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Afscheid met een koninklijke
KERSTPUZZEL onderscheiding voor Jan Franssen
TROEF 2014

Ee jezóngk en sjun Nuj
Joar vuer uuch allenui-j
va ózze en uunge Troef
Dat was de slagzin (oplossing) dit
jaar. Er werden weer honderden
Kerstpuzzels ingeleverd. Zelfs zoveel,
dat we enkele prijzen meer verloot
hebben.
De hoofdprijs t.w.v. €80 is voor Tiny
Kaenen Ceresstraat 57 in Vaals, de
tweede prijs t.w.v. €50 naar F. DumontDeckers Bongaarderweg 38 in Bocholtz.
De 3e t/m de 12e prijzen t.w.v. €10
gaan naar Dieuwke Leijmink Haembeuckerstraat 18 Simpelveld - José
Deckers Past Schleidenstraat 11 Vijlen M.J. Janssen Bernardusplein 30
Ubachsberg - E. Huynen Eyserheide 11a
Eys - J.L. Bodelier Leenheerstraat 48
Vaals - M. Freialdenhoven Hofstraat 13
Nijswiller - J. Pluijmaekers Loretostraat
3 Simpelveld - M. Wiertz Vlengendaal
46 Bocholtz - Schnackers Stationstraat
4 Simpelveld - Hutschemaekers Vlengendaal 85 Bocholtz.
De prijswinnaars ontvangen een
dezer dagen hun waardebonnen.

Deze week in Troef
Nieuw in Bocholtz
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Donderdag 18 december een belangrijke dag in het leven van Jan
Franssen (60) fractievoorzitter en
gemeenteraadslid (van 19982002 en van 2006 tot 2014) voor
de Pvda in de gemeente Simpelveld. Franssen had van te voren te
kennen gegeven dat hij wegens
gezondheidsredenen de raad
(met pijn in het hart) zou moeten
verlaten. Voor de raadsvergadering die om 19.00 uur moest
beginnen, speldde burgemeester
Richard de Boer hem de versierselen op behorende bij het lidmaatschap van de Orde van
Oranje Nassau. Echter niet nadat
hij Jan had toegesproken.
Een samenvatting
van zijn toespraak:
Hierin verwijst burgemeester De
Boer naar de brief van Jan Franssen
waarin hij zegt terug te kunnen kijken naar een invoerende maar
boeiende periode. De burgemeester
zegt dat Jan altijd ruimte en respect
had voor elkaars meningen en een
kleurrijk raadslid is dat nu afscheid
neemt. Jan is een gevoelsmens en
spreekt altijd recht vanuit zijn hart.
Daardoor kwam hij altijd heel duidelijk over op alle gebied.
beuke- of fruitbomen
Dat was helemaal bijzonder toen
het ging over beukenbomen of fruitbomen in park Zandberg, wat onder
andere in 2012 opgeleverd heeft dat
de PvdA hier de prijs als actiefste
afdeling kreeg. Dat heeft er mede
ook toe geleid dat er een nieuwe
generatie klaarstaat om in de toekomst de fakkel over te kunnen nemen. Nu heeft Jan ook een waardig
opvolger gevonden in Joep Wings.
Jan Franssen had overal contacten
en netwerken en zorgde ervoor dat
hij over alles goed op de hoogte

Een vriendelijke omarming van burgemeester De Boer na uitreiking van
de koninklijke onderscheiding.
Foto Leo Franzen.

was en dan was hij ook niet te vermurwen, wat hem siert. Hij was zeer

betrokken bij de gemeenschap
waarbij Bocholtz een heel bijzonder
plekje had. Aan iedere politieke carriëre komt een einde. Het liefst kies
je dat einde zelf, maar er gaat niks
boven gezondheid. Jan Franssen
mag terugkijken op een hele mooie
en bijzondere periode, waarin hij
zijn inbreng heeft geleverd. Op dit
moment moet niet vanuit het hart
gekeken worden, maar met verstand. Jan heeft een wijs besluit
genomen, ook voor thuis. In periode
waarin hij zeer actief is geweest,
namelijk van 1998 tot 2002 en vervolgens van 2006 tot heden. Hij
heeft heel veel verdiensten voor de
gemeenschap geleverd.
Daarom heeft het Zijne Majesteit
bij Koninklijk besluit van 1 december 2014 behaagd Jan Franssen te onderscheiden.
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Harmonia Simpelveld bijt spits
af bij 150-jarige St Joseph
A.s. zondag 11 januari bent u uitgenodigd om het eerste jubileumoptreden bij te wonen t.g.v. het 150-jarig bestaan van kerkel. zangkoor St. Joseph Bocholtz.
Het kerkel. zangkoor Harmonia Simpelveld bijt de
spits af in de reeks gastoptredens die maandelijks
gepland staan, als opluistering van de heilige mis,
tot aan het jubileumfeest op 23, 24 en 25 oktober.
De uitvoering begint om 9.45 uur in de kerk van
Bocholtz o.l.v. Jean Lardinois. Deze wordt begeleid
door organist Bart van Kerkvoort.
Gezamenlijk brengen zij, de Missa brevis B dur (kleine Orgelsolomesse)
van Joseph Haydn, ten gehore.
werken
die worden uitgevoerd: Jubilate (G. da Coriovallo), Kyrie-Gloria (J. Haydn),
Puer natus est (Diabelli), Christmas lullaby (J. Rutter), Sanctus- Benedictus
(J. Haydn) , Agnus Dei (J. Haydn), Verleih uns Frieden (Mendelssohn) en
Lobt den Herrn der Welt (Clarke/Trapp).

