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dinsdag

22 dec. 2015

Voor Mergel- & Heuvelland

Kerstpuzzel
2015 d’r Troef
zie pagina 23

Eindejaarsnummer

Wensbomen
in gebruik

Tegen 19 uur avonds vond de opening van de Kribkesroute plaats op de prachtig versierde binnenplaats van de Scholtissenhof, waar na het nuttigen
van een glaasje Glühwein met een lekker stukje
cocos, een gedeelte van de route werd gelopen (zie
ook het artikel ‘weet u’ verder in Troef). De openingen vinden om de beurt in Bocholtz en Simpelveld
plaats.

➨

Dit is de
laatste uitgave in
2015.. Ons volgend nummer
verschijnt op
dinsdag
12 januari 2016.
De kopy, artikelen-advertenties-kennisgevingen e.d., dienen uiterlijk
woensdag 6 januari in ons bezit te
zijn. U kunt dit sturen naar
info@weekbladtroef.nl
Bellen kan op ☎045-5443567
U wordt, als er niet wordt opgenomen, automatisch doorverbonden
met de mobiel van Leo Franzen

Opening Kribkeswandelingen
En er werden wensen bevestigd.

Vanaf afgelopen vrijdag 18 december zijn er in Bocholtz wensbomen in gebruik genomen. Zo’n 90 kinderen van de Bredeschool Bocholtz , die al van tevoren klassikaal een deel van de Kribkesroute hadden
gelopen, bevestigden hun wensen aan de bomen op
het erf van de fam. Wetsels aan de Heiweg.

➨

Een van de organisatoren, Yvonne Frissen, heet iedereen
welkom, waarna wethouder Wiel Sleijpen de officiële
opening voor zijn rekening nam.

Agenda
De ZLSM Kerst Expres rijdt weer
De rijdagen van de Kerst Expres zijn 23, 26, 30 en
31 december 2015, 2 en 3 januari 2016

Zondag 27 december

GEZOCHT

3e Buuttegala Herringbiessere

BEZORGER(STER)

“ Laachentere ut joar oes “ Harmoniezaal Bocholtz.
Aanvang 14uur.
•

Wandel mee in Vaals

Tussen 11 uur en 13 uur met start vanaf de kantine
van Rood Groen, Landal Hoog Vaals (Randweg 2 te
Vaals) of Oud Vijlen (zie ook artikel).

Maandag 28 december
Kwajong concours Ubachsberg
Aanvang 19.30 uur, fanfarezaal De Auw Sjoeël
(zie ook artikel).

Woensdag 30 december
30e Oliebollenwandeltocht
Kribkeswandelingen Bocholtz,
Simpelveld en Orsbach
opengesteld t/m 1 januari 2016

Vertrektijden vanaf 9 uur, in Party Centrum OudSimpelvel, Irmstraat 23 (zie ook artikel).

Nieuwjaarsdag 1-1-2016
Zaterdag 2 januari
‘Grote’ zitting Baagratte
Nijswiller in Aula Sophianum. Aanvang 20.11 uur.

Zondag 3 januari
Jeugdmiddag Baagratte

Donderdag 24 december
Inloopdag Mantelzorgers Voerendaal
van 10 -12 uur In wijksteunpunt VoerendaalKunrade, Hogeweg 74.
•

Palmclub Eys zingt in Kerstnacht
(zie ook artikel).

Vrijdag 25 december
1e Kerstdag

Nijswiller in Aula Sophianum. Aanvang 14 uur
(zie ook artikel).
•

Nieuwjaarsconcert

Harmonie St. Catharina Lemiers Om 11 uur in café-zaal Pelzer-Zenden, Rijksweg 20 (zie ook artikel).
•

Herrensitzung Ubachsberg

Plaats: Café H. Maas – Caselli, Zaal open: 10 uur,
Aanvang: 11.11 uur (zie ook artikel).

Vrijdag 8 januari
Prinseproclamatie
V.V. De Durchströpere in café H. Maas – Caselli,
Zaal open: 19.30 uur, Aanvang: 20.22 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 9 januari

Zaterdag 26 december
2e Kerstdag
“GEBORGENHEID”
Door Hanzon Vocaal in de Hoogmis, vanaf 11 uur,
in de Sint Agatha kerk in Eys (zie ook artikel).

Troefjes
Feestmaal

Winterwandeling Jo-Ne
Start lokaal: Jeugdgebouw, Hopschet 2 te Vijlen.
Vertrektijden tussen 8 en 14 uur
(zie ook artikel).
•

Parkstad Leedjeskonkoer

samen met het junior PLK Brikke Oave Brunssum
(zie ook artikel).

Woensdag 13 januari
Start Eerste Hulpopleiding
Om 19.30 uur, Kerkstraat (achteringang kerk) in
Bocholtz, lokaal van het Ned. Rode Kruis (zie ook
artikel).

Troef de goedkoopste in kleur
Pagina 2

voor één route in Ubachsberg
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d.
Cash betaling per nummer
Aanmelden & info:

☎045- 5443567
Mailen kan ook:

info@weekbladtroef.nl
Zet uw gegevens er op telnr. 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 EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 5 januari wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17
uur, goed gebundeld, aan de kant van de weg
plaatsen. P.S. Geen plastic zakken of houten
kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Niet zoals gebruikelijk op de eerste vrijdag van
de maand (= 1 januari), maar voor één keer op
woensdag 6 januari. Papier vanaf 18 uur
gebundeld langs de kant van de weg plaatsen.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 12 januari: Ophalen oud-papier en
karton in de straten: BoschenhuizenBouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.Buysroggesttr.-ClaraFeystr.-Clovisstr.-DeusDiddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr.Poelsplein-Dr.
Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.-Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.Steenstr.-St.Georgestr.-St.Remigiusstr.-van
Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat.Dinsdag voor 18 uur
buiten gereedzetten.
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Weet u…?
•dat u kunt kiezen uit 11 kribkeswandelingen in diverse afstanden?
•dat u de wandelingen kunt bekijken op
website www.kribkeswandelingen.nl
door er op te ‘klikken’?
•dat u een wandeling naar keuze zelf kunt
uitprinten?
•dat er in totaal zo’n 300 particuliere kribkes te bezichtigen zijn?
•dat er in de schemering en tijdens de
avonduren prachtige kerstverlichtingen te
bewonderen zijn?
•dat er in de kern Bocholtz twee particuliere wensbomen staan?
•dat er in de kern Simpelveld vier wensbomen staan, waarvan drie van de
gemeente?
•dat de vijf kribkeswandelingen in en rond
de kern Simpelveld allemaal langs een
wensboom voeren?
•dat de Centrumroute en de Heideroute
van Bocholtz langs eens wensboom voeren?
•dat iedereen een hartenwens aan één of
zelfs meerdere wensbomen mag hangen?
•dat je thuis een kaartje met een wens of
een tekening kunt maken, er een touwtje
of strikje aan kunt maken en dat je hem
dan in een van de wensbomen kunt hangen?
•dat er in de missen tijdens de Kerstdagen
voor alle wensen gebeden zal worden?
•dat het Gemeentebestuur en het personeel van de gemeente Simpelveld als eersten hun hartenwensen aan een wensboom hebben mogen hangen?
•dat de basisschoolkinderen van de Bredeschool Bocholtz en van de Meridiaan
Simpelveld hun wensen in diverse bomen
hebben gehangen?
•dat er op zondag 27 december 2015 tussen 14 tot 17 uur een levende kerststal
wordt opgevoerd in de Panneslagerstraat
3 te Simpelveld?
•dat het Vredeslicht, afkomstig uit
Bethlehem, op 18 december vanuit Orsbach naar Bocholtz werd gebracht en
daarna verspreid werd over Bocholtz en
Simpelveld?
•dat het Vredeslicht in de kerken van
Bocholtz en van Simpelveld staat opgesteld om het te delen?
•dat u meer informatie kunt lezen op
website www.kribkeswandelingen.nl

kort vermeld
SIMPELVELD: Opbrengt

collecteweek
Tijdens de collecteweek van het
Nationaal MS Fonds is het mooie
bedrag van €873 in Simpelveld opgehaald. Het opgehaalde geld
wordt besteed aan begeleiding en
voorlichting bij MS

➨
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BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 19 januari
start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken
wordt om 13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat, waar deze ook
gezamenlijk afgesloten wordt. Ger

Vliegen heeft de ongeveer 2 uur durende wandeling
rondom Bocholtz
wederom uitgezet
en deze gaat onder
alle omstandigheden door.
Ger houdt rekening met het tempo,
zodat iedereen op een aangename
manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos.

