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Prinsenpaar bij Baagratte
Zaterdag 3 januari j.l. vond in de goed
gevulde aula van het Sophianum de
jaarlijkse carnavalszitting van C.V. de
Baagratte uit Nijswiller plaats met leuke
optredens van diverse lokale en regionale artiesten. Na welgemeende dank
en enige traantjes was de tijd aangebroken voor het aftreden van Prins Lars 1
en hofnar Javier. Na de pauze werden
de nieuwe heersers van 2015 geproclameerd.

Prinsenpaar voor
Durchströpere

➨

Zaterdag 10 januari is na een feestelijke
en gezellige carnavalsavond prins Nick I
uitgeroepen tot de 63e hoogheid van
Genberg. Aan zijn zijde staat prinses
Nadine. Op zondag 8 februari a.s. vindt
de receptie van het prinsenpaar plaats
van 15.11 tot 18.11 uur in Café Oad
Genberg in Ubachsberg. Tijdens deze
receptie is het tevens mogelijk om President Tim Beckers te feliciteren met zijn
11-jarig jubileum bij V.V. De Durchströpere.

Prinseproclamatie bij
De Schnapsnaze ‘Ville’

➨

vrijdagavond 9 januari vond die plaats.
Na het openingswoord van de president
ging de zitting voortvarend van start. Het
danspaar Levy en Saskia opende de zitting met een geweldige dans waarna
Roy Delnoy aftrad als minister.

➨

De HerringBiessere winnen PLK!

PROFICIAT

Zaterdag 10 januari werd er in de
tot narentempel omgetoverde
Harmoniezaal in Bocholtz de
44ste prins van BVV KALK aan de
BOOKS geïnstalleerd. Rond de
klok van 21.15 uur werd er afscheid genomen van Adriaan 1ste
(Langenberg) Na zijn aftreden is
hij toegetreden tot de Raad van
wapendragers.
Ramon I is 28 jaar geleden geboren
te Heerlen, als zoon van Jo en Elly
Cransveld- Erkens en samen met
zus Joyce opgegroeid aan de Minister Ruijsstraat in Bocholtz. Hij
woont samen met vriendin Suzanne
Stevelmans en hond Flabbes aan de
Schuttershof 20 in Bocholtz.
In het dagelijks leven is hij werkzaam bij de gemeente Heerlen als

medewerker exploitatie van de afdeling
informatie management. Hobby’s: motor rijden, voetballen bij Sportclub’25,
squashen en feesten met vrienden. Voor Ramon gaat
eindelijk zijn droom om Prins van
Bocholtz te worden in vervulling.

Ramon Cransveld 44e prins Kalk an
de Books Bóches. Foto Kaldenbach.

Jeugdprinsenpaar
Zondag 11 januari mochten jeugdprins Juul Schokker en jeugdprinses
Angie Hodiamont voor de laatste
keer de jeugd van Bocholtz in een
goedgevulde harmoniezaal toespreken, waarna ze weer gewoon als
Juul en Angie de bühne verlieten.
Lees verder op pagina 6
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Wie worden
Tussen Geul en Vaals
nieuwe Hoogheden bij
Schnapsnaze jeugd
Blik op het Geuldal .
Foto Bob Luijks.

Komende zaterdagmiddag 24 januari krijgt u hierop antwoord bij de
jeugdzitting die om 15 uur begint in
de zaal van Rest. Bergzicht Vijlen en
gepresenteerd wordt door Sheriff
Levy en Cowgirl Astrid.
optredens
zijn er voor alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s van
Vijlen en en omstreken van: Danspaar Calvin en Jinte,
dansmarieche Kiana, Alle 3 de groepen van de Villa
Dancers, De Flowers van Dance spirit uit Partij, Kyra met
diverse mooie liedjes en dans, diverse kinderen uit eigen
dorp en zanger Mesjieu Maurice die voor een geweldige
sfeer in de zaal zal zorgen.
aanwezig zijn ook: JCV Grensülle Vaals, Grensschiebere Lemiers en kling Ülle uit Partij. Afscheid wordt genomen van prins Twan I, prinses Anne en hofnar Yara.
Natuurlijk worden de nieuwe jeugdhoogheden geproclameerd in een entourage van het Wilde Westen, die
bol staat van humor en spanning!
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Morgen, woensdag 21 januari, geeft natuurfotograaf Bob Luijks een lezing over, met prachtige
beelden uit, het Drielandenpark. Dit ligt in de stedendriehoek Aken, Luik en Maastricht en is een
groen hart met grote landschappelijke waarde en
met rijke natuur van beekdalen, rivieren, bossen
en oude cultuurlandschappen. Midden in dat gebied ligt een uniek stukje Limburg: Het Vijlenerbos. Het is een landschap dat zich niet aan grenzen stoort.
Het gebied tussen Geul en Vaals is een gebied met
bijzondere natuur. Bijzondere bomen, maar ook liefelijke natuur en stromende beekjes kun je hier tegenkomen. Bob zal ingaan op de fotografische aspecten,
geologie en flora en fauna die je hier kunt tegen
komen. Hij bracht deze natuur in beeld en heeft diverse fotoreportages in het gebied gemaakt. Van Geul tot
Mechelderbeek en van Pruisbos tot Gerendal.
Deze boeiende lezing begint om 19.30 uur in het
Wielderhoes, Van Wachtendonckplein 26, Wijlre. Er
zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden is niet
nodig. Zie ook: www.ark.eu/drielandenpark
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Agenda
Zaterdag 24 januari
Nieuwe hoogheden
bij Schnapsnaze jeugd. Aanvang 15 uur zaal
Bergzicht Vijlen (zie ook artikel).