Agenda
Vrijdag 9 januari
KNALTALER BOCHOLTZ
in halve finales LVK
Tussen 18.00-20.00 uur op L.1 (nr. 29)
•

60e Prinseproclamatie

Schnapsnaze Viele Vanaf 20 uur in de zaal van
restaurant Bergzicht (zie ook Vasteloavensnujts).

Zaterdag 10 januari
KNALTALER BOCHOLTZ
in halve finales LVK
Tussen 10 en 12 uur op L1 (nr. 29)
•

“Voer voor vogels” IVN-Eys
Van 11-13 uur IVN gebouw Boerenberg werk- en
knutselochtend voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd (zie ook artikel).
•

Prinseproclamatie

Kalk an de Books Bocholtz. Harmoniezaal. Aanvang
20.11 uur, zaal open 19.11 uur. Entree: Vrije Gave
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

Prinsenproclamatie

Zondag 11 januari
winterwandeling IVN

Algemeen: Onder oud papier wordt niet

Bocholtz-Simpelveld in Laurensberger Land.
Vertrek 9 uur markt Simplveld
(zie ook Kortvermeld).
•

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.

Jubileumoptreden Harmonia

bij 150-jarig St Joseph
Tijdens H. Mis om 9.45 uur in kerk Bocholtz
(zie ook artikel).
•

Nieuwjaarswandeling IVN Eys
Vertrek 13 uur Mechelen (zie ook artikel).
•

Kingerzietsong Bocholtz

Harmoniezaal. Aanvang 14.11 uur. Zaal
open 13.30 uur (zie ook artikel).
•

Zitting Berböckskes
vanaf 13.11 uur in the Hills
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

Nieuwjaarsconcert

Sobornost / Sorriënto in St. Remigiuskerk
Simpelveld. Aanvang 15.30 uur. Kerk open v.a.
14.45 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 13 januari
Alzheimer café

Bergböck Huls In The Hills. Aanvang 20.11 uur.
Entree vrije gave (zie ook Vasteloavensnujts).
•

in recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias Heerlen.
Zaal open vanaf 19 uur, aanvang 19.30 uur
(zie ook artikel).

Durchströpere Ubachsberg zaal Maas-Caselli. Vanaf
20.44 uur ( zaal open 20 uur).

Woensdag 14 januari

Prinseproclamatie

WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Oud papier

Inloopdag Mantelzorgers Rode Beuk Simpelveld
van 10-12 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 17 januari
Open Dag Sophianum Gulpen
van 10.00-14.30 uur (zie artikel en advertentie).
•

Prinseproclamatie

Jong Ströpere Ubachsbergvanaf 14.11 in zaal MaasCaselli (zie ook Vasteloavensnujts).

TE HUUR in EYS
Geh. gerenoveerde kl. gezellige
halfvrijstaande woning, rustig
gelegen (op het zuiden) m. voor
en achtertuin. (evt. met garage)
compl.keuken, woonkamer, hal,
wc, bijkeuken, 2 sl.k., bad en
extra hobbyruimte.

€650 p.m.
(Vrij per 1-3-2015)

Tel. 043-4512075

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de
maand: Donderdag 8 januari: Beatrixstraat;
Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;Dr. Nolensstraat; De Pomerio;
De Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord;
Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof; Julianastraat;
Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de
Klinkert; Op de Weijer; Oude Smedestraat;
Overhuizenstraat; Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat;
Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat; Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat); Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten
gereed zetten.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke
derde dinsdag van de maand. Dinsdag 20
januari: WIJK 1: Akerweg; Alle straten in de
Bloemenwijk; Alle straten in het Kerkeveld;
Aretsbosweg; Baneheide; Baneheiderweg; De
Baan; Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg; Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal; Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg; Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en Wijngracht. Let op: Papier vóór 17.30
uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 13 januari: Ophalen oud-papier
en karton in de straten: BoschenhuizenBouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.
Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-DeusDiddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.Poelsplein-Dr.
Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispenplein- Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.
Lerschenstr.-Merovingenstr.-Molt- Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg
Romeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.Stampstr.-Steenstr.-St.Georgestr.-St. Remigiusstr.-van Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Troefjes
Bezorgers(ters) Troef gevraagd
voor één route in Vaals en Simpelveld.
Info en/of aanmelden via

