41e jaargang
Week 50
dinsdag

8 dec. 2015

Jubileumconcert
Buuttereednergala
in Bocholtz
Op 27 december wordt er door CV de
Herringbiessere voor de 3e maal in successie het buuttereednergala ‘Laachentere ut joar oes’ gepresenteerd. De top
van de tonpraters uit Brabant en
Limburg zijn weer aanwezig en zullen
ongetwijfeld een inbreuk doen op de
lachspieren van het aanwezige publiek.
Laat dit evenement niet aan u voorbij
gaan en reserveer nog gauw een kaartje, want vol is vol.
Tip : Een heel leuk kerstcadeau.

➨

Verder in Troef..
Sankt Prosit
5x11 jaar

De Kerst Expres
gaat weer rijden
Kerstcarrousel in
Nijswiller
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Zondag 13 december a.s. vanaf
17.30 uur in de H. Remigiuskerk
Simpelveld. Medewerkenden zijn
buiten David Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen, Kerkel.
Zangkoor Harmonia uit Simpelveld, Kerkkoor St Joseph Heerlerbaan-Welten, Sopraan Marleen
Everink en pianist Marcel Konieczny
idee
In dit jubileumjaar is het idee ontstaan een concert te geven met alle
koren o.l.v. de eminente dirigent
Jean Lardinois, dit jaar 50 jaar actief
als musicus.
In het kader van de onderlinge samenwerking treden het Simpelvelds Mannenkoor David en Mannenkoor Lauwerkrans uit Mechelen
op als één groot koor. Gem. Kerkel.
Zangkoor Harmonia uit Simpelveld,
aangevuld met leden van St Joseph

Heerlerbaan-Welten, treedt afzonderlijk op, maar ook samen met
beide mannenkoren.
Verder verleent de bekende sopraan Marleen Everink aan dit concert haar medewerking. Zij zong o.a.
in Praag, Hamburg, Hannover, Aken
en Maastricht. Ook als dirigente
heeft ze haar sporen verdiend. Met
veel plezier geeft ze al een aantal jaren leiding aan de Limburgse koorschool Cantarella.
gevarieerd
is het program dat de koren presenteren, samen met Marleen Everink,
met lichte en klassieke muziek en
sluiten samen af met een reeks van
internationale kerstliederen
Het geheel staat o.l.v. dirigent Jean
Lardinois. Aan de piano Marcel
Konieczny.
info: Entree: €7,50 (Voorverkoop
€6.50 bij leden van David)

7

➨

➨

gezellig samenzijn
is er na afloop in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat
23. Ook alle bezoekers van het concert zijn hierbij van harte uitgenodigd. Simpelvelds Mannenkoor David stelt uw aanwezigheid zeer op
prijs.

➨

Is het thema van het kerstconcert door
kon. erk. fanfare St. Cecilia zondag 13
december vanaf 15.30 uur in de kerk
van Bocholtz.
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Marleen Everink die zondag 13 december bij het Jubileumconcert van David
een optreden verzorgd.

‘Krismes bej ós’

➨

Gouverneur enorm 10
verguld met
➨
jubileumboek

Loepjoep

110-jarig Simpelvelds Mannenkoor David

Het IVN gebouw op de Boerenberg in Eys.

Winterscharrelkids gezocht

Zoals U wellicht gewend bent maakt de
fanfare het elke keer heel sfeervol. Kosten
noch moeite zijn gespaard om de bezoeker
in een sfeervolle ambience te ontvangen
en er een prachtige muzikale middag van
te maken..
Lees verder op pagina 3

➨

Basisschoolkinderen uit Eys en omstreken zijn welkom op
zaterdag 19 december van 11-13 uur in het verenigingsgebouw
van het IVN-Eys op de Boerenberg. Daar staan vrijwilligers
klaar om met hen mooie kerstversieringen te maken van eenvoudige, natuurlijke materialen. Lees verder op pagina 3

➨

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

St. Cecilia Bocholtz tijdens een concert.

Agenda
De ZLSM Kerst Expres gaat weer rijden
De rijdagen van de Kerst Expres zijn 12, 13, 19, 20,
23, 26, 30 en 31 december 2015, 2, 3 januari 2016
(zie ook artikel).

Woensdag 9 december

Dinsdag 15 december

KERSTBOMEN

Blijf vitaal en wandel mee
Maandelijkse wandeltocht, vertrek 13.30 uur, dienstencentrum Op de Boor Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 18 december
Kerstconcert met Roger Braun

Inloopdagen Mantelzorgers

Om 19.30 uur in de Kopermolen Vaals, Von
Clermontplein 11 (zie ook artikel).

december. Van 10 -12 uur In de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57 Simpelveld (zie ook artikel).

Zaterdag 19 december

Vrijdag 11 december

Winterscharrelkids gezocht

Kerstmiddag
Ouderen Sociëteit "St. Jozef" Bocholtz
locatie: Cafe Oud Bocholtz. Aanvang: 15 uur,
zaal open: 14 uur.

Zondag 20 december

Zaterdag 12 december

Gezamenlijk Kerstconcert Eys

bij IVN Vijlen-Vaals. Van 14 tot 17 uur, IVN Lokaal,
Lindenstraat 17 Vaals (zie ook artikel).
•

Sankt Prosit 55 jaar

vanaf 14 uur in cafe “De Auw Leemkoel” Bocholtz
(Zie ook artikel).

