42e jaargang
Week 04
dinsdag

26 jan. 2016

Komende week komt d’r Kalksemmer weer. Hebt u nog gegevens
of een leuke advertentie voor uw
karnavalsactiviteiten, stuur deze
dan z.s.m. naar ons mailadres
info@weekbladtroef.nl
Wil u nog wat meer weten, bel ons
dan op ☎045-5443567.
Komt niemand direkt aan de lijn,
wacht dan wat langer dan wordt u
overgeschakeld naar ons mobiele
nummer.

Vraag naar onze speciale
Carnavalstarieven.

Al völ sjpass en
plezeer jewunsjt.

Belangrijke
mededeling

Na een zeer succesvol 2015 het
Jaar van de Mijnen, leeft de interesse voor de Limburgse mijngeschiedenis als nooit tevoren.
Vanuit alle hoeken en windstreken wordt er in Limburg een eerbetoon gegeven aan de mijntijd
en ook in Bocholtz draagt men
een kooltje bij. Die lamp brand
voor alle Koempels en Koempelinnen bij het jaarlijkse carnavalsconcert van de Koninklijke
Philharmonie Bocholtz.
ouwe tijd
We dalen af naar die goeie, ouwe
tijd van Nico Ploum, Wiel Knipa en
Carboon. Echte meezingers waar u
mee bent opgegroeid. Maar natuurlijk zijn er ook weer grote acts. Een
echte Bocholtze sjlager, dansacts,
gezongen medewerking door de
Naatsbrackelaere en Gilbert Petit
met d’r Vaandeldrajer, waarmee hij

Phil Vastelovvendskonzeët
“Héj brent de Lamp!”

Zo gezellig was het verleden jaar met o.a. een optreden van de Herringbiessere.

Repaircafé ‘is er weer’..

Gemeente Simpelveld
bezuinigt op bieb

Zaterdag 30 januari is er weer Repaircafé in Activiteitencentrum Op
de Boor, Wilhelminastraat 19 te Bocholtz. Van 10 tot 13 uur bent u
welkom met uw kapotte spullen.

Ten gevolge van de gemeentelijke bezuinigingen van de Gemeente Simpelveld en in afwachting van de verhuizing naar de
Brede School zijn wij genoodzaakt de openingstijden van de
vestiging bibliotheek Bocholtz
per 1 februari te beperken.
De dinsdag zal voortaan niet
meer open zijn en tevens zal de
donderdagavond komen te vervallen.
De nieuwe openingstijden zijn:
Maandag 14.00 - 17.30 uur.
Woensdag 14.00 - 17.30 uur.
Donderdag 14.00 - 17.30 uur.

Samen met u gaan deskundige vrijwilligers proberen die kapotte spullen weer aan de gang te krijgen, te repareren. Dus start de computer niet
meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw spullen een tweede leven, ze
zijn het nog waard! Gooi niet meteen alles weg, dat kan altijd nog!.

G.V. Wilhelmina
organiseert
11
Limburgse
Kampioenschappen ➨

Groot Limburgs Buutkampioen
2016 is geworden! Er is ook de bedroevende ontkroning van de oude
Philprins, maar die wordt als snel
gevolgd door de jubelceremonie
voor de nieuwe! En dat allemaal
onder de bezielende leiding van
Piet Meesters (óes Vols).
Je vraagt je af hoe het allemaal in
één concert wordt gepropt. Kom
dat zien en kom er zelf achter.
Alles vindt plaats in de Harmoniezaal te Bocholtz, zondag 31
januari om 11.11 uur. Een vrije
gave is altijd bijzonder welkom!
Graag tot dan en glück auf!

➨
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Jong en oud stevig bezig

Lees verder op pagina 3..
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Keiridder Kalk a/d Books

Agenda

Woensdag 3 februari
Senioren+ wandeling

Zaterdag 30 januari

Vertrek om 09.45 uur, vanaf dienstencentrum
Rode Beuk, Kloosterstraat 131 Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).

Repaircafé

Donderdag 4 februari

Activiteitencentrum Op de Boor, Wilhelminastraat
19 Bocholtz. Van 10 tot 13 uur (zie ook artikel).

Zondag 31 januari
Phil Vastelovvendskonzeët
“Héj brent de Lamp!” Harmoniezaal Bocholtz,
om 11.11 uur (zie ook artikel).

Maandag 1 februari

Interactieve lezing
over hoogsensitieve kinderen
Cultuurcentrum De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
in Simpelveld

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 2 februari 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.

