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Speculaasconcert
bij Fanfare Bocholtz

Meneer Aart en Coole Piet op locatie.

Weet u…?

*dat veel bewoners van Bocholtz en
Simpelveld binnenkort weer een
kerststalletje voor hun raam zetten of
in hun tuin plaatsen?
*dat zij dat doen van 18 december
2015 t/m 1 januari 2016?
* dat al die kerststalletjes en versieringen zorgen voor een warme kerstsfeer in het dorp?
*dat een eenzaam kerstgevoel als
sneeuw voor de zon verdwijnt met
een kerststalletje voor je raam?
*dat ontelbaar vele wandelaars in
het voorbijlopen even blijven staan
om van al dat moois te genieten?
*dat de vrijwilligers van de Stichting
Kribkeswandelingen Bocholtz en
Simpelveld constant op zoek zijn
naar mensen die het aanbod van de
te aanschouwen kerststalletjes willen
vergroten door ook een kerststalletje
op bijvoorbeeld de vensterbank te
plaatsen?
*dat u voor inlichtingen kunt bellen
met Yvon Frissen ☎045 5444003 of
Marianne Bonten ☎045 5440198 ?
*dat u foto’s of meer informatie op
website www.kribkeswandelingen.nl
kunt vinden?
*dat voor uw overtollige kerstspullen
een tweede leven is beschoren als u
ze afstaat aan de Stichting Kribkeswandelingen?

Zondag 29 november organiseert St.
Cecilia voor de tweede keer haar
Speculaasconcert met wederom boordevol verrassingen.

spetterend program, boordevol verrassingen.
De muziek wordt verzorgd door de
(jeugd) fanfare en de drumband.

van de partij
Zijn ook weer Meneer Aart en Coole Piet
en natuurlijk de Goedheiligman met zijn
(zwarte) Pieten. Dieuwertje en meneer
Cactus leiden de toeschouwers door het

Dat allemaal in de Harmoniezaal aan de
Dr. Nolenstraat Bocholtz. Zaal open 14
uur en Aanvang: 14:30 uur. En de Sint zou
de Sint niet zijn als hij niet voor iets lekkers zou hebben gezorgd.

➨

Drumband fanfare Bocholtz Verder in Troef..
Limburgs kampioen! Nieuwe prins bij 3
Zondag 15 november jl. nam deze deel aan het concours te
Venray in sporthal de Wetteling. Gespeeld werd het, speciaal
voor hun geschreven, werk Different Pictures.
De jury beloonde de drumband met 90 punten en lof der jury!
Tevens mogen ze zich nu officieel Limburgs kampioen noemen in de
derde divisie. Ook zijn ze uitgenodigd om deel te nemen aan de
Landskampioenschappen die in januari gehouden worden in
Waalwijk. Hierover gaan de drumbandleden nog in beraad.

C.V. de Öss Ees

➨

Grote Nationale
vogelshow in
Bocholtz

4

➨ Kerstconcert

De Kampioenen met v.l.n.r. Michiel Schmeets, Millo Houben, Stan Baggen,
Peter Wagenaar, Henny Bosch, Ivo Kikken. Daarvoor: Wes Kikken, Tom
Körver, Tijn Brauers, Maurice Janssen, Korneel Ridderbeek en instructeur
Roland Jaegers.

➨
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Denk aan uw Kerst/Nieuwjaarswensen!
Het laatste nummer van Troef, dit jaar, verschijnt op dinsdag 22 decenber.

Agenda

Dinsdag 1 december

Zondag 6 december

Cabaret Sophianum

Nostalgische Kerstmarkt Vaals

Aula Sophianum Gulpen. Aanvang om 19.30 uur
(zie ook artikel).
•

Maastrichterlaan 101, tussen 11 en 20 uur
(zie ook artikel).
•

Dieuwke Heijmink in Klimboom. Aanvang 19.30
uur (zie ook artikel).

in Bocholtz, Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk.
Open van 10 tot 17 uur (zie ook artikel).
•

Lezing Hooggevoeligheid bij volwassenen

Dinsdag 24 november
De Limburgse vrijmetselarij onthult
haar verleden
Lezing om 20 uur, zaal Partycentrum Oud
Zumpelveld (zie ook artikel).

Vrijdag 27 november
Cabaret Sophianum

Woensdag 2 december
ABW-koempelrevue

met een lach en een traan
Aanvang 19 uur en einde rond 21.15 uur. Theaterzaal van het Cultuurhuis Heerlen.
•

Senioren+ wandeling

Vertrek om 9.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk Simpelveld (zie ook Kortvermeld).
•

Cabaret Sophianum

Aula Sophianum Gulpen. Aanvang om 19.30 uur
(zie ook artikel).

Aula Sophianum Gulpen. Aanvang om 19.30 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 28 november

Donderdag 3 december

Prinsenproclamatie CV de Reanpiete Vols
Aanvang 20.11 uur, Restaurant Suisse Vaals.
•

Kerstmarkt Lückerheide

Gezellige sfeervolle markt. Vanaf 14 uur tot 17 uur
(zie ook Kortvermeld).
•

Baltus & Co met "fragmente"

Limburgse avond, aanvang 20 uur. Theater De
Klimboom Simpelveld (zie ook artikel).
•

Lezing Esther Crombag
Inloop 19.30 uur en aanvang 20 uur,
Theater De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld (zie ook artikel).
•

Spreekuur Leefbaar Simpelveld
Van 18 tot 19 uur in de hal van gemeentehuis
(zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 4 december

Patroonsfeest

harmonie St. Catharina Lemiers Catharinakerk
om 19.15 uur, (zie ook artikel).
•

Verkoop advents- en deurkransen

Grote Nationale vogelshow
in Bocholtz, Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk.
Open van 18.30 tot 22 uur (zie ook artikel).
•

Schutterij St.Paulus Van 10-18 uur, Café ‘t
Vereinshoes, Koperstraat 21 Vaals (zie ook artikel).
•

Aula Sophianum Gulpen. Aanvang om 19.30 uur
(zie ook artikel).

Aula Sophianum Gulpen. Aanvang om 19.30 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 5 december

Zondag 29 november

Herdenking verongelukte Mijnwerkers

Speculaasconcert Fanfare Bocholtz

H. Mis om 10 uur in de parochiekerk van
Terwinselen (zie ook artikel).
•

Cabaret Sophianum

Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang: 14:30 uur
(zie ook artikel).
•

Cabaret Sophianum

Grote Nationale vogelshow

Aftrap Millenniumjaar Vijlen

vanaf 13.00 uur in Hotel Restaurant De Linde
(zie ook artikel).

