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Alternatief Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer in Bocholtz
Nog even en het ALVK gaat
van start in de wereldstad
Bocholtz! De jubileum editie!
Het allerslechtste carnavalsliedje
van Limburg wordt zaterdag 16
januari gekozen. Vanaf 11 uur is de
zaal van café Oud Bocholtz geopend voor dit feest. De artiesten
moeten omstreeks 12.30 uur aanwezig zijn in bovengenoemd café
t.o. de kerk in Bocholtz.
parkeerplaats
Voor de vele bussen, auto’s,
paarden en tractoren zal d.m.v.
grote info-borden de weg naar de
parkeerplaats worden aangegeven.
Het is van belang de aanwijzingen
van politie; brandweer en de verkeersregelaars strikt op te volgen!
duur
Van het program is tot ongeveer 17
uur en wordt gepresenteerd door
door de wereldberoemde Ruud
Kleinen (programmamaker L1/presentator/verslaggever/muzikant).
De jury is een verassing; zodat van
omkoping geen sprake kan zijn.
aanmeldingen
De groepen die zich tot nu toe
hebben aangemeld zijn:
Auwt Prinse-Zöstere, Guus & Anja-

Catsop, De Laatkomers-Helde, De
Dolly’s-Bor, Kat in ’t bakkie-Meersje,
Dikke Neut-Oppe Boesj, De Kloomp
-Meersje, Botterflaaj-Kessel Eik,
Duo ohne Bezei-Zöstere, De Dikkies-Nuujsjtadt en IECH & die Anger
Tswei-Bóches
organisatie
is in handen van IECH & die Anger
Tswei. De entree is gratis!
Dus: Komt dat zien en horen!

Nieuwe Prinsen bij
Kalk an de Books

Lees verder op pagina 3..
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Agenda
Dinsdag 12 januari
Filosoferen met kinderen

Zaterdag 23 januari
55+ Zitting/Dialectmis
Durchströpere va Genberg
Plaats: Café H.Maas-Caselli, Aanvang: 20.11uur.
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

“Leven met aandacht”

Samen vertellen met ernst en humor, van 15.45 tot
17 uur, Cultuurcentrum De Klimboom, Dr.
Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Inspiratiedag, van 10 tot 16 uur, Cultuurcentrum
De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld
(zie ook artikel).

Donderdag 14 januari

Zondag 24 januari

Filosoferen met kinderen

Herre-zietsong

Samen vertellen met ernst en humor, van 15.45 tot
17 uur, Cultuurcentrum De Klimboom, Dr.
Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Kalk an de Books Bóches in de Harmoniezaal aan
de Dr. Nolensstraat (zie ook advertentie).

Vrijdag 15 januari
Foto en filmavond
IVN lokaal Lindenstraat 17 Vaals. Aanvang 19.30
uur (zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 16 januari
Jeugdprinseproclamatie
Durchströpere va Genberg
in zaal H. Maas-Caselli, aanvang: 14.11 uur.
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

Alternatief Vasteloavends Leedjes
Konkoer in Bocholtz
Zaal open vanaf 11 uur, aanvang rond 12.30 uur in
café Oud Bocholtz (zie ook Vasteloavensnujts).

Zondag 17 januari
Protestwandeling tegen fietsbaan
Tracé tussen Mamelis en Oud-Lemiers. Start 13.30
uur bij Catharinakapel Oud Lemiers
(zie ook artikel).
•

Zjaer Bataille weer terug op podium
Voorstelling, aanvang 14 uur, Cultuurcentrum De
Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Jubilarissen Schutterij Eys

H. Mis 9.45 uur, aansluitend bezoek kerkhof,
Hierna matinee in Café zaal Sport,
Grachtstraat 1-A, Eys (zie ook artikel).

Dinsdag 19 januari
Lezing Dieuwke Heijmink
over geluk en balans. Vanaf 19.15 uur,
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld (zie ook artikel).

Vrijdag 22 januari
Jeugdprinsereceptie
Durchströpere va Genberg Plaats: Café Oad
Genberg, Tijd: van 19.11 uur tot 20.30 uur
(zie ook Vasteloavensnujts).
•

Auw Mentjerbal

Kalk an de Books in alle Bóchezer Wieëtsjafte.

Dinsdag 26 januari
Open muziekles voor 4-7 jarigen
op BS Bocholtz. Gratis, Aanvang: 15:30-16:30 uur
(zie ook artikel).

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

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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 14 januari a.s.
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
19 januari: 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:
2edinsdag van de maand. Dinsdag 12 januari: Ophalen oud-papier en karton in de volKlachten over bezorging . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 35 67
gende straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.Lay-out
Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.
ClaraFeystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr. OttenMedia Studio Wijmenga Eygelshoven. . . . ☎ 045-532 26 20
str.-Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.-Gangstr.Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergwegworden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonJamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Lauder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactie behoudt zich het recht (o.a. vanwege plaatsgebrek) artikelen in te renthof-Laurentstr.-Lerschenstr.-Merovingenstr.Molt-Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-Peuschkorten, met zoveel mogelijk behoud van de essentie.
kensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.-SouTroef verschijnt om de twee weken.
gnezstr.-Stampstr.-Steenstr.-St.Georgestr.-St.
Remigiusstr.-vanWerschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Troefjes

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

Rectificatie TOG Bocholtz
In ons vorige nummer was bij de kerstadverentie van TOG Bocholtz helaas iets vergeten en dat
was bij de speeldata vrijdag 11 maart.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Nieuwe Prinsen bij
Kalk an de Books

Prins Falco I (22) Foto Kaldenbach.

