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Pushing the Limit

Is een uniek uitwisselingsconcert, zaterdag 26 november vanaf 20 uur in
de harmoniezaal Bocholtz, van de Koninklijke Philharmonie o.l.v. Matty
Cillissen met het Belgische Koninklijk Harmonieorkest Vooruit uit Harelbeke
(nabij Kortrijk) waarbij Erik Desimpelaere op de bok. U krijgt een programma
voorgeschoteld met op hoog niveau symfonisch musiceren en beide orkesten
zowel landsgrenzen als muzikale grenzen verleggen.

Grote adventsmarkt in
Harmoniezaal Bocholtz

Programma
De muzikale krachtmeting geleid door twee Belgen zal geopend worden
door de Phil met een programma dat zich kenmerkt door Spaans
temperament en pit, met werken van De Falla en Navarro.
Vooruit neemt de tweede concerthelft voor zijn rekening. Dat deel kenmerkt
zich juist door een 20e-eeuws programma dat reikt van Benjamin Britten’s en
Paul Hindemith’s expressionisme tot de verfijnde, moderne hymnes van Eric
Whitacre. Een ode aan vriendschap, rust en onrust en zelfs een kleine hint
naar de kerstperiode. Drastisch verschillende concerthelften die beide van
hoge kwaliteit zijn. Een daadwerkelijke grensverlegging.
De entree bestaat uit een Vrije Gave en de zaal is om 19 uur open.
Het damescomité van de Koninklijke
Phil Bocholtz is druk in de weer en
organiseren a.s. zondag 20 november
deze voor de tweede keer in de
Harmoniezaal. Geen Kerstmarkt,
maar een Adventsmarkt, om al
stilletjes de kerstperiode op gezellige
wijze in te luiden. Tussen 11 en 17
uur is dan ook iedereen welkom!
Kom alvast in de kerstsfeer. Wat mag
u verwachten? Diverse kraampjes
met kerst- en cadeauartikelen, veelal
ambachtelijk. Misschien heeft u nog
decoratie nodig voor eigen huis
en haard, of bent u op zoek naar

Het kon. harmonie-orkest Vooruit uit Harelbeke
tijdens een optreden op het WMC

Verder in

TROEF
Jubilarissen
Bernardus

3

Presentatie 4 e
Jaarboek

4

Jubilarissen
Harmonia

5

Lezing Clara Fey

7

Jubilarissen
St. Cecilia

8

originele kerstkaarten? Of wellicht
wilt u gewoon van de gezelligheid
genieten en de goede sfeer komen
opsnuiven. De inwendige mens
wordt namelijk ook niet vergeten!
Koffie en thee zijn er voldoende.
Maar gezien de tijd van het jaar en
het thema van de markt, mogen
heerlijke, warme chocomel of een
glaasje glühwein en warme wafels,
natuurlijk niet vergeten worden. De
Jeugdharmonie zal in de middag
enkele advents- en kerstliederen ten
gehore brengen.
Entree is tegen vrije gave.

“Vols, Drums & Rock ’n Roll”
geschiedenis

Volgende week zondag 27 november
klinkt Vaals als nooit te voren. Voor
het eerst in de lange geschiedenis
van Vaals geven de drumbands van
Harmonie Sint Cecilia en Schutterij
Sint Paulus een gezamenlijk concert.,
ondersteund door de Vaalser
vocaliste Amy Schillings en start
om 14:30 uur in Party & Concerthall
Fraiche in Vaals. De toegang is gratis.

Op zoek naar meer concertmogelijkheden stuitte beide drumbands op het
probleem dat het soms moeilijk is om een concert te spelen dat een breed
publiek aanspreekt. Zeker als je dat als drum- en percussiekorps in je eentje
moet doen. De muzikaal leiders van beide korpsen trokken echter de stoute
schoenen aan en zochten naar samenwerkingsmogelijkheden en kwamen
uit bij hun collega-slagwerkers van die andere muziekvereniging. Na een
paar korte flirts, bleek de liefde wederzijds en besloten een gezamenlijk
concert te gaan geven, met bovengenoemd thema dat een breed publiek
aanspreekt.
(u weet niet wat u hoort; redactie)

Anders dan anders
Het concert dat ze u gaan voorschotelen is in vele opzichten anders dan u
gewend bent. Alle registers die slagwerk, percussie en melodisch slagwerk
u te bieden hebben worden opengetrokken.
lees verder op pagina 3

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

www.weekbladtroef.nl .

AGENDA
Zaterdag 19 november:

met Kon. Harmonieorkest Vooruit (B) vanaf 20 uur
in Harmoniezaal Bocholtz.
Aanvang 20 uur. Entree Vrije gave (zie ook artikel).

Grote adventsmarkt in Harmoniezaal
Bocholtz

Advents en deurkransen bij St.Paulus
Vaals

Tussen 11en 17 uur. (zie ook artikel).

Presentatie 4e jaarboek Noabere va Viele

van 10-18 uur in café ‘t Vereinshoes , Koperstraat
21. Geen entree (zie ook artikel).

in café Oud Viele (zie ook artikel).

Zondag 27 november:

Romeinse expositie Bocholtz

Banneux.
Vertrokken wordt om 6.00 uur bij fam. Bastin
Oude Smedestraat 4 Bocholtz. Aankomst rond
16.30 uur. Onderweg zijn er 4 stops ingepland.
Om 17.00 uur wordt er een H.Mis opgedragen in
de Boodschapskapel door de Pastoor Pierik van de
parochie Bocholtz.
Inlichtingen Frans Bastin 045- 5443347.

“Vols, Drums & Rock ’n Roll”

SCHAESBERG: Koempelmis

in voormalige Bibliotheek Wilhelminastraat. Van
13-17 uur.
Entree € 2 . Kinderen € 1 Komende bezoekdata
zijn zo. 4 december, woensdag 14 december en
zaterdag 17 december (zie ook artikel).
Elke woensdag is er een leuke workshop voor
kinderen. Meedoen kost €4 p.p.

met drumbands van Harmonie Sint Cecilia en
Schutterij Sint Paulus Aanvang 14:30 uur. Party &
Concerthall Fraiche Vaals. Toegang gratis
(zie ook artikel).

