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Jo Ernes Keiridder in Bocholtz
Afgelopen zaterdag 21 januari
werd, tijdens het Prinsenbal
van Kalk an de Books in café de
Sporthal, de 69 jarige Jo Ernes
uitgeroepen als 40e Keiridder
(voor zover wij het konden
achterhalen). Jo woont met
echtgenote Netty (Steinschuld) aan
de Zonnebloemstraat 1. Binnen
d’r Bóchezer Vasteloavend was
hij voorzitter van het Feestcomité
t.g.v. het 33 jarig bestaan van Kalk
an de Books in 2004 en zat hij in
de financiële commissie bij het
44 jarig bestaan in 2014. Van de
vele andere functies noemen we
er enkele zoals : Oprichter van
BBC’77 en daar voorzitter van tot
1997 (nu erevoorzitter). Ook al 44
jaar voorzitter van de “Schnautze”.
In de politiek is Jo voorzitter van
het CDA Parkstad en al 14 jaar
gemeenteraadslid. Dan is hij nog
voorzitter van de KBO in de gem.
Simpelveld en last but not least
kennen velen hem van zijn Nordic
wandelingen die hij praktisch elke
vrijdag met een groep maakt. We
konden nog veel meer bezigheden
opnoemen, maar we dachten de
belangrijkste toch wel vermeld te
hebbe. Het Keiridderschap is dan
ook terecht en verdiend.
Proficiat.
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Jack Vinders in dubbelrol op
Carnavalsconcert Eys
Zaterdagavond 28 januari is de bekende zanger-troubadour-cabaretier
in de tot narrentempel omgebouwde sporthal in Eys voor het eerst
solo te horen en zien in een dubbelrol. Dat gebeurt tijdens het jaarlijkse
Carnavalsconcert van harmonie St. Agatha o.l.v. dirigent Paul Oligschläger,
dat om 20.11 uur begint.

Sjonnie d’r Posbül
Hiermee zal hij niet alleen, als
zijn ieder jaar geactualiseerde
cabaretrol van echte eenvoudige
jongen die niets snapt van de
24-uurs economie, in Eys op
de planken brengen, maar ook
het publiek vermaken met
verwikkelingen rondom zijn
dagelijkse harde arbeid, om de
touwtjes aan mekaar te knopen.
De 40e Keiridder Jo Ernes.

BEZORGER(STER)
GEZOCHT
voor één route in

Eys

Minim. leeft. 13 jaar. Ook zeer
geschikt voor ouderen.
Info en aanmelden op 0455443567. Mailen kan ook op
info@weekbladtroef.nl met gegevens en tel. nr.
(Contante, zeer goede betaling,
per verspreiding)

Nico Ploum

Jack Vinders als Sjonnie d’r Posbül.

Met Harmonie St. Agatha voert Vinders ook nog het sfeervolle Dreumerij en
een viervoudige, zeer aansprekende Nico Ploum medley met carnavallistische
evergreens als de Jarde Marsch, ’t Retsep, Die Mokkel, Der Haan en
Kirchröätsjer Mèadjer.

Eeser artiesten
Buiten dit zijn het voornamelijk louter Eyser artiesten, groepen en
verenigingen die acte de presence geven. Achtereenvolgens zullen,
aangekondigd door de ludieke speaker-van-dienst Leon Huijnen, hun
opwachting maken: De dansmariechens Zoë van Laar van De Össkes en Sanne
Merkelbach van De Öss, Hanzon Vocaal o.l.v. Jo Smeets met het Eyser duo
Stanza (bestaande uit Cyril Spierts en Alf Franken), de Össkes met Jeugdprins
Daniek en Jeugdprinses Juulke met een eigen liedje, gepresenteerd door hun
nieuwe president Jimmy Leunissen (die eveneens als slagwerker bij St. Agatha
zijn mannetje staat). Verder de bekende Palmclub met een vocale bijdrage
van 3 welluidende leedjes, en o.a. de verrassend nieuwe Banda di Zamba
(het vroegere Bloaze deet Zoepe). Tussen de bedrijven door presenteert de
Harmonie een luchtig en aansprekend muzikaal programma met o.a. Wir
Musikanten, Sjoenkel Wals, Hey Jude, Auf der Vogelwiese, Böhmischer Traum,
Alte Kameraden Swing en Bis bald auf Wiedersehen.
De toegang is gratis, maar een vrije gave wordt erg op prijs gesteld.

Grote Internationale cross
om de Jos Feron Cup

Zoals we in ons vorig nummer al vermeldden is er zondag 29 januari op de
Aretsbosweg, in de omgeving van de sportvelden van Sportclub 25 en de
Ruiterclub op de Bocholtzerheide een grote internationale wedstrijd met
deelname van renners uit Nederland, België en Duitsland. Deze zorgen voor
spannende wedstrijden en veel spektakel op dit selectieve parcours.
Het volledige programma ziet er als volgt uit:
10.15 u. Cyclo Cross Nieuwelingen en Junioren
10.16 u. MTB Nieuwelingen en Junioren
10.17 u. Cross en MTB dames en dames jeugd
11.15 u. Cross en MTB Jeugd12- 14 jaar
12.00 u. Cyclo Cross Amateurs
12.01 u. Cyclo Cross Masters

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

13.20 u. Cross Jeugd 1- 12 jaar
13.21 u. Cross Jeugd 8 - 10 jaar
14.00 u. MTB Amateurs
14.01 u. MTB Masters.
Tevens prijsuitreiking eindklassement
na afloop van deze laatste wedstrijd
van deze Cup. Alles mede mogelijk
gemaakt met bijdrage van de
gemeente, de medewerking van de
Ruitervereniging, Hondenvereniging
en de gastvrijheid van Sportclub ‘25.
Entree gratis

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN

AGENDA
Maandag 6 februari:
Amnesty Simpelveld in actie

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

Vrijdag 27 januari:
Hulser Oavend Bergböck

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

in Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).
•••••••

van 10-12 uur in de Rode Beuk Kloosterstraat
Simpelveld (zie ook artikel).

