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Hay houdt nog steeds van het leven Kerstconcert David
Het Simpelvelds Mannenkoor David en Harmonie St. Caecilia Simpelveld
musiceren zondag 11 december vanaf 17.30 uur samen in de St. Remigius
en van zingen
parochiekerk. De organisatie heeft gezorgd voor een zo gevarieerd mogelijk
Het bloed kruipt, waar het niet gaan
kan. Dat geldt zeker voor Hay Bodde,
de aimabele zanger die oorspronkelijk
uit Nuth komt, jarenlang een
horecazaak bestierde in Gulpen en
op dit moment van het goede leven
geniet in Eys. En bij dat goede leven
hoort muziek.

programma van licht klassieke muziek en internationale kerstliederen.

programma

Hieraan werken mee: Het Simpelvelds
Mannenkoor David samen met het Mannenkoor
Lauwerkrans uit Mechelen o.l.v. Jean Lardinois en
aan de piano Marcel Konieczny en Harmonie St.
Caecilia Simpelveld o.l.v. Paul Oligschläger.
Bijzondere gast is sopraan Amy Schillings.

CD presentatie
hoewel hij door ziekte een tijdje uit
de running was, pakt hij het zingen
nu weer vol enthousiasme op en
Hay Bodde die zaterdag 3 december
dus presenteert hij op zaterdag 3
in café Sport Eys zijn nieuwste CD
december vanaf 20 uur zijn nieuwste presenteert.
CD In café Sport in Eys. Naast Hay
zelf komen de volgende artiesten op het podium: Duo Alpen Gold, Corinna
Sommer, Limbo Express, D’r Wielly, Die Spatzl, Henk & Rita, Jordy Swillens en
Sjpringleavend.
Natasja de Jong presenteert de avond en fotograaf is Ger Dokter.

internet

De laatste jaren is Hay ook actief als internet-radio DJ en daarbij draait hij
vooral de Limburgse muziek, waar hij een zwak voor heeft.

CV Amy

Als 9 jarige begon ze met haar eerste zanglessen
bij diverse bekende zangpedagogen. Op
14-jarige leeftijd werd ze lid van het ensemble
Voice-Art. Met 16 ging ze zangles volgen aan
Amy Schillings
het Conservatorium Aken. Van september dit
jaar studeert ze aan het conservatorium in Maastricht Solozang & Opera.
De afgelopen jaren deed ze veel ervaring op als soliste bij concerten en
opluisteren van H. Missen.
Er is geen entree, een vrije gave is welkom.

gezellig samenzijn

Is er na afloop in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat 23.
Ook alle bezoekers van het concert zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Simpelvelds Mannenkoor David stelt uw aanwezigheid zeer op prijs.
(zie ook de advertentie elders in Troef)

De nieuwe CD heet ‘Ich liebe das Leben’ en zoals de titel doet vermoeden,
staan er allemaal Duitse liedjes op. Covers dit keer, onder andere van Hansi
Hinterseer. De entree is uiteraard helemaal gratis.
(Zie ook de advertentie elders in Troef).

Verder in

TROEF

Kerstconcert
Cecilia Vaals

3

Kribkeswandeling
Heuvelland

5

Jubileumboek
Veldeke

6

Kerstmarkt Vaals

6

Kerstwereld Rolduc

7

Kribkeswandeling
Bocholtz/Simpelveld/Orsbach

8

4 Geslachten

Simpelvelds mannenkoor David ten voeten uit.

Troefmededeling

Ons blad komt voor het eerst ook in de week tussen Kerst en Nieuwjaar uit
en wel op woensdag 28 en donderdag 29 december.
Een unieke gelegenheid om uw wensen en reclame-uitingen in dit nummer
te zetten, ook omdat deze ook nog voor de eerste week van januari gelden,
want Troef komt maar eens in de 14 dagen. Kerstwensen kunt u natuurlijk,
als altijd opgeven voor het Kerstnummer wat als gebruikelijk op
16 december uitkomt. Namens Troef Leo Franzen
vlnr; Oma Gerda Heckmans-Haagmans
(58 jaar, Bocholtz), moeder Karin Houtermans-Heckmans (29 jaar, Lemiers), overgrootoma Fieny Haagmans-Offermans
(83 jaar, Kerkrade) en baby Anne
(6 maanden).

BEZORGER(STER) Gezocht
voor één route in

Simpelveld

Minim. leeft. 13 jaar. Ook zeer geschikt voor ouderen.Info en aanmelden op
045- 5443567. Mailen kan ook op info@weekbladtroef.nl met
gegevens en tel. nr. (Contante, zeer goede betaling, per verspreiding)

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

www.weekbladtroef.nl .

Tot Driekoningen 6 januari 2017
10-de editie Kribkeswandeling

AGENDA

Nostalgische Kerstmarkt Vaals

Heuvelland en Voerstreek (zie ook advertorial)

binnenplein Maastrichterlaan 101 van 10-20 uur.
Entree gratis (zie ook artikel).

Vrijdag 2 december:
Grote Nationale Vogelshow

				
Oudejaarsconference Raymond Clement

Zaterdag 3 december:
CD presentatie Hay Bodde

Zondag 4 december:
Adembenemende Kerstwereld Rolduc

in Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk.
van 18.30 tot 22.00 uur (zie ook artikel).

in café Sport t.o. de kerk in Eys vanaf 20 uur met
artiesten. Gratis Toegang (zie ook artikel).

				
Adembenemende Kerstwereld Rolduc

13-19 uur. Entree €3,50, jeugd tot 12 met foto
€ 1.50 (zie ook artikel en advertentie)

Grote Nationale Vogelshow

in Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk. van 12 tot
22.00 uur (zie ook artikel).

HUISARTSEN

Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz
045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld
045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg
045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere
043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/ 3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
		
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur. 0455441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)

Pagina 2

in Klimboom Simpelveld. Aanvang 20.00 uur

11-17 uur. Entree €3,50, jeugd tot 12 met foto €
1.50 (zie ook artikel en advertentie)
				

Grote Nationale Vogelshow

in Café Oud Bocholtz (t.o.) de kerk. van 10 tot 17
uur (zie ook artikel).

Nostalgische Kerstmarkt Vaals

binnenplein Maastrichterlaan 101 van 10-20 uur.
Entree gratis (zie ook artikel).

Trio Vivente en “de 3 Vertellers”
in Klimboom Simpelveld.
Aanvang 15 uur

				
Koempelmis

11.15 uur in parochiekerk Heilige Familie,
Veldstraat Schaesberg - Landgraaf (zie ook
Kortvermeld).

Dinsdag 6 december:
Marktdagconcert orgel St. Pancratiuskerk
Heerlen. Entree gratis (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 7 december:
Senioren+ wandeling

Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk (zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 10 december:
Adembenemende Kerstwereld Rolduc

13-19 uur. Entree €3,50, jeugd tot 12 met foto
€ 1.50 (zie ook artikel en advertentie)

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.

Dinsdag 6 december wordt het oude papier in Wahlen Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed
gebundeld, aan de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.

Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de
weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:

Donderdag 8 december
WIJK 2 :
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.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 13 december:
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen - Bouwensstr.- Bouwerweg Brandstr. - Brewerstr. - Buysroggesttr. - Clara Feystr.
- Clovisstr. - Deus - Diddenstr. - Dr.Ottenstr. - Dr.
Poelsplein - Dr. Schweitzerstr.- Gangstr.- Grispenplein Haembuckerstr. - Hennebergweg - Jamarstr. - Kapelstr.
- Karolingenstr. - Kromstr. - Laurenthof - Laurentstr. Lerschenstr. - Merovingenstr. - Molt - Norbertijnenstr. Panneslagerstr. - Peuschkensheiderweg -Romeinenstr.
- Scheelenstr. - Sougnezstr. - Stampstr. - Steenstr.St.Georgestr. - St. Remigiusstr. - van Werschstr. Verzetstr. - Vinkedelstr. - Wijnstr. - Zaunbrecherstraat
en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.
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Zondag 11 december:
Kerstconcert Simpelvelds
mannenkoor David

met harmonie St. Caecilia vanaf 17.30 uur samen
in de St. Remigius parochiekerk. Entree Vrije gave
(zie ook artikel en advertentie).
			