Amnesty Simpelveld in actie
voor ter dood veroordeelde jongere
Schrijfavond begint om 19.30 uur, winkel van
Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in Simpelveld
(zie ook artikel).

Dinsdag 2 februari
Carnavalseditie weekblad Troef:

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

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

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven. . . . ☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Redactie behoudt zich het recht (o.a. vanwege plaatsgebrek) artikelen in te
korten, met zoveel mogelijk behoud van de essentie.

Troef verschijnt om de twee weken.
Pagina 2

Nr. 04 • 26 januari 2016

INFORMATIEBIJEENKOMST STUDENTENHUISVESTING
op woensdag 3 februari 2016 om 19.00 uur
Op het voormalige WitGroen-terrein aan de Sneeuwberglaan zullen (gefaseerd) ca. 450 studentenappartementen worden gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanvraag van de bouwvergunning
zijn nu afgerond en met ingang van 1 februari ligt de
vergunningaanvraag in het gemeentehuis ter inzage.
Graag nodigen wij u uit voor een tweede informatiebijeenkomst over dit project. Deze vindt plaats op:
woensdag 3 februari a.s. om 19.00 uur in de conferentiekamer van het gemeentehuis, Von Clermontplein 15 te Vaals.
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij u informeren over het
verdere verloop van de procedure. Uiteraard krijgt u ook
de gelegenheid om vragen te stellen.

Graag aanmelden
In verband met de
beschikbare ruimte
vernemen wij graag
of u bij de bijeenkomst aanwezig wilt
zijn. U kunt zich aanmelden tot en met
maandag 1 februari a.s. via een mail aan
communicatie@vaals.nl
of telefonisch bij het Klant Contact Centrum,
tel. 043-3068568.
Graag tot ziens op 3 februari a.s.

Repaircafé ‘is er weer’..
(vervolg voorpagina)
waarom een Repaircafé?
Tegenwoordig leven wij in een weggooimaatschappij. Repareren, daar is
geen tijd meer voor, het zit niet meer in ons bloed! Het Repaircafé probeert daar verandering in te brengen en bij te dragen aan een mentaliteitsverandering die noodzakelijk is om mensen enthousiast te maken
voor een duurzame samenleving.
De vrijwilligers van het Repaircafé laten u zien dat repareren leuk is, en
vaak heel gemakkelijk! Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren op kleding,
meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
Voor vragen over bijv een reparatie kunt u contact opnemen via
☎06-53.56.21.68 of repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op de website
www.repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder “repaircafeparkstad”. Wie niets heeft om te repareren kan gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar. Wij zien u graag komen,
entree is gratis maar een vrij gave is welkom!
wanneer is er weer Repaircafé?
In Op de Boor van 10 tot 13 uur: * Zaterdag 19 maart * Zaterdag 25 juni
* Zaterdag 29 oktober.

➨
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Pattie Senden-Kleikers, 60 jaar,
wonende Lazaristenstraat 11 Bocholtz samen met Wim Senden en d’r
kater Joep.
Werkt 40 jaar bij BackOffice P&O Hago Zorg. Op jonge leeftijd werd ze lid
van de drumband van de Koninklijke
Erkende Fanfare St. Cecilia Bocholtz,
waarbij ook reeds 2 broers en 1 zus
lid waren. Bij de Fanfare is ze een
paar jaar lid geweest. In 1974 werd ze
lid van de Koninklijke Philharmonie te
Bocholtz waar ze meer dan 22 jaar
actief klarinet speelde, tevens was ze
lid en bestuurslid van het dames comité. Ook was ze bij het toen opgerichte clownetrekke steeds actief
erbij. Bij beide is ze nog steeds passief lid. 1982 werd ze actief spelend

