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Nieuwjaarswandeling

Na alle sfeervolle activiteiten binnenshuis van deze
periode bieden IVN-Eys en IVN- Bocholtz-Simpelveld u
graag op Zondag 15 januari de welbekende Nieuwjaarswandeling aan.
Ook in de buitenlucht kan het heel gezellig zijn, wanneer u bijpraat met
bekende of onbekende natuurvrienden en geniet van het mooie landschap.

Afwisselend
is de wandeling van ruim 7 kilometer, met mooie uitzichten. Ook wordt
kennis gemaakt met het vernieuwde Geleenbeekdal. Daarna bereikt men
de pauzeplaats in Hellebroek. Natuurlijk hier weer - voor een vrije gave - een
heerlijke traktatie. Daarna wordt Hellebroek verlaten en weer, via veld- en
holle wegen, naar Wijnandsrade terug.
De wandeling is niet erg zwaar, maar
stevig en waterdicht schoeisel is aan te
bevelen. De route wordt aangepast als de
omstandigheden dat nodig maken.
Vertrek om 13.00 uur van de
parkeerplaats achter kasteel Wijnandsrade
(Opfergeldstraat 2).
De wandeling is zowel bestemd voor leden
als niet-leden van het IVN.
Meer info bij bij Constance Kerremans
043-4506270 of via
c.h.m.kerremans@ziggo.nl . Ook als u liever
vanuit Eys vertrekt, kunt u dat melden, er
wordt dan geprobeert te carpoolen.

Spelthaenkwartet zeer succesvol
op Nieuwjaarsconcert Sobornost
Dat waren Patrick - Maureen - Kay en Kyra, die naast haar muzikaal talent
op de Bügel ook nog het liedje ‘t Kapelke van Frits Rademacher ten gehore
bracht en voor wie goed geluisterd heeft deed ze dat ook nog in het
Bóchezer dialect. En dat op het altaar van de Simpelveldse parochiekerk,
die ondanks het slechte weer bomvol zat, met natuurlijk ook een grote
afvaardiging uit Bocholtz. Ook werden er enkele nummers samen met
Sobornost uitgevoerd. Zelf zat ik naast de het echtpaar Pastwa uit Sittard,
trouwe supporters van Sobornost en lid van de club van 50 die het koor
financieel ondersteunt.

talent
De 12 jarige Sanne Borgers uit Zevenaar op vakantie in Limburg,
haar opa zingt in Sobornost ook als solist, zong voortreﬀelijk het Slavisch
liedje Loelaizje begeleid door het koor o.l.v. de nog altijd fameuze Wiel
Bonten uit Gebrook (Hoensbroek). Tenslotte behoeft het koor geen krans
want ze zijn met z’n twee en dertigen nog altijd goed voor een mooi
program met veel solistisch werk o.a. van , niet te vergeten Lilit Si en verder
zoals al genoemd Frits Borgers, Gerda Langenhuizen, Marion en Frans Kil,
Wim Heidendael en natuurlijk, als ieder jaar, Simpelveldenaar John Houben.
Kortom zeer afwisselend met na afloop bij Maxime een lekker kopje koﬃe
met koek en dat alles voor dezelfde entreeprijs.

Leo Franzen

De 12 jarige Sanne Borgers die ook haar
zangkunst op het Nieuwjaarsconcert
mocht laten horen.
Links achter opa Frits Borgers.
Foto Leo Franzen.

Verder in

E Gelukkog
nui-joar

4
7

Oliebollen
wandeltocht

8

Sophianum dicht
Romeins veleden
WNK successen

Het allereerste optreden van het Spelthaen kwartet (hopenlijk niet het
laatste) met v.l.n.r. Maureen, Kai, Kyra en Patrick himself.
Foto: Leo Franzen.

Wilt u 2017 goed beginnen?

BEZORGER(STER)
Gezocht

Come dance with us!!!!!

8
10

bij G.V. Wilhelmina Bocholtz
in de Wilhelminazaal aan de Dr. Nolensstraat
Maandag
20.00 uur – 21.00 uur
Dance Fitness
Woensdag 20.00 uur – 21.00 uur Total Body Workout
Woensdag 21.00 uur – 22.00 uur Moderne dans
vanaf 25 jaar

voor één route in

Eys

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

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

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN
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

AGENDA

Ubachsberg. Aanvang: 14.11 uur (zie ook artikel).

