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Vier wunsje uuch allenui-j
énge jó-we Roetsj
Diefstal Maria-kapel Broek-Kievit
In de nacht van dinsdag 20 op woensdag 21 december zijn in de Maria-kapel,
op de hoek Broek/Kievit Bocholtz, beide offerkaarsenstandaards, het kribbetje
en diverse kerstspullen ontvreemd.
Een betreurenswaardige
laffe daad, temeer omdat
de Maria-kapel voor vele
mensen een vertrouwde
plek van rust en bezinning
is. Het aansteken van een
kaarsje met ieder zijn
persoonlijke intentie, daar
hoor je toch vanaf te blijven.
aangifte
Uiteraard hebben is er
aangifte gedaan bij de
politie, doch mocht u zelf in
die betreffende nacht iets
vreemds gezien hebben,
dan zou het bestuur het
bijzonder op prijs stellen
hen hiervan op de hoogte
te brengen via Paul
Hodiamont, Kievit 2
045-5441362.

Het Slavisch Byzantijns Koor Sobornost voor het Kerkraads raadhuis.

Nieuwjaarsconcert met uniek
toehoorders trekt en.... het is voor
familie kwartet
het eerst dat de familie Spelthaen
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Het lege altaar in de Maria kapel met
resten kaarsjes en stenen op bank en
vloer.

De geliefde Russische liederen
van het Slavisch Byzantijns koor
Sobornost worden op 8 januari
gecombineerd met instrumentale
hoogstandjes van Patrick,
echtgenote Maureen, zoon Kai
en dochter Kyra. Zij vormen in
2017 de verrassing tijdens het
nieuwjaarsconcert dat Sobornost
elk jaar weer geeft op de tweede
zondag van januari in de St.
Remigiuskerk in Simpelveld en dat
telkens honderden enthousiaste

in die vorm optreedt.

Gevarieerd
is het programma dat Sobornost,
o.l.v. Wiel Bonten, presenteert
met diverse werken die ook
staan op de nieuwe CD waarvan
het eerste exemplaar op 10
december al werd aangeboden
aan Jos Som, de burgemeester
van Kerkrade. Uiteraard zullen het
Spelthaenkwartet en Sobornost ook
samen optreden.
lees verder op pagina 3

Kribkeswandelingen
Simpelveld en Bocholtz

Beste mensen
In de nacht van dinsdag 20
december zijn helaas de
beide kaarsenstandaards, het
kribbetje en het adventsstuk
ontvreemd.
Wij doen ons uiterste best om
alles zo snel mogelijk weer te
herstellen.
Onze excuses voor het
ongemak.
Bestuur Maria-Kapel Bocholtz

Was er afgelopen dinsdag 27 december al een levende kribbe te
bewonderen bij Bernarda en Bart van Kerkvoort aan de Panneslagerstraat
in Simpelveld, morgen vrijdag 30 december is er van 14-16 uur aan de
Hofstraat 7 in Bocholtz ook een levende kribbe bij de Fam. Frissen.
Deze wordt
opgeluisterd door
gemengd koor Beau
Geste uit Heerlen
en er is Glühwein
en chocomel.
Zondag 8 januari
(Driekoningen) is de
laatse dag dat u de
kribkeswandelingen
kunt maken.
Levende krib in het
Duitse Orsbach.

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

Blessed Sacrament (zie ook artikel).

22e Herrensitzung Durchströpere

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

Donderdag 29 december:
Kribkeswandeling buurt Öm ‘t Sjpòòr-Auw
Leemkoel
Vrijdag 30 december:
Oliebollenwandeltocht Simpelveld

Receptie 13.11 uur tot 14.44 uur in Café Sport
Grachtstraat (zie ook Kortvermeld).

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

Vertrek tussen 9 en 13 uur ( 4 afstanden) vanaf
Oud Zumpelveld (zie ook artikel).

Woensdag 11 januari:
Inloopdag mantelzorgers

Zaterdag 31 december:
Kerkel. zangkoor Harmonia in Remigiuskerk Simpelveld

van 10-12 uur in de Rode Beuk aan de
Kloosterstraat.
Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert
maandelijks ook een inloopbijeenkomst in
Simpelveld. Deze keer woensdag 11 januari van
10-12 uur in de Rode Beuk aan de Kloosterstraat
(zie ook artikel).

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.

Bijeenkomen 19 uur bij kruis Wilhelminastraat.

met Mass in honour of the Blessed Sacrament.
Aanvang 17.45 uur (zie ook artikel).

Zondag 1 januari NIEUWJAAR:
Jelukzieëlig Nuj-joar
Mit d’r Kóp vól Hoar,
d’r Móngk vól Tseng
en éng Waffel i-jen Heng
Woensdag 4 januari:
Senioren+ wandeling Simpelveld
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk (zie ook Kortvermeld).

Zondag 8 januari: DRIEKONINGEN
Nieuwjaarsconcert Sobornost met familie
kwartet Spelthaen
St. Remigiuskerk Simpelveld. Aanvang 15 uur.
Kerk open vanaf 14.30 uur. Entree € 10, in
voorverkoop € 8. bij secretaris Joseph Didden
Markt 86, Simpelveld 045-5441892 of per mail via
jo.didden@wxs.nl (zie ook artikel) .