Jack Vinders in dubbelrol
op Carnavalsconcert Eys

St. jozef Bocholtz
Aanvang: 14.00 uur (zie ook Kortvermeld).

Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur. 0455441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
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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Aanvang 20.11 uur bij The Hills met o.a. Jack Vinders
en Domm & Dööll. Entree zie program.

Zaterdag 28 januari:
Finale Parkstad Leedjes konkoer

om 19.30 uur in winkel Interart
Nieuwe Gaasstraat 1 (zie ook artikel).

Woensdag 8 februari:
Inloopdag mantelzorgers

Jaarvergadering Ouderen Societeit

In Sporthal in Eys. Aanvang 20.11 uur. Entree Vrije
Gave (zie ook artikel).
•••••••

OUD PAPIER

Jeugdprinsereceptie J.C.V. De Jong Ströpere

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.

Ubachsberg in café Zinzen aan de Kerkstraat.
Aanvang 19.11uur (zie ook Vasteloavendsnujts).
•••••••
Limburgs Kampioenschap Klumpkeswerpe
in Jeugdcentrum Simpelveld.
Aanvang 13 uur. Geen entree.

Zondag 30 januari:
Herrenzietsung 2.0 I Bóches
in de Harmoniezaal.
Aanvang 11.11 uur. Zaal open 10.33 uur
•••••••

Grote Internationale cross
om de Jos Feron Cup Aretsbosweg Bocholterheide.
Aanvang 10.15uur. Toegang gratis (zie ook artikel).
•••••••

Limburgs trio
in Theater De Klimboom vanaf 15 uur
(zie ook artikel).
•••••••

Receptie Hoeëghede Woeësj-joepe
en Gala Orde drager Simpelveld in bij Maxime
vanaf 14.11 uur.

Dinsdag 31 januari:
Juno, de vrouw in de Romeinse tijd
Lezing door Coen van Galen voor Heemkundever.
De Bongard Simpelveld-Bocholtz vanaf 20 uur in
zaal Oud Zumpelveld Irmstraat (zie ook artikel).

Dinsdag 7 februari 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 3 februari vanaf 18 uur gebundeld
langs de kant van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 9 februari.
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.

Woensdag 1 februari:
Senioren+ wandeling

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand

Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf
dienstencentrum Rode Beuk Simpelveld
Kloosterstraat (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 7 februari:
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.

Zaterdag 4 februari:
Dialectmis in de St. Bernarduskerk
om 19 uur en daarna de Bergsche Oavend v.a. 20.11
uur zaal Maas-Caselli (zie ook Vasteloavendsnujts).
•••••••

Volkszietsong Woeësj-joepe Zumpelveld
in zaal Oad Zumpelveld Irmstraat. Aanvang 20.11
uur.

Zondag 5 februari:
Ierse folk bij Pandora Wahlwiller
vanaf 16 uur op Podium aan Oude Baan 21

Dinsdag voor 18 uur buiten
gereedzetten.
Nr. 4 26 januari 2017

Jubilarissen

Lieve poezenoppas One2Dance Olympia
aan huis gezocht voor de
periode van 17 t/m 27 juni.
Vergoeding 10 euro per dag .
Contact
06-23.60.96.70

en frisse start 2017
Donderdag 22 december heeft de dansvereniging drie jubilarissen mogen huldigen.
Sanne Debougnoux vierde haar 10-jarig jubileum, Sandra Merx-Snoeren haar 25-jarig jubileum en
tevens ook haar 10-jarig secretarisschap en tot slot kon Gerda Hodiamont gefeliciteerd worden met
haar 65-jarig jubileum.

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.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: info@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: info@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

V.l.n.r. De jubilarissen Sandra Merx-Snoeren, Gerda Hodiamont- Grond, Sanne Debougnoux.

start
Naast een feestelijke jaarafsluiting, is Olympia ook van start gegaan met een nieuwe dansdocente en
wel Laura Smeets. Deze draagt zorg voor de groepen 1 t/m 4.
Door haar eigen danservaring en scholing is zij een mooie aansluiting van het team. geeft met veel
plezier haar kennis door aan de meisjes die haar lessen volgen.

vriendinnendag
Woensdag 1 februari organiseert One2Dance Olympia een vriendinnendag. Dan mag iedereen,
tijdens de danslessen, komen kennismaken met dans en organisatie.
Op zoek naar een nieuwe hobby, of altijd willen dansen, kom dan snel kijken!
Volg hen op facebook, houd www.one2danceolympia.nl in de gaten voor meer informatie
of mail naar one2danceolympia@hotmail.nl .

50
euro
EXTRA
vergoeding op uw aanvullende zorgverzekering
Bij aankoop van een complete bril
Pagina 3
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120 nieuwe
trainingspakken
voor Wilhelmina
Na het Kerstgala had de Supportersclub van de gymnastiekvereniging
uit Bocholtz een verrassing voor de turn(st)ers en leiding. Het kerstgala
stond dit jaar in het teken van Piraten die op zoek waren naar een schat. De
turn(st)ers en hun leiding wisten echter niet dat de supportersclub voor een
echte SCHAT hadden gezorgd.
Een beetje bescheiden kwamen een aantal kinderen met een gloednieuw
trainingspak naar voren. De leiding reageerde vol ongeloof toen ze hoorde
dat de supportersclub maar liefst 120 trainingspakken had gesponsord.
De oude waren meer dan 20 jaar oud en heel hard aan vervanging toe.
Deze schat kwam dan ook op een heel goed moment.

Passen
Maandag 16 januari kwamen alle kinderen naar de zaal om hun
trainingspak te passen.
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De hele bubs in de nieuwe trainingspakken,
samen met het bestuur van de Supportersclub.
Natuurlijk werd er ook meteen een foto gemaakt met het bestuur van de
supportersclub.
Dat de supportersclub heel erg bedankt werd is natuurlijk vanzelfsprekend.