Vrijdag 13 januari:
Prinseproclamatie “V.V. De
Durchströpere” va Genberg in café H. Maas

Jimmy Duchateau in Klimboom Simpelveld

– Caselli. Zaal open: 19 uur, Aanvang: 19.44 uur
(zie ook Vasteloavensnujts).

Zaterdag 14 januari:
Prinseproclamatie Bocholtz Harmoniezaal. Aanvang 20.11 uur.

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

Zaal open 19.11 uur. Entree Vrije Gave
(zie ook Vasteloavensnujts en advertentie).

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

Prinseroad Zumpelveld in Oud Zumpelveld met
o.a Clara Zoerbier en Maria. Aanvang 20.11 uur.

Zondag 15 januari:
Kinderzitting met proclamatie
Bocholtz Harmoniezaal.

Zaterdagavond 21 januari treedt deze singer/
songwriter vanaf 20 uur voor het voetlicht.

Zondag 22 januari:
Nieuwjaartreﬀen Marlènticka
met gastoptredens uit België en Duitsland in
Gemeenschapshuis Margraten.
Aanvang 13.30 uur (zie ook artikel).

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ

Aanvang 14.11 uur. Zaal open 13.30 uur.
Entree € 2.50 (zie ook Vasteloavensnujts en
advertentie).

Iedere 2e donderdag van de maand:
Vandaag donderdag 12 januari:
WIJK 2 :

Koempelmis

Vanaf 15.00 uur (zie ook artikel).

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.

Dinsdag 17 januari:
Blijf vitaal en wandel mee

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ

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

maandelijkse wandeltocht SWOBS. Vertrek 13,30
uur vanaf Op de Boor Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

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.

Zaterdag 21 januari:
Jong Ströpere 4 x 11 jaar

Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 17 januari:
WIJK 1 :

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

om 11.15 uur Parochiekerk Heilige Familie
Veldstraat, Landgraaf (Schaesberg).

Maandag 16 januari:

Gala Bal met uitreiking Gala Orde 2017

Nieuwjaarswandeling IVN
Eys en Bocholtz-Simpelveld. Wandeling van +/-7
km.Vertrek 13 uur parkeerplaats achter kasteel
Wijnandsrade (zie ook artikel).

Edouard in Klimboom Simpelveld

met proclamatie Zaal Maas- Caseklli

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

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.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 24 januari:
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 Bocholtzerweg en
Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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Tweede editie Bergrun Vijlen
Uniek loopevenement met langste
klim van Nederland!

In het Bergdorpje wordt deze zondag 12 februari weer gehouden. Het is een
uniek evenement, dat in een estafettevorm wordt gelopen. Ook is er plaats
voor sololopers. In het parcours is de langste klim van Nederland opgenomen.
De Bergrun is een side event van het zevende
Dutch Mountain Film Festival, het DMFF#7,
dat van 10 t/m 12 februari 2017 wordt
georganiseerd in Heerlen, Kerkrade, Aken (D) en
dus Vijlen.
Het parcours van de Limburgse Bergloop is
uitgezet door de Vijlense atleet Bert Vanwersch.
Start en finish is camping Rozenhof. Per team
kunnen drie personen meelopen. Het parcours
is 10 kilometer lang en de wissel is halverwege

de langste klim van Nederland, De Camerig.
Lopers kunnen dit jaar ook solo deelnemen. Ze
kunnen kiezen uit 1 ronde van 10 km of 3 rondes
(30 kilometer).

trainingsloop
Voor mensen die de route alvast willen
verkennen is er een trainingsloop gepland, onder
leiding van de Vijlense atleet Bert Vanwersch.
Deze verkenningsloop vindt plaats op zaterdag

Kerkdiensten
parochie H.Agatha
Eys
Zaterdag 14 jan.
19.00 uur: Jaardienst Huub
Schouteten. Gest. h. mis fam.
Bartholomé – Oﬀermans.

Zondag 15 jan.
9.45 uur: Jaardienst ouders Debie
– Pelzer en overl. familie en
Willem en Frans Pelzer.

Maandag 16 jan.
19.00 uur: Bijzondere intentie.

Zaterdag 21 jan.
19.00 uur:1ste Jaardienst Lenie
Eijkenboom – Schouteten en
Jaardienst Johan Eijkenboom.

Zondag 22 jan.
09.45 uur: Gest. Jrd. ouders
Mulders – Boreas en kinderen
Gest. h. mis voor leden en
overl. leden van Schutterij St.
Sebastianus.