lid bij de toneel vereniging T.O.G. Bocholtz waarna ze na 1 jaar als secretaris het bestuur versterkte. Hierbij speelt ze nog
steeds mee bij de eenakter die rond
de kerst wordt opgevoerd en de voorjaarsproductie.
bezige bij
Ook richtte zij binnen deze vereniging
de club " Vrienden van het Toneel" op
en is ze mede oprichter van de
"Spaarclub Ummer Blutt". Vanuit deze
vereniging blies ze het leven in de
zanggroep Ummer Blutt. Met deze
groep trad ze met veel plezier 12 jaar
op bij de Schlaagerarena en diverse
keren bij het Parksjtad Leedjeskonkoer. Medeoprichter van de bonte
avond op de vrijdag voor de carnaval
in Cafe de Auw Leemkoel.
lust en leven
Carnaval is haar lust en leven
waardoor ze ook al meer dan 40 jaar
meeloopt in de optocht van Bocholtz
nu met de SVL, Sjpass vuur ut Leeve.
Toen bij Weijers en Weijers het idee
ontstond voor Sprookjesstad Simpelveld, speelt ze steeds een rol als verteller bij de opening van de tocht.
Verder is ze een actieve supporter bij
de Boogschutterij St. Henricus te
Bocholtz. Verdere hobby's zijn alle
soorten muziek, ontwerpen van carnavalskleding en het verenigingsleven
van Bocholtz.

Prinse-road Woeësj-joepe wint ton
VriendenLoterij-ambassadeur Wolter
Kroes verraste voorzitter Hub Leclaire en penningmeester Roger
Vleugels van de Prinse-road met een
cheque over dit bedrag.
Voorzitter Hub Leclaire, voormalig Prins
Carnaval 2008, “Het bedrag gaan we
gebruiken om de carnaval in Simpel-

veld overeind te houden. Je ziet dat
steeds minder mensen carnaval vieren
vanwege vakanties of omdat het in de
grotere steden wordt gevierd en dat
terwijl carnaval in Simpelveld zo leuk is.
We hebben een mooie optocht met 40
tot 50 wagens. Ik ben trots op d’r Carnaval i Zumpelveld en dat zal ik mijn
leven lang blijven!”

➨

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

Prins Jop I en Prinses Jèl I
nieuw prinsepaar Jong Ströpere

Het nieuwe Prinsenpaar van de jeugd óp Genberg

Zaterdag 16 januari werden deze in Café Maas geproclameerd. Na geweldige optredens van diverse
artiesten uit Ubachsberg en ver daarbuiten,
werd het prinsepaar bekend en wel Jop
Zinzen en Jèl Pluijmen.
VA
Jop voetbalt bij R.K.S.V.B. en is verder gek
S
D
NUSTELOAVEN 6 op skieën en gamen.
JTS 2015/1
Jèl heeft als hobby’s paardrijden, judo,
muziek maken en feesten.
Ze hebben inmiddels ook hun Prinsereceptie,
afgelopen vrijdag in café Oad Genberg, achter
de rug, die druk bezocht werd en met DJ Alex nog een lange nasleep
kreeg.

➨

Wo.

V.l.n.r. Voorzitter Hub Leclaire met de cheque, penningmeester Roger Vleugels en
VriendenLoterij-ambassadeur Wolter Kroes.
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Trilogie
Herringbiessere

De Herringbiessere, winnaars PLK 2016

Zaterdag 9 januari vond in de gezellige
nieuwe Brikke Oave in Brunssum de finale
plaats van het Parksjtad Leedjes Konkoer.
Maar liefst 6 deelnemers vertegenwoordigden Bocholtz aldaar. Rond middernacht
was de uitslag bekend en bleken de
Herringbiessere voor de derde achtereenvolgende keer gewonnen te hebben. Met
het nummer “ Deep in mie Hatz “ scoorden
zij de meeste punten, gevolgd door de
jeugdige groep YESSz en de Geitenfokkers
eveneens uit Bocholtz. Een prestatie van
formaat en zo blijkt hoe een klein dorp
GROOT kan zijn.

➨

Jeugdcarnaval
Bocholtz
Zoals ieder jaar organiseert Jeugdcarnaval
Bocholtz carnaval voor de jeugd op de
Wilhelminazaal. Om dit te organiseren en
op te bouwen vragen wij nog enkele
ouders die ons hierbij willen helpen.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld helpen met de
zaal versieren op vrijdag 5 februari of het
houden van toezicht tijdens de openingsuren. Ook na de carnaval, dus op woensdag
kunt u zich opgeven om mee op te ruimen.
Voor het houden van toezicht, telkens 2
uurtjes, en helpen voor op of afbouw, kunt
u zich opgeven bij Bianca Mullejans via:
☎5445518 of b.j.mullejans@hetnet.nl of
bij Peter Stommen ☎5444397 of
p.stommen@kpnplanet.nl
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Ook zoeken wij nog vrijwilligers die actief bij de kerngroep willen mee doen. Een paar uurtjes van onze vrije
tijd zorgt ervoor dat alle kinderen met carnaval op de zaal
leuke uurtjes kunnen beleven.
Kinderen, maar ook ouders, die een carnavalistisch optreden willen doen, kunnen dit kenbaar maken bij bovenstaande personen.
Op carnavalsdinsdag wil men in de avond Karaoke met de
kinderen organiseren. Zorg dat je erbij bent. Er zijn leuke
attenties.
Jeugdcarnaval óp d’r Wilhelminazaal
Zaterdagavond 6 februari . . . . . . . . . . . . 19.30 tot 24 uur.
Zondagmiddag . . . 16 uur ( rond 16.45 officiële opening).
Maandagmiddag. . . . . . . . . . . . . na de optocht tot 24 uur.
Dinsdagmiddag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . van 16 tot 23 uur.