3 Jubilarissen bij koor St. Bernardus
Ubachsberg

Harmonia huldigt intern jubilarissen

Zondag 20 november gedenkt men in de H. Mis
van 11.15 uur alle verongelukte mijnwerkers, 74
onder- en 15 bovengronds van de Mijn WillemSophia zetel Spekholzerheide en bidden voor hun
nabestaanden.
Ook de 10 omgekomen mijnwerkers op 22
november 2003 in Ermenek Turkije als gevolg van
een mijngasontploffing worden niet vergeten.
opgeluisterd
wordt de Mis door het Tamboer en Fluitenkorps
Odeon uit Terwinselen. Ook mogen wij de
slachtoffers van de overige mijnen en degenen
die overleden zijn aan de gevolgen van de
beroepsziekte - stoflongen en asbest- of die daar
nu nog aan lijden niet vergeten.
Plaats van samenkomst; Parochiekerk Heilige
Familie aan de Veldstraat in Schaesberg
(Landgraaf ).

Huldiging interns na mis 19 uur in Pastorie
(zie ook artikel).

7 Jubilarissen bij fanfare St. Cecilia
Bocholtz
Hl. Mis 19 uur. Interne huldiging jubilarissen en
feestavond (zie ook artikel).

Kapellen Festijn van Marlenticka
in ‘t Patronaat Epen vanaf 13 uur.
Entree Vrije Gave (zie ook artikel).
met Caeciliaviering in Oud Zumpelveld
(zie ook artikel).

Woensdag 4 december:
Senioren+ wandeling
vanaf Rode Beuk Simpelveld
Vertrek 9.45 uur (zie ook Kortvermeld).

Zondag 20 november:

KORTVERMELD

Ceciliafeest Eys Octavia

SIMPELVELD: Senioren+ wandeling

met 2 jubilarissen en St. Cecilia koor.
Hoogmis 9.45 uur. Daarna interne lunch in café
Sport (zie ook artikel).

Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 1 december 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.

Duo Delicanto
in Theater De Klimboom Simpelveld
Aanvang 15 uur

Koempelmis
om 11.15 uur Parochiekerk Heilige Familie aan de
Veldstraat in Schaesberg (Landgraaf )
(zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 22 november:
Vergadering Verenigingsraad Bocholtz

BOCHOLTZ: Banneux

Om 20 in café Sporthal (zie ook artikel).

Zondag 4 december weer op bedevaart naar

Lezing Clara Fey en haar vriendinnen.
Heemkundever. De Bongard. Aanvang 20 uur Oud
Zumpelveld. Entree gratis. Niet leden € 2.00
(zie ook artikel).

Zaterdag 26 november:
Pushing the Limit
uitwisselingsconcert Kon Philharmonie Bocholtz

OUD PAPIER
SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 22 november:
Ophalen oud-papier en karton in de volgende
straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg
- Bulkemsbroek - Bulkemstr. - Cochemstr. Dorpstr. - Gaasstr. - Giezerstr. - Hennebergweg
- Irmstr. - Kanthuisstr. - Kersboompjesweg
- Kloosterstr. - Kloosterplein - Kruinweg Loretostr. - Markt - Marktstr. - Mr. Jongenstr.
- Molsberg - Moogstr. - Nieuwe Gaasstr. - Oude
Molsbergerweg - Pastoriestr. - Pater Damiaanstr.
- Plaarstr. - Pleistr. - Puntelstr. - Reenstr.
- Rodeput - Rolduckerweg - Schiffelderstr. Schilterstr. - St. Nicolaasbergweg - St. Nicolaasstr.
- Stationstr. - Sweijer - Sweijersgewanden - van
de Leyenstr. - Vingweg - Vliexstr. - Vroenhofstr.
- Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur
buiten gereed zetten.
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur
Email: advertentie@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,
6351 GM Bocholtz 045-544 35 67
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
of via info@weekbladtroef.nl

Redactie: email: redactie@weekbladtroef.nl
Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio en
verschijnt 1 x in de 14 dagen

Vergadering Verenigingsraad
Bocholtz
Dinsdag 22 november a.s om 20:00 in café de
Sporthal Bocholtz, aan de Wijngracht 9.
Aangesloten verenigingen hebben hier reeds
een uitnodiging voor ontvangen, andere
(nieuwe) verenigingen zijn eveneens welkom.
De verenigingsraad bespreekt vooral hierin het
collecterooster en activiteitenkalender voor het
komend jaar (2017) binnen Bocholtz.
Vragen over of aanmelden van activiteiten/
collectes kan via het secretariaat: Jeroen Laven,
secretariaat@verenigingsraadbocholtz.nl
of kijk op www.verenigingsraadbocholtz.nl .

Maak je sterk
tegen MS
Van 21 t/m 26 november organiseert het
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aanhuiscollecte om geld in te zamelen voor
mensen met Multiple Sclerose (MS). Over de
ziekte MS is nog veel onbekend. Zo weet men
nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe het te genezen.

belangrijkste
De collecte is de belangrijkste bron van
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. Ze
ontvangen geen subsidies en zijn volkomen
afhankelijk van donaties en giften.

welkom
Geef aan de collectant, te herkennen aan
de collectebus met het oranje vlinderlogo.
Iedere donatie –groot of klein– is welkom! De
collectant gemist? Ga naar www.mscollecte.
nl en doneer online. Het is ook mogelijk om
een donatie over te maken op giro 5057 (NL 92
INGB 000000 5057) of sms STOPMS naar 4333
en doneer eenmalig €2.
Aanmelden als collectant kan ook nog steeds!
Kijk op de website www.mscollecte.nl voor
meer informatie over de MS Collecteweek.
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“Vols, Drums & Rock ’n Roll”
15 slagwerkers en percussionisten van
beide korpsen bespelen niet alleen
melodische instrumenten als xylofoon,
marimba, vibrafoon en pauken en voor
de percussie wordt gebruik gemaakt
van ondermeer bongo’s, conga’s en
templeblocks maar.........

alledaags
Maar ook wordt er muziek gemaakt
met eenvoudige alledaagse
gebruiksvoorwerpen die u in iedere keuken
terugvindt.

verrassing

het podium. De symbiose tussen haar fluwelen
Is wat ze precies ten gehore gaan brengen, maar
stem en klanken van de diverse melodische
een tipje van sluier kunnen wij vast voor u oplichten. slagwerkinstrumenten beloven op voorhand al
No tengo dinero van Los Umbrellos en Music van
kippenvelmomenten op te leveren.
John Miles zullen onder andere de revue passeren.

U bent uitgenodigd!

Kippenvelmomenten
Enkele van de werken worden vocaal ondersteund
door zangeres en “Völser maedje” Amy Schillings.
De 18-jarige vocaliste studeert aan het
conservatorium van Maastricht staat regelmatig op

De korpsen staan o.l.v. van de alombekende
Roland Jaegers en Patrick De Bie. De slagwerkers
en percussionisten van beide korpsen en Amy
Schillings nodigen u van harte uit dit unieke
concert bij te wonen.

