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Jekluurd óp sjtap mit de Phil i Bóches

Volgende
week verschijnt onze
Vasteloavendsóesjaaf

met alles over Projram,
Óptsug en Prinse in ons
verschijningsgebied.

We gaan alweer rustig op
Carnaval aan –of ja, de één
wat minder rustig dan de
ander– en dat betekent dat
ook de Phil zich weer op
aan het maken is voor het
jaarlijkse Carnavalsconcert! En
ook dit jaar neemt Piet Meesters,
Völser in hart en nieren, de presentatie voor zijn rekening en viert hij
zijn 21e seizoen in de buut. En het
belooft een bonte boel te worden, want samen gaan we Jekluurd óp sjtap!
droeve dag
Dat is het komende zondag 8
februari ook, want Zijne Studenterigheid Daan d’r letste
zal zijn prinsenkroon en
scepter in moeten leveren en
plaats maken voor zijn opvolger. Maar, als alle plechtigheden achter de rug zijn
en we kunnen die waardige afsluiting met een gerust hart
aan meester Piet overlaten zal de

zaal roeë, jèèël en jrung kluëre. Van
een knalrood opblaasbootje, een
gele onderzeeër en rooie rozen naar
een roze katachtige, zal het gevarieerde programma afgewisseld worden met een buut van Fer Naus en
zang van De Herringbiessere! De
nieuwe prins wordt gezalfd en geïnstalleerd, medailles worden uitgereikt, en er wordt veel gelachen –
maar niet teveel, natuurlijk, want
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(voor zover we alles aangeleverd
krijgen natuurlijk)

Jubilarissen bij
Harmonie Eys
5
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Auw Tsiette
Dialektsjriever
Will Kohnen,
Lemieësj

Schotse Hooglanders
in de sneeuw.
(Foto: Anke Brouns)

8
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dan loopt het programma te zeer
uit. Komt dat zien in de Harmoniezaal van Bocholtz. Dan start om
11.11 uur het jaarlijkse carnavalsfestijn van de Koninklijke Philharmonie, o.l.v. van Matty (‘d’r Belsj’)
Cilissen en onder auspiciën van d’r
Piet (‘va Vols’) Meesters!
bont
Vergeet niet uw bontste linnengoed,
helemaal achter uit de kast te trekken, want het kan niet bont genoeg!
Er is geen entree, éng Vrej Jaaf is
aabraat. (zie ook de advertentie
elders in Troef).

Grazers in winters Zuid-Limburg
De winter is al een paar maanden aan de gang. Dat voelen de Schotse
hooglanders die in de natuurgebieden van ARK in Zuid-Limburg leven. De
bomen zijn al maanden kaal en grassen en kruiden groeien niet. Toch lopen
de hooglanders nog buiten. Op 7 februari organiseert ARK een excursie in
het Drielandenpark bij Vaals om te kijken hoe de wildlevende runderen de
winter doorkomen.
Lees verder op pagina 3
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Informatiebijeenkomsten
nieuwe sporthal Vaals
Die vinden plaats morgen,
woensdag 4 februari in de conferentieruimte van het gemeentehuis. Dan is ook gelegenheid
voor opmerkingen en vragen. Er
is er een om 17 uur en de 2e om
18.30 uur.
Op 27 januari jl. verleende B&W de
omgevingsvergunning voor de
bouw van de nieuwe sporthal.
Dat betekent dat op korte termijn
gestart kan worden met de nieuwe hal aan de Sneeuwberglaan.
De bouw wordt uitgevoerd door
aannemer Pellikaan. HETON Beheer wordt exploitant en eigenaar
van het gebouw en is verantwoordelijk voor een gezonde exploitatie. In het nieuwe gebouw is ruimte voor alle gebruikers van de huidige accommodaties, maar ook
voor potentiële nieuwe doelgroepen.
I.v.m. de beschikbare ruimte stelt
men het op prijs als u zich wilt
aanmelden, waarbij u tevens aangeeft of u om 17.00 uur of om
18.30 uur wilt komen. Dat kan via
j.thomassen@vaals.nl
of via ☎ 043 – 3068558.