2 Taalmaatjes gezocht
Voor 2 dames van buitenlandse afkomst uit Vaals zoek ik een
vrouwelijk taalmaatje uit Vaals of directe omgeving.
Beide zijn moeder van een gezin en volgen een
inburgeringcursus en hebben daar graag thuis extra hulp bij.
Wie wil graag een/ twee uur per week
Nederlands praten en oefenen.
Neem hiervoor contact op met
maria-joosten@home.nl of via 045 - 5442195

Nr. 4 26 januari 2017

Bibliotheek Bocholtz
oﬃciëel geopend
De Bieb nu gevestigd in de Brede School is oﬃciëel geopend in
aanwezigheid van genodigden en dichter/kinderboekenschrijver Erik van Os.
Na een welkomstwoord door directeur G. Vijgen richtte wethouder
H. Hodinius zich tot de genodigden.

Meet & Greet
In Bocholtz werd begin 1976 het plan opgevat om een badmintonvereniging
op te richten. Dit n.a.v. de nieuwbouw van ‘Sporthal Bocholtz’.
Dit jaar viert de Bocholtze Badminton Club dan ook zijn 40 jarig bestaan..
Het wordt een jaar waarin de vereniging nadrukkelijk op de kaart wordt
gezet met tal van activiteiten. 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
dergelijke jubilea. Door een vijftal commissies wordt het werk voorbereid en
uitgevoerd.
Op 23 september 2016 werd de oﬃciële aftrap gegeven in het clubhuis.
Hoogtepunt is het grote feestweekend met feest-paviljoen in het weekend
van 23 t/m 26 juni.

Voor een afvaardiging van de leerlingen was er een Meet & Greet met Erik,
die eerder voor twee grote groepen leerlingen was opgetreden.
De wethouder overhandigde vervolgens 8 gesigneerde boeken aan Karin
Beckers van Bibliotheek Bocholtz. Alle kinderen kunnen de door de schrijver
gesigneerde boeken gewoon in de bieb lenen! Iedereen (kinderen en/of
volwassenen) kan natuurlijk als van ouds boeken lenen in de Bieb

Mascotte
Bij een jubileumfeest hoort
natuurlijk ook een mascotte. Deze
is inmiddels in het leven geroepen
en luistert naar de ludieke naam
“pupje”. Deze zal gedurende het
gehele jubileumjaar het boegbeeld
zijn van alle activiteiten.
Inmiddels kan er ook al een tipje
van de sluier gelicht worden van
het programma gedurende het
feestweekeind.

Pupje, de
mascotte
voor
het jubileum
van BBC ‘77.

Programma
Op vrijdagavond komt de jeugd uitgebreid aan haar trekken met de
Q-music party, een vet knalfeest met de Q-dj’s. Zaterdagmiddag een
kindermiddag en zaterdagavond maken de “Midnight Ladies” hun
opwachting. Deze uit 6 dames bestaande band, die in 2014 verkozen
werd tot beste showband van Duitsland, staat garant voor een geweldig
en attractief avondvullend programma. Zoals traditioneel gebruikelijk is
de maandagavond een Bóchezer Oavend, met een nonstop programma
van Limburgse artiesten. Via Troef, de facebookpagina, de webpagina
www.40jaarbbc77.nl , die binnenkort online gaat en instagram 40jaarbbc77
houdt men u op de hoogte van alle nieuws omtrent dit feest.

Kinderen met diverse boeken op
de achtergrond Erik van Os met de
champagne in de hand.

Te Huur/Te Koop
Pand Bocholtzerweg 24
Te bevragen:
06-51.82.24.17

Wij willen u tijdens de inloop
informeren over de mogelijkheden
en hierin ook respijtzorg bespreken.

vragen

Inloopdag
mantelzorgers

Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in Simpelveld.
Deze keer woensdag 8 februari 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:
VAKANTIE
Als u als mantelzorger langdurig
voor uw naasten zorgt, is het fijn
als u af en toe even op adem kunt
komen. Dat is belangrijk om de
zorgtaak die vaak zwaar kan zijn
vol te houden. Het zou fijn zijn om
even alleen of met uw naaste op
vakantie te kunnen.
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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 045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .
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Juno, de vrouw in de Romeinse tijd

Nieuwe huwelijksvoorwaarden

Lezing door Coen van Galen voor Heemkundevereniging.
De Bongard Simpelveld-Bocholtz dinsdag 31 januari vanaf 20 uur in zaal
Oud Zumpelveld aan de Irmstraat.
Juno is waarschijnlijk de vrouw die voorkomt in de askist van Simpelveld
en die nu uitgestald is in de voormalige Bieb in Bocholtz, samen met
die van de Romein van villa Vlengendaal, die niet versierd was met
afbeeldingen, maar waarbij zeer veel bijgaven werden gevonden.

In de eerste eeuw voor christus gebeurde er echter iets opvallends:
huwelijken werden steeds vaker volgens nieuwe huwelijksvoorwaarden
gesloten. Hierbij bleef de vrouw onderdeel van haar vaders familia. Op het
moment dat haar vader overleed, werd zij een zelfstandig familiehoofd.
terwijl haar man (soms) nog onmondig was en geen eigen bezit had
omdat zijn vader nog leefde. In de lezing zal in dit kader ook de ‘Dame van
Simpelveld’ (Sarcofaag van Simpelveld) aan bod komen. Mogelijk ook een
vrouw die aan het hoofd van een Romeinse familia heeft gestaan!