Waar staan de
Kerstwensbomen?
In Bocholtz: bij boerderijwinkel Wetzels,
Heiweg 8 en bij de Rabobank (voormalige
hoeve Overhuizen) Overhuizerstraat 4.
In Simpelveld: bij het gemeentehuis Markt
1, op het Oranjeplein, het Kloosterplein
en het Dr. Poelsplein.

➨

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Donderdag 24 december
18.00 uur: GEZINSMIS. May en Johan Loomans-Lauvenberg;
Tiny en Joep franken-Lauvenberg en dochter Ans; Nick Sporck
en Troutje en Zef Sporck
23.00 uur: NACHTMIS. Gest. Jrd. Ger Kokkelmans. Gest. H. Mis
ouders Vanwersch-Souren en familie; Johan en Leentje Kokkelmans-Debie en ouderes Tychon-Vandeberg; Ouders Olischlager-Lumey; Jos Huppertz-Vaessen (nms. Buurt); Vader
Franken; Ouders Hermans-Olischlager; Ouders Pisters–Custers; Ouders Peltzer-Toorens; Mia Conjaerts-Theunissen; Elly
Gulpen - Gehlen en Mathieu Gulpen
Vrijdag 25 december
9.45 uur: Uit dankbaarheid
Zaterdag 26 december
11.00 uur: Ouders Franssen-Maas en zoon Jan; Jacob van de
Weijer; Sjir Beckers (collecte)
Zondag 27 december
9.45 uur: Voor de parochie
Maandag 28 december
19.00 uur: Geen h. Mis
Donderdag 31 december
19.00 uur: Dankdienst voor het afgelopen jaar
Vrijdag 1 januari
11.00 uur: Hoogmis -na afloop receptie pastorie tot 14.00 uur
Zaterdag 2 januari
19.00 uur: Jaardienst Mathieu Gulpen; André Kösters
Maandag 4 januari
19.00 uur: Hub Schijen (collecte); Leo van Loo (collecte)
Zaterdag 9 januari
19.00 uur: Jaardienst Hub Schouteten; Jaardienst Dries Gulpen
en overleden familieleden; Jaardienst Dré Jaspers
Zondag 10 januari
9.45 uur: Gest. jrd. Mimi Hendriks-Spork
Maandag 11 januari
19.00 uur: Leden en overleden leden Zij-Actief

“GEBORGENHEID”
Het is een vertrouwde en mooie
traditie, het opluisteren van de
hoogmis op Tweede Kerstdag
(zaterdag 26 december) vanaf 11
uur in de Sint Agatha kerk in Eys
door Hanzon Vocaal. Het enthousiaste amateurkoor uit Eys, dat dit
jaar zijn 9de lustrum kon vieren,
gaat ook dit jaar de mis met
muziek en teksten invulling geven.
Het thema “Geborgenheid” is zelden
zó van toepassing geweest. Nummers als “Always Believe” (Greg
Gilpin), en “From a Distance” (Julie
Gold) vertolken indringend de situatie, waarin onze wereld op het
moment mee worstelt. O.l.v. Jo
Smeets en met begeleiding van het
vaste combo brengt men ook ande-
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Fijne Kerstdagen
en een
voorspoedig 2016

re, bekende en minder bekende,
kerstnummers..
Een greep uit het sfeervolle repertoire: “Gabriella's song” (“As it is in heaven”) en “Santa's Party” (Nick Schilder) Nieuw is het swingende “Winter Wonder” van de Florin Street
Band,hét lied, dat als beste uit de
kerstlied-competitie van ‘14 kwam.
Graag wil men iedereen ervoor
uitnodigen, dit samen met het
koor te vieren.

➨
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Hartverwarmende kinderstemmen
bij nieuwjaarsconcert Sobornost

Hartelijk dank voor uw
vertrouwen in 2015
Een sfeervolle Kerst
en een Gezond en Gelukkig
2016 gewenst

José Lux

Schilterstraat 1 | 6369 TP Simpelveld

kort vermeld
BOCHOLTZ: Kalk aan de Books
uitslag verloting: 1ste prijs: nr. 1589, 2e; nr. 2216,
3e; nr. 1632, 4e; nr. 2028, 5e; nr. 2120, 6e; nr.1886
Tutta Musica. Helemaal rechts op de eerste rij dirigente Petra Lamberts.
7e; nr. 1892 en de 8e prijs viel op nr. 0306.
De prachtige Russische liederen van het Sla- kers daar gratis een kop koffie of thee aangebo- De geldprijzen kunnen, na 18 uur, worden afgevisch Byzantijns koor Sobornost worden zon- den.
haald op Irenehof 20.
dag 10 januari gecombineerd met hartverwar- kracht
mende zang van 60 kinderen. Dat is in 2016 de van Sobornost ligt in het specifieke repertoire
verrassing tijdens het nieuwjaarsconcert dat genre en de kundige wijze waarop dit wordt uitSobornost elk jaar weer geeft op de tweede gevoerd. De liederen raken het hart van de toeOPLAGE 13.000 EX.
zondag van januari in de St. Remigiuskerk in hoorder. Geen wonder dat Sobornost inmiddels
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Simpelveld en dat telkens honderden enthousi- vele honderden aanhangers heeft die geregeld
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
aste toehoorders trekt.
naar de concerten komen. In december zong het
koor nog voor een uitverkocht huis in kasteel
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
De jonge zangers vormen het Jeugdkoor Tutta Neercanne in Maastricht. Drukbezocht werd die
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.
Musica uit Voerendaal, dat inmiddels al aardig wat maand ook het Adventsconcert in de Kopermolen
E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
bekendheid heeft gekregen. Sobornost is al jaren in Vaals, alsook het Kerstconcert met de Kon.
een grootheid in de korenwereld en heeft ook Philharmonie in Bocholtz. Bijzonder aspect van
TROEF KANTOOR
buiten Nederland, met name in Duitsland, een het concert in Simpelveld: Beroepszangeres Lilit
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz . . . . ☎ 045-544 35 67
klinkende naam.
Sati www.lilitsatisopraan.nl die ook in SimpelOpeningstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
veld deel uitmaakt van Sobornost.
aanvang
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijIs om 15.30 uur. Met het
dens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
oog op de te verwachten
REDACTIE:
drukte gaat de kerk reeds
open om 15.00 uur.
E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
Entree €10, in de voorAGENTSCHAP
verkoop slechts €8.
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Entree-kaarten nu reeds
Dr. Nolensstraat 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 14 25
te verkrijgen bij secretaris
Joseph Didden, Markt
Klachten over bezorging . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 35 67
86, Simpelveld, tel. 0455441892 of per mail te
Lay-out
bestellen via
jo.didMedia Studio Wijmenga Eygelshoven. . . . . . ☎ 045-532 26 20
den@wxs.nl
Wiel Bonten
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
gevarieerd
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonis het programma dat Sobornost, o.l.v. Wiel Bonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
ten, uitvoert, met diverse nieuwe werken.
Redactie behoudt zich het recht (o.a. vanwege plaatsgebrek) artikelen in te
korten, met zoveel mogelijk behoud van de essentie.
Daaronder een aantal liederen die volgend jaar op
de nieuwe, derde, CD van het koor worden geTroef verschijnt om de twee weken.
plaatst. Uiteraard treden Tutta Musica en Sobornost ook samen op. Na afloop is in BijMaxime,
De eerste Troef van 2016 verschijnt
tegenover de kerk, een gezellige nazit. Bij inleverop dinsdag 12 januari
Lilit Sati
ing van de entreekaart wordt alle concertbezoe-

➨
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Spaar Douwe Egbertspunten
voor de voedselbank

Fijne
Feestdagen!