Zondag 13 december
Jubileumconcert
110-jaar Simpelvelds Mannenkoor David
Vanaf 17.30 uur in de H. Remigiuskerk Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Krismes bej ós

Kerstconcert door kon. erk. fanfare St. Cecilia, vanaf
15.30 uur kerk van Bocholtz (zie ook artikel).
•

Kerstmarkt Simpelveld

In omgeving van H. Remigiuskerk Simpelveld.
Vanaf 12 uur (zie ook artikel).
•

Klezmermuziek

bij Pandora Wahlwiller. Aanvang 16 uur, Pandora
Podium, Oude Baan 21 (zie ook artikel).
•

Kerst-In Kinderkoor Eys

Café Sport te Eys, aanvang: 16 uur, entree: vrije
gave (zie ook artikel).
•

Kerstconcert Die Moselsänger

Aanvang 14 uur, Theater De Klimboom, Dr ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Maandag 14 december
Kerstlezing
in Cultuurcentrum De Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld. Aanvang 19.30 uur,
einde rond 21.45 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 15 december
Extra kerstshow van Jack Vinders
Om 20 uur in Theater De Klimboom, Dr ottenstraat
46 Simpelveld (zie ook artikel).

Troef de goedkoopste in kleur
Pagina 2

Koolhoverweg 31
Bocholtz
Bel: 045-5442868

Oud papier

Van 11-13 uur, verenigingsgebouw van IVN-Eys op
de Boerenberg (zie ook artikel).

Kerst voor de jeugd

Diverse soorten, maten
en Nobilis groen

Om 16 uur in de H.Agatha-kerk te Eys
(zie ook artikel).
•

Kertstconcert

Phil en Sobornost in Harmoniezaal Bocholtz
(zie ook advertentie elders in Troef)

Dinsdag 22 december
Banzai steunt Serious Request
met ZUMBA
Om 19.15 uur in zaal De Toekomst,
Irmstraat 19-21 Simpelveld (zie ook artikel).

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 badkamer en kelder.

€475,- p.m.
☎043-4512075

of
06-25534369

kort vermeld
BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand. Volgende week
dinsdag 15 december start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de
SWOBS. Vertrokken wordt om 13.30 uur vanaf
dienstencentrum Op de Boor aan de Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten
wordt. Ger Vliegen heeft de ongeveer 2 uur durende wandeling rondom Bocholtz wederom uitgezet
en deze gaat onder alle omstandigheden door. Ger
houdt rekening met het tempo, zodat iedereen op
een aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos

➨

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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de maand:
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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. Elke derde
dinsdag van de maand Dinsdag 15 december: WIJK 1: Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk; Alle straten in het Kerkeveld; Aretsbosweg; Baneheide; Baneheiderweg; De Baan;
Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg;
Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal; Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg; Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en
Wijngracht. Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: Elke 4e dinsdag van de
maand. Dinsdag 22 december: Ophalen oudpapier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.-Gaasstr.Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.-Kanthuisstr.Kersboompjesweg-Kloosterstr.-KloosterpleinKruinweg-Loretostr.-Markt-Marktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.-Nieuwe Gaasstr.-Oude
Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater Damiaanstr.Plaarstr.-Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-RodeputRolduckerweg-Schiffelderstr.-Schilterstr.-St.Nicolaasbergweg-St.Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer-Sweijersgewanden-vdLeyenstr.-VingwegVliexstr.-Vroenhofstr.-Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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Nieuw Prinsenpaar voor de Össkes
Zaterdag 22 November werd tijdens een druk bezochte en
gezellige kinderzitting, het nieuwe jeugdprinsenpaar uitgeroepen. Kinderen van binnen en
buiten het dorp traden op met
dans- en playbackacts en de
middag werd afgesloten met
een spetterend optreden van
Sven ohne Girls. Prins Jimmy 1
en prinses Dewi zullen het
komend carnavalsseizoen de
scepter zwaaien over het rijk
van de Össkes. Samen met hun
minister, dansmarieke en de
elvenraad gaan zij voorop in de
carnavalspolonaise van Eys.

van harmonie Sint Agatha waar hij
deel uitmaakt van de groep slagwerk. Daarnaast is hij ook nog lid
van Fluit- en Tambourcorps St.
Paulus Schaesberg. Hier speelt hij
o.a. snare drum. verder tennist
Jimmy en heeft ook nog tijd over
om misdienaar te zijn.
Prinses Dewi
Dewi (Nix) zit net als Jimmy, in
groep 7 van basisschool Klavertje
4. In haar vrije tijd handbalt ze bij
HV Esia. Daarnaast is ze lid van
zwemvereniging Mosaqua. Verder
knutselt en tekent ze graag. Dewi
volgt het voorbeeld van haar broer
Jens, welke 4 jaar geleden jeugdprins is geweest.

Jeugdprins Jimmy (Leunissen) is
11 en woont in de St. Agathastraat.
Zijn passie is drummen. Hij is lid

Het nieuwe jeugdprinsenpaar van de
Össkes Ees, Jimmy Leunissen en Dewi
Nix.

Winterscharrelkids
gezocht

(vervolg voorpagina)
De oudere kinderen kunnen o.a. zagen
en solderen en de jongere kleuren en
plakken. Iedereen mag een uniek kerststukje maken. Ook worden er wintercadeautjes voor de vogels gemaakt en
mogen ouders of grootouders meehelpen. De ochtend is gratis voor (klein-)
kinderen van leden en donateurs van
IVN-Eys, van niet -leden wordt €3 per
kind gevraagd als bijdrage in de kosten.
Maar u kunt natuurlijk besluiten meteen
donateur of lid te worden. Voor €12,50
bent u dat al (plaatselijk lid) tot eind
2016!
aanmelden bij voorkeur per mail via
c.h.m.kerremans@ziggo.nl
Vermeld a.u.b. de naam en de leeftijd
van de kinderen. Uiterlijke aanmelddatum is 12 december. Er is plek voor 25
kinderen. Meer info bij Constance Kerremans, via mail of ☎ 043-4506270.
Informatie over het IVN-EYS in het algemeen via www.ivneys.nl