Jubilarissen bij Bernardus
Het gemengd kerkel. zangkoor van Ubachsberg had in 2015 haar 125 jarig bestaan en komende
zaterdag 19 november worden intern 3 jubilarissen gehuldigd. Dat gebeurt na de mis van 19 uur
in de pastorie.

de jubilarissen
Ria Habets (alt) is 50 jaar

Amy Schillings die samen met de drumbands
van schutterij en harmonie optreedt.
De drumbands spelen een tiental uiterst
diverse muziekstukken. Van pop- en rock
classics uit de roaring ’60’s en ’70’s, tot
ballads die de laatste tijd de muziekcharts
hebben aangevoerd.

lid. Zij bekleedde jarenlang
een bestuursfunctie,
maar de laatste jaren is zij
teruggetreden in de gelederen
van het gewone volk. Er wordt
nooit tevergeefs een beroep op
haar gedaan.
Leny Kleijkers viert haar
40 jarig jubileum. Zij zingt bij
de sopranen en was jarenlang
penningmeester. Ondanks
dat zij eigenlijk een Winkbuul
is geworden (verhuisde naar
Heerlen) komt ze toch elke
week trouw naar Genberg om
te repeteren en daarna gezellig
Van links naar rechts Leny Kleijkers (40) Maria
nog wat na te kletsen.
Ubaghs en Ria Habets beide 50 jaar lid.
Maria Ubaghs is net als Ria ook alt.
Zij is 50 jaar lid en momenteel ook nog bestuurslid. Vanuit Ransdaal komt ze de gelederen versterken
en dat doet ze met veel enthousiasme.

NIEUWE GENERATIE BOXSPRINGS
MODEL FLY MET MINI POCKETVERING
Kom snel proef liggen!!!

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl
W O O N B O U L E V A R D

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Presentatie 4e jaarboek
A.s. zaterdag 19 november presenteren de
Noabere va Viele dit feestelijk. Het is een
bijzonder exemplaar (full colour) in het
kader van het 1000 jarig bestaan
(6 december 1016 werd Vijlen voor het
eerst in een akte vermeld)

tijdlijn
De redactie heeft hiervoor een speciale
tijdlijn samengesteld die als leidraad
fungeert. Uiteraard ontbreekt de
allereerste akte niet, maar er staat
natuurlijk veel meer in: oude stukken over
het beheer van het Vijlenerbos; een artikel
over de grondbank van Vijlen;
een verzameling kleurrijke Flugblätter uit
WO II; vroege dorpsfoto’s; een schitterende
vogelvluchttekening van Vijlen rond het
jaar 1820 en veel meer.
Wie de tijdlijn bekijkt, beseft dat de
Vijlenerbossen een hoofdrol hebben
gespeeld in die 1000 jaar.

activiteiten
De presentatie van het boek gaat dan ook
gepaard met een tweetal activiteiten het
bos betreffende. ’s Middags (13.45 uur)
gaat de jeugd onder deskundige leiding
van boswachter Jos Mullenders aan de
slag in d’r Busch en gaan staan in de
schoenen van de vroegere Noabere die –
ook al in een héél ver verleden – van kinds
af aan leerden hoe ze het bos zo goed
mogelijk konden beheren. Vanaf Oud Viele
worden de deelnemers om

14 uur met auto’s naar de
werkschuur van Staatsbosbeheer
in het Vijlenerbos gebracht. Rond
16.00 uur is men terug in Oud
Viele, waar ter afsluiting de warme
chocola klaarstaat.
zorg voor laarzen, een jas en warme
kleding die nat en vuil mag worden.
Het aanmelden kon tot 16 nov. via
sjiravanloo@gmail.com , maar als je
alsnog meewilt kun je het altijd nog
proberen.

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten

’s Avonds
Boekpresentatie en uitreiking van
het eerste exemplaar gevolgd door
een lezing van Freek van
Westreenen, werkzaam bij
Staatsbosbeheer en een groot
kenner van de cultuurhistorie
en natuurhistorie van de
Vijlenerbossen. Hij is
één van de auteurs van het
schitterende boek “Oude bossen,
houtwallen en heggen in het
hoogste Zuid-Limburg”. Dat alles
in Oud Viele. De boekpresentatie
begint om 19.30 en de lezing om
20.15 uur. De toegang is gratis.
Aan het eind is er gelegenheid het
jaarboek te kopen. Daarna is het
verkrijgbaar in diverse winkels in
en om Vijlen. Een prachtig cadeau
voor de feestdagen! Meer info:
sjiravanloo@gmail.com .

• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Romeinse expositie
in Bocholtz
Tijdens de nationale archeologiedagen
is er in Bocholtz een heus museum
ingericht. In de voormalige bibliotheek
staan een aantal pronkstukken uit het
Romeins verleden. Aangekleed met
prachtige panelen en lokale vondsten te
leen gekregen van het Thermenmuseum
in Heerlen, de provincie Limburg en
gemeente Maastricht.

Altijd geholpen
door iemand
die u kent
Ook voor hulp bij
overstappen

Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com
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samen
Voor het eerst staan de askisten van
Simpelveld en Bocholtz samen in een
expositie. Het was een heel karwei om de
800 kilo zware replica van de sarcofaag
van Simpelveld te verhuizen van het
gemeentehuis naar Op de Boor. Daar
heeft de bijzondere kist een mooi plekje
gekregen. Het is de moeite waard de
tentoonstelling te bezoeken. U krijgt
een goed beeld van hoe de Romeinen
destijds in hun landelijke villa’s leefden
op het platteland.

bezoek
De komende tijd kunt u de expositie
nog bezoeken op de volgende dagen:
Zaterdag 19 november, zondag 4
december, woensdag 14 december en
zaterdag 17 december.
Ze is telkens open van 13 tot 17 uur.
Toegangsprijs is € 2 voor volwassen en
€1 voor de jeugd. Elke woensdag is
er een leuke workshop voor kinderen.
Meedoen kost €4 p.p.
Voorlopig wordt de ruimte bij Op de Boor
aan de Wilhelminastraat 19 gebruikt.
Ondertussen wordt op zoek gegaan naar
een locatie om al dit bijzondere erfgoed
een vaste plek te geven binnen de
gemeente.
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Ben Starmans (79) koninklijk onderscheiden
Zaterdag 5 november j.l werden Ben , totaal verrast , tijdens de bomvolle
Familie en jubilarissenavond van de Phil in de Harmoniezaal Bocholtz,
de versierselen behorend bij de Orde van Oranje Nassau opgespeld door
Richard de Boer burgemeester vann de gem. Simpelveld. Echtgenote Mia
ontving een bos Bloemen. Natuurlijk kreeg hij naast de felicitaties van
iedereen ook die van kleinzoon Stan, die al 15 jaar bij de Phil speelt en
net als opa trompet speelt en die avond meteen ook jubilaris was.
Ben is nu 60 jaar muzikant (1956) , was 10 jaar (1991-2001) vrijwilliger bij
de Gastenhof en werkt in de zaal ook al 16 jaar mee als vrijwilliger. Hij is
ook nog actief als mantelzorger en speelt de laatste jaren ook nog mee in
de Olympic band.