Maandag 23 jan.
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume
en Bertha Xhonneux.
samenwerkingsverband.

28 januari om 14 uur. De startlocatie zal nog
nader worden bekend gemaakt. Deelname aan
de trainingsloop is gratis. Aanmelden via de
website www.bergrunvijlen.nl .

KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 17 januari 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

ALGEMEEN: Koempelmis
Zondag 15 januari wordt in de Hl. Mis van 11.15 uur alle
verongelukte mijnwerkers van de Mijn Oranje Nassau II
zetel in Schaesberg, 51 ondergronds en 9 bovengronds,
en bidden voor hun nabestaanden.
Gemengd Zangkoor Parochie Schaesberg zorgt voor de
hemelse klanken,

slachtoﬀers
Die worden ook herdacht van de overige mijnen waar ook
ter wereld en degenen die overleden zijn aan de gevolgen
van de beroepsziekte - stoflongen en asbest- of die daar nu
nog aan lijden niet vergeten.
Plaats van samenkomst: Parochiekerk Heilige Familie
Veldstraat, Landgraaf (Schaesberg).
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Prinseproklamatioeën
i Bóches
Komende zaterdag weer een
daverende Prinseproclamatie
i Bóches van BVV Kalk an de
Books. Vanaf 20.11 uur in de
Harmoniezaal. De zaal is open
vanaf 19.11 uur en er is geen
entree, alleen een vrije gave.

Er zijn optredens van Dansmarieche Fabienne
-Power Buam - dansgroep The Starlights uit
Gulpen en voor de muzikale begeleiding zorgt het
orkest Die Männer. Aan het eind wordt weer een
nieuwe prins tevoorschijn getoverd en ingewijd
op echte “Bóchezer Èëd” die voor de herindeling
(1982) nog snel is opgeborgen en in Orsbach
werd bewaard. Iedereen is welkom en “vuer de jet
Auwer Luuj zunt Dusje en Sjtéul jereed jezat, da
kenne diej ziech jemuutlich ee drinke”.

Prinseproclamaties
“V.V. De Durchströpere”

Jeugd 4 x 11 jaar
Een week later en wel op
zaterdag 21 januari vindt de
proclamatie plaats van het
jubileum jeugdprinsenpaar,
eveneens bij Maas-Caselli.
Eerst wordt natuurlijk afscheid
genomen van prins Jop en
prinses Jèl.
Dat gebeurt na afloop van het gezellig
programma Aanvang: 14.11 uur.

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

Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com
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Senioren Dansgroep Starlights uit Gulpen die zaterdag optreden ,
zondag zijn de junioren van deze groep aan de beurt.

Joegend Zietsoeng
Bóches
De jeugd van Bocholtz en omstreken komt zondag
aan haar trekken wederom in de harmoniezaal aan de
Dr. Nolensstraat. Naast diverse groepje van de eigen
Bóchezer jeugd treden de junioren van The Starlights
uit Gulpen op , het eigen dansmarietje Anne en Star
Express uit Schin op Geul.
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Ook Patrick Pesch zanger- entertainer uit
Eygelshoven maakt zijn opwachting. De zitting
wordt gepresenteerd door de jeugdpresidenten
Thijs en Wouter. Tijdens de zitting treden Jarno
en Lisa af en worden opgevolgd door........... in
ieder geval een prinsenpaar, als we een tipje
van de sluier mogen oplichten..
Een gevarieerd program waar ouders, opa’s en
Oma’s natuurlijk ook welkom zijn.
Er is een kleine entree van € 2,50 , die
deze middag meer dan waard is. Oh
ja..de start is om 14.11 uur en de zaal
is al een uur eerder open. Zie ook de
advertentie elders in Troef.
* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

Vrijdag 13 januari zal de
nieuwe prins van Ubachsberg
uitgeroepen worden tijdens
de prinseproclamatie. Het
spreekt voor zich dat een bont
programma deze proclamatie
zal omlijsten. Aan het eind daarvan kan
iedereen afscheid nemen van prins Roy die dan
weer als Roy Pluijmen door het leven zal gaan.
Vervolgens zal de nieuwe prins aan het publiek
voorgesteld worden.
Plaats
: café H. Maas – Caselli, Zaal open:
19.00 uur, Aanvang: 19.44 uur.