Sfeervol Kerstconcert in Vaals

Kon. Mannenkoor Cecilia 1837 vanaf 17 uur in de
St. Pauluskerk o.l.v. Emmanuël Pleijers (zie ook
advertorial).
					

Adembenemende Kerstwereld Rolduc

11-17 uur. Entree €3,50, jeugd tot 12 met foto €
1.50 (zie ook artikel en advertentie)
				

Jeugd kerst activiteit IVN Vijlen-Vaals
van 14 tot 17 uur in IVN Lokaal aan de
Lindenstraat 17 Vaals (zie ook artikel).

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
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Sfeervol Kerstconcert in Vaals
Kon. Mannenkoor Cecilia 1837 organiseert
dit zondag 11 december om 17 uur in de St.
Pauluskerk o.l.v. Emmanuël Pleijers.
Verder werken mee:

Het trombonekwartet Hathor o.l.v.
Harrie Ries - Veronika Bukarenkosopraan - Peter Schillings bariton koor en zang ensemble uit “Tsiel “
en Paul Huijts-piano.
Een keur van internationale kerstliederen van
Gregoriaans tot Romantiek wordt ten gehore
gebracht en brengt u alvast in kerststemming.
Trombonekwartet Hathorbe, Tsiel en solisten
begeleiden het koor.

Advertorial

Sinterklaas
en zijn
Pieten
bij u thuis !

Toegangsbewijzen ad € 7,50
zijn verkrijgbaar via Internet:
www.kmkcecilia1837.nl .
Na ontvangst betaling zijn deze bij de kassa
beschikbaar vanaf 16 uur.
Sluiting bestelling/overmaking 4 december .
Voorverkoopadressen :
Drukkerij C.J.Thoma, Kerkstraat 33 Café de Fockink, Kerkstraat 15 - Rouhl
Damesmode, Maastrichterlaan 86 The Read Schop Maastrichterlaan 45 en
Café-restaurant Suisse, Maastrichterlaan 63,
allemaal in Vaals.
Er is geen plaatsreservering.

Op 2 of 4 december a.s.
Voor info: 06-12.21.99.44

Nobilis groen

programma
Harrie Ries, voormalig solotrombonist WDR
Sintfonieorchester Köln brengt met Hathorbe
ondermeer “The First Noel”(arranged by Robert
Elker) en Cristmas Ornaments (arranged by
Rodny Miller/James Erdman).
Veronika Bukarenko is een Russische sopraan,
die na Moskou en Milaan nu in Maastricht haar
muzikale opleiding vervolmaakt.
Peter Schillings is de vaste bariton solist uit Vaals
Hij viert volgend jaar zijn 50-jarig jubileum als
koorlid.

beschikbaar

is het volledige programma bij aanvang van het
concert.
Het Bestuur van KMK Cecilia 1837 Vaals rekent
op uw aanwezigheid en wenst u een mooi
concert toe.

Trombonekwartet Hathorbe een van de
begeleiders van Cecilia.

Div. soorten Kerstbomen
Koolhoverweg 31
Bocholtzerheide
045 5442868

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Eetkamertafel Valori uitgevoerd in massief eikenhout.
Het tafelblad en onderstel kun je kiezen in diverse
uitvoeringen.
afmeting: H78xL180xB100 cm

W O O N B O U L E V A R D

Van € 999,- voor

€ 849,H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
Pagina 3
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Bergmans en Wijnen sluit winkel,
maar stopt niet met de elektro-installatie en service witgoed!
Na bijna 60 jaar gaat Bergmans & Wijnen, per 1 januari 2017, de winkel aan de Rijksweg 60 in Nijswiller sluiten.
Het elektrotechnisch installatiebedrijf blijft bestaan op de welbekende weg.
Waar wij niet mee stoppen is de, aan huis, reparatie/service aan uw witgoedapparaten, zoals wasautomaten,
drogers, vaatwassers en koel- en vrieskasten.
Blijkt tijdens de reparatie dat het niet meer lonend is om uw apparaat te repareren,
kunnen wij u wel een nieuw apparaat bezorgen/inbouwen.
Verder zal de service, tijdens de garantieperiode, aan de bij ons gekochte apparaten blijven doorlopen.
Voor de verkoop van installatiematerialen, lampen etc. kunt u terecht in ons magazijn aan de Rijksweg 66.
Begin december starten we met de uitverkoop van de winkelrestanten
maar u kunt natuurlijk tot het eind van het jaar terecht voor alle nieuwe apparatuur.
Wij hopen op uw begrip en bedanken alle klanten en relaties.
We zien u graag terug in 2017.
Directie Bergmans & Wijnenektro BV
Rijksweg 60 6286 AH Nijswiller-Wittem 043-4512244 info@bergmans-wijnen.nl

Grote Nationale
Vogelshow
in Bocholtz

MEDIAWIJSHEID

Op www.cjg043.nl vind je deze maand alles wat je
wil weten rondom het thema Mediawijsheid.
Praktische tips en handige info over:
• wat kinderen en jongeren zoal doen online
• de risico’s die je kind online loopt
• hoe je je kind mediawijs kunt maken
• apps die het leven makkelijker maken
Experts aan het woord
• een preventiemedewerkster over gameverslaving bij jongeren
• een social media expert over het gebruik van social media in de
hulpverlening
Wil je niks missen?

Like onze Facebookpagina facebook.com/cjg043
CJG043 helpt je wanneer je vragen hebt over opvoeden en opgroeien.
Dit doen we via informatie en persoonlijk advies op onze website.
Ook organiseren we bijeenkomsten en cursussen bij jou in de buurt.
Pagina 4

De Vogelvrienden Bocholtz organiseren deze
voor de 7e keer op rij en wel vrijdag 2, zaterdag
3 en zondag 4 december. Dank zij deelnemers
van heinde en ver is een breed scala van vogels
te zien.Het gaat hierbij om Tropische vogels,
Parkieten, Kanaries en Europese vogels, waar
werkelijk zeer mooie exemplaren tussen zitten.
Vanaf de geboorte van de jonge vogeltjes
worden ze met veel liefde verzorgd en door de
kwekers uitgezocht om ze aan deze strenge
keuring te onderwerpen. Dit om als beste voor de
dag te komen. Het is dan ook ieder jaar weer een
spannend moment want iedere kweker hoopt
dat hij /zij de beste vogel van de tentoonstelling
heeft.

keuring
De vogels worden op donderdag gekeurd door
keurmeesters uit het hele land. Naast de
wedstrijdvogels is er ook een verkoopklasse,
tegen een vriendschappelijke prijs kan men hier
nog mooie exemplaren kopen.
Ook zijn er leden aanwezig die uw evt. vragen
kunnen beantwoorden.
Als u van vogels houdt, is een bezoekje zeker de
moeite waard. De toegang is gratis.
De tentoonstelling wordt gehouden in Café Oud
Bocholtz (t.o.) de kerk. Deze is open vrijdag 2
december van 18.30 tot 22.00 uur, zaterdag 3
december van 12.00 tot 22.00uur en zondag 4
december van 10.00 tot 17.00uur.
Via website www.vogelvriendenbocholtz.nl
vindt u allerlei informatie over de vereniging.

