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Opening en
Kribkes(Kribjer) i alle vörm en mòa-se,
Kribkeswandeling
Jedderinge
uvveral ziet me ze langs de Sjtròa-se,
Allemaal bent u van harte uitgenodigd voor de
officiële opening van de kribkeswandelingen die dit
dèa bej d’r Troef jaar vrijdag 23 december om 19.00 uur in De Rode In de Jaadens en hinger Vinstere,
Beuk aan de Kloosterstraat in Simpelveld plaatsvindt. sjtunt ze, i prach en praal, tse jlinstere.
Dit in het bijzijn van het Gemeentebestuur,
besjeftigt is,
In Sjau-vinster van Jesjefter
Simpelvelds Mannenkoor David en Fanfare
kén me ze besjtaune en besjnautze.
Eendracht van de Huls.
wunsjt uuch
koffie en...
Ze liege allenuij in d’r Loof,
De zaal is open vanaf 18.30 uur. Tot 19.00 uur krijgt
dèa sjteet besjrèave i óngersjiedige
sjun Krisdaag
iedere bezoeker een kopje koffie of thee. Daarna
Hefter.
een welkomstwoord door een lid van de Stichting
en ee jót
Kribkeswandelingen en wethouder Hub Hodinius.
Jut mer ens kiekke, ét zunt d’r `ne
Simpelvelds Mannenkoor David zingt aansluitend
janse Hoof
enkele kerstliederen.
de éng noch sjunder, wie de ánger.
en jezóngk
Rond 19.20 uur gaat men op weg voor een korte
kribkeswandeling. Dit onder begeleiding van
Maacht uuch mer éns óp jangk
2017
verkeersregelaars. Tijdens deze wandeling passeert
Jroeës is doavuur d’r dangk

Bent u uw
wensen vergeten,
dan kunt u die nog doen in de volgende
Troef die 28 en 29 december verschijnt.
(mail naar info@weekbladtroef.nl )

men een kerstwensboom waar men kaartjes met
wensen in kan hangen. De St. Remigiuskerk is
die avond geopend van 20-21 uur, speciaal ter
bezichtiging van de kerststal.
Mannenkoor David en leden van Fanfare Eendracht
zingen en spelen op enkele plekken.
De wandeling vervolgt zijn weg richting De
Klimboom aan de Dr. Ottenstraat, waar de
wandelaars ontvangen worden met Glühwein,
warme chocomel en wafels, gesponsord door de
vereniging ‘Ondernemend Simpelveld’.

Va al die Luuj, die ziech zoeëvul mujte
hant jedoa
Bliet mer éns doabej sjtòa.

lees verder op pagina 3
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Jet sjuns is 6 Joar jeli-je ent-sjtánge,
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Drum lós dat ezoeë bliéve
Da hant vier ‘t nieëk-ste Jòar ooch
werm jét tse sjriéve.

Kerstactie RKSVB 2016

Steun voetbalvereniging RKSVB en koop een
kerststuk.
Al ruim 40 jaar maakt voetbalvereniging
RKSVB kerststukjes die deur aan deur verkocht
worden. Op 17 december zullen leden de
stukjes verkopen vanaf 10.00 uur. Wanneer
u niet thuis bent of er zeker van wil zijn dat
u niet naast het net vist, kunt u ook een
kerststuk bestellen. Dit kan bij Frits van den
De kinderen met hun adventskransen
Kerkhof, telefoonnummer: 045-5753397 of
voor de kerkdeur in Bocholtz
06-13050179.
Via email: kerkhof30@hotmail.com.
Er worden twee verschillende kerststukjes
Al decennia lang kennen ook wij als katholieken een adventskrans.
gemaakt die verschillen in kleur en grootte.
Deze krans is bedoeld als kalender ofwel agenda. En zoals een kalender Voor een groot exemplaar betaalt u € 15,00
ons helpt afspraken niet te vergeten; zo nodigt de adventskrans ons
een klein exemplaar kost € 10,00. De kleuren
uit om ruimte te maken voor de geboorte van Jezus. Op de foto zien
waaruit u kunt kiezen zijn zilver of rood.
wij hoe de communicantjes zich op kerstmis voorbereid hebben.
Zij hebben zelf een adventskrans gemaakt. Nadat deze in de kerk
gezegend werden konden zij worden meegenomen naar huis om daar
te dienen als zichtbaar teken:
bereid je voor: Jezus komt!

Adventskransen

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

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN

AGENDA

Donderdag 15 december:

Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-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

Kerstshow Jack Vinders in De Klimboom
Simpelveld
Aanvang 20 uur(zie ook artikel).

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

KerstCarrousel Nijswiller

Vrijdag 16 december:
Zaterdag 17 december:
Kerststukjes verkoop RKSVB vanaf 10 uur
(zie ook artikel).
Harmonie Excelsior in Aula Sophianum. Aanvang
19.30 uur (zie ook artikel).

bedanken voor de

Zondag, 18 december:
Kerstconcert Hanzon Vocaal Eys v.a. 16 uur St.
Agathakerk (zie ook artikel).

Klezmermuziek bij Pandora Wahlwiller vanaf
16 uur (zie ook artikel)

Kerstshow Jack Vinders in De Klimboom
Simpelveld
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Simpelveld Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

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

Dinsdag 20 december:

Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur. 0455441100

Zondag 25 december: KERSTMIS
Harmonia in Remigiuskerk 11.00 uur
(zie ook artikel)

Opening en Kribkeswandeling
Rode Beuk Simpelveld. Aanvang 19 uur
(zie ook artikel).

Blijf vitaal en wandel mee Bocholtz
georganiseerd door de SWOBS. Vertrek 13,30 uur
Op de Boor Wilhelminastraat
(zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 24 december:
Palmclub Eys zingt in Kerstnacht na Nachtmis 23
uur (zie ook artikel).

Tweede Kerstdag maandag 26 december :
Opluisteren Hoogmis Hanzon Vocaal Eys.
St. Agathakerk. Aanvang 11 uur (zie ook artikel).

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.nl

Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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bloemen en attenties
ontvangen t.g.v. mijn

Kerstshow Jack Vinders in De Klimboom

Vrijdag 23 december:

TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1
045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na afspraak Math Göbbels 045-5442794 of Jozé Leisten
045-5442241.

vele felicitaties,

Koninklijke Onderscheiding

Maandag 19 december:

Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen

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.

Mag ik iedereen

i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

Oplage 13.000 ex

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

in het bijzonder
de Kon. Philharmonie
Het was geweldig
Ben Starmans
OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 20 december:
WIJK 1 :
Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk;
Alle straten in het Kerkeveld; Aretsbosweg;
Baneheide; Baneheiderweg; De Baan;
Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg;
Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal;
Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg;
Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en
Wijngracht.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de
maand.
Dinsdag 27 december:
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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Vervolg pagina 1 Kribbeswandeling:
Orsbach
In de Klimboom komt Robert Feron, uit het Duitse buurplaatsje Orsbach,
het Vredeslicht brengen. Dit wordt jaarlijks voor Kerstmis in Jeruzalem
ontstoken en per vliegtuig vervoerd naar Wenen, van waar het over
Europa verspreid wordt.
Onder het genot van sfeervolle live kerstmuziek door zangeres en
pianiste Linda Klinkers, is het gezellig vertoeven in de Klimboom. Bij
vertrek mag ieder een Vredeslichtje mee naar huis nemen. De Stichting
Kribkeswandelingen met Yvon Frissen - Greetje Triches en Marianne
Bonten hoopt op een grote opkomst en een warm samenzijn.
www.kribkeswandelingen.nl