➨

‘Krismes bej ós’
(vervolg voorpagina)
meewerkenden
Dit jaar Anita van de Poel, Pieter Nass, het
Mechels vocaal ensemble o.l.v. Jos
Beckers, Koor Coda uit Heksenberg o.l.v.
Maurice Schoutrop, het Alphorn Duo, Flowers & Tambourines, Saxofoon ensemble
Fanfare, Slagwerkgroep Fanfare o.l.v. Roland Jaegers en uiteraard de eigen fanfare o.l.v. Guido Swelsen.
De conferences worden verzorgd door
Daan Baggen en Joes Brauers, beiden uit
Bocholtz.
after party
is er na afloop in de Harmoniezaal, waar
U onder het genot van een Glühwein,
warme chocolademelk of gewoon een
biertje nog gezellig kunt nababbelen.
Er is geen entree een vrije gave is welkom.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Vrijdag 11 december
9.00 uur: Gezinsviering 3de Advent
Zaterdag 12 december
19.00 uur: Jaardienst Zef Muyrers en wederzijdse ouders
en Ria en Ger; Gest. Jrd. Jacobus & Netta Canisius–Sluijsmans; Lena Schreuders-Aarts (collecte); Huub Schouteten
Zondag 13 december
9.45 uur: Zeswekendienst Desiré Cox-Coemans; Jaardienst Johan Eijkenboom; Gest. Jrd. Maria & Antoine CoxLardinois; Gest. Jrd. ouders van Loo-Senden; Gest. Jrd.
Echtg. CreusenBaumans; Gest. Jrd. ouders OlischlagerLumey
Maandag 14 december
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertja Xhonneux;
Hub Schijen (collecte)
Vrijdag 18 december
9.00 uur: Gezinsviering 4e Advent
Zaterdag 19 december
19.00 uur: Tevens boeteviering; Jaardienst Jan en Els
Engelen-Lauvenberg; Gest. Jrd. ouders Jeukens-van Loo
en Marij en Wim; Frits en Henriëtte Kokkelmans-Mulders
Leo en Rita Thiessen-Curfs
Zondag 20 december
9.45 uur: Tevens boeteviering; Gest. Jrd. Zef Sieben;
Eugene derksen 16.00 uur: Kerstconcert
Maandag 21 December
19.00 uur: Geen h. Mis

Kribkeswandelingen
Bocholtz en Simpelveld

Weet u…?

TROEF: THE BEST INFORMATION!

•dat de routes van de kribkeswandelingen bewandeld kunnen
worden van 18 december 2015 t/m 1 januari 2016?
•dat u op website www.kribkeswandelingen.nl kunt kiezen uit
11 verschillende routes en dat u ze zelf kunt downloaden?
•dat inwoners van Bocholtz, Simpelveld en buurdorp Orsbach
voor het zesde achtereenvolgende jaar hun kribkes met veel
plezier en liefde opbouwen en uitstallen?
•dat er in Bocholtz twee kerstwensbomen zullen staan?
•dat leerlingen van de basisscholen uit Bocholtz en Simpelveld in klasverband hun wensuitingen in deze bomen zullen
hangen?
•dat tijdens de kerstdagen in de H. Missen gebeden zal worden voor alle geuite wensen?
•dat het Vredeslicht vanuit Bethlehem, via Oostenrijk en Duitsland in Bocholtz zal arriveren, tijdens de officiële opening van
de kribkeswandelingen?
•dat de officiële opening van de kribkeswandelingen verricht
zal worden door Wethouder W. Schleijpen, op vrijdag 18 december om 18.30 uur op de Scholtissenhof te Bocholtz, waarbij ook Burgemeester R. de Boer aanwezig zal zijn?
•dat u voor meer informatie terecht kunt op website
www.kribkeswandelingen.nl of bij Yvon Frissen
☎ 045 5444003 of bij Marianne Bonten ☎ 045 5440198
of via mail info@kribkeswandelingen.nl

Pagina 4
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Sankt Prosit 55 jaar
Zaterdag 12 december a.s. gaan er in Bocholtz
schokken voelbaar zijn. Nee, geen aardbeving,
maar wel een dag dat het dorp doet beven. De
Bocholtzer Geitenfok Zuip en Zangvereniging
Sankt Prosit bestaat dan 5 x 11 jaar!
Hillige-Huusjer
Deze vereniging, opgericht in 1960 door wijlen
Lucas Vaessen, draagt al jaren lang op een zeer
unieke manier het Bocholtzer carnavalsgevoel uit.
De zondag voor carnaval stappen 20 in “Vrack”
geklede heren in de bus. Via het Duitse Orsbach
gaat geheel Zuid-Limburg doorkruist worden om

niet alleen de komst van carnaval, maar ook “der
Bôchezer Sjpass” te verkondigen.
Dit door het bezoeken van de diverse plaatselijke
“Hillige-Huusjer” waar door gezang en de inmiddels wereldberoemde Bocholtzer Wil Vesper,
de vasteloavend wordt aangekondigd.
jeete kuuring
Daar in februari de 55ste reis volbracht zal worden, heeft men gemeend dit op een ludieke wijze
te vieren. Op zaterdagmiddag a.s. om 14 uur
begint men met de feestelijkheden door een
heuse “Jeete-kuuring” in clublokaal De auw
Leemkoel. Vanaf dan is iedereen welkom en mag
elke geit van wijd en zijd meedoen!
Deelname en inschrijving bij aanvang.
Laat U verassen door dit uniek evenement!
Om 16.30 uur volgt de prijsuitreiking; gevolgd
door een receptie voor de winnaars en de jubilerende vereniging.