KORTVERMELD
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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Advertorial

10-de editie Kribkeswandeling Heuvelland en
Voerstreek
Vanaf de eerste dag van de Advent tot aan
de vrijdag van Drie Koningen
(6 januari 2017) staan er weer diverse
Kribkes opgesteld in de prachtig versierde
dorpen van het Zuid-Limburgse heuvellandschap en de Voerstreek.

Wat kunt u dit keer verwachten:
Een schitterend 5-sterren landschap, herbergen, stalletjes, kerstkribkes, wegkruisen, de Mariagrot met
Kruisbeeld, kapelletjes en zelfs een herder, kortom alle ingrediënten voor een prachtige beleving van
het kerstverhaal zijn zoals altijd aanwezig in het Limburgse Heuvelland en de Voerstreek. Misschien laat
Koning Winter ook nog van zich spreken en zorgt hij voor een prachtig winters sneeuwdek met zacht
winterlicht als achtergrond voor de unieke kribkes.

terugkerend

Wat in 2007 begon met 9 kerstkribkes in Epen is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend evenement
in het Heuvelland en de Voerstreek. Zoals de klaprozen gedurende de zomermaanden het groene
landschap rood kleuren en de dorpen verbinden, zo verbinden de kerskribkes in de Adventtijd de
Heuvellanddorpen en de Voerdorpen met elkaar.

stichting en ondernemers
De wandelingen zijn een initiatief van de Stichting Kribkeswandeling in samenwerking met
ondernemers in de Nederlandse kerkdorpen Epen, Slenaken, Mechelen, Vijlen, Eys, Bemelen, Wittem
en Wahlwiller en het Belgische Voeren, waaronder Remersdaal en Teuven. Naast bedrijven haken ook
steeds meer particulieren aan.

wandelroutes.
lopen er langs de kribkes van diverse lengtes. Routepunten verbinden de verschillende routes en
deelnemende dorpen met elkaar. Een aantal deelnemende ondernemers bieden in deze periode
attractieve kortingen aan. De hotels spelen in op de Kribkeswandeling Heuvelland door het aanbieden
van hotelarrangementen in combinatie met bijv. kerstmarkten in Valkenburg, Luik en Aken. Naast
de ondernemers worden er ook kerststalletjes opgezet door particulieren. Diverse wegkruizen en
kapelletjes zijn ook in de routes opgenomen.

Verenigingskalender
Eys
De nieuwe uitgave is verschenen.
Op de kalender zijn de activiteiten van alle
verenigingen, de kerk en school vermeld, alsmede
de landelijke en verenigingscollectes, die er
gehouden worden. De leden van schutterij St.Sebastianus Eys – in 2017 maar liefst 500 jaar oud zullen de kalender huis aan huis komen aanbieden
of hebben hem inmiddels al aangeboden.
De ‘Eeser verenigingskalender 2017’ is voor
€4,- te koop.
Hiermee bent u weer een heel jaar op de hoogte
van alle activiteiten in Eys.

auto
Houdt u van een langere route dan kunt u ook kiezen voor de autoroute die door de diverse dorpen
zowel in het Heuvelland als door de Voerstreek voert.

downloaden
De sfeer rondom de kribkeswandeling is altijd ingetogen. De routes zijn via de website www.kribkes.nl
of www.kribkes.be te downloaden. Schrijft uzelf een kerstverhaal of kerstgedicht? Stuur dit dan in via
kribkes@gmail.com . De mooiste inzendingen zullen geplaatst worden op de site.
Draagt u de Kribkeswandeling Heuvelland een warm hart toe? Voor € 10,00 per jaar wordt u vriend van
de Kribkeswandeling Heuvelland.

info

Vindt u op www.kribkes.nl - www.kribkes.be of op (0031) (0)43-4551557 (Monique).
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Eyserheide (ook in de verenigingskalender).
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Nostalgische Kerstmarkt Vaals
A.s. zaterdag 3 en zondag 4 december (2e Advent) is alweer de 4e editie
van deze gezellige en sfeervolle markt op het binnenplein van
Maastrichterlaan 101. Beide dagen van 10-20 uur.
Glühweinbar “d’r Auwe Peëdsjtaal” is klaar en ingericht, de kerstchaletjes
zijn van stof ontdaan en staan gereed voor in gebruik name. Diverse
versieringen zijn bevestigd en menige kerstlamp is in ere hersteld.

uitgebreid

op al uw binnenwerk

Jubileumboek Veldeke geschreven
in Simpelveld
Limburgs dialectvereniging Veldeke bestaat 90 jaar.
Daarom is dit jaar uitgeroepen tot ‘Jaor van de Limburgse dialekte’. Aan die
bijna eeuw van streektaalbevordering is een historisch boekwerk gewijd.
Het Limburgs in al zijn facetten komt rijk geïllustreerd aan bod. Auteur is
de Simpelveldse historicus drs. Luc Wolters, vormgever is Piet Gerards en
opdrachtgever het hoofdbestuur van Veldeke Limburg.

belangrijk
Het jubileumboek laat zien dat in Limburg het dialect een belangrijk
onderdeel van de culturele identiteit vormt. Op boeiende wijze creëert
de auteur, in historische context, een samenhangend verhaal van
ontwikkelingen die tot de emancipatie van het dialect geleid hebben. Het
boek toont welke instituties, activiteiten, producten en personen in verleden
en heden een rol hebben gespeeld of nog spelen.

een schat aan informatie
passeert de revue, van de middeleeuwse minstreel Hendrik van Veldeke tot
de band Rowwen Hèze, van toneelstuk De Koel va Lutteroa (geschreven
door de geestelijke Frans Schleiden , opgegroeid in Bocholtz bij een zus van
zijn moeder de fam. Franzen-Hendriks óp d’r Pool). De fam. Schleiden kwam
oorspronkelijk uit Setterich (D) ), het stripboek ’t Titelgevech van Asterix
tot de misverstanden over het Kerkrade-project dat ouders ontmoedigde
kinderen in het dialect op te voeden, nu volledig achterhaald. Het dialect in
Limburg floreert, binnen en buiten Veldeke.

optredens
zijn er diverse van koor en muziek. Zaterdag om 17.00 uur het koor
Just4Fun met in hun midden het eigen Vaalser talent Amy Schillings. Vanaf
20.00 uur speelt The 3 Stones Band in cafe “Onger j’n Poats” dat u absoluut
niet mag missen, gezien de geweldige respons van de voorbije jaren.
Zondag om 16.30 uur Koper Quintet Harmonie St.Catharina uit Lemiers olv
Thijs Zenden, waarna Dieter Winzen om 17.30 uur in d’r Auwe Peëdsjtaal
kerstliederen op gitaar voor u gaat spelen.
Voorafgaande aan de kerstmarkt is er op Vrijdag 2 December een
Smartlappen & Schlagerparty vanaf 20.00 uur in cafe Onger j’n Poats met
House DJ.
Tevens is er een prijsvraag met leuke prijzen voor diegene die het
exacte aantal rode kerstballen weet te tellen in cafe Onger j’n Poats en
glühweinbar
“d’r Auwe Peëdsjtaal”.
Voor de allerkleinsten
een leuke kleine
attractie.
Uiteraard is de
toegang alle dagen
gratis.

prijs

Het boek kost € 20,- en is te koop via
webshop van www.jvdld.nl ,
bij boekhandels ‘Leeskunst,
D’r Schönefeld’ (Kerkrade),
‘Bij het Raethuys’ (Heerlen),
Heemkundevereniging De Bongard
of bij de auteur, Dr. Schweitzerstraat 4,
Simpelveld,
luc_wolters@yahoo.com , 045-5442585.

Kijkje op de markt
van verleden jaar.