Zondag 1 februari

TE KOOP/TE HUUR

Bedrijfspanden
aan Bocholtzerweg Simpelveld.
Meer info: 045 5444704
(tot 16.00 uur) of 06 51822417
(na 17.00 uur)

Herre-Zietsong
Kalk an de Books Bocholtz.
Aanvang 11.11 uur, zaal open 10.11 uur
(zie ook advertentie).
•

Clara Zoerbier
zet Ubachsberg op de kop
vanaf 15.11 uur fanfarezaal de Auw Sjoeël, Oude
Schoolstraat 33 (zie ook Vasteloavensnujts).
•

Rommelmarkt

GV Wilhelmina Bocholtz van 9-16 uur
Wilhelminazaal Dr.Nolenstraat 9a (zie ook artikel).

Dinsdag 10 februari
Sjpaszitting Mondriaan
met Kalk an de Books Bocholtz van 18.30-22.15 u.
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

D’r Kalksemmer als extra
nummer van Troef

Bezorgers(ters) Troef gevraagd
voor enkele wijken in Vaals
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook geschikt voor
gepensioneerden e.d. Uitstekende beloning.

Info en/of aanmelden via

☎045-5443567

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

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 3 februari

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 EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 3 februari 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.
SIMPELVELD: Elke vierde dinsdag van de
maand. Dinsdag 27 januari: Ophalen oudpapier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.Gaasstr.-Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.Kloosterplein-Kruinweg-Loretostr.-MarktMarktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.Nieuwe Gaasstr.-Oude Molsbergerweg- Pastoriestr.-PaterDamiaanstr.-Plaarstr.-Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-Rolduckerweg-Schiffelderstr.-Schilterstr.-St. Nicolaasbergweg-St.
Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer-Sweijersgewanden-van de Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr.Vroenhofstr.-Vroenkuilenweg en Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.

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.

Zie artikel pag.5

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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NIEUW BIJ SKILLS!!
Super Lash
Ecuri
Wimperserum
Revolutionair haargroei
serum voor wimpers langer,
voller en donkerder!
Nr. 04 • 20 januari 2015

(advertorial)