Patrick Pesch die zondag zijn zangkunsten tentoon spreidt.
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Ingezonden

Bocholtz nu vermeldt op
bewegwijzering N281 en afrit A76
richting Vaals

Het verheugt me, na jaren eenzame strijd te hebben gevoerd om Bocholtz
op de bewegwijzering van het regionale wegennet genoemd te krijgen, dat
sinds afgelopen dagen op de N281 komende vanuit Heerlen rijdend richting
Vaals /Baneheide , Bocholtz nu op de aanwezige bewegwijzering genoemd
wordt en ook opgenomen is in de bewegwijzering op de afrit van de A76 ter
hoogte van het kruispunt met de N281, afslag Vaals Simpelveld.

30 jaar
heb ik en vele andere Bocholtzernaren bij de Rijksoverheid en de Provincie
Limburg en de gemeente Heerlen steeds weer opnieuw aangedrongen
om een dorp van meer dan 5000 inwoners Bocholtz ook op dit wegennet
genoemd te krijgen.

op zoek
Ondanks dat we tegenwoordig navigatiesystemen hebben, word je nu nog
regelmatig aangehouden door automobilisten die op zoek zijn naar de weg
richting Bocholtz. Jaren lang heb ik vrijwel binnen de gemeenteraad alleen
gestaan om het belang Bocholtz genoemd te krijgen op het hier genoemde
wegennet.
Binnen de gemeenteraad zag men het belang hiervan niet zo zitten.
In november 2015, tijdens een door de plaatselijke PvdA georganiseerde
openbare bijeenkomst in het Café oud Bocholtz, waar dit onderwerp
besproken werd, kregen de aanwezige bezoekers van Gedeputeerde Eric
Geurts (PvdA) de toezegging dat hij er aan zou werken om deze borden
op de N281 en afrit Vaals/ Simpelveld geplaatst werden, hij onderstreepte
volledig het belang om Bocholtz op dit wegennet opgenomen te krijgen.
Een paar dagen later heeft hij dit ook zo besproken met het college van
B en W van de gemeente Simpelveld .

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

eindelijk
Nu is het weliswaar bijna een jaar geleden dat hij
deze toezegging deed, echter de nieuwe borden
met de naam Bocholtz er op, hangen er boven
het asfvalt van de genoemde wegen.
Het is goed voor het ondernemersklimaat,
voor het toerisme en voor het behoud van de
leefbaarheid.

volgende stap
Wat nu nog moet gebeuren is Bocholtz vermeld
te krijgen op de bewegwijzering op de Avantis
rotonde.
Ik hoop niet dat de mensen uit Bocholtz nog
eens 30 jaar of langer hierop moeten wachten.

Jan Franssen, oud raadslid.

(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.)
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Nieuwe dienstregeling Arriva
Simpelveld en omgeving

Het is voor velen nog onduidelijk hoe de nieuwe buslijnen rijden daarom....

Lijn 21 Aken – Vaals – Bocholtz – Heerlen – Hoensbroek
Deze lijn neemt de route over van lijn 43 tussen Vaals en Heerlen. Richting
Aken gaat buslijn 21 doorrijden tussen Vaals en de Uniklinik.

Lijn 24 Nijswiller – Bocholtz – Heerlen – Hoensbroek
Aanvullend aan lijn 21 rijdt lijn 24 in de ochtend- en middagspits enkele
ritten tussen Nijswiller, Bocholtz, Zuyd Hogeschool naar station Heerlen.
Vanaf Heerlen rijdt lijn 24 verder naar Hoensbroek.

Lijn 40 Gulpen – Eys -Simpelveld – Parkstad Stadion – Heerlen –
Sittard
Lijn 40 vervangt lijn 47 op dit traject In Heerlen rijdt deze lijn via het
Zuyderland Medisch Centrum en de Zuyd Hogeschool. Vanaf Heerlen
station rijdt lijn 40 door naar Hoensbroek en Sittard.

Spitslijn 610 Simpelveld – Bocholtz – Nijswiller – Gulpen –
Margraten – Maastricht Leeuwenborgh
Lijn 610 vervangt spitslijn 54. De route is uitgebreid om Simpelveld en
Bocholtz extra reismogelijkheden in de ochtendspits te bieden met
Gulpen en Maastricht.