Harmonia in kerk Simpelveld
tijdens mis 11 uur met Mass in honour of the

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.nl

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.
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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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 zaal H. Maas-Caselli te Ubachsberg.
Zaal open 10.00 uur, aanvang: 11.11 uur (zie ook
Vasteloavensnujts).

Auw Wiever Eys 4 X 11 jaar

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 3 januari wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald.
Graag dit voor 17 uur, goed gebundeld, aan de
kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 6 januari vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand
Donderdag 12 januari:
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.

HARMONIE ST. CAECILIA SIMPELVELD:
2e dinsdag van de maand
Dinsdag 10 januari :
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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Vervolg voorpagina:
Nieuwjaarsconcert Sobornost
Na afloop is in Bij Maxime, t.o. de kerk, een
gezellige nazit.

Gratis
is de koffie die, bij inlevering van de entreekaart,
aan alle concertbezoekers wordt aangeboden.
Ook is hier de nieuwe (derde) CD van Sobornost
te koop, desgewenst samen met CD2 tegen een
speciale kortingsprijs.

Afwijkend
is dit jaar het tijdstip van aanvang. Het concert
begint op verzoek van veel supporters een half
uur eerder, namelijk om 15 uur; de kerk gaat
reeds open om 14.30 uur met het oog op de te
verwachten drukte. De entree is € 10 en in de
voorverkoop slechts € 8. Entreekaarten zijn nu
reeds te verkrijgen bij secretaris Joseph Didden
van Sobornost, Markt 86, Simpelveld 0455441892 of per mail te bestellen via jo.didden@
wxs.nl .
Sobornost presenteert, o.l.v. Wiel Bonten, een
gevarieerd programma met diverse werken
die ook staan op de nieuwe CD waarvan
het eerste exemplaar op 10 december werd

aangeboden aan Jos Som,
de burgemeester van
Kerkrade. Uiteraard zullen
het Spelthaenkwartet en
Sobornost ook samen
optreden. Na afloop is
in BijMaxime, tegenover
de kerk, een gezellige
nazit. Bij inlevering van
de entreekaart wordt
alle concertbezoekers
dirigent Wiel Bonten daar gratis een kop koffie
aangeboden. Ook is hier de nieuwe (derde) CD
van Sobornost te koop, desgewenst samen met
CD2 tegen een speciale kortingsprijs.

specifiek
Als bekend ligt de kracht van Sobornost in het
specifieke genre van het repertoire en de kundige
wijze waarop dit wordt uitgevoerd. De liederen
raken het hart van de toehoorder. Het aantal
solisten in het koor is zeldzaam groot. Geen
wonder dat Sobornost inmiddels honderden
vaste fans heeft die geregeld naar de concerten
komen. De toeschouwers genieten met name van
de melancholie van de Russische liederen en de
aangrijpende wijze waarop deze werken vertolkt
worden.

Eerste optreden Spelthaenkwartet
in kerk Simpelveld bij nieuwjaarsconcert Sobornost
namelijk uitgenodigd om samen het
traditionele Nieuwjaarsconcert van
Sobornost gestalte te geven. Het is
voor het eerst dat Patrick met zijn
gezin samen optreedt. Dit Familie
kwartet bestaat uit Kyra op Bügel
en zang, Kay trompet en Bügel,
mam Maureen Bariton en Tenor
sax. Patrick speelt C bes, Es, Picolo
trompet en Bügel.

genieten
Het Spelthaenkwartet op de Buhne in de
Klimboom Simpelveld. V.l.n.r. Kay - Kyra echtgenote Maureen en Patrick himself.

dat doen ze alle vier van de manier
waarop zij met elkaar communiceren
binnen en buiten de muziek. Een
enkele blik is voldoende om aan te
geven hoe de ander een bepaalde

Beroepszangeres Lilit Sati is niet alleen koorlid
maar ook tweede dirigente van Sobornost.

passage wenst te spelen. Hoewel de individuele
persoonlijkheden zich duidelijk manifesteren,
ontstaat er een gemeenschappelijke ruimte
binnen hun muziek. De openheid en
nieuwsgierigheid van het kwartet leidt er toe
dat meerdere muziekstijlen aan de orde komen.
Van Bach tot Toon en van Amazing Grace tot
Morricones A Fistfull of Dollars.

inzetbaar
is muzikaal leider Patrick als muzikant, dirigent,
docent en arrangeur. Diverse ensemble - vormen
en muziekstijlen zijn mogelijk. Voor iedere
gelegenheid de juiste muziek met het gevoel op
de juiste plek.

De faam van Patrick Spelthaen
uit Bocholtz als zeer begaafd
trompettist en dirigent reikt ver.
Dat ook zijn complete gezin als
muzikaal kwartet een genot is om
naar te luisteren is op zondag 8
januari in Simpelveld te ervaren.
Het bekende Slavisch Byzantijns
Koor Sobornost heeft dit kwartet

Romijn & Lenders Assurantiën wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!

Romijn & Lenders Assurantiën
Voor uw gemak alles onder één dak !!