Wist u …
* dat u kunt kiezen uit 11 kribkeswandelingen in diverse afstanden?
* dat u een wandeling vanaf nu kunt uitkiezen op de website www.
kribkeswandelingen.nl door erop te ‘klikken’?
* dat u de beschrijving van de wandeling van uw keuze zelf kunt uitprinten?
* dat er meer dan 300 kribkes te bezichtigen zijn?
* dat er in de schemering en tijdens de avonduren prachtige kerstverlichtingen
te bewonderen zijn?
* dat er in de kern Bocholtz twee particuliere wensbomen staan?
* dat er in de kern Simpelveld drie gemeentelijke wensbomen staan?
* dat de Centrumroute en de Heideroute van Bocholtz langs eens wensboom
voeren?
* dat de vijf kribkeswandelingen in en rond de kern Simpelveld allemaal langs
een wensboom voeren?
* dat iedereen een hartenwens aan één of zelfs meerdere wensbomen mag
hangen?
* dat je thuis alvast een kaartje met een wens of een tekening kunt maken?
Met touwtje?
* dat er op vrijdag 30 december tussen 14 en 16 uur een levende kerststal
wordt opgevoerd in de Hofstraat 7 te Bocholtz? Dat gemengd koor Beau Geste
daarbij prachtige kerstliederen zal zingen? Dat u ter plekke een Glühwein of
warme chocomel wordt aangeboden?
* dat er ook een facebookpagina bestaat onder de naam Kribkeswandelingen
Bocholtz en Simpelveld?
* dat u voor inlichtingen kunt bellen naar 045-5444003 of 045-5440198 ?
* dat u voor inlichtingen naar info@kribkeswandelingen.nl kunt mailen ?

Kerstoptredens
december

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

prettige feestdagen

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

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

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

In Memoriam

Zondag,
18 december:
Kerstconcert

Winand Dumont

De feestelijke kerstuitvoering
m.m.v. alle Eyser muziek- en
zangverenigingen en jong
zangtalent vindt
traditiegetrouw vanaf 16 uur plaats in de Sint Agathakerk.
Uiteraard brengt het koor zelf ook een aantal sfeervolle
kerstnummers ten gehore.

Maandag 26 december: Opluisteren Hoogmis
O.l.v. Jo Smeets en begeleid door het eigen combo gaat het koor
het thema ‘Verwachting’ in
woord en en zang onder de
aandacht van de luisteraars
brengen.
Verheugt u zich op en mix
van moderne swingende
nummers en ingetogen
taditionele luisterliedjes.
Misbegin is om 11uur.
Vier met ons mee!
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In 1990 werd hij op vrij late leeftijd, via een bevriend zanger, lid van ons koor.
Natuurlijk ging hij bij de tweede bassen zingen. “Een echte Russische bas”, typeerde de
huidige dirigent hem eens. Hij vond het altijd een feest om met ‘zijn’ koor in de Dom in
Aken te zingen, hier was hij echt trots op. Ook het gregoriaans vond hij geweldig en hij
kwam steevast elke maandagochtend op zijn fiets (!) naar de repetitie. Hij was inderdaad
een sportief mens, want tot na zijn 90ste verjaardag ging hij nog wekelijks zwemmen. Wij
hebben hem leren kennen als een positief, opgeruimd lid dat wel van een geintje en een
biertje hield. Vorig jaar vierden wij nog zijn 25-jarig lidmaatschap, tijdens het 150-jarig
jubileum van het koor. Wat heeft hij toen genoten….
Winand, bedankt voor alles wat je voor het koor hebt gedaan en wij wensen jouw
familieleden en naasten heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies.
Bestuur, dirigent, leden en Sympathisanten Zangkoor St.Joseph 1865 Bocholtz
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Palmclub zingt ook komende
Kerstnacht
prettige
feestdagen

Evenals de acht voorgaande jaren zullen, vanwege de grote belangstelling
en de positieve reacties tijdens de vorige edities, ook in de komende
kerstnacht verschillende leden, direct na afloop van de plechtige Nachtmis
in de parochiekerk, weer enkele kerstliederen ten gehore brengen in de
dorpskern van Eys.
Dit om de bezoekers van de Nachtmis (en andere belangstellenden) onder
de “kerstklanken” van de Palmclub de gelegenheid te bieden tegenover
elkaar in een sfeervolle omgeving hun kerstwensen uit te spreken.
Gedurende het luisteren naar het “kerstzingen” en het uitspreken van
de kerstwensen naar elkaar zullen alle aanwezigen door de Palmclub
getrakteerd worden op een glaasje Glühwein.

Advent: tijd om te helpen!

Hand-in-Hand
Gambia
Sinds 3 jaar wordt samengewerkt
met de Stichting Hand-in-Hand
Gambia. Hierdoor zijn o.a. in
het dorp Faraba Kairaba 120
leerlingensetjes ter beschikking
gesteld en een eetzaaltje, een muur
met poort als omheining van het
schoolterrein en een schooltuin
gerealiseerd. Daarnaast zijn er
speeltoestellen geplaatst en heeft
de stichting een mooi dorpshuis
annex gezondheidscentrum voor de
plaatselijke gemeenschap gebouwd.
Let wel: alle activiteiten zijn door de
Gambianen zelf uitgevoerd met hulp
van de Nederlandse vrijwilligers van
de stichting.

Nieuw project
Met de adventsactie van dit jaar wil
BS Bocholtz graag een start maken
met de bouw van vier leslokalen
voor de gloednieuwe primaryschool
in Lamin-Village. Op de website
www.bsbocholtz.nl staat uitvoerige
informatie over dit afsluitende
project in het West-Afrikaanse
Gambia. Op de website, maar ook
op Facebook en in o.a. Troef kunt u
meer lezen over alle projecten die de
school heeft ondernomen.

bijdrage
Mensen, die een kleine bijdrage
willen storten voor dit concrete,
goede doel, kunnen een
willekeurig bedrag overmaken op
rekeningnummer 10.79.89.220 t.n.v.
Oudervereniging Bocholtz o.v.v. actie
‘Gambia’. Alvast dank hiervoor!!
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Leden van de Palmclub tijdens het kerstzingen.

KerstCarrousel Nijswiller

Op zaterdag 17 december organiseert Excelsior deze in de Aula van het
Sophianum te Nijswiller. Hieraan werken mee de jeugd, het korps en de
slagwerkgroep. Daarnaast is er nog een Mistery Act aanwezig.
De Aula is geopend vanaf 19:00 uur en de Carrousel zal starten om 19:30
uur. Excelsior hoopt U op deze wijze weer op een toepasselijke manier in de
juiste kerstsfeer te brengen. Graag tot ziens op de KerstCarrousel.

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

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

In de Adventstijd besteedt Basisschool Bocholtz elke maandagochtend
aandacht aan de voorbereiding op het Kerstfeest. Tijdens dit
bezinningsmoment ondernemen de leerlingen allerlei activiteiten, die mede
gericht zijn op het stimuleren van het onderwijs in het straatarme Gambia
(West-Afrika). Zo hebben de basisschoolleerlingen de afgelopen 8 jaren
ongeveer € 11.000,gespaard.
Met dit geld zijn veel
mooie dingen gedaan
in o.m. de St. Andrewsschool (Berending) en de
Nursery School
(Faraba Kairaba).