Jeugdprins Jarno I (11). Ft Kaldenbach.

Tijdens drukke zittingen, afgelopen zaterdag en zondag, werden de nieuwe prinsen voor Bocholtz geproclameerd in de
Har-moniezaal en bij de jeugd een Prinsenpaar. Bij wijze van
uitzondering: Van harte beterschap aan voorzitter Ruud
Conraads, die tijdens een korte vakantie in Praag in het ziekenhuis terechtkwam en een operatie moest ondergaan.
Prins Falco I
Falco Sauren, 20-06-1993 geboren in Kerkrade, opgegroeid in dr.
Nolensstraat en woont nu aan de Slag 21. Ouders: Jan en Connie,
zus: Michelle, vriendin: Vicky. Werkt bij Wegenbouw Limburg in
Valkenburg. Hobby's zijn Quad rijden, het jaarlijkse Mei I Vaare
regelen en op stap gaan.
Jeugdprins Jarno I
Ik ben Jarno Hendriks en 11 jaar, geboren in Heerlen op 4 oktober 2004. Samen met mijn ouders Jim en Astrid en zus Lonne
woon ik in de Tulpenstraat 12 te Bocholtz. We hebben ook nog
een aantal huisdieren waaronder mijn eigen cavia’s Fredje en
Speedy en onze hond Esra. Ik zit op basisschool Bocholtz in
groep 7A bij juf Jessica en juf Karin. Voetbal is mijn allergrootste
hobby en ik speel met veel plezier op de D1 van SV Simpelveld.
Verder speel ik graag op de XBOX en veel buiten met mijn vrienden. Ben een grote fan van Roda JC, de trots van het Zuiden en
heb ook, samen met mijn papa, een seizoenskaart zodat we geen
wedstrijd missen. Carnaval vier ik, al van klein af aan, heel graag,
ik heb ook al vaker mee gelopen in de optocht. Voor mij is een
droom uitgekomen om jeugdprins van Bocholtz te worden.
Ik hoop dan ook dat we met z’n allen een super carnaval beleven. Boches ALAAF!!
Jeugprinses Lisa I
Ze is geboren 19 mei 2004, dochter van Sven en Bianca
Meuwissen-Ploemen en de
grote zus van Thijs. Carnaval
vieren zit in haar bloed. Samen
met haar ouders en broer is ze
al een aantal jaar lid van Kalk
aan de Books en een van de
dansmariekes van de groep
Starexpress. Haar hobby is turnen bij GV.Wilhelmina in
Bocholtz en een groot fan van
de zangeres Pink. Ze zit in
groep 8A van Basisschool
Bocholtz bij juffrouw Joyce.
Jeugdprinses van Bocholtz te
zijn is voor haar een droom die
uitkomt.
JeugdPrinses Lisa I ( 11). Foto Kaldenbach.
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Protestwandeling tegen fietsbaan
Onlangs heeft de gemeente Vaals (samen met
de provincie Limburg en
een aantal Heuvellandgemeenten) een intentieverklaring getekend voor de
aanleg van een fietsroute
over de oude trambaan
tussen Maastricht en
Vaals.
Het voorgenomen tracédeel
tussen Mamelis-Lemiers
volgt niet de oorspronkelijke trambaan maar wordt
voor een deel volledig
nieuw aangelegd. Dat betekent een verstening van de
natuur van het dal van de
Selzerbeek met een 4
meter brede asfaltlaag. Een
ander deel volgt de bestaande doodlopende wegen langs kasteel Genhoes
en gaat dwars door de be-

volkingskern van Oud Lemiers. Met een toestroom
van gemiddeld 500 fietsers
extra per dag in het hoogseizoen betekent dit een
onverantwoorde druk op de
woonomgeving. Voor Burgerinitiatief Vallei Lemiers is
dit niet acceptabel.
start
Daarom organiseert Vallei
Lemiers op zondag 17 januari een protestwandeling
langs het voorgenomen tracé tussen Mamelis en OudLemiers. De wandeling start
om 13.30 uur bij de Catharinakapel in Oud Lemiers
(Oud Lemiers 16) en eindigt rond 16 uur bij Café
Oud Lemiers. Onder het
genot van een kop koffie
bestaat daar alle gelegenheid tot informatie-uitwis-

seling en discussie. Tijdens
de wandeling zullen leden
van Burgerinitiatief Vallei
Lemiers u informeren over
het project en wijzen op de
ingrijpende gevolgen van
het voorgenomen tracé
voor mens en milieu. Dr.
Manfred Aletsee, Geschäftsführer der NABU-Naturschutzstation Aachen e.V.
zal ons tijdens de wandeling begeleiden en ons
informeren over het natuurgebied nabij Gut Collejan.
contact
Till Walther,
Oud Lemiers 14, Lemiers,
☎043- 3066064.
René Walenbergh, Oud Lemiers 31, Lemiers,
☎06-14.50.26.50.
www.vallei-lemiers.nl
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Prinseproclamatie bij de Völser Grensülle
Dat gebeurde zaterdag 2 en zondag 3 januari in een volle Obelisk.
Deze proclamatie, met als thema
“Prinze-Alm”, was natuurlijk het
hoogtepunt van de zitting. Mede
dankzij de gastspelers Nora
Franzen, Hans Rouvroye, Hans
Grootens en Ed Klein verliep de
finale uitstekend.
verkeerde been
Na een zomer op de PrinzeAlm
werd deze omgetoverd in een
wintertafereel met echte sneeuw,
een sneeuwscooter en après ski