BOSCAFE
‘T HIJGEND HERT
Een unieke plek in een andere wereld

I.v.m. verdere groei zijn bij BOSCAFE ‘T HIJGEND HERT’,
de volgende functies beschikbaar:
• MEDEWERKER BEDIENING /
1E MEDEWERKER BEDIENING
• ZELFSTANDIG WERKEND KOK
• KEUKENHULP
• WEEKEND KRACHTEN

WAT HEEFT HET BOSCAFE TE BIEDEN:

3 geslachten Starmans bij de Phil met v.l.n.r. Stan , Pa Marcel , Oma Mia
en opa Ben. Kleindochter Maureen staat er niet op, maar is ook al 14 jaar
bij de Phil.
De familie Starmans is goed voor 124 jaar muziekgeschiedenis.

Harmonia huldigt vijf jubilarissen met Caeciliaviering
Zondag 27 november worden door het Simpelvelds kerkelijk zangkoor
jubilarissen in het zonnetje gezet: De gouden jubilarissen Frits Ortmans
(tenor), Piet Bleijlevens (bas) en Charles van Wersch (bas), de robijnen jubilaris
Paul van Nierop (bas) en de zilveren jubilaris Ine van Nierop (alt).
De feestdag begint in de parochiekerk met een hoogmis om 11.00 uur, die het
koor, samen met harmonie St. Caecilia zal opluisteren. Daarna is er bezoek aan
het kerkhof en aansluitend naar verenigingslokaal Oud Zumpelveld voor een
interne huldiging.

De jubilarissen:
Charles van Wersch

Een leuke gezellige werksfeer
Aangename werktijden (Het Boscafé sluit om 21.00 uur)
Vaste vrije dagen
Je komt in een groot team met momenteel 47 medewerkers
Ook regelmatig een weekeinde vrij
Salaris conform cao
Reiskostenvergoeding
Doorgroeimogelijkheden
Opleidingsmogelijkheden
Het hele jaar door werk (geen seizoenbedrijf)

Medewerker bediening / 1e Medewerker bediening:
Er wordt van je verwacht dat je op de dagen dat je werkt,
de eindverantwoordelijkheid hebt voor die dag.
Je stuurt de andere medewerkers aan, bewaart het overzicht
met betrekking tot de reserveringen en de personeel bezetting.
Eigenschappen: Vriendelijk zijn voor de gasten, overzicht kunnen bewaren,
snel kunnen werken, goed kunnen samenwerken.

Zelfstandig werkend kok:

Is als vanzelf bij Harmonia terecht gekomen. Het koor repeteerde altijd bij
hem thuis, in Maxime en Charles zette dan de stoelen klaar. Dus de volgende
stap: gewoon meezingen. Charles stamt toch wel uit een muzikaal geslacht;
zijn overgrootvader was zelfs dirigent van de harmonie. Behalve het zangkoor
heeft hij een aantal hobby’s. Zo helpt hij in de kerk de koster met diverse klusjes en verzamelt hij bidprentjes. Zijn grootste wens is om minstens zijn 60-jarig
jubileum te kunnen vieren.

Er wordt van je verwacht dat je goed en gestructureerd in teamverband
kunt werken, niveau 4 en enige ervaring is gewenst.
Eigenschappen: Netheid, gestructureerd en snel kunnen werken,
passie voor eten bereiden.

Frits Ortmans

Keukenhulp:

Vijftig jaar geleden volgde Frits het pad van zijn oudere broers (zij zongen ook,
Jef zijn oudste broer in Kunrade) Tegenwoordig is hij wat moeilijker ter been,
zodat de klim naar het oksaal een hele opgave is. De laatste keer dat hij boven
kwam zei hij met weemoed: “Dit mot ich neet mieé doeé”. Behalve zingen beoefent Frits ook nog andere hobby’s, als bloemen en bloemsierkunst. Hij was
zo’n 30 jaar lang voorzitter van Simpelvelds bloemenvereniging Irene en verzorgde, samen met een groep dames, altijd de bloemen in de kerk. Hiervoor
ontving hij , samen met echtgenote Lieske, de Akte van Parochiële verdienste.

Zowel door de week als in het weekeinde, ondersteunende werkzaamheden
t.b.v. de kok.

Weekendkrachten:
Je moet goed kunnen aanpakken en kunnen versnellen indien nodig,
leeftijd vanaf 16 jaar.

Graag reageren per Email: info@boscafe.nl

Paul en Ine van Nierop.
Paul kwam via zwager John Dassen bij het koor terecht. Dat beviel hem
prima en daarom porde hij zijn echtgenote Ine om ook lid te worden. Dat
lukte niet meteen, want pas na15 jaar ging Ine overstag. Paul maakte zes jaar
lang deel uif van het bestuur. Verdere hobby’s van Paul: Schaken (hij heeft
zelfs enige tijd schaakles gegeven op de basisschool), wandelen en passen
op de kleinkinderen. Ine is verder nog bezig met schilderen en lid van het
Vrouwengilde. Ook heeft ze enkele jaren deel uitgemaakt van het dameskoor
Choir of Voices. Haar favoriete muziekkeuze ligt in de Afrkaanseen Gospelmuziek.