Willy’s kerstdorpje 10 jaar

KORTVERMELD

BOCHOLTZ: Loterij Kalk a/d/ Books
Zaterdag 3 december was de trekking met de volgende uitslag:
1ste prijs nr. 0094 - 2de nr. 2097 - 3de nr. 1665 - 4de nr. 0680 5de nr. 1349 - 6de nr. 1941 - 7de nr. 2277 8ste nr. 1193.
Afhalen van de prijzen Irenehof 20 na 18.00 uur

Kerstdiner 1ste en/of 2de Kerstdag 2016
Zolang is Willy Kleikers op de Hinsbrig 30 in Bocholtz hiermee al bezig.
Hij werkt er gemiddelt zo’n 40 uur aan. Wie het al eens gezien heeft, Het
beslaat een hele kamer en er staan voornamelijk gebouwen in die hij van
zijn verschillende vakanties heeft meegenomen in totaal zelf zo’n 56, dus
internationaal en elk jaar is
het weer anders. Deze keer
is het skigedeelte vergroot
met oa een Glühweinstand
en een Wijnvat en meerdere
skiers op de piste. Ook de
Weihnachtsmarkt is uitgebreid
met diverse kraampjes .
De openingstijden komen weer
op de garagepoort te hangen
ivm met werk of kan ook
volgens afspraak
06-40.70.33.16.

*Viscocktail
---

*Licht gebonden pompoensoep
---

Menu A

€ 38.00

*Duo van zalm en zeetong met pasta en witte wijnsaus

Menu B

€ 40.00

*Konijn op Limburgse wijze

Menu C €42.00
*Varkensfilet gevuld met pittig gehakt en Limburgse mosterdsaus

Resultaten
onderzoek
borstkanker gem.Simpelveld
Van 16 augustus t/m 22 september heeft Bevolkingsonderzoek Zuid
in Simpelveld het borstkankeronderzoek uitgevoerd. Hiervoor werden
alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar uitgenodigd en dat waren er 1.884
uit de gemeente Simpelveld. Meededen er 1.480. Dit betekent een
opkomstpercentage van 78,6%. Er zijn 42 vrouwen doorverwezen voor nader
onderzoek, omdat er een verdachte goed- of kwaad afwijking is gevonden.
Door het onderzoek kan borstkanker in een vroeg stadium ontdekt worden.
Dit verhoogt de kans op genezing. Bovendien is vaker een borstsparende
operatie mogelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

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
---

Ter aanvulling van ons keuken en
bedieningsteam zijn wij op zoek naar

*Koffie

gemotiveerde
oproepkrachten.

Kijk voor het kerstdiner ook op www.restaurantrozenhof.nl
info@campingrozenhof.nl
telefoon: 043-4551611

Je bent stressbestendig en kan bergen werk
verzetten? Dan zoeken we jou! Werktijden
variëren maar altijd in overleg.
Vraag naar Madelene ( 043-4551611 of mail
naar info@campingrozenhof.nl
Pagina 5

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
vanaf 18.00 aankomst Kerstdiner alleen op reservering
26 dec à la carte en Kerstdiner van 13.00 - 20.00

Camerig 12, 6294 NB in Vijlen.
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Fanfare Ubachsberg installeert
nieuwe ereleden

prettige feestdagen

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

Tijdens haar patroonsfeest installeerde fanfare St.Cecilia 3 nieuwe ereleden:
Zef Voncken, Marcel Neven en Huub Keulartz.
Zef Voncken, 76 jaar lid, bespeelde o.a. de alto, solobugel, corhoorn en
bariton. Als enige lid heeft Zef actief deelgenomen aan alle concoursen
van de fanfare. Naast zijn muzikale carrière was Zef 50 jaar archivaris. Hij
bouwde het muziekarchief uit van een bescheiden kastje tot een rij van 8
archiefkasten.
Marcel Neven, 56 jaar lid, bespeelde o.a. de bariton, corhoorn en de F
hoorn. Hij was vanaf de jaren ‘70 actief in o.a. het comité ‘Boerenbruiloft’ en
in de Bergdorfkapel. Vanaf 1980 was hij 25 jaar secretaris, een functie die
hij met veel verve bekleedde en waarin hij zich o.a. ontpopte als dé grote
organisator van de concoursdeelnames in de concertafdeling.
Huub Keulartz is – met enkele onderbrekingen - 50 jaar lid van de
Ubachsbergse vereniging.
Huub heeft o.m. enorme prestaties verricht bij de bouw en het onderhoud
van de fanfarezaal.

V.l.n.r. de nieuwe ere leden Huub Keulartz, Marcel Neven en Zef Voncken.
Geheel rechts bestaand erelid Jan Hamers. Op de foto ontbreken erelid
Sjeng Haessen en erevoorzitter Sjeng Kreutz.
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Ingezonden

Eys zegt Nee tegen komst
geitenstal Kromhagerhoeve
De Eyser bevolking is massaal tegen de komst van de geitenstal
van 805 geiten op de Kromhagerhoeve, de bezwaarschriften van
meer dan 150 gezinnen spreken voor zich.
Wethouder Franssen heeft zich vorige week veels te voorbarig
uitgesproken in de Limburger. Daar stelt hij dat op grond van
de huidige wetgeving de stal er mag komen en dat hij weinig
tegenwind verwacht van de bezwarencommissie. Hij gaat voorbij
aan de procedure om nu al aan te geven dat de vergunning
verleend wordt en zijn uitspraak komt de omwonenden zeer
provocerend over. De wethouder gaat uit van een gewonnen zaak,
wat wil hij bereiken omdat nu al te stellen? Beslist de wethouder
als alleenheerser hierover?

uitgenodigd
De 150 gezinnen die een bezwaarschrift hebben ingediend zijn
allen uitgenodigd voor de hoorzitting in Januari. Daar zal de
gemeenteraad en de bezwarencommissie de bezwaren nogmaals
toegelicht krijgen. Men kan dan niet anders dan op andere
gedachten komen zodat er geen toestemming wordt verleend aan
de aangevraagde omgevingsvergunning voor het houden van 805
geiten, naast de bestaande 1000 varkens die er al zijn en zullen
blijven. In de vergunning die voornemens verleend wordt staan
voorwaarden waaraan de eigenaar van de Kromhagerhoeve moet
voldoen, de grote vraag is hoe de gemeente de handhaving gaat
organiseren.

groot
De gezondheidsrisico’s zijn te groot, de besmetting op Q koorts
zal altijd aanwezig zijn. Inenten van de geiten is nooit afdoende
voor dit risico. Alle recente publicatie over de Q koorts moet toch
aanleiding zijn voor de gemeente Gulpen-Wittem om de verleende
vergunning te herzien? Daarbij baart stankoverlast, verspreiding
van fijnstof en de verkeersveiligheid op de Kromhagerweg (smalle
holle weg in een recreatiegebied) de bewoners grote zorgen..
De bewoners hebben er absoluut geen vertrouwen in. De
geitenstal mag er niet komen. Zoals wethouder Franssen al

Fanfare St Cecilia
wenst iedereen die haar,
op welke wijze dan ook,
het afgelopen jaar steunde.

Fijne kerstdagen en de beste
wensen voor 2017
Bestuur, dirigent, beschermheer,
leden, ereleden
en leden van de club van 50.
eerder opperde in een krantenartikel: De vervolgstap in de procedure bij een negatief
besluit van de gemeenteraad zal een stap naar de Raad van State zijn. De bezorgde
omwonenden hebben een website gemaakt www.weysmetdekromhaag.com
Naam en adres bij redactie bekend
(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan artikelen die te lang zijn, na overleg,
inkorten. Ze dienen voorzien te zijn van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd,
als ze maar bekend zijn bij de redactie.)