Meer informatie
Hiervoor kan men terecht bij de klantenservice van Arriva.
Website: www.arriva.nl/limburg
Facebook: www.facebook.com/ArrivaNederland
Twitter: www.twitter.com/Arriva_NL 0900 – 202 20 22 (2 cent p.m.)
Arriva OV Servicepunt
Station Heerlen. Openingstijden: maandag t/m vrijdag 7.00 tot 19.00
uur, zaterdag 9.00 tot 18.00 uur en op zon- en feestdagen 10.00 tot
17.00 uur.

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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Daan Baggen naar Tanzania
met Global Exploration
We laten hem zelf aan het woord!!!!
Zaterdag 8 Juli 2017 begint mijn reis: Ik ga 3
weken met 30 andere leerlingen en begeleiders
van de Bernardlievegoed school naar Tanzania
met Global Exploration. We hebben een aantal
doelen, die we willen bereiken door projecten uit
te voeren, deze zijn:

1- World citizen
(Wereldburger stage): Wij gaan die 3 weken
in Tanzania ‘stage’ lopen, om te zien hoe het
dagelijks leven zich daar afspeelt. Dus ook om
te kijken wat de verschillen zijn in de landen en
culturen van daar en hier. Bij problemen, kijken
we wat onze en hun oplossing zou kunnen zijn
en kiezen dan de beste van de twee.

2- Schools for schools
(Scholen voor scholen): Wij gaan als school, de
Bernardlievegoed school, in Tanzania scholen
helpen door ze o.a. op te knappen en opnieuw te
schilderen. We gaan ook kijken hoe zij leren, met
de kinderen plezier maken, kennis uitwisselen/
praten.

3- Let’s work
(Handen uit de mouwen): We gaan bijv. nieuwe
daken leggen, speeltoestellen, schilderen,
muurtjes bouwen en waterpompen installeren.

toegevoegd aan de overige sponsorinkomsten
en worden overgemaakt aan de Stichting Global
Exploration. Dit is een ANBI erkende stichting
en dus een groen doel. Daardoor is uw donatie
aftrekbaar voor de belasting.

Wilt u mij sponsoren?
4- Global awareness
(Bewustwording in Nederland): Iedere deelnemer
moet voor en na de reis aan minstens 150
personen hier in Nederland zijn/haar verhaal
vertellen over de reis.

wie sponsort ?

Ik maak hiervoor graag een afspraak met u. U kunt
dan het fotoboek van de afgelopen reizen inzien
en het sponsorcontract invullen. Ik zal telefonisch
contact met u opnemen om een afspraak met u
te maken. Mijn e-mail adres is daan_baggen@
hotmail.com en sponsorgeld kan gestort worden
op NL55 RABO 0155 2644 43 t.n.v. Stichting
Global Exploration o.v.v. BLG Xplore 2017
Daan Baggen. Alvast heel erg bedankt.

Om dit ontwikkelingswerk te gaan doen heb ik
€1800,- sponsorgeld nodig.
U heeft de volgende mogelijkheden:
• Vanaf €25 krijgt u een groetkaart uit Tanzania.
• Vanaf €100 wordt de naam van uw bedrijf
vermeld in “de club van honderd” en de naam van
uw bedrijf op de site van Global Exploration en
een boek van Global Exploration.
• Vanaf € 250 euro komt uw logo in het boek als
“subsponsor” en de naam van het bedrijf op
de Global Exploration site en op facebook. En als
extra nog een boek van Global Exploration.
• Vanaf €500 Komt u met het logo van uw bedrijf
in het boek te staan als “hoofdsponsor” en op
de site met het logo en op de groetkaart met logo
plus een boek van Global Exploration.

wat gebeurt ermee ?
Deze sponsorbijdrage zal in zijn geheel worden
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Slotkoers JOS FERON CUP in Bocholtz
Zondag 29 januari wordt de finale voor de Jos Feron Cup
verreden op een selectief parcours in Bocholtz. Na deze 17e
koers wordt de eindstand opgemaakt en de winnaars bekend
gemaakt. In de meeste categorieën is die eindstand nog niet
definitief. Het gaat dus ergens om in de slotkoers. In 2016 werd
deze koers voor het eerst verreden nabij de voetbalterreinen van
Sportclub ’25. Op de terreinen van Ruiterclub De Sportvrienden
en Hondensportvereniging De Speurder wordt ook gefietst.
Waar normaal de paardenvoeten rondstappen in het mulle zand,
moeten de fietsers hun trappers geselen om snelheid te houden.
Er zitten diverse steile hellingen in het parcours en ook de vettige
klein ontbreekt niet. Dit alles is mogelijk met medewerking van De
Speurder, De Sportvrienden en de gemeente Simpelveld.