De Geitenfokkers bij de Òfe Lòf Mes, ook wel Wil Vesper genoemd, bij het vorig jubileum (50 jaar) in 2010. Foto Leo Franzen

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

Wil Vesper
Nadat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om
een hapje te eten bij de mobiele frituur; zal er om
19 uur gestart worden met de wereldberoemde
“Wil Vesper” van de vereniging; tijdens de “Ieësjte
Bôchezer Wieëtsjafs Mes”. Afgesloten wordt door
de Keidorfmusikanten en de uit Kerkrade afkomstige RonnyRon, Limburgs loestigste lala-maker.
Het spreekt voor zich dat iedereen van harte uitgenodigd is om dit jubileum mee te vieren.

➨

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

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

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven. . . . . . ☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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.
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Kerstmarkt Simpelveld
Op zondag 13 december a.s. is er weer een kerstmarkt in de idyllische omgeving van de H. Remigiuskerk in het hart van Simpelveld. Na een aantal jaren van tegenspoed, hetzij door de weersomstandigheden of door de mindere belangstelling van de
marktkooplui, is deze, tot ver in de omstreken bekende kerstmarkt, weer terug. De organisatie is in handen van de ‘Stichting
Promotie Simpelveld’, ondersteund door het kerstmarktcomité
van ‘Ondernemend Simpelveld’.
opening
De kerstmarkt wordt, om 12 uur, op een ludieke en sfeervolle wijze
geopend door de voorzitter van de SPS, Hub Hodinius, en pastoor
Pisters, vergezeld door de leden van het SPS-bestuur en een vertegenwoordiging van ‘Ondernemend Simpelveld’ in de persoon van
Henk Thevissen. Tevens geeft schutterij ‘St. George Simpelveld’ acte
de présence.
aanbod
Vele handelaren en aanbieders van kerstartikelen gaan op deze middag zorgen voor een uitgebreid aanbod. Zo zijn o.a. aanwezig: jeugdcarnaval Simpelveld, schutterij ‘St. George’, stands met sieraden, textielaanbod en natuurlijk zijn de heerlijke geuren van verse oliebollen
en wafels niet te missen. Zeker gaat een heerlijk warme ‘reifkuchen’
met deze temperaturen zorgen voor een ‘verwarmd’ lichaam. Er is
meer dan voldoende aanbod!
kerstman
Uiteraard ontbreekt die niet met natuurlijk weer iets lekkers, maar ook
gezond fruit, bij zich, bestemd voor de aanwezige, kinderen.
Het einde is rond de klok van 17 uur. Een bewust gekozen tijdstip
omdat Simpelvelds mannenkoor ‘David’ aansluitend in de parochiekerk een jubileumconcert verzorgt dat om 17.30 uur begint (zie artikel elders in Troef).
indoorkerstmarkt
Die organiseert mandolinevereniging ‘Sorriënto’ als ieder jaar In café
“De Kroon” aan de Kloosterstraat. Deze begint om 11 uur en eindigt
ook om 17 uur. Ook deze ‘overdekte’ kerstmarkt is een bezoekje méér
dan waard.
verzoek
De organisatie verzoekt de bewoners van de Vroenhofstraat-Pastoriestraat-Irmstraat (tot aan Mr. Jongenstraat en het bovenste gedeelte
van de Panneslagerstraat, om hun auto’s niet te parkeren in bovenvermelde straten i.v.m. de organisatie van de kerstmarkt. Er geldt een
parkeerverbod zondag 13 december van 7 tot 20 uur. In de
gemeente is een wegsleepregeling van kracht. Borden met aanduiding ‘parkeerverbod’ (geel bordje met bord parkeerverbod) zullen in
de straten, zoals boven vermeld, worden aangebracht vanaf zaterdagavond 12 december (na 19 uur).
Helpt u mee om de kerstmarkt te laten slagen, want niets is zo frustrerend als een op het parcours geparkeerd staande auto, alwaar een
handelaar zijn marktkraam dient te plaatsen.

➨

Banzai steunt Serious Request
Wil jij op een sportieve wijze Serious
Request ondersteunen? Kom dan op
dinsdag 22 december om 19.15 uur in
zaal De Toekomst, Irmstraat 19-21
Simpelveld en doe mee met een
ZUMBA les van de judo en sportvereniging!

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

Neem gerust familie, vrienden en bekenden mee en beweeg mee voor het glazen huis. Doneer met een vrije gave en
Banzai zal de opbrengsten overmaken
naar de Serious Request actie. Meld je
vóór 16 december aan via
secretaris.banzai@gmail.com

➨

www.lei-schilderwerken.nl

Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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De Kerst Expres gaat weer rijden
Vanaf 12 december t/m 3 januari
rijdt de ‘Kerst Expres’ weer door
het Zuid-Limburgse Heuvellandschap. Na weken van voorbereiding en werkzaamheden aan het
spoor zijn de vrijwilligers van de
Miljoenenlijn er helemaal klaar
voor. Het is kersttijd bij de Miljoenenlijn.
grootmoeders tijd
Deze tijd van het jaar roept bij velen
een warm gevoel op. Een gevoel van
nostalgie naar een ‘kerst van vroeger.’
Zo geldt dit ook voor de vrijwilligers
van de Miljoenenlijn. De rustperiode
na de laatste rijdag op 1 november is
goed gebruikt om het station en de
stoomtrein om te toveren naar een
ouderwetse kerstbeleving.
Knisperende vuurkorven, sfeervolle
decoraties en nostalgische kerstfiguren zorgen voor een kerstsfeer uit
‘grootmoeders tijd’.
Terwijl reizigers hun handen warmen
aan de verschillende vuurkorven, ver-
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spreid over het hoofdstation in
Simpelveld, of samen met de kinderen op zoektocht gaan naar het
“Gouden Cadeau”, staat de Kerst
Expres al klaar om haar gasten mee
te nemen op nostalgische reis langs
het Heuvellandschap.
kerstgevoel
Vanuit Simpelveld vertrekt de Kerst
Expres 3x per dag op reis naar
‘Kerststad Valkenburg’. Met tal van
activiteiten, heeft men keus genoeg
om ondergedompeld te worden in
het kerstgevoel. Zo kan men (gratis)
Santa’s village bezoeken of één van
de kerstmarkten in de grotten. Ook
in Simpelveld kan men gebruik
maken van diverse kerstarrangementen om zo een nog feestelijker tintje
te geven aan het dagje uit met de
Kerst Expres. Zo kan men elke zondag genieten van een culinaire rit in
het luxueuze Pullman rijtuig of deelnemen aan één van de diverse ‘kribkeswandelingen’ door Simpelveld,
Bocholtz en Orsbach. Waar men ook