sfeer. Iedereen, inclusief de vele
fotografen werden op het verkeerde
been gezet. Niet de vermomde
geblesseerde skiër in de rolstoel
werd de nieuwe Prins maar de slapende gast van de après ski hut Eric
Schols werd uitgeroepen als Eric 1,
de nieuwe prins van Vaals. Zijn hofnar is Roland Vaessen. Beide heren
zijn natuurlijk geen onbekenden in
Vaals. Eric is een meer dan gewaardeerd lid van de elveraad van
de Grensülle en de Plintepuutsjere.
Eric is tevens een zeer verdienstelijke voetballer bij de veteranen van

Programma Durchströpere
va Genberg

Sven zorgde
Rood Groen LVC.
voor een gejeugd
welZondag 3 januari
dige
werd de nieuwe
slotact. Kengerprins 2015,
Kengerprins en
VA
STELOAVENDS
Sam en hofnar Tijn, namen
Kengernar uitgeNU
6
met
hun song op gepaste
roepen.
JTS 2015/1
wijze afscheid. De proclamaHet geheel werd
tie met eveneens als thema de
vakkundig geprePrinzeAlm werd nu door de kinsenteerd door de jonderen uitgevoerd. Volgens velen
gens van de Jeugd-ülle.
De Villa Dancers, zanger Nicolas, de nog leuker als door de volwassenen.
dansgroepen van de Grensülle en Uiteindelijk werd dat Bas 1, zoon
het danspaar van de Schnapsnaze van Dan en Karin Drielsma en broer
vertoonden hun beste kunnen in van Rick. Bas voetbalt bij de jeugd
een volle Obelisk. De dansmarie- van Rood Groen LVC en is lid van de
Jeugdülle. Zijn hofnar is Quinten
ches Lynn en Felicia showden hun
prachtige nieuwe dansen in hun Thissen, zoon van Marco en Mariëlle
nieuwe pakjes. Topper en zanger Thissen. Quinten voetbalt ook bij de
jeugd van Rood Groen LVC.

Zaterdag 16 januari:
Jeugdprinseproclamatie
in zaal H. Maas-Caselli. Op deze proclamatie nemen
De Jong Ströpere afscheid van jeugdprins Roel en
jeugdprinses Sara. Na een gezellig programma zal
het nieuwe Prinsepaar bekend worden gemaakt. aanvang: 14.11 uur, entree: € 2,Vrijdag 22 januari Jeugdprinsereceptie
Dan wordt u in de gelegenheid gesteld om onze nieuwe Jeugd-prins en
Jeugdprinses te feliciteren. Plaats: Café Oad Genberg, Tijd: van 19.1120.30 uur aansluitend gezellig carnavalstreffen.
Zaterdag 23 januari 55+ Zitting/Dialect-mis
Dit jaar ook toegankelijk voor iedereen en zal de avond dan ook
Bergsche Oavend gaan heten. Voor de senioren zal er niets veranderen,
stukje gebak en kopje koffie op de Durchströpere en een zitplaats vooraan blijven gehandhaafd.
Plaats: Café H.Maas-Caselli. Aanvang: 20.11uur. Entree €4,-
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SPORT
WDZ INFO
zaalvoetbal
Oudejaarsdag 31 december vond in de Sporthal
aan de Wijngracht voor de zevende keer het Jan
Weijers Memorial zaalvoetbaltoernooi plaats. In
totaal was dit de 31e aflevering van het toernooi en hierbij valt
zeker te vermelden dat Ralf Baggen ook voor de 31e keer deelnam. In 1984 startten Jan Vanhommerig en Jan Weijers met
het toernooi en inmiddels zijn Harrie Kisters en Wim Mennens
de organisatoren. Dit jaar namen 56 spelers deel, verdeeld
over acht teams. Het toernooi kende een heel sportief verloop,
waarbij alle wedstrijden in goede banen werden geleid door
de beide scheidsrechters René Flekken en Huub Beckers. Het
doelpunt van de dag kwam op naam van Barry Hodiamont.
Tijdens het toernooi kwam de jeugd uitgebreid aan zijn trekken in de kleine gymzaal.
In deze finale was Boca Bóches jong WDZ met 5-1 de baas. De
eindrangschikking: 1. Boca Bóches, 2. Jong WDZ, 3. Aowe
Kino, 4. ’t Dreide, 5. ’t Veerde, 6. Sjmeerpijpe United, 7. Nog e
Pils en 8. De Braggelère
Lotte Schijns overhandigde de Jan Weijers wisselbeker aan
Koen Schnackers van Boca Bóches, waarna Koen de ceremonie afsloot met een fraaie speech. Een waardige afsluiting van
een mooi jaar.
clubhuis
In het clubhuis brengen wekelijks vele mensen, jong en oud,
gezellige uurtjes door. Dit vervult hierdoor een onmisbare
functie in het onderhouden van sociale contacten in de vereniging. De onderlinge ontmoeting wordt week in week uit
mogelijk gemaakt door een grote, enthousiaste groep vrijwilligers. Bij gezelligheid hoort op zijn tijd ook een biertje of een
wijntje en daar is niks mis mee als het maar op een verantwoorde manier gebeurt. Naast de verantwoordelijkheid, bij de
persoon zelf ook bij de barmedewerker.
lezing
Om de vrijwilliger hierin de ondersteunen worden een tweetal
instructies verantwoord alcohol schenken gehouden, verzorgt
door de heer Damoiseaux, medewerker verslavingspreventie
Mondriaan. De eerste bijeenkomst vond plaats maandag 11
januari en de volgende op maandag 18 januari om 19 uur in
het clubhuis.
veldtraining
Vanaf maandag 18 januari zijn de sportvelden weer open voor
trainingen van de jeugdteams. Deze kunnen dan weer gebruik
maken van de oefenvelden. Laten we maar hopen dat dan niet
Koning Winter besluit om uit zijn paleis te komen om alles alsnog onder een winterse deken te stoppen.
Óptsóg
D’r Sjelleboomkloep van WDZ is uiteraard weer van de partij
tijdens de Bócheser Vasteloavends-optsóg op maandag 8
februari. Reeds 60 aanmeldingen zijn binnen! Maar er kunnen
er zeker nog bij, hoe meer zielen, hoe meer vreugde immers.
De organisatoren is druk doende met de kostumering.
Belangstellenden kunnen informatie krijgen of zich aanmelden bij Jacqueline Lipperts, ☎045-5441057 of per mail
h.lipperts@home.nl I.v.m. de kostuums gaarne aanmelden
vóór 15 januari.
Programma Woensdag 13 januari:
2e RKVVM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.30u.
Zaterdag 16 januari:
C1 WDZ/Sportclub'25 - Voerendaal/RKSVB . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.00u.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Uitreikingen,
ontruiming en
carnaval bij
Omroep Krijtland