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Als een goed zitcomfort en een hoge kwaliteit voor jou belangrijk
is kies je voor ons model Endina. Hoekbank Endina is voorzien van
Memory Foam in de zitting en uitgevoerd met een mooie eigentijdse
plint die uitloopt in ranke pootjes.

Van € 2.049,- voor

€ 1.699,-

afmeting: H77xB312xD231 cm

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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Vaalser Vrouwendag in voorbereiding
Op 8 maart wordt jaarlijks over de gehele wereld
de Internationale Vrouwendag gevierd om even
stil te staan bij wat vrouwen de afgelopen decenia
hebben bereikt. De VN geeft dan als voorstel een
thema aan, maar iedere stad in Nederland neemt
een eigen thema.

programma

In januari vindt er een tweede bijeenkomst
plaats en de vrouwengroep hoopt dan een
programma te kunnen vastleggen. Organisaties,
verenigingen en bedrijven die graag mee willen
doen door in hun eigen ruimte een evenement
Vrouwen Onderweg
te organiseren, dat affiniteit heeft met het vieren
van de Internationale Vrouwendag, kunnen
Voor deze heeft de vrouwengroep Vrauwe
dit bij de coördinerende Werkgroep aangeven.
vöär Vrauwe gekozen en haar eerste
Maar ook vrouwen die mee willen helpen
netwerkbijeenkomst gehad op dinsdag 22
als vrijwilliger en/of hun talent willen tonen
november in de bibliotheek o.l.v. de Werkgroep
Vrouwendag. Ze hebben zelf al enige evenementen tijdens de Vrouwendag kunnen zich aanmelden
bij mevr. Amongin: immamongin@gmail.
op het programma staan, maar de groep wil
com www.facebook.com/VrauwevoarVrauwe
bereiken dat zoveel mogelijk activiteiten onstaan,
website: https://vrauwevoarvrauwe.wordpress.
die door Vaalsenaren zelf worden georganiseerd.
Op de bijeenkomst werd samen met verschillende com
organisaties gebrainstormd hierover.

zalig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar

BOCHOLTZ

045-5446388

Klezmermuziek bij
Pandora
In 2017 viert de Bocholtze Badminton Club zijn
40 jarig bestaan met als hoogtepunt het grote
feestweekend met feest-paviljoen in het
weekend van 23 t/m 26 juni 2017.

andere
Daarnaast vinden er in het jubileumjaar ook
andere activiteiten plaats.
Inmiddels is er een feestcomité opgericht, dat
bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers
(veelal leden van verenigingen uit Bocholtz) die
veel ervaring hebben met de organisatie van
verenigingsjubilea. Door een vijftal commissies
wordt het werk voorbereid en uitgevoerd.
De samenstelling van het feestcomité ziet er als
volgt uit:
Herman Clignet
Voorzitter
Barry Hodiamont
Secretaris
Paul Hodiamont
Penningmeester
Ruud Vandeberg
Programma
Pascal Andriolo
PR / Sponsoring
Peter Bertram
Tent/Techniek
Via dit blad, de facebookpagina, de webpagina
www.40jaarbbc77.nl die binnenkort online gaat
en instagram 40jaarbbc77 blijft u op de hoogte
van alle nieuws rondom het gebeuren.

Zondag 18 december speelt vanaf 16 uur
de Limburgse klezmerband Mejoeches haar
onvervalste traditionele Oost-Europees Joodse
volksmuziek.
Mejoeches is Jiddisch voor ‘van goeie komaf’ en
klezmer betekent ‘zingen met je instrument’. De
klezmorim, dat zijn de muzikanten die overal
hun muziek aanpassen en zo voor elk wat wils
spelen.
Mejoeches speelde ruim 18 jaar in de bezetting
piano, viool en zang (Jesse de Haas, Anna
Janssen en Martha Mulder). Sinds april 2012 is
hieraan het karakteristieke klezmergeluid van
de klarinet toegevoegd. Met klarinettist Marc
Bongers brengen zij nu een nog gevarieerder
repertoire. Het Pandora Podium ligt aan de Oude
Baan 21 te Wahlwiller
Reserveren is zeer aan te bevelen, en kan via
06-11.85.30.41, of via www.pandorapodium.nl .
Kijk ook op www.mejoeches.nl .

Daarna
een aflevering van ‘In de meziek is ederein
geliek’: De Wiefkes uit Mechelen met ‘Op kouwe
wintermurge’ en tot slot een bijdrage van de
collega’s van Maas en Mergelland over sport en
bewegen voor ouderen.

start
Deze tv-uitzending start donderdag 15 december
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woensdag 21 december;
Voorgerecht: Uiensoep - brood - kruidenboter
Hoofdgerecht: Kipschnitzel champignonroom -of
zigeunersaus - wedges - salade
Dessert:
bitterkoekjes bavarois
Donderdag 22 december:
Voorgerecht: Kippensoep - brood - kruidenboter
Hoofdgerecht: Kipsate - friet - salade
dessert:
aardbeien mousse
Woensdag 28 december
Voorgerecht: kleine ceasar salade
hoofdgerecht: gehaktbal - aardappelpuree rode kool
dessert:
bolletje ijs met mini brownie

Nagerecht uit eigen streek
en drie burgemeesters
bij Omroep Krijtland
Deze week de laatste aflevering van het programma Streekproeven. Nancy heeft diverse producten
verzameld voor het nagerecht en daarmee is het
streekeigen diner klaar.
Daarna staat een nieuwe aflevering van het
praatprogramma De Tafel. Hierin kijken de
burgemeesters van Vaals, Gulpen-Wittem en
Eijsden-Margraten terug op het afgelopen jaar en
vooruit naar 2017.

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.

Mejoeches dat a.s. zondag optreedt in Pandora
Wahlwiller.
en is een week lang dagelijks op
ieder oneven uur zowel analoog als
digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te
bekijken. Ook zijn de programma’s
terug te zien op de Facebookpagina
en de website van Omroep Krijtland
www.omroepkrijtland.nl .
Overigens worden via het radiokanaal van
collega-omroep Maas en Mergelland regelmatig
onderwerpen uit het Krijtland uitgezonden. De
radio-omroep is hier te ontvangen op de kabel
87,5 (analoog), ether 107,9 FM en Ziggo kanaal
918 / 921.

Donderdag 29 december:
voorgerecht: groentensoep - brood kruidenboter
hoofdgerecht: hutspot - zuurvlees - appelmoes
dessert:
mini coupe banaan

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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Weekblad troef’s

kerstpuzzel
Ook Troef moet op de kleintjes letten, daarom zijn er met de traditionele
Kerstpuzzel geen prijzen te winnen. Neemt niet weg dat er wel ruimte is vrij
gemaakt om u het puz- zelplezier, in Kerstsfeer, niet te onthouden. Lees de
instucties en los deze puzzel op. U vindt de oplossing op pagina 11,
Neet foetele, wa?

In deze mengelmoes van letters zijn al de onderstaande woorden
verstopt. Ze zijn te lezen van links naar rechts, van rechts naar
links, van boven naar beneden of omgekeerd of schuin.
Sommige letters worden meer dan een keer gebruikt.
Streep alle woorden door.
De resterende letters vormen dan regel voor regel
van links naar rechts gelezen de oplossing van deze puzzel.