Zelfstandig

Coen van Galen (46)

Romeinse vrouwen waren veel zelfstandiger dan gedacht
Historicus Coen van Galen maakt korte metten met het klassieke
misverstand dat alleen mannen echte burgers waren en dat vrouwen een
verlengstuk van hun man of vader waren. Hoewel de samenleving van
het oude Rome nogal macho en vrouwonvriendelijk was, hadden veel
vrouwen in de Romeinse keizertijd meer persoonlijke vrijheid dan vrouwen
in westerse landen tot in de twintigste eeuw.
Tijdens zijn lezing zal Van Galen laten zien dat deze een maatschappelijke
rol speelden als burgers en zelfs familiehoofd konden worden. Een
radicaal ander perspectief op de machtsverhoudingen in de Romeinse
samenleving dan die tot op heden onder historici gangbaar is.

entree

volgde, naast zijn werk, een voltijdse opleiding geschiedenis aan de
Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide zijn master in 2009 summa
cum laude. Sinds 2010 werkt hij als docent en promovendus aan de
afdeling Geschiedenis en het Institute for Gender Studies van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis,
van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

De familia
De basis voor de vrouwelijke zelfstandigheid ligt in de eigenzinnige
Romeinse familiestructuur, Van Galen:
‘Al het bezit en beslissingsbevoegdheden verliepen via het hoofd van de
familia. Dit hoofd was het de oudste familielid in de mannelijke lijn,
die namens het collectief van de familie de beslissingen nam.
’ Die oudste in de mannelijke lijn kon dus ook een vrouw zijn, als zij de
oudste was. Omdat ze bij hun huwelijk gewoonlijk onderdeel van de
familia van de man werden, maakte dit voor veel vrouwen lange tijd geen
verschil. Ze kwamen daardoor juridisch gezien in de rol van de dochter van
hun man en waren aan hem ondergeschikt zo lang hij leefde.
Detail sarcofaag van Simpelveld met “Juno” de ‘Dame van Simpelveld’.

Goede voornemens bij Banzai in 2017?
Had je goede voornemens voor het nieuwe jaar, maar ben je die inmiddels al bijna vergeten?
Misschien dat het verstandig is om er toch iets aan te doen;
Banzai biedt groepslessen van Zumba, Step, Aerobics, Tae-Bo en andere vormen van bewegen op muziek aan.
Tijdens afwisselende lessen kun je lekker sporten op muziek en ﬁt blijven.
Geïnteresseerd?
Kom vrijblijvend meedoen bij een van onze gevarieerde groepslessen.
Café De Toekomst, Irmstraat 19-21, Simpelveld
Maandag
19.15 uur – 20.15 uur
Dinsdag
19.15 uur – 20.15 uur

Sporthal, Wijngracht 9, Bocholtz
Dinsdag
10.00 uur – 11.00 uur

Kom vrijblijvend meedoen, uitproberen en kennismaken. Of neem voor meer informatie contact op met Dhr. Jan
Godschalk van judo- en sportvereniging Banzai, telefoonnummer 045-5442259
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Marco I gaat
heersen over het
Kalkbookseriech
De 24 jarige Marco Vanhommerig werd zaterdag
14 januari in de, tot narrentempel omgetoverde,
Harmoniezaal Bocholtz als 46ste Prins van BVV
Kalk aan de Books geïnstalleerd.
Eerst werd er afscheid genomen Van Prins Falco
1ste die na zijn afreden werd opgenomen in de
Raad van Elf.
Marco woont aan de Bongaarderweg 15 bij zijn
ouders, is altijd al gek geweest op het vieren
van carnaval en tijdens de carnavals dan ook
altijd wel ergens in Bocholtz te vinden. Hij houdt
van lol maken en is altijd positief ingesteld. Hij
is werkzaam bij Welzijnsorganisatie Impuls in
Kerkrade. Zijn hobby’s: Fitness en voetballen bij
het 3e van Sportclub 25.
Verder was hij jaren lid van de jeugdraad van elf
waar hij de Hofnar was. Ook was hij, net als vader
Jos en Broer Remco ( prins in 2009) lid van de
raad van 11.

Wouter I is de zoon van Jo Ortmans en Natacha
Essers en broer van Martijn, 12 jaar jong en
woont aan Schuttershof 6 in Bocholtz. Hij maakt
al een paar jaar deel uit van de jeugd elveraad.
Wouter zit in groep 7 a bij juffen Jessica en Karin.
Zijn hobby’s zijn voetballen bij WDZ 013-2 , TV
kijken en buiten spelen met zijn vrienden .
Net als zijn ouders is hij een echte carnavalist en
net als zijn ouders en broer al 11 jaar lid van de
Karnavalsvereniging.
Iris 1 is eveneens 12 en woont met haar ouders
Ralf en Miriam Sluijsmans aan de Margrietstraat
17 in Bocholtz. Ze zit net als Wouter op de Brede
school in Bocholtz bij de dezelfde juffen. Haar
hobby’s: Bügel spelen bij de Jeugdfanfare St.
Cecilia in Bocholtz en badmintonnen bij BCC ’77.
Haar grootste hobby echter is knutselen. Verder
doet ze elk jaar mee met het Kindervakantiewerk
Bocholtz. Daar gaat ze al heen van kleins af aan
toen ze mee mocht met opa Wim Sluijsmans
Het nieuwe Jeugdprinsenpaar
van de Kalkböksjere in Bocholtz.

Finale Parkstad
Leedjes
Konkoer
in Bocholtz
De 15e editie hiervan beleeft zijn “grande
finale” a.s zaterdag 28 januari vanaf 20 uur in de
Harmoniezaal Bocholtz aan de Dr. Nolensstraat.
Gastheer is CV de Herringbiessere.

Beweging
Parkstad is in beweging en het PLK beweegt mee.
De aanstaande fusieplannen
van de gemeente
Onderbanken en Nuth met
Schinnen biedt Vastelaovend
artiesten uit Schinnen de
mogelijkheid om zich te
meten met hun collegae uit
Parkstad.
Voortaan heet het PLK
daarom PLK PL+S
(Parksjtad Leedjes + Sjènne).

De Herringbiessere
bij de eerste overwinning,
vrijdag 24 jan. 2014.

U kunt terecht voor:

Start

De nieuwe Bocholtzer
Prins Marco Vanhommerig (24).

Prinsenpaar bij de jeugd
Wouter Ortmans en Iris Sluijsmans vormen het
nieuwe Jeugd Prinsen paar van de Kalk Böksjere
en werden zondag 15 januari, tijdens een druk
bezochte kinderzitting na het aftreden van Jarno
en Lisa uitgeroepen om over de Bocholtzer jeugd
te regeren. Dat gebeurden tijdens een dansje van
de eigen jeugddansgroep.
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Om klokslag 20.00
uur met 24 geweldige
Vastelaovendssjagere, voor
de strijd om de “Baeker
mit ut groeëte Loak” in
Bóchezer plat “Bécher
mit ‘t jroës Lòòch en om
middernacht precies wordt,
na drie achtereenvolgende
overwinningen door de
Herringbiessere, de nieuwe
winnaar bekend worden
gemaakt. Het PLK is live te
volgen op LOO-TV en op
Facebook. Website: www.
parksjtadleedjeskonkoer.nl.