Dinsdag 8 december
Alzheimercafe Parkstad Heerlen
Avondlezing in grote recreatiezaal van
Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te
Heerlen. Zaal open vanaf 19 uur en aanvang19.30 uur (zie ook artikel).

Woensdag 9 december
Inloopdagen Mantelzorgers
december, van 10 -12 uur, In de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57 Simpelveld (zie ook artikel).

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 1 december wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17
uur, goed gebundeld, aan de kant van de weg
plaatsen. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 4 december vanaf 18 uur gebundeld
langs de kant van de weg plaatsen.

Nostalgische Kerstmarkt Vaals

Vertrek 10 uur vanaf parkeerplaats achter kasteel
Wijnandsrade (zie ook Kortvermeld).
•

SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 8 december:
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen-Bouwensstr.-BouwerwegGrote Nationale vogelshow
in Bocholtz, Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk. Open Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.
van 12 tot 22 uur (zie ook artikel).
•
Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.-Gangstr.-GrispenCabaret Sophianum
plein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.Aula Sophianum Gulpen. Matinee 14 uur, avonds Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof19.30 uur (zie ook artikel).
Laurentstr.-Lerschenstr.-Merovingenstr.-MoltNorbertijnenstr.-Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.- Sougnezstr.-Stampstr.-Steenstr.-St.Georgestr.-St. RemiBedevaart Banneux
giusstr.-van Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.Vertrek 6 uur bij Frans Bastin, Oude Smedestraat 4 Wijnstr. Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Bocholtz. De aankomst is ongeveer tegen 16.30 uur Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Aula Sophianum Gulpen. Matinee 14 uur, avonds
19.30 uur (zie ook artikel).

Troef de goedkoopste in kleur

Presentatie middag Dance Spirit
Om 14.30 uur (zaal open 14 uur) in gemeenschapshuis A ge Wienhoes Partij (zie ook artikel).
•

Kapellen Festijn met 3 toppers

Vanaf 13 uur in Gemeenschapshuis ’t Patronaat,
Patronaatsplein 1 te Epen (zie ook artikel).
•

Zilveren en Robijnen jubilarissen

bij Harmonia H. mis Kerkelijk Zangkoor, parochiekerk St. Remigius Simpelveld om 11 uur
(zie ook artikel).
•

IVN wandeling Eys

Cabaret Sophianum

Pagina 2

Maastrichterlaan 101, tussen 11 en 20 uur
(zie ook artikel).
•

Zondag 6 december

(zie ook artikel).
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Nieuwe prins bij
C.V. de Öss Ees
Tijdens de druk bezochte prinsenproclamatie
op zondag 22 november werd de nieuwe heerser geproclameerd. Er was een ploeg het land
ingestuurd, om deze te vinden. Uiteindelijk
kwamen uit een grote doos Patrick Schoffelen
en vriendin Chantal Gerards naar voren. Hij
zal als heerser over het Ossenriek als Prins
Patrick I de scepter zwaaien.

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.

Prins Patrick (24 jaar) heeft met vreugde van
zijn hobby zijn werk kunnen maken. Hij is autospuiter bij Ekas in Kerkrade en bezoekt regelmatig de sportschool. Hij was lid van de CV de Össkes en sloot dat af als jubileum prins. Daarna
bleef hij de carnaval trouw. Na jaren niet meer in
Eys actief te zijn geweest, maakt hij sinds vorig
seizoen deel uit van de Eeser Sjnake en is hier
een van de wagenbouwers, die hem natuurlijk
komend jaar moeten missen.
Prinses Chantal (23 jaar) is werkzaam bij
Kruidvat en woonachtig in Gulpen. De grote hobby’s van Chantal zijn voetbal en carnaval. Zij
speelt het 2e seizoen bij Sportclub ’15 dames 1.
Van haar 4de levensjaar tot kaar 13e maakte zij
deel uit van de dansgroep van de JCV De
Gaarekierkes. Door een blessure is zij moeten
stoppen.
Prins Patrick I en Prinses Chantal gaan Eys voor
in het carnaval met hun motto:
Vier regere onger ’t Motte:
Als klinge prins han ich gelieërd,
wie in Ees vasteloavend wead gevieërd.
Als Patrick I loat ich uuch zieë,
als Os vergitste dat noeëts mieë.
Hun receptie vindt plaats zondag 24 januari in de
Gymzaal van basisschool Klavertje Vier.

➨

Het nieuwe Prinsenpaar van de Öss in Eys, die afgelopen
zondag werden geproclameerd.

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.
Redactie behoudt zich het recht (o.a. vanwege plaatsgebrek) artikelen in te
korten, met zoveel mogelijk behoud van de essentie.

Troef verschijnt om de twee weken.

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.

GEZOCHT

BEZORGER(STER)
voor ‘n route in Simpelveld
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d. Prima vergoeding
en contante betaling bij elk nummer.
Aanmelden & info: ☎045- 5443567
Mailen kan ook:

info@weekbladtroef.nl
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Zet uw gegevens er op telnr. en we bellen terug.
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Grote Nationale
vogelshow in Bocholtz
De Vogelvrienden organiseren
voor de 6e keer op rij een grote
Nationale tentoonstelling plus
vogelverkoop en wel op vrijdag
4, zaterdag 5 en zondag 6
december. Het is weer gelukt
om een groot aantal vogels tentoon te stellen. Zoals grote en
kleine parkieten, Kanaries,
Tropen en Europese cultuur zijn
die dagen voor de bezoekers te
bewonderen. Bekende kwekers
uit de gehele provincie brengen
dan hun vogels naar Bocholtz.
Deze tentoonstelling behoort
dan ook tot een van de grootste
in de regio.

een vriendschappelijke prijs kan
men hier nog mooie vogels
kopen. Ook zijn er leden aanwezig
die uw eventuele vragen kunnen
beantwoorden.
Als u van vogels houdt, is een
bezoekje zeker de moeite waard.
De toegang is gratis.
waar
De tentoonstelling wordt gehouden in Café Oud Bocholtz (t.o.) de
kerk. Deze is open op vrijdag 4 van
18.30 tot 22 uur, zaterdag 5 van
12 tot 22 uur en zondag 6 decem-

ber van 10 tot 17 uur.
Via website
www.vogelvriendenbocholtz.nl
vindt u allerlei informatie over de vereniging.

➨

KERSTBOMEN
Diverse soorten, maten
en Nobilis groen

Koolhoverweg 31
Bocholtz
Bel: 045-5442868

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week 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.