voor kiest, de Kerst Expres staat altijd
klaar om haar reizigers op de plek
van bestemming te brengen.
info
Een dagkaart voor de Kerst Expres
kost vanaf 12 jaar €12,50 en voor
kinderen 3-11 jaar €5,-. Een ZLSM/
Veolia combikaart naar Maastricht

kost €15,- vanaf 12 jaar en €5,- voor
kinderen 3-11 jaar. Parkeren in
Simpelveld is gratis. De rijdagen van
de Kerst Expres zijn 12, 13, 19, 20,
23, 26, 30 en 31 december 2015, 2
en 3 januari 2016. Kijk voor meer informatie en de verschillende mogelijkheden op www.miljoenenlijn.nl
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Kerstcarrousel in Nijswiller
Zaterdag 19 december gaat
om 19:30 uur deze weer
draaien in de Aula van het
Sophianum te Nijswiller. Het
korps, de slagwerkgroep en
de jeugd van Excelsior vullen
muzikaal mede de carrousel
in. Vrouwenkoor Just4Fun zal
voor de nodige gezongen
muzikale klanken zorgen.
Naast muziek en gezang,
maakt een heerlijk drankje
en eigen gemaakte koekjes
de avond compleet. Tevens
zijn dit jaar ook koekjes te
koop, om heerlijk van te Excelsior en Just for Fun in de kerstballen.
genieten tijdens de kerst.

Wo.

➨

Amerigo en Sinterklaas verdwenen..
‘Toveren’ thema Sinterklaasfeest Basisschool Bocholtz
Het was weer een heel spektakel bij Basisschool Bocholtz op vrijdag 4
december jl. Voor de dertiende keer alweer kwam Sint met zijn Pieten
op ludieke wijze aan.
opwachten
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 en hun leerkrachten stonden buiten op het schoolplein om Sinterklaas en de pieten op te wachten. Veel
ouders waren er bij om dit feest mee te kunnen maken. Zou Sinterklaas
nou eindelijk eens zonder problemen aankomen op school?
stokpaard
Het sinterklaasorkestje bestaande uit 11 kinderen vulde de tijd met het
spelen van een aantal sinterklaasliedjes die luidkeels werden meegezongen. Nadat tot 3 was geteld en heel hard SINTERKLAAS geroepen kwam
Coole piet op Amerigo!! Het paard was echter verandert in een stokpaard
met een rood tasje waar twee brieven inzaten. Op de eerste brief stond
dat alle kinderen het lied “Sinterklaas wie kent ‘m niet” zouden zingen.
derkoor muzikaal ondersteunen en zal
Dan zou hij komen.
hij daarnaast ook een klein gedeelte
tovenaar
van zijn eigen repertoire ten gehore
Die kwam i.p.v. de Sint en zei dat ze Sinterklaas was. Alle kinderen probrengen.
testeerden!! Daarom moest brief nr. 2 aan de pas komen waarop de volAanvang: 16 uur, entree: vrije gave.
gende spreuk stond: “Hokus Pokus Pindakaas en zie, daar kwam
Sinterklaas” ineens tevoorschijn vanachter de ouders.

Kerst-In Kinderkoor Eys zondag
Zondag 13 december gaat het kinderkoor o.l.v. Alf Franken hun muzikale kunsten ten gehore brengen in
Café Sport te Eys.
Ook dit jaar zal Ron Bormans het kin-

➨

➨

Troef de goedkoopste in kleur

Zo ging het er aan toe op het schoolplein van basisschool Bocholtz.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Nr. 50 • 8 december 2015
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Gouverneur enorm verguld met jubileumboek
Een delegatie van Feestcomité en
Kerkel. Zangkoor Sint Joseph uit
Bocholtz was onlangs in Maastricht te gast bij gouverneur Theo
Bovens. Het bezoek stond in het
teken van het 150-jarig bestaans-

feest, dat enkele dagen eerder in
Bocholtz, een weekend lang, uitbundig werd gevierd. De gouverneur had eerder al het beschermheerschap van dit jubileumfeest
op zich genomen en werd tijdens

Gouverneur Theo Bovens met het ontvangen exemplaar van het Jubileumboek van, rechts,
koorvoorzitter Wim Possen.
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het bezoek in het Gouvernement
vereerd met het bijbehorende jubileumboek.
verguld
Gedurende de ontmoeting nam de
gouverneur onder het genot van een
kopje koffie uitgebreid de tijd om te
informeren naar het welslagen van
het feest, en hij bleek bovendien uitstekend op de hoogte te zijn van het
rijke, typisch Bocholtze verenigingsleven. Aan koorvoorzitter Wim
Possen viel, als auteur, vervolgens de
eer te beurt het ruim vierhonderd
pagina’s tellende boek officieel aan
de heer Bovens te overhandigen.
Deze toonde zich enorm verguld met
dit fraaie, rijk geïllustreerde gedenkboek, waarvoor hij in de vorm van
een mooi voorwoord ook zelf een
bijdrage leverde.
pronkstuk
Het boek is onlosmakelijk verbonden
met de geschiedenis van het dorp en
schetst een levendig portret van de
mensen die het koor mede gevormd
hebben. Samen met zeldzame foto’s,