Piet Bleijlevens
Op advies van meester van Wersch kwam Piet terecht bij het knapenkoor.
Daarna volgde de overstap naar Harmonia. Hier ontwikkelde hij zich tot een
fraaie bas, die heel vaak diverse solo’s voor zijn rekening neemt. Piet maakte
ook enkele jaren deel uit van de muziekcommissie. Zijn grootste hobby, naast
zingen, is fietsen.
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Borstonderzoek moet terug naar
Bocholtz
Aan wethouder Thijs Gulpen (Leefbaar Simpelveld) zijn 424
handtekeningen overhandigd van vrouwen uit Bocholtz, die
willen dat het tweejaarlijks borstonderzoek weer in het eigen
dorp gehouden wordt. De DGD verraste dit jaar de vrouwen
die hiervoor in aanmerking kwamen met de mededeling
dat in Bocholtz geen geschikte plaats meer was om de grote
onderzoekwagen te plaatsen.

actie
De dames Marleen Robben, Resie Jongen (zie foto) en Sindy
Starreveld (niet aanwezig bij de overhandiging) zijn daarop een
handtekeningenactie gestart. Voor veel mensen is de gang naar
Simpelveld bezwaarlijk. Als men al met de bus naar Simpelveld
moet, is daar nog een hele afstand te lopen voordat men bij de
wagen is achter het gemeentehuis.

opkomst
Onbekend is nog of verplaatsing naar Simpelveld gevolg heeft
gehad voor de opkomst vanuit Bocholtz. Gulpen heeft toegezegd
de handtekeningen door te leiden naar de DGD en de gemeente
wil bekijken of in Bocholtz toch een locatie geschikt te maken
is voor plaatsing van de onderzoekwagen. De ingezamelde
handtekeningen zijn van praktisch alle vrouwen uit Bocholtz die
een oproep kregen.

De overhandiging in de raadszaal door links Marleen Robben
en Resie Jongen rechts aan wethouder Thijs Gulpen midden.
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Advents en deurkransen bij
St.Paulus Vaals
Wederom hebben de damescomité leden van de Vaalser schutterij hun best
gedaan en weer mooie advents en deurkransen gemaakt , die volgende week
zaterdag 26 november van 10-18 uur in café ‘t Vereinshoes , Koperstraat 21 te
Vaals voor een schappelijke prijs te koop zijn. Komt U gerust eens kijken , de
kransen en eventuele kleine cadeautjes zijn in het café te bewonderen en de
entree is natuurlijk gratis.

Lezing over Clara Fey en haar vriendinnen
in het Aken van de negentiende eeuw
Dinsdag 22 november vanaf 20 uur in de zaal van Oud Zumpelveld, Irmstraat 23.
Clara Fey woonde vanaf september 1878 in Simpelveld en nam haar intrek
in de in 1877 klaargekomen 2 vleugels van het Loreto-klooster, waarvan
2 oktober 1875 de eerste steen werd gelegd. In Simpelveld kwamen ze
überhaupt terecht, door de z.g Kulurkampf van de toenmalige Reichskanzler
Otto von Bismarck. (Jesjpòòrt en Jesjtivvelt deel 2 pag. 129 t/m/ 134).

ander aspect
Ine Scholl, die de lezing verzorgt, belicht een ander aspect van de
geschiedenis, zoals de kop van dit artikel al vermeldt.

spannende tijd
Geboren werd Clara Fey op 11 april 1815 en groeide op in Aken in een
spannende tijd. Binnen het katholieke geloof was een grote ontwikkeling
gaande. De Duitse biedermeiercultuur werd gevolgd door de tijd van het
Realisme, de industrialisatie van Europa, van Aken was in volle gang. In die
periode stichtte ze haar eerste klooster in het z.g. Körferhaus in Burtscheid.
Haar ideeën en visie op geloof, op cultuur en op haar levensdoel werden
door de bovengenoemde ontwikkelingen beïnvloed. Clara Fey stond daarin
niet alleen.

achtergrond

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

Haar vriendinnen Franzisca Schervier en Pauline von Mallinckrodt hadden
dezelfde achtergrond als zij en maakten gelijksoortige keuzes in het
leven. Alle drie nemen ze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de
welzijnszorg in Duitsland.
Tijdens de lezing worden de bijzondere levens van deze vrouwen
besproken: de invloed van Luise Hensel, de ontwikkeling van kerkelijke
orden in de zorg voor ouderen, kinderen en gehandicapten.

geschiedenis
Daarnaast komt de geschiedenis van Aken in de negentiende
eeuw aan bod. In deze eeuw verandert de stad grondig. In 1803
zijn de verschillende wijken
van Aken nog van elkaar
gescheiden door weiden
en akkers. Tijdens het leven
van Clara Fey wordt Aken
een industriestad en krijgt
het met de internationale
spoorlijnverbindingen
contacten in heel Europa.

over Ine Scholl

Het originele bidprentje van
Clara Fey.

Zij is reeds vele jaren actief lid
van de Heemkundevereniging
De Bongard, waarvan vele
jaren in het bestuur. Vanuit
de sectie archeologie heeft ze
meegewerkt aan opgravingen
en enkele tentoonstellingen
georganiseerd. Verder is zij ook
lid van de museumgroep.

toegang

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang
gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Spoorviaduct bij Burtscheid. Werd in 1838 gebouwd over het
Wormdal en 1 september 1841 geopend. Was 277 m. lang en tot 16
m. hoog en volledig uit baksteen. Op 16 oktober 1944, kort voor de
overgave van Aken, werd een boog door een SS commando
vernietigd en na de oorlog vervangen door een stalen stuk.
De afbeelding is van vlak na de bouw van het viaduct.
Het is er nog en wel tussen de stations Rothe Erde en de
Hauptbahnhof. Dagelijks rijden er nog o.a. 5 thalys treinen
van Frankfurt over Keulen naar Brussel.
Op de achtergrond de Kuckartsmolen en ‘dr Pool “Wéjjer”van de
Worm.
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7 Jubilarissen bij St. Cecilia Bocholtz
Zaterdagavond 19 november viert de Fanfare
haar patroonsfeest.
Na het afhalen en een H. Mis om 19 uur in de
parochiekerk, wordt het feest voorgezet met een
jaren ‘80 party.
Hieraan voorafgaand worden de jubilarissen
natuurlijk stevig in het zonnetje gezet.
Alles intern in de Harmoniezaal aan de Dr.
Nolensstraat.
Kristal = 10 jaar
Wes Kikken, Roland Jaegers, Ties Baggen, Kai
Spelthaen en Sofie Ridderbeek.
Zilver = 25 jaar

Giel Hermans
Begon als 8 jarige op de tuba bij Harmonie St.
Agatha Eys, waarbij ook zijn vader en broer.
Meteen na concoursdeelname van St. Cecilia, in
1991, werd Giel gevraagd door Jos Stoffels om
lid te worden van de fanfare in Bocholtz. Jos en
Giel waren in hun diensttijd beiden lid van het
Trompetterkorps der Artillerie . De stap naar de
fanfare heeft Giel tot op de dag van vandaag als
heel positief ervaren. De overgang van harmonie
naar fanfare betekende dat hij, inmiddels
trombonist zijnde, minder op de achtergrond
stond. Ook heeft hij nog eens mogen mee spelen
bij de Kalkdörfler en is samen met hen in 1995
naar Zwitserland gegaan. Bovendien was hij actief
bij het organiseren van de Taptoe tijdens het
110-jarig bestaansfeest en zit hij in de werkgroep
die 2 jaarlijks het kerstconcert organiseert. Zijn
echtgenote, zussen en nichtje zingen, net als Giel
zelf allemaal in een koor. Giel zelf is al bijna 60 jaar
(diamant) muzikant.