Kaartjes
zijn te reserveren via
de website www.
parksjtadleedjeskonkoer.nl
maar ook verkrijgbaar bij
de PLUS Markt Gasthof 1 en
Honings Vastgoed aan de
Dr. Nolensstraat 6 in Bocholtz.

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

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

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

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl
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Prinsenpaar voor
Grensschiebere
Zaterdag, 14 januari vond,
o.l.v. president Ton Schenk,
de prinsenproclamatie
in Lemiers plaats.
Met de nog zittende prins Bryan I en zijn hofnar
Sean werd de zitting geopend.
De Villa dancers begonnen met een prachtige
dans. Vervolgens kon het publiek zijn
lachspieren goed gebruiken, want veteraan
(5x11 jaar ervaring) Buuttereedner Wieltje
Vincken bracht weer een geweldige buut.
Die Power Buam, Sven ohne Girl’s en de
Palaver was er qua muziek en zang de nodige
“sjtimmoeng” . Tussendoor was er met De Ulk
weer een prachtige dans en natuurlijk weer een
verassingsoptreden van De Grensschiebere zelf.
John en Christian toonden zich ware ballerina’s
met hun handdoekendans.

Afscheid
En toen, iets na elven, was voor Bryan en Sean
het moment van afscheid aangebroken, waarna
Sean als nieuw elvenraadslid ging fungeren en
Bryan gaat de Jarde in Vaals versterken.
En dan de proclamatie in het teken van de
prijskoffertjes uit Miljoenenjacht van de TV
President Ton mocht proberen een mooie
prijs bij Linda in de wacht te slepen. De
elveraadsleden probeerden Ton met optredens
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van Fabrizio, Big Benny, Drafi Deutscher, Domm
en Dööl, de Brings en de Prommi Bröör aan het
twijfelen te brengen, maar Ton ging toch voor
koffertje 11.
En hieruit kwamen de nieuwe Hoeëchlustighede
in de persoon van Jop Snackers en Francis
Bertram. Dit prinsenpaar zal komend jaar de
scepter over het Lemiesjer karnevalsriech zwaaien.

Jop I
is énge richti-je Lemiësjer jong en geen
onbekende , want in 2003 was hij bij de jeugd
al als hofnar van de partij. Jop (25) werkt als
interieurbouwer bij Smitmans Möbel- und
Küchenmanufaktur in Aken. Hij voetbalt al vele
jaren bij WDZ in Bocholtz en is verder actief in de
drumband van harmonie St. Martinus uit Vijlen.
Een paar jaar geleden kochten Jop en Francis hun
huis in Lemiers dat eigenhandig helemaal ver- of
misschien zelfs herbouwd werd. Sinds een jaar
wonen ze nu samen in hun huisje aan de Rijksweg.

Prinses Francis,
ook 25 lentes jong, komt uit Bocholtz. Prinses
worden was altijd al haar droom.
Ze werkt als lerares bij SBO de Bernardus en
basisschool BS De Triangel, beide in Gulpen.
Ook Francis voetbalt en wel bij RKMVC in
Mechelen. In Bocholtz is ze verder actief als
bestuurslid van het Mei i vaare.
Het volgend programmapunt is de
Kingerzietsoeng zaterdag 21 januari, 14.11 uur in
zaal Oud-Lemiers.
Meer info op website: www.de-grensschiebere.nl .

Het nieuwe Prinsenpaar van de Grensschiebere
Prins Jop I (Snackers) en Prinses Francis
(Bertram) beide 25.
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Prins Jens
regeert
Durchströpere
Uitgerekend op vrijdag de 13de proclameerden
V.V. De Durchströpere van ‘Gen Berg’ hun
64ste prins tijdens een uitermate gezellige
en goed bezochte zitting in zaal Maas-Caselli
te Ubachsberg. In het seizoen 2017-2018 zal
hooglustigheid Jens I de scepter zwaaien.

Broer en zus
jeugd
prinsenpaar
óp Gen Berg
J.l. zaterdag 21 januari vond in een bomvolle
zaal Maas- Caselli de jubileum jeugdprinsenpaar
proclamatie plaats van de Jong Ströpere
Ubachsberg. Deze bestaan dit jaar 4X 11 jaar
en hadden er een geweldige Sjtimmung
van gemaakt met o.a. Fabrizio en Domm en
Dööl. Hierbij werden jeugdprins Siem I en
jeugdprinses Emma I uitgeroepen als jubileum
jeugdprinsenpaar!

Siem & Emma van Can
zijn wel heel speciaal,
want ze zijn namelijk broer en zus !!!! Siem is 9
en zit in groep 6 van Basisschool Bergop. Zus
Emma is 11 en zit in groep 8. Ze wonen, samen
met mam Chantalle, pap Fred, zus Sara (die in
2015 jeugdprinses in Ubachsberg was) en hun
hondje Luukkie in Colmont. Ze zijn allebei al
jaren lid van de jeugdraad van elf . Verder zijn ze
ook allebei lid van judovereniging Juno Kata en
fanfare St. Cecilia. Siem is slagwerker en Emma
speelt schuiftrombone. Verder zijn ze ook nog
misdienaar en Emma danst wekelijks met heel
veel plezier bij Ritmo Jazzballet in Voerendaal.
Als Siem thuis is vindt hij het heerlijk om te
relaxen achter zijn tablet. Ook speelt hij graag
samen met zijn vrienden een potje voetbal.
Emma spreekt graag af met vriendinnen en
houd van gezelligheid. Graag wordt iedereen
uitgenodigd op de receptie a.s. zaterdag 28
januari om 19.11 uur in café Zinzen 2.0 aan de
Kerkstraat.