Eugene Vaessen op een na Meest Markante
Horecaondernemer van Nederland
Tijdens het KHN-galadiner in Hotel Okura Amsterdam werden dinsdagavond 13 januari de Meest
Markante Horecaondernemers van 2015/2016
bekendgemaakt. Martijn en Michiel van den Berg
van hotel Vesper in Noordwijk waren de gelukkige
winnaars van deze titel, die zij twee jaar mogen
voeren. Op de tweede plaats eindigde Eugene
Vaessen van de Gerardushoeve in Epen. De winnaars werden gekozen uit veertien regionale winnaars die gedurende de avond in het zonnetje werden gezet.
regionaal
Eugene Vaessen werd eerder op 25 maart 2014 verkozen tot de Meest Markante Horecaondernemer
van Limburg en wel uit 8 kandidaten. De voorzitter
van de landelijke jury, senator Loek Hermans, feliciteerde alle regionale winnaars met hun regionale
titel.
Horeca Award 2014
Uit handen van Voorzitter Theo Coenegracht ontving Vaessen op 7 januari de Horeca Award van
KHN afdeling Maastricht en Heuvelland. Deze
award ontving de Gerardushoeve, omdat zij ruim 40
jaar lang in het Heuvelland hun passie voor het horecavak uitdragen, samen met hun medewerkers. De
trots op hun regio vertaalden zij in het werken met
streekproducten en streekwijnen en versterkten
daarmee op buitengewone wijze het culinaire gastronomische imago van het Heuvelland. De HORECA is trots op U! Zo staat vermeld op de Oorkonde.
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over de verkiezing
Op initiatief van Koninklijke Horeca Nederland vindt
tweejaarlijks de verkiezing 'Meest Markante
Horecaondernemer van Nederland plaats. De genomineerde bedrijven zijn allen markant in hun manier
van ondernemen en inspireren binnen de Horeca,
ieder op zijn/haar heel eigen wijze. De verkiezing
begint bij regionale verkiezingen in veertien regio’s.
Uit de winnaars wordt, telkens begin januari, tijdens
Horecava, de Meest Markante Horecaondernemer
van Nederland gekozen. Voor meer informatie zie
www.meestmarkant.nl
Koninklijke Horeca Nederland behartigt de collectieve en inhoudelijke belangen van 20.000 professionele horecaondernemers die als gastheer van de
samenleving staan voor kwaliteit. Zie ook de TV uitzending van Omroep Krijtland vanaf donderdag 22
januari (kijk elders in Troef).

De kersverse Bocholtzer Keiridder Piet Godschalk.
Foto Kaldenbach.

Piet Godschalk
Keiridder 2015
Bocholtz
BVV Kalk aan de Books benoemde hem
afgelopen zaterdag17 januari, tijdens het
jaarlijkse Prinsenbal dat wordt georganiseerd door de Oud Prinsen.

De winnaars met tweede van rechts (oud-Bocholtzenaar) Eugène Vaessen van de Gerardushoeve Epen.

activiteiten
Piet (60) geboren op de Steenberg 30 en wonend op Prickart 49 samen met echtgenote
Tiny Godschalk-Stauverman ontplooide zijn
activiteiten, niet alleen in Bocholtz maar ook
in de verre omgeving gezien zijn staat van
dienst niet alleen in het Karnavalsgebeuren
maar ook, met name muzikaal, bij andere verenigingen.
De lijst van verdiensten is lang.Hij trad als jonge jongen met zijn Kwetsjbuul
al op bij Bejaardenzittingen in het voormalige
zusterklooster/bejaardenhuis, was 7 jaar bij
de Kon Phil, bstuurslid feestcomité 100 jaar
Phil. Verder was hij medeoprichter van de
Eisenbach-musikanten en meer dan 44 jaar
lid van de Keidorf-Musikanten.
De verdere verdiensten: Oud medewerker
Kindervakantiewerk Bocholtz, mede grondlegger van het Philtje, verenigingsblad Koninklijke Philharmonie, is meer dan 44 jaar vaste
muzikant bij het Mei-i-vaare Bocholtz en meer
dan 10 jaar muzikaal begeleider communicantjes in Bocholtz.
Ook was hij: Mede-oprichter van de Schlaager- Arena Bocholtz, 3-voudig winnaar PLK
Liedjesconcours, 8-voudig winnaar van de
Bocholtzer Schlaager- Arena, finalist LVK, 2014
en 8 x halve finalist. Meer dan 40 jaar lid van
de Geitenfokkers, medeoprichter van 't VasteloaventsKrauw, zanggroep de Geitenfokkers
en lid van zanggroep De HerringBiessere.

➨
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De sarcofaag van Vlengendaal
is terug in Bocholtz..
Uitvoerig met bijgaven en geschiedenis
rond grafrovers (bodemjutters) en de
beschermers (sarcofaagwacht) die dag
en nacht bij de opgraving (officieel een
Romeins tumulusgraf) aanwezig waren,
beschreven in deel 2 van Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt (vanaf pag. 225). Lang tentoongesteld in het thermenmuseum in
Heerlen.
In het kort het verloop:
Begin december 2014: Gemeente Simpelveld ontvangt bericht dat de grafkist
van Vlengendaal begin januari weggaat
bij het Thermenmuseum. De gemeente
geeft echter te kennen deze graag weer
terug te hebben. Men gaat akkoord indien
er een plek gevonden word deze fatsoen-