Onder geselecteerde gezinnen, alleenstaanden en daklozen verspreidt de
voedselbank wekelijks pakketten met voedselproducten, die merendeels
ter beschikking worden gesteld door producenten en distributeurs van
levensmiddelen. Op dit moment zijn 1.600 personen in onze regio afhankelijk van onze voedselbank. Bedrijven zijn tegenwoordig minder dan
andere jaren bereid de voedselbank producten te schenken.
hulp
Lionsclub Heerlen Landsfort schiet de voedselbank daarom te hulp met het
inzamelen van deze ouwe Egberts Waardepunten. De door u ingeleverde
waardepunten zullen worden verzilverd voor pakken koffie die worden gedoneerd aan de voedselbank.
houdbaar
Koffie is een zeer gevraagd product waar voedselbanken om zitten te springen,
het is namelijk lang houdbaar en wordt daarom nauwelijks aan voedselbanken
gedoneerd. Douwe Egberts steunt deze actie en heeft toegezegd alle donaties
met 20% te verhogen en de pakken koffie kosteloos te bezorgen bij de plaatselijke voedselbanken.
inleveren
Kunt u uw waardepunten, bij voorkeur geteld, nog deze maand bij Plusmarkt
Tossings in Bocholtz en Plusmarkt Schouteten in Simpelveld. Voor nadere informatie over de D.E. inzamelactie www.lionshelpen.nl Lionsclub Heerlen
Landsfort Fred Steinbusch fysteinbusch@outlook.com ☎06-22.44.64.03

➨

wenst iedereen een
goede Kerst
en een
voorspoedig
Nieuwjaar

www.lei-schilderwerken.nl

Leefbaar Simpelveld wenst alle
inwoners van Bocholtz en Simpelveld
Fijne Kerstdagen
en een
voorspoedig,
gezond en
gelukkig
Nieuwjaar
Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl

Prettige Feestdagen!
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Fijne
Feestdagen!

kort vermeld
SIMPELVELD: Bieb
Vanaf januari zijn de openingstijden gewijzigd naar vrijdags van 14-18uur. ➨
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Palmclub zingt weer
in Kerstnacht..
Evenals de zeven voorgaande ja-ren zullen,
naar aanleiding van de grote belangstelling en
de positieve reacties op het “kerstzingen” van
de Palmclub tijdens de vorige edities, ook in de
komende kerstnacht verschillende leden van
deze club, direct na afloop van de plechtige
Nachtmis in de parochiekerk, weer enkele
kerstliederen ten gehore brengen in de dorpskern van Eys.

kerstwensen
Dit om de bezoekers van de Nachtmis (en andere
belangstellenden) onder de “kerstklanken” van de
Palmclub de gelegenheid te bieden tegenover elkaar in een sfeervolle omgeving hun kerstwensen
uit te spreken.
Gedurende het luisteren naar het “kerstzingen” en
het uitspreken van de kerstwensen naar elkaar
zullen alle aanwezigen door de Palmclub getrakteerd worden op een
glaasje glühwein om
zo de kerstwensen
van de nodige warmte te vergezellen.

➨

De Palmclub uit Eys tijdens een Kerstnachtzingen in z.g. Dickens kostuums.
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Kerst- en
Nieuwjaarsprogrammering
bij Omroep
Krijtland
Deze staat dit jaar geheel in het teken
van het kerstconcert, onlangs in de
kloosterbieb van Wittem en georganiseerd t.b.v. het Kankeronderzoekfonds
Limburg. De camera’s van Omroep Krijtland en Maas & Mergelland waren er bij.
Uiteindelijk zijn er twee verschillende
programma’s van gemaakt. Het eerste
deel wordt uitgezonden vanaf Kerstavond en het tweede deel vanaf Oudejaarsavond.

Vernieuwde Kerstdorp
Willy Kleikers

Wij wensen u een
gezond en
groen 2016

Het enorme inwendige Kerstdorp aan de Hinsbrig 30 en opgenomen in de Kribkeswandelingen in Bocholtz van vrijdag18
december t/m vrijdag 1 januari, heeft weer een uitbreiding
ondergaan: Rechtsonder de Frauenkirche in Dresden en daarachter een restaurant in Dinkelsbühl en links een Turm in
Dinkelsbühl. Midden onder, het Rathaus in Bonn met links daarnaast dat van Rothenburg ob der Tauber

➨

In beide uitzendingen zitten sfeervolle muziekoptredens van saxofonist Sil Willems,
singer/songwriter Dyanne Sleijpen, Hilde
Vanderheijden en Les Wiefkes, trompettist
Ed Pluijmen, zanger Johny G, het jonge
talent Femke Philippens en het duo Limbo
Express.
kerstverhaal
In de eerste uitzending bovendien nog een
mooi kerstverhaal, voorgelezen door ‘de
Voerense kerstman’ en in de tweede uitzending een prachtige kerstdans door ballerina
Frederique van Dancepoint Gulpen.
start
Deze tv-uitzendingen van Omroep Krijtland
starten donderdag 24 december en zijn 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

➨

Een heel klein gedeelte van het kerstdorp dit jaar.

Fijne Kerstdagen & een (verkeers)veilig 2016
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Zangkoor Hanzon Vocaal uit Eys
wenst alle lezers, trouwe luisteraars en niet te
vergeten onze genereuze donateurs
Prettige Kerstdagen en
een gelukkig Nieuwjaar!
Op een voorspoedig en muzikaal 2016!
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Jeugdcarnavalstreffen met
tv-opnames in Nijswiller
In de aula van het Sophianum in
Nijswiller vindt zondag 3 januari een
jeugdcarnavalstreffen plaats. Dit
wordt georganiseerd door Omroep
Krijtland i.s.m. CV De Baagratte. En
hoewel het die middag vooral om de
jeugd gaat, is iedereen welkom. De
entree is helemaal gratis.
optredens
Om 14.11 uur barst het spektakel los
en treedt een keur van artiesten op.
Onder andere de Sinseltaler HeXen,
Power Buam, De Molliemeekersj,
Sjpringlaevend en de Promi Bröör
zorgen voor een top-stemming.
Maar daarnaast zijn er ook dansopt-
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redens van onder meer Sensation uit
Mechelen en dansgroep Mix uit St.
Geertruid. Ook is er nog een verrassing in de vorm van..
De opnames van dit carnavals-feest
worden door Omroep Krijtland uitgezonden in aanloop naar en tijdens
carnaval en ook collega-omroep
Maas- en Mergelland gaat de beelden gebruiken voor haar programmering.

Carnaval in het
Durchströpereriek
Na de feestdagen begint het carnavalsgevoel flink te kriebelen bij V.V. de
Durchströpere uit Ubachsberg. Daarom nodigt men eenieder uit bij de
volgende activiteiten:
Zondag 3 januari: Herrensitzung
traditiegetrouw in zaal H. Maas-Caselli. Ook dit jaar kunnen de heren
weer verzekerd zijn van een wervelende show en er is koste noch
moeite gespaard om geweldige artiesten op het podium te krijgen.
Zaal open: 10 uur, Aanvang: 11.11
uur. Entree: €21,- (Voorverkoop tot
en met 2 januari €18). Kaarten in de
voorverkoop zijn te bestellen tot 31

december bij het secretariaat:
E: v.v.dedurchstropere@live.nl
of bij Café Zinzen en Boerderijwinkel
gebr. Spee,
☎WhatsApp: 06-21.11.68.81
Vrijdag 8 januari Prinseproclamatie
Dan wordt de nieuwe prins van
Ubachsberg uitgeroepen. Het spreekt
vanzelf dat een bont programma
deze proclamatie zal omlijsten. Aan
het eind van het programma kan
iedereen afscheid nemen van prins
Nick en prinses Nadine, die dan weer
als Nick Souren en Nadine de Bie
door het leven zullen gaan. Vervolgens zal de nieuwe prins aan het
publiek voorgesteld worden. Plaats:
café H. Maas-Caselli, Zaal open:
19.30 uur, Aanvang: 20.22 uur
Entree: €8,-.

d'r Druije Schreck, Prinsejarde Vols
en de Grensülle. Na het programma
volgde er een korte pauze en daarna
betraden enkele dames de zaal die
ervoor moesten zorgen dat de zaal er
mooi en schoon bijstond voor als de
nieuwe prins geproclameerd zou
worden. Na een geweldige dans van
de Raenpiete dames werd er een
wasmachine naar de het podium
gebracht. Uit deze wasmachine
kwam echter geen was maar de
nieuwe prins Paul Tychon. Paul zal
samen met zijn hofdame Jessica dit
carnavalsseizoen de kar gaan trekken. Op www.raenpiete.nl staat een
mooie foto reportage, beslist de
moeite waard om eens te bekijken.