☎045-5443567

of mail info@weekbladtroef.nl
(naam en adres, leeftijd en tel. vermelden).
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(advertorial)

kort
vermeld
Nieuwjaarsconcert Sobornost/Sorriënto
Kwajongconcours

UBACHSBERG:
Op maandag 29 december vond voor de 29e
keer het door de fanfare St. Cecilia georganiseerde “Vereniging kwajong concours” plaats.
In een gezellige sfeer werd er gestreden om
de hoogste kaart-eer.
UITSLAG
verenigingen: 1e Gemengd koor St. Bernardus
- 2e RKSVB - 3e Buurtvereniging Mingersborg.
koppels: 1e M. Geurts-J. Geurts - 2e J. v.d.
Berg-R. Dautzenberg - 3e Th. Geurts-H. Geurts.
BOCHOLTZ/SIMPELVELD: IVN

➨

winterwandeling

Sobornost o.l.v. Wiel Bonten in volle glorie, waar u a.s. zondag naar kunt gaan luisteren.

De St. Remigiuskerk van Simpelveld, met zijn uitstekende akoestiek, is zondag 11 januari traditioneel de plek waar het Slavisch Byzantijns koor,
vanaf 15.30 uur het nieuwe seizoen opent. Het
Kerkraadse koor doet dit steeds op de tweede
zondag van het nieuwe jaar en trekt hiermee
steeds honderden toehoorders. Dit keer verleent
de Simpelveldse Mandolinevereniging Sorriënto
medewerking.
eerder open
Met het oog op de te verwachten drukte gaat de
kerk reeds open om 14.45 uur. De entree bedraagt
€10 en in de voorverkoop slechts €8. Entreekaarten zijn te krijgen bij de secretaris, Markt 86,
Simpelveld ☎045-5441892 of te bestellen via
jo.didden@wxs.nl
zeer gevarieerd
is het programma dat Sobornost uitvoert, o.l.v. Wiel
Bonten met diverse nieuwe werken. Sorriënto roept
grotendeels nostalgische gevoelens op uit de
recente Kerstviering. Uiteraard zullen beide gezelschappen ook samen optreden. Sobornost is al
geruime tijd bezig meer volksliederen op te nemen
uit de Slavische landen. Dat zal ook in Simpelveld
merkbaar zijn.

Na afloop is in BijMaxime, t.o. de kerk, een gezellige nazit. Bij inlevering van de entreekaart wordt alle
concertbezoekers daar gratis een kop koffie of thee
aangeboden.
heel Limburg
Sobornost telt zangers en zangeressen uit heel
Limburg en daarbij ook vijf zangeressen uit landen
van de voormalige Sovjet Unie, onder wie beroepszangeres Lilit Sati. De kracht van Sobornost ligt in
het specifieke genre van het repertoire en de kundige wijze waarop dit wordt uitgevoerd. Er zijn vele
honderden aanhangers die geregeld naar de concerten komen.
gastdirigent
Sorriënto wordt, voor deze gelegenheid, geleid
door de Simpelveldse dirigent Bart van Kerkvoort.
Het in 1978 opgerichte gezelschap heeft zich inmiddels een klinkende naam verworven en is genoemd naar het stadje Sorrento in Italië, het land
dat vaak in een adem genoemd wordt met mandolinemuziek. Ze hebben mandolines, mandola’s (een
grotere mandoline), gitaren en een contrabas.
Sorriënto en Sobornost zullen samen twee zeer
bekende liederen ten gehore brengen: het Kerstlied
Loelaizje en het beroemde volkslied Kalienka.
Voor nadere info over Sobornost zie ook
www.sobornost.nl

Zondag 11 januari langs oude paden en
wegen in het Laurensberger Land. Start bij de
Parkeerplaats tegenover het kasteeltje in
Seffent. Langs de oude Herzogweg naar Laurensberg en over de Alte Bahndamm naar
Schloss Rahe. Na 9 km is iedereen terug bij de
pauzeplek “Sieben Quellen Hof”. Na ’n ruime
pauze wordt de wandeling vervolgd langs de
bronnen van de Wildbach richting Karlsgarten,
Gut Melaten. Via de Schneeberg en de
Herzogweg is men weer terug in Seffent. Iedereen is welkom om deze wandeling van 15
km mee te maken. U kunt ook alleen t/m de
pauze deelnemen.
vertrek
om 9 uur carpoolend vanaf de Markt te
Simpelveld. Deelname, evenals het (mee) reizen naar en van de startplaats geschiedt geheel voor eigen risico. Zorg voor goed schoeisel en een lunchpakket.
Info: Henk Ghijsen ☎045-5440575

➨

SIMPELVELD: Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand. Morgen,
woensdag 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.