“Sylvester” concert
fanfare St. Cecilia

Zondag 8 januari, om 18.30 uur, vindt in de Harmoniezaal te Bocholtz
een uniek Sylvesterconcert plaats. St. Cecilia zal dan i.s.m Brass
Ensemble Koperpoets het nieuwe jaar muzikaal inluiden. De fanfare
treedt voor de pauze op en er zwordt ook een gezamenlijk werk
uitgevoerd. Fanfaremuziek gecombineerd met muziektheater.
Na de pauze vult Koperpoets het programma verder in met hun show
“Mission: Impossible” Meer informatie in de volgende editie.

reserveren
Wilt u verzekerd zijn van een plaats voor dit unieke concert, reserveer
dan uw kaarten in de voorverkoop door het sturen van een mail naar
CSG.Demarteau@kpnplanet.nl o.v.v. uw naam en het aantal kaarten.
De entreebewijzen kunt u vóór aanvang van het concert afhalen en
betalen bij de entree van de zaal Dr. Nolensstraat 5A.
Kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij Plus Tossings.
De entree is € 5 in de voorverkoop en € 7,50 aan de avondkassa.

Brass ensemble Koperpoets zondag 8 januari
bij het Sylvesterconcert Fanfare St. Cecilia Bocholtz.
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Competitie
In het weekend van 10 en 11 December werden
onderstaande wedstrijden gespeeld.
De uitslagen:
BBC 1 – SV Vridos 1:
2-6
BBC 2 – BC Schijndel 2:
afgelast
BBC 3 – BC Olympia ’56 4: 4-4
BC Brunssum 1 – BBC 4: 0-8
BBC 5 – BC Cosmos 1:
2-6
Kijk voor meer nieuws en informatie op onze website
www.bbc77.nl of vind ons op Facebook: Bocholtze
Badminton Club ’77.

trainer blijft

Start JO9 en JO11
na de winterstop (dit is de voormalige F en E
jeugd). Momenteel zijn er al 2 JO15 teams, 2
JO 7 teams en een zeer brede groep bambini
´s. Er is vraag naar een JO-9 en JO-11. De
eerste aanmeldingen zijn binnen en gestreeft
wordt na de winterstop ook deze teams weer
in competitieverband te laten deelnemen.

Lijkt het jou leuk om te komen voetballen
bij Sportclub´25? Twijfel dan niet langer!
Een leuke en enthousiaste groep trainers
en trainsters staat klaar voor u! Daarnaast
verheugt ook mascotte Toppie zich om kennis
te maken. Voetbal gaat natuurlijk samen met
plezier, wij als vereniging bieden de kinderen
leerzame maar vooral plezierige trainingen en
daarnaast ook een half jaar vrije contributie
aan! Aanmelden kan bij Maurice Frankort jeugd@sportclub25.nl .

Jeroen Maenen heeft het contract met 1
jaar verlengd. Hij begon in april als trainer.
Zijn eerste maanden verliepen prima, er
werd namelijk een promotie naar de 3de
klasse bereikt. Ook dit jaar zijn de prestaties
goed, als nieuwkomer in de 3de klasse kent
Sportclub’25‘2 een goed eerste half jaar.

“Tieëke Zinge”
Vrijdag 20 januari geht‘s los. Dan organiseert
de club n.l. een nieuwe versie van de
Carnavalsavond en wel met Tieëke Zinge. De
Sjans wordt omgetoverd tot Carnavalstempel
met een podium in het midden met rondom
tafels. We gaan tijdens deze avond onze

stemmen testen, aan de hand van een heus programmaboekje met
de beste en grappigste carnavals hits. Verzoekjes kunnen van te voren
worden ingediend bij activiteiten@sportclub25.nl . Als afwisseling zijn er 2
optredens van bekende carnavalsgroepen en een aantal spellen. Allemaal
o.l.v. ras entertainer Jo in de Braek. Voor de beste verkleedde bezoeker is er
een mooie prijs. Aanvang Tieëke Zinge 20.11 uur.

Optocht 2017
De carnaval nadert met rasse schreden. Het is dus ook weer tijd om aan
de optocht te denken. Zoals reeds bekend gaat we dit jaar weer met de
kostuums van het afgelopen jaar mee in de optocht. We gaan de kostuums
dit jaar wel pimpen met accessoires, hiervoor wordt een bijdrage van € 7,50
euro gevraagd. Verder is bij dit bedrag natuurlijk ook de drank tijdens de
optocht en de broodjes in de kantine inbegrepen. De kosten voor nieuwe
deelnemers vind u in het aanmeldformulier. Kijk op www.sportclub25.nl
voor het aanmeldformulier van de optocht.
Let op! Het inschrijven is voor nieuwe deelnemers maar ook voor
deelnemers van afgelopen jaar. Graag voor 1 januari 2017 of je dit jaar weer
meegaat.

Bekerwedstrijd
Nu zondag 18 december speelt het eerste de 4de ronde van de beker bij
Susteren 1 die momenteel in de 1ste klas spelen. Er zijn dus 2 klassen
verschil tussen beide ploegen. Toch hoopt Sportclub op een kleine stunt
en gaat het voor de winst. Het is daarnaast ook de laatste wedstrijd voor de
winterstop. Tijdens de kerstperiode kan de batterij weer worden opgeladen.
Dinsdag 3 januari hervat de selectie zijn training en (oefen-)wedstrijden
weer.

PROGRAMMA:
Zaterdag 11 december:
JO15-1: Sp’25- De Leeuw JO15-3
12.30u.
JO15-2 Sp’25- Groene Ster JO15-3
10.30u.
Zondag 18 december:
1e: Sportclub Susteren 1 -Sportclub’25 1 14.15u.
2e : Sportclub’25 2- Walram 2
12.00u.
3e: Sportclub’25 3- Rood Groen LVC’01 10.00u.
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WNK
succes

Tijdens de eerste
voorwedstrijd van het nieuwe
turnseizoen turnde
Fabiënne Schmitz zich in Venray naar een
1e plaats bij de Instap D2 categorie.
Deze prestatie is geweldig goed, gezien het feit dat
dit het eerste jaar is dat Fabiënne deelneemt aan
wedstrijden. De concurrentie was groot: liefst 22
deelnemers waren er in deze categorie. Fabiënne
behaalde 51,484 punten, terwijl nummer 2 50,217
punten behaalde. Met dit resultaat plaatst Fabiënne
zich voor de volgende voorwedstrijd om het Limburgs
Kampioenschap
Er kwam nog een turnster van Werk Naar Krachten in
actie: Mirte Amkreutz. Ook voor haar was het de eerste
wedstrijd; zij wist zich te plaatsen voor de volgende
voorwedstrijd door als 14e te eindigen.

UITSLAGEN:
Zaterdag 10 december:
JO15-1: RKVVWDZ JO15-1- Sp’25 0-3
JO15-2 Sp’25 Langenberg JO15-2- 0-7

Proficiat aan beide
turnsters, alsmede
aan hun leiding
Jacqueline Hoek,
Esther Meijers
en Fieny van der
Weerden.