Cyclocross en
MTB-cross om
de Jos Feron Cup

Ook deze weer een goed gevulde uitzending. In het Regiojournaal de uitreiking
van de Uitstralingsprijs van de gemeente
Gulpen-Wittem tijdens de Nieuwjaarsreceptie, maar ook de uitreiking van een
gemeentelijke onderscheiding aan Harrie
Heidendal in Gulpen.

Zondag 17 januari organiseert de Stichting
Bocholtz Promotion weer een Cyclo Cross in
het kader van de Jos Feron Cup.
Alle activiteiten worden gehouden bij de
voetbalvelden van Sportclub ‘25 en de ruiterclub aan de Aretsbosweg.

Daarna een Krijtland Special: het camerateam van Omroep Krijtland had vorige
maand de gelegenheid om een levensechte
ontruimings-oefening bij zwembad Mosaqua
mee te maken.In de nieuwe aflevering van
Koetsje durch ’t Krijtland aandacht voor de
restauratie van de Catharinakapel in Lemiers.
En dan gaan we richting carnaval. In het programma Carnavanalles sfeerbeelden van het
regionaal jeugdprinsentreffen in Nijswiller en
het uitroepen van de gemeenteprins van
Gulpen-Wittem in Partij.
Tot slot nog een tv-primeur: de clip van de
nieuwe carnavalsschlager van college en gemeenteraad van Gulpen-Wittem.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland
start donderdag 14 januari en is een week
lang dagelijks op ieder 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

➨

programma:
Start 1e categorie 10.15 uur
Daarna starten nog:
Nieuwelingen junioren Cyclo Cross,
Nieuwelingen junioren MTB
Dames
Jeugd 12-14 jaar
Cyclo Cross Amateurs
Cyclo Cross Masters
Jeugd 10-11 jaar
Jeugd 8-9 jaar
MTB Amateurs
MTB Masters
Einde wedstrijden c.a. 14.45 uur
Entree gratis
Met steun van de gemeente Simpelveld en
bereidwillige medewerking van de verenigingen langs het parcours én de familie
Höppener voor het gebruik van het terrein.

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

Acquisitiemedewerker voor Omroep Krijtland
Om de programma's van de omroep in de toekomst te verbeteren en verder te
ontwikkelen, zijn wij voor een deel afhankelijk van reclame-inkomsten en sponsoren.
Wij zoeken op korte termijn twee creatieve mensen met een commerciële inslag en
voldoende tijd , die zich willen inzetten om onze inkomsten te vergroten.
Taken:
-Contact leggen met ondernemers gekoppeld aan nieuwe en lopende programma's.
-Onderhouden van bestaande contacten en contracten.
-Werven van nieuwe vrienden en sponsoren.
-Meedenken met de pr commissie over nieuw beleid.
Kwaliteiten:
-Goede contactuele eigenschappen.
-Affiniteit met en liefst ervaring in het acquisitiewerk.
-Zelfstandig en accuraat kunnen werken.
-Kennis van de regio.
-Initiatiefrijk.
Beloning:
Naast een onkostenvergoeding een leuke provisie.
Sollicitaties vergezeld van cv kunnen vóór 1 februari worden gemaild aan:
roger.janssen@omroepkrijtland.nl
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Woa zunt de Doeve, Meële en Vèldleeuwerike?