GEZOCHT

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

info@weekbladtroef.nl
Zet uw gegevens er op telnr. en we bellen terug.
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Nieuwe Prinsessen
Baagratte

Jeugdprinses Demi
Gelukkig kon men direct aan het begin
van deze middag een nieuwe prinses
proclameren en wel Prinses Demi.

: Prinses Nicole I (51) temidden van, links Hofdame Yvon (50) en rechts
Hofdame Sandra (37).

Zaterdag 2 januari jl. vond in de goed gevulde aula van het
Sophianum de jaarlijkse carnavalszitting van C.V. de Baagratte uit Nijswiller plaats.
Na diverse optredens van artiesten uit binnen- en buitenland
was de tijd aangebroken voor het aftreden van Prins Tim 1e en
prinses Elisa. Na welgemeende dankwoorden werden na de
pauze de nieuwe heersers voor 2016 geproclameerd.
Tot grote verrassing van velen kwamen Prinses Nicole met haar
hofdames Sandra en Yvon tevoorschijn, hierna volgde nog een
spetterend optreden van de wilde feestband van het Zuiden
Tonca.
Prinses Nicole in het dagelijks leven Nicole Schmeets gehuwd
met Ruud, die in 2000 ook al eens prins van CV de Baagratte is
geweest en nog steeds lid is van de raad van Elf.
Nicole is 51 lentes jong en sinds 1994 werkzaam bij de Fam.
Bessems in Epen eerst in Hotel Ons Krijtland en momenteel in
“de Pannekoek”. Haar hobby’s zijn skiën en Apres Ski en natuurlijk optreden met de Sinseltaler HeXen. Shoppen en uit eten
doet Nicole ook erg graag.
Hofdame Yvon (Habets) is 50 winters jong en geboren in het
Winkbülle riek, opgegroeid bij de Moelemeakesj, woont sinds
1985 bij de Gaarekiekers in Gulpen en viert in 2016 carnaval bij
de Baagratte. Yvon is collega en vriendin van Prinses Nicole.
Hofdame Sandra (Mertens) heeft carnaval met de paplepel
ingegoten gekregen. Van haar 4e tot haar 18e was zij lid van de
dansgroep van CV de Baagratte en ze komt uit een echte carnavalsfamilie, haar vader Bert en broer Tom zijn beide lid van de
raad van Elf. Sandra woont samen met haar partner Frank, is 37
jaar, en werkt in Gulpen als doktersassistente bij Dr. Reinartz.
jeugd
Een dag later was er een middag voor de jeugd georganiseerd
in samenwerking met Omroep Krijtland en Omroep Maas- en
Mergelland.

Ze woont in de Westhoek met haar ouders
Peter en Marian. Ze heeft ook nog 2 grote
broers, Dave en Rob, en zit momenteel in
de 1e brugklas van de Mavo XL in
Sophianum Gulpen. Haar hobby is trainen
met de honden Laika en Nanda bij H.S.V.
Simpelveld. Demi had een grote wens om
een keer prinses te worden, ze is van jongs
af aan meegegaan in optochten in het
Heuvelland wat ze erg leuk vond en dit jaar
komt haar wens uit.
Jeugdprinses Demi Backus (12). Foto: Kaldenbach.