Agenda
Woensdag 4 februari
Senioren+ wandeling
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk Simpelveld (zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 6 februari
Estafetteschoonmaakactie
naar Drielandenpunt Inloop deelnemers vanaf
14.30 uur bij Hotel Kasteel Bloemendal
(zie ook artikel).
•

Auw Wieverbal i Bóches
i alle Wieëtsjafte

Zaterdag 7 februari

WEGENS OMSTANDIGHEDEN GEZOCHT:

Auw Wieverbal Lemiers

BEZORGER(STER)

Zaal Oud Lemiers vanaf 21.11 uur
Demasqué 23.11 uur.
•

2e Gastoptreden

150 jaar St. Joseph Bocholtz. Vanaf 19 uur tijdens
H.Mis in kerk. Gratis toegankelijk (zie ook artikel).
•

Oud Prinsenbal Ubachsberg

met uitreiking Bernar. Aanvang 20,49 uur in Café
Zinzen (zie ook Vasteloavensnujts).
•

Apres-ski in Eys

Carnavals Revue Zwart Wit. Café Sport aanvang
20.11 uur. Geen entree, vrije gave
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

Auw Wieverbal i Zumpelveld
•

Zaterdag 7 februari

ZoefülleZietsong i Oad Bóches
vanaf 20.11 uur.

Grazers in winters Zuid Limburg

Zondag 8 februari

Gratis wandeling vanaf 14.00 vanaf parkeerplaats
Schuttebergsweg nabij kruising Meelenbroekerweg
(zie ook artikel).
•

Mini Carnavalsrevue

voor gehandicapte kinderen. Vanaf 14.00 uur in de
locatie Grand café Rode Beuk/SWOBS
Kloosterstraat Simpelveld Entree Vrije gave
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

RECEPTIE Raenpiete Vols

Van 19.11-21.11 uur in café Suisse Vaals
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IVN tocht
“Genieten in eigen omgeving”. Start 9 uur vanaf de
parkeerplaats voor gemeentehuis Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).
•

Heimanstocht

Om 10 uur vanaf parkeerplaats Gerardushoeve
Epen (zie ook Kortvermeld).
•

Prinsereceptie Bergböck Huls
vanaf 15.11 uur.

Maandag 9 februari
Blauw Sjuut i Zumpelveld
öm 14.20 uur.
•
Carnavals Kienen Eys
ZijActief, vanaf 20.00 uur, café Sport t.o. de kerk

Dinsdag 10 februari
Alzheimercafé Parkstad
in grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Aanvang 19.30 uur
(zie ook artikel).

TE KOOP/TE HUUR

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

voor centrum Vijlen. Minim. leeft. 13 jaar.
Ook geschikt voor gepensioneerden e.d.
Uitstekende beloning. Aanmelden op
☎045- 5443567 (van 14-17 uur)
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet de gegevens er op met een tel. nr. en
we bellen terug.

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 vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van
de weg plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de
maand: Donderdag 12 februari: 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; Overhuizerstraat; 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.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 10 februari: 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.-vanWerschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr. - Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag
voor 18 uur buiten gereedzetten.
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Geef 18 maart, Heuvelland gemeentes
een eigen stem in het Provinciehuis
Vaals, Gulpen-Wittem, Voerendaal en
Bocholtz/Simpelveld

Jan Franssen
uw eigen
regionale kandidaat

Grazers in winters
Zuid-Limburg
(vervolg voorpagina)
Samen met de kuddebeheerder Patrick van
den Burg van FREE Nature en ARKer Anke
Brouns gaan we op zoek naar de Schotse
hooglanders en bekijken we hoe ze omgaan
met deze koude periode waarin het voedsel
beperkt is. De gratis wandeling start op 7
februari om 14.00 vanaf de parkeerplaats aan
de Schuttebergsweg nabij de kruising met de
Meelenbroekerweg.
Opgeven kan via ellen.luijks@ark.eu
of via de website www.ark.eu/agenda

➨

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand. 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: Jaarvergadering
Ouderen Sociëteit ‘St. Jozef’ houdt woensdag
25 februari haar jaarvergadering vanaf 14 uur
in Op de Boor aan de Wilhelminastraat. Op de
agenda staan verder na de pauze met Kaffe
en Vlaam 10 rondes kienen. Tevens is dan de
gelegenheid tot betalen van de contributie.
Naast de leden zijn ook niet-leden, die kennis
willen maken met de Ouderen Sociëteit, van
harte welkom.

➨

BOCHOLTZ: WDZ loterijuitslag
De winnende lotnummers van de WDZ bliksemloterij zijn:
1e prijs: 4299 2e: 5209 3e: 4530 4e: 2874
5e: 1611 6e: 3242 7e: 4572 8e: 5177 9e:
1383 10e: 0175. De winnaars kunnen hun
prijs afhalen bij Ger Sauren, Jacobusstraat 42
Bocholtz. Gaarne telefonisch een afspraak
maken via ☎045-5444489 of
06 - 53.78.81.68.