Prins Paul IV nieuwe
heerser van CV De
Raenpiete Vols
Zaterdag 28 november vond de prinsenproclamatie plaats in Suisse. De
zaal vulde zich snel met diversen verenigingen waaronder de Baagratte,
de Bergböck, de Breuzelère en de
Grensschiebere. Maar ook de Vaalser verenigingen waren present zoals

Prins Paul (Tychon) met hofdame Jessica .
Foto R. Huppertz.
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Geslaagd kerstconcert fanfare
st.Cecilia
Zondag 13 december verzorgde fanfare St. Cecilia een geweldig kerstconcert. Mensen uit Bocholtz en omstreken genoten
met volle teugen in de mooie sfeervol verlichte kerk.
De jeugdige presentatoren Joes Brauers en Daan Baggen leidden
de aanwezigen door een zeer afwisselend programma. Mooie
zang van de koren CODA en het Mechels Vocaal Ensemble, ontroerende liederen vertolkt door solisten Anita van de Poel en
Pieter Nass werden afgewisseld met de schitterende modernere
kerstliedjes ten gehore gebracht door Dylan Gerardts en Anne
Weijers.
waardige afsluiting
De Alphorn blazers verhoogden de kerst stemming en eigen
leden van drumband en korps zorgden voor schitterend gebrachte vrolijke als ontroerende liederen. Als waardige afsluiting werd
gezamelijk met drie mooie engelen stille nacht, heilige nacht
gezongen.

Kelly Beenen geflankeerd door twee jonge engeltjes.
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PLK Finalisten
bekend
Prettige Feestdagen!
Wo.

Aangename Kerstdagen en een
voorspoedig Nieuwjaar!

Het Parkstad Leedjeskonkoer wordt, samen met
het junior PLK gehouden op zaterdag 9 januari in
d’r Brikke Oave te Brunssum. Aanvang junior PLK
19.30 en het PLK om 20.30 uur.
Nr. Naam artiest. . . . . . . . . . . . . . . . Naam lied. . . . . . . . . . . . . . . Plaats
1 . . Herringbiessere . . . . . . . . . . . . . . . . Deep in mie Hats . . . . . . . . . . . Bocholtz
2 . . Roger Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . D`r Vastelaovens Swing . . . . . . Brunssum
3 . . Ummer d'r Letste. . . . . . . . . . . . . . . Höb se d'r nog zin in . . . . . . . . Voerendaal
4 . . Vrung vuur ut laeve . . . . . . . . . . . . . Eine omdat 't mot . . . . . . . . . . . Heerlen
5 . . Stan Peters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paadaa! . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuth
6 . . Reanboagkloeb . . . . . . . . . . . . . . . . Kloemel Moezziekant . . . . . . . . Haanrade
7 . . Duo Doebbel . . . . . . . . . . . . . . . . . . D'r Optoch . . . . . . . . . . . . . . . . Heerlen
8 . . Belvauer Knuppele & Bitterbölkes . . . Vier lotte ohs klone . . . . . . . . . . Landgraaf
9 . . Ron, Camiel en Vrunj . . . . . . . . . . . . Kom zing en dans mit os . . . . . Onderbanken
Pauze**Bekendmaking uitslag Junior PLK
10 . La Diva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gans Limburg bakt . . . . . . . . . . Nuth
11 . De Sjtuutbreur . . . . . . . . . . . . . . . . . Sjoém d'r óp! . . . . . . . . . . . . . . Bocholtz
12 . Iech & die Anger Tswei. . . . . . . . . . . 't Sjpoeëkt . . . . . . . . . . . . . . . . Bocholtz
13 . Nummer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junior PLK
14 . Nummer 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junior PLK
15 . Sjpass ohne Sjtress . . . . . . . . . . . . . Ut Letste hemme. . . . . . . . . . . . Kerkrade
16 . Nummer 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Junior PLK
17 . De Geitenfokkers . . . . . . . . . . . . . . . Vasteloavend . . . . . . . . . . . . . . Bocholtz
18 . Breuker Neutjes . . . . . . . . . . . . . . . . M-Boesjuur . . . . . . . . . . . . . . . Heerlen
19 . De Poetsbrigade. . . . . . . . . . . . . . . . Veer doon 't zoeë . . . . . . . . . . . Heerlen
20 . Swoesj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Code Roeëd-Gael-Greun . . . . . . Heerlen
21 . De Kabènese . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vasteloavends Virus. . . . . . . . . . Bocholtz
22 . Duo Joeks en d'r Foeks . . . . . . . . . . Schoenkel mit mich. . . . . . . . . . Bocholtz

➨

Fijne
Feestdagen!

Eerste Hulpopleiding
In Bocholtz start op woensdag 13
januari om 19.30 uur een Eerste
Hulpopleiding van het Rode Kruis.
Deze opleiding wordt georganiseerd door de afdeling BocholtzSimpelveld-Vaals. De opleiding
wordt afgesloten met een certificaat. Dit certificaat is Europees
erkend en gelijkwaardig aan het
Oranje Kruisdiploma.Hebreeuws.

Fijne
Feestdagen!

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
Pagina 12

doelstelling
Het Rode Kruis stelt zich tot doel om
meer mensen kennis te laten maken
met het verlenen van Eerste Hulp,
hoe kleinschalig dan ook. De landelijke campagnes: "Iedereen Eerste
Hulp" en "Weet wat je moet doen"
ondersteunen dit doel. De cursus is
toegankelijk voor personen vanaf 15
jaar en bij voorkeur woonachtig in
Bocholtz, Simpelveld of Vaals.
vergoeding
De opleidingskosten bedragen
€150,00; hierin zijn boeken en certificaat inbegrepen. Zorgverzekeraars
vergoeden de kosten geheel of gedeeltelijk voor een dergelijke opleiding.

De opleiding vindt plaats op woensdagavond van 19.30-21.45 uur en
wordt gegeven op het adres Kerkstraat (achteringang kerk) in Bocholtz, het lokaal van het Ned. Rode
Kruis, afdeling Bocholtz-SimpelveldVaals.
Aanmelding en informatie
bij Truus Timmers,
t.timmers11@gmail.com
☎045-5442800 (na 17 uur) of aanmelding via
www.shop.rodekruis.nl/cursusuitgebreide-eerste-hulp
(doorscrollen tot 13 januari 2016
Bocholtz).

➨
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Vereniging-kwajong
concours Ubachsberg
Maandag 28 december organiseert fanfare St. Cecilia Ubachsberg voor de 30e
keer in successie haar Vereniging-kwajong concours. Aanmelden kan alleen
via de plaatselijke verenigingen. “Vrienden van de fanfare” zijn uiteraard ook
welkom.

Aanvang 19.30
uur fanfarezaal
De Auw Sjoeël. De fanfare hoopt weer
een groot aantal kaart liefhebbers te
mogen begroeten om zo in een gezellige sfeer het verenigingsjaar 2015 uit te
luiden.

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

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

Nieuwjaarsconcert
harmonie St. Catharina
Lemiers
Zondag 3 januari om 11 uur in café-zaal Pelzer-Zenden, Rijksweg
20. Het altijd druk bezochte concert verrast de bezoeker met de zo
kenmerkende en goed in het gehoor liggende muziek die daarbij
hoort. Daarnaast vormt ook de presentatie van het concert met
veel grappen en grollen ieder jaar weer een verrassend element.
programma
De Harmonie brengt, o.l.v. dirigent Loek Paulissen, o.a. de volgende
muziekwerken ten gehore: Du und Du (walsen van de operette Die
Fledermaus) van Johann Strauss jr., Bandietenstreken van Frans von
Suppé, Damenspende van Johann Strauss jr., Launische Klarinetten van
Frantisek Manas, Jubiläumsklänge van Peter Schad, Europa-Marsch van
Vaclav Vackar, Mari Bel van Ferrer Ferran en Bond.. James Bond arr. van
Stephen Bulla. Zoals gewoonlijk is er geen entree, een vrije gave is
welkom.