Zondag 11 december:
1e: Langeberg 1 -Sportclub’25 1 2-4
2e : Walram 2 - Sportclub’25 2 2-2
3e: Sportclub’25 3- RKSVB 3 3-1
VR: Sportclub’25- Sibbe 5-2

oplossing Kerstpuzzel:
gezelligheid
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Fabiënne Schmitz
met haar gouden
medaille.
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BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 20 december start deze
succesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de SWOBS.
Vertrokken wordt om 13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger Vliegen
heeft de ongeveer 2 uur durende wandeling rondom Bocholtz wederom
uitgezet en deze gaat onder alle omstandigheden door. Ger houdt rekening met
het tempo, zodat iedereen op een aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Regio EHBO opleiding
De afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals van het
Rode Kruis start woensdag
11 januari 2017 een nieuwe EHBO-opleiding in
het lokaal van het Rode Kruis aan de Kerkstraat
in Bocholtz. Motto dit jaar: Weet jij wat je moet doen ? Het streven is om
meer personen bewust te maken van EHBO en hiervoor handvatten aan te
reiken.

Kosten
van de cursus zijn € 150,00, dit is incl. cursusmap, materialen, reanimatie
en gebruik van AED. De meeste zorgverzekeraars geven korting op
het volgen van een EHBO-opleiding; soms wordt deze zelfs voor 100%
vergoed.
Heeft u belangstelling of wilt u zich aanmelden kan dit rechtstreeks via:
http://shop.rodekruis.nl/cursus-uitgebreide-eerste-hulp of via Truus
Timmers, truus.timmers11@gmail.com , 045-5442800 (na 17.00 uur)

RKSVB Jo11-1 ( e1)
Najaars-kampioen
Met een klinkende 0-17 overwinning ( ruststand 0-11) in Haanrade werd
het kampioenschap van de JO11-1(E2) binnengehaald. Er moest gewonnen
worden met zoveel mogelijk doelpunten aangezien medekoploper EHC
met een gelijk aantal punten en doelpunten dat ook nog kon worden.
Gelukkig kwam al vroeg de verlossende melding dat EHC had verloren
zodat het feestje kon worden gevierd. Het jeugdbestuur deelde bubbels
uit, er werd met de hele groep met de kleren aan gedoucht en het team
werd als echte kampioenen onthaald in de kantine van Voerendaal. Na vele
toernooiwinsten en tweede plaatsen in de competitie lukte het dan toch
eindelijk om kampioen te worden.

Mooie feestdagen

V.l.n.r. voorste rij: Bas Reisinger, Timo Muijtjens, Tristan Nix, Jelle Zweers en Wessel Janssen.
V.l.n.r. bovenste rij: Jason van Vlimmeren, Sam Caubo, Wouter Molijn en Mart Pieters.

Prettige
feestdagen
en een
voorspoedig 2017
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E stuksjke oad Vols
De kaat draegt d’r possjtèmpel Vaals 1939. (Porto woar
toen 1½ cènt!) Links ziet me de vruggere Lutherse kirk.
Noe i gebroek als museum Koperhof, woa óch geregeld
exposities zunt. Links óp ’t daak doava ziet me d’r toerm
van de Pauluskirk gracieus d’r bovvenoet sjteëke.
Gans zicher e markant sjtukske Vols dat óp d’r daag va
huuj nog benoa ‘tzelfde oetziet wie toendertsiet.

Dialektsjriever
Will Kohnen Lemieësj

De Lutherse kerk, nu Kopermolen in 1939. Links is er natuurlijk
van alles veranderd en asfalt was er toen nog niet.

Kerkdiensten parochie H.Agatha
Eys
Vrijdag 16 dec.
19.00 uur: Gezinsmis 4de Advent

Zaterdag 17 dec.
19.00 uur: 4de Advent - Tevens boeteviering
Gest. jrd. ouders Jeukens – van Loo
en Marij en Wim
Gest. jrd. Jacobus en Netta Canisius – Sluijsmans
Antoon Sintzen (collecte)
Huub Schouteten

Zondag 18 dec.
9.45 uur: 4de Advent Tevens boeteviering
Gest. jrd. Zef Sieben
Hein Muyrers (collecte)
16.00 uur: Kerstconcert

Wenst u prettige kerstdagen
en een voorspoedig 2017
bedank voor het vertrouwen
Reinert 11 Bocholtz 045-5441440
www.automaertzdorf.nl

Maandag 19 dec.
19.00 uur: Geen H. Mis

Zaterdag 24 dec.
18.00 uur: Gezinsmis
May en Johan Loomans –
Lauvenberg
Tiny en Joep Franken –
Lauvenberg en dochter Ans
Nick Sporck en Troutje en
Zef Sporck

23.00 uur: Nachtmis
Gest. jrd. Ger Kokkelmans
Gest. h. mis ouders
Vanwersch – Souren
Ouders Olischlager – Lumey
Jos Huppertz – Vaessen
Ouders Hermans – Olischlager en ouders Pisters
– Custers en ouders Peltzer – Toorens
Mia Conjaerts - Theunissen

Zondag 25 dec.
09.45 uur: KERSTMIS
Familie Bartholomé - Offermans

Maandag 26 dec.
11.00 uur: 2de KERSTDAG
Jaardienst Frans Muyrers
Ouders Franssen – Maas en zoon
Jan
Jacob van de Weijer
Jo Geurts
Ouders Wierts – Eygelshoven en
kleinkind Lianne

Zaterdag 31 dec.

Fijne feestdagen

19.00 uur: Dankdienst voor het
afgelopen jaar
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WDZ info

door Richard en Monique Kebeck van dansschool Swing-inn in Heerlen met een dansclinic, waarin de
Salsa, de Bachata en en de Merengue geoefend werden. Tussendoor zorgde een enorme pan paella
ervoor dat de deelnemers op krachten bleven. Na afloop bleef de dansvloer nog enige uurtjes behoorlijk
bezet, waarbij DJ Nico Spaubek voor de gepaste ambiance zorgde.

Sinterklaasmiddag

JO 11-1 kampioen

Zaterdag 26 november bezocht Sinterklaas in
gezelschap van twee Pieten in de middaguren
het WDZ clubgebouw, waar een 75tal kinderen
vol verwachting klaar zaten. Rond half 3
openden Fanny en Stijn het feest waarbij ze de
kinderen meteen moesten vertellen dat de Sint
wat later zou komen, omdat hij zich verslapen
had doordat hij in de nacht wat lang op de daken
was geweest. In het clubhuis was nauwelijks nog
een plekje te krijgen, Sinterklaas moest dan ook
via de nooduitgang zijn entree maken. Veel fraaie
tekeningen waren er voor de Sint vervaardigd.
De kinderen mochten een verhaaltje vertellen of
een liedje zingen, maar ook Sinterklaas had ook
heel wat te vertellen. In zijn dikke boek stonden
heel wat verhalen over de kleintjes. Als beloning
was er voor ieder kind een mooi cadeau. Tijmen
Wetzels kreeg een extra zak snoep als beloning
voor de mooiste tekening.

Op zaterdag 26 november werd de JO11-1 (voorheen de E1) de eerste kampioen van WDZ in het seizoen
2016-2017. Het team behaalde dit in een beslissende thuiswedstrijd tegen medekoploper Scharn uit
Maastricht. In een sportieve wedstrijd vertaalde de thuisploeg een klinkende 5-3 overwinning.
Door deze winst is het team niet meer in te halen door de concurrentie en vierden de spelers het
kampioenschap met gejuich, (kinder)champagne en heel veel confetti. Als de laatste wedstrijd ook nog
wordt gewonnen, kunnen de JO11-1 spelers zich zelfs tot ongeslagen kampioenen in de 1e klasse laten
kronen.