➨

verkoop
De vogels worden op donderdag
gekeurd door keurmeesters uit het
hele land.
Naast de wedstrijdvogels hebben
wij ook een verkoopklasse, tegen

Pagina 4
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TE HUUR in EYS
Geh. gerenoveerde
kl. gezellige 1-persoons
halfvrijstaande woning
rustig gelegen (op het zuiden) m. voor
en achtertuin. (evt. met garage)
woonkeuken, hal, wc, 2 sl.k. en bad.

€475,- p.m.
☎043-4512075

of
06-25534369

Troefjes

“Slava” Warme groet
bij Kerstconcert
De Koninklijke Philharmonie Bocholtz en Slavisch-Byzantijns koor Sobornost brengen u in
de kerstperiode een warme kerstgroet. Op 20
december a.s. is er vanaf 19 uur in de Harmoniezaal het bijzondere kerstconcert van deze
twee verenigingen: de Phil onder leiding van
Matty Cilissen en Sobornost gedirigeerd door
Wiel Bonten.
Een bezielende avond, waarin het warme kerstgevoel naar muziek wordt vertaald. Aloude kerstliederen klinken voor u in een Harmoniezaal die de

kerstsfeer helemaal heeft omarmd. De zaal is
grandioos versierd voor een concert met bekende
meezingers en Slavische juweeltjes. Nog nooit
heeft de Kerst zo mooi geklonken.
voorverkoop
Kaarten ad €8 zijn in de voorverkoop verkrijgbaar
bij: sigarenzaak Laval Bocholtz, Plus Tossing
Bocholtz, Witte Bazar Simpelveld of via
pr@philharmoniebocholtz.nl
Wees erbij en luidt met ons een mooi Kerstfeest
in!

➨

Een TROEFJE wordt
ALTIJD GELEZEN! ZIET U...?

Sobornost in volle glorie.

Bedevaart Banneux

kort vermeld

Zondag 6 december gaat men
weer op bedevaart naar Banneux. Vertrokken wordt om 6 uur
bij Frans Bastin, Oude Smedestraat 4 Bocholtz.
De aankomst is ongeveer tegen
16.30 uur. Onderweg zijn er 4
stops gepland.Om 17 uur wordt
er een H. Mis opgedragen in de
Boodschapskapel, door pastoor Pierik van de parochie Bocholtz.
Info: Frans Bastin ☎045-5443347 of
fransgerda@kpnplanet.nl

➨

Nostalgische
Kerstmarkt Vaals
Zaterdag 5 en Zondag 6 december wordt er voor
de 3e keer een Nostalgische Kerstmarkt georganiseerd aan de Maastrichterlaan 101, tussen 11
en 20 uur.
Om het geheel nog aantrekkelijker te maken is er
een Kerstwandeling aan deze markt gekoppeld.
Naast een grote wandeling van 9 km is er tevens
een kleine van ca 4 km, welke langs markante
gebouwen en monumenten in Vaals voert.

➨

EYS: IVN wandeling
Zondag 29 november naar het indrukwekkende
kasteel Wijnandsrade om van daaruit een wandeling te maken, die in alle jaargetijden de moeite
waard is. De route is afwisselend door open gedeeltes, de mooie holle wegen en paadjes langs de
Platsbeek. Ook passeren we diverse buurtschappen rond Nuth, zoals het beschermde dorpsgezicht
van Terstraten. De route is ca. 9 km. lang en niet
zwaar, maar er zijn wel wat kleine klimmetjes en
afdalingen en de paden kunnen modderig zijn.
Stevig en waterdicht schoeisel is dus aanbevolen.
Vertrek 10 uur vanaf de parkeerplaats achter het
kasteel. Iedereen kan deelnemen.
Meer info bij Constance Kerremans
☎043-4506270 of c.h.m.kerremans@ziggo.nl
Ook als u liever vanuit Eys vertrekt, kunt u dat melden. Info in het algemeen kijk op www.ivneys.nl
Dit is de laatste wandeling van 2015.

➨
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Hafabra examens fanfare
Bocholtz leerlingen
In de week van 9 november hebben
wederom de hafa examens plaatsgevonden in samenwerking met de harmonie.

Profiteer nu van 10% WINTERKORTING

Welke gemeente geeft 500
heiligenbeelden onderdak?
Museum Vaals, het religieus
museum dat bekend is van haar
actie “Red Jezus van de afvalhoop” is op zoek naar een nieuwe locatie. De collectie, die voor
het huidige museumgebouw te
groot is geworden, bestaat uit
ruim 500 grote kerk- en
kloosterbeelden en een grote
verzameling devotionalia ontvangen door voormelde actie.
Momenteel kan het museum voor
de vele niet getoonde stukken
ook nog gebruik maken van een
grote opslagruimte, verkregen
door hulp van het Bisdom
Roermond, maar dat houdt
binnenkort op. En omdat een verhuizing van de bijzonder grote
verzameling veel geld kost, is het
vinden van een definitieve museale ruimte heel belangrijk.
zoektocht
naar een kerk, een niet al te groot
kloostergebouw of een ander
karakteristiek gebouw in den
lande heeft nog geen resultaat
opgeleverd. Het museum zoekt
de publiciteit omdat ze bij het

kort vermeld
SIMPELVELD: Spreekuur

Leefbaar Simpelveld
Donderdag 3 december van 18 tot
19 uur spreekuur in de hal van het
gemeentehuis. U kunt daar terecht
met vragen over onderwerpen die
betrekking hebben op de gemeente Simpelveld en haar diensten.
Tijdens dit spreekuur is een raadslid en een fractieassistent aanwezig om uw vragen te beantwoorden of om u te adviseren hoe te
handelen.

➨
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zoeken naar een dergelijke ruimte
ondervonden heeft dat het aanbod te verbrokkeld is en daarom
wellicht voor haar onvindbaar.
Museum Vaals is gevestigd op de
Eschberg 5-7 te Vaals. Het telefoonnummer is ☎ 043-3060080
en de website is
www.museumvaals.nl

De Hafa examens zijn onderdeel van de
jeugdopleiding die de fanfare verzorgt.
Kinderen maar ook volwassenen kunnen terecht voor een gedegen opleiding
door gekwalificeerde docenten.
felbegeerd
Er hebben 8 muzikanten deelgenomen
en dit met goed gevolg. Allen zijn ze de
trotse bezitter van het felbegeerde
diploma dat toegang verschaft tot de
jeugdfanfare, de drumband ( diploma A)
of het korps ( diploma B).

info
Mocht U of uw zoon/ dochter muzieklessen willen gaan volgen kan dat vanaf
4 jaar middels muzieklessen voor jonge
kinderen. Deze lessen starten vanaf
januari 2016 op dinsdagmiddag na
school om 15:30-16:30 uur in de Brede
School Bocholtz.
Vanaf 7 jaar kan men instrumentaal
onderwijs gaan volgen.
Het instrument wordt ter beschikking
gesteld door de fanfare alsook het lesmateriaal.
Voor informatie mail naar
CSG.Demarteau@kpnplanet.nl of
☎0455440498.