➨

BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 20 januari start deze succesvolle
maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken wordt om
13.30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger Vliegen heeft de
ongeveer 2 uur durende wandeling rondom
Bocholtz wederom uitgezet en deze gaat
onder alle omstandigheden door. Ger houdt
rekening met het tempo, zodat iedereen op
een aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos
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Nieuw in Bocholtz
Taxi Avantis
Eigenaar Frank van de Berg: “Attent zijn voor klanten is
belangrijk. U maakt immers gebruik van wat terecht als
‘luxe dienstverlening’ mag worden gezien. U verwacht service, en als uw chauffeur is het mijn taak deze service aan te
bieden.”
“Ongeacht de bestemming, ik zorg altijd voor een veilige en
comfortabele rit. Privé of zakelijk, op tijd voor de deur staan, en
niet anders. Waar ik ook naartoe rijd, ik vind het altijd prettig
wanneer mensen tevreden uitstappen.
Wanneer daar behoefte aan is, maak ik tijd voor een praatje.
Want opdringerig zijn, nee, dat hoort niet. Niet iedereen heeft
daar behoefte aan, en er zijn altijd mensen die in de auto willen
werken. Dat hoor je goed in te schatten, is mijn mening.
Wat veiligheid betreft, ook daaraan besteed ik aandacht. Ik ben
lid van Veilig Verkeer Nederland en ik werk met goedgekeurde
kinderzitjes. Ook rijd ik zo veel mogelijk volgens de normen veiligheid en milieu. Pinnen en zakelijk rekening rijden kan, en ik
bied een servicekaart voor nog voordeliger rijden. Oftewel, ik
doe mijn best om gastheer in optima forma te zijn.”
Frank van de Berg, Begoniastraat 17, ☎06-30.48.82.78
www.taxi-avantis.nl mailadres info@taxi-avantis.nl

➨

Nieuwe opzet Open Dag Sophianum
Volgende week zaterdag 17 januari vindt de jaarlijkse Open Dag van
het Sophianum plaats. De locatie
Gulpen opent haar deuren van
10.00-14.30 uur voor de toekomstige leerlingen en hun ouders/
verzorgers. Het Sophianum wil
laten zien dat de school dé logische keuze is voor iedereen in het
Heuvelland.

zich voor. Teamleider Barry Hodiamont, belast met de coördinatie van
de Open Dag, is enthousiast over de
nieuwe opzet: “Elke kolom kenmerkt
zich nu door een eigen kleur, zodat
de herkenbaarheid groot is. Het vwo,
de havo, de mavo-xl en de vmbo-mix
zullen een impressie geven van het
onderwijs en de activiteiten per
kolom.”

kolommen
Tijdens de Open Dag is er heel veel
informatie over het onderwijs in het
algemeen, het Technasium, de Internationalisering, het cabaret en de
sportieve/culturele activiteiten. Er
komt een andere insteek. In het gebouw stellen de verschillende leerwegen, nu kolommen genoemd,

toekomstbestendig
Directeur Hans Hupperetz voegt
daaraan toe: “Het komt erop neer,
dat we ons onderwijs toekomstbestendig willen maken. Daarom zijn
we in kolommen gaan werken volgens het principe ‘schools in a
school’. Op deze wijze hopen we dat
leerlingen en hun talenten beter tot
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hun recht komen. De
kolommen zullen zich op
de Open Dag apart presenteren, zodat ouders gericht
informatie kunnen krijgen
als hun kind bijvoorbeeld al
weet dat het naar het vwo,
de havo, de mavo-xl of de
vmbo-mix wil. Weet het
kind dat nog niet, dan kan
men natuurlijk alle kolommen bezoeken.”
Wie meer wil weten:
zaterdag 17 januari is de
Open Dag van het Sophianum, locatie Gulpen van
10.00-14.30 uur.
(zie ook de advertentie)
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kort vermeld
VIJLEN: Historische wandeling
Zondag 14 december j.l. organiseerde heemkundevereniging De Noabere een historische
wandeling bij en in het Vijlener bos. Rond 13
uur vertrok men met zo’n 30 personen vanaf
de parkeerplaats bij Lodge 7 richting het "Kerperbos".
Begeleidt door een stralende zon deed men
verschillende bezienswaardigheden aan zoals
grafheuvels, kruisen en grensstenen. Al met al
een succesvolle afsluiting van 2014 voor de
Noabere.

➨

(advertorial)

KNALTALER BOCHOLTZ
in halve finales LVK

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Fysio geen veranderingen in 2015!

De Knaltaler die op nr. 29 in de halve finale van het LVK staan en waarop u kunt stemmen.

Na een seizoen te hebben overgeslagen vanwege de lancering van het cd
album "Echte Vrunde", hebben de
Knaltaler dit jaar de stoute schoenen
wederom aangetrokken en voor een
tweede keer ingeschreven voor het
LVK. Het promoten van de provincie
Limburg was daarbij de "drive" en dit
heeft geresulteert in het lied "Limbo
hej Limbo doa".
uitzending
De halve finales, waarin de Knaltaler
optreden, worden door L1 live op radio,
televisie en internet uitgezonden op
vrijdag 9 januari tussen 18.00-20.00 uur
en zaterdag 10 januari tussen 10 en 12
uur, als nr. 29.