woensdag 1-2:

voorgerecht: kippensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: kipschnitzel-salade-friet-saus
Dessert:
chocolade bavarois

Prins Jens I (Pakbier)
van de Durchströpere va Gen Berg.
Als geboren en getogen Durchströper, gaat
Jens Pakbier (24) met veel genoegen voorop
in het feestgedruis tijdens de carnaval óp
Gen Berg. Jens is geboren op de Bergseweg
alwaar hij samen met zijn vader en broer
naast zijn baan als accountmanager bij
AB Werkt, een akkerbouwbedrijf runt.
Tegenwoordig woont hij aan de Vrenkeweg
samen met vriendin Dionne, waar ook de
Prinsenresidentie zal worden ingericht. Jens
heeft het carnavalsbloed zeker niet van een
vreemde. Nonk Wim (Laeven) en Nonk Piet
(Laeven) gingen hem al voor als prinsen
van De Durchströpere en zijn opa en vader
reden jarenlang de Prinsenwagen tijdens de
optocht op carnavalsmaandag. In zijn vrije tijd
voetbalt deze prins bij het derde van RKSVB
en organiseert vanuit Z.C. de Stube al 10 jaar
op rij, het welbekende Stubefest in het dorp.
Bij Fanfare St.Cecilia speelt Jens als sinds
zijn kinderjaren mee op trombone. Tot slot
schiet Jens niet alleen tijdens de carnaval ‘d’r
vogel aaf’ maar ook in zijn vrije tijd als jager.
Wilt u prins Jens I of jubilaris Bert Ramakers
feliciteren? Dat kan; U bent van harte welkom
zondag 19 februari vanaf 15.11u bij café
Zinzen2.0.

Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.

donderdag 2-2

Voorgerecht: uiensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: tacovlees-friet-salade-saus
Dessert:
mini dame blanche

woensdag 8-2:

Voorgerecht: groentensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: kippenpasteitje-salade
Dessert:
aardbeien mousse

donderdag 9-2:

Voorgerecht: minestronesoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: hutspot-zuurvlees-appelmoes
Dessert:
mini coupe banaan
Het jubileumprinsenpaar
Siem (9) en Emma (11) van Can.

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.

Bergsche Oavend en Dialectmis
Zaterdag 4 februari is dit traditioneel evenement er weer met voor de senioren een lekker stukje gebak
en kopje koﬃe en een zitplaats vooraan. Plaats: Café H. Maas-Caselli, Aanvang: 20.11uur, Entree €4,-
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Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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Gemeenteprinsenpaar
bij Baagratte Nijswiller
Elk jaar komt de gemeenteprins van GulpenWittem uit een ander dorp van de gemeente.
Dit jaar is het een Prinsenpaar en hadden
de Baagratte uit Nijswiller de eer om deze te
proclameren. Het werd zelfs (bij uitzonering)
een Prinsenpaar. Roger Kremer en echtgenote
Jolanda viel nu de eer te beurt als heersers over
de de hele gemeente te fungeren.
Ze werden zaterdag 7 januari in de goed gevulde
aula van het Sophianum uitgeroepen, na diverse
optredens en aftreden van Prinses Nicole en haar
hofdames Sandra en Yvon.

Prinses Jolanda,
(Jolanda Smeets) is 44, geboren en opgegroeid
aan de Vlengendaal (vroeger Dóeveberg) in
Bocholtz en inmiddels al 20 jaar getrouwd met
Roger.
Jolanda is apothekersassistente en werkzaam bij
Mediq Apotheek in Heerlen.
Na samengewoond te hebben in Partij zijn ze
getrouwd en gaan wonen op de Doeveberg
(toeval?) in Eys, inmiddels wonen ze alweer 18 jaar
Op der Welsch 2a in Nijswiller.
Ze zijn de ouders van Xander en Yordi. Ook geen
onbekende in de carnaval, in 2013 heeft Yordi de
scepter gezwaaid over de Kling Baagratte en pap
Roger is in zijn jeugd lid geweest van de raad van
elf van die Kling Baagratte.
Op zaterdag is hij vaak te vinden op het
voetbalveld om Yordi aan te moedigen bij
SJO Heuvelland waar hij tevens lid is van de
evenementencommissie.
Hun grootste hobby is hun erkende Golden
Retriever kennel “Of Golden Nature”. Zij fokken
bij gelegenheid een nestje golden retrievers en
bezoeken met hun honden, niet onverdienstelijk,
jaarlijks geregeld nationale en internationale
hondenshows.
Als gemeenteprins en prinses zullen zij tijdens
dit carnavalsseizoen, bijgestaan door de raad van
elf van De Baagratte, alle carnavals verenigingen
in Gulpen-Wittem bezoeken om samen met hun
carnaval te vieren en ‘veul sjpass en plezeer’ te
maken!

Na Prinses nu
Prinsentrio
bij jeugd Nijswiller

Gemeenteprins Roger III (Kremer)
is 45 en geboren en getogen Op der Welsch in
Nijswiller. Roger is sinds 1995 werkzaam in de ICT
en nu directeur van Nigella IT in Bocholtz. Een IT
bedrijf dat een unieke medische hulpmiddelen
databank exploiteert in Nederland.

Een dag later was het de beurt aan hen.
In samenwerking met Omroep Krijtland en
Omroep Maas- en Mergelland werd een
spetterend programma gepresenteerd waarvan
opnames werden gemaakt, die in een later
stadium op beide zenders worden uitgezonden.
Direct in het begin van de middag nam men
afscheid van jeugdprinses Demi en werden het
nieuwe jeugd prinsentrio geproclameerd. Prins
Ryan, Prinses Lynn en Minister Diyarno.

Jeugdprins Ryan
is 10 en de jongste zoon van Ronald en Sayana
Horbach, broertje van Chessedey en Diyarno.
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Het Prinsentrio dat nu gaat regeren over de
Kling Baagratte.
Ze wonen in de Ireneweg. Ryan zit in groep 6
van de basisschool Wahlwiller/Mechelen. Zijn
hobby’s zijn voetballen en gamen. Hij voetbalt
bij de Jo11 van SJO Heuvelland. Ryan is een
echte Roda JC fan en bezoekt dan ook geregeld
de uit- en thuiswedstrijden van Roda JC.