huldiging

Na elke wedstrijd worden de
winnaars gehuldigd en om
13.10 en 15.30 uur worden
de winnaars van de algehele
klassementen bekend gemaakt
en gehuldigd. De organisatie
zorgt aan het einde van deze
competitie voor mooie prijzen.

gratis

Alle wedstrijden zijn gratis te
bezoeken en in de kantine van
Sportclub kunt u goed terecht
selectief
voor verse koﬃe, een broodje
De weersomstandigheden van de dag bepalen mee hoe selectief dit kroket of een kop heerlijke soep.
parcours is. Er is die dag hele mooie sport te zien. Vanuit de kantine U bent van harte welkom
van Sportclub heeft men een mooi zicht op het parcours en het
op 29 januari.
verloop van de wedstrijden. De echte sportfanaat wil de renners
van dichtbij zien ploeteren. Op diverse plekken kan men de renners
toejuichen en na afloop maakt de koﬃe iedereen weer lekker warm.

Veldrijder Lars Toma wint thuis in Bocholtz,
tijdens de vorige Cup op 10 dec. 2015.

starten
Rond de klok van 10.15 uur starten 3 categorieën hun wedstrijd kort
na elkaar. De wedstrijd duurt 40 minuten. De junioren/nieuwelingen
Cyclecross starten als eerste, een minuut later worden de junioren/
nieuwelingen MTB weggeschoten en weer een minuut later
vertrekken de vrouwen.
Om 11.15 uur vertrekt de jeugd 3 voor een wedstrijd over 25 minuten.
Om 12.00 uur de mannen Cyclocross, zij rijden 50 minuten. De
masters Cyclocross starten een minuut later, over 40 minuten.
Jeugd 2 wordt om 13.20 uur weggeschoten en een minuutje later
vertrekt Jeugd 1. Beide categorieën rijden 15 minuten.
Om 14.00 uur gaan de mannen MTB van start, zij moeten een heel
uur volmaken. Om 14.01 uur worden zij gevolgd door de Masters
MTB, die 50 minuten koersen.
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nieuws
“Tieëke Zinge”
Vrijdag 20 januari geht‘s los. Dan organiseert de voetbalclub namelijk een nieuwe versie van een
klasse carnavalsavond. Dit jaar heel anders met Tieëke Zinge. Het clubhuis wordt omgetoverd
tot een schitterende carnavalstempel met een podium in het midden. Rondom worden tafels
geplaatst. De stemmen gaan getest worden 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 . Tussen het Tieëke Zinge zijn er 2 optredens van bekende
carnavalsgroepen en worden een aantal spellen gespeeld. Dit allemaal o.l.v. ras entertainer Jo in
de Braek. Voor de beste verkleedde bezoeker staat er een mooie prijs te wachten. Aanvang 20.11
uur.

Slotkoers JOS FERON CUP
Zondag 29 januari wordt de finale voor de Jos Feron Cup verreden op een selectief parcours.
Na deze 17e koers wordt de eindstand opgemaakt en worden de winnaars bekend.
In de meeste categorieën is die eindstand nog niet definitief.
Het gaat dus ergens om in de slotkoers nabij de voetbalterreinen van Sportclub ´25 en de
terreinen van Ruiterclub De Sportvrienden en Hondensportvereniging De Speurder.
In 2016 werd deze koers voor het eerst verreden. Vanuit de kantine van Sportclub heeft men een
mooi zicht op het parcours en het verloop van de wedstrijden en kunt u goed terecht voor verse
koﬃe, een broodje kroket of een kop heerlijke soep.
U bent van harte welkom op 29 januari. Meer in ons volgend nummer
Alle wedstrijden zijn gratis te bezoeken.