Robijn = 40 jaar

Agnes Weijers
Startte medio 1975 startte Agnes met solfège bij
haar oom Jeu (Weijers). Officieel lid werd ze op
1 januari 1976 . Haar vader (Frans Weijers), broer
en zussen zaten al bij de fanfare, dus was het
eigenlijk vanzelfsprekend dat ze lid werd. Het was
echter geen must, het leek haar vooral erg leuk.
Agnes begon op de cornet en later de piston.
Verdere activiteiten van haar: Een tijd lang lid van
de muziekcommissie. Haalt af en toe papier mee
op en is bestuurslid en natuurlijk lid van de groep
die jaarlijks de kerstnacht loopt en speelt. Agnes
is de eerste vrouw in de fanfare die een 40 jarig
jubileum viert.
(vanwege plaatsgebrek iets ingekort, redactie).

De jubilarissen V.l.n.r. Ties Baggen - Agnes Weijers - Sofie Ridderbeek - Roland Jaegers
- Wes Kikken - Kai Spelthaen en Giel Hermans.

Kapellen Festijn met 3 toppers
In Epen, kan op zondag 27 november a.s. volop genoten worden van
blaasmuziek van het allerhoogste niveau. De bezoekers krijgen een
gevarieerd programma geserveerd door topkapellen dat zijn weerga niet
kent. Vanaf 13 uur zal Marlènticka (met o.a. Bocholtzenaar Loek Smeijsters)
de spits afbijten en u muzikaal vermaken door show en hun specifieke
Mährische muziek. Voorts geeft een groot ensemble van de wereldberoemde
Marinierskapel der Koninklijke Marine acte de presente. Dit 25-koppig
ensemble onder leiding van Marcel Jungen en Jos Jansen brengt muziek van
de bovenste plank.

Tenslotte
de bekende Original Maaskapelle onder leiding van Bert Adams uit Wessem.
Dit orkest is al jaren een grote naam in binnen en buitenland.

welkom
bent U allen in Gemeenschapshuis ’t Patronaat, Patronaatsplein 1
te Epen. Het is aan te raden om tijdig aanwezig te zijn i.v.m. beschikbare
zitplaatsen. De toegang is vanzelfsprekend gratis. Voor Info kunt u terecht bij:
Henk Kleijnen 043 - 4572293

Die Maaskapelle o.l.v. Bert Adams.
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Ceciliafeest Eys met
jubilarissen

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
woensdag 23-11:
voorgerecht: groentensoep - brood kruidenboter
hoofdgerecht: zuurvlees - friet - salade appelmoes
nagerecht:
mini coupe banaan

Komende zondag 20 november vieren dameskoor
Octavia en kerkelijk zangkoor St.-Cecilia hun
jaarlijkse St.-Ceciliafeest. Beide koren luisteren
dan de hoogmis, om 9.45 uur, op in de H. Agatha
parochiekerk. Let op: Mis en feest vinden ditmaal
niet op de zaterdagavond plaats!
waaier
Tijdens de dienst wordt een brede waaier aan
liederen gezongen: ‘Spirit of the living God’,
‘Wanneer ik door de velden ga’, ‘Gebet’ van C.M.
von Weber, ‘So nimm denn meine Hände’, ‘Santo’,
‘Veni Creator Spiritus’ en ‘Alto Trinita beata’.

jubilarissen
Na de H. Mis wordt het feest intern voortgezet in Café
Sport, waar het dameskoor dit jaar twee jubilarissen kan
huldigen. Dit keer zijn dat Bertien Wenders-Odekerken,
60 jaar lid en Jo Gulpen-Loneus 50 jaar lid van Octavia .
Beide dames zingen bij de alten; ook op de
zaterdagavond bij de avondmis zijn ze geregeld van de
patij. Beide zijn bovendien als bestuurslid actief geweest,
waarbij Jo Gulpen vier jaar secretaris. Bertien Wenders
heeft nog andere kwaliteiten; zij verzorgt elk jaar op het
Ceciliafeest een komische act.
Na het officiële gedeelte is er aansluitend een lunch voor
de zangers en zangeressen met hun partners.

donderdag 24-11:
voorgerecht: uiensoep - brood - kruidenboter
hoofdgerecht: tilapia - aardappelpuree- broccoli
nagerecht:
apfelstrudel met bolletje ijs
woensdag 30-11:
voorgerecht: kippensoep - brood kruidenboter
hoofdgerecht: wortelenstampot met zuurvlees
nagerecht:
mini dame blanche
donderdag 1-12:
voorgerecht: tomatensoep - brood kruidenboter
hoofdgerecht: bami met babi pangang
nagerecht:
chocolademousse
Reserveren uitsluitend via, facebook, mail of
telefonisch. Reserveren woensdag, uiterlijk dinsdag tot 21 uur. Reserveren donderdag, uiterlijk
woensdag tot 21 uur
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl

Schapen en ijs
bij Omroep Krijtland
Deze week start de uitzending met
een nieuwe Jan & Alleman. Jan Somers
ontmoet hierin Maarten Vlas uit Gulpen. Hij is
schaapsherder van beroep en hoedt zijn kudde

De jubilarissen van dameskoor Octavia: Links Bertien
Wenders-Odekerken (60 jaar lid)
en rechts Jo Gulpen-Loneus (50 jaar lid).
Foto: Pierre Quadakkers.
regelmatig op de St. Pietersberg.
Daarna een bijdrage van de gemeente Gulpen-Wittem
over het cultureel erfgoed.

streekproeven
Tot slot een nieuwe aflevering van het populaire
programma Streekproeven. Nancy ontdekt hierin dat
in deze regio ook op diverse plaatsen ambachtelijk ijs
wordt gemaakt.

start
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start
donderdag 17 november en is een week lang dagelijks
op ieder oneven uur zowel analoog als digitaal (Ziggokanaal 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 .
Overigens worden via het
radiokanaal van collegaomroep Maas en Mergelland
regelmatig onderwerpen uit
het Krijtland
uitgezonden.
De radioomroep is
hier te
ontvangen
op de kabel
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
87,5
bij u aan huis
(analoog),
ether 107,9
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
FM en Ziggo
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!
kanaal 918 /
921.