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2016
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SPORT
WDZ INFO
Veldtraining
T/m zondag 17 januari
zijn de sportvelden van
Sportclub ’25 en WDZ
gesloten voor veldtrainingen van de
jeugdteams. Een uitzondering op
deze regel vormt de C1-jeugd, omdat
zij als categorie A team maar een
heel korte winterstop hebben.
Jan Weijers Memorial
Ook dit jaar houdt WDZ op Oudejaarsdag haar traditionele zaalvoetbaltoernooi waaraan de naam van
vroeger bestuurslid wijlen Jan
Weijers is verbonden. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur in de
sporthal aan de Wijngracht. Acht
teams gaan strijden om de titel
“WDZ zaalvoetbalkampioen 2015”.
De prijsuitreiking vindt rond half vier
plaats in café de Sporthal.
Nieuwjaarsbijeenkomst
WDZ begint het nieuwe jaar met een
Nieuwjaarsbijeenkomst voor alle

leden, partners en kroost, maar natuurlijk ook voor allen die WDZ een
warm hart toedragen en start op
Nieuwjaarsdag om 14 uur in het
clubgebouw. Rond 16 uur houdt
voorzitter Huub Schepers zijn traditionele Nieuwjaarstoespraak. Voor
hapjes tussen de drankjes door
wordt vanzelfsprekend gezorgd. Het

bestuur verheugt er zich op om met
velen te kunnen toosten op een
gezegend en voorspoedig 2016.
kwajongen
Het jaarlijkse Wiel Beckers Kwajongconcours vindt plaats op zaterdag 9
januari. De eerste rondes van het
kaartfestijn starten om 14.00 uur in
het WDZ clubgebouw. De deelne-

Rood Groen LVC’01
Wandel mee in Vaals

De club organiseert zondag 27 december
een speciale winterwandeling voor het hele
gezin, vrienden of familie.
Beleef het prachtige Selzerbeekdal rondom
de gemeente. De oudejaarswandeling is
geschikt voor volwassenen, maar ook voor
kinderen die zin hebben in een winters avontuur. Tussen 11 uur en 13 uur kan er gestart
worden vanaf de kantine van Rood Groen,
Landal Hoog Vaals (Randweg 2 te Vaals) of
Oud Vijlen. De wandeling is (naar keuze) 9,8
of 5 kilometer. Onderweg zijn er twee stempelposten. De inschrijving is €1,50 p.p. inclusief een kop soep. Vooraf inschrijven is niet
nodig.
Aansluitend Oudejaarsborrel
Omstreeks 14.00 uur nodigt het hoofdbestuur alle actieve en passieve leden, supporters en sponsoren uit om gezamenlijk met
het bestuur het oude jaar uit te luiden, onder
het genot van een hapje en een drankje. Ook
als je geen zin hebt om te wandelen ben je
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natuurlijk meer dan welkom voor de borrel of om
al eerder een uurtje gezellig te vertoeven in de kantine.
meer info
is te vinden op www.roodgroenlvc01.nl
of via 06.15.47.86.69.
Clubactie groot succes!
De leden zijn de afgelopen twee maanden
zeer druk in de weer geweest met het verkopen van de loten van de Grote Clubactie.
Vanaf eind september verkochten zowel
senioren als de veteranen loten in het kader
van deze nationale actie.
De actie mag een enorm succes genoemd
worden. 100% van de vooraf ingekochte 800
loten werd verkocht een zeer unieke prestatie. De opbrengst wordt bij de seniorenelftallen geïnvesteerd in nieuwe trainingstenues
voor de leden. Door deze actie werd het
mogelijk om maar liefst 61 nieuwe kledingsetjes bestaande uit een shirt en een tenue te
bestellen. Het veteranenteam verkocht ook
alle loten en zij gaan de opbrengst gebruiken
voor hun jaarlijkse teamuitje in het voorjaar.
trekking uitslag
Donderdag 10 december was de trekking .
Op enkele, door Rood Groen LVC’01 verkochte loten zijn prijzen gevallen. De vereniging is niet op de hoogte wie deze loten
daadwerkelijk gekocht heeft dus het is eenieder sterk aan te bevelen om de trekkingsuitslag goed na te kijken.
hoofdprijzen:

mers kunnen zich als koppel of eenling voor aanvang aanmelden bij de
kaartmeesters Ger Vliegen en Wiel
Thewissen. Een spannende, maar
bovenal gezellige middag met meer
dan veertig deelnemende koppels
wordt verwacht. Na afloop kunnen
er weer enige rondjes getoept worden voor een haantje.

1e prijs 100.000,- 0262575
2e prijs Volkswagen up! 4178420
3e prijs Reischeque twv €2.500,- 0489647
4e-6e prijs Pharos Reizen waardebon twv €1.250,-: 0397504
- 4292352 - 0869020
7e-11e prijs Reischeque twv €750,-:
3458674 - 0701520 - 0505838 - 2798918 - 0480787
12e -21e prijs DFDS Seaways twv €400,-:
3972193 - 3343373 - 2930498 - 2952839 - 3902669 3561713 - 3795868 - 0882882 - 3239670 - 3854273
De overige winnende lotnummers staan op de website:
www.groteclubactie.nl Meer informatie via ☎ 06-15.47.86.69.
of info@roodgroenlvc01.nl

Fijne Feestdagen
en een gezond
2016
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SPORT
Succes voor Anneke
Op de voorwedstrijd van de Limburgse Kampioenschappen Turnen Dames in Weert heeft Anneke
Hoek van WNK Simpelveld zich
geplaatst voor de halve finale. Ze
werd 4e in de categorie 4e divisie
Senior en wist tevens een toestelfinale voor vloer af te dwingen;
hier werd zij 2e. In deze categorie
turnden 23 dames!

Fijne Feestdagen!

Anneke Hoek

Troef de goedkoopste in kleur

E Werm Noagerecht
Óngertusje besjteet ’t restaurant Excelsior i Vols al joare nit mieeë. Dat
hat plaatsj mótte make vur e anger,
moderner gebow.
Wie ich doa werket, moeët ich óp d’r
ieësjte Krisdaag d’r Herman, d’r chèfkelner, mithèlpe. ‘t Woar wie gewend
vreej druk óp dae daag. Zoegèt alle
twelf de dusje en inge groeëte ovale,
deë rèts in d’r hoek sjtóng, woare
bezatte. Umdat väöl gerechte a g’n
dusj veëdig gemakt koeënte weëde, ‘t
woar nit vur nuuks e hotel mit dreej
sjtere, howwe de gaste van dae dusj e
sjpeciaal noagerecht besjteld: Creme
Sabayonne!
Dat woar ópgeklopt ei mit soeker en
geflambeerde sjtèrke drank. Dat woat
da gluiend werm uvver e paar dieke
vanille-iesböl gesjód. Die zote in inge
forsje iescoupe, dae ich effe van te

vur, oet de kuche how aafgehoald.
Mieëstal woate alle gerechte óp d’r
groeëte flambeerwagel veëdiggemakd. D’r flambeerwagel, woa me
uvveral in ‘t restaurant mit hin koeënt
vare, wèrket óp gaas. Umdat d’r maitre an inge angere dusj vleesj moeët
veëdigmake, moeët ich d’r klinge
rechaudbrenner veëdigzètte vur ‘t
dessèrt.
Noadat d’r Herman lang genóg mit de
garde how geklopd, ‘t ei woat au
bain-marie verwermd en doadurch
ummer get dieker, woar ich a zèt. Ieësj
moeët ich ‘t pendje woa d’r sjterke
drank i-zoot, óp d’r klinge rechaudbrenner deë beej ‘t pendje gehuret,
verwerme. Wie d’r drank werm genóg
woar woade, hool ich ‘t pendje e bietje sjuins zoedat de vlam d’r binne
sjloog.

2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Dat woar ‘t momènt woa gidderinge
óp how zitte wade. Nit alling de gaste
an d’r betrèffende dusj koke, óch de
anger gaste wole zich dat sjpektakel
nit d’rva durch lotte gon. Um ‘t allemoal nog get mieë ‘cachet’ te gevve,
moeët d’r angere lierling-kelner ‘t lit
oetmake.
Alling de keëtse, die óp giddere dusj
sjtónge en dierek woate a-gesjtoake
wen inge of mieë gaste woare goa
zitte, gove nog e gemuudlig lit aaf.
Wie ‘t momènt doa woar dat ich ‘t
pendje bovver de groeëter pan hool,
woa de gael massa i zoot, zaat d’r
Herman: “Gèt hoeëger howwe, zoedat
me de vlamme gód ziet!”
Ich sjód d’r drank, dae oetzoog wie
ing brennende sjliert, van inge meter
va bovve aaf dierek in de pan.