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

cadeau
b
onze be ij
taa
rekenin lg*

ar
Winna A
CCDN 016
2
Awardken’
‘ban

Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com

cover jubileumboek
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* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

10% WINTERKORTING

Dit jaar is de grote tent met productaanbieders verder uitgebreid en komt
er aan de Maastrichterlaan een ruime overkapping teneinde het geheel
nog gezelliger te maken en ook om meer herkenbaarheid te krijgen
bij het passerende publiek. Er komen meer als 30 deelnemers, zelfs uit
Bonn (D) komt een standhoudster met zelf gebreide handschoenen en
sokken. Verder is er een breed assortiment van kwalitatief hoogwaardige
producten, tot en met een standhouder, welke zelf gekweekte mistletoes
(maretakken) gaat verkopen. Om geen onderlinge concurrentie te krijgen is
er van elk product overigens maar 1 standhouder.
Kortom een veelzijdige en gezellige kerstmarkt die inmiddels
tot in de verre omtrek bekendheid heeft verworven.

Adembenemende Kerstwereld in
Rolduc
In december biedt Rotaryclub Kerkrade
u weer drie weekenden lang een
bijzondere kerstsfeer in de historische
kruisgangen van Abdij Rolduc in
Kerkrade.
De 900 jaar oude abdij – een uniek complex op zichzelf – wordt omgetoverd
tot een magische kerstwereld met circa zeventig gezellig ingerichte kraampjes,
een nostalgische kerststal en een speciaal ingerichte kerstkamer voor de
kinderen.

Kerstdiner 1ste en/of 2de Kerstdag 2016

koren
Maar er is méér. Verschillende koren uit de regio zullen u toezingen met
prachtige kerstliederen en tussendoor kunt u zich opwarmen met heerlijke
Glühwein en lekkere hapjes. Tevens wordt er van ieder kind een leuke sfeerfoto
gemaakt.

Winterlandschap

*Viscocktail
---

*Licht gebonden pompoensoep
---

Ook dit jaar zet Servé Kuijer zijn sprookjesachtige winterlandschap op met
kerstsfeer in zaal het zwaantje.

opbrengsten

gaan dit jaar naar goede doelen die zijn verbonden aan Kerkrade of Kerkraadse
instanties. Daarvoor worden die uitgenodigd om mee te dingen naar drie
verschillende donaties van ieder €5.000,-. Zo wil Rotaryclub Kerkrade graag
bijdragen aan het welzijn en welbevinden van de stad en haar inwoners.
Via de website www.rotary.nl/kerkrade is is er meer informatie aan te treffen.

data

Zaterdag 3 december en zondag 4 december
Zaterdag 10 december en zondag 11 december
Zaterdag 17 december en zondag 18 december
Zaterdags kunt u er terecht van 13-19 uur en zondags van 11 - 17 uur.

entree

Volwassenen betalen € 3,50 en jeugd tot 12 jaar € 1.50 incl. sfeerfoto met hen.
Zie ook de advertentie elders in Troef en op www.kerstwereldrolduc.nl .

€ 38.00

Menu B

€ 40.00

*Konijn op Limburgse wijze

natafelen

Wilt u na afloop van de Kerstwereld nog even heerlijk wat tot u nemen in de
abdij? Reserveer dan een tafel in de sfeervolle Kloosterbrasserie ‘De Kanunnik’.
Geniet van een driegangenmenu of kies à la carte uit de menukaart. In
verband met de te verwachten drukte raden we u aan wel te reserveren via
045-5466888 of receptie@rolduc.com .

Menu A

*Duo van zalm en zeetong met pasta en witte wijnsaus

Menu C €42.00

*Varkensfilet gevuld met pittig gehakt en Limburgse mosterdsaus

Menu D €44.00

*Brochette van hert met gebakken paddenstoelen en wildsaus
al onze menu’s zijn met groenten en
aardappelgarnituur
---

*Grande dessert
---

*Koffie

Menu E € 19.00 Kindermenu
*½ kipcocktailtje
---

*½ kopje kerstsoep
---

*Kindersnackspies met frites, mayonaise en appelmoes
---

*Kerstkinderijs met verrassing

Menu F € 34.00 Vegetarisch menu

*Carpaccio van tomaat, buffel mozzarella en basilicum
---

*Licht gebonden pompoensoep
---

*Groenteschotel in bladerdeeg met pittige paprikasaus
---

*Grande dessert
---

*Koffie

Kijk voor het kerstdiner ook op www.restaurantrozenhof.nl
info@campingrozenhof.nl
telefoon: 043-4551611
Openingstijden 24 dec à la carte van 12.00 - 14.00 gesloten vanaf 16.00
25 dec aankomst à la carte van 12.00 - 14.00
tussen 17.00 en 18.00 gesloten
00
vanaf 18. aankomst Kerstdiner alleen op reservering
26 dec à la carte en Kerstdiner van 13.00 - 20.00

Camerig 12, 6294 NB in Vijlen.

Kijkje in de gangen met de sfeervolle kramen.

Inloopdag mantelzorgers
in December

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in
Simpelveld. Deze keer woensdag 14 december
van 10-12 uur in de Rode Beuk aan de
Kloosterstraat. Mantelzorgers en zorgvrijwilligers
kunnen er onder het genot van een kopje koffie
hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van
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zich afzetten.
Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema
gekoppeld. Nu is dat voor deze maand:
Afsluiting van het jaar

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en
thee zijn gratis.
info: Kijk voor meer informatie op www.
mantelzorgparkstad.nl 045-2114000.

vragen

Email:
info
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene
vragen met betrekking tot mantelzorg gesteld worden, @mantelzorg
parkstad.nl .
desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of
hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan
bent u van harte welkom!
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Jeugd kerst activiteit bij IVN
Vijlen-Vaals

Volgende week zondag 11 december vindt er van 14 tot 17 uur weer een
gezellige knutselactiviteit voor de jeugd plaats in het IVN Lokaal aan de
Lindenstraat 17 Vaals.

Meten

zagen, boren, lijmen en knutselen. Er kan gekozen worden uit een houten
kerstboompje, een rendier en/of een tafelkerststukje.
De vrijwilligers zorgen er voor dat iédere jeugdige deelnemer, nà afloop
van de jeugdkerstactiviteit, vol voldoening met het eigen geknutselde
kerstkunstwerkje naar huis gaat. Er wordt een kleine vergoeding voor
sommige dingen gevraagd. Het materiaal voor het te knutselen rendier kost
€ 2,--, net als dat voor de kerstboom. Het tafelkerststukje is gratis. Indien
nodig wordt er geholpen

beperkt

is echter de ruimte in het lokaal en daarom is het maximum aantal
deelnemers 15. Ouders, meld kinderen en jeugdigen snel aan, want vol
is vol. Graag ook bij aanmelding opgeven voor welk knutselwerk(jes) je
kind(eren) kiest. Dit in verband met de inkoop van de materialen.

BOCHOLTZ

045-5446388

zitplek

die is er altijd nog voor ouders, opa’s en oma’s, waarvan ook zo nodig even
meehelpen. Aanmeldingen vóór 5 december bij Alexandra Seezink
Voorbeelden van moderne
045 5440232, mail alexandraseezink@gmail.com of Marianne Bonten
kerststukjes op bloembol en
045 5440198 mail mariannebonten@gmail.com .
op stammetje.
Kijk ook op de website www.ivn.nl/afdeling/ivn-vijlen-vaals
of op Facebook IVNN Vijlen-Vaals.