PROGRAMMA
Vrijdag 13 januari:
1e: BSV Limburgia 1 - Sportclub’25 1

18.00u

Hair Care
Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

Dames - Heren Hairextensions.
Angelique Hanssen 06-136 76 031

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
woensdag 18 januari;
Voorgerecht: Minestronesoep - brood kruidenboter
Hoofdgerecht: Braadworst - aardappelpuree broccoli
Dessert:
Pannenkoek - appel - rozijn
Donderdag 19 januari
Voorgerecht: Kippensoep - brood - kruidenboter
Hoofdgerecht: Kipdöner - salade - friet - saus
Dessert:
Mini coupe banaan
Woensdag 25 januari
Voorgerecht: Kervel-venkelsoep - brood kruidenboter
Hoofdgerecht: Tacovlees - salade - friet - saus
Dessert:
Vanille mousse
Donderdag 26 januari:
Voorgerecht: Groentesoep - brood kruidenboter
Hoofdgerecht: Kippenpasteitje - salade
Dessert:
Aardbeien mousse

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

BOCHOLTZ
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WDZ info
Wiel Beckers Kwajongconcours
Zaterdag 7 januari vond in het clubgebouw dit toernooi voor de
vijfendertigste keer plaats. Het begon ooit onder de bezielende leiding
van Wiel Beckers en Jan Hamers en is niet meer weg te denken van de
WDZ agenda. Te vermelden is zeker het feit dat de gebroeders Wiel en Ger
Heckmans al meer dan 30 keer deelgenomen hebben.

29 koppels
bonden de onderling strijd aan. Zes rondes moesten de uiteindelijke
beslissing brengen. Even voor zeven uur konden de kaartmeesters
Ger Vliegen en André Crutzen de eindrangschikking bekend maken.
De poedelprijs ging naar het koppel Harrie Kisters en Jan Schmets.
Op de vierde plaats eindigden Jos Brands en Bert Schijns,
de derde plek ging naar Harrie Honings en John Franssen.
Hans Cransveld en Wim Mennens werden tweede en het koppel
Hein Vliegen en Leon Vliegen eisten onbetwist de zege voor zich op met de
volle winst uit zes partijen.

de haantjes
bij het toepen gingen voor het merendeel naar de grote afvaardiging kaarters
uit Chèvremont.

Winterwandeling veteranen
Volgende week zondag 22 januari gaan de veteranen weer aan de wandel
met partners voor de jaarlijkse winterwandeling. Om tien uur komt de
groep bijeen in het clubgebouw, vanwaar het gezelschap samen naar de
vertrekplaats aan zwembad de Joﬀer in Voerendaal gaat. De wandeling
voert langs kasteel Cortenbach, de Eijckholtermolen en kasteel Terworm,
door het prachtige natuurgebied van Terworm.
Rond twaalf uur pauze in hotel van der Valk, waar koﬃe en vlaai klaarstaat.
Via de velden en bosjes van Terworm keren de veteranen terug bij de Joﬀer
en gaat het terug naar Bocholtz, waar een Chinees Indische rijsttafel van
WDZ sponsor restaurant Rose Garden de inwendige mens weer op krachten
brengt.

Bambini
In 1991 startte Toos Brands met een sportuurtje bij WDZ voor vier en
vijfjarigen. De kinderen kregen een Italiaanse naam, de bambini toebedeeld,
heel toepasselijk als we de grote liefde en zorg van Italianen voor kinderen
kennen.
Nu, 25 jaar later, is Toos nog steeds elke week in touw met de kleintjes.
Samen met Harrie Degens laat ze de kinderen op woensdagmiddag een uur
sporten, om zo voor de kinderen bewegen en sporten samen met andere
kinderen heel belangrijk te maken. Het sporten gebeurt zo veel mogelijk
buiten, behalve in de koude wintermaanden.
In het kader van het 25 jarig bestaan van de bambini afdeling organiseert
WDZ een aantal festiviteiten. Zo is er op woensdag 25 januari een vriendjes
en vriendinnetjes sportmiddag, waarbij alle kinderen van 3, 4 en 5 jaar
welkom zijn om kennis te maken met het sporten bij de bambini. Het vindt
van vier tot vijf uur plaats in de gymzaal bij de sporthal aan de Wijngracht.
Papa’s en mamma’s, oma’s en opa’s zijn natuurlijk ook welkom.
Aanmelden hoeft niet, gewoon komen en meedoen.

Jaarvergadering veteranen
Zaterdag 28 januari vindt de jaarvergadering van de veteranenafdeling
plaats. De vergadering o.l.v. voorzitter Jo Brauers begint om 16.00 uur in
het WDZ clubgebouw. Allereerst kijkt de voorzitter terug op het afgelopen
jaar, waarin weer de nodige wedstrijden zijn gespeeld, maar ook tal
van nevenactiviteiten zijn georganiseerd, zoals de winterwandeling,
de zomeractiviteit, de seizoensafsluiting van de hele vereniging, het
veteranenweekend en de afsluitende feestavond, waarop de oude heren
met hun partners Havana op Cuba bezochten.
Het voetbalprogramma van het voorliggende jaar komt aan de orde en
voor het organiseren van de nevenactiviteiten zoekt het bestuur van
de veteranen weer de nodige vrijwilligers. Gehoopt wordt op een grote
opkomst van de ruim vijftig leden tellende afdeling.