De vrauw die a g’n dusj zoot, reep
finaal i-genomme mit ‘t sjouwsjpael:
“Das macht d’r kleine aber Süss!”
Ich how gee gód geveul d’rbeej, óch
al wós ich nit dierek woarum.
“Gód gedon,” leet d’r Herman wete.
Dae woar ummer i zie elemènt wen
get te flambere vool.
Óngertusje woar ’t hel geklètsj winniger woade. ‘t Lit góng wer a. Ich zoog
dat ich ‘t mich nit how i-gebeeld dat
ich heej en doa kling blauw vlemkes
houw gezieë die ummer gaeler
woate. ‘t Dusjlake óp d’r kerridon, ‘t
beejzètdusjke dat an d’r dusj sjtóng,
how e paar sjwatte vlèkke en mie
sjniewit kelnerjèske woar beej d’r
mow gans sjwat!

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.
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Hypotheektarief waanzinnig laag!

10 jaar vast -> 2.24%
Goed advies voor spaargelden!
Sparen voor de oude dag!

Zalig Kerstfeest
een een gezond en
voorspoedig Nieuwjaar!

Gouden Gregoriusspeld voor
Jean Lardinois
Na afloop van het uiterst succesvolle Jubileum Kerstconcert in de H. Remigiuskerk Simpelveld van zondag 13
december jl., waaraan medewerking werd verleend
door Simpelvelds Mannenkoor David, Mannenkoor
Lauwerkrans Mechelen, Zangkoor Harmonia Simpelveld,
Kerkelijk Zangkoor St. Joseph Heerlerbaan-Welten en de sopraan
Marleen Everink, werd door Pastoor Pisters aan dirigent Jean
Lardinois de gouden Gregoriusspeld met oorkonde uitgereikt. Dit
vanwege zijn vele verdiensten in zijn 50-jarige loopbaan als musicus.
kwaliteiten
Vijftig jaar geleden zette Jean Lardinois de eerste stappen op het muzikale pad. Hij begon zijn veelzijdige muzikale carriere als zanger in het
knapenkoor van de Remigiuskerk. Op 15-jarige leeftijd werd hij ingeschakeld om het Gemengd Koor Harmonia Simpelveld (één van de
koren waar hij nu dirigent van is) te begeleiden op het orgel tijdens
meerstemmige uitvoeringen.
Na de middelbare school studeerde hij verder aan wat toen nog heette de “Kweekschool” in Heerlen. Na het behalen van de hoofdonderwijzersakte volgde Jean echter zijn grote passie en ging studeren aan
het Conservatorium van Maastricht, een studie die in 1975 met succes
afgerond werd. Daarna was hij jarenlang aan de Muziekschool Heerlen
verbonden als docent piano. In de tussentijd ontwikkelde Jean zich tot
een veelgevraagde begeleider. Koren, maar ook bekende solisten als
Angelina Ruzzafante, Wendy Kokkelkoren, John Bröcheler, Hans
Scheijen, Hubert Delamboye, Harrie Peeters en vele anderen maakten
gebruik van zijn kwaliteiten als pianist/organist. Als dirigent werkte hij
samen met bekende Tv-persoonlijkheden als pianist Jan Vayne en “Una
voce particolare”-presentator Ernst-Daniël Smid.
staande ovatie
Jean Lardinois heeft momenteel de leiding over bovengenoemde vier
koren. Hij concerteerde op vele podia in Europa en Israël, zoals de St.
Pieter in Rome, de Philharmonie in Berlijn en theaters in Boedapest,
Praag, Jeruzalem en Oslo.
Na de huldiging door Pastoor Pisters kreeg de gouden jubilaris door de voorzitter van Zangkoor Harmonia, Thijs Cleuters, een
prachtig bronzen beeldje,
voorstellende een dirigent,
van de kunstenares Corry
Ammerlaan, aangeboden.
De voorzitter memoreerde
de vele verdiensten, inzet
en betrokkenheid van de
dirigent voor Harmonia.
Met een staande ovatie
voor de dirigent, zijn vier
koren, soliste Marleen
Everink en begeleidend
pianist Marcel Konieczny,
vormde dit een waardige
afsluiting van deze hoogstaande muzikale middag.

➨

Jean Lardinois, die zondag 13 december de gouden Gregoriusspeld ontving.
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30e Oliebollenwandeltocht
Woensdag 30 december wordt door
wandelvereniging NOAD uit Bocholtz, samen met de Stichting Promotion Simpelveld, de inmiddels wijd
en zijd bekend staande Oliebollenwandeltocht georganiseerd. Gekozen
kan weer worden uit 4 afstanden te
weten 7, 12, 15 en 18 km.
Routes
Ook dit jaar is er weer voor een mooi
parkoers gezorgd. Na de start in Simpelveld gaan de langere afstanden via
de Waalbroek naar Bocholtz. Van hieruit
richting Orsbach (kribkes) (Duitsland)
waar door Noad-leden de rust wordt
ingericht. Via het Selzerbeekdal gaat het
vervolgens richting Mamelis, om via
oude smokkelwegen richting Bocholtzerheide te wandelen waar de wandelaars van de 7 km zich weer bij de overige deelnemers voegen. In de kantine
van Sportclub 25 wordt door de Stichting Promotie Simpelveld voor een
“natje” (hopelijk niet het weer) en een
“droogje” gezorgd in de vorm van een
oliebol en een glaasje glühwein of
warme chocolade.
terug
Van hieruit gaat het terug naar Simpelveld waarbij men nog kan genieten van
mooie vergezichten in het Zuid-Limburgse heuvelland. Vermeld kan nog
worden dat men onderweg op een
aantal plaatsen ook nog kribkes kan
bewonderen die staan opgesteld in het
kader van de kribkesroutes Simpelveld/
Bocholtz/Orsbach. Een bezoek aan de
kerken in Bocholtz en Orsbach is zeker
de moeite waard.
Wanneer de weergoden ons gunstig
gezind zijn is dit een wandeltocht die
beslist de moeite waard is om mee te
maken.

veel variatie
bieden de routes en zullen de wandelaars via Bossenhuizen, de Huls en
Molsberg voeren naar de rustplaats bij
Hesi op de Beitel alwaar door NOADleden een rustplaats is ingericht. Via
Vrusschenhusken gaat het naar de
Rode Put en Waalbroek richting
Baneheide en vandaar naar de kantine
van SV Simpelveld. Daar is een rustplaats. Men loopt veelal over verharde
veldwegen. Desondanks zijn, gelet op
de tijd van het jaar, passende kleding
en schoeisel gewenst, aangezien de
tocht onder alle weersomstandigheden
doorgaat.
vertrek
Dat vindt plaats vanaf Party Centrum
Oud-Simpelveld aan de Irmstraat 23.
De 7 en 12 km tussen 9 en 14 uur, de
15 km tussen 9 en 13 uur en de 18 km
tussen 9 en 12 uur. De wandelaars dienen uiterlijk 16.30 uur weer terug te zijn
aan het startpunt
Het wandelen geschiedt op eigen risico.
Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 inclusief oliebol én een beker glühwein of
warme choco. Bondsleden ontvangen
€0,50 reductie.
Het wandelen geschiedt op eigen risico.
Deelnemers zijn verzekerd tegen schade aan derden. Sportwandelaars kunnen het I.V.V.-stempel verkrijgen.
Meer Info bij Han Pirovano
☎045-5250190 of 06-12534731 of per
e-mail: info@wsv-noad.nl Bezoek ook
www.wsv-noad.nl

➨

ook in Vaals,
Vijlen & Lemiers
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Geslaagde Jeugdmiddag en boekuitreiking in Viele
Zaterdag 14 november, tegen 14 uur, togen de jeugdleden van de Noabere va Viele o.b.v. gids Hubert Loo en
enkele leden richting enkele buurtschappen van Vijlen
voor het maken van een educatieve wandeling.