Sophianum wint overtuigend wedstrijd
Moleculair Koken
Leerlingen van het Sophianum hebben
dinsdagmiddag 22 november de eerste
én tweede plaats behaald tijdens de finale
van het moleculair koken. Dit als afsluiting
van een O&O-project op 4HAVO/VWO. De
finale ging tussen het Bernardinuscollege,
het Graaf Huyn College en het Sophianum
in de grootkeuken van het Arcus College in
Heerlen.

menu

De winnende teams van het Sophianum bij de
wedstrijd moleculair koken.
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De teams moesten elk een
driegangenmenu voorbereiden, waarbij
het gebruik van stikstof duidelijk gemaakt
moest worden. En de gerechten waren
niet de minste: Wat te denken van
gerookte paddenstoelenpuree met
parmazaanschuim, tomatenspaghetti
met eetbare bloemen, varkenshaas
met aardappelstenen of knetterende
aardbeienspiesen met nutella-poeder en
bruisend fruit?
Nou dan! stikstof
Wesly Sauren geeft een
kleine demonstratie
van het moleculair
koken. Hierbij worden
diverse producten in
stikstof gedompeld. De
aanwezige koks van het
Arcus waren eveneens
geïnteresseerd, zij
hadden nog niet met
deze stof gewerkt.
Daarna kregen de
leerlingen 90 minuten
de tijd om het voor-,
hoofd- en nagerecht te
bereiden.

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
Woensdag 7-12
voorgerecht: kippensoep - brood-			
kruidenboter
hoofdgerecht: kipfilet - aardappelpuree - broccoli
nagerecht: aardbeien bavarois
donderdag 8-12
voorgerecht: groentensoep - brood - 			
kruidenboter
hoofdgerecht: kipdoner - friet - salade - saus
nagerecht:
mini coupé banaan
woensdag 14-12
voorgerecht: herfstsalade
hoofdgerecht: tilapia- aardappelpuree - 		
worteltjes
nagerecht:
chocolade mousse
donderdag 15-12
voorgerecht: tomatensoep - brood - 			
kruidenboter
hoofdgerecht: tagliatelle met spinazieroomsaus
en kip
mini dame blanche
nagerecht:

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
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Nieuws van de
Kribkeswandelingen Bocholtz,
Simpelveld, Orsbach!
Wist u al…

• dat wij nog steeds inwoners zoeken die bereid zijn om tijdens de
kerstperiode een eigen kerstgroepje voor het raam of in de tuin te
zetten?
• dat wij hopen op veel aanmeldingstelefoontjes of mailtjes?
• dat u kunt bellen naar Yvon Frissen 045- 5444003 of naar
Marianne Bonten 045- 5440198 of mailen naar
info@kribkeswandelingen.nl voor info en/of aanmelding?
• dat ieder kerstgroepje, groot of klein, binnen of buiten, van harte
verwelkomd wordt?
• dat de Stichting Kribkeswandelingen op 23 december, vóór de
officiële opening, van 18.30 - 19.00 uur, de aanwezigen een kopje
koffie of thee aanbiedt in De Rode Beuk, Kloosterstraat 57 te
Simpelveld?
• dat wethouder Hodinius die avond om 19.00 uur een kort
openingswoordje namens het gemeentebestuur tot het publiek
zal uitspreken in het bijzijn van burgemeester De Boer en
wethouder Schleijpen?
• dat de Remigiuskerk vanaf 20.00 uur de deuren opent zodat de
deelnemers aan de openingswandeling ook de kerkelijke kerststal
kunnen bewonderen?
• dat ‘Ondernemend Simpelveld’ chocomel, glühwein en wafels
sponsort en dat deze versnaperingen na de gezamenlijke
openingswandeling in Cultuurhuis De Klimboom worden
aangeboden?
• dat Cultuurhuis De Klimboom die avond geopend is voor een
sfeervolle afsluiting van de openingswandeling?
• dat iedereen, groot of klein, gratis aan de openingswandeling
mag meedoen?
• dat er nu ook een facebookpagina bestaat ‘Kribkeswandelingen
Bocholtz en Simpelveld’?

ALGEMEEN: Koempelmis

Zondag 4 december 11.15 uur in parochiekerk Heilige Familie, Veldstraat Schaesberg
(Landgraaf ). Opgedragen door Pastoor Freek Jongen. Fanfarekorps Barbara uit
Schaesberg o.l.v. Math Somers zorgt voor de prachtige klanken.
Vandaag gedenken wij alle verongelukte mijnwerkers, 98 onder- en 24 bovengronds van
de Mijn Laura zetel in Eygelshoven en bidden voor hun nabestaanden. Ook is het de dag
van de Heilige Barbara.

ALGEMEEN: Marktdagconcert

Als u van orgelmuziek houdt: Dinsdag 6 december speelt organist Jo Louppen op het
orgel van de St. Pancratiuskerk in Heerlen. Entree gratis.
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Een van de vele Kribkes, te zien tijdens de wandelingen.

Alzheimercafe Parkstad
Dinsdag 13 december bent u weer van harte welkom in
de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 te Heerlen.
De avond heeft als onderwerp: Ondersteuning bij mensen
met dementie en hun mantelzorgers.
De mantelzorger, die intensief voor iemand met dementie,
vaak de partner of een familielid, zorgt, ervaart vaak, naast
voldoening, ook een zware belasting. Hij/zij moet die
continue zorg nog met andere taken combineren, zoals de
zorg voor een gezin en jouw werk stelt ook eisen. Veel van
uw lichamelijke en geestelijke uithoudingsvermogen wordt
gevraagd.
Het Steunpunt Mantelzorg, dat vanavond de voordracht
verzorgt, probeert u met allerlei activiteiten tot steun te zijn,
zodat de belasting u niet teveel wordt.
aanmelden is niet noodzakelijk en zoals altijd zijn entree,
koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om
19.30 uur start het programma.
Omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Meer info
Thijs Peeters 045-5416248.
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Rode Kruis jubilarissen

Maria Jussen-Krützen; 40 jaar

Maria behaal de met 42 haar EHBO-diploma behaald en is aansluitend
begonnen aan de opleiding tot kaderinstructeur. Zij was lid van het Rode
Kruis afdeling Mergelland en heeft hier tot 2008 haar energie en tijd
ingestoken. Zij volgde veel interne opleidingen: Eerste Hulp aan kinderen,
Opvang & Verzorging, Omgaan met Agressie, Bevolkingszorg enz.
Vanaf 1 januari 2008 is ze vrijwilligster bij de afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals.
Tot dit jaar heeft zij nog steeds Eerste Hulpdiensten gedraaid en is nog
actief binnen bevolkingszorg: Chapeau !! Beide ontvingen een oorkonde
met bijbehorende speld.

Adventsmarkt Phil Bocholtz zeer geslaagd

Het zondag 20 november j.l. gehouden evenement werd druk bezocht met
kwaliteitsstands eten en drinken en kerstmuziek van de jeugdharmonie. Het
nodigde , meer nog als de eerste keer uit tot een langer verblijf.
Een aansporing om dit tot een traditie te maken.
Links Sjir Bonnema en rechts Maria Jussen.
Tijdens de afdelingsbijeenkomst van het Rode Kruis,
afd. Bocholtz-Simpelveld-Vaals zijn 2 jubilarissen intern
gehuldigd voor hun langjarige trouwe dienst als vrijwilliger
van het Rode Kruis.Voorzitter Jacques Schrijvers memoreerde
de activiteiten van beide jubilarissen en dankte voor hun jarenlange inzet.

Sjir Bonnema 50 jaar.