ALGEMEEN: Heimantstocht
Zondag 8 februari om 10 uur voor 9 km. vanaf de
parkeerplaats van de Gerardushoeve in Epen.
Gevolgt wordt wandeling 5 uit het boekje: "In de
voetsporen van Eli Heimans". Echter, de route zal
tegenovergesteld worden gelopen zodat iedereen
nogmaals de tocht volgens het boekje kan wandelen. Uiteraard is er onderweg uitleg want het thema
vandaag luidt: Naar de Steenkoolgrot en nog meer
antiquiteiten.

➨

Foto: Door het mooie heuvellandschap.

50

Dankbetuiging
Wij danken jullie allemaal
van harte voor de vele
attenties die wij mochten
ontvangen bij ons
vijftig jarig huwelijk

Jrust uuch ét Tiny en
d’r Piet Schoonbrood

➨

EYS: Carnavals Kienen
bij ZijActief Eys, maandag 9 februari om 20.00
uur. Het wordt een gezellige avond, met leuke
prijsjes. U wordt verwacht met hoedje of boa
of allebei in Cafe Sport, Grachtstraat 1a in Eys.
De kienkaarten kosten voor leden 3 euro en
voor niet-leden 4 euro. Vergeet niet uw kiendopjes mee te nemen.

➨
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Jeugdopera Carmen
groot succes
Het is alweer even geleden, maar nog
ten zeerste vermeldenswaardig.

Troef de goedkoopste in kleur

Zeer belangrijk is dat de bekende opera
van George Bizet niet alleen vertolkt en
gespeeld werd door jeugd, maar dat ook
bij het 600 koppige publiek veel jongeren waren en dat is zeer zelden bij een
opera. De aanvang moest zelfs wat worden uitgesteld omdat er nog steeds
mensen aan de kassa stonden.
achtergrond
Via beschermheer Hub Bogman is men
bij de jeugdharmonie Bocholtz terecht
gekomen. De productie was een samenwerking met Opera Zuid, het Grotiuscollege en de jeugdharmonie.
solisten
Die waren afkomstig van de conservatoria van Maastricht en Tilburg. Zij hebben
hiervoor auditie moeten doen. Pascal
Pittie zong Don José. een gerenommeerd Opera zanger die over de hele
wereld in grote producties rollen vervult.
Hem hadden ze gevraagd omdat deze

rol te moeilijk is voor een onervaren zanger. Er hebben maar liefst 100 jongeren
aan meegewerkt. De tekst was vertaald
in het Nederlands zodat de uitvoering
geschikt was voor iedere leeftijd. Bovendien hing boven het podium een scherm
waarop de tekst letterlijk te volgen was
intensief
was de voorbereiding voor de kinderen
die er heel wat uren hebben ingestoken.
Opera begeleiden is erg lastig omdat je
een verhaal muzikaal moet begeleiden.
Gezien het enorme succes is men zelfs
bezig om nog een voorstelling te plannen. Tevens gaf Opera Zuid al aan om
met deze jeugdharmonie volgend jaar
weer een productie te doen. Veel toeschouwers waren ook verbaasd toen de
jeugdharmonie het podium op ging dat
het echt jeugdige muzikanten waren, dat
had men niet verwacht. Het geheel
stond onder leiding van Loek Smeijsters
die tevens de de weken vooraf met de
sollisten bij Opera Zuid heeft gerepeteerd.

➨

De Phil jeugdharmonie met op de bok Loek Smeijsters en de jeudige crew tijdens de
generale in Harmoniezaal Bocholtz. Geheel links Pascal Pittie als Don José en helemaal
rechts Eliane Feijen, die de rol van Carmen voor haar rekening nam. Foto Leo Franzen.

Carnavals aktie
bij Geelen
Wasautomaat

Wasdroger

1400 toeren
al vanaf

A klasse

349.

00

al vanaf

599.00

De nieuwste Miele stofzuiger op voorraad

Stofzuiger

Tosti ijzer

al vanaf

al vanaf

89.00

29.95

Uw adres voor inbouwapparatuur
Pagina 4

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

kort vermeld
SIMPELVELD: IVN tocht
Zondag 8 februari een natuur –
excursie wandeling waaraan ook niet
leden van harte welkom zijn. Start 9
uur vanaf de parkeerplaats voor het
gemeentehuis over bos-weide-veldpaden en holle wegen, via het Hellingbos-Schweier- Molsberg en Huls
naar Trintelen en Eyserheide en
genieten bij goed weer van schitterende vergezichten tot in Eys. Hier
pauze. Daarna met een ommetje
langs de andere kant van Eys via
kasteel Goedenrade en het Stoomtrein tracé terug naar het startpunt.
Het is een stevige maar goed te
lopen wandeling. Zorg voorr goed
schoeisel en evt lunchpakket voor
onderweg. Deelname voor eigen risico. Info bij: Fam. P. Possen
☎ 045-5440427 of Fam. J. Starmans
☎ 045-5443597.