Verzekeringen | Hypotheken | Pensioenen | Financial Planning | Vastgoed | Aankoop/Verkoopbegeleiding

Min. Ruijsstraat 2 – 4
6351 CK Bocholtz
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T 045 568 02 70
F 045 568 02 72

www.romijnlenders.nl
info@romijnlenders.nl
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E GELUKKIG
NUI-JOAR?

wós et nit
D’r Sjaak kook verwóngerd, meh wós
abseluut nit wae d’r man woar.
“Ich bin d’r Ger,” leet d’r man hoaf
wankelend wete.
“Zeët mich èffe nuuks,” zaat d’r Sjaak
bót. Heë kroog langsaam genóg
d’rva.
“Noe weëd ’t nog sjunner, ’t Buurke
ken mich nit truuk!”
“Misjie wen ich dienge hingernaam
weet, kóm ich wer d’róp!”
“Doe muuets dich sjame, mich
nit mieë kenne. Of wils doe mich
ganit mieë kenne. Is dat ‘t? Gód da,
Kremer!”

“Bis doe d’r Ger Kremer oet de
Vossesjtroat?(Nijswiller). ’t Sjpietst
mich, meh ich how dich ’t ieësjte
momènt nit herkend.”

get drinke
“Ja, ja, is óch egaal, veer gunt ós óp
d’r Maat gèt drinke!”
“Dreej beer, estebleef,” besjtellet heë.
Nog vurdat ze gèt koeënte zage,
woar ’t beer al getapt.
“Ach Sjaak, ee makt nuuks oet!
Vurdat veer noa heem gunt, e paar
tazze kaffe en ’t Anita vilt nuuks óp.
“Ja meh, Michel, heej geet ’t ganit
alling meh um ’t Anita! ’t José hat
gee gód woad vur dat gezoeëps, wie
’t dat neumt, uvver. Doe wits wat ’t

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

Pagina 4

vamiddig hat gezaad.”
“Zoe bónt wie vurrig joar, make veer
’t toch nit,” leet d’r Michel wete.
D’r Ger besjtellet nog e rundje en nog
ee…
“Jonge, deer lupt hinger, sjmakt ’t
nit?”
Vurdat ze ’t wósse, woar ’t benoa elf
oer.

óp heem a
“Veer gunt meh ins op heem a,”
veróngersjtellet d’r Sjaak.
D’r Ger reep: “Wat, noe al? ’t Is nog
lang ging twelf oer!”
“Veer gunt en doa hilt ós ginge va
taege,” leet d’r Michel wete.
D’r Ger zaat: “Ich geun mit, ieësj èffe

cadeau
b
onze be ij
taalrekenin
g*

ar
Winna A
CCDN 016
2
Awardken’
‘ban

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

Óp oad-joar woare d’r Michel en d’r
Sjaak d’r ganse ovvend óngerwaeg
geweë. In de versjillende cafés, die ze
dae ovvend bezoeët howwe, woare
ze gèt vrung taegekómme. Alletwei
howwe ze gesjwoare dat ze nuuks
drónke woa óch meh e bietje alcohol
i zoot. Wie ze durch Gulpe lepe, reep
inge vanaaf d’r angere kant van d’r
Riekswaeg: “Haej Sjaak, waad èffe, ich
kóm zoe uvver!”
D’r Sjaak bleef óp de plaatsj wade en
vroaget: “Wae is dat? Ich ken ‘m nit.”
“Ich óch nit, lot ‘m meh ins gèt
kótterbeej kómme, misjie dat ich ’t da
wer weet!”
D’r Sjaak kook d’r man kót a en moeët
konsjtatere dat heë al adig get óp
how.
“Kom Buurke, gunt veer ee drinke,”
sjreiet d’r man.
“Woava kens doe mienge beejnaam?
Zoe hat mich al drissig joar ginge
mieë geneumd.”
“Noe bricht mich d’r klómp. Veer hant
benoa vunnef joar i Nieswiller óp
dezelfde sjoeël gezeëte, doe wits nit
mieë ins wae ich bin!”

aafreëkene!”
Wie ze boete a-kómpe, wadet inge
taxi vur de deur.
“Sjtap i, veer vare noa mie hoes, ’t is
nit wied! Doa kenne veer ’t ós nog e
sjtundje gemuudlig make.”
D’r Sjaak wós ’t ieësjte momènt nit
wat heë zoog: d’r wagel sjtoppet vur
ing gód verlichte, chique viela.

sjäöpkes óp ’t druge
Dat woar get angesj dan ’t kleej
huuske woa d’r Ger vrugger i
woanet, daat d’r Sjaak.
D’r Ger goof d’r taxichauffeur inge
gowwe fooi. Dat how als vurdeel dat
d’r chauffeur oetsjtappet en de deur
vur gidderinge óphool.
“Egaal wie, i giddes geval hat dae
zieng sjäöpkes óp ’t druge,” zaat d’r
Michel fluusterend.
D’r Ger kómp ummer sjleëter oet
de veut. Heë woar vroeë dat heë
zich, beej de vurdeur a-kómmend,
e bietje an d’r deursjtiel koeënt
sjteune. Ing vrauw va rónd midde
drissig, die joare jonger oetzoog dan
d’r Ger, maket de deur óp. Ze kook
nit in ’t geringste verwóngerd dat
heë nit alling heemkómp.
“Kóm binne, vrung van d’r Ger zunt
óch mieng vrung,” zaat de vrauw.
Ze toveret vlot inge breie laach
óp ’t gezich, óngertusje ing hand
gevvend en zich vursjtellend als
Yvon.
“Wat ken ich a-beie?” vroaget ‘t Yvon,
nog vurdat ze in ing van de sjwoar
banke plaatsj howwe genómme.
Noa de tweide tas kaffe begone de
twei adig mui te weëde. Ze sjtónge
óp um te vertrèkke.