Prettige Kerstdagen
en een
Voorspoedig 2016

interessant
Er werd herhaaldelijk stilgestaan bij en gepraat over de
plaatselijke flora en fauna,
de bebouwing, de geschiedenis en het heden. Onder
het genot van een appel
werd geluisterd naar de interessante verhalen van de
gids die tevens memoreerde
aan het feit dat men alleen
door goed op te letten en te
luisteren iets kunt leren. Een
les die een heel mensenleven blijft gelden. Omnivoren,
carnivoren, maretak, jaartal- Cover 3e boek.
len, mosterdkruid, erosie,
dalenlandschap, enz. passeerden de revue. Dat iedereen
goed geluisterd had bleek toen bij terugkomst van de wandeling een kennistest door alle groepen bijna foutloos
werd gepasseerd. De 2 winnaars werden beloond met een
toegangsbewijs voor een leuke attractie.
uitreiking
van het 3e boek van De Noabere va Viele vond rond 19.30
uur plaats. Een kleine greep hieruit zijn: klassefoto's, gedichten, dorpsliederen, naamsvermelding van Vijlen, d'r
Kroedwusj, oude gebouwen, het Vielender plat, grafheuvels, kèngerkaal, keiverplaatsing, enz, enz.
ervaringen
Bijzondere aandacht kreeg het onderwerp "Ooggetuigen"
waarin enkele nestoren uit het dorp vertellen over hun
ervaringen tijdens de 2e wereldoorlog. Deze mochten ook
de eerste exemplaren van het spiksplinternieuwe boek in
ontvangst nemen. Vervolgens vertelde ‘n telg uit de familie
Laughs een gepassioneerd verhaal over de (on)mogelijkheden van vakwerkbouw met z'n karakteristieke eigenschappen en mogelijkheden. Afgesloten werd met een informeel uurtje waarna eenieder voldaan huiswaarts keerde.

Inloopdagen Mantelzorgers Januari
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
☎ 045-2114000 of mail info@mantelzorgparkstad.nl
Voerendaal: Donderdag 24 december en verder elke vierde
donderdag van de maand. van 10 -12 uur In wijksteunpunt
Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74.

➨
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met hoogtepunten en geschiedenis
Het wordt, zoals in een vorige Troef vermeld,
een jaar vol activiteiten

hoogtepunten
Het historische wandelpad Vijlens Verleden is een van de
eyecatchers van het millenniumjaar. Het gaat om een blijvende wandelroute die langs bijzondere locaties loopt uit
de Vijlense geschiedenis. In januari start de actie millennium groen vijlen. Deelnemers kunnen tegen betaling van 25
euro een boom aanschaffen en krijgen hiervoor een zogenaamd boomcertificaat. Het is de bedoeling om zo 1000
nieuwe bomen in en rond Vijlen te planten.
bijzonder
moment wordt de presentatie van het millenniumbier, naar
middeleeuws recept. Zterdag 12 maart de Vijlense bergrun,
een uniek loopevenement, met daarin de langste klim van
Nederland. In juli het millennium concert van de Vijlense
verenigingen en Reïncarnatus.
De plaatselijke toneelvereniging gaat een opvoering verzorgen van het historische drama Brand van Bellent, geschreven door kapelaan Schleiden in 1927. En is er speciale
senioren dag waarbij onder andere oud filmmateriaal
wordt vertoond.
en verder....
Komt een historische wandeling vanuit het Duitse
Burtscheid naar Vijlen. En er wordt gewerkt aan een buitenbrunch, waar 1000 mensen kunnen aanschuiven. Er verschijnt uiteraard een speciale editie van het jaarboek van
de Geschied-en Heemkundekring De Noabere va Viele. Het
jaar eindigt met een prachtig slotakkoord. Een tijdscapsule
uit 2016 wordt geplaatst in de kerktoren van Vijlen. Over de
inhoud van de capsule wordt later meer bekend gemaakt.
Geschiedenis in het kort
Vijlen wordt voor het eerst in 1016 in een officiële akte als
plaatsnaam genoemd. In dat jaar schonk Keizer Hendrik de
Tweede, de hoeve Vijlen (toen gespeld: Uillam) aan de
abdij van Burtscheid, bij Aken. Geschriften uit de vroege
veertiende eeuw vermelden dat de abdij Burtscheid in die
tijd 13 grotere percelen in de directe omgeving van Vijlen
bezat.

2016

Nr. 52 • 22 december 2015

oudste
Vijlen behoort
hiermee tot
een van de
oudste dorpen
van het Heuvelland.
De
naam is in de
loop van de
jaren veranderd van Villam (Uillam),
via Villaris en
Vilen naar Vylen. In de vorige eeuw werd
het Vijlen met
twee puntjes.
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Zangkoor Hanzon Vocaal uit Eys
wenst alle lezers, trouwe luisteraars
en niet te vergeten onze
genereuze donateurs
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Op een voorspoedig en muzikaal 2016!

150 foto’s Holsetter Bronk
1950 – 2015 gebundeld
Deze maand verschijnt een fototijdschrift
over de Bronk in Holset.
De Bronk of sacramentsprocessie is een
eeuwenoude traditie in veel Limburgse kerkgemeenschappen. In Holset vindt de Bronk
plaats op de eerste zondag na Pinksteren,
meestal eind mei of begin juni. Het is de dag
van de jaarlijks kermis. De Bronk wordt georganiseerd door de jonkheid, een groep jongere en wat oudere ‘jonge’ dorpsbewoners,
daarbij geassisteerd door meerder families en
gezinnen die ieder op hun eigen wijze bijdragen aan het goede verloop van dit jaarlijkse
evenement.
vier verenigingen
Dat de Bronk in Holset ook nu nog steeds een
belangrijke en sfeervolle gebeurtenis is, komt
vooral door de bijdrage van vier verenigingen.
Het Koninklijk Mannenkoor Cecilia en de
Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Vaals zorgen voor de vocale en muzikale omlijsting. De
‘Schutze’, schutterij St. Paulus eveneens uit
Vaals escorteert de stoet en verzorgt de saluutschoten bij de rustaltaren. Elk jaar proberen deze verenigingen ook voltallig aanwezig
te zijn bij de daarna gehouden feestelijkheden
in de tuin van de pastorie. Af en toe wordt de

stoet opgeluisterd door de statige Erewacht
St. Expeditus uit Lemiers.
dorpsfeest
Leden van Schutterij Sint Joseph uit Vijlen
hebben al dagen van te voren een feesttent
ingericht waar rijkelijk eten en drinken voorhanden is. Inwoners van Holset smeren zaterdagavond broodjes voor de processiegangers.
gevarieerd
Het fotoverslag van 60 pagina’s geeft een
kleurrijk en gevarieerd overzicht van de bronk
tussen 1950 en 2015 in meer dan 150 foto’s.
Naast de inwoners van Holset zien we leden
van de schutterijen, muzikanten, zangers, de
legendarische Pastoor Colijn en heel veel
engeltjes. De meeste foto’s zijn gemaakt door
Leo Tillmanns. Daarnaast zijn er foto’s aangeleverd vanuit de familiearchieven van de families Baggen, Nicolaye, Somers en door Piet
Stol.
Belangstellenden voor deze fotoreportage in
A4 formaat kunnen een mail sturen naar
bronkholset@outlook.com Degenen die
reeds ingetekend hebben tijdens de Bronk
van 2015 worden eveneens verzocht een mail
te sturen met vermelding van het bezorgadres. U ontvangt dan verdere informatie over
de bestelling.

➨

Met dank voor de prettige samenwerking
toosten wij op 2016

06-22669247
Vijlen

Winterwandeling Jo-Ne
Zaterdag 9 en zondag 10 januari.
Start lokaal: Jeugdgebouw, Hopschet 2 te Vijlen. Vertrektijden tussen 8 en 14 uur. Afstanden: 6, 10,
15 en 20 km. De goed gemarkeerde routes zijn uitgezet over verharde wegen, veldwegen, boswegen
en voetpaden door bos en weilanden.
Gepasseeerd worden gehuchten als:
Melleschet, Rott, Harles, Bommerig,
Helle, Schweiberg en niet te vergeten
het Vijlenerbos en Kerperbosch. Voor
alle afstanden is een rustplaats ingericht in het Beheerscentrum van
Staatsbosbeheer; de ‘Werkschuur’; de
grotere afstanden (15 en 20 km.)
kunnen pauzeren in Mechelen.
geschiedenis
Over de buurtschappen ‘Rotten’ genoemd (het zijn er 7) wordt al vanaf
de Middeleeuwen melding gemaakt.
Rott is een verbastering van de naam
rooiing of ontginning. Er was in die
tijd natuurlijk veel meer bos en om
woonruimte te creëren rooide men
stukken bos. Het Vijlenderbos is een
uniek hoog gelegen bos met een
microklimaat. Eigenlijk bestaat het
Vijlenderbos uit verschillende bossen,
zoals het kerperbosch, het Elzeterbos,

Holseterbos en het Rotterbos. Melleschet telt ook zo`n 30 boerderijen
met karakteristieke uitstraling. In de
buurt de Mechelderbeek; ten noorden van deze “rott” ligt ook de heemtuin de “Heebrig” beheerd door het
IVN / Vaals.
na de start
splitst de 6 en de 10 km. zich in Rott
en wel door het Elzetterbosch naar
het Beheerscentrum de “schuur” van
Staatsbosbeheer. De 6 km.route keert
na de rust, terug via de Groenenweg
naar de start. De 10 km. route loopt
via het Vijlenerbos en het Kerperbos,
door Harles, terug.
De 15 en de 20 km. gaan vanaf die
splitsing via Melleschet en het
Mechelderbeekdal richting Mechelen.
Hier is de controlepost. De 15 km.
buigt af naar Helle en loopt via
Bommerig naar de volgende controle
in de “schuur” van Staatsbosbeheer.
De 20 km. maakt een korte lus van
ca. 5 km. richting Hurpesch en Broek;
passeren Schweiberg en lopen terug
naar de pauze in Mechelen; vandaar
via Helle en Bommerig ook naar de
rust in de “schuur” . Vanuit hieruit
lopen de 10, de 15 en de 20 km. door
het Vijlenerbos naar het Kerperbos
en Harles terug naar de start.