➨
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Jubilarissen bij
Harmonie Eys
Zaterdagavond 31 januari werd de
heilige Agatha vereerd in een mis die
werd opgeluisterd door de Harmonie
van Eys. De Agathaviering werd traditiegetrouw voortgezet in Café Sport
met de huldiging van de jubilarissen
en een feestavond. Dit keer ontvingen Jeanne Phillippens, Willy Huppertz, Teun Meys en Suzan Hambuckers de VNM-speld voor hun respectievelijk 40, 25 en 15-jarige bijdrage
aan de muziek.
Jeanne Philippens 40 jaar
Begonnen op bugel bij Fanfare
Eendracht op de
Huls-Simpelveld.
Theorieles volgde
ze aan de muziekschool, waar
ze ook nog, samen met haar
zus, blokfluit les
volgde. De ommezwaai volgde
toen de harmonie op zoek was naar
trompetten; haar oom en erevoorzitter
Hub Philippens zorgde hiervoor. Echter
de combinatie bugel en trompet bleek
niet zo’n succes, ze stopte en kwam uiteindelijk bij de hoorn terecht.

Wo.
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Willy Huppertz 40 jaar
Voor vele muziekliefhebbers geen
onbekende in de
muziekwereld.
Willy reist als beroepsmuzikant de
hele wereld over
met zijn trompet.
Hij speelt geregeld met het Johann Strauß Orkest van André
Rieu en daarnaast met het eigen kwintet International Brass en in vele Duitse
symfonieorkesten. En dat oude liefde
niet roest, blijkt wel uit de oprichting
van de Böhmische Blaskapelle Blech
mich…? waarmee Willy samen met 9
collega beroepsmuzikanten sinds de
zomer van 2013 geregeld Böhmische
Blasmusik speelt. Volgens zijn collega`s
is hij op verschillende instrumenten
zoals trompet, piccolotrompet en flügelhorn een echte alleskunner. Naast uitvoerend is Willy ook van grote waarde
als docerend musicus voor verschillende muziekverenigingen in de regio.

Desondanks is Willy een trouw lid van
onze Harmonie en is hij bij nagenoeg
elk concert aanwezig.
Teun Meys 25 jaar
Werd 25 jaar geleden benaderd
met de vraag of
hij de vlag zou
willen dragen.
Het werd toen
even stil en Teun
antwoordde
‘daar vraag je me
wat, dat moet ik
met José overleggen, maar ik
denk dat het wel goed komt’. Het bleek
niet alleen goed te komen, het was een
schot in de roos. Is al jaren actief bij het
ophalen van het oud papier waar hij de
collega’s onderhoudt met zijn fantastische verhalen. Verder helpt Teun met
het opbouwen en afbreken van de zaal
en de overige klusjes die voorbij komen. Helaas is Teun even uit de running, gehoopt wordt op een spoedig
herstel.
Suzan Hambuckers 15 jaar
Begonnen
op
blokfluit en nu
verdienstelijk 1e
klarinet, naast
vader Hans. Dat
muziek
meer
dan alleen hobby is blijkt wel uit
haar studie Docent Muziek aan
het Conservatorium in Maastricht. Momenteel studeert ze de master
Special Educational Needs aan de
Fontys Hogeschool te Sittard. Suzan is
ook dirigent van verschillende korpsen
in de regio en bovendien verzorgt ze
muzieklessen. Haar kunnen bleek tijdens het Kerstconcert. Omdat de dirigent iets eerder weg moest, nam Suzan
het dirigeerstokje over voor het laatste
gedeelte, dat prima verliep! In haar vrije
tijd vindt Suzan het leuk om gezellig iets
met vrienden te doen en daar hoort
stappen natuurlijk bij!

➨

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.