Hair Care
& M o re

Angelique Hanssen 06-136 76 031
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WDZ info
Sinterklaas
Volgende week zaterdag 26 november brengt Sint met zijn Piet
een bezoek aan het clubhuis. De Sint komt om 14.30 u., maar het
feest voor kinderen tot negen begint al om twee uur, zodat ze nog iets leuks
kunnen maken voor Sinterklaas. De Goedheiligman heeft voor alle spelers en
begeleiders een mooi cadeautje. Broertjes en zusjes zijn welkom, zo ook de
kinderen en kleinkinderen van leden. De jeugd heeft tekeningen gemaakt en
de Sint beloont de maker van de mooiste met een extra zakje snoep. De Sint
heeft te kennen gegeven dat alle belangstellenden, jong en oud van harte
welkom zijn.

Havana
De WDZ veteranen sluiten het seizoen af met een gewaagd avontuur. Zaterdag
26 november gaan ze bijna 60 jaar terug in de tijd.
Dan bezoeken bezoeken ze november 1958 de beruchte kroeg El Milagro
in Havana op Cuba. Een roerige tijd. Fidel Castro en Che Guevara staan aan
de vooravond van de revolutie. In de stad wemelt het van gangsters en
geheim agenten. Prostitutie en criminaliteit tieren welig met El Milagro als
sinister trefpunt. Maar de kroeg staat ook bekend om zijn uitbundige feesten
met muziek en dans tot diep in de nacht. De van Cuba afkomstige Salsa,
maar ook de bachata en de merengue doen het bloed sneller stromen in de
aderen. Een grote variatie aan Cubaanse hapjes, een glas rum of een mojito
cocktail en een Cohiba Behike sigaar in de mondhoek maken de avond tot
een onvergetelijke gebeurtenis, maar niet zonder gevaar. De veteranen zijn
uitdrukkelijk gewaarschuwd. “Spreek vreemden niet aan, bemoei je niet met
ruzie, pas op voor contact met onbekende vrouwen.” Er geldt een strikte regel:
bij binnenkomst wapens inleveren!

Mark Flekken
Op zaterdag 10 december gaat WDZ met een bus van taxi van Meurs naar de
wedstrijd MSV Duisburg - Fortuna Köln. Vanaf het begin dit seizoen is vroeger
jeugdlid Mark Flekken keeper van het eerste elftal in Duisburg. In het nog
jonge seizoen heeft Mark veel lovende woorden over zijn presteren gehoord
en is hij in de prachtige voetbaltempel van de Meidericher Spielverein
uitgegroeid tot publiekslieveling nummer 1.
De wedstrijd begint om twee uur ‘s middags. De bus vertrekt om elf uur vanaf
de parkeerplaats aan de Aretsbosweg. De kosten voor bus
en entree bedragen per persoon 17 euro.
Opgeven kan tot uiterlijk 30 nov. bij: Huub Schepers via
huubschepers@kpnmail.nl . Vermeld bij opgave naam, voornaam,
adres en geboortedatum. Op 1 december geven we de namen
van de deelnemers door aan MSV Duisburg.
PROGRAMMA
Zaterdag 19 november.
JO17-1 RKVVM/Gulpen/Sibbe - WDZ 14.30u.
JO17-2 WDZ JO17 - Sylvia/H&S 1G 13.00u.
JO15-1G WDZ - Sporting Heerlen
14.30u.
JO15-2 Sportclub’25 1 - WDZ
12.30u.
JO13-1 ZW’19-SVS - WDZ
12.15u.
JO13-2G WDZ - SVO DVC’16 1M
11.45u.
JO11-1 Sportclub Jekerdal 2 - WDZ 08.45u.
JO11-2G WDZ - Laura/Hopel Comb 3 10.30u.
JO11-3G WDZ - V.V. Schaesberg 5
10.00u.
JO11-4 WDZ - Groene Ster
10.00u.
JO9-1
WDZ - SV Geuldal
10.00u.
JO9-2G WDZ - Weltania 1
10.00u.
JO9-3G RKHSV 2 - WDZ
09.30u.
JO7-1
WDZ - FC Gulpen
09.00u.
JO7-2
WDZ - FC Gulpen
09.00u.

Ve
Rood-Groen LVC ‘01 - WDZ
Zondag 13 november

2-4

1e
2e
3e
4e
VR1

3-2
0-1
2-2
6-2
5-0

Schinveld/Arx ICT - WDZ
WDZ - FC Hoensbroek
WDZ - RKIVV 1
Vijlen 3 - WDZ
De Ster/Havantia - WDZ

Foto: Keeper Mark Flekken ( staand 2e
links met blauwe trui) bij de WDZ jeugd.

Uitslagen
Zaterdag 12 november
JO19-1 FC Kerkrade - West - WDZ
4-3
JO17-1 Scharn 3 - WDZ
1-2
JO17-2 WDZ - Weltania 1
1-4
JO15-1G RKHBS - WDZ
0-1
JO13-1 Groene Ster 2 - WDZ
2-4
JO13-2G WDZ - RKVVM/Gulpen/Sibbe 3 4-3
JO11-1 Berg’28/Vilt - WDZ
1-5
JO11-2G WDZ - RKTSV 1
11-1
JO11-3G WDZ - KVC Oranje
Afg.
JO11-4 ZW’19-SVS 3 - WDZ
7-1
JO9-1
WDZ - Rood Groen LVC’01 0-1
JO9-2G WDZ - FC Kerkrade-W 4
1-0
JO7-1
RKVVM - WDZ
0-2
JO7-2
RKVVM - WDZ
0-2
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Jong Sportclub’25 vs
Jong Groene Ster
Dinsdag 22 november om 19.45
uur spelen deze 2 tegen elkaar op
het terrein van de Groene Ster. Het
team bestaat , evenals dat van de
Groene Ster uit jonge talenten van
de selectie 1 en 2. Het is de tweede
wedstrijd voor Jong Sportclub’25.
Eerder werd er tegen Roda JC A1
gespeeld, een leerzame wedstrijd.
Met Jong Groene Ster treft men
wederom een sterke tegenstander.
Het 1ste van Groene Ster speelt
namelijk Hoofdklasse, ook het
2de elftal en JO19 spelen op hoog
niveau.