sjleët bèd
“Blief nog èffe, ’t is nog vrug!
Trouwens, veer hant heej kamere
genóg, bliet geweun heej
uvvernate,” beiet d’r Ger a.
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D’r Sjaak kook èffe noa d’r Michel, dae
taegenuvver hem woar goa zitte. Dae trók zieng
sjówwer óp, meh zaat nuuks.
“Wat e sjleët bèd,” reep d’r Sjaak ’t mörgens.
“Wat is, woa zunt veer heej,” vroaget d’r Michel
zich aaf.
“Ich geleuf dat ich gedreumd han dat veer in ing
chique viela zote, same mit d’r Ger en ing vrauw,”
vóng d’r Sjaak.
“Dat has doe nit gedreumd, veer zunt toch
gisterovvend mit inge taxi heej a-kómme,” laat d’r
Michel oet.
D’r Michel sjravelet mit muite van de auw
durchgezakte bank aaf: “Doe has teminste nog
e bietje gód kenne liegke, meh alling ing dèkke
óp de eëd, ich veul mieng ruk nit mieë,” klaget d’r
Sjaak.
“Wits doe wat ich mich aafvroag?”
“Nae!”
“Woa d’r Ger hin is!”
“Volges mich is get mit ’m. En dae zoot ieëder
hinger dich a, dan hinger mich,” beweret d’r Sjaak.
“Dat ziet heej oet wie inge sjtal of e huuske in d’r
gaad,” zaat d’r Michel.
Ze lepe noa boete, meh zoge neurgens ing viela.
Nog nit ins e hoes vool te zieë. Zoe wie ’t oetziet,
zitte veer heej eurgens i g’ne busj”.

tèsjke kwiet
“Sjaak, woa is mie tèsjke? Ich how ’t nog wie veer
beejgenee in de viela zote!”
D’r Sjaak voelt i zieng jassetèsje: “Ich han alles vur
zoewied wie ich noe ken beoerdele. Alle gèld zit
óch nog i mieng beuesj!”
D’r Sjaak vroaget: “Michel, wat zoot egelik in dat
tèsjke va dich?”
“Ach, inge stick mit gèt back-ups va beej de bank.
Doa ken i princiep toch ginge gèt mit…”
D’r Sjaak zaat vasbesjloate: “Vanaaf huuj ginge
alcohol mieë. Doe zies wat dat a-richt. En wat
zage ós vrauwe wen veer ich weet nit wie sjpieë
heem a-kómme…
“Kóm, veer gunt ins kieke of v’r heej wegkómme,”
leet d’r Sjaak ópins wete.
De twei kroge inge sjrik wie ze de viela vur zich
zoge liegke.
Beej de viela a-kómmend, konsjtateret d’r Michel,
óngertusje durch ee van de vinstere noa binne
loerend: “Heej is ginge te zieë, gee lit a, nuuks!”

‘Te Koop’

Harmonia nieuws

aangevuld
met o.a. Chanson joyeuse
Op Oudejaarsavond, zaterdag
de Noël, Transeamus, Drie
31 december zingt het kerkelijk
koningen zagen een sterre
zangkoor uit Simpelveld tijdens de
en als slot na de zegen:
eucharistieviering om 17.45 uur
Puer natus est.
de Mass in honour of the Blessed
Alle drie de uitvoeringen
Sacrament van J. A. Korman. Verder
staan onder de
komen nog aan bod: Stille Nacht,
vertrouwde leiding van
Puer natus est, Il est né
dirigent Jean
le Divin Enfant, Gaudete en
Lardinois. De
Christmas Lullaby. Na de zegen wordt orgelbegeleiding is
afgesloten met
in handen van Marcel
Tochter Zion van G. F. Händel.
Konieczny.

Driekoningen
Tot slot kunt u Harmonia nog
beluisteren tijdens de mis op
Driekoningen, zondag
8 januari om 11.00 uur. Het koor
zingt dan weer de mis van Korman,

OAD-JOAR…
’t Joar is alwer vurbeej,
veer probere al ’t auwds
hinger ós te lotte,
of ’t beëter of sjleëter
weëd, mótte veer meh
aafwade!
Veer leëve noe en heej,
en hant egelik nit väöl
rae um te klage,
egaal wat en wie ’t kunt,
veer mótte ’t zelf make!
©2016 Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Jean Lardinois die
de leiding heeft bij
Harmonia.