Pagina 5

VA
DS
N STELOAVEN

UJT
5
S 2014/1

Mini Carnavalsrevue
voor gehandicapte
kinderen
Op zaterdag 7 februari vanaf
14.00 uur in de locatie Grand café
Rode Beuk/SWOBS aan de Kloosterstraat te Simpelveld en speciaal
voor de kinderen van Op de Bies.
Er wordt geen entree geheven, wel
bestaat er de mogelijk tot een vrije
gave.
De organisatie is in handen van de
vrijwilligers van de werkgroep carnaval Swobs-Impuls. Hoofdsponsor van
deze middag is de ondernemersvereniging Ondernemend Simpelveld.
Presentator van deze middag is Hub
Hodinius
Na de opening door organisator Jan
Lenzen zijn er optredens van o.a.
Ballet Accelerando - Jeugdzangeres
Jill Kessen - Zangduo Boy en Max de Woeësjjoepe Moezikanten - het
ballet van de Bergböck va gen Huls,
groep 1
Na een pauze van 15 minuten treden
op het ballet van de Bergböck groep
2 - Femke Falderaa (Winnaar sjlagerparade 2014) - Magic Rythm en
afgesloten wordt tegen 16.30 uur
met een optreden van d’r Doebele
Forto (Ned. beste Joekskapel).
De opbrengst van de vrije gave is
bestemd voor Op de Bies, om samen
met de gehandicapte medemensen
een Dagje naar Gaiapark Kerkrade te
gaan.
Steun de kinderen van Op de Bies
met uw bezoek. Iedereen is van
harte welkom.

tenpak” aantrekken en bewijzen dat
een zwart-witter nog veel meer kan
dan alleen voetballen!
Hoogtepunt is natuurlijk de proclamatie van de nieuwe prins. Regerend Prins Niek I met zijn Prinses Liz
dienen uiteraard een stapje terug te
doen, maar hun opvolger(s) staan te
popelen om aan hun klus te beginnen, zo laat de organisatie weten.
Ook wordt er elk jaar de “mister
Zwart-Wit” bekend gemaakt. Dit is
een onderscheiding die iemand ten
deel valt omdat hij veel voor de
voetbalclub betekend (heeft). Als de
bezoekers het advies opvolgen om
hun kleding aan te passen aan het
thema apres-ski, is de sfeer zeker
gegarandeerd.
De avond wordt gehouden in Café
Sport tegenover de kerk in Eys en het
aanvangstijdstip is 20.11 uur. Ondanks dat er vele artiesten de “revue” zullen passeren, is er geen
entree. Een vrije gave is uiteraard
altijd welkom. Presentatie is in handen van Leon Huijnen. Hij denkt dat
rond de klok van kwart voor elf de
nieuwe prins zal worden bekend
gemaakt. Wel of niet lid van de voetbalclub, iedereen is welkom.

Prinses en hofnar in
Lemiers
Zaterdag 10 januari vond die proclamatie in zaal Oud Lemiers. VV WDZ
van de Bóchezerhej was au grand
complet speciaal voor de hoeëglustighede, Prins Koen Brands en
hofnar Juliën Jeurissen, naar Lemiers
gekomen. Dansmarieche Carmen
nam na vele jaren afscheid, opgevolgt door Kaylee met een openingsdans. Hoogtepunten waren Buutteredner “Et Hühldöppe” (Herman

Apres-ski in Eys
Zaterdag 07 februari organiseert v.v.
Zwart-Wit weer haar traditionele
“Carnavals Revue” met dit jaar als
thema: Apres-ski. Ook dit jaar staan
er weer vele artiesten gereed om de
sfeer en het plezier naar een hoog
niveau te brengen.
artiestenpak
Een aantal leden van de eigen vereniging zullen deze avond het “arties-
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Prinses Lizanne Schenk en als hofnar
haar zus Josien van de Grensschiebere

Weck), Dance Revolution uit Wijlre
en Jack Vinders als Clara Soerbier. De
Kölsche band “De Fröngde” uit Eschweiler nam het muzikale gedeelte
voor haar rekening. Met een extra
muzikaal optreden van Dwayne Horbach, werd de inmiddels beruchte
eigen act van de Grensschiebere
voorbereid die er ook nu weer er in
waren geslaagd een “wietsige” eigen
act voor te bereiden. Afsluiter ook nu
“De Promi Bröör” va Kelmis. Koen en
Juliën namen afscheid, voor het
laatst ondersteund door ceremoniemeester Johan, die na lange tijd het
stokje doorgeeft aan oud-prins Nils.
proclamatie
Die gebeurde in de Köllner Zoo. Na
de dansen van tal van dieren nam
President Ton Schenk het woord
weer over en proclameerde zijn
dochters tot Prinses Lizanne I en hofnar Josien, tot verrassing van hun
mam, oud-prinses Leonie. Beiden
zijn bijna 20 lentes jong. Lizanne zal
haar heerschappij moeten combineren met haar werk bij Blokker in
Vaals, terwijl Josien de opleiding
Leisure and Hospitality volgt op het
Arcus College. Over carnavalsgenen
hoeft men zich geen zorgen te
maken, in het verleden waren ze ook
al actief als lid van het kindercomité
en natuurlijk waren zowel hun vader

Ton (2004) als moeder Leonie
(2008) al eerder heerser over het
Lemierser rijk. Helaas heeft men op
de zondag daarna geen Kengerprins
kunnen proclameren, maar wel een
leuke kindermiddag gehad.