Sinterklaas op bezoek
Zaterdagmiddag 19 november
brengt Sinterklaas en Zwarte piet
om 14.00 uur een bezoek aan
clubhuis de Sjans. Deze middag
wordt georganiseerd voor alle
spelertjes en speelstertjes van
de JO7 en de bambini. Ook alle
kinderen van leden tot en met 7
jaar zijn van harte welkom. Sint en
Piet zorgen ervoor dat ieder kind
een presentje ontvangt. Komt u
ook naar deze gezellige middag?
U kunt wellicht nog een mailtje
sturen naar van de volgende
mailadressen: tiesia.schlechtriem@
gmail.com of patricia_stevelmans@
hotmail.com . Vermeld in deze mail
ook de leeftijd.
Met de bus naar Bekerwedstrijd
Sportclub‘25 1 heeft Sportclub
Leeuwen 1 geloot voor de 3de
ronde van de beker. Beide spelen
in 3C. De wedstrijd vindt plaats
donderdag 17 november en
wel om 20.00 uur in Roermond.
De winnaar van deze ronde zal
tegen de winnaar van Susteren
- SCM 1 spelen. Dankzij de
geweldige samenwerking met
hoofdsponsor Taxi en Autocenter
van Meurs (TVM) kunnen wij
voor onze supporters de reis naar
Roermond per touringcar mee
te beleven. Er wordt gespeeld
op het terrein van SVC 2000
omdat Sportclub Leeuwen niet
over een licht installatie beschikt
(Jagerstraat 1 in Roermond). Voor
de luttele prijs van € 8,00 wordt u
gebracht vanaf ons clublokaal te
Bocholtzerheide naar Maasniel en
vice versa! Opgeven kan op het
volgende mailadres: senioren@
sportclub25.nl of een telefoontje
naar 06-51.53.37.29. (omdat Troef
woensdag en donderdag bezorgd
wordt weten we niet of die nog
tijdig in de bus valt).

Zonder hen is het onmogelijk
een amateurvoetbalvereniging te
runnen. De inspanningen van al
deze mensen maken het voor ons
mogelijk te genieten van de mooie
voetbalsport en de gezelligheid
die bij onze vereniging hoort. Serv
Pelzer is een van de vele onmisbare
vrijwilligers. Het Algemeen Dagblad
(AD) heeft momenteel een wedstrijd
waarbij men kan stemmen op
clubhelden. Wij vragen 2 minuten
de tijd van u, stem via de link www.
sportclub25.nl op Serv Pelzer. U zelf
maakt dan kans op ‘n Ford Fiësta en
Sportclub’25 op liefst 10.000 euro.
En nu stemmen en delen,
Toppie en bedankt!

PROGRAMMA
Zaterdag 19 november:
Vet: FC Kerkrade West -Sportclub’25 18.30u.
JO15-1: Sp’25 -WDZ JO15-2
12.30u.
JO15-2-Sp’25- SJO ZW’19-SVS JO15-2 10.30u.
JO7-1/2: Sp’25- SJO ZW’19-SVS JO7-1/2 10.30u.
Zondag 20 november:
2e : Sportclub’25 1- Walram 2
12.00u.
3e: Sportclub’25 3- Rood Groen LVC’01 3
10.00u. UITSLAGEN
Zaterdag 12 november:
G1G: SV Brunssum G1 -Sportclub’25 G
Vet: Sportclub’25- LHC
4-2
JO15-1: Sp’25 – De Leeuw JO15-2 afg.
JO15-2-Sp’25- Groene Ster JO15-3 afg.
JO7-1/2: Sp’25- FC Gulpen JO7-1/2 4-2
Zondag 13 november:
1e: Sportclub’25 1- Kerkrade West 1 5-2
2e : Weltania 2- Sportclub’25 2
4-1
3e: RKIVV 2 -Sportclub’25 3
6-2
VR: Sportclub’25 VR1- GSV’28 VR2 3-0

WNK

Zondag 6 november namen 3 groepen meisjes van
Gymnastiekvereniging Werk Naar Krachten Simpelveld deel aan een
turnontmoeting in Brunssum, speciaal bedoeld voor recreatieve
turnsters en turners. Zij kunnen voor publiek laten zien wat ze door het
jaar geoefend hebben. Om te worden gejureerd en als groep dien je dan
een bepaald aantal punten te behalen voor een 1e, 2e of 3e plaats.
Alle 3 de groepen van WNK waren goed voor een 1e plaats !!
Bestuur en leiding zijn trots op de turnsters die zo goed geturnd hebben.

Het vreugdevolle moment na de bekendmaking van de 1e plaats.

In het weekend van 5 en 6 november
werden de volgende wedstrijden
gespeeld.
De uitslagen:
BC Olympia ’56 1 – BBC 1:
7-1
BC Olympia ’56 2 – BBC 2:
5-3
BC Rally 1 – BBC 3:
1-7
BC Venray 2 – BBC 4:
3-5
BC Rally 3 – BBC 5:
5-3

Uitwisselingen
Op woensdag 23 en vrijdag 25 november vinden er uitwisselingen
plaats tussen respectievelijk Shuva uit Vaals en BBC’77 en BBC’77 en BC
Brunssum. De recreatieve spelers van de verenigingen treffen elkaar voor
een avond gezellig en sportief badminton.
Woensdag 23 november: Sporthal Vaals, Sneeuwberglaan 1a, Vaals van
20 - 22 uur. Iedereen die wil deelnemen, kan zich aanmelden bij Hans
Zander: zanderhans@gmail.com . Vrijdag 25 november:
Sporthal Bocholtz, Wijngracht 9 van 20.30 – 23 uur. Aanmelden kan
mondeling bij Maurice Snackers, maar is niet noodzakelijk. Op de avond
zelf aanwezig zijn is voldoende.

In het weekend van 12 en 13 november
werden onderstaande wedstrijden
gespeeld.
De uitslagen:
BBC 1 – BV Almere 5:
1-7
BBC 2 – BC Geldrop 1:
5-3
BBC 3 – BC Geldrop 2:
2-6
BBC 4 – BC Rebeo 3:
8-0
BBC 5 vrij
Kijk voor meer nieuws en informatie op
onze website www.bbc77.nl of vind
ons op Facebook: Bocholtze Badminton
Club ’77.

Beste Sportclub’25 leden
Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen
een gezonde voetbalvereniging,
dus ook bij Sportclub’ 25.
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