HARMONIE
ST. AGATHA
EYS
beschermheer, bestuur, leden, ereleden,
Instrumentenfonds
en Comité van Vrienden van St. Agatha,

BEDANKT
al haar supporters, concertbezoekers,
sponsoren,
Vrienden, donateurs én sympathisanten
VOOR DE ONDERVONDEN STEUN IN 2016.
EN VOORAL: EEN GEZOND, VREDIG EN
MUZIKAAL 2017 TOEGEWENST!

sjtóng óp e groëet bord, mit d’r naam van inge
makeleer oet de sjtreek, beej d’r vurkant van ‘t
gebow. “Ich geleuf dat d’r Ger, egaal woarum,
ós eurgens mit hat gepakt. Misjie hat ’t get mit
vrugger, mit sjoeël te make.”
“Ja meh, Sjaak, misjie woar ’t d’r èchte Ger ganit.
Óp internet kens doe va alles uvver inge te wete
kómme,” vóng d’r Michel.
“En dat allemoal durch die paar bier! Ich bel ‘t
Anita, óngerwaeg laeg ich ‘m alles oet,” reep d’r
Sjaak.
“Weëd dat huuj nog gèt, bel eindelik,” zaat d’r
Michel.
“Geet nit, ich bin mienge telefoon kwiet!”
“Knudde, d’r mienge zoot in ‘t tèsjke,” reep d’r
Michel wus.
“Dat is e sjleët begin. Meh ja, veer hant nog 364
daag um ós te bewieze,” laachet d’r Sjaak.

©2016
Dialektsjriever
Will Kohnen
Lemieësj
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KORTVERMELD

EYS: Auw Wiever
4 X 11 jaar Hiervoor is er een
receptie zondag 8
januarivan 13.11 uur
tot 14.44 uur in Café
Sport. Iedereen die hen
wil komen feliciteren is
dan van harte welkom.
Na afloop is er nog een
gezellig samenzijn met
muziek van D.J Ton
(Geurts).

SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

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.

Zondag 1 jan.
11.00 uur:
Hoogmis met na afloop
Nieuwjaarsreceptie op
pastorie

Maandag 2 jan.
19.00 uur:
Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux

Met dank
voor de prettige samenwerking

Zaterdag 7 jan.
19.00 uur: Jaardienst Mathieu
Gulpen
Jaardienst Dré Jaspers

toasten wij op 2017

Zondag 8 jan.
09.45 uur:1e Jaardienst Hein
Muyrers
Gest. Jrd. Mimi
Hendriks – Spork

Maandag 9 jan.
19.00 uur: Voor alle zieken
en eenzamen in ons
samenwerkingsverband.

OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

Kijk voor inspiratie ook eens op

w w w.v e g e rs m e u b e le n .n l

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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Oliebollenwandeltocht
weer van start

Alzheimer Café
Dinsdag 10 januari bent u weer van harte
welkom in het Alzheimercafe Parkstad.

Onderwerp deze keer:

Hoe werkt de geheugenpoli.
In het Geheugencentrum van Zuyderland Medisch Centrum houdt
een team van medisch specialisten en andere deskundigen zich
bezig met onderzoek van, behandeling van en zorg voor mensen met
geheugenproblemen en diverse vormen van dementie. Geriater Geerten
van Riet doet uit de doeken wat het onderzoek zoal inhoudt, welke
behandelingen mogelijk zijn, welke rol de lichamelijke toestand speelt etc.
De lezing wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen. Tevoren 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 starten we met het programma.
Omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thijs Peeters
045-5416248.

De inmiddels 31e tocht start weer
a.s. vrijdag 30 december vanuit
partycentrum Oud Zumpelveld
aan de Irmstraat. Na de start
in Simpelveld gaan de langere
afstanden via het hellingbos en
Waalbroek naar Bocholtz alwaar in de
kantine van WDZ door NOAD leden
een rustplaats is ingericht
Van hieruit gaat de 15 en de 18 km via Bocholtzerheide richting Platebos en
Nyswiller. In Baneheide komen alle afstanden weer bij elkaar, om gezamenlijk
naar de kantine van VV Simpelveld te wandelen. Hier wordt door de Stichting
Promotie Simpelveld voor een “natje” en een “droogje” gezorgd in de vorm
van een oliebol en een glaasje glühwein of warme chocolade.
Van hieruit gaat het terug naar Simpelveld alwaar de 18 km nog een
ommetje maakt via Bulkemsbroek en de Oude Molen.

kribkes
Onderweg kunnen, op een aantal plaatsen, kribkes bewonderd worden in
het kader van de kribbesroute Simpelveld Bocholtz. Een bezoek aan de kerk
van Bocholtz is zeker de moeite waard.

Hair Care
prettige feestdagen
& M o re
Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Angelique Hanssen 06-136 76 031

Routes
Die gaan in het algemeen over verharde (zand)wegen. Passende kleding
en schoeisel is gewenst, daar de tocht onder alle weersomstandigheden
doorgaat.
Deelname is altijd op eigen risico.
Afstanden: Die zijn 7, 12, 15 of 18 km.
Starttijd: 7 km: 9 – 14 ; 12 km: 9 – 13; 15 en 18 km: 9 – 12 uur.
Men dient uiterlijk om 16 uur in Simpelveld terug te zijn.
Inschrijfgeld: € 2,50 (inclusief oliebol en glühwein / chocolademelk). Leden
van erkende wandelsportverenigingen krijgen een korting van € 0,50. Een
sticker is te koop voor € 0,25. IVV stempel is aanwezig.
De medische verzorging wordt verzorgd door de EHBO Kerkrade.
Meer info: Han Pirovano,
045-5250190 of 06-12.53.47.31,
e-mail: info@wsv-noad.nl
website: www.wsv-noad.nl .
Deelnemers zijn verzekerd voor
schade aan derden.