verrassende citaten en de vele, duidelijk beschreven facetten van de
vereniging, vormt dit schitterend
naslagwerk een pronkstuk voor elke
boekenliefhebber, vooral nu Sinterklaas en Kerstmis voor de deur staan!
Een exemplaar kost €35 en de eerste
druk is nagenoeg uitverkocht, terwijl
de tweede druk aanzienlijk duurder
zal zijn.
Het boek is verkrijgbaar bij: Wim
Possen, Dr.Nolensstraat 10 Bocholtz
☎045-5443862, mail
wimpossen@hotmail.com
Sigarenspeciaalzaak Jos Laval, Dr.
Nolensstraat 25 Bocholtz ☎0455441425 en brood- en banketbakkerij Ivo Dreessen, Wilhelminastraat 27
Bocholtz ☎045-5441298.

➨

ook in Vaals,
Vijlen &
Lemiers
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Klimboomactiviteiten
Kerstconcert
Die Moselsänger
Zondagmiddag 13 december
verzorgen Die Moselsänger een
prachtig Kerstconcert in Theater
De Klimboom. Hun dirigent is de
bekende musicus Leo van
Weersch uit Schin op Geul.
graag gezien
Anno 2015 bestaat de zanggroep
uit 13 zangers, allen afkomstig uit
het hart van Zuid-Limburg. Leo
laat hen zingen met hart en ziel.
En ze weten hun vertolkingen heel
krachtig op het talrijke publiek
over te brengen.
Die Moselsänger laten de ware
zangliefhebber genieten van fijne
vierstemmige samenzang en
gevoelige solo’s, en inmiddels zijn
het graag geziene gasten bij nationale en internationale evenementen en bij officiële gelegenheden.
Die Moselsänger gaan er een
grenzeloos kerstconcert van
maken, waar de toehoorders met
veel genoegen aan zullen terug-

denken.
Het concert begint op zondagmiddag 13 december om 14 uur.
De kosten zijn €12,50, het verdient
aanbeveling om vooraf te reserveren voor dit bijzondere concert via
info@puurweijersenweijers.nl of
☎ 06-55.95.45.25
Er zijn nog een beperkt aantal
kaarten beschikbaar.

Kerstlezing in
Cultuurcentrum De
Klimboom
Maandag 14 december gaat
Dieuwke Heijmink na een korte
geleide meditatie over dit thema
een interactieve kerstlezing geven.
Een bijeenkomst in het kader van
het naderende kerstfeest vanuit
het perspectief van liefde en vergeving, waarbij u uitgenodigd
wordt uw ervaringen te delen.
Aanvang 19.30 uur en einde rond
21.45 uur. Vanaf 19.15 uur staat
de koffie/thee en een lekkere
kerstverrassing klaar. De deelna-

mekosten bedragen €5,Graag vooraf aanmelden
☎06-80.05.26.81 of via
info@praktijkvoorinnerlijkevrijheid.nl

Extra kerstshow van
Jack Vinders
Op 15 december vindt om 20 uur
in Theater De Klimboom een extra kerstshow plaats van Jack
Vinders .
De eerste twee edities van 7 en 9
december waren in een mum van
tijd uitverkocht.
Momenteel zijn er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar
voor deze extra kerstshow. U moet
er dan wel snel bij zijn. De entree
bedraagt €12,50
Te bestellen via
info@puurweijersenweijers.nl of
via ☎ 06-55.95.45.25
U bent van harte welkom in
Cultuurcentrum De Klimboom,
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld.

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

www.weekbladtroef.nl
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Klezmermuziek bij
Pandora Wahlwiller
Een gedeelte van de nieuwe speeltoestellen.

Adventtijd B.S. Bocholtz
In de Adventstijd besteedt
Basisschool Bocholtz elke maandagochtend aandacht aan de
voorbereiding op het Kerstfeest.
In dat korte bezinningsmoment
rondom de adventskrans zingen
de leerlingen liedjes, musiceren,
dragen korte teksten voor, spreken een gebed uit en natuurlijk
worden er kaarsen aangestoken.
Maar natuurlijk ook aandacht
aan de medemensen in Gambia
(West-Afrika) !
mooie dingen
In de afgelopen 7 jaar heeft men
met de ongeveer €9.000, die de
leerlingen in het spaarpotje hebben gedaan, heel veel mooie
dingen kunnen doen voor het
stimuleren van het onderwijs in
het straatarme Gambia. Middels
de adventsbrieven, website en
plaatselijke weekbladen is ieder
voortdurend op de hoogte
gehouden van de activiteiten op
de St. Andrewsschool (Berending) en de Nursery School in
Faraba Kairaba.
Hand-in-Hand Gambia
Twee jaar geleden hebben René
en Rita Grooten een geschikte
partner gevonden in de Stichting
Hand-in-Hand Gambia, die ook
deze doelen nastreeft. De school
in Faraba Kairaba is voorzien van
120 leerlingensetjes, een eet-

zaaltje en een muur met poort
als omheining van het schoolterrein. Op 12 november is gestart
met het plaatsen van de speeltoestellen (zie foto). Door de regentijd was dit niet eerder mogelijk. Daarnaast heeft de stichting een mooi dorpshuis voor de
plaatselijke gemeenschap gebouwd, terwijl ook de voorbereidingen voor een gezondheidscentrum in Faraba Kairaba in
een ver gevorderd stadium zijn.
Let wel: alle activiteiten zijn door
de Gambianen zelf uitgevoerd in
samenwerking met Nederlandse
vrijwilligers.
start
Met de adventsactie van dit jaar
wil men graag een start maken
met het uitbreiden van de sportfaciliteiten onder de slogan: ‘Een
gezonde geest in een gezond
lichaam’. Leerkrachten René en
Rita Grooten bezoeken het project in Faraba Kairaba (The
Gambia) in februari 2016 weer
persoonlijk op eigen kosten.
Mensen, die een kleine bijdrage
willen storten voor dit concrete,
goede doel, kunnen het geld
overmaken op
rekeningnummer 10.79.89.220
t.n.v. Oudervereniging Bocholtz
o.v.v. actie Gambia!