Lid geworden in 1966. Zijn EHBO-diploma behaalde hij in 1967. Aansluitend
diverse opleidingen: basis verzorging, verbindingen, rampenhulpverlening,
stafcursus enz. Sjir zet zich niet alleen in voor de afdeling, maar vooral op
provinciaal en landelijk niveau. Als coördinator van de verbindingsdienst heeft
hij alle grote evenementen meegemaakt die in Limburg, in den lande en over
de grenzen heen gehouden worden. Met name de Vierdaagse in Nijmegen is
een jaarlijks terugkerende klus om de verbindingen via portofoons in goede
banen te leiden.
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Kijkje op de adventsmarkt met boven de jeugdharmonie.
(foto: Leo Franzen)
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De Melkmeisjes en het Melkfonds
De afgelopen decennia hebben de bewoners van het
Zuid-Limburgse Heuvelland kennis kunnen maken met dit
goede doel van de Zusters van het arme kind Jezus. Naast de
gebruikelijke drie geloften kent deze kloosterorde nog een verdere
leefregel ; juist deze maakt haar zo belangrijk. Naar het voorbeeld
van de uit Aken afkomstige stichteres Clara Fey, wijden de zusters
zich in het bijzonder aan het welzijn van kinderen. Daartoe
hebben zij vanuit Simpelveld o.a. voor velerlei mogelijkheden
in het onderwijs gezorgd en werden kinderen tevens door hen
opgevangen en verzorgd. In menig kinder- en volwassenenhart
zijn er tot de dag van vandaag nog veel goede herinneringen
bewaard gebleven aan het jeugdwerk van de Wijnrank.

Competitie

In het weekend van 19 en 20 november werden onderstaande
wedstrijden gespeeld met de volgende uitslagen:
BC Wik 1 – BBC 1
1-7 Kijk voor meer nieuws en
BC Trilan 2 – BBC 2		
7-1 informatie op onze website
BC Trilan 4 – BBC 3		
5-3 www.bbc77.nl of vind ons
BC Weert ’67 4 – BBC 4
2-6 op Facebook: Bocholtze
4-4 Badminton Club ’77.
BC Trilan 8 – BBC 5		

400

Vrouwen van deze orde wijden tegenwoordig hun leven aan
het welzijn van heel veel kinderen. De zusters zijn nu wereldwijd
in verschillende landen gevestigd. Hun goede werken worden
gesteund door de medezusters van Maastricht en Aken, die tot
voor kort het moederhuis te Simpelveld als centrale instelling
(moederhuis) hadden.

Maria Rogeria

Hier heeft ook deze zuster geleefd. Zij was lerares Nederlands aan
de kweekschool te Maastricht. Tijdens een visitatie van scholen en
weeshuizen in Indonesië - een opdracht van haar orde - besefte
zij meteen dat daar voor haar een taak was weggelegd. Ze werd
er geconfronteerd met de zorgwekkende omstandigheden
waarin jonge vrouwen hun baby ter wereld moesten brengen.
De inlandse kinderen maakten fysiek veelal een slechte indruk op
haar. Zij kwamen vaak met een lege maag naar school, vermoeid
na een lange af te leggen voettocht. De zuster begreep dat hier
geen sprake kon zijn van goede leerprestaties.

opgericht

Bij haar terugkeer te Simpelveld werd deze onacceptabele situatie
besproken. De zusters kwamen in actie. Gezamenlijk zou er
voor gezorgd zorgen dat de kinderen elke dag op zijn minst een
voedzame beker melk zouden krijgen en de bevalling van jonge
moeders moest via een kraamkliniek mogelijk gemaakt worden.
Om dit alles te realiseren werd Het Melkfonds opgericht.

Van links naar rechts zijn deze : Tiny Vonk, Lenie Paulissen,
Paula Gaajetaan, Yolanda Schildwacht, Riny Philippens, Magda
Meurs en Annelies Smeets.

de boodschap

van “de melkzuster” was voor iedereen overduidelijk. Haar goede
doel kreeg veel steun in eigen kring en ook daarbuiten. Zo lukte
het zelfs regelmatig om tevens scholen en tehuizen in andere
missiegebieden van goede maaltijden te kunnen voorzien.
Zr. Maria Rogeria stierf op 8 jan. 2016.

de deelname aan diverse markten, meerdere tuinfeesten in Simpelveld en een eigen
website zijn zij als “Rogeria’s melkmeisjes” in haar voetsporen getreden. Diverse
overvol
welwillende ondernemers in Simpelveld, Vaals en Maastricht staan hen trouw terzijde.
raakten de mandjes tijdens de collecte op haar begrafenis.; een
In hun zaak vragen de door hen “geadopteerde” spaarkoetjes om aandacht van de klant
publieke, menselijke zegen voor de overleden “melkzuster” en haar voor Het Melkfonds. Elk muntje is van harte welkom want alle bee(s)tjes helpen !
melkfonds.

geboren

uitnodiging

Dit jaar bezochten de melkmeisjes op uitnodiging van de zusters de geboorteplaats
Onder de aanwezige voormalige leerlingen is die dag het idee
van Clara Fey ( zie bijgevoegde foto). Het was voor hen een bijzondere ervaring ; een
geboren om via een gemeenschappelijk project verdere steun aan kennismaking met de roots van de kloosterorde en in feite ook die van Het Melkfonds.
haar belangrijke werk te verlenen. Met verschillende activiteiten,
Meer weten kijk op www.melkfonds.nl .
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Nieuwe Hoogheden bij de Öss Ees
Tijdens een druk bezochte “Prinsen”proclamatie zondag 19
november j.l. werden de nieuwe heersers over het Osseriek
geproclameerd. Ze gingen zelfs de grens over om hun nieuwe
heersers te zoeken. Vanuit Brand-Aachen werd de hulp ingeroepen van de
Brander Stier. Deze groep heeft ervaring om de juiste mensen te ondersteunen
die heersers willen worden over een
carnavalsrijk.

Vlekkeloos

Nee zo verliep het niet. De heren kwamen eerst met het Dreigestirn
uit 2009 naar voren. Achteraf gezien zaten zij er niet ver naast. Alleen
zijn het nu niet de mannen die als Dreigestirn fungeren, maar hun
partners.

eerste

En daarmee zetten de Öss zichzelf weer op de kaart in Limburg.
Als eerste proclameren zij een Damesdreigestirn. Michelle Janssen
als Prins Michelle bijgestaan door de charmante Jonkvrouw Julia
Grotenrath en de krachtige Boer Leanne Kroonen.
Prins Michelle studeert aan de Fontys Hogeschool te ’s Hertogenbosch, pedagogiek. Daar woont zij samen met Wesley Didden. Naast
haar studie werkt zij bij zorgbureau Talent Eckelrade. Ze gaat al jaren
mee als leidster van Kindervakantiewerk en is lid van Handbalvereniging Esia.
V.l.n.r Jonkvrouw Julia (27)
Grotenrath - “Prins” Michelle (23)
Jonkvrouw Julia is werkzaam bij Elektor, een elektronica vakblad.
Janssen en “Boer” Leanne(25)
Zij begeleidt bedrijven van de Duitse
Kroonen.
en Nederlandse markt in de verkoop
Mesweg.
van advertenties en is t.b.v. het
bezoeken van beurzen veel onderweg. Leanne is lid van toneelvereniging de
Speelman en neemt tijdens de
Julia woont samen met Thierry
uitvoeringen de visagie voor haar
Meertens in het Agathahöfke. Zij is
rekening. Twee keer per week is zij
bestuurslid van toneelvereniging de
actief als sporter bij Piloxing en
Speelman en neemt hiervoor de PR
fit4you in de gymzaal te Eys.
en communicatie voor haar rekening.
Het Damesdreigestirn van de Öss
Verder is zij 3 keer per week actief bij
regeert onder het motto:
volleybalvereniging Tornado in Vijlen,
“Vier hant ’t hats op de richtige plek,
waar zij naast haar vaste plek in dames
drum zunt vier Vrouwluj ooch zoe gek.
2 af en toe haar opwachting maakt in
mit sjpass en hiel veuël energie,
dames 1.
hant vier drej ……
Boer Leanne is werkzaam in de zorg als
mit carnaval de regie.”
verpleegkundige, contactverzorgende
en leerlingen begeleider bij Vitalis Parc Receptie is zondag 29 januari
in de Gymzaal van basisschool
Imstenrade te Heerlen. Leanne woont
Klavertje Vier.
samen met Mathijs Gulpen aan de

Nieuw Jeugdprinsenpaar Eys
Zondag 20 november werd, tijdens een
druk bezochte en gezellige kinderzitting,
het nieuwe jeugdprinsenpaar
uitgeroepen. Kinderen van binnen en
buiten het dorp traden op met dans- en
playbackacts en werd er genoten van d’r
Ulk uit Kelmis met een geweldige dans.
Tussendoor zorgde Tessa Schmeetz uit
Ubachsberg voor een geweldige sfeer
in de tot narrentempel omgebouwde
gymzaal.
Daniek Seroo is 11 jaar oud en zit in
groep 8 van BS Klavertje Vier, voetbal is
zijn grootse hobby en hij speelt bij de D1
van Zwart wit ’19. Verder is Daniek groot
fan van Roda JC en Bayern München
en was hij voorheen Minister bij CV de
Össkes. Carnaval is hem van thuis uit met
de paplepel ingegeven.