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
Ee nuj Joar is wer begonne,
Wat zow dat waal goa bringe,
doa-uvver ken me väöl verzinne,
óch wat me zich zoe hat vurgenomme.
Benoa giddes ieësjte weëk van ’t joar,
Zunt ze volóp doa, al die versjillende zake,
woa me abseluut wèrk va wilt make,
mèh ‘t is nit gemekkelig, dök hieël sjwoar.
Me ziet dan dat al dat gód vurnemme,
toch nit ummer zoe gans is gelukt,
dökker góng me ónger de last gebukt,
moeilik is ’t um get a of aaf te wenne.
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bellen/SMS
Bel tot een half uur na uitzending naar
0909 202 70 30 (u krijgt instructies via
de telefoon). U kunt ook stemmen via
SMS en wel naar 4422. (U dient in totaal 3 nummers op te geven, dus buiten
nr.29 nog 2 andere) Bij SMS een spatie
plaatsen tussen elk nummer.
Er staan dit jaar geen bonnen in de
krant.
Meer info hierover op www.L1.nl
Bedankt voor uw steun. Kijk ook op de
website: www.knaltaler.nl
onder de rubriek nieuws-actueel.
Dut mit en sjtum massaal DE
KNALTALER noa de LVK-FINAAL!

2015

D’r usjte Sjnej
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Prinsenproclamaties bij
De Bergböck Huls

VA
STELOAVENDS

NU
JTS 2014/15

Prinseproklamatsi-joeën en
Kingerzietsung Bôches
Zaterdag 10 januari davert de harmoniezaal vanaf
20.11 uur (zaal
open 19.11 uur)
weer op haar
grondvesten bij de
Prinseproclamatie in het Kalkbóokseriech, als er tegen 11 uur
weer een nieuwe Prins tevoorschijn
wordt getoverd als opvolger van
Adriaan Langenberg. Optredens
zijn er naast het eigen dansmarietje van o.a. Los Cannonos, De Herringbiessere met o.a. hun winnende Sjlaager Durf tse lèave, Femke
Falderaa, de Anseltaler en dansgroep Starlight
Er is geen entree, alleen vrije gave.

Nieuwe uitzending
Omroep Krijtland
De uitzending van deze
2e week van het nieuwe
jaar begint met het
Regiojournaal. Hierin
onder meer aandacht
voor het afscheid van
John Halmans bij de
Gulpener Bierbrouwerij
en de Trailrun in Gulpen.Vervolgens een
nieuwe aflevering van ’t Affiche. Daarin
een terugblik op de nieuwjaarsrecepties
van Gulpen-Wittem en Vaals. Ook een
serie Carnavanalles, met iedere week tot
de carnaval leuke liedjes, grappige moppen en mooie dansen.
start
Deze tv-uitzending start donderdag 8
januari en is een week lang dagelijks op
de gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11, 15,
19, 21 en 23 uur) zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te bekijken.
Ook zijn de programma’s terug te zien op
de Facebookpagina en de website
www.omroepkrijtland.nl

Kingerzietsung
Zondags komt de jeugd aan hun
trekken, als om 14.11uur een begin
wordt gemaakt met hun Zietsung
(zaal open 13.30 uur). Het prinsenpaar Juul Schokker en Angie
Hodiamont worden dan opgevolgd
door ? (prins of prinsenpaar). Voor
dat het echter zover is treden nog
voor het voetlicht: dansgroep
Starlight - er is een bandparodie en
Gino, Kay en Jur.
Na de proclamatie is er dan nog
dansmarieche
Anne-Ninnetje
Brings - Tswei Heng óp énge Boech
-de Jersey Girls -de Herringbiessere
(zie zaterdag) en alles wordt omlijst door DJ Flügel. Kaaarten zijn ad
€2.50 verkrijgbaar bij Plus Tossings,
de Regiobank en aan de kassa.

Die
vinden
plaats komend
weekend. Helaas is de tijd
dan aangebroken voor Prins
Clif 1e en Jeugdprinsenpaar Levi en
Deffney om afscheid te nemen, na
een ge-weldig seizoen. Ze zullen
dan al hun waardigheden moeten
afstaan aan de nieuwe heersers.
Aan de grote prinsenproklamatie
zaterdag 10 januari om 20.11 uur
werken mee: Yreen, Los mer joa,
Woesj-joeppe moezikante en de
Hulser dansmarietjes. Hoogteunt is
de proklamatie van de nieuwe
prins. Er is geen entree, alleen een
vrije gave.
Zondag 11 januari is de jeugdzitting
vanaf 13.11 uur met heel veel jeugdig talent.Tevens kunnen de winnaars van de ballonnenwedstrijd
dan hun prijs afhalen. Eerste werd
Jayrino Kerckhoffs en 2e Chris
Schielke.