➨

➨

kort vermeld
KERKRADE: Kerstmarkt
Lückerheide
Zaterdag 28 november is deze
gezellige sfeervolle markt met
mooie kerstartikelen en andere
snuisterijen er weer. Ook voor de
inwendige mens wordt goed V.l.n.r.: Iris Sluijsmans A op bugel , Lisa Westdorp A op trompet , Twan Palmen B snare drum ,
gezorgd. Vanaf 14 uur tot 17 uur Ties Baggen B op trompet , Britte Philips A sax sopraan , Fabiënne Thewissen C op sax sopraan
en Maurce Belleflamme D op sax alt. Op de foto ontbreekt helaas Iggy Houben A op trombone.
bent U van harte welkom.

➨

Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl
Bedankt, beste mensen, voor de bloemen, de flessen, de cadeaus, de warme woorden en vooral uw aanwezigheid op de receptie van het koor en van ons jubilarissen.
Het was een onvergetelijke mijlpaal in ons koorleven!
Overweldigend.
Jo Brauwers
Wim Possen
Hilde Kramer-Compans
Anita van de Poel-Eussen

(60)
(50)
(40)
(40)

Winand Dumont
Tanja Lenoir-Groenveld
Annie Merx-Vanhommerig
Annie Rademakers-Henskens
Ellie Groenveld-Wolvekamp

(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
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Zilveren en Robijnen
jubilarissen bij Harmonia
Het Kerkelijk Zangkoor uit
Simpelveld gaat op zondag 29
november tijdens de Caeciliaviering een drietal jubilarissen in de
schijnwerpers plaatsen. Voor hun
intentie wordt in de St. Remigius
parochiekerk om 11 uur een H.Mis
opgedragen die door het koor,
o.l.v. Jean Lardinois en met orgelbegeleiding van Marcel Konieczny,
wordt opgeluisterd met de Missa
brevis in B van Mozart. Aansluitend in het verenigingslokaal
Partycentrum 'Oud Zumpelveld' de
interne huldiging door pastoor
Pisters en voorzitter Thijs Cleuters.
Dit jaar kan Harmonia 3 jubilarissen in het zonnetje zetten: 1 zilveren en 2 robijnen.
de jubilarissen
Francien Keulen (25 jaar) maakt
deel uit van de sopranengroep. Door
de vele verhuizingen heeft ze ook in
talloze koren haar steentje bijgedragen. Zo heeft ze o.a. gezongen in de
kerkkoren van Wijnandsrade en
Schinnen, het Operakoor Zanglust
Geleen, Toonkunstkoor Maastricht en
de Heerenhofsingers Mechelen.
Tenslotte is ze ook nog zo'n 8 jaar lid
geweest van Sobornost. In Simpelveld werd ze aangenaam getroffen
door de uitvoering van het afscheidsconcert van dirigent Aloïs Frings door
Harmonia. Ze werd toen meteen lid.

Pagina 8

Haar muzikale voorkeur: klassieke en
kerkelijke muziek, maar vooral ook
opera. Andere hobby's waar Francien
voor te vinden is: taarten en vlaaien
bakken, skiën (vroeger), wandelen
en bridgen.
Marianne Cleuters-Ensink (40 jaar)
met haar heldere , zuivere stem. Was
in 1975 het jongste lid. Kwam bij
Harmonia vanwege haar grote liefde
voor zingen. Zong al regelmatig vanaf
de basisschool. In de tienertijd lid
van het toenmalige Simpelvelds
Jongerenkoor 'Echo 70', waarbij ook
diverse solo optredens. Heeft jarenlang bestuursfunctie bekleed en is
onlangs weer toegetreden als lid van
de muziekcommissie. Hier wil ze het
Engelse repertoire wat meer promoten. Hoogtepunten uit haar 40-jarige
Harmoniacarriere zijn o.a. het Requiem van Fauré (met John Bröcheler), De Carmina Burana van Carl Orff
en het Te Deum van Bruckner. Behalve zingen besteedt Marianne ook
veel aandacht aan lezen en Taiji
(waarbij waaier, zwaard en sabel een
prominente rol spelen). Ze bezoekt
ze graag een concert gecombineerd
met een etentje, met haar man.
Ton Gielen (40 jaar) levert met zijn
heldere tenorstem een belangrijke
bijdrage aan de tenorengroep. Zong
reeds als 7-jarige jongenssopraan in
het H. Hartkoor te Roermond. Na
gezongen te hebben in de parochie-

De jubilarissen, met v.l.n.r. Ton Gielen (40j.) – Marianne Cleuters-Ensink (40j.) en Francien
Keulen (25j.)

koren van Linne en Valkenswaard,
verhuisd naar Simpelveld. Werd enthousiast voor Harmonia na een
repetitie van de Zigeunerbaron. Ton
heeft vele solopartijen in diverse kerken gezongen. Ook heeft hij 9 jaren
lang deel uitgemaakt van het bestuur. Bovendien luistert hij, samen
met collega zangers, op zondagmor-

gen de hoogmis mee op. Zijn favoriete muziek is het Gregoriaans, waar
hij ook verschillende cursussen voor
heeft gevolgd. Sportief staat Ton ook
zijn mannetje; hij speelt al jarenlang
badminton. Verder was hij regelmatig te vinden in het Computerhome
te 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
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Geslaagden HaFaBra examens
Kon. Philharmonie Bocholtz
Wo.

Dankwoord

Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia Eys
Bestuur en leden van Kerkelijk Zangkoor
St Cecilia Eys bedanken de verenigingen en
particulieren voor hun felicitaties welke zij
mochten ontvangen bij gelegenheid van hun
100 jarig bestaansfeest.