Zijn prinses Juulke Brassé is 10 jaar
oud en zit in groep 7 van BS Klavertje
Vier bij juf Bianca. Juulke is fanatiek
lid van handbalvereniging Esia.
Ook bij haar zit het carnavalsbloed
in de familie. Samen kijken Juulke
en Daniek graag op YouTube naar
vloggers en muziek.

Juulke Brassé (10) en Daniek Seroo
(11) Het nieuwe jeugdprinsenpaar
van de Össkes óes Ees.
(Foto Jos Sporck)
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Op zaterdag 10 december vindt dit plaats in het Patronaat Epen
Op dit verzamelalbum staan ook dit jaar weer de leukste
carnavalsschlagers uit de regio.
Meer dan 20 nummers zijn bijeengebracht, van Bocholtz
tot Eijsden en van Valkenburg tot Vaals en gezongen door
carnavalsverenigingen, solo-artiesten, duo’s en trio’s.

gastoptreden
Al die nummers worden uiteraard die zaterdag vanaf 20.00
uur gepresenteerd op het podium. Ook zijn er die avond
gastoptredens van Fiorenza, Limbo Express, Wiesse Sjwaam
en d’r Rossi. Vanaf 23.11 uur kan iedereen los gaan tijdens de
‘Karnevalsfuif nieuwe stijl’.
De organisatie is deze avond in handen van
CV Der Voosseschtoets.
De entree voor de cd-presentatie is helemaal gratis en de unieke
verzamel-Cd is die avond voor slechts 6 euro te koop.

Winnaars 7e Leedjeskonkoer

Dit evennement dat zaterdag 19 november vanaf 21 uur in café
Zinzen 2.0 óp GenBerg (Ubachsberg) gehouden werd, met niet
minder als 11 deelnemers, is gewonnen door de jeugdcommissie
van JCV de Jong Ströpere. Hun liedje ‘Jong Ströpere Alaaf ’ kreeg
de meeste punten van de jury (maximaal haalbare scoren van 4x
11 punten) . De dames van Angesj wie Angesj werden tweede
met ‘Oos Limburgs Blood’. ’t Lank Dreudje kwam als derde uit
de bus met ‘Honderdellef graad’ en Doebel Gestresst won de
presentatieprijs met ‘D’r zaal op d’r Kop’.
Jury waren Fenna Ograjensek, de Dorpsgekke (Etienne Conemans
en John Janssen) en Arno Deckers.

De winnaars JCV de Jong Ströpere.

Doebel Gestresst
die de presentatieprijs wonnen.
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Leo Canisius zijn aftreden heeft gedaan, wordt,
onder grote spanning, de nieuwe prins, Thijs 1,
uitgeroepen. Het feest gaat dan nog door tot in de
kleine uurtjes.

Jong Sportclub’25

Dat speelde dinsdag 22 november in Heerlen tegen
Jong Groene Ster. Het was de tweede wedstrijd.
Eerder werd er tegen Roda JC A1 gespeeld. De
eerste helft was zeer gelijkwaardig, in het laatste
half uur ging Jong Groene Ster er net als Roda JC
A1 er met de winst vandoor. Al met al zeer leerzaam
voor de talenten. Het concept werpt dan ook zijn
vruchten af en zal zeer spoedig vervolgd worden
met een 3de wedstrijd.

plezierige trainingen, bieden wij de nieuwe
jeugdaanmeldingen ook een half jaar vrije
contributie aan! Aanmelden bij Maurice Frankort jeugd@sportclub25.nl .

Nieuwe outfit

De Mini F’jes hebben een nieuwe outfit. Peters
Parket heeft een prachtig nieuw tenue voor de
kleinste talenten gesponsord. De voetballertjes
waren ontzettend blij met de prachtige nieuwe
shirts. Stijn Peters, was bijzonder blij, omdat het
van bedrijf van zijn ouders kwam.

De Mini F jes met de nieuwe shirts
van Roger Peters en echtgenote Cecile.

bezoek

Zaterdagmiddag 19 november bracht Sinterklaas
en Zwarte Piet een bezoek aan clubhuis de Sjans.
Maar liefst 40 kinderen wachten geduldig en
ontvingen allemaal een cadeautje

Start JO9 en JO11

na de winterstop (de voormalige F en E jeugd).
Momenteel zijn er al 2 JO15 teams, 2 JO 7
teams en een zeer brede groep bambini ´s.
De vereniging merkt dat er vraag is naar een
JO-9 en JO-11. De eerste aanmeldingen zijn
dan ook al binnen gestreeft wordt ernaar om,
na de winterstop, ook deze teams weer in
competitieverband te laten deelnemen.

Leuk

om te komen voetballen bij Sportclub´25?
Twijfel dan niet langer! Een leuke en enthousiaste
groep trainers en trainsters staat er klaar voor,
samen met mascotte Toppie die ook graag
kennis wil maken. Naast leerzame maar vooral

Pagina 14

Afsluiting seizoen veteranen

Dat was 19 november het geval, georganiseerd
door Jean Prickarts, Leo Deswijzen en Ruud
Vandeberg, met start op de parkeerplaats voor de
kantine.
Zo’n 40 personen stapten in de twee
gereedstaande huifkarren, met direkt al stemming
en via enkele binnenwegen gaat het door het
mooie Heuvelland. En de borrel, die laat dan ook
niet lang op zich wachten, en de stemming ... dat
kunt u raden.
Via Eys-Wittem, Simpelveld, Bocholtz, bij Café Im
Weissen Rössel. Ruud geeft hier uitleg over het
vervolg. Vol verwachting gaat iedereen aan de
koffie met vla, en wacht men af wat er ver gaat
gebeuren. Ruud zorgt voor een een gevarieerde
quiz. Daarna weer de huifkar in richting een
fantastisch ingerichte feestkantine, er wordt
veel gebruik gemaakt van de eetgelegenheid
buiten. Hierna gaat de quiz en andere
vaardigheidsspellen door. Bij elke afsluiting
hoort ook een “Mistery guest”. Deze moet door
de aanwezigen geraden worden, aan de hand
van enkele tips. Na lang raden treedt wethouder
Wiel Schleijpen voor het voetlicht, in het verleden
nog lid van de club. Later komt met muziek van
huisdj Roger Koll, geheel onverwacht, Sinterklaas,
zonder Zwarte Piet, binnen, in de persoon van Leo
Deswijzen.

PROGRAMMA:
Zaterdag 3 december:
12.30u.
G1: Sportclub’25 G1- Minor G1G
12.30u.
JO15-1: Sp’25- SV Geuldal JO15-1
JO15-2 Sp’25- Walram JO15-3
10.30u.
Zondag 4 december:
1e: Sportclub’25 1- Voerendal 1
14.30u.
12.00u.
2e : Sportclub’25 2- Langeberg 2
3e: Vijlen 3 -Sportclub’25 3		
11.00u.
VR: SV Geuldal VR 1- Sportclub’25
10.00u.		
		