Prinseproclamatie
Ubachsberg
Ook het komende
carnavalsseizoen zullen de beste carnavalsartiesten neerstrijken in het kleine Ubachsberg.
Zij vormen de basis
voor de Prinseproclamatie van V.V.
De Durchströpere, zaterdag 10
januari met o.a. Domm en Dööl,
Hub Schwanen en de Limbo Express. Aan het eind van deze avond
zal bekend worden wie Prins Giel I
op gaat volgen als heerser van het
Durchströpereriek. Vanaf 20.44 uur
(zaal open 20 uur).
Jeugdprinseproclamatie
Volgende week zaterdag 17 januari
volgt dan de Jeugdprinsepro-clamatie vanaf 14.11 uur. Alles in zaal
Maas-Caselli aan de Kerkstraat.
Voor meer informatie kijk op de
website van de Durchströpere
(Ubachsberg)
www.durchstropere.nl

Simpelveld en
Ubachsberg bij
finalisten Tiener
Vastelaovend
Konkoer
De finalisten van het Tiener
Vastelaovend Konkoer zijn bekend. Na een ongelofelijk spannende wedstrijd in de stampvolle
carnavalstempel in Doenrade
kwam de jury uiteindelijk tot 15
Vastelaovendsleedjes voor de TVK
finale op 24 januari 2015 in Oirsbeek. Tien tienerliedjes moesten
helaas het strijdtoneel verlaten,
maar niet nadat de tieners met de
ouders, opa’s oma’s en vrienden
en vriendinnen een voorproefje
namen op Senzasie Roëd Gael
Greun; de Vastelaovend house
party, die ook op het programma
staat in Oirsbeek, direct na de TVK
finale.
Bij de finalisten:
*Femke Falderaa - D'r Vastelaovendsrock (Simpelveld)
* Tessa Schmeets - Vastelaovend
(Ubachsberg)
Daarnaast is de Wild Card toegekend aan het Sophianum College
uit Gulpen. www.tvk-limburg.nl
www.cmcalaif.nl
www.kvl-limburg.nl

➨

60e Prinseproclamatie bij
de Schnapsnaze i Viele
Vrijdag 9 Januari
vanaf 20 uur in de
zaal van restaurant Bergzicht en
met optreden van
Danspaar Levy en
Saskia -De Villa Dancers -TSC
Dance Feet -Buutteredner Wielsche Vinken -Da Ma Zoeë met diverse schlager - De Koale Jitze - De
Kölsche Band: HAT WAT en De
Promi Bröör. Daarnaast zullen enkele leden van CV de Schnapsnaze
u weer verrassen met een spectaculaire en komische prinseproclamatie! En daarbij natuurlijk de
grote vraag wie wordt de nieuwe
prins of prinses van Vijlen in 2015.

➨
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Jeugdharmonie speelt Carmen
Zondag 18 januari om 15.00 uur in het Parkstad Limburg theater Heerlen.
Stierenvechters en zigeuners, sigarenfabrieken en
arena’s, habanera’s en seguidilla’s, Carmen in
Sevilla! Jeugdopera Carmen in Heerlen! De bekendste opera van Georges Bizet en één van de
meest populaire klassieke werken allertijden.
Deze wordt opgevoerd door de Jeugdharmonie
van de Kon. Philharmonie Bocholtz i.s.m leerlingen van de conservatoria van Tilburg en
Maastricht en het koor van het Grotiuscollege
Heerlen. Onder auspiciën van Opera Zuid, brengt
de Philjeugd dit werk, tjokvol wereldberoemde
dansen en aria’s, voor u ten gehore. A once-in-alifetime experience, wordt dan vaak gezegd!
Samen muziek maken vanuit de orkestbak voor
een groot publiek in een heus theater!
laatste puntjes op i
Al maanden repeteert de Jeugdharmonie er
onvermoeid aan, onder de eindeloos, enthousiast
zwiepende baton van dirigent Noël Nijsten. En de
afgelopen weken wordt er flink bijgeschaafd en
de laatste puntjes op de i gezet met een aantal
extra repetities, samen met het koor en de

solisten. Spelen in het theater is heel bijzonder,
daar is iedereen zich ook goed van bewust – maar
de jeugd weet ook dat het niet voor de laatste
keer is. Want waar nu de jongste jeugdleden al de
kans krijgen om een opera te spelen in een grote
schouwburg, zo zullen ze later, samen met de voltallige Phil, wellicht vaker op de bühne van het
Parkstad Limburg Theater spelen.
orkestbak
Weliswaar speelt de Jeugdharmonie vanuit de orkestbak, waar ze dans en zang op de planken
boven hen moeten horen, maar toch hebben ze
goed zicht op alle mensen in de zaal.
welkom
En laat die zaal tot de nok toe gevuld zijn!
Iedereen is welkom: papa’s en mama’s, broers en
zussen, ooms en tantes, opa’s en oma’s, vrienden
en vriendinnen. Kom de jeugd steunen en genieten van wat ze allemaal voor u klaar spelen! Op
zondag 18 januari, om 15.00, in de Rabozaal van
het Parkstad Limburg Theater. Wees erbij! Kaartjes
kosten €15,- en zijn nog verkrijgbaar via de website van de schouwburg www.parkstadlimburgtheaters.nl of aan de kassa van het theater zelf.
Maar haast u, want op is op!