Meël mit nèsmateriaal

De lètste paar joar zunt ópvallend
winnig vuggel mieë in ós sjtreek te
zieë. Warsjeinlik zunt meële en musje
vertrókke richting sjtad, of groeëtere
plaatsje, umdat te winnig eëte te
vinge is óp ’t platteland. Gewasse die
vrugger massaal óp de velde te vinge
woare, meh huuj-tse-daags nog
zelde: terf, havver en geësj. Heej en
doa loge höpkes korrele uvver de
velde versjpreid. Noa d’r oogst zote de
velder voal mit doeve en anger vug-

gel die gèk woare óp dat lèkkesj. Dök
ziet me i plaatsje wie Heële, Maastrich
en Oche e gruupke musje noa eëte
zeuke. Dat veural wen luuj óp de
terasse zitte. Vèldleeuwerike, die beej
zonnig weer e gezellig lankgerèkt
‘twiet-twiet’ va hoeëg in de loeët lete
hure, mist me de lètste joare ummer
mieë.
hootdoeve
Mierdere joare geleie zote nog 17
hootdoeve beej ós in d’r gaad. Um de

UBACHSBERG: Kwajongconcours
De uitslag van de 30e editie hiervan, luidt als volgt:
verenigingen:
1e prijs Schutterij St. Hubertus, 2e gemengd koor St. Bernardus
en 3e RKSVB.
koppels
1e prijs P. Conjaerts – L. Ernes, 2e H. senden - T. Janssen en 3e
J. Ernes - M. Vrancken.

➨
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2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

zoeväöl tsiet zoog me ze a-kómme
vluge um gèt voer te eëte. Bis noe
hant veer alling meh ee inkel paertje
gezieë en doa bliet ’t beej. Torteldoeve
ziet me benoa ganit mieë. Mit de
meële is ’t óch al nit beëter: van de
benoa tswantsig die veer normaal
heej zoge, bliet meh mit muite e
hendjevol uvver. ’t Sjouwsjpael van
inge sjwerm va honderde sjpreeuwe
die ópins allemoal va richting verendere, te vergelieke mit inge ‘wave ’, is
óch zeldzaam woade. Van de vuggel
die vur d’r winter heej vertrèkke, kunt
meh nog winnig truuk. Ee deel verongelukt óngerwaeg, e anger deel weëd
gevange of aafgesjoate. Nit alling
vuggel ziet me benoa nit mieë.
fazante en mieë
I vrugger joare zoog me geregeld an
d’r rand van d’r busj reeë, fazante,
patrieze, kwarteltjes, doeve, haze en
knieng. Mit de joare woat ’t ummer
winniger en dök genóg reep ich, wen
ich e sjtuk of ach jaegere nevver-ee
zoog lope mit ’t geweer in d’r a-sjlaag:
“Hallo here, d’r lètste knien is gister al

kort vermeld
BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week, dinsdag 19 januari, start
dezesuccesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de
SWOBS. Vertrokken wordt om 13.30 uur

gesjoate. Geun meh
noa heem.”
Ich sjnappet dat de here jaegere ’t nit
mit mich eens woare, meh oeteindelik
kunt a alles e eind, óch an de jacht.
Volges mich woat óp alles wat meh
meugelik woar gesjoate. Inge jaeger
vertellet mich ins dat alling meh diere
woate aafgesjoate, die ze zelf vantevur howwe oetgezatte. Dus taam
fazante woate zoelang gejaagd bisdat
gee dier mieë te vinge woar. Warsjeinlik woar ’t ónmeugelik um va wiedaaf te herkenne of ‘t um e oetgezat
exemplaar góng of oet de natuur.
Doarum is ’t nit verwonderlik dat me
noe benoa ginge fazant mieë ziet.
Dalik is ’t zoe erg dat me alling meh
nog i parke of dierparke wie beveurbeeld Gaia Zoo of Mondo Verde (um ’t
kót beej heem te howwe) diere of
vuggel ken goa bekieke. Dat umdat
ze in ’t wild nit mieë vurkómme. Óp ’t
momènt dink ich zoegaar dat nit
alling meh ’t respekt vur de diere um
ós hin ummer mieë aafnemt, meh dat
‘t väöl wier geet.

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

➨

Nr. 02 • 12 januari 2016

SPORT

www.lei-schilderwerken.nl

Tornado Vijlen
Wedstrijd programma voor week 2 en 3.
Zaterdag 16 Januari uitwedstrijd;
ADC D3 – Tornado D1 aanvang: 15.15 uur,
Sporthal Overmuthe Urmond,
VC. Landgraaf D3 – Tornado D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang: 18.30 uur
Sporthal Baneberg Landgraaf.
Zaterdag 23 Januari Thuiswedstrijd;
Tornado D2 – Furos D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang: 18.00 uur,
Tornado D1 – VC SEC D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang: 20.00 uur.
nieuwe inspeeltenues
Onlangs kregen de dames die van een sponsor uit Maastricht.

Helios atleten presteren goed

Bente Brauwers die zeer wist te imponeren met haar prestaties (Foto John Huijnen).