lijk met de waardevolle bijgaven, zoals het
balsamarium in de vorm van een corpus,
olielamp, inktpot, mes, lanspunt, het stoeltje (wordt nog gerestaureerd) en nog veel
meer tentoon te stellen
Gemeente vraagt bibliotheek of er ruimte
is om deze voor te behouden, anders gaat
ze naar magazijn in Maastricht of Venlo
Tweede week december: Bezoek van gemeente en bibliotheek aan Thermen-museum om alles te bekijken en de mogelijkheden.
Derde week december: Besluit, alles
komt naar bibliotheek Bocholtz. Materialen, zoals vitrinekasten worden besteld.
Ruimte in bibliotheek wordt klaargemaakt.
Donderdag 7 januari: Grafkist komt met
speciaal vervoer naar Bibliotheek Bocholtz
Een mooie ruimte, waar ook genoeg plek
is om alles tentoon te stellen, compleet
met film en requisiten, zoals die in het
Thermenmuseum stonden opgesteld, is
de zaal in het oude gedeelte van hoeve
Overhuizen. Hiertoe is overleg nodig met
eigenaar Rabo Centraal Zuid Limburg.
Voor Bocholtz is dit een zeer waardevolle
aanwinst: Niet alleen de kist maar ook de
rond 50 grafgiften (uniek in Europa)

➨

Nadat de kist (± 1000 kg), door 4 potige mannen van het pallet (ging niet door de deur) overgetild was, kon ze de bibliotheek in, waar Karin Beckers veel belangstellenden verwacht.

Philips LED
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nu voor
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Heerlijk Hulp
groeit verder
In 2014 is Heerlijk Hulp wederom verdubbeld in omzet en
afzet ten opzichte van 2013. Het aantal medewerkers
groeide van 10 naar 22. De verwachting voor 2015 is een
groei van 50% afzet en omzet. Het personeelsbestand
wordt naar verwachting uitgebreid naar 30 medewerkers.
wat is het
Heerlijk Hulp is gespecialiseerd in dienstverlening als huishoudelijke hulp, tuinhulp en klushulp zowel particulier als
zakelijk. Eind 2014 is Heerlijk Hulp ook gestart als gespecialiseerde schilderhulp. Roy Janssen “Het succes zit hem in de
zeer persoonlijke klik met de klant en het hanteren van concurrerende tarieven voor alle werkzaamheden. De klant heeft
op deze manier één aanspreekpunt voor alle diensten in en
om het huis”.
ergotherapie
Sinds 2013 is Heerlijk Hulp ook actief onder de naam ‘Ergotherapie Parkstad’. Na een moeilijke start heeft dit onderdeel
een groei laten zien. Het is nu een stabiele praktijk met verschillende samenwerkingsverbanden en de basis voor verdere groei in 2015.
De toekomst plannen voor Heerlijk Hulp blijven ambitieus.
Martijn Pelzer “Momenteel zoeken wij samenwerking met de
gemeenten, om samen de zorgbehoefte i.c.m. de dalende
begrotingen te kunnen realiseren.

➨

Simpelveld en Ubachsberg
bij finalisten Tiener
Vastelaovend Konkoer

Rommelmarkt Wilhelmina
Op zondag 1 februari organiseert de Bocholtzer gymnastiekvereniging weer de traditionele rommelmarkt in De Wilhelminazaal aan
de Dr.Nolenstraat 9a.
Net als in de voorgaande jaren zal deze van
9-16 uur gehouden worden. De laatste jaren
is deze gezellige en druk bezochte rommelmarkt een trekpleister voor vele kooplustigen
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uit de hele regio. Verder wordt er voor een
drankje en een hapje gezorgd door de jeugdraad van G.V. Wilhelmina.
Er zijn nog enkele tafels vrij! (voor meer info:
☎ 06-51.59.38.05)
De opbrengst is mede bestemd voor de aanschaf van nieuwe toestellen voor de jeugd
van Wilhelmina.