➨
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Prins Roy II nieuwe prins
Durchströpere Genberg
Vrijdag 8 januari werd na een feestelijke
en gezellige carnavalsavond Roy Pluijmen uitgeroepen tot de 64e hoogheid
van V.V. De Durchströpere.
Aanstaande zondag 31 januari vindt de
receptie van plaats van 14.11 tot 18.11 uur

Grote steen op Overhuizen
cq Rabobank teruggeplaatst
Welkom heem
Dinsdag 22 december kwam de grote steen, die vroeger voor
boerderij Ten Oaveris (Overhuizen) waakte, weer terug, via aannemer van de Kreeke en onder toeziend oog van de Rabobank
en buurtverenging “Um d’r Paum”.
Ongeveer driekwart jaar geleden werd de steen verplaatst naar
een opslagplaats van toenmalig aannemer van de Kreeke.
Indertijd was de steen overbodig.
Door verhalen uit de buurt m.b.t de oorsprong vindplaats en
weg naar Overhuizen, is men tot de conclusie gekomen dat de
steen toch terug geplaatst zou moeten worden op Overhuizen.
Deze is geplaatst tussen de nieuwe Rabobank Centaal ZuidLimburg en de parkeerplaats, op een grasveld.

➨

Prins Roy II (44)

Karnaval bij Jij en ik
en Ziezo Bocholtz
Vrijdag 5 februari organiseert KinderDagVerblijf Jij & Ik en BuitenSchoolseOpvang
Ziezo hun jaarlijkse carnavalszitting.

Het moment waarop de steen van de wagen werd getakeld.
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in Café Oad Genberg in Ubachsberg.
De nieuwe prins woont op
Genberg met echtgenote Rosalie en drie
kinderen, twee dochters Jèl, Lieke en zoon
May. Carnaval zit bij hem wel in het bloed.
Hij komt uit een echt carnavalsgezin, waar
carnaval vieren geen jaar overgeslagen
wordt. De ouders van Roy hebben jarenlang
de tap bestiert van Café Oad Genberg en
zijn hierdoor geen vreemden wat betreft
carnaval vieren op Genberg.
Hij heeft een eigen bedrijf waarmee
Socialmedia trainingen verzorgd worden
voor werkeloze 45+ en probeert ze dan via
zijn eigen arbeidsbemiddelingsbureau te
plaatsen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is
hij actief binnen diverse Ubachsbergse verenigingen en drumt hij in de band Spot On.
Dochter Jèl is zaterdag 16 januari uitgeroepen tot Jeugdprinses Jèl I van de Jongströpere. Dit is een zeldzaamheid voor de carnaval in Ubachsberg. Mede hierdoor is dit
jaar speciaal voor de familie Pluijmen.

Diverse bekende artiesten uit Bocholtz, Prins
Falco I, jeugdpins Jarno, jeugdprinses Lisa,
muziek en eigen optredens zorgen ook dit
jaar voor goed gevulde en ‘Sjtimmungsvolle’ middag. Hoogtepunt is het uitroepen
van de nieuwe heersers.
Alles vindt plaats in café-zaal De Sporthal in
Bocholtz. Gestart wordt om
15.30 en rond de klok van
18.30 uur is het het programma afgelopen.
Bóches Alaaf!
Serious Request
VA
Dat is alweer een
STELOAVENDS
N
tijdje afgelopen en
UJT
6
S 2015/1
ook hier hebben
de kinderen een bijdrage aan geleverd en

dat is toch
wel vermeldenswaard. Door het inzamelen van lege flessen
en het houden van een kerstmarkt hebben
konden ze een cheque van € 28.000 aan dit
goede doel overdragen. Overigens ging deze
overdacht gepaard
met een
huifkartocht op 22 december van Bocholtz
naar Heerlen en weer terug en natuurlijk
was dit een geweldige ervaring voor de kids
om dit mee te maken.
kennismaken
Wilt u een kijkje komen nemen, of wilt u
persoonlijk kennismaken; maak dan een
afspraak met Hans Tummers, locatiemanager. Hij is bereikbaar via ☎06-13.94.61.24
of htummers@kinderopvanghumanitas.nl
Uiteraard kunt via
www.kinderopvanghumanitas.nl ook de
websites bezoeken.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 30 januari
19.00 uur: Dialectmis m.m.v. carnavalsver. De Öss en de
Össkes; Gest. Jrd. Willy Schmetz-Heinen en ouders HeinenStoffels; Gest. Jrd. Sjir Mullenders; Mia Conjaerts-Theu-nissen. Voor leden en overleden leden van carnavalsver. “De
Öss” en de “Össkes”
Zondag 31 januari
9.45 uur: Agathaviering m.m.v. Harmonie
Gest. H.mis ouders Vanwersh-Souren; Voor leden en overleden leden van harmonie St. Agatha. Na H.mis relikwieverering