Inloopdag mantelzorgers
in Januari (logo)

Het Steunpunt voor Mantelzorgers organiseert maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in Simpelveld. Deze keer woensdag 11 januari 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 zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks
een thema gekoppeld. Nu is dat voor deze maand:

Financiële regelingen

Fijne feestdagen

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

Als u voor iemand zorgt, zou het kunnen dat er financieel van alles
veranderd. Allerlei regelingen beïnvloeden uw financiële situatie. Er zijn
regelingen waar u last van kunt hebben, maar ook regelingen waar u juist
uw voordeel mee kunt doen. Belangrijk dus om hiervan goed op de hoogte
te zijn. U krijgt uitleg over MEZZO (landelijk organisatie voor mantelzorgers).
vragen
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot
mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke
of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte
welkom! Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.

info
Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .
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Herrensitzung
Durchströpere
Die vindt zondag 8 januari voor de
22e keer plaats in zaal
H. Maas-Caselli te Ubachsberg.
Ook dit ‘Herrensitzung-Jubileum-Jaar’ kunnen de heren
weer verzekerd zijn van een wervelende show, er is koste
noch moeite gespaard om geweldige artiesten op de
Bühne te krijgen. De zaal is open om 10.00 uur, aanvang:
11.11 uur. Entree aan de deur € 22,- en in de voorverkoop
tot en met 6 januari € 20.
Kaarten in de voorverkoop bij Café Zinzen en Café Oad
Genberg E-mail : v.v.dedurchstropere@live.nl en telefoon/
WhatsApp : 06-21.11.68.81.

Sophianum Nijswiller definitief dicht
Sleuteloverdracht
De verhuizing heeft plaatsgevonden. De locatie Nijswiller, opgeleverd in 1967, is voor
Scholengemeenschap Sophianum verleden tijd. Vrijdag 23 december j.l. draaide directeur Hans
Hupperetz verkleed als Kerstman, om 10.00 uur, voor de laatste keer de sleutel om. Vervolgens
reed hij samen met Miryam van der Schoot, de laatste teamleider in Nijswiller, in een grote
witte 6-deurs limousine naar het Gemeentehuis van Gulpen-Wittem. Daar stond een niets
vermoedende wethouder Philip Laheij hen op te wachten en droeg de Kerstman met een super
grote sleutel op symbolische wijze het oude gebouw over aan de gemeente.

één locatie
In het nieuwe jaar zijn dus alle leerlingen van het Sophianum op één locatie in Gulpen. Daar zijn
nieuwe lokalen en een immense multifunctionele hal bijgebouwd. Maandag 9 januari moet ook
een groot gedeelte van de interne verbouwing klaar zijn.

Expositie Romeins verleden in Bocholtz
werkten, wat ze verbouwden, aten etc.
en Simpelveld
Kinderen van harte welkom

Vrijdag 30 december a.s. is deze in de
voormalige bibliotheek van Bocholtz
(Wilhelminastraat 17), speciaal
geopend voor de wandelaars van de
Oliebollenwandeltocht, maar zeker ook
voor andere geïnteresseerden.
De entree is gratis.
Tussen 9.30 en 14.00 uur kunnen de
bezoekers onder meer bijzondere
bodemschatten bekijken, zoals de askist
van Bocholtz. Op een aantal panelen
wordt aan de hand van foto’s van
vondsten en tekeningen tekst en uitleg
gegeven hoe de Romeinen leefden en

Gedurende de expositie is er altijd een expert
aanwezig om vragen te beantwoorden. Dus ook
bezoekers met kinderen zijn die dag tijdens de
kerstvakantie van harte welkom!
Combinatie met Kribkeswandelingen
Bezoekers, die in groepsverband de
Kribkeswandelingen willen lopen, die uitgezet
zijn in Bocholtz, Simpelveld en Orsbach,
kunnen de route in Bocholtz combineren met
een bezoek aan de expositie. Aanmelding
vooraf is noodzakelijk via de mail van
Heemkundevereniging de Bongard debongard@
hotmail.com of via een van de organisatoren van
de Kribkeswandelingen yvon.frissen@outlook.nl
Open op twee zondagen in januari
Behalve op 30 december zal de expositie ook
geopend zijn op de zondagen 15 en 29 januari
2017, dan van 13.00 -17.00 uur.

Een gelukkig
nieuwjaar

Gedeelte Romeinse expositie in voormalige bibliotheek
Bocholtz.
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Zwart-Wit ’19 Eys verlengt contract trainersduo

fijne feestdagen

Vrijdag 16 december jl. tekenden Tayeb Labyed
en Roger Kusters voor een verlenging van hun
contract als trainers. Het eerste elftal presteert
momenteel prima in de 4e klasse B en lijkt, met
vooralsnog slechts 1 tegengoal op Sportpark
Hanzon, dit seizoen thuis niet te verslaan.
voorzitter a.i. Frans Derksen: “Zowel de spelers
als het technisch kader zijn erg content met
de wijze waarop Tayeb en Roger de afgelopen
jaren structuur en stabiliteit in de ploeg hebben
gebracht. Niet alleen voetbaltechnisch is de
ploeg gegroeid, maar ook de sociale cohesie
binnen het team is enorm versterkt. De sfeer
binnen de groep is prima in orde, hetgeen een
basisvoorwaarde is voor goede prestaties.”