➨

De finalisten van het Tiener Vastelaovend Konkoer zijn bekend. Na een spannende wedstrijd 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 RoëdGaelGreun; 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
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Prinseproclamatie bij
De Schnapsnaze Ville
Guido Deliége werd gepresenteerd
als de nieuwe president. Hierna
werd afscheid genomen van dansmarieche Michelle Dodemont die
helaas na tien jaar dansmarieche te
zijn geweest van de Vijlense carnaval
noodgedwongen moet stoppen met
dansen. Verder nog een schitterend
program met o.a. Wielsche Vinken
en Da Ma Zoeë uit Horst. De Road va
Veer van WDZ brachten een verrassingsbezoek voor de aftredende
prins Ivo I. Na het afscheid van Ivo
Natascha en Frank de Hofnar vervolgde TSC Dance Feet het programma. Hierna kon inmiddels bomvolle
zaal zich opmaken voor de proclamatie van de nieuwe prins of prinses
2015. Na een bezoek aan een onbewoond eiland van kannibaal Seboeboe. Uit zijn ketel kwamen Yorick
Smeets en Lindy Jehae tevoorschijn
als nieuw prinsenpaar.
Yorick I is 25 jaar en zoon van lid
Ger Smeets, werkzaam bij de firma
Mammoet en runt samen met z’n
vader het bedrijf Smecom. Hij heeft
al een geruime tijd een relatie met
Lindy Jehae die hem als prinses terzijde zal staan
Lindy I is 21 en werkt als verkoopster bij Jola Mode. In hun vrije tijd
toeren beide op hun motor door het
Heuvelland. Dan waren er nog optredens van de bekende Promi Bröör,
de Koale Jitze uit Kerkrade en als
afsluiter de band Hat Wat.

Prinsenpaar Schnapsnaze Ville, Yorrick
Smeets ( 25) en Lindy Jehae (21).
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raad mee. Al vanaf klein meisje liep
ze in de optocht, samen met haar
broer. Later met grotere groepen en
uiteindelijk met de Stube uit
Ubachsberg. De carnaval in Ubachsberg hebben ze al een aantal jaar
samen gevierd en nu dus als nieuw
prinsenpaar. In de familie is carnaval
ook troef, haar vader was jeugdprins
van de Rieste. Nadine is in het dagelijks leven als pedagogisch medewerkster bezig bij kinderdagverblijf
Hupsakee te Gulpen. In de weinige
vrije uurtjes vind ze het heerlijk om
te sporten, op vakantie te gaan en
uitjes te plannen met vriendinnen.

Prinsenpaar bij
Baagratte
Het nieuwe prinsenpaar Nick Souren
en Nadine de Bie.

Prins Nick I
Nick Souren, is 23 en
woont Ubachsberg.
Komt uit een echt
carnavalsgezin. Zijn
ouders waren jaren
actief bij de jeugdcarnaval van de
jong Ströpere. Hijzelf bouwt elk jaar
mee aan de carnavalswagen van de
Stube en is ook al jaren te vinden in
de optocht. Nick werkt sinds 3 jaar
bij Landbouwmechanisatie en Horse
equipment Horsmans te Klimmen
als servicemonteur. In zijn vrije tijd,
helpt hij graag mee op de boerderij
van familie Franssen te Colmont.
Verder is de kersverse Prins lid en
bestuurslid van schutterij Sint Hubertus. Hier is hij tamboer en tweede
tamboer maître.
Prinses Nadine
Nadine de Bie is ook 23 jaar en
komt uit het Riesteland in Margraten.
Carnaval vieren, daar weet ook zij

Tot grote verrassing van velen
kwamen Prins Tim
1e met zijn prinses
Elisa tevoorschijn.
Prins Tim 1e in het
dagelijks leven Tim
van Hoeij is 24 jaar woont aan de
Ireneweg.
Tim is zelfstandig ondernemer in de
bouw sinds 2013 en geen onbekende in het carnavalsgebeuren, in 2002
was hij jeugdprins van de kling
Baagratte, zijn vader John is hem al
voorgegaan als prins en zijn moeder
Miriam is al jaren een drijvende
kracht binnen de jeugdcarnaval. Qua
hobby's was voetballen altijd nummer 1 echter, door tijdgebrek is dit
inmiddels vervangen door fanatiek
voetbal kijken en is de motor erbij
gekomen.. Tim wordt bijgestaan
door vriendin Elisa.
Elisa Brinkhoff is 23 jaar en woont
in de Grevenstraat te Landgraaf, samen met vader Gerard, moeder Kitty
en zusje Lara. Elisa is eveneens zelfstandig ondernemer in de bouw, ook
sinds 2013. Ze steekt in de avonduren nog veel tijd in haar studie en
hoopt komend jaar het aannemersdiploma te behalen. Haar hobby's

Het nieuwe prinsenpaar Tim I (van Hoeij)
en Elisa (Brinkhoff) van de Baagratte.

hebben veel te maken met alles
rondom het werk, promoten, pagina'
s en foto's bijhouden. Tim en Elisa
vinden het allebei leuk zich in de
keuken uit te leven en samen een
drankje te nemen.
voorlopig laatste
Dat was, een dag later de jeugdzitting van de Kling Baagratte. Na hele
leuke optredens traden jeugdprins
Diyarno I en prinses Jennifer af. Helaas is er momenteel een gebrek aan
kinderen om een raad van elf te vormen en om een prins/prinses te vinden. Men hoopt dat in de nabije toekomst hier weer verandering in
komt.