De geslaagden: Achterste rij: Annie Waelen, Loic Smeijsters, Tom van Heijningen, Martijn
Huppertz en Karin Eken. Middelste rij: Maria Nieuwenhuizen, Esther Smeijsters, Simone
Nieuwenhuizen, Mistique Lindenlauf en Jill Vanhommerig. Zittend: Lieke Sodermans, Mira
Amberg, Stefanie Nass, Sabrina Pelzer en Sanne Lux. Op de foto ontbreekt Demi van
Heijningen.

Het HaFaBra-examen is een examen voor muziekleerlingen van
harmonie, fanfare & brassband
en is opgedeeld in de gradaties
A, B, C en D. De examens werden
onlangs samen met de fanfare
afgenomen voor de jeugdige
muzikanten van de Phil.
Bij de examens worden zaken als:
muziektheorie,
speeltechniek,
maatgevoel etc. getoetst. Hoe
hoger het examen (van A t/m D),
hoe hoger de eisen die aan de
leerling worden gesteld. Voor het
examen worden een aantal
muziekstukken ingestudeerd.
Doorgaans zijn dit een aantal etu-

des en voordrachtstukken, waarvan sommige met begeleiding van
een piano. Alle leerlingen worden
begeleid door ervaren en gediplomeerde leraren verbonden aan de
Phil. Leerlingen mogen na het
behalen van het A diploma bij de
jeugdharmonie en na het behalen
van het B diploma bij het harmonieorkest waardoor de motivatie
uiteraard hoog is.
info
meer informatie of aanmelden
voor een gratis introductieles via
de website www.philharmoniebocholtz.nl, bij Henk Hocks
☎045-5444203 of e-mail
hockshome@ziggo.nl

➨

1000 jaar Vijlen
Het Limburgse kerkdorp Vijlen maakt zich op voor haar 1000-jarig
bestaan met in 2016 heel veel activiteiten. Zo is er iedere maand een
evenement. Zo komt er een speciale historische wandeling, een
authentiek millenniumbier en wordt er een Bergrun gelopen. Zondag 6
december is de officiële aftrap van het millenniumjaar met de onthulling van het logo en inzegening van het historisch wandelpad Vijlens
Verleden. De opening van het Vijlense millenniumjaar heeft vanaf 13
uur plaats in Hotel Restaurant De Linde in Vijlen. Voor die gelegenheid
is uiteraard het stichtingsbestuur, maar ook de burgemeester van Vaals,
Reg van Loo, aanwezig. In de volgende Troef komen we op de hoogtepunten en geschiedenis terug.

➨
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‘Mit de K van Keersjmis’
In de kloosterbieb van Wittem wordt op vrijdag 11 december een bijzondere kerstviering gehouden. Een avond met sfeervolle muziek en zelfs
dans, maar uiteraard ontbreekt ook de kerstgedachte niet.
goede doel
De opbrengst van deze viering gaat in zijn
geheel naar het goede doel: de stichting
Kankeronderzoekfonds Limburg.
meewerkenden
aan het programma: saxofonist Sil Willems uit
Epen, het jonge zangtalent Femke Philippens
uit Simpelveld, zanger Johny G. uit Kerkrade,
het instrumentale duo Ed Pluijmen en Raymond Delaruelle, zangeres Hilde Vanderheijden met Les Wiefkes uit Mechelen, zangeres
Femke Philippens, een van de optreDyanne Sleijpen en het duo Limbo Express.
denden.
Een bijzondere bijdrage wordt geleverd door de
jonge balletdanseres Frédérique van Dancepoint Gulpen. En daarnaast wordt er
nog een apart kerstverhaal in Voerens dialect verteld.
Het programma wordt op eigen wijze gepresenteerd door Ruud Verhoeven.
De deuren van de kloosterbieb gaan om 19 uur open en de viering begint om
20 uur. De entree bedraagt €12,50 en de kaartjes zijn alleen te krijgen via de
website www.supergastvrij.nl Er zijn 120 stoelen beschikbaar.

➨

Patroonsfeest harmonie
St. Catharina Lemiers
Zaterdag 28 november a.s. vindt het
jaarlijks patroonsfeest plaats van
harmonie St. Catharina. Traditiegetrouw betekent dit dat de harmonie
de H. Mis in de Catharinakerk om
19.15 uur muzikaal opluistert.
opgedragen
wordt de mis op voor alle levende en
overleden leden van de harmonie en
haar sympathisanten. Daarna is in het
verenigingslokaal een gezellige feestavond voor bestuur, muzikanten, leerling-muzikanten en hun ouders, ereleden, leden wandelcommissie, leden
Club van 100 en damescomité.
Speculaasactie
Binnenkort gaan de leden van de harmonie weer deur aan deur om speculaas te verkopen. De opbrengst komt
ten goede aan de verenigingskas. De
inwoners van Lemiers zijn inmiddels
helemaal op de heerlijke speculaas
gericht. De actie, die dit jaar alweer
voor de 14de keer wordt organiseert,
mag ondertussen als een traditie worden bestempeld.
Ook dit jaar heeft men de ondernemers niet vergeten.
Vandaar dat de harmonie deze graag
de helpende hand biedt door de verkoop van overheerlijke speculaaspoppen. De prijs-kwaliteit verhouding is
uitstekend: 1 pak speculaas (met 3
grote speculaaspoppen) kost €2,25 en
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3 pakken kosten slechts €5,50. De
speculaas kan direct worden geleverd,
dus u heeft er als ondernemer geen
omkijken naar. Concreet betekent dit
dat als u deze heerlijke speculaas aan
uw medewerkers of klanten wilt
geven, u alleen maar de bestelling aan
ons hoeft op te geven. De speculaas
wordt vervolgens op het door u
gewenste moment en de gewenste
plaats door ons bezorgd. De betaling
vindt plaats na levering. De Harmonie
neemt dus alle werk uit handen, u
heeft hier verder geen omkijken naar
en u heeft een heerlijk Sinterklaaspresentje tegen een zeer scherpe prijs.
Bestellingen kunnen worden doorgegeven aan Ellie Boon, ☎043-3064167
of via ellieboon@home.nl
Het feit dat St. Catharina deze speculaasactie nu alweer voor de 14de keer
organiseert, geeft aan dat de speculaas over- en ovenheerlijk is en door
velen zeer wordt gewaardeerd.