Feestavond
Zaterdagavond 26 november kwamen de oude
heren met hun partners bijeen in El Milagro,
een kroeg met dubieuze naam in Havana in de
periode kort voor de revolutie. Toeval of niet, een
dag tevoren overleed Fidel Castro.
in de bloemetjes
De gasten werden ontvangen met een Mojito
cocktail. Voorzitter Jo Brauers zette enige
De kampioenen JO11-1 (v.h. E1) v.l.n.r.: Dylan Ritt, Tijn Vaessen, Tobias Den Hartog, Joep Ritzen, Lenn
leden in de bloemetjes als dank voor hun
Copier, Raf Blezer, Rick Baggen, Vince Habets, Len Wierts.
werkzaamheden voor de veteranenafdeling.
Gesterkt door de nodige tapas werden ze verrast Jaro Spaubeek ontbreekt op foto.

JO 9-2 kampioen

7

Zaterdag 3 december werd het JO9-2 team ongeslagen kampioen
met 9 overwinningen op rij en 103 gescoorde doelpunten. De laatste
wedstrijd ging tegen KCC 1. Veel De aanwezige supporters zwaaiden
bij de opkomst van de spelers met fakkels hielden een spandoek
omhoog en toeterden luid. Uit de boxen klonk het opkomstlied van
Roda.
Na een nerveus begin gaven de spelers in de laatste tien minuten voor
rust gas en kwamen op 5-1 voorsprong. Na het laatste fluitsignaal
stond 10-1op het scorebord en kon het
feest beginnen met kinderchampagne,
confetti en fakkels. De voetballers
zetten de trainers met kleren en al

Met dank voor uw
vertrouwen in 2016
Wensen wij u een warme,
sfeervolle Kerst
en een Gezond
2017 toe

José Lux
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PROGRAMMA
Zaterdag 17 december:
JO17-1 WDZ – Bunde
JO17-2 WDZ - Sylvia/H&S 1G
JO9-2G WDZ - Rood Groen LVC’01 1

13.00u.
14.30u.
10.00u.

Zondag 18 december:
2e WDZ - Groene Ster
3e WDZ - VV Hellas
4e Partij/Simpelveld 2 - WDZ
VR1 WDZ - Geertruidse Boys

11.30u.
10.30u.
10.30u.
11.00u.

UITSLAGEN
Zaterdag 10 december:
JO17-1
JO15-1G
JO13-1
JO11-1
w.n.s.
JO9-1

De Heeg - WDZ
WDZ - Sportclub’25 BEKER
Chèvremont - WDZ
WDZ - SV Geuldal BEKER

0-5
0-3
4-1
6-6 WDZ

FC Kerkrade-W 3 - WDZ

1-1

Zondag 11 december
1e
WDZ - Sylvia
2e
Eijsden - WDZ
3e
Geertruidse Boys 2 - WDZ
4e
WDZ - Rood Groen LVC’01 3

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

WDZ - Sylvia 5-2
De thuisploeg startte overdonderend aan de
wedstrijd. Nog geen twee minuten na het eerste
fluitsignaal lag de bal al in het net van de gasten.
Marvin Everartz was iedereen te snel af en liet de
1-0 aantekenen. Zeven minuten later liet Max van
der Linden de Sylvia keeper kansloos. In de 22e
minuut kroop Sylvia iets dichterbij, maar twee
minuten later stelde Koen Brands met de 3-1 weer
orde op zaken en bepaalde ook zo de ruststand.
Tien minuten na de pauze viel de 3-2 en dat
bracht onrust in het jonge WDZ team. Maar
toen Max van der Linden in de 74e minuut de
vierde WDZ treffer scoorde, was de ban definitief
gebroken. Tien minuten voor het einde bepaalde
Roy Brassé de eindstand op 5-2.

r

onder de douche. Vervolgens ging het feestje in het clubhuis verder, waar de kinderen allemaal een
kampioensshirt met naam kregen en een beker. A.s. zaterdag 17 december zal het O9 team een
ereronde maken in de rust van de wedstrijd Roda - Utrecht.

Hair Care
prettige feestdagen
& M o re
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis
De spelers v.l.n.r.: Lars Spirk, Joey Hodiamont, Angelica Clignet, Thijn Conjaerts, Jon
Blezer, Reg Copier, Devin Quodbach en Keanu Bleijlevens. De trainers: Luuk Habets,
Stan Blezer en Tim Quodbach.
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Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Angelique Hanssen 06-136 76 031
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Höhner en Memphis Maniacs
op feestweekend 500 jaar Schutterij
In 2017 bestaat Sint Sebastianus Eys 500 jaar.
Een uniek moment binnen de schutterswereld,
daar dit een van de oudste nog actieve
schutterijen in Limburg is. Van 8 t/m 11 juni
wordt dit bijzondere jubileum groots gevierd,
met o.a. een heilige Mis, een receptie en maar
liefst twee feestavonden in het extra grote
feestpaviljoen op sportpark Hanzon. De zondag
wordt afgesloten met een zeer bijzonder

Historisch Festival.
Vrijdag 9 juni betreden de Memphis Maniacs
het podium. Ze gebruiken de kneiters uit
ieders platenkast op een manier zoals je ze
nog nooit voorbij hebt horen komen. Hun live-

gespeelde hitmixen nemen je mee op reis door
de popgeschiedenis.
Zaterdag 10 juni treedt de alombekende Keulse
top-act Höhner op in het feestpaviljoen!. Naast
alle internationaal bekende hits als Echte
Fründe en Viva Colonia, brengen ze een twee
uur durende XL-Show vol muzikale herkenning.
Kölsche Stimmung verzekerd!

andere een optocht waarin 500 jaar geschiedenis
wordt uitgebeeld. Over de schutterij, maar
bijvoorbeeld ook over de opkomst van de auto,
de ontwikkeling van de landbouw, oorlogen en
veldslagen en diverse legendes uit Eys. Er is een
gerenommeerd comité van aanbeveling, met o.a.
bisschop Frans Wiertz en gouverneur Theo Bovens.

Dit zijn slechts twee van de in totaal tien acts
in Eys. Alle overige artiesten worden spoedig
bekend gemaakt!

Niet alleen Eys, maar de hele regio kan Eys
Viert 500 jaar Schutterij meebeleven! De
kaartverkoop start in januari 2017. Alle informatie
wordt geplaatst op de website www.eysviert.
nl en op de Facebookpagina Facebook.com/
SchutterijSintSebastianusEys.

hoogtepunt
is het Historisch Festival op zondag, met onder

meebeleven

fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Prettige feestdagen
en een voorspoedig 2017

Gemeente Simpelveld wenst u
prettige Kerstdagen en een gezond
en voorspoedig 2017
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Kerstshow Jack Vinders
4 x in Theater De Klimboom

Clara Zoerbier zal nog vandaag 15, 18 en 19 december weer voor de nodige
hilariteit, humor en ontspanning zorgen in het Simpelveldse theater.
Het worden enkele gezellige uurtjes met veel sketches, komische momenten
en heerlijke liedjes.

Posbül
Zo zal ook o.a. Sjonnie d’r Posbül ten tonele verschijnen en de kerstpakketjes
van Zalando zullen weer voorbij komen.
Dit jaar weer een geheel vernieuwde show.
Naast Jack Vinders gaan we ook Stan Peters in de persoon van Maria Prumpeler
begroeten en er zijn nog enkele gastspelers die deze bijzondere kerstshow
compleet maken.

kaartjes
Als u nog een kaartje wilt bemachtigen, dan moet u snel zijn: de voorstelling
van vrijdag 16 december is reeds uitverkocht, voor de overige data zijn nog een
beperkt aantal kaarten beschikbaar.
U kunt evt.nog reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of via 0655.95.45.25.
Alle voorstellingen beginnen om 20.00 uur. U vindt het Theater De Klimboom in
de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.