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

Een paar uurtjes van uw vrije tijd
zorgt ervoor dat alle kinderen met
carnaval op de zaal leuke uurtjes
kunnen beleven.
optreden
Kinderen, maar ook ouders, die een
carnavalistisch optreden willen doen
kunnen dit kenbaar maken bij
bovenstaande personen.
tijden Jeugdkarnaval
Zaterdagavond 14-2 van 19.30 tot
24 uur. Zondagmiddag Vanaf 16 uur
(rond 16.45 officiële opening).
Maandagmiddag na de optocht tot
24 uur. Dinsdagmiddag van 15 tot
23 uur.

Zoals ieder jaar organiseert Jeugdcarnaval Bocholtz carnaval voor
de jeugd op de Wilhelminazaal.
Om dit te organiseren en op te
bouwen vragen ze nog enkele
ouders, die hierbij willen helpen.

Oud Prinsenbal op
“Kölsche Art” in
Ubachsberg

waarmee?
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken
aan het meehelpen de zaal te versieren op vrijdag 13 februari, of het houden van toezicht tijdens de openingsuren. Ook na de carnaval, dus op
woensdag kunt u zich opgeven om
mee op te ruimen.
uurtjes
Voor het houden van toezicht, dit zijn
telkens 2 uurtjes, en helpen voor op
of afbouw, kunt u zich opgeven bij
Bianca Mullejans via ☎5445518 of
per mail b.j.mullejans@hetnet.nl of
bij Peter Stommen ☎5444397 of
p.stommen@kpnplanet.nl
kerngroep
Ook zoeken wij nog vrijwilligers die
actief bij de kerngroep willen mee
doen.

Zaterdag 7 februari wordt dit door de
Oud Prinsen van Gen Berg voor de
8ste maal georganiseerd. Net als de
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voorgaande edities belooft het ook
dit weer een rood-wit spektakel te
worden, waarbij de band Kölsch
Platt de muzikale omlijsting verzorgt.
Bernar
Verder wordt “d’r Bernar 2015” uitgereikt. Dat is een onderscheiding
voor Bergsche carnavalisten die niet
op de voorgrond willen staan maar
met hun inzet de eigen carnaval een
warm hart toedragen. Er wordt een
opvolger voor Jean Klinkenberg
gekozen.

verkleden
Het wordt zeer op prijs gesteld als
alle bezoekers zich zouden willen
verkleden in het thema van de
avond, mutsen, sjaals, T-shirts, overhemden, jurken, broeken en hoedjes.., alles wat maar rood/wit is.
Aanvang 20.49 u, in Café Zinzen aan
de Kerkstraat. Voorverkoop-adressen
Café Zinzen en Boerderij-winkel
Gebr. Spee (vestiging Ubachsberg),
maar let wel op VOL=VOL

www.lei-schilderwerken.nl
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 7 februari:
19.00 uur: Dialectmis m.m.v. Carnavalsvereniging; Jaardienst Zef en
Troutje Sporck – Slangen; Jaardienst Piet Bindels en overl. familie;
Voor levende en overleden leden van Carnavalsver. “De Öss en de
Össkes”
Zondag 8 februari:
9.45 uur: Agathaviering; Voor alle zieken in ons samenwerkingsverband. Na H. Mis relikwieverering
Maandag 9 februari:
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneu.

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Auw Tsiette

Links óp d’r hoek Kloasvèlderwaeg-Riekswaeg i
Lemieësj woar inge leëvensmiddelewinkel. ’t
Hóes rèats woar ins d’r winkel en ’t poskantoer
óngerbraat. Damals sjtóng óp benoa giddes
daak éng TV-Antèn. De lantère (mit tl-lamp) ziet
me benoa neurgens mieë.

Wat waal ópvilt, is dat (nog) ging
Brivvebus beej de Pos a g’n hoes hóng. Misjie
sjtóng ing taegenuvver woa ze noe is. Doa hat
óch ing telefooncel gesjtange, bis zoegèt 2002.
De lètste joare dat me doa koeënt belle, góng
dat alling meh nog mit ing telefoonkaat. Wie
veer i 1985 i Lemieësj zunt
kómme woane, koeënt me óp
d’r hoek van de Sjoeëlsjtroat,
beej de flats an de van
Thimussjtroat en óp d’r hoek
Sjoeëlsjtroat/Kloasvèlderwaeg
Breve óp de Pos doeë.
Rónd 1970 gemakt.