Jeugdprinsenpaar
KALK aan de BOOKS
Kevin is de zoon Van
John en Ilona Pelzer
en broer van Sabri-na
en woont aan de
Groeneboord 1. Hij zit
in Groep 8a van de
Bredeschool Bocholtz. Carnaval vieren zit hem in het bloed en is vanaf

Het nieuwe jeugdprinsenpaar bij de
Kalkböksjere, Kevin Pelzer (12) en Mirthe Canisius (11). Foto: Kaldenbach
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Clara Zoerbier zet Ubachsberg op de kop
VA
STELOAVENDS

NU
JTS 2014/15
Jeugdprinsenpaar
KALK an de BOOKS
zijn 5e lid van de Kalksböksjere. Pap
John was in 2000/2001 Prins van de
Grensülle in Vaals en zijn moeder
Ilona hofnar. De hobbies van Kevin
zijn voetballen bij WDZ in de D1.
De 11 jarige Mirthe is dochter van
Peter en Andrea Canisius en oudste
zus van Glenn en Dean en woont aan
de Baneheiderweg 27. Ze zit ook in
groep 8 a van de Bredeschool Bocholtz. Haar vader was 25 jaar geleden
Jeugdprins bij Kalk aan de Books.
Mirthe is gek op haar dieren; hond
Zino, haar konijnen, kippen en de
cavia’s. Dansen en springen doet ze
de hele dag, maar ook appen en
facebook met haar vriendinnen op
haar tablet. Mirthe danst zelf bij de
dansmarieches van BVV Kalk aan de
Books K.E. Een van haar hobby’s is
turnen bij gymnastiekvereniging
Wilhelmina in Bocholtz. Carnaval is
voor haar de mooiste tijd van het
jaar. Mirthe is helemaal gek van
Domm & Dööl. Ze is een echte groupie.
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En wel zondag 1 februari vanaf
15.11 uur in fanfarezaal de Auw
Sjoeël, Oude Schoolstraat 33 in
Ubachsberg.
losbarsten
Nu de feestdagen voorbij zijn, mag
het carnavalsseizoen losbarsten. Hier
en daar wappert al een vroege roodgeel-groene vlag en de eerste ‘sietzonge’ staan in de startblokken.
Ook Neerlands’ hoogst gelegen
Bergdorp bereidt zich voor op het
narrenfeest. In de aanloop daar naartoe organiseert fanfare St. Cecilia
Ubachsberg een kolderiek carnavalsconcert. Clara Zoerbier – de niet al te
preutse zus van de bekende
Kerkraadse zanger Jack Vinders –
speelt een hoofdrol in het program-

ma en ze zal er alles aan doen om
publiek en muzikanten schuddebuikend van de stoel te laten kukelen.
En – geloof het of niet – dát ‘goede

voornemen’ voor 2015 gaat vast &
zeker wél slagen!! Entree: Vrije gave.
Meer info:
www.fanfareubachsberg.nl

➨

Bocholtz (naast de kerk) • T: 045-5446388

Ook in 2015 staan
wij voor u klaar!
In 2015 is er bij de
zorgverzekeraars niks veranderd
aan het systeem qua fysiotherapie.

www.lei-schilderwerken.nl
Clara Zoerbier die 1 februari Ubachsberg op de kop gaat zetten.
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De Klimboom naar
nieuwe locatie
Het culturele hart van Simpelveld
blijft kloppen! De Stichting Culturele
Evenementen is er namelijk in geslaagd om de theater en kunstactiviteiten in de toekomst voort te zetten in de vroegere gymzaal aan de dr.
Ottenstraat. Zoals we al in nr. 51 vermeldden sloot de Klimboom in de
voormalige basisschool aan de
Kloosterstraat op 31 december j.l.
partner
in de Woningstichting Simpelveld is een
nieuwe partner gevonden, waardoor
men in eerste instantie voor de duur
van een half jaar en vervolgens voor 5
jaar een huurovereenkomst kan afsluiten. René Heltzel, voorzitter van de
Stichting Culturele Evenementen is
opgelucht: “Dankzij de Woningstichting
Simpelveld hebben we weer perspectief, we zullen alles in het werk stellen
om de benodigde financiële middelen
te verwerven, die nodig zijn voor het
opknappen van het gebouw en voor
aanpassing tot theater en atelierruimtes”.
De uitvoering en coördinatie van het
nieuwe theater en van een voorlopig
drietal ateliers is wederom in handen
van Puur Weijers & Weijers. Weijers
hoopt in maart, samen met de stichting,
de doorstart te realiseren.
donateur worden
I.v.m. verband met het opknappen/