UITSLAGEN:
Zaterdag 26 november:
G1: Heer G3G – Sportclub’25 G1 6-4		
JO15-1: Chevremont JO15-1- Sp’25 4-0		
JO15-2 Bekkerveld JO15-4 -Sp’25 6-0
JO7-1/2: WDZ JO7-1/2 -Sp’25 1-3		
Zondag 27 november:
1e: SCM 1 – Sportclub’25 1 1-0		
2e : Sportclub’25 2- vv Hellas 2 1-1		
3e: Sportclub’25 3- RKMVC 3 1-1		
VR: vv SCM – Sportclub’25 0-2

Rood Groen LVC
Clubavond met
jubilarissen
Vrijdag 16 december wordt een speciale avond
georganiseerd in de kantine. Op deze avond zullen
de jubilarissen van de fusievereniging worden
geëerd en daarna wordt gelijktijdig (ook voor
het eerst in het bestaan) een vrijwilligersavond
georganiseerd om de actieve leden te bedanken
voor hun vrijwilligerswerk.

gouden schoen

Nadat de Sint uitgelegd heeft, wat de persoon
in kwestie, allemaal heeft betekend voor de
veteranenafdeling, valt de eer te beurt aan “der
Bomber”, Jürgen Steinhauer. Dan krijgt Tom
Honings, een attentie, voor het jarenlang beheren
van de “Sjwatse kas”. Sinterklaas, denkt, dat het
afgelopen is met de onderscheidingen, maar
merkt op, dat het “Sjtuchel-iezer” nog niet is
uitgereikt. Tot zijn grote verbazing, blijkt na een
toespraak van Jean, dat hij de uitverkorene zelf is.

prins

Hierna wordt het tijd om de Prins van de
veteranenafdeling uit te roepen. Nadat eerst

De Jubilarissen van de fusieclub Rood Groen LVC
met v.l.n.r. Bart Soetens 60 jaar - Heinz Labriaire
25 jaar - Guido Möller 25 jaar - Dennis Ernes 25
jaar lid - Roderique Kohnen 25 jaar - René Deckers
25 jaar - Engelbert Farber 50 jaar en John Jacobi
50 jaar lid.
Alle geïnteresseerden zijn welkom op de receptie
vanaf 20 uur in de kantine van sportcomplex
Molenveld.
lees verder op pagina 15
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JO11-1
JO11-2G
JO11-3G
JO11-4
JO9-1
JO9-2G
JO9-3G

RKUVC - WDZ		
WDZ - V.V. Schaesberg 3
WDZ - ZW’19-SVS 4
Bekkerveld 7 - WDZ
ZW’19-SVS 2 - WDZ
KCC’13 1 - WDZ 		
WDZ - SCG 2		

12.00u.
10.30u.
10.00u.
10.15u.
09.30u.
10.00u.
09.30u.

Zondag 4 december:
1e De Leeuw - WDZ 		
2e WDZ - Groene Ster 		
3e WDZ - SV Geuldal 		
4e RKSVB 3 - WDZ 			
VR1 WDZ - RKMVC 			
			
Woensdag 7 december:
JO9-1 V.V. Schaesberg 2 - WDZ

Uitslagen
Vrijdag 25 november
35+1
35+1
35+1

WDZ - SV Simpelveld
Partij - WDZ
WDZ - SV Geuldal

14.15u.
11.30u.
10.00u.
10.00u.
11.00u.
18.30u.

1-1
0-0
1-2

Zaterdag 26 november

JO19-1 WDZ - Langeberg
2-1
JO17-2 FC Hoensbroek - WDZ 3-3
JO15-1G WDZ - Laura/Hopel Comb (WDZ
Kampioen)
4-0
JO13-1 WDZ - SVN
1-5
JO13-2G Heuvelland - WDZ
2-2
JO11-1 WDZ - Scharn 3
5-3
JO11-2G Chèvremont - WDZ
6-4
RKHBS 2 - WDZ
1-0
JO9-1
JO9-2G Bekkerveld 5 – WDZ (Kampioen)		
		
0-1
JO9-3G WDZ - SNC’14/BMR 4 1-1
JO7-1
WDZ - Sportclub’25
1-3
De jeugdteams WDZ O15 1 en WDZ O9 2 zijn
herfstkampioen in hun klasse.
			

Zondag 27 november
1e
2e
4e

vervolg Rood Groen LVC

Vrijwilligers

Eveneens worden die dan in het zonnetje gezet.
Wekelijks zijn er vele mensen in de weer om alle
activiteiten in juiste banen te leiden. Of je nu
trainer, begeleider, grensrechter, bestuurslid,
terreinbeheerder bent of de wafels bakt voor het
kersthuisje. Meehelpt met de voorjaarsactie, helpt
in de kantine, aan de kassa zit of loten verkoopt
voor de clubactie. Jeugd of senioren; iedereen
die zijn handen uit de mouwen steekt voor de
vereniging is welkom!
uitnodiging
Beschouw deze oproep dan ook gerust als
uitnodiging, want er zijn zoveel mensen binnen
en buiten de vereniging actief, dat het onmogelijk
is om iedereen persoonlijk aan te schrijven
en uiteraard wil men ook niemand vergeten!
Aanmelden kan (uiterlijk 10 december) via het
sturen van een mailtje naar info@roodgroenlvc01.nl .

Feestavond

Die is er aansluitend aan het officiële gedeelte,
waar iedereen welkom is. Het gaat een ouderwets,
oergezellige voetbalavond worden waarbij een DJ
natuurlijk niet mag ontbreken.
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WDZ info
Koploper

WDZ - RKTSV
RVU - WDZ
WDZ - RKIVV 2

2-2
5-0
7-0

WDZ - RKTSV 2-2
De eerste helft van de wedstrijd begon en
eindigde overdonderend. Al na twee minuten
lag de bal in het net van de gasten. Max van der
Linden bekroonde een snelle aanval met een fraai
doelpunt. Nog geen vijf minuten later was het
alweer gelijk. In de 45e minuut strafte een RKTSV
aanvaller slecht wegwerken in de WDZ defensie
genadeloos af. Uit de aftrap scoorde Max van der
Linden zijn tweede treffer.
Na de thee werd het rond het veld, maar ook
erop steeds kouder. Slechts sporadisch vielen aan
beide kanten goedlopende aanvallen te noteren.
De fraaiste kansen kregen nog wel de mannen
van Terwinselen. De thuisploeg kon nauwelijks
een vuist maken en kon dan ook tevreden zijn
met het gelijkspel.

Komende zondag gaat WDZ op
bezoek bij de onbetwiste koploper
in de vierde klasse B. De Leeuw uit Brunssum
heeft nog geen enkel punt verspeeld en koerst
op deze manier recht op het kampioenschap af.
Een zware maar zeker geen onmogelijke opgave
voor de mannen van trainer Paul van Putten om
punten te pakken. Het tweede elftal
krijgt de reserves van Groene Ster op
bezoek, een team dat absoluut uit de
gevarenzone wil komen.
PROGRAMMA
Zaterdag 3 december:
JO17-1 Leonidas-W - WDZ 14.15u.
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
JO17-2 WDZ - UOW ‘02
13.00u.
bij u aan huis
JO15-1G ZW’19-SVS - WDZ 14.30u.
JO15-2 WDZ - RKHBS
13.00u.
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
JO13-1 WDZ - Bekkerveld 2 11.45u.
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!
JO13-2G Rood Groen LVC’01 3 - WDZ
12.00u.

Hair Care
& M o re

Angelique Hanssen 06-136 76 031
Nr. 48 1 december 2016