Carnavanalles bij Omroep Krijtland
V.l.n.r. Kaartmeester André Crutzen , de winnaars Hein en Leon Vliegen en
kaartmeester Ger Vliegen.
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Vanaf nu is het vooral Carnavanalles wat bij Omroep Krijtland de klok
slaat. In de aanloop naar de vastelaovend worden de diverse ‘grote’
prinsen, prinsessen en hofnarren uit de gemeentes Vaals en GulpenWittem gepresenteerd. Deze interviews worden afgewisseld met zang
en dans uit de hele regio.
De eerste carnavals-uitzending van Omroep Krijtland start maandag
16 januari om 20.00 uur en is een week lang dagelijks op ieder even
uur, zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46), op tv te bekijken.
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Klimboom Simpelveld
activiteiten

Edouard

Zondagmiddag 15 januari kunt u om
15.00 uur genieten van
deze Franse chansonzanger.
Hij wordt vooral gewaardeerd om zijn
charmante presentatie en om
zijn warme stem.
Naast chansons van o.a. Brel
en Aznavour vertolkt hij ook
fijnbesnaarde eigen composities.

Jimmy Duchateau
Zaterdagavond 21 januari treedt deze singer/songwriter vanaf 20 uur voor het
voetlicht. De muziek raakt je midden in je hart. Hij is geïnspireerd door pop, rock
en rootsinvloeden. Daardoor heeft hij een eigen stijl ontwikkeld die heerlijk in het
gehoor ligt.

boeien
Vol passie weet hij zijn publiek steeds weer opnieuw te boeien.
Zijn songs heeft hij reeds op diverse podia ten gehore gebracht.
Beluister zijn aanstekelijke muziek van hoge kwaliteit via www.jimmyduchateau.
com en breng vervolgens op zaterdagavond 21 januari een bezoek aan zijn
concert in Theater De Klimboom te Simpelveld.
Alles aan de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Reserveren via info@puurweijersenweijers.nl of 06-55.95.45.25.

Begeleiden
doet hijzichzelf op gitaar.
Hij is in 1973 in de Bourgogne
geboren en woont momenteel in
Nederland.
Edouard is uitstekend in staat zijn
publiek in vervoering te brengen
en mee te slepen in een heerlijke
melancholie. Hij draagt zorg voor
een mix van echte emotie, intimiteit,
humor en gevoel. Kortom een
chansonnier pur sang.

Edouard zondagmiddag a.s.
te beluisteren.

Pagina
Pagina 11
11

Nr.
januari
2017 2016
Nr. 2461217
november

Nieuwjaartreﬀen
Marlènticka
Met gastoptredens uit
België en Duitsland
In Margraten kan zondag 22 januari
volop genoten worden van blaasmuziek.
Marlènticka organiseert namelijk
voor de 18e keer het traditionele

Nieuwjaarstreﬀen.
Vanaf 13.30 uur zullen kapellen garant
staan voor blaasmuziek van topniveau.

De Iseker Musikanten
uit Duitsland zullen het spits afbijten.
Zij staan bekend om hun
stemmingsmuziek voor jong en oud
afgewisseld met prachtige solo’s.
Daarna zal Marlènticka zelf optreden.
De muzikanten zullen u muzikaal
vermaken door show, solistisch, zang en
specifieke Mährische muziek.
Voorts is het de beurt aan de

Maasgalmkapel
uit Kessenich (B).

De Maasgalmkapel uit Kessenich
(B) die tijdens het
Nieuwjaarstreﬀen
van Marlènticka een optreden
verzorgt

Deze biedt een veelzijdig programma
met zang, solo’s en prachtige melodieën.
Op deze manier maken ze van elk
De toegang is gratis.
optreden iets onvergetelijks.
Voor Info kunt u terecht bij:
Iedereen is van harte welkom tijdens
Henk Kleijnen, 043 – 4572293.
deze internationale blaaskappelen
middag.
De feestlocatie is: Gemeenschapshuis
Margraten. Clermontstraat 10.
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