De dames van vc Tornado met hun nieuwe inspeeltenues: Staand v.l.n.r. Tessa
Herberichs, Rianne Kusters, Jill Bergmans, Suzanne Franssen, Mariellie Kicken, Laura
Levink, Rahel Loo, en trainer/Coach Hein Heijmerks. Knielend v.l.n.r. Julia Grotenrath, Britt
Bergmans, Rachel Vanwersch, Rebecca Weijenberg en Yael Hengelbrock.

Volleybal Liefhebbers opgelet
Wij zoeken nog enkele dames voor onze gemengde recreantengroep op de
maandagavond, de speeltijd van de maandag groep is van 20.30 t/m 22.15
uur. Verder nog dames voor de zaterdag kompetitie, er word getraind op
dinsdag dames 2 van 20.30 t/m 22 uur en op woensdag dames 1 van 19
t/m 20.45 uur. Loop rustig binnen op een van onze trainingsavonden in de
Gymzaal, Vijlenberg 139, Vijlen. U bent van harte welkom.

➨
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hebben hebben Vijf Helios atleten
zondag 27 december tijdens 'de laatste kans' te Veldhoven, dat traditioneel tussen kerst en Nieuwjaar
gehouden wordt. In een startersveld
van maar liefst 90 atleten wisten ze
diverse persoonlijke records te verbreken:
Bente Brauwers wist te imponeren
met 65 trekken en 74 stoten (pr). In
haar laatste stootbeurt probeerde ze
nog 76 kg te stoten, maar door een te
gehaaste uitstoot kon ze deze niet
goed boven haar hoofd vasthouden.
Desalniettemin een goed resultaat
met 5 goede beurten en daarmee
werd ze 1e in de categorie Dames tot
16 jaar.
Bas Goorden
had
flinke
moeite met de
koude hal, en
had daardoor
wat last van zijn
knieën.
Een
rustige opbouw

leidde er toch nog toe dat hij zijn pr
verbeterde bij het trekken (53 kg).
Ook bij het stoten werd besloten
rustig op te bouwen en voor 3 goede
beurten te gaan, met 66 kg als eindresultaat.
Twan Palmen tilde een solide wedstrijd met 67 trekken en 83 stoten. Hij
had wat pech met een lange wachttijd tussen zijn 2e en 3e beurt bij het
trekken, waardoor zijn laatste trekbeurt (72kg) helaas mislukte.
Dennis Schings liet bij het onderdeel
trekken duidelijk zien dat hard en
serieus trainen ook wat oplevert: hij
verbeterde zijn record naar 74 kg. Hij
wist 88kg te stoten; geen record,
maar zeker een goede prestatie.
Max Vanhouttem verraste vriend en
vijand door bij zowel het trekken als
het stoten nieuwe persoonlijk records
te tillen. Max trok 80 kg en stootte
102 kg en werd daarmee 3e bij de
heren onder 20 jaar.
Het team van Helios werd met deze
prestaties uiteindelijk 5e.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Zaterdag 16 januari
19.00 uur: Desirée Cox - Coemans (nms. Buurt)
Zondag 17 januari
9.45 uur: Sebastianusviering m.m.v. Schutterij; Jaardienst
familie Debie-Pelzer en Willem en Frans Pelzer; Jaardienst
Marlies Raumanss-Boon, tevens ouders Boon-van Loo en
Jos en René; Gest. Jrd. Ouders Mulders-Boreas en kinderen;
Gest. H.mis voor levende en over. leden van Schutterij St.
Sebastianus
Maandag 18 januari
19.00 uur: Gezinsmis Thema: Winter
Zaterdag 23 januari
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Zondag 24 januari
9.45 uur: Hub Huveneers (collecte)
Maandag 25 januari
19.00 uur: Tot dankzegging voor 60-jarig huwelijk van Bertien en Toon Sintzen - Delnoye

Open muziekles voor 4-7 jarigen op BS Bocholtz
Dinsdag 26 januari wordt er een
open muziekles gegeven voor kinderen van 4 t/m 7 jaar die voor
iedereen gratis toegankelijk is.
Aanvang 15:30-16:30 uur.
De lessen zullen door vakbekwaam
docente Myrthe van Bruggen gegeven worden (zie foto).
Het is de bedoeling dat kinderen tijdens deze ”open les” ervaren hoe
het er tijdens zo’n muziekles aan
toegaat. Op een speelse manier worden de kinderen in contact gebracht
met de beginselen van muziek. Er
gaat gezongen en gedanst worden
en uiteraard zullen de kinderen op
instrumentjes gaan spelen.
Uiteraard kunnen ouders tijdens
deze les ook meekomen.
Indien men besluit na de open les
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zoon of dochter te laten deelnemen
aan de muziekcursus kan deze elke
dinsdag meteen na schooltijd naar
de muziekles komen die op school
gegeven zal worden. De muzieklessen worden georganiseerd door de

Myrthe van Bruggen die de lessen verzorgd.

fanfare. Voor meer info bel dan met
☎045-5440498 of mail naar
CSG.Demarteau@kpnplanet.nl