inrichten en het vervangen van technische voorzieningen van de nieuwe locatie, doet de stichting een beroep op u
om een persoonlijk steentje bij te dragen aan de doorstart. Help mee, en
wordt donateur!
Wat biedt de stichting u: Theaterfan
voor € 25 - Theatervriend voor €50 of
theaterambassadeur voor €100
tegenprestatie
Een gereserveerde plaats tijdens een
voorstelling naar keuze: Theaterfan: Een
ticket - Theatervriend: Twee tickets of
theaterambassadeur: vier tickets
aanmelden
Dat kan via info@cultureelsimpelveld.nl
onder vermelding van theaterfan/theatervriend/theaterambassadeur, telefonisch via ☎06-55.95.45.25 of rechtstreeks via een briefje naar het adres Dr.
Ottenstraat 46 6369 VP te Simpelveld.
U kunt uw evt. bijdrage overmaken op
NL81RABO0133273105 t.n.v. Stichting
Culturele Evenementen.

Ca. 8.000 maandelijkse
bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf
maandag/dinsdag
een complete uitgave
op internet.

€ 50 cadeau
bij onze
betaalrekening!*

Overstappen
doe je zo!
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Uw adviseur zorgt samen met u dat
het goed geregeld wordt.
Eenvoudig en zonder poespas. Zoals we zijn.
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Tornado Vijlen
UITSLAGEN
Heren Tornado HR 1 wonnen met 1-3 van Cebusta VC.HR
Heerlen. Tornado H1 met 4-0 van VC. Mestreech H1. Dames 2
moest uit naar Urmond, hebben helaas met 3-1 verloren, het
positieve is dat het iedere week beter gaat. Vol houden dames.
Dames 1 moesten naar Voerendaal, de nummer twee van onze
pool. Waren erop gebrand de punten mee naar Vijlen te
nemen, maar verloren uiteindelijk met 3-2.
PROGRAMMA week 4 Woensdag 21 Januari:
Tornado HR 1 – ADC HR 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00u.
Vrijdag 23 Januari: Tornado HS 1-PrismaWorx HS 2. 19.30u.
Zaterdag 24 Januari: ADC D4 – Tornado D2 . . . . . . 15.15u.
Sporthal OverMunthe Urmond.
Vludoc D2 – Tornado D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00u.
Sporthal Gitek Sport Sportcentrum Nuth.
PROGRAMMA week 5; Woensdag 28 Januari:
Fyrfad HR 2 – Tornado HR 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.30u.
Sporthal De Heeg Maastricht.
Vrijdag 30 Januari: Tornado HS 1 - Furos HS 2 . . . . 19.30u.
Zaterdag 31 januari: Tornado D1 – ADC D2 . . . . . 16.00u.
Tornado D2 – Fyrfad D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00u.
Wedstrijden worden gespeeld in de Gymzaal, Vijlenberg 139.

WDZ INFO

Ingezonden

Afwijzing
amandement
Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering
in Simpelveld, van 18 december 2014, kwam
het raadsvoorstel inzake onderzoek en planvoorbereiding omgeving Gasthof op de tafel.
Dit voorstel was op de agenda gezet aangezien er behoefte is om een upgrade te realiseren van de infrastructuur omgeving Gasthof
tot en met het kruispunt Wilhelminastraat,
Min. Ruysstraat, Herver en Dr. Nolensstraat,
maar niet de Dr. Nolensstraat zelf.
krediet
Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld
van €30.000. Daar toerisme en “blijven wonen“ speerpunten zijn van de Strategische
visie 2013 en dat de Dr. Nolensstraat de
belangrijkste doorgangsweg en horecastraat
is in de kern Bocholtz verzocht ik, Robert
Honings van de fractie Honings, de Dr.
Nolensstraat bij dit onderzoek te betrekken.
Als argumenten; de slechte bestrating, karige