€ 50 cadeau
Eigen huis sparen. . 1.75%
Zilvervloot (jeugd). . . 1.5%
Groeisparen tot . . . . . 2.8%
Spaar op maat . . . . 1.35%

Overstappen
doe je zo!

bij onze
betaalrekening!*

Uw adviseur zorgt samen met u dat
het goed geregeld wordt.
Eenvoudig en zonder poespas. Zoals we zijn.

Alzheimercafé Parkstad
Dinsdag 10 februari bent u er weer van harte welkom.
Het onderwerp deze keer is: Mijn demente moeder en ik.
In deze korte monoloog vertelt een zoon een aangrijpend verhaal
over zijn moeder, die hij langzaam maar zeker kwijt raakt, omdat ze
dement wordt. Als kind kijkt hij naar zijn dementerende moeder en
vraagt zich allerlei af. De monoloog is geschreven door Monique
Selij en wordt gespeeld door Kevin Renierkens.
waar?
De avond vindt plaats in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren 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 omstreeks 21.30 uur sluiting.
Meer info via Thijs Peeters ☎045-5416248.

➨
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Tornado Vijlen
Wedstrijd verslagen Zaterdag 24 januari:
Dames 2 moesten naar koploper ADC D4 uit Urmond, de wedstrijd was snel gespeeld, maar jammer genoeg verloor men
met 4-0.
Dames 1 speelden bij Vludoc Nuth. Het was nummer 3 tegen
nummer 4 en een beladen wedstrijd. Ze wisten echter alles in
eigen hand te houden en wonnen tenslotte met 2-3. Daardoor
liepen ze verder uit.
PROGRAMMA Woensdag 4 Februari:
Tornado HR 1-Cebusta VC HR 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.00u.
Zaterdag 7 Februari:
Irmato VC Weert D 2 - Tornado D1. . . . . . . . . . . . . . . 19.00u.
In sporthal Aan de Bron Weert.
I.v.m. karnaval zijn er geen wedstrijden in week 7
Thuiswedstrijden altijd in de Gymzaal, Vijlenberg 139.

Troef de goedkoopste in kleur
Ingezonden

“Voor wie mij vindt.”
Na alle negatieve dingen die gebeuren in de wereld, nu iets dat je
dag opfleurt!
Linda Scheijgrond uit Renkum dropte op 19 januari haar eerste
sjaal in een supermarkt in Renkum. Waarom ? Ze was geïnspireerd door een groep mensen uit Windsor (Canada) die zelf
gemaakte sjaals, mutsen ed aan bomen hingen zodat minderbedeelden deze konden gebruiken met het koude weer. Linda koos
voor een beetje een andere versie, netjes verpakt in een doorzichtige plastic zak voorzien van een briefje; “voor wie mij vindt,
ik ben speciaal voor jou gemaakt. Omdat het koud is en het leuk
is eens iets voor jezelf te vinden. Heel veel plezier en een fijne
dag”, dropte zij haar pakketje en postte haar foto’s van de dropping op facebook en ze werd overweldigd door de vele reacties,
en zie daar de groep “De Anonieme Sjaal” op facebook was een
feit. Het leden aantal is 5000 en groeit met de minuut.
De droppers zitten verspreid over heel Nederland en ook in uw
omgeving, dus kom je een pakketje tegen met een soortgelijke
tekst, neem het gerust mee voor jezelf of om een ander een plezier te doen maar gooi het niet achteloos weg!
Landelijk haalde deze actie al de media maar ook in Canada waar
het oorspronkelijke idee vandaan kwam is er zelfs in een radio
programma gesproken van het geweldige Nederlandse initiatief.
Wil jij ook iets betekenen voor een medemens, vind je het leuk om
creatief bezig te zijn en wil je ook “droppen”, kijk dan ook eens
op facebook naar deze groep, maar pas op het is verslavend………….
De Anonieme Sjaal

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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WDZ INFO

Einde winterstop
Komende zondag treden de teams weer
aan voor de eerste wedstrijden na de
winterstop. Het eerste elftal gaat op
bezoek bij de fusieclub Hellas. De mannen uit Klimmen/Ransdaal komen dit seizoen voor
het eerst uit in de derde klasse en presteren in de
nieuwe omgeving uitstekend. WDZ heeft dringend

punten nodig en zal de huid duur gaan verkopen. Het
tweede mag al vroeg op weg om in de ochtend in
Rothem de wedstrijd tegen RVU te spelen. De tegenstander heeft in 12 wedstrijden één puntje meer bijeengesprokkeld en een overwinning van de mannen
van Huub America verschaft lucht om uit de onderste
regionen weg te blijven. Het vierde en het vijfde spelen zondagochtend een thuiswedstrijd en wel allebei
een derby.