Amnesty Simpelveld in actie voor ter dood veroordeelde jongere
Op maandag 1 februari komt de
Amnesty schrijfgroep van Simpelveld/Bocholtz in actie voor de ter
dood veroordeelde jonge Saudische activist Ali Mohammed Baqir
al-Nimr.
Hij is ter dood veroordeeld voor misdrijven die hij gepleegd zou hebben
toen hij 17 was. Hij kan worden geëxecuteerd, zodra de koning de straf
heeft goedgekeurd. Mogelijk wordt
hij onthoofd. In 2014 werd Ali door
het Speciaal Strafhof van Jeddah ter
dood veroordeeld voor onder andere
'deelname aan anti-regeringsprotesten', 'aanvallen op de veiligheidsdienst', 'bezit van een machinegeweer' en een 'gewapende overval'.
Ali geeft aan te hebben bekend na te
zijn gemarteld. De rechtbank weiger-
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de deze klacht te onderzoeken.
minderjarig
Bovendien was hij op het moment
van zijn arrestatie minderjarig.
Volgens het internationaal recht mag
een minderjarige nooit ter dood veroordeeld worden. Ali zit nu in een
isoleercel in de hoofdstad Riyadh. Hij
kan niet meer in beroep gaan tegen
zijn doodstraf. Zijn executie volgt
mogelijk snel.
brieven
De Simpelveldse schrijfgroep gaat
brieven schrijven aan de Saudische
ambassadeur om de straf voor Mohammed terug te draaien, hem recht
op een eerlijk proces te geven en de
klacht over marteling te onderzoeken. De groep sluit zich bij deze actie
aan bij een wereldwijde campagne
voor Ali om zo groot mogelijke druk

uit te oefenen. De schrijfavond
begint om 19.30 uur in de winkel
van Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in
Simpelveld. Iedereen is van harte
welkom om mee te schrijven.
Voorbeeld brieven liggen klaar.

➨

Samen koken, Samen eten
Kom ook om de week samen met anderen koken en eten! Met elkaar
wordt de maaltijd en alles wat daarbij komt kijken voorbereid en gemaakt.
Elke keer wordt een gezond, lekker en betaalbaar menu klaargemaakt,
waarna gezellig samen gegeten wordt aan een grote tafel. Er is ook vaak
tijd voor bv. spelletjes of een kaartje leggen.
info Maandag van 15 tot 19 uur op 15 februari, 29 februari, 14 maart, 4
april, 18 april, 2 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli.
Waar? Oude Pastorie, Kerkstraat 41 Vaals, Kosten €4 per keer.
Meer informatie en aanmelden m.wassenberg@vaals.nl of
☎043-3068554.

➨
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Geslaagd Nieuwjaarsconcert Sobornost
In de sfeervolle ambiance van de Remigiuskerk in Simpelveld vond er
een goed bezocht Nieuwjaarsconcert van het Slavisch Byzantijns koor
Sobornost plaats. Dit keer een uitstekende keuze om dat te doen met
een kinderkoor en wel Tuta Musica uit Voerendaal die onder de
bezielende en enthousiaste leiding van Petra Lamberts een afwisseling vormde met het Slavisch van Sobornost.

Tuta Musica met solozang achter het altaar van de Simpelveldse St. Remigiuskerk.

Carnaval en
cabrio bij
Omroep Krijtland

Culinair sponsordiner jeugdphil groot succes

In het Regiojournaal deze week aandacht
voor het Geularm-project in Gulpen, de
voortgang van het renovatieproject Julianaplein in Vaals, de protestactie tegen het
Land van Kalk in Etenaken/Elkenrade, een
kijkje bij de café-jury’s van het LVK en een
vooruitblik op een veilig carnaval met de
burgemeesters Van Loo en Van den Tillaar.
Daarna een nieuwe aflevering van D’r maan
en zienge waan. Dit keer de Jaguar XJS
Cabrio van Hein Dautzenberg.
Carnavanalles
Tot slot is het weer tijd voor Carnavanalles
met daarin onder meer sfeerbeelden van het
regionaal jeugdcarnavalstreffen in Nijswiller,
een buut en het jubileum van CV De
Gaarekiekerkes. Deze tv-uitzending van
Omroep Krijtland start donderdag 28 januari
en is een week lang dagelijks op om het 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