.

Jack Vinders “óp de Buun” in de Klimboom.
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een gezond
en groen
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Kerstprogramma Harmonia

Feestavond met jubilarissen

Na het sfeervolle, uitverkochte, kerstconcert bij de Butler
Academy staat het Kerkelijk Zangkoor uit Simpelveld weer een
druk kerstprogramma te wachten.
Eerste Kerstdag, zondag 25 december luistert men, samen
met de harmonie, om 11.00 uur de plechtige Hoogmis in de St
Remigiuskerk op met de feestelijke Messe in G-dur van
Fr. Schubert.

Feestavond

Soliste
is Marjorie Ginczinger. De uit Brunssum afkomstige sopraan
begon haar studie solozang en opera in 1983 bij Elisabeth Ksoll
en Mya Besselink aan het conservatorium te Maastricht.
In 1990 studeerde zij af in de
specialisatie concert en opera.
Sindsdien heeft zij zich ontwikkeld
tot een veelgevraagde soliste op
oratorium- en operaconcerten,
voornamelijk in Nederland en
Duitsland.
Behalve de Schubert mis staan nog
op het programma: Peuple à genoux,
uit Cantique de Noël van A. Adam,
Stille Nacht ( Die Geburt ) van
F. Gruber en Ding dong! merrily on
high.
Sopraan Marjorie Ginczinger die het
kerstprogramma van Harmonia mee
opluistert.

Nu vrijdag 16 december wordt een speciale avond
georganiseerd in de kantine van Rood Groen LVC’01.
Op deze avond zullen de jubilarissen van de fusievereniging
worden geëerd middels een receptie.
Deze begint om 20 uur in de kantine van
sportcomplex Molenveld.

Die is aansluitend, waar eveneens iedereen welkom is. Het gaat een ouderwets,
oergezellige, voetbalavond worden, muzikaal ondersteund door DJ Jens, die in het
Heuvelland geen onbekende is.

onafgebroken
De vereniging mag zich gelukkig prijzen dat deze mensen – ondanks de roerige tijden –
al zo lang onafgebroken lid van de vereniging en haar voorgangers zijn.

De Plaatselijke

Jeméngde Zumpelveld
wunsjt uuch
plezeerige Fesdaag en
ee gezóngk en jót 2017
‘t Besjtuur (Vuursjtand)
PvdA Bóches/Zumpelveld

De 8 jubilarissen die morgen gehuldigd worden voor de kantine: V.l.n.r. Bart Soetens
60 jaar - Heinz Labriaire 25 jaar - Guido Möller 25 jaar - Roderique Kohnen 25 jaar Rene Deckers 25 jaar - Dennis Ernes 25 jaar - Engelbert Farber 50 jaar
en John Jacobi 50 jaar lid.

Met dank
voor de prettige samenwerking
toosten wij op 2107

Kerstbomen
te koop
Prachtige Picea Omorika
vanaf 10 euro per stuk!
Verkoop op 16-17-18 December
Schikken deze datums niet?
Bel 06-22146034 voor een afspraak
Capucijnenweg 11 Mechelen
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Gastouders gezocht!!

Stichting Tsjernobyl kind te Gast zet zich al ruim 20 jaar in voor kinderen uit Wit-Rusland
en haalt elk jaar weer een groep naar Nederland, waar ze verblijven bij gastgezinnen in
Zuid en Midden Limburg.
Deze kinderen, in de leeftijd van 8 tot 18 jaar, hebben door de Tsjernobylramp in april
1986, allen een vorm van kanker of leukemie gekregen.

stralingvrij
Door gedurende een maand lang in een stralingsvrije omgeving te verblijven kan hun
schildklier tot rust komen en daardoor, herhaling van de ziekte aanmerkelijk verkleind
worden.

activiteiten
Vanuit de stichting worden elke week 2 a 3 activiteiten georganiseerd om hen actief
bezig te houden maar ook om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken in een
vreemd land. Tevens bezoeken de kinderen een tandarts en een opticien, waar ze dan,
indien van toepassing, een bril gesponsord krijgen.

vrijwilligers
De stichting draait uitsluitend op vrijwilligers en is dus afhankelijk van acties,
die het hele jaar door gehouden worden en van sponsoring om genoeg geld bij elkaar te
verkrijgen om de reis, de verzekering en de benodigdheden voor de activiteiten,
te kunnen betalen.
Elke vorm van hulp cq sponsoring is dan ook zeer welkom.

Het bekende amateurkoor uit Eys
wenst alle lezers, trouwe luisteraars
en niet te vergeten onze donateurs
van harte
“Prettige Kerstdagen
en een gelukkig Nieuwjaar!”
Op een voorspoedig en muzikaal 2017!
Bestuur en leden
TOG wensen
iedereen
mooie Kerstdagen
en een
voorspoedig 2017

nieuwe
Voor juni 2017 is men weer op zoek naar nieuwe gastouders.
Heeft u interesse of wilt u weten wat dat precies inhoud en wat er van u gevraagd wordt,
neemt u dan contact op met secretaris Willemien Hoogstad-Bessems.
Dit kan via email 4willy@live.nl .

delen
Voor komend jaar wil men ook de mogelijkheden bekijken om evt met twee gezinnen ,
een kind te “delen”. Bedoelt wordt dat er een kind twee weken bij het ene gezin en twee
weken bij het andere gezin verblijft.
Ook kunt u al een kijkje nemen op de website www.tsjernobylkindtegast.nl .

Speeldata
voorjaarsproductie
“Tse vrug jevruijd”. :
25, 26 ,31maart
en 1, 2 april.

Helios zet zegereeks in Oberliga voort

fijne feestdagen

In de thuiswedstrijd op 10 december jl. hadden de
gewichtheffers van geen kind aan SV Westerholt
en KG Rhede/Moers.
Na afloop bleek Helios 862,5 kilo op zijn konto
geschreven te hebben, Westerholt 732,8 kilo en
Rhede/Moers bleef steken op een schamele 330
kilo.
Zeven van de mogelijk acht keer probeerde een
Simpelveldse gewichtheffer zijn/haar persoonlijk
record te verbeteren. Uiteindelijk slaagde Bente
Brauwers (met 78 bij het stoten) en Tim Botzem
(eveneens bij het stoten met 141 kg.) daarin.
Na deze derde competitiedag staat Helios

fier boven aan. De volgende
wedstrijd is op 21 januari a.s. in
Essen waar men waarschijnlijk
in de thuisploeg de zwaarste
tegenstander van deze
competitie zal treffen.

individuele prestaties
Bente Brauwers 65 kg (trekken) 78 kg (stoten)
Erwin Rasing 76 kg (trekken) 107 kg (stoten)
Eric Aller
85 kg (trekken) 105 kg (stoten)
Tim Botzem 108 kg (trekken) 141 kg (stoten).

KRACHTSPORT
VERENIGING

Sigaren

JOS LAVAL

chocolaterie

Dr. Nolensstraat 25 Bocholtz
045-5441425
Wij wensen u prettige feestdagen
en een voorspoedig 2017

Groot assortiment sigaren.
Ruime keuze handwerk,
kransjes, bonbons en wijn
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KSV Helios wenst
alle leden,
sponsoren
en sympathisanten
een gezond en sportief
2017 toe
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