Cabaret Sophianum
Vanaf vrijdag 27 november staan
er 130 leerlingen en medewerkers van het Sophianum op het
podium voor negen voorstellingen van het schoolcabaret. Ze
komen uit alle lagen van de
school: vmbo van de beide locaties Gulpen en Nijswiller, Havo,
VWO Gulpen en natuurlijk ook
docenten en onderwijs ondersteunend personeel. En niet te
vergeten de hulpouders, die van
onschatbare waarde zijn.
werktheater
Het thema van dit jaar luidt “#helden” en werd al tijdens de laatste
voorstelling van 2013 bekendgemaakt. Het productieteam bestaande uit Rob Mennen, Erik Minten,
Tom Offermans, Liesbeth Vincken
en Rob Dijcks spreekt in koor: “Wij
zijn daar toen meteen mee aan de
slag gegaan. Het geeft natuurlijk
een schat aan mogelijkheden, je
kunt er alle kanten mee uit. Dus laat
u verrassen!” De inbreng van de
leerlingen is weer belangrijk, tijdens
repetities wordt naar hen geluisterd
en gebruik gemaakt van hun ideeën. Een werktheater dus. Ook enkele docenten hebben weer hun best

gedaan om met originele teksten te komen of ze hebben
originele stukken bewerkt.
Ofschoon er tijdens lestijden nog
weinig te merken valt van de repetities, gonst het met name na
schooltijd van de activiteiten. ’s
Avonds en op zaterdagen wordt er
gedanst, gezongen, gespeeld en
gemusiceerd.
info
De negen voorstellingen vinden
plaats in de aula van het Sophianum te Gulpen. De avondvoorstellingen beginnen telkens om 19.30
uur, de twee matineevoorstellingen
om 14 uur.
data
Vrijdag 27 november, zaterdag 28
november, zondag 29 november
(matinee en avond), dinsdag 01
december, woensdag 02 december,
vrijdag 04 december, zaterdag 05
december (matinee en avond). Er
zijn kaarten te bestellen via
cabsophianum@gmail.com
Kijk voor meer informatie op
www.sophianum.nl
en volg het op Facebook.

➨

➨

ook in Vaals,
Vijlen &
Lemiers
Instuderen maar...
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Klimboomactiviteiten
Baltus & Co met
"fragmente""
Op zaterdagavond 28 november
kunt u om 20 uur getuige zijn
van een Limburgse avond met
de groep Baltus & Co, mooie
meerstemmige vocalen en schitterende instrumentbeheersing.
De vier muzikanten, Rob Baltus,
Ron Strouken, Paul Pinckers en
Roger Grootjans timmeren intussen alweer enkele jaartjes aan de
weg in het Limburgse muziekwereldje. Ze brengen prachtige
muziek ten gehore, laten we het
Limbo-Akoesti-pop noemen. Zelf
geschreven limburgstalige popsongs worden afgewisseld met
covers uit de afgelopen decennia.
Hun nieuwe avondvullend concert
is getiteld “fragmente” Kwaliteit,
plezier, humor en interactie met
het publiek staan bij hen hoog in
het vaandel. Meer info via hun site
www.baltusenco.nl

Halloween en
Dorpsbouwmeester bij
Omroep Krijtland
Deze week twee programma’s: Eerst een
nieuwe aflevering van Jan & Alleman.
Hierin staat dit keer Geert Coenen centraal. Hij is de dorpsbouwmeester van
Vaals.
Daarna in ’t Affiche een terugblik op de
spannende Halloween-tocht die onlangs
veel bezoekers trok in Wijlre.
Deze tv-uitzending start donderdag 26
november 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: www.omroepkrijtland.nl

➨

Lezing
Hooggevoeligheid bij
volwassenen
Dinsdag 1 december, om 19.30
uur, geeft Dieuwke Heijmink hierover een lezing in haar praktijkruimte.
Thema’s die o.a. aan bod komen:
Wat betekent het om gevoelig te
zijn in onze maatschappij? Wat
kom je daardoor tegen in sociale
relaties en in je werkkring?
Zij geeft uitleg en handreikingen.
Graag vooraf reserveren via
info@praktijkvoorinnerlijkevrijheid.nl . Ook kunt haar ook bellen
via % 06-80.05.26.81.

Baltus & Co die zaterdag 28 november in de Klimboom een optreden verzorgen.

Lezing Esther Crombag
Zondagmiddag 22 november
vindt in Theater De Klimboom
een bijzondere culturele manifestatie plaats.
Esther werd, 11 jaar jong, van de
ene op de andere dag volledig
blind. Zij besliste simpelweg dat
haar leven niet het leven van een
blinde, van een gehandicapte zou
worden. Beginnend met het zich
eigen maken van het brailleschrift
op haar 12-de slaagde zij uiteindelijk cum laude op de Universiteit
als Meester in de rechten en werd
zij docent rechten aan de Uni-versiteit.
Daarnaast stopte Esther veel doorzettingsvermogen en energie in
topsport. Vier keer werd ze
Nederlands kampioen op de tandem in verschillende disciplines.
Esther geeft haar lezing met als

Esther Crombag met haar geleidehond tijdens een optreden.

titel “Blind vertrouwen “op donderdagavond 3 december, inloop
19.30 uur en aanvang 20 uur
Kaartjes
vooraf
te
reserveren
via
info@puurweijersenweijers.nl of
via ☎06-55.95.45.25.
U vindt theater en cultuurcentrum
De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.

➨

Verkoop adventen deurkransen
Schutterij St.Paulus
Wederom hebben de dames van het damescomité Schutterij St.Paulus Vaals hun best
gedaan en weer mooie advents en deurkransen gemaakt, die op zaterdag 28
november van 10-18 uur in café ‘t
Vereinshoes, Koperstraat 21 Vaals, voor een
schappelijke prijs te koop zijn. Komt U gerust
eens kijken, de kransen en eventuele kleine
cadeautjes zijn in het café te bewonderen en
de entree is natuurlijk gratis.

➨
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Dieuwke Heijmink tijdens een van
haar sessies.

Troef de goedkoopste in kleur
Pagina 11

Inloopdagen Mantelzorgers
Dit keer geen vast thema, maar alles wat ter tafel komt,
in Kerstsfeer.
Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!
Aanmelden niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis. Kijk
voor meer info op www.mantelzorgparkstad.nl bel ☎ 0452114000 of mail info@mantelzorgparkstad.nl
Simpelveld: Woensdag 9 december en verder elke tweede
woensdag van de maand van 10-12 uur In de Rode Beuk, Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 23 december en verder elke vierde donderdag van de maand van 10-12 uur In wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74.

➨

De Maaskapel in volle glorie.