De muur met poort die rondom het project is aangebracht.
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Mejoeches (Jiddisch voor: ‘van goeie
komaf’) speelt zondag 13 december,
met aanvang om 16 uur, klezmermuziek, de traditionele muziek van de
Asjkenazische Joden, die leefden in
Oost-Europa. Hun taal was het Jiddisch, een mix van Duits, Slavisch en
Hebreeuws.
Het Jiddische woord klezmer staat zowel
voor de muzikant (meervoud: klezmorim) als voor de muziek. Letterlijk betekent het ‘zingen met je instrument’. De
manier van spelen bootst namelijk de
menselijke stem na.
naar stad en dorp
trokken Klezmermuzikanten om te spelen bij bruiloften, begrafenissen en
andere ceremonies. Overal pasten ze
hun muziek aan. De ene keer samen
met zigeunermuzikanten, dan weer met
plaatselijke muzikanten. Zo klinkt klezmer soms zigeunerachtig, dan weer
meer Roemeens of Russisch. Hoewel
van oorsprong instrumentaal, breidde
het klezmerrepertoire zich vanaf het
einde van de 19e eeuw uit met liederen,

zoals die uit het Jiddische Theater en uit
de getto’s. Migratie bracht de muziek
naar Amerika, waar zij een sterke invloed
onderging van de jazz. In de jaren ‘70
van de 20e eeuw brachten Amerikaanse
muzikanten deze weer naar Europa.
opgericht
De klassiek geschoolde violiste Anna
Janssen uit Maastricht richtte Mejoeches
op in 1994. Al ruim 18 jaar vormde zij
met pianist Jesse de Haas uit Voerendaal
en zangeres Martha Mulder uit
Maastricht de vaste bezetting. Samen
met klarinettist Marc Bongers uit
Grevenbicht brengen zij nu een nieuw
geluid en een nieuw repertoire.
Meeslepende melancholische melodieën en vrolijke dansmuziek worden in het
programma van Mejoeches met elkaar
verenigd. Naast Jiddische liederen
brengt Mejoeches ook liederen in het
Ladino van de Sefardische ofwel Spaanse en Portugese joden. Entree: 12 euro,
Pandora Podium, Oude Baan 21.
Reserveren is zeer aan te bevelen en
kan via ☎06-11.85.30.41 of via
www.pandorapodium.nl

➨

Mejoeches dat zondag 13 december in Pandora Wahlwiller optreedt met Klezmer muziek.

Kerst voor de jeugd bij IVN
Zaterdag 12 december a.s. van 14 tot
17 uur. Dan wordt er geknutseld in het
IVN Lokaal aan de Lindenstraat 17 te
Vaals.
naar huis met..
Vrijwilligers zorgen ervoor dat iédere
jeugdige deelnemer, nà afloop van met
een prachtige kerstboom naar huis zal
gaan! Hoe? Wat? Welke? Waarmee? Met
wie? Dát blijft een grote verrassing.
Verwacht wordt dat iedereen vlijtig de
handen uit de mouwen zal steken. Is er
hulp nodig , dan zijn er vriendelijke men-

sen aanwezig om te helpen. Deelname is
gratis.
meekomen
In het IVN-lokaal is er slechts knutselruimte voor 15 kerstbomen. Ouders
mogen gerust meekomen er is voldoende plek.
Aanmeldingen bij Alexandra Seezink
☎045-5440232, mail
alexandraseezink@gmail.com of
Marianne Bonten ☎045- 5440198 of per
mail mariannebonten@gmail.com
Vol = vol.

➨
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Kerstconcert
met Roger Braun
Toekomstige communicantjes op de trappen van de kerk in Bocholtz met hun eigengemaakte
adventskransen.

Adventkransen
Communicantjes van Bocholtz hebben
samen met de ouders en de pastoor
adventskransen geknutseld. Deze hebben ze samen op de communiebanken
in de kerk gelegd en ze zijn in de

gezinsviering van zaterdag 22 november gezegend.
Zo worden de kinderen langzaam voorbereid op hun 1e Heilige Communie.

➨

Gezamenlijk Kerstconcert Eys
Zondag 20 december om 16 uur in de
H. Agatha-kerk te Eys.
Uitvoerenden zijn:
Harmonie “St. Agatha” o.l.v. Paul Oligschläger, Kinderkoor Eys o.l.v. Alf
Franken, Kerkelijk Zangkoor “St. Cecilia”
o.l.v. Jan Kokkelmans, Dameskoor
“Octavia“, o.l.v. Jan Kokkelmans. Liederen door solist Pieter Nass, Zangkoor
“Hanzon Vocaal” o.l.v. Jo Smeets, Philma Herberichs (overweging), Orgel
Andrea Senden.