➨

Samen repeteren voor de jeugdopera Carmen.
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Jan Weijers Memorial
woensdag 31 december werd het, alweer 30e, WDZ Oudjaar Zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Toen begonnen Jan Weijers en Jan Vanhommerig
met dit voetbalevenement in de
Sporthal aan de Wijngracht in Bocholtz.
Het droeg dit jaar voor de zesde keer de
naam van wijlen Jan Weijers. Ook aan
deze aflevering namen acht teams deel,
57 voetballers in totaal. De jongste
deelnemer was 16 en de oudste 66
jaar, te weten good old Jo Lux. Uitermatie sportief verloop met slechts 3
strafminuten van scheidsrechters Hub
Beckers en René Flekken. Er vielen liefst
75 doelpunten.
In de kleine finale trok Jong WDZ tegen

Nog e Pils aan het langste
eind en in de finale bleef
Boca Bóches de mannen
van D’r Aowe Kino de
baas. Voorzitter Huub
Schepers dankte alle mensen die bijgedragen hadden aan het zeer geslaagde toernooi,
met name de beide organisatoren
Harrie Kisters en Wim Mennens. Lotte
Schijns mocht tenslotte de Jan Weijers
Wissel-beker overhandigen aan het
winnende team. De eindrangschikking
was als volgt: 8e: Team Jossen, 7e: WDZ
4, 6e: ZVV Boo Boo, 5e: ’t Dreide, 4e:
Nog e Pils, 3e: Jong WDZ, 2e: D’r Aowe
kino, 1e: Boca Bóches.

De finalisten van het Jan Weijers Memorial toernooi

winterprogramma
Vandaag begint WDZ met de training
voor de senioren. Op zondag 11 januari oefent het eerste tegen Wijnandia en
donderdag 22 januari tegen RKMVC.
Zondag 25 januari staan de 22 minuten

inhalen tegen FC Hoensbroek op het
programma. Mocht dit laatste niet
doorgaan, speelt het eerste tegen
Chèvremont. Het tweede elftal oefent
zondag 11 januari tegen Schinnen 2 en
dinsdag 13 januari tegen Weltania 2.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*

Overstappen
doe je zo!
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Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

Uw adviseur zorgt samen met u dat
het goed geregeld wordt.
Eenvoudig en zonder poespas. Zoals we zijn.
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Geslaagde kerst
jeugd RKSVB
Ubachsberg
De Jeugdcommissie organiseerde voor de jongste
jeugdleden, mini F-, F- en E-jeugd, een kerstbrunch. De tafel was feestelijk gedekt en voor elk
kind was er een kerstwens en heuse (kinder)champagne. Na de brunch was er nog voetbal.
Op twee mini veldjes werd 4 tegen 4 gevoetbald
en ondanks de kou was dit een succes. Voor de
ouders die de kinderen weer kwamen ophalen
was er nog een kop koffie zodat ook zij nog een
praatje met elkaar konden maken. In de namiddag
werd de tafel gedekt voor de oudere D-, C-, B- en
A-jeugd met steengrillen. Na zo’n 2 uurtjesvonden
ze deweg naar het dartbord waar ze zich nog een
tijdje amuseerden.

➨

Tornado Vijlen
PROGRAMMA week 2 Donderdag 8 Januari:
Cebusta VC. HR 1 - Tornado Vijlen HR 1 . . . . . . . . . . 21.00u.
Sporthal Bernardinuscollege Heerlen.
Vrijdag 9 Januari:
Tornado HS 1 –VC. Mestreech HS 1. . . . . . . . . . . . . . . 18.30u.
Zaterdag 10 Januari:
VC.Voerendaal D1 – Tornado D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.00u.
Sporthal De Joffer Voerendaal.
week 3 Donderdag 15 Januari:
Jokers HS 3 – Tornado HS 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.15u.
Sporthal De Heeg Maastricht
Vrijdag 16 Januari:
VC. Carna HR 1 – Tornado HR 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.30u.
Sporthal Einighausen
Zaterdag 17 Januari:
Tornado D2 – VC. Patrick D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00u.
Tornado D1 – VC. Furor D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00u.
Wedstrijden worden gespeeld in de Gymzaal, Vijlenberg 139.

MEER LEZERS BEREIKEN,ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contractadressen of mail Troef,
info@weekbladtroef.nl
of bel ☎045-5443567 voor onze tarieven.
Ingezonden

studentenhuisvesting
Het CDA Vaals is gechoqueerd over de manier waarop de coalitiepartijen V&O, Lokaal en PvdA blindelings, lichtzinnig en zonder eigen onderzoek het College hebben gevolgd in hun voorstel om
€3.500.000,- te reserveren voor de bouw van het
Studentencom-plex op het Open Hekkert-terrein in
INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)

Nr. 02 • 6 januari 2015

Vaals. Bovendien vinden wij het schandalig dat dit
geheim is gehouden voor de burgers van Vaals.
We hebben de coalitiepartijen meermaals geattendeerd op de onjuistheden in het Collegevoorstel.
ingestemd
Desondanks hebben de coalitiepartijen (niet het
CDA) in een besloten vergadering ingestemd met het
voorstel om dit bedrag ter beschikking te stellen.
Naar nu blijkt is dit tevens onder valse voorwendsels
gebeurd!!!
beslotenheid
Het CDA vindt het ongelooflijk dat de coalitiepartijen
voorbij zijn gegaan aan de alle burgers van Vaals en
e.e.a in totale beslotenheid hebben willen afdoen.