PROGRAMMA Zaterdag 7 februari:
A1 Sportclub'25/WDZ-RKSV Minor/Wijnandia . 15.00u.
C1G EHC/Heuts-WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 13.00u.
Zondag 8 februari:
1e VV Hellas-WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
2e RVU-WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
4e WDZ - Rood Groen LVC'01 2. . . . . . . . . . . 11.00u.
5e WDZ - SV Zwart - Wit '19 3 . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 DBSV - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30u.

Steeds meer carnaval
op Omroep Krijtland
De uitzending van Omroep Krijtland van deze week begint met een
nieuwe aflevering van het evenementenprogramma ’t Affiche. Dit keer
met een terugblik op de carnavalszitting van CV De Boemelaire in
Wahlwiller, waar tevens de gemeenteprins van Gulpen-Wittem werd uitgeroepen. Vervolgens een nieuwe aflevering van het 50+-programma
Good Veurein. Dit keer met het thema ‘bewegen’. In de serie
Carnavanalles tot slot weer een aantal leuke liedjes, grappige moppen
en mooie dansen.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 5 februari 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).

➨

Succes voor Sobornost en Sorriënto
Het Slavisch Byzantijns Koor Sobornost
en de Mandolinevereniging Sorriënto
hebben voor ruim 350 toehoorders een
zeer geslaagd Nieuwjaarsconcert gegeven in de Simpelveldse St. Remigiuskerk. Het zeer gevarieerde programma

met geestelijke en wereldlijke werken,
werd bijzonder gewaardeerd. Applaus
was er vooral voor de gezamenlijk uitgevoerde stukken. “Voor herhaling vatbaar” was de algemene conclusie van
de toehoorders.

➨

Het koor en de mandolinevereniging. Links soliste Lilit Sati. (Foto Leo Franzen).

Activiteiten KDV en BSO Bocholtz
Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Troef de goedkoopste in kleur
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De Nationale voorleesdagen bij de
Bocholtzer Kinderdag en Buiten-schoolse opvang werden met een leuk en
gevarieerd programma gevierd.
Bij het voorleesontbijt dinsdag 27 januari werden de kinderen vooraf allemaal
uitgenodigd om in pyjama naar de locatie te komen en wethouder Gulpen was
erbij! Hij las het verhaal ‘Boer Boris gaat
naar zee’ voor en de kinderen hingen
aan zijn lippen. Daarna smulde iedereen van het gezond en verantwoord
ontbijt: heerlijk.
Woensdagmiddag 28 januari gaf filmen musicalster Joes Brauers acte de

préséance. Hij las de kinderen het verhaal van de poep-en-piesprinses voor..
en de kinderen? Reken maar dat ze met
volle teugen genoten.

➨

Joes Brauers op bezoek.
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2de Gastoptreden
bij 150 jarig
St. Joseph
Zaterdag 7 februari a.s. om 19 uur tijdens
de H. Mis in de Bocholtzer parochiekerk
en gratis toegankelijk.
In de aanloop naar het 150-jarig jubileumfeest van het Kerkel Zangkoor St. Joseph
Bocholtz, dat op 23, 24 en 25 oktober 2015
gevierd wordt, geven diverse koren een
gastoptreden in de kerk van Bocholtz. Harmonia Simpelveld beet de spits af op 11
januari jongstleden met een geweldige vertolking van de kleine orgelsolomis van Joseph Haydn.
Jokola
Zaterdag kunt u genieten van de zangkunsten van Jokola. In 1981 werd dit uit 50 personen bestaande koor o.l.v. dirigent en toetsenist Ralph Hamer van de Langeberg in
Brunssum opgericht. Het repertoire van
Jokola beweegt zich richting moderne, maar
ingetogen popmuziek.

➨

Estafetteschoonmaakactie naar
Drielandenpunt
Op vrijdag 6 februari a.s. vindt in Vaals een
grote wandel/prikactie plaats.
De inloop voor de deelnemers is vanaf
14.30 uur bij Hotel Kasteel Bloemendal De
wandeling start vervolgens om 15.00 uur.
Vanaf Bloemendal lopen de wandelaars,
kinderen en vrijwilligers naar het Drielandenpunt. Ondertussen prikken zij de omgeving schoon. Het doel van de estafetteactie
is het zwerfafvalvraagstuk aan te pakken,
vooral in de natuurgebieden.
Iedereen kan, alleen of in groepsverband,
aan de actie meedoen. Onder meer de kindercarnavalsvereniging van de Grensülle
doet actief mee aan de actie.

➨

Volgende week:
D’r Kalksemmer

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