Kapellen Festijn met 3 toppers
In Epen, kan op zondag 29 november
volop genoten worden van blaasmuziek. De bezoekers krijgen een gevarieerd programma geserveerd door 3
Limburgse topkapellen, dat zijn weerga
niet kent. Vanaf 13 uur staan de volgende kapellen garant voor blaasmuziek
van topniveau.
Marlènticka
Bijt de spits af met show en specifieke
Mährische muziek. Het melodieuze en
solistisch karakter hiervan wordt op sprankelende wijze vertolkt.
Eiserbach muzikanten
De blaaskapeluit Bocholtz blinkt uit in het

Böhmische repertoire. Tijdens het recent in
mei georganiseerde Europese Kampioenschap voor blaaskapellen scoorden zij zeer
hoog.
Original Maaskapelle
Als laatste is het hun beurt, o.l.v. Bert
Adams uit Wessem. Deze Top kapel is bijzonder in zijn sound en hun feestmuziek is
ongekend. Dit orkest is al jaren een grote
naam in binnen en buitenland
waar
U bent allen van harte welkom in Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Patronaatsplein 1
te Epen. De toegang is vanzelfsprekend
gratis. Voor Info kunt u terecht bij: Henk
Kleijnen ☎ 043 – 4572293.

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!

GEBOORTE-TROUW-JUBILEUM-POSTERS BELETTERINGEN en ander drukwerk bij
TROEF ☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl

SPORT
KSV Helios gestart in gewichthefcompetitie Oberliga
Zaterdag 7 november jl. is KSV Helios gestart met een tweede
plaats. Het team uit Simpelveld ging op bezoek bij SV
Westerholt (in de buurt van Gelsenkirchen) waar ook het team
van TG Bielefeld eveneens op het plankier verscheen.
Dit team had zonder meer de sterktse ploeg; Helios kon bij het
trekken nog heel dicht bij hun in de buurt blijven maar bij het stoten wist Bielefeld afstand te nemen.
Toch waren de prestaties op dit onderdeel van de Simpelveldenaren goed: Dennis Schings wist wist zijn persoonlijk record te verbeteren, Eric Aller evenaarde zijn pr en Bente Brauwers kwam dicht
bij haar beste score. Ook Erwin Rasing kwam, in relatiefpunten
gezien, tot zijn beste prestatie ooit. Dit alles geeft de kracht van
Bielefeld aan die dan ook terecht deze wedstrijd wonnen met 770
kilo. Helios kwam tot 737,4 kilo en de plaatselijke SV Westerholt
behaalde 654,4 kilo. Door dit resultaat behaalde Helios 2 wedstrijdpunten voor de competitie in de Oberliga,
De individuele resultaten waren als volgt:
Naam
Trekken
Stoten
Bente Brauwers
62 kg
70 kg
Dennis Schings
72 kg (pr)
90 kg (pr)
Erwin Rasing
72 kg
105 kg
Eric Aller
77 kg
100 kg

JV Banzai in actie
Judoka’s van JV Banzai hebben
deelgenomen aan het oernooi
van judoclub Samurai in
Susteren. Brandon Vluggen
behaalde een mooie 1e plaats
en Jarno Twikler kwam met een
bronzen plak naar huis. Ook op
het toernooi van judoclub Kano
in Houthem kwamen de judoka’s in actie: Brandon Vluggen
met een welverdiende zilveren
plak, terwijl Jarno Twikler,
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Naomi Michon en Duncan
Mullejans net buiten de prijzen
vielen met een vierde plek.
meedoen ?
Wil jij ook eens op de judomat
van JV Banzai? Kom dan gerust
eens kijken op de trainingen op
maandag en woensdag in de
gymzaal van de brede school
De Klimpaal in Simpelveld.
Meer informatie vind je op
www.judo-banzai.nl
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Klimaatloop gaat
verder

Andy Rossel overhandigt de Ark aan Carl Weber tussen de grenspalen door.

De deelnemers aan de Klimaatloop, gehouden om de klimaatconferentie in Parijs van 30
november t/m 11 december
kracht bij te zetten voor een
rechtvaardiger klimaatbeleid,
kende voor Nederland een einde
toen de z.g. Ark ( zie foto) werd
overhandigt aan het Drielandenpunt en via Duitsland verder
ging.

Presentatie middag
Dance Spirit
Zondagmiddag 29 november opent
dansvereniging Dance Spirit Partij om
14.30 (zaal open14 uur) in gemeenschapshuis A ge Wienhoes in Partij het
nieuwe dansseizoen met hun jaarlijkse
Presentatiemiddag. Alle groepen, solo’s
en duo’s presenteren deze middag hun
nieuwe dansen aan het publiek. In een
gezellige ambiance zullen 19 show- en

gardedansen elkaar afwisselen.
Dance Spirit Partij heeft inmiddels haar
sporen verdiend in de danssport en
mag zich momenteel in diverse categorieën Nederlands en Europees
Kampioen noemen. Daarnaast zijn er
ook een aantal solo’s en duo’s succesvol geweest tijdens kampioenschappen. De entree is een vrije gave.

deelnemers
Zo’n 30 personen liepen vertrokken zondag 15 november rond 10
uur op Rolduc om tegen 16.30 uur
aan te komen bij het Drielandenpunt
aangeboden
werden De ark en de overige 'estafettestokjes' door Christiaan Hogenhuis, voorzitter van het organisatiecomité Kerken dat deze Klimaatloop namens de Raad van
Kerken organiseerde. Voor de overhandiging sprak namens namens
diezelfde raad vicevoorzitter ds.
Kees Nieuwerth. Vanuit Misereor
Duitsland was aanwezig en sprak
Carl Weber. Van Ecokerken België

was als spreker aanwezig Rob van
Drimmelen.
Groen Links
was vertegenwoordigd door Jan
Muijtjens en Provinciale Statenlid
Andy Rossel. Die laatste geeft de
estafettestokjes zaterdag 21 november om 9.00 uur mee aan een
door de groene partijen uit de
Euregio georganiseerde fietstocht
richting Parijs die op het Drielandenpunt zal beginnen en die dag
in Waremme eindigt. De Duitse en
Belgische mensen nemen de estafettestokjes mee naar hun pelgrimstochten richting Parijs, waarbij de deelneemsters en deelnemers inmiddels de grens met
Frankrijk zijn gepasseerd.
Er werd ook nog een kort gedicht
voorgelezen.
gedichtje
Laat de voeten
van de toekomst
niet boeten
voor onze grote stappen.
Laten we hen oplappen.
Samen opnieuw stappen,
nemen en geven
(Harry Frijters)

➨

Alzheimercafé Parkstad

De groepen van Dance Spirit uit Partij-Wittem.
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De avond heeft als thema: Veranderingen in de zorg
Mevrouw Chris Slijpen (Hoofd Serviceburo Sevagram, lid van de Stuurgroep wet en regelgeving) vertelt over de nieuwe regelgeving in de
gezondheidszorg en de gevolgen daarvan voor de dementerenden en
hun mantelzorgers.
De lezing wordt gehouden dinsdag 8 December in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. De
zaal is open vanaf 19 uur en om 19.30 uur start het programma.
Omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
info Hiervoor contact opnemen met Thijs Peeters ☎045-5416248.