Fijne Feestdagen toegewenst!
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Gemeente Simpelveld wenst u
prettige Kerstdagen en een gezond
en voorspoedig 2016

KSV Helios wenst alle leden,
sponsoren en sympathisanten
een gezond en sportief
2016 toe!

Troef de goedkoopste in kleur
Pagina 20
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WANDELSPORTVERENIGING

N.O.A.D. BOCHOLTZ
Het bestuur wenst alle leden,
supporters, begunstigers,
vrienden en bekenden

Nieuw elan in de
samenwerking tussen lokale omroepen

EEN ZALIG KERSTFEEST
en een VOORSPOEDIG 2016

“Het is iedere week weer hard werken en puzzelen.
Maar met het kleine groepje vrijwilligers dat ter
beschikking is, wordt geprobeert toch iedere week weer
interessante programma’s te maken.”, volgens eindredacteur Erwin Lennarts van Omroep Krijtland. Dit geldt
ook voor RTV Maas en Mergelland, de lokale omroep
van de gemeente Eijsden-Margraten.

2016
Namens bestuur en leden van de

Ondernemers Vereniging
Bocholtz heel fijne Feestdagen
en een in alle opzichten
voorspoedig 2016.

Schoonheids-Pedicuresalon
Permanent Make Up
Irenehof 6
Bocholtz

06-25498364

SKILLS WENST U
Prettige Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2016!
info@skillsonweb.nl • www.skillsonweb.nl

Omdat de uitzendingen van deze lokale omroepen, op televisie maar zeker ook via internet, graag gezien worden, is
het natuurlijk een uitdaging om steeds weer betere en
nieuwe programma’s te bedenken en maken. Binnenkort
krijgen de kijkers daarom weer wat nieuws te zien.
tekort
“Omdat beide omroepen eigenlijk altijd vrijwilligers tekort
hebben, zonder de enorme inzet van het huidige groepje
tekort te doen, wordt de laatste tijd nadrukkelijk de samenwerking gezocht tussen Krijtland en Maas en Mergelland. “
De daadwerkelijke fusie is dan wel nog even uitgesteld,
maar samen programma’s maken doen we wel al”. , aldus
Lennarts.
Kerst en carnaval
Hierbij komt de samenwerking tussen beide omroepen ook
tot uiting. Op 11 december registreerden de cameramensen van beide omroepen het kerstconcert ‘Mit de K van
keersjmis’, dat die avond in de kloosterbieb van Wittem
wordt gehouden.
zondag 3 januari wordt op initiatief van Omroep Krijtland
en Maas en Mergelland een eigen carnavalsevenement
georganiseerd. Samen met De Baagratte worden in de narrentempel van het Sophianum in Nijswiller vele jonge carnavalsvierders uit de regio verwacht. Ook hier weer staan
de camera’s paraat om een registratie te maken die in de
aanloop naar carnaval wordt uitgezonden bij beide omroepen.
vrijwilligers
Zoals eerder gezegd worden deze en de al bestaande programma’s van Omroep Krijtland en RTV Maas en Mergelland gemaakt door een klein groepje vrijwilligers. En door
de samenwerking tussen beide omroepen lijkt het wat
makkelijker te gaan, maar dat is niet helemaal waar.
Lennarts: “Met meer vrijwilligers is het toch prettiger werken en kunnen we de kwaliteit en kwantiteit in de toekomst nog verbeteren”. Daarnaast is er ook de behoefte aan
goed materiaal, zoals HD camera’s en bijpassende geluidsapparatuur. De lokale omroepen zijn beperkt in hun financiële mogelijkheden. Veel vrijwilligers werken dan ook met
privémateriaal. “Iedereen die dus interesse heeft om hieraan mee te werken, kan zich melden via onze website”,
besluit Lennarts.

➨
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Helios nieuws

De “vlo”uit de wedstrijd Erwin Rasing tilde zijn beste wedstrijd.

Bestuur en leden
TOG wensen
iedereen mooie
Kerstdagen en een
voorspoedig 2016

Speeldata voorjaarsproductie:
zaterdag 5 maart
zondag 6 maart
zaterdag 12 maart
zondag 13 maart

Thuis de baas
In de derde wedstrijd van de gewichthefcompetitie
in NRW (Duitsland) was Helios er op gebrand deze
te winnen. Het werd een zeer spannende strijd die
pas met de laatste beurt beslist werd. Uiteindelijk
trok Helios aan het langste einde en won de wedstrijd met 745,5 kg. Direct gevolgd door SV
Westerholt met 739,7 kg. Derde in deze wedstrijd
werd SuS Derne II met 446,5 kg.
Persoonlijk record na record sneuvelde; het dwong
de beste atleet van de avond, Viktor Kin (Westerholt), tot steeds zwaardere beurten. Maar op het
einde bleek dat toch teveel van hem gevraagd.
beste verbeterd
Bas Goorden en Twan Palmen verbeterden hun beste prestaties, zowel bij het trekken, het stoten als in de totaalscore. Bas verwerkte 51 kg bij het trekken en 70 kg
bij het stoten. Twan bracht zijn pr’s naar 70 kg bij het trekken en 86 kg bij het stoten. Bente Brauwers leek op weg naar verbetering van al haar records: bij het trekken lukte dat met 65 kg; bij het stoten bleef ze steken op 72 kg, slechts 1 kg verwijderd van haar pr.
De vlo uit het team van Helios, Erwin Rasing, tilde zijn beste wedstrijd van het seizoen. 75 kg bij het trekken en 105 kg bij het stoten in de eindfase van de wedstrijd
bleken goud waard te zijn.
Ook Eric Aller deed een duit in het zakje. Eerst met 80 kg bij het trekken en vervolgens met 106 kg bij het stoten; dit laatste betekende tevens een verbetering van
zijn pr met maar liefst 6 kg.
volgende
wedstrijd is zaterdag 30 januari en deze wordt belangrijk omdat bij winst de
gewichtheffers uit Simpelveld zich definitief in de kopgroep kunnen vestigen.
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2016

Gezond
Nieuwjaar

Vluchtelingenwerk Heuvelland is dringend op zoek naar
maatschappelijke begeleiders. De vluchteling wordt door de maatschappelijke begeleider geholpen bij zijn huisvesting in de gemeente. Deze
regelt alle zaken rondom de woning, het papierwerk, gezondheidszaken etc.
Dagopvang ’t Heemet is op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op
de dinsdagen en donderdagen.
Telefonisch een luisterend oor bieden?
Sensoor Heerlen is op zoek naar een vrijwilliger die tussen de regels door kan horen.

Meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17

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

www.weekbladtroef.nl

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Prettige feestdagen
en een
voorspoedig 2016

Puzzel mee voor de gezelligheid
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Ook Troef moet op de kleintjes letten, daarom zijn er met de traditionele Kerstpuzzel
geen prijzen te winnen. Neemt niet weg dat er wel ruimte is vrij gemaakt om u het puzzelplezier, in Kerstsfeer, niet te onthouden. Lees de instucties en los deze puzzel op.
U vindt de oplossing op pagina 2, als troefje... Niet foetele, wa?

KERSTPUZZEL
TROEF 2015
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