➨

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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Zaterdag 7 mei en zondag 8 mei gaat de jeugdafdeling van de Phil uit Bocholtz op concertreis
naar Langenselbold, een voormalige partnergemeente. De 35 leden zijn dan te gast bij “Musikverein Langenselbold”. Met deze verzorgen ze
o.a. een concert in de Klosterberghalle. Tijdens
het verblijf zal de jeugd in ruime mate de mogelijkheid krijgen om internationale contacten te
leggen op muzikaal, cultureel en/of sportief gebied.
sponsordiner
Om deze reis mogelijk te maken,
werd vrijdag 8 januari jl. een groots
sponsordiner georganiseerd. In het
overvolle en sfeervol ingerichte
restaurant van Café Oud Bocholtz
werden de gasten door de jeugd ontvangen onder het genot van een aperitief. Aansluitend kreeg men een
culinaire symfonie aangeboden in de
vorm van een zorgvuldig samengesteld 4- gangen diner. Het diner werd
bereid door Eric van de Weijer, chefkok van Kasteel Wittem. Hij werd
ondersteund door leden van de
jeugdharmonie, die tevens de gehele
verzorging in het restaurant voor hun
rekening namen. Dit alles vergezeld

De Philjeugd met de crew van kasteel Wittem.

van luchtig entertainment en muzikale intermezzo’s.
Optredens van jeugdige solisten, komieken van
nationale en internationale allure, en een speciaal
voor deze avond samengesteld ensemble, zorgden
voor een geweldige sfeer. Aan het eind van de avond
werden de jeugdigen aangenaam verrast door
Gemma Frijns, voorzitster van het damescomité.
Onverwachts doneerde zij een bijdrage in de reis- en
verblijfkosten.

➨

Profiteer nu van 10% WINTERKORTING
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SPORT
WDZ INFO
omgekeerd
Het eerste elftal van WDZ ontvangt komende
zondag Willem 1 uit Maastricht. Tegen deze
tegenstander zijn de uit- en thuiswedstrijden dit
jaar omgekeerd, omdat WDZ eigenlijk thuis zou spelen in het
weekend dat de Carnavalsvereniging haar jubileum vierde.
WDZ heeft echt wel iets goed te maken tegen de
Maastrichtenaren, het treffen onder de rook van de Geusselt
ging kansloos verloren. Het vijfde elftal speelt eveneens thuis
en wel tegen het derde elftal van de FC Gulpen.
bliksemloterij
Op zaterdag 23 januari hield WDZ haar jaarlijkse bliksemloterij. Zesduizend loten werden huis aan huis verkocht. Rond
19.00 uur werd in het WDZ clubgebouw de trekking verricht.
De winnende nummers zijn: 1e prijs: 3291; 2e prijs: 1486;
3e prijs: 270; 4e prijs: 3752; 5e prijs: 4866; 6e prijs: 26; 7e
prijs: 4214; 8e prijs: 1353; 9e prijs: 692; 10e prijs: 4543.
De winnaars kunnen hun prijs ophalen bij Ger Sauren,
Jacobusstraat 42 in Bocholtz. Gaarne tevoren een telefonische
afspraak op nummer 045-5444489 maken.
Jaarvergadering
Op zaterdag 23 januari hielden de WDZ veteranen hun jaarvergadering. Tijdens deze bijeenkomst werd uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen jaar, een jaar met de nodige hoogtepunten. Allereerst natuurlijk een heel geslaagd voetbalseizoen,
daarnaast een prachtig veteranentoernooi en de nodige nevenactiviteiten zoals het veteranenweekend, de veteranenfeestavond en de winterwandeling. De veteranen waren ook bijzonder goed vertegenwoordigd bij de jubilarissendag.
Bovendien werd naar het voorliggende seizoen gekeken,
waarbij de data voor alle wedstrijden en nevenevenementen
werden vastgesteld. Ook nu stelden zich weer de nodige vrijwilligers beschikbaar om voor de organisatie te zorgen.
Programma
Zaterdag 30 januari
C1G WDZ/Sportclub'25 - RKVVL/Polaris C2 . . . . . . . . . 13.00u
Zondag 31 januari
1e WDZ - Willem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u
5e WDZ - FC Gulpen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.30u

Rood Groen LVC’01 door
met Marcel Canisius

G.V. Wilhelmina organiseert
Limburgse Kampioenschappen
Zondag 31 januari a.s. organiseert G.V.Wilhelmina Bocholtz de Limburgse
Kampioenschappen groepsspringen en individueel in de nieuwe sporthal
van Vaals. De gymnasten van de A t/m E lijn zullen de strijd met elkaar aangaan op diverse springtoestellen zowel in groepsverband als individueel.
Iedereen is uitgenodigd een kijkje te komen nemen. De wedstrijden beginnen om 9:30 en eindigen rond 17:30uur.