Nr. 50 • 8 december 2015

Op 18 december a.s. om 19.30 uur
geeft deze bekende pianist in de
sfeervolle Kopermolen Vaals, Von
Clermontplein 11, een kerstconcert
m.m.v. de Uruguayaanse alt
Eleonora Leoncini. Onder het genot
van een glaasje Glühwein en diverse kerstversnaperingen worden
bekende en minder bekende kerstmuziek en kerstliederen ten gehore
gebracht van o.a. Bach, Händel,
Caccini, Schumann, Liszt, Cornelius,
Adam, Franck, Gounod, Spaanse én
Nederlandse kerstliederen. Ook
wordt er een kerstverhaal verteld.
info
Entreeprijs €15,00 inclusief consumpties. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Reserveren
Roger Braun die het kerstconcert in de
☎+31(0)43-3064668 of
Kopermlen Vaals verzorgd.
E: info@unity-concerts.com

➨

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

Na afloop gezellig samenzijn in cafe
Seroo tegenover de kerk.
Reserveer deze datum het is echt de
moeite waard. Voor het gedetailleerde
programma zie de website van de H.
Agatha parochie.

ook in Vaals,
Vijlen &
Lemiers

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
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SPORT
WDZ INFO
zes punten
Komende
zondag
neemt WDZ het op
tegen RKVVM. Vorig
seizoen draaiden de mannen uit
Margraten aardig mee als men daarbij bedenkt dat ze gepromoveerd
waren uit de vierde klasse. In het
tweede jaar van het verblijf in de
derde klasse gaat het allemaal wat
moeizamer en vecht men tegen
degradatie. Om uit de gevarenzone

enigszins weg te komen heeft WDZ
de punten zeer dringend nodig en
een strijd op het scherpst van de
snede is te verwachten.
Om elf uur speelt het vijfde evenals
de dames een thuiswedstrijd. Op
zaterdag vindt slechts één thuiswedstrijd plaats in een heel beperkt
jeugdprogramma. De A-jeugd van
trainer René Flekken
neemt het op tegen
De Leeuw.

D2 in het nieuw
Met ingang van het nieuwe seizoen
ontving de D2 uit handen van
Antoine Schokker, medewerker van
Open Line IT Consultancy nieuwe
tenues. Reden genoeg voor onze
sponsorcommissie om eens even

extra stil te staan bij deze prachtige
geste van de sponsor. Antoine ontving op 7 november samen met zijn
zoon Juul een fraai ingelijst shirt als
blijvende herinnering en natuurlijk
bloemen voor echtgenote Monique.
Namens de hele vereniging en met
name de jeugdafdeling sprak Roger
dank uit aan de sponsor en wenste

Rood Groen LVC’01
Nieuw: Win bij Rood Groen LVC’01
een boodschappenpakket
Onlangs ging Rood Groen LVC’01 een nauwe samenwerking
aan met een grote supermarkt in Vaals. Vanaf de thuiswedstrijd tegen SNC’14 werd de vertrouwde fruitmand-loterij in
een nieuw jasje gestoken. Jarenlang was de hoofdprijs een
prachtig gevulde fruitmand, echter vanaf heden zal dit aangepast worden. De prijs is nu een goedgevuld boodschappenpakket t.w.v €30,- euro. Meer dan de moeite waard om te
winnen dus! Tweewekelijks worden er aan de kassa van
sportcomplex loten verkocht. Dus kom zondag naar sportcomplex Molenveld voor de wedstrijd tegen Vilt en koop daar
bij de entree vervolgens de lootjes. Je ontvangt 5 lootjes voor
1,- euro, dus dat valt heel erg mee. De winnaar wordt tweewekelijks in de rust van de desbetreffende wedstrijd bekend
gemaakt.

Staand v.l.n.r.: Roger Schijns (leider), Fenno Franzen, Guy Hoen, Timothy van der Linden, Rick Hoenjet, Kenneth
Kleingeld, Daan Brinkhof, Mohammed en Jan Hassert (leider). Knielend: Sam Senden, Cyano Vijgen, David Komah,
Stijn Burgers, Vanja Brauers, Twan Schijns en Roy Tieben.
Zondag 13 december
Programma zaterdag 12 december:
A1 WDZ/Sportclub'25 - De Leeuw . . . . . . . . . 14.00u. 1e WDZ – RKVVM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
B2 Scharn B4 – WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 13.00u. 3e SV Nijswiller 2 – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
C1G EHC/Heuts – WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . 13.00u. 4e FC Kerkrade-W 3 – WDZ . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
F3 Sportclub Jekerdal F4-WDZ/Sportclub'25 . 08.45u. 5e WDZ - FC Gulpen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 WDZ – RKHBS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.

Denk aan uw Kerst/Nieuwjaarswensen!
Het laatste nummer van Troef, dit jaar, verschijnt op dinsdag 22 decenber.
Pagina 14
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Uniek: Fanfaremuzieklessen
op school na schooltijd
Vanaf januari wil fanfare St Cecilia
Bocholtz gaan starten met muzieklessen voor jonge kinderen van 4 tot en
met 7 jaar. Ze worden gegeven door
Myrthe van Bruggen.

Zij heeft verleden jaar op basisschool
Bocholtz en Basisschool de Meridiaan
gewerkt als muziekdocente wegens
ziekte van de muziekjuf. Myrthe is energiek, vrolijk, creatief, inspirerend en kan
kinderen de verwondering van muziek

Myrthe van Bruggen die de muzieklessen op school gaat verzorgen.

Profiteer nu van 10% WINTERKORTING
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bijbrengen (en zeer goed van de
tongriem gesneden, dat konden
we meemaken op het speculaasconcert van de fanfare zondag 29
november, redactie)
info
De lessen vinden dinsdagmiddags
na school plaats in Basisschool
Bocholtz van 15:30 tot 16:30 uur.
Ideaal voor werkende ouders, de
kinderen kunnen na school me-

teen naar de muzieklessen en
hoeven hierdoor pas om 16.30
uur worden opgehaald.
Bij aanmelding voor 15 december
betaalt U slechts 4 maanden terwijl uw kind 6 maanden muzieklessen geniet!
Aanmelden kan bij Christine Ridderbeek Akerweg 2 Bocholtz
☎5440498 of mail naar
CSG.Demarteau@kpnplanet.nl
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