Prinses Lynn
is eveneens 10 en dochter van Jean-Louis
en Sandra Mordant. Ze is de grote zus van
Danique. Samen wonen ze aan de Kersenweide
in Nijswiller. Ze zit in groep 7 van basisschool
Wahlwiller/Mechelen. Net als Ryan voetbalt
Lynn ook bij de Jo11 van SJO Heuvelland. Verder
is ze Ajax fan en gaat dan dan ook graag naar de
open dagen en wedstrijden van Ajax samen met
pap Jean-Louis.

Minister Diyarno
is 13 en de oudere broer van Ryan. Diyarno was
in 2014 prins van de Kling Baagratte. Minister
Diyarno zit in klas P2 van Adelante. Hij voetbalt
eveneens bij de jeugd van SJO Heuvelland. Alle
drie zijn ze goede vrienden en ze gaan dan ook
graag samen op vakantie met beide ouders en
zussen.
Afgelopen zaterdag was er gelegenheid tot
feliciteren in Cafe a gen Baag en aansluitend
Prinsenbal, waarvan druk gebruik werd gemaakt.
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Vastelovvendskonzeët Phil Bóches
Al wer lofe v’r huisj óp de Vastelovvend
aa – allèh, d’r inge jèt winniger huisj wie d’r
angere – en dat betseechent sjliéslig óch dat
de Phil ziech wer aan ’t óp maache is vuur ’t
jöärliche Vastelovvends-konzeët! Also, komt
dat allenui-j zieë en huëre in d’r Harmenei-j
zaal. Óp d’r 19ste Fibberwaar, öm 13.11 oer is
’t wer e-zoeë wiet: Wie jédder joar jeet ét wer
loos mit de Könnigliche Philharmenéj en anger
Sjpassmechere. Diri-jent is d’r Matty (Belsj)
Cilisse. Hot uuch da dea daag al vrèèj.
...... en noe in ‘t Hollendsj vuer diejennige die ‘t
Bóchezer plat nit lèëze kénne......

Carnavalsconcert Phil Bocholtz
We gaan alweer rustig op Carnaval aan – of ja,
de één wat minder rustig dan de ander – en dat
betekent dat ook de Phil zich weer op aan het

Aanmelding Oranje
Fonds Collecte
van start

D’r Piet va Vols
is ooch wer doa.
maken is voor dit jaarlijkse festijn.
Dus, komt dat allen zien en horen in de
Harmoniezaal aan de Dr. Nolensstraat. Zondag 19
februari vanaf 13.11 u. begint weer dit doldwaze
jaarlijkse carnavalsfestijn van de Koninklijke
Philharmonie, o.l.v. Matty ‘d’r Belsj’ Cilissen.
Reserveer alvast deze datum.

Alle verenigingen en stichtingen van Nederland
kunnen zich weer aanmelden voor de Oranje
Fonds Collecte. Deze wordt dit jaar in de
week van 6 t/m 10 juni gehouden. Het is de
derde keer dat het Oranje Fonds deze collecte
landelijk organiseert. En elk jaar groeit het aantal
deelnemers en daardoor ook de opbrengst. 100
procent van de opbrengst gaat naar initiatieven
die Nederland mooier en socialer maken.
Aanmelden kan via www.oranjefonds.nl/collecte .

aandacht

De collecteweek levert de deelnemende lokale
initiatieven niet alleen geld, maar ook extra
aandacht op. Het geeft deelnemende organisaties
de mogelijkheid te laten zien hoe belangrijk zij zijn
voor velen. Denk aan het buurthuis waar mensen
die in een sociaal isolement zitten altijd terecht
kunnen, de sportclub waar men elkaar iedere
week treft en het zorgcentrum waar mensen met
een beperking een dagbesteding vinden.
Elke euro goed besteed
Deelnemende organisaties mogen de helft van
de opbrengst houden en besteden aan hun
doelstelling. De andere helft gaat naar sociale
initiatieven in de provincie waar gecollecteerd is.
Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal,
geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje
Fonds. De afdracht van de volle collectebussen
wordt in de meeste plaatsen verzorgd door de
RegioBank. Als partner van de collecte doen zij
dit kosteloos. Hierdoor wordt elke euro uit de
collectebussen besteed aan sociale initiatieven.
Dat maakt de Oranje Fonds Collecte uniek.

Deelnemen

Alle stichtingen en verenigingen die zijn
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, een
eigen bankrekening hebben en de opbrengst
besteden in Nederland kunnen deelnemen aan
de collecte. In 2016 is in 1.099 collectegebieden
gecollecteerd met een totaalopbrengst van
585.412,55 euro. Het meeste geld werd opgehaald
door Stichting tot Behoud van De Korenmolen De
Zwaluw uit Hasselt (OV). De collectanten wisten
maar liefst 2.874,57 euro in te zamelen.
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KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Mariakapel
Hartelijk dank aan iedereen die op welke wijze
dan ook de Maria-kapel een warm hart heeft
toegedragen ten tijde van de diefstal uit de kapel.
Namens het bestuur, P. Hodiamont.

SIMPELVELD: Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week woensdag is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil wandelen,
maar dan met aangepast tempo en tijdsduur
(± 1 uur). Er is voldoende begeleiding en Gerda
Heckmans gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf
dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels
een gezellig samenzijn ook afgesloten wordt. Bij
slecht weer wordt voor een alternatieve activiteit
gezorgd. Voor de organisatie zorgen Henk Ghijsen
en Harry Steinbusch.

BOCHOLTZ:
Jaarvergadering Ouderen Societeit
St. jozef

Limburgs trio in Theater De Klimboom
Komende zondagmiddag 29 januari om 15.00 uur
verzorgt Paul Weelen, samen met Hans Emmen en
Ton Custers een theatervoorstelling verzorgen in
Simpelveld.
De drie artiesten hebben reeds jaren hun
sporen verdiend in het Limburgse land en breng
een gevarieerd en geraﬃneerd repertoire van
Limburgse liedjes ten gehore.