➨
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Patroonsfeest met jubilarissen St Sebastianus
Dit wordt door de Eyser schutterij
gehouden op zaterdag 16 en zondag
17 januari. Op de zaterdagavond is er
een feestavond voor alle leden en hun
partner in cafézaal Sport met medewerking van het damessteuncomité.
Dit jaar met liefst zeven jubilarissen.
zilveren jubilarissen
Jeroen Bindels. Hij is klaroenblazer bij de
drumband en voordien ook bordjesdrager. Afgelopen jaar trad hij in het huwelijk.
Broer Joep is commandant, vader Hans
onderofficier.
Mike Eykenboom is bij zijn geboorte als
lid opgegeven, actief als tamboer bij de
drumband, was koning in 2009 en zit in
de jeugdgroep van de schuttersbond.
Vader Leo is generaal en broer Rick is
eveneens tamboer.
Leon Grooten, aanvankelijk begonnen als
tamboer en thans geweerdrager. Hij leidt
fruitbedrijf Grooten waarvan hij de locatie,
bij het koningsvogelschieten en de barbecue, aan de schutterij beschikbaar stelt.
Zijn vader Ben Grooten is officier.
Roger Keydener. Werd met als eenjarige
lid. Hij is geweerdrager en lid van het
exercitiepeloton. Vader Sjef is basblazer
en broer Michel eveneens geweerdrager.
Maurice de la Rosette geweerdrager en
reserve vaandeldrager. Bijzonder was zijn
huwelijk in Slovenië, waarbij de schutterij

hem begeleidde. Echtgenote Mihelina is
marketentster en zonen Pascal en Juliën
musiceren in de drumband.
robijnen jubilarissen
Jo Lahaije. Sloeg aanvankelijk de overslagtrom, was foerier en nadien, in 2002,
bevorderd tot officier, thans 1e luitenant.
Jo maakt deel uit van het bestuur. Was
koning in 1987, waarbij echtgenote Hedy
hem vergezelde als koningin. Zij is lid van
het damescomité. Beide zonen zijn schutterslid. Een daarvan is Tom.
Tom Lahaije. Die werd bij de geboorte als
schutterslid opgegeven,was bordjesdrager, klaroenblazer en thans basblazer. Hij
is bevorderd tot sergeant. Echtgenote
Diana is lid van het damescomité. Doch- Jubilarissen : V.l.n.r.: Roger Keydener (25 jr.), Mike Eykenboom (25 jr.), Jo Lahaije (40
ter Juliëtte en zoon Christiaan zijn schut- jr.) en Tom Lahaije (40 jr.).
terslid. Verder is hij kerkbestuurslid en
bivakleider.
Zondags is er een H. Mis om 9.45 uur
met een misintentie voor de levende en
overleden leden. Deze mis wordt door de
complete schutterij in uniform bijgewoond. Aansluitend een bezoek aan het
kerkhof waar, ter herdenking van de overleden leden, ‘The Last Post’ wordt gespeeld. Hierna in schutterslokaal Sport
een gezellige matinee.
Overigens bereidt de schutterij zich voor
op het 500-jarig bestaan in 2017. Hierover 25-jarige jubilarissen met v.l.n.r.: Leon Grooten, Jeroen Bindels en Maurice de la
binnenkort meer.
Rosette.

➨
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Inloopdag mantelzorgers januari
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
Simpelveld: Woensdag 13 januari en verder
elke tweede woensdag van de maand van 1012 uur In de Rode Beuk, Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 28 januari en verder
elke vierde donderdag van de maand van 10 12 uur In wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade,
Hogeweg 74.

➨

kort vermeld
VIJLEN/VAALS: Foto- & filmavond
Leuke natuurfoto`s worden
getoond, op grootbeeld, van
wandelingen en activiteiten van
het afgelopen jaar. Vrijdag 15
januari in het IVN lokaal aan de Lindenstraat 17
te Vaals. Aanvang 19.30 uur. Iedereen is van
harte welkom, gratis toegang.

➨

Nieuw: Filosoferen met kinderen
Samen vertellen met ernst en humor, vol eenvoud
uit alle culturen over de grote waarden van het
leven. Behandelt worden universele thema’s,
zoals geluk, vriendschap, vrede, vrijheid, respect
en gelijkheid. Gesprekken met kinderen over

De Regenboog
Een inwoonster van Vaals gaf iemand haar
reikende hand. Daaruit ontstond het idee
voor een ontmoetingsplek om samen te
sjoelen, koffie te drinken, spelletjes te doen,
te knutselen of zich te informeren over de
Vaalser Telefoonkring De Anemoon.

info
Deze cursus wordt gegeven door Dieuwke Heijmink,
coach van de praktijk voor innerlijke vrijheid, daarbij
geassisteerd door oud-onderwijzer Wiel Weijers.
De cyclus van vijf lessen is compleet te volgen als
cursusblok, maar ook zijn de lessen los te volgen.
Deelnamekosten: losse lessen €4,50, complete blok
(vijf lessen) €20,-.
De cursus “filosoferen met kinderen” wordt gegeven
in de praktijkruimte van Dieuwke Heijmink in De
Klimboom, Dr. Ottenstraat, Simpelveld.
Het eerste lesmoment vindt plaats vandaag 12 januari van 15.45 uur tot 17 uur. Er bestaat ook de mogelijkheid om op donderdagmiddag 14 januari vanaf
15.45 uur tot 17 uur te starten. Wel s.v.p. vooraf aanmelden via info@praktijkvoorinnerlijkevrijheid.nl
of via ☎06-80.05.26.81

Trajekt, Algemeen Maatschappelijk Werk Vaals,
boodt de kleine groep een ruimte aan in hun
gebouw om zich enkele uren gezellig met
anderen te kunnen treffen.
De groep noemt zich De Regenboog en opende hun nieuwe ontmoetingsplek vrijdag 8
januari.
Iedere vrijdag, van 13 tot 15 uur, is iedereen
welkom bij de Ontmoetingsplek De Regenboog in het gebouw van Trajekt aan de St.
Jozefsplein 49, naast de Bibliotheek Vaals.