groenvoorziening, parkeerproblematiek en
vooral de te hoge verkeerssnelheid aldaar. Ik
verzocht het College om een verhoging van
het krediet met 5000 euro en zodoende de Dr.
Nolensstraat bij het onderzoek mee te nemen.
Na een schorsing van een half uur wees de
coalitie het amendement af. Wat een gemiste
kans om de veiligheid, leefbaarheid en toerisme in de kern Bocholtz te verhogen…….!
Wederom BEDANKT coalitie, plaats nog maar
wat extra bloembakken in de kern Simpelveld.
Robert Honings
Naschrift:
We hebben de indruk dat Bocholtz het ondergeschoven kindje in de gemeente Simpelveld
is. Voorbeeld: Wist u dat alleen al de 31 grote
bloembakken €27.923,80 kosten en dat deze
(alleen dus de bloembakken), incusief de
beplanting en plaatsing €37.867,92 kosten.
Let op: Hierbij zijn niet geteld de in de palen
geplaatste z.g baskets (37) en dan valt men
over €5000. U mag hieruit uw eigen conclusie
trekken.
Redactie

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.)
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Jaarvergadering
Zaterdag 24 januari houden de veteranen de
jaarvergadering in het clubgebouw van WDZ.
Aanvang 16.00 uur. Na een terugblik op het afgelopen jaar kijken de mannen alweer vooruit. Het
voetbalprogramma wordt uitgebreid besproken, waaronder
het veteranentoernooi, maar ook natuurlijk de traditionele
nevenactiviteiten zoals de afsluiting van het seizoen in het
voorjaar en in het najaar, het veteranenweekend en de winterwandeling.
Carnavalsoptocht
Loop je mee met d’r Sjelleboomkloep van WDZ op carnavalsmaandag? Je bent van harte welkom. De huurprijs bedraagt,
inclusief een hapje en een drankje tijdens de optocht, €15,voor een volwassen persoon en €10,- voor een kind. Info en
aanmelden bij Jacqueline Lipperts: h.lipperts@home.nl
Winterwandeling
Op zondag 11 januari trokken ruim 40 veteranen van WDZ met
hun partners het veld in voor de jaarlijkse winterwandeling die
als officiële opening van het veteranenjaar geldt. Gestart werd
vanaf de parkeerplaats van de Overste Hof waarna de route
langs kasteel Strijthagen voerde. Via de oude Hopel kwam het
gezelschap in de Groene long terecht en wandelde men rond
de Cranenweijer. Als rustplaats fungeerde de Brasserie
Elizabeth in het welbekende Stift. Na een kop koffie en een
heerlijk stuk vla wandelde de groep langs het Gaia Park en de
Winselerhof terug naar het startpunt. Gedurende de hele wandeling bleef het wonder boven wonder droog. Rond drie uur
waren wandelaars en niet wandelaars weer verzameld in het
clubgebouw voor een goed smakende portie goulash.
Bliksemloterij
Op zaterdag 24 januari houdt WDZ haar jaarlijkse bliksemloterij. Overdag zullen WDZ leden huis aan huis loten aanbieden.
Om 18.00 uur vindt de trekking plaats van winnende loten. De
winnende lotnummers worden bekend gemaakt op de WDZ
website www.vvwdz.nl en in de plaatselijke bladen. Met het
kopen van loten steunt u onze jeugd- en seniorenafdeling.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Nieuwe uitzending
Omroep Krijtland
In de uitzending van deze week weer veel variatie. Zo begint het programma met het Regiojournaal, met daarin aandacht voor horecaondernemer Eugene Vaessen uit Epen. Hij was al de meeste markante
ondernemer van Limburg en eindigde landelijk op een verdienstelijke 2e

Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

plaats. Daarnaast in het journaal ook
een reportage over de 18-jarige
Thanique Mohnen uit Gulpen. Zij
combineert een universitaire studie
met topsport: in december werd zij
wereldkampioen latin-dance! Deze
reportage werd gemaakt en eerder
uitgezonden bij TV Maastricht.
Vervolgens een nieuwe aflevering
van Koken zonder Grenzen, waarbij
de kookstudio van Sylvian van Elmbt
bezocht wordt door Dragan Reljic uit
Mechelen. In de serie Carnavanalles
tot slot weer een aantal leuke liedjes,
grappige moppen en mooie dansen.
Deze tv-uitzending start donderdag
22 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 van
Omroep Krijtland
(omroepkrijtland.nl).

➨

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

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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