➨
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SPORT
WDZ INFO
Mariadorp
Op de laatste zondag
van november krijgt
WDZ bezoek van een
oude bekende, namelijk SVME uit
Mariadorp-Eijsden. De club is na een
avontuur in de tweede klasse weer
terug in de derde klasse. Met zestien
punten vindt SVME zich terug op een
stevige plek in de middenmoot en
daar zouden de mannen van Paul
van Putten toch ook o zo graag naar

toe willen, maar dan moeten wel de
punten op de Bocholtzerheide blijven. De jongens kunnen dan ook alle
steun van de supporters gebruiken.
Het tweede elftal speelt tegen de
reserves van GSV ’28 en deze ploeg
bezet momenteel de tweede plek in
de rangschikking. Dit gaat toch wel
een grote uitdaging
vormen voor WDZ 2,
maar wie weet, sterke
tegenstanders inspireren meestal tot grootse daden.

nieuwe tenues
Op 7 november jl. ontvingen de spelers van de D3 pupillen nieuwe tenues. De jeugdige spelertjes staan er in
de nieuw outfit pico bello op. Het
echtpaar Degens-Thijssen is, samen
met Ron Schmets, trainer-leider van
het team.

Programma zaterdag 28 november:
A1 Schinveld/Arx ICT - WDZ/Sportclub'25 . . 15.15 u.
B1 Leonidas-W - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . 12.00 u.
B2 WDZ/Sportclub'25 - RKHSV - . . . . . . . . . 14.30 u.
C1G RKVVL/Polaris C2 - WDZ/Sportclub'25 . 13.00 u.
C2 WDZ/Sportclub'25 - SV Brunssum C1 . . . 13.00 u.
C3 RKHBS C2 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 13.00 u.
D1 RKVVL/Polaris D2 - WDZ/Sportclub'25 . . . 13.00 u.
D2 WDZ/Sportclub'25 - SV Hulsberg D1 . . . . 11.30 u.
D3 SV Hulsberg D2G - WDZ/Sportclub'25 . . . 11.30 u.
E1 WDZ/Sportclub'25- RKASV . . . . . . . . . . . 10.30 u.
E2 Scharn E5 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 08.45 u.
E3G RKVVM/Sibbe E4 - WDZ/Sportclub'25 . . 09.30 u.
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Staand van links naar rechts: Ron Schmets
(trainer), Martijn Ortmans, Max Degens, Ralf
van Uden, Kirsten Zwerver, Tim Franssen,
Tren Burgers, Steven Leeftink, Nikki Goffin en
Nancy Degens (assistent-trainer)
Zittend van links naar rechts: Harrie Degens
(trainer), Luca Hounjet, Bas Huppertz, Luuk
van de Weijer, Justin Schmets en Malte
Waelen.

F1 WDZ/Sportclub'25 - Walram . . . . . . . . . . 10.00 u.
F2G De Heeg F1 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . 10.00 u.
F3 WDZ/Sportclub'25 - Eijsden . . . . . . . . . . 09.30 u.
F4 Eijsden - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . 09.30 u.
MP1 WDZ - Rood Groen LVC ’01. . . . . . . . . . 09.00 u.
MP2 WDZ - Rood Groen LVC ’01. . . . . . . . . . 09.00 u.
Zondag 29 november
1e WDZ - SVME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30 u.
2e WDZ - GSV'28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30 u.
3 SV Nyswiller 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u.
4e WDZ - Groene Ster 3. . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u.
5e RKMVC 3 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u.
VR1 SVN - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 u.
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Vrijdag 27 november
9.00 uur: Gezinsmis 1e Advent
Zaterdag 28 november
19.00 uur: 1e Advent. Jacques Leenen en familie
Zondag 29 november
9.45 uur: 1e Advent. Gest. Jrd. Ouders Broers - Houben
Maandag 30 november
19.00 uur: Ouders Gehlen en ouders Gulpen en overige
familieleden
Vrijdag 4 december
9.00 uur: Gezinsviering 2e Advent
Zaterdag 4 december
19.00 uur: Gest. Jrd. Ouders Olislagers – Schlenter; Gest.
H.mis familie Bartholome – Offermans; Hub Huveneers
(collecte); Ter ere van de H. Barbera
Zondag 6 December
9.45 uur: Jaardienst Johan Rasing; Gest. Jrd. Ouders
Lauvenberg - Vermeeren enMarieche Lauvenberg
Maandag 7 December
19.00 uur: Voor leden en overleden leden van Zij-Actief

Ingezonden
Hierbij zou ik willen reageren naar aanleiding van de brief 11 november
van de gemeente Simpelveld. Ik ben verbaasd dat er al besloten is naar het
COA om onze sporthal in Bocholtz ter beschikking te stellen aan het COA
ten baten van de asielzoekers .
De gemeente geeft aan dat ze de burgers wil informeren over het voornemen om dinsdag 24 november tot en met zaterdag 28 november de asielzoekers onder te brengen in de sporthal in Bocholtz.
En voorafgaand wil de gemeente voor de burgers een informatiebijeenkomst organiseren.
Dat is op zich een goede zaak, alleen vind ik dat er vooraf een informatie
bijeenkomst had moeten zijn dat ze asielzoekers willen opvangen en vooraf de burgers in kennis te stellen om de Sporthal ter beschikking te stellen
en niet zoals nu al besluiten zijn genomen dat het in deze sporthal komt en
dat het COA alleen nog maar hoeft te beslissen of ze wel of niet komen .
Dus de burger mag pas zogenaamd meepraten als er van de gemeente al
een besluit genomen is over de opvang.
In Simpelveld ligt een klooster leeg met talloze kamers , ingerichte keukens etc. , waarom kon het daar niet ?
Daarbij is het politiebureau in Simpelveld gesloten is vanwege de bezuinigingen, en nu kan er wel politie zijn tijdens deze dagen.
Bocholtz T.G.
(naam en adres bij redactie bekend. Waar en wanneer is die informatiebijeenkomst, de asielzoekers zullen er denkelijk al zijn, redaktie.
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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