We lopen echter niet weg voor de verantwoordelijkheid richting de burgers van onze gemeente en zullen alles in het werk stellen om e.e.a. recht te breien!

Derhalve hebben we op maandag 22 december in een extra (openbare) raadsvergadering
de coalitie en het College geconfronteerd met
de geconstateerde misstanden!!!
Namens CDA VAALS,
John Coenen – Fractievoorzitter
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Alzheimer café
Dinsdag 13 januari bent u weer van harte welkom in het Alzhei-mercafe Parkstad Heerlen. Het onderwerp is “Wat is dementie”?
Dementie is een in ernst toenemende hersenziekte met grote gevolgen,
niet alleen voor de persoon met dementie, maar ook voor zijn/haar
naasten. Geheugenverlies staat vaak op de voorgrond, maar gedragsveranderingen zijn zo mogelijk nog ingrijpender.
De avond vindt zoals gebruikelijk plaats in de grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias,
Piet Malherbestraat 2 Heerlen.
aanmelden
is niet noodzakelijk en zoals
altijd zijn entree, koffie en thee
gratis. De zaal is open vanaf
19.00 uur, het programma
start om 19.30 uur en om omstreeks 21.30 uur volgt de
afsluiting.
Meer informatie bij Thijs
Peeters ☎045-5416248.

Resultaten bevolkingsonderzoek borstkanker
Van 14-08-2014 t/m 29-08-2014 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid in
Bocholtz het bevolkingsonderzoek borstkanker uitgevoerd. Voor dit
onderzoek worden vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd. Er zijn
878 vrouwen (tussen 50 en 75 jaar) uitgenodigd en er hebben 706 vrouwen deelgenomen. Dit betekent een opkomstpercentage van 80.4%. Er
zijn 17 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek, omdat er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek in het ziekenhuis
zal blijken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige afwijking.
Resultaten in Simpelveld
Van 01-09 t/m 19-09 heeft Bevolkingsonderzoek Zuid dit uitgevoerd. Er
zijn 1038 vrouwen (tussen 50 en 75 jaar) uitgenodigd en er hebben 833
vrouwen deelgenomen. Dit betekent een opkomstpercentage van
80.3%. Er zijn 13 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek, omdat
er een verdachte afwijking is gevonden. Pas na verder onderzoek in het
ziekenhuis zal blijken of het gaat om een goedaardige of kwaadaardige
afwijking. Door het bevolkingsonderzoek kan borstkanker in een vroeg
stadium ontdekt worden. Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien
is vaker een borstsparende operatie mogelijk.
Meer informatie www.bevolkingsonderzoekzuid.nl
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Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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‘Voer voor vogels’ en Nieuwjaarswandeling bij IVN-Eys
Komende zaterdag 10 januari van
11– 13 uur organiseert het IVN in hun
gebouw op de Boerenberg een
werk- en knutselochtend voor alle
kinderen van de basisschoolleeftijd.
Natuurlijk mogen ouders of grootouders ook meehelpen.
Als er tijd over is kan er nog geknutseld
worden met natuurlijke materialen, bv.
stempelen, werken met brooddeeg etc.,
dit afhankelijk van de leeftijd.
kosten
De ochtend is gratis voor kinderen van
leden van IVN-Eys, van niet -leden
wordt €2,50 per kind gevraagd als bijdrage in de kosten.
aanmelden

Bij voorkeur per email, via
c.h.m.kerremans@ziggo.nl of
annekefrijns@hetnet.nl
Vermeld a.u.b. naam en leeftijd van de
kinderen.
Nieuwjaarswandeling
Zondag 11 januari is de welbekende
Nieuwjaarswandeling van ruim 8 km..
De wandeling wordt aangepast en/of
ingekort naar gelang de omstandigheden. Onderweg pauze met wat lekkers.
Vertrek in Mechelen om 13.00 uur bij
de grote parkeerplaats ‘achter de kerk’.
Ook niet leden kunnen meedoen. Meer
info bij Constance Kerremans ☎0434506270. Algemene info ook op de
website www.ivneys.nl
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Inloopdagen mantelzorgers januari
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje
koffie hun verhaal vertellen of juist de
zorgen even van zich afzetten. Aan de
bijeenkomsten is maandelijks een
thema gekoppeld en deze keer “Betekenis geven aan de zorg”
Simpelveld: Woensdag 14 januari en

verder elke tweede woensdag van de
maand van10-12 uur in De Rode Beuk,
Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 15 januari en
verder elke derde donderdag van de
maand van10-12 uur in het Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74

www.lei-schilderwerken.nl
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