technisch kader, spelers en supporters”, voegt
Roger daar aan toe. Hoewel de twee intensief
samenwerken, zal het accent bij Tayeb liggen bij
het eerste elftal, en die van Roger bij het tweede.
Ook het bestuur van S.V. Zwart-Wit ’19 in Eys
besloot onlangs om ruimte te bieden voor
verjonging, door alle posities vacant te stellen
voor nieuwe aanwas. De formatie van het nieuwe
bestuur is in volle gang en verloopt voorspoedig.
Samen met de verlenging van de
trainers-contracten biedt dat alle reden voor een
positieve kijk op de toekomst. De club viert in
2019 haar 100-jarig bestaan.

4 jaar geleden
werd Tayeb aangetrokken vanuit Kerkrade
en Roger uit Landgraaf, maar de klik met de
mannen uit Eys was er eigenlijk al vanaf het
begin. “Wij zijn als relatieve buitenstaanders
destijds erg goed geland in Eys, en hebben het
erg naar onze zin bij deze club”, aldus Tayeb.
“Wat vooral opvalt is de klik tussen bestuur,

V.l.n.r.: Roger Kusters, Frans Derksen,
Tayeb Labyed.

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
woensdag 4 januari;
Voorgerecht: Kippensoep- brood - kruidenboter
Hoofdgerecht: Schnitzel 150 gr. warme groenten
saus
Dessert:
Chocolade mousse
Donderdag 5 januari
Voorgerecht: kleine ceasar salade
Hoofdgerecht: Gehaktbal - aardappelpuree spitskool
dessert:
aardbeien bavarois
Woensdag 11 januari
Voorgerecht: groentensoep - brood kruidenboter
hoofdgerecht: Zuurvlees - Salade - friet appelmoes
dessert:
Mini Dame Blanche
Donderdag 12 januari:
voorgerecht: Uiensoep - brood - kruidenboter
hoofdgerecht: Kipfilet - aardappelpuree worteltjes
dessert:
Koffie Bavarois

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.

Wij wensen u
een fantastisch 2017

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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WDZ info
Jan Weijers
memorial

Op oudejaarsdag, a.s. zaterdag,vindt het jaarlijkse
WDZ zaalvoetbaltoernooi plaats in de sporthal aan
de wijngracht. Om tien uur ’s ochtends beginnen acht
teams, verdeeld over twee poules, aan de strijd om de
Jan Weijers wisselbeker. Om drie uur vindt de finale
plaats en om half vier zal voorzitter Huub Schepers de
prijsuitreiking verrichten in café de Sporthal.

Activiteiten
Nieuwjaarsbijeenkomst
Zondag 1 januari houdt WDZ haar Nieuwjaarsbijeenkomst
in het clubhuis. De ontvangst is vanaf 14.00 uur. Alle
leden en hun aanhang, maar ook alle supporters en
sponsors zijn van harte welkom om nog eens terug te
kijken op het afgelopen jaar en samen een toost uit
te brengen op het voor ons liggende jaar. Om 16.00
uur houdt voorzitter Huub Schepers zijn traditionele
Nieuwjaarstoespraak.

Kwajongconcours

Op zaterdag 7 januari organiseert
kaartmeester Ger Vliegen het traditionele
Aan het eind van dit seizoen gaat trainer Paul van Putten Wiel Beckers Kwajongconcours.
WDZ verlaten. Paul is dan drie jaar lang de trainer van
Vanaf twee uur brandt in het WDZ
onze selectie geweest. Hij zegt nu toe te zijn aan een
clubgebouw de strijd los tussen de koppels.
nieuwe uitdaging en dat vindt hij ook van WDZ, waar een In voorgaande jaren namen telkens
aantal talentvolle jeugdige spelers aan de poort kloppen een kleine 30 tweetallen plaats aan de
om een vaste plek in de selectie te krijgen. We wensen
kaarttafel. In een zes- á zevental rondes
Paul heel veel succes bij zijn nieuwe vereniging en
wordt beslist wie zich kampioen mag
zeggen dank voor alle inspanningen die hij gedaan heeft noemen. Als de jury eenmaal begonnen
voor onze vereniging.
is aan de grote rekenklus, is er voldoende
tijd voor enige potjes toepen om een
Veldtraining
braadhaantje.
Van maandag 19 december tot maandag 16 januari
Opgeven hoeft niet, een half uurtje van
zullen er geen veldtrainingen zijn voor de jeugdteams.
tevoren verschijnen, aanmelden met duo
Door de hoge trainingsintensiteit raken het trainingsveld of solo en de kaartmeester zorgt voor de
en een van de speelvelden, waarop noodgedwongen
indeling.
getraind moet worden, in een slechte staat. Voor indoor
Winterwandeling
trainingen voor de jeugdspelers zijn uren gehuurd in
De winterwandeling van de veteranen
de Sporthal Bocholtz. Er zal ook mogelijk naar andere
is een week opgeschoven. De oude
sportaccommodaties uitgeweken worden. De selectie
traint wel buiten, maar zal wel geregeld moeten uitwijken heren, hun partners en kroost gaan nu
een week later, zondag 22 januari, op
naar een accommodatie met kunstgras.
stap. De weervoorspellers praten over
40 cm sneeuw voor dat weekend, een
pioniersschopje is misschien aangewezen,

Paul van Putten

maar we zullen zien, veteranen zijn immers niet
voor een kleintje vervaard.