➨

Pagina 10

zichzelf, over anderen en over de wereld met als
doel leren van elkaar, geestelijk groeien en rijker
worden. Uitgangspunt is een belevenisvol verhaal. Vervolgens worden de kinderen, via open
vragen, uitgedaagd tot zelf denken, vragen stellen en het samen vinden van antwoorden. De cursus is een verrijking voor ieder kind tussen 7 en
11 jaar.

➨

Dieuwke Heijmink die samen met Wiel Weijers de lessen geeft.
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Klimboomactiviteiten
“Leven met aandacht”
Zaterdag 23 januari vindt voor de
4-de keer een inspiratiedag plaats,
deze keer met als thema: “accepteren en loslaten”. De inleiding op
dit thema wordt ook gegeven door
Dieuwke Heijmink. Vervolgens kan
men kiezen uit vijf workshops,
waar men er drie van kan volgen:
“Bevrijding” door Dieuwke Heijmink. Voortbordurend op de inleiding van accepteren en loslaten gaat
zij in deze workshop het thema
bevrijding nader uitwerken. Daarna
zelf aan de slag om bevrijding op
diverse manieren te ervaren van o.a.
angst, jaloezie, boosheid, verdriet,
onzekerheid, haat en ontevredenheid.
“Yoga
Boedhi”
door
Joyce
Verhoeven, een speciale vorm van
yoga. Is bestemd voor iedereen

ongeacht leeftijd, niveau, conditie of
ervaring. Er is aandacht voor yogahoudingen, voor meditatie en voor
ademhaling.
“Leven is kwetsbaar zijn” door
Claudia Theinert. Zelfvertrouwen
groeit door alle facetten van jezelf

onder ogen te zien en te accepteren.
Gaandeweg leert men los te laten
wie men denkt te moeten zijn en vrij
te worden. Kom dichter bij uzelf. Er is
ruimte voor stilte , gesprek en meditatieve oefening, voorafgegaan door
een korte inleiding.
“Zen meditatie-training” door Bart
Hurkxkens. Betreft meditatie-oefening op een inspirerende, verdiepende en praktische manier.
Passend bij actieve mensen op zoek
naar balans en verdieping. De
methode is gebaseerd op de 800
jaar oude zen-filosofie, aangepast
aan de westerse manier van leven en
denken. Ze wordt reeds 25 jaar in
Nederland toegepast.
“Bloemschikworkshop” door Anne
Hendriks. Anne wil u graag laten
kennis maken met haar atelier
“Anne’s mooiste”, Ze wil de passie
van haar vak doorgeven aan iedereen. Zij gaat u meenemen op haar
tocht in een creatieve en inspirerende bloemschikworkshop.
De dag “Leven met aandacht” eindigt met een gezamenlijke afsluiting
door een dans-expressie workshop,
wat er innerlijk leeft en beweegt tot
uiting brengen, kortom mindful
bewegen op eigen manier. Deze
inspirerende dag begint om 10 en
duurt tot 16 uur. Deelnamekosten
€25,- incl. lunch en twee consumpties.
Aanmelden kan via
info@praktijkvoorinnerlijkevrijheid.nl of
info@puurweijersenweijers.nl
Ook telefonische aanmelding is
mogelijk via ☎ 06-55.95.45.25.

Zjaer Bataille terug op
podium
“Gelökkig kin ich wir gewoon
kalle. Sjtel dich vuer dat ei moelwater wie ich de tong verlaore
haw?” Dit zijn de woorden van
Zjaer Bataille (pseudoniem voor
Ger Bertholet) die menig podium
vulde als voordrachtskunstenaar,
acteur, regisseur en schrijver.
trager
Zijn tong is intussen nog altijd ad
rem, snedig en to the point, maar
wel behoorlijk trager. Alles zondag
17 januari om 14 uur d.m.v. een
optreden in Theater De Klimboom,
met als titel “Zjaer is wir teruk”.
Hij heeft nieuwe liedjes geschreven
over zijn leven als zijnde verlamd en
erg benieuwd of hij zijn liedjes nog
gezongen krijgt, door de verhevigde
emoties die bij zijn ziekte horen. Het
wordt een bijzondere zondagmiddag.
De show bestaat uit twee delen en
wordt gespeeld door Ger Bertholet,
Lei Bego, Jan Hallema en Roger
Moreno, samen onder de naam Zjaer
& Men.
Kaartjes á €10,- reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl en
via ☎ 06-55.95.45.25
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Zjaer Bataille, alias Ger Bertholet, afkomstig uit Klimmen en nu wonend in
Sittard.

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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