Tornado Vijlen
Wedstrijd programma voor
Volleybal
week 4, 7 en 8.
Week 5 en 6 zijn vrij.
Woensdag 27 Januari thuiswedstrijd:
Tornado HR 1-Cebusta HR 2
aanvang: 21.00 uur,
Zaterdag 30 Januari uitwedstrijden:
SV Ludentus D1 – Tornado D1. . . . . . . . . aanvang: 18.00 uur,
Sporthal De Roerparel, Sint Odilienberg.
VC SEC D2 – Tornado D2 . . . . . . . . . . . . . aanvang: 18.00 uur,
Sporthal Polfermolen, Valkenburg.
Vrijdag 19 februari uitwedstrijd:
VC. Mariaberg HR 1 – Tornado HR 1 . . . . aanvang: 21.00 uur,
Sporthal De Geusselt Maastricht.
Zaterdag 20 Februari uitwedstrijden:
VC. Jokers D6 – Tornado D2 . . . . . . . . . . aanvang: 15.00 uur,
Sporthal De Heeg, Maastricht.
VC. Jokers D3 – Tornado D1 . . . . . . . . . . aanvang: 19.00 uur,
Sporthal De Heeg, Maastricht.
Zaterdag 27 februari thuiswedstrijden:
Tornado D2-The Athlete’s foot/VCS D5 . . aanvang: 18.00 uur,
Tornado D1 – VC Maasdal D1 . . . . . . . . . aanvang: 20.00 uur.
Wedstrijden worden gespeeld in de Gymzaal, Vijlenberg 139.
r 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.

➨

Afgelopen week heeft Rood Groen LVC’01 de tot juli 2016
lopende verbintenis met hoofdtrainer Marcèl Canisius met 1
seizoen verlengd. De afgelopen weken is er vanuit het seniorenbestuur geëvalueerd met het technisch kader en spelers
van Rood Groen LVC’01. De samenwerking wordt als dusdanig
prettig ervaren dat alle partijen er snel uit waren. De huidige
verbintenis wordt dus met een seizoen verlengd t/m het seizoen 2016-2017.
groeien
Marcèl Canisius heeft de afgelopen maanden ruim bewezen
de jonge groep op een hoger niveau te kunnen brengen. Met
dit beleid hoopt het bestuur van Rood Groen steeds meer
jonge spelers de gelegenheid te geven door te kunnen groeien tot dragende seniorenspelers. Het bestuur, de commissie
voetbaltechnische zaken en de trainer waren het dus snel eens
over een verdere samenwerking. De voetbalclub wil graag ver- De mannen van Tornado met staand: V.l.n.r. Marvin Hensgens, Wiel Kusder bouwen aan gedegen stappen voorwaarts en is zeer geluk- ters, Jacques Debets, Tjeerd Lamers en trainer/coach Hein Heijmeriks.
kig dat Marcèl Canisius de vereniging hierbij wil helpen.
Knielend: V.l.n.r. Wiel Drity, Rahel Loo, Dave Lindelauf en René Grassere.
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Bixie
Wedstrijd
Vind je het leuk om naar
pony’s te kijken?
Kom dan met papa en
mama, opa en oma op 30
januari vanaf 10 uur naar
PC en LRV de Sportvrienden te Bocholtz toe.
Hier komen kinderen met
hun eigen pony wedstrijd
rijden. Het adres is: Sportcomplex Bocholtzerheide,
P.C. en L.R.V. de Sportvrienden Bocholtz, Aretsbosweg.

kort vermeld
SIMPELVELD:

Senioren+
wandeling
Elke 1e woensdag van de
maand. Volgende week
woensdag is er weer een.
Deelnemen kan iedereen
die graag wil wandelen,
maar dan met aangepast
tempo en tijdsduur (± 1
uur). Er is voldoende begeleiding en Gerda Heckmans
gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45
uur vanaf dienstencentrum
Rode Beuk, alwaar middels
een gezellig samenzijn ook
afgesloten wordt. Bij slecht
weer wordt voor een alternatieve activiteit gezorgd.
Voor de organisatie zorgen
Henk Ghijsen en
Harry
Steinbusch.

➨
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Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