UITSLAGEN Zaterdag 17 december:
JO17-1WDZ - Bunde
JO17-2WDZ - Sylvia/H&S 1G
JO13-1Zwart-Wit ’19/SV Simpelveld - WDZ
JO9-1WDZ - Bekkerveld 3

3-0
1-0
6-0
0-0

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

2-0
3-0
8-0
0-2

WNK successen
De Simpelveldse Gymnastiekvereniging Werk
Naar Krachten heeft tijdens de voorwedstrijden
voor het Limburgs Kampioenschap in Panningen
wederom veel succes geboekt.
Zaterdag 17 december kwamen Marit Rober
en Maud Vleugels in de categorie Jeugd 1 D3
in actie. Beide turnsters plaatsten zich voor
de halve finale. Marit behaalde een 8e plaats
en toestelfinale vloer; Maud een 13e plaats en
toestelfinale vloer.

Mooie feestdagen
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persoonlijk record te tillen bij het trekken
(111 kg). Bij het stoten moest Tim wat risico’s
nemen om nog aanspraak te kunnen maken op een
podiumplaats, maar helaas pakte dat niet goed uit;
hij miste 2x met 140 kg en bleef daarom steken op
135 kg bij het stoten.
De prestaties:
Naam
Trekken
Stoten
Totaal
Bente Brauwers
65
77
142
Bas Goorden
51
65
116
Dennis Schings
79
93
172
Tim Botzem
111
135
246

Jeugd in actie

junioren
Daarna was het de beurt aan de Junioren 5e
divisie: hier behaalde Isis Leclaire een 4e plaats en
toestelfinale sprong, brug en balk.
Sanne Lenssen werd 11e en toestelfinale balk.
Zondag 18 december was het de beurt voor de
Pupil 2 D3 categorie. Hierin deden 4 turnsters,
verdeeld over 2 wedstrijden mee.
Jisse Jehne behaalde met haar 2e plaats een
zilveren medaille en toestelfinale op alle 4 de
toestellen: sprong, brug, balk en vloer.
Jitte Leclaire werd 6e en toestelfinale op sprong;
Maxe Crutzen kwam op een 8e plaats. Alle
turnsters hebben zich geplaatst voor de halve
finale.
Julie Jongen turnde haar 1e wedstrijd als
wedstrijdturnster en behaalde in de categorie
Pupil 2 D3 een 16e plaats. Een prima prestatie,
maar helaas was dit net te weinig voor plaatsing in
de halve finale.
Alles kwam tot stand door de trainsters
Jacqueline Hoek, Esther Meijers en
Fieny van der Weerden.

Zondag 18 december namen vier
Helios atleten deel aan het

internationale
gewichtheftoernooi ‘
de laatste kans’ in Veldhoven.
Bente Brauwers wist in de klasse
vrouwen tot 20 jaar een mooie
eerste prijs mee naar Simpelveld te nemen
door 65 kg te trekken en 77 kg te stoten.
Bas Goorden heeft na een periode van blessures
laten zien dat hij de weg naar boven weer
gevonden heeft; geen persoonlijke records,
maar wel dicht ertegenaan. Dennis Schings wist
zijn pr in het trekken te
verbeteren naar 79 kg en slaagde er net niet in
om zijn pr scherper te
stellen bij het stoten. Als laatste zette Tim
Botzem een puike prestatie neer door een nieuw

Zaterdag 17 december was een spannende dag
voor de jongste
gewichtheffers. Vlak voor de afgelopen zomer
hadden zij hun
eerste wedstrijd, nu een half jaar later was het de
tweede mogelijkheid
om hun kunnen weer aan hun ouders, familie,
vrienden maar ook aan hun trainers in een
wedstrijd te laten zien.

techniek
Tessa Huits, Sophie Leerssen, Daan Huits en
Dani Steinschuld verschenen aan de halter
en lieten zien dat ze in het afgelopen half jaar
duidelijk vooruitgekomen zijn. Hoewel het bij
het gewichtheffen gaat om zoveel mogelijk kilo’s
omhoog te brengen staat bij de jeugd vooral de
uitvoering van de gewichtheftechniek voorop. Zo
ook bij deze wedstrijd waar deze beoordeeld werd
door Piet Strolenberg.

beste
techniek liet Sophie Leerssen zien, gevolgd door
Daan Huits.
Tessa Huits en Dani Steinschuld eindigden gelijk
op de derde plaats. Na afloop was iedereen blij en
tevreden en voor alle deelnemers was er een klein
cadeau als beloning.

Wij wensen een gelukkig nieuwjaar

Een mooie jaarwisseling en
voorspoedig 2017
wensen

V.l.n.r. : 2e Jisse Jehne, WNK Simpelveld
1e Laura Steinmann, Christoffel Venray
3e plaats: Dilay Claassen, Coriovallum Heerlen
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zangkoor St. Joseph Bocholtz
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2016

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

Regio EHBO opleiding
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