CV
Ton Custers komt uit Swalmen, hij maakt vanaf
1982 dialectmuziek, van rock tot luisterliedjes.
Hans Emmen komt uit Maastricht. Hans won
het Mooi Limburgs Festival en kreeg een
onderscheiding van de Nach van ’t Limburgse
leed voor zijn bijzondere muziekgenres.
Paul Weelen komt uit Kerkrade en is schrijver en
uitgever. Hij schreef voor veel dialectgroepen het
complete repertoire en was o.a. de organisator
van de LILILI-daag.
In het theater aan de Dr. Ottenstraat 46 sluiten
de heren hun muzikale project af. Als u niet

In het midden Paul Weelen, rechts Ton Custers
en links Hans Emmen.
in de gelegenheid was om deze voorstelling
te bezoeken in de theaters van Roermond,
Kerkrade en Heerlen, dan kunt u nu nog terecht in
Simpelveld.
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
of bellen 06-55.95.45.25

Woensdag 8 februari in Op de Boor. Aanvang:
14.00 uur. Na afloop is er koﬃe en vla en tot slot
nog enkele ronden kienen.
Het bestuur van de Ouderen Societeit nodigt
iedereen van harte uit.

Korte cursus portret
tekenen
in Simpelveld
Een nieuwe, creatieve start maken? Dat kan!
Doe mee aan de korte cursus portret tekenen
die Ans Westdorp van maandag 6 februari
t/m maandag 20 maart (met uitzondering van
de carnavalsvakantie) van 19.30 – 22.00 uur.
geeft binnen haar atelier in Cultuurcentrum
‘De Klimboom’ in Simpelveld. Dan leert u in zes
avonden hoe u portretten in zwart-wit en kleur
opzet. Voor koﬃe en een kleine versnapering
wordt gezorgd.

Houtskool
Om de eerste beginselen onder de knie te
krijgen gaat u aan de slag met houtskool.
U leert hoe u een portret kunt opzetten, op
welke verhoudingen u moet letten en welke
technieken u ter beschikking staan. Later werkt u
de portretten uit in kleur en op de laatste avond
tekent u naar levend model. Deze korte cursus is
geschikt voor zowel beginners als gevorderden,
iedereen wordt begeleid op zijn of haar eigen
niveau.
Mocht u willen deelnemen aan de korte cursus
portret tekenen, neem dan contact op met Ans.
Dit kan via 06 – 12.03.91.12 of per mail:
info@ans-westdorp.nl.

Pagina 12

Nr. 4 26 januari 2017

Ingezonden:

Omgevingswet

Brievenbus in
Wahlwiller van PostNL
wordt opgeheven

Vooral de voorbereiding op de invoering van
de nieuwe Omgevingswet, een grootschalige
overdracht van taken van rijk naar gemeenten,
voorzien voor 2019, zal één van de grootste
uitdagingen vormen. Het streven is om in juli een
gezamenlijk document aan de gemeenteraden
voor te leggen, waarin de ambities vast worden
gelegd.

Weinig gebruik
Volgens Post NL zou er te weinig gebruik van
gemaakt worden en daarom is men gestart met
het opruimen van deze bussen. De inwoners
van Wahlwiller zijn nu aangewezen op de
brievenbussen van Nijswiller of Partij, hetgeen
natuurlijk op veel bezwaren stuit. De voorzitter
van de stichting geeft in de brief aan, dat dit
volledig indruist tegen de doelstelling:
Het behoud van de nog aanwezige
voorzieningen en uitbreiding waar mogelijk, de
leefbaarheid In Wahlwiller voor alle inwoners te
bevorderen en in stand te houden en daar hoort
ook een brievenbus bij.

Afschrift
Dat hebben ze ook naar het College van
Burgemeester en Wethouders gestuurd, die via
een sms-berichtje meteen hun steun toezegden.
Ook Transportbedrijf Van der Heijden bv uit
Wahlwiller wil zich hier gaarne bij aansluiten en
ook nog een brief naar Post NL sturen.
Fred Baenen voorzitter SZW
( 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.)

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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Toeristisch beleid

Brievenbussen weg
Post NL haalt in ons verspreidingsgebied
tot 10 maart de volgende brievenbussen weg:
Ubachsberg 2 stuks: Colmont en Grispenstraat.
Simpelveld 5 stuks: Panneslagerstraat Boschenhuizen - Sweijersgewanden -Kruinweg en
aan de St. Nicolaasstraat.
Bocholtz 3 stuks: Prickart - Kerkeveld en
Baneheide
Vaals 11 stuks: Tentstraat 89 - Gemmenicherweg
- Viergrenzenweg - Randweg - Maastrichterlaan
125 en Eschberg.
Vijlen: Oude Trichterweg - Camerig - Harles en
Holset
Lemiers: Groenenweg.

Samenwerking gemeenten
Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem
en Vaals
In de samenwerking tussen deze gemeenten is
dinsdag 17 januari een beslissende stap gezet.
De drie colleges hebben zowel voor de korte als
langere termijn stevige ambities geformuleerd,
waarmee zij het hoofd willen bieden aan de forse
uitdagingen die de komende tijd op hen afkomen.
De burger staat daarbij centraal.

Bestuur
De 3 colleges hebben een aantal
bestuursopdrachten geaccordeerd, waarmee zij
concreet vorm en inhoud willen geven aan de
samenwerking. Het motto is: Met volle kracht
vooruit! Daarbij is duidelijk uitgesproken dat er
van vrijblijvendheid geen sprake kan zijn.

cadeau
b
onze be ij
taa
rekenin lg*

ar
Winna A
CCDN 016
2
Awardken’
‘ban

Daarnaast wordt ook ingezet op een gezamenlijke
visie niet alleen hiervoor, maar ook op het
gebied van het Sociaal domein, Buitendienst,
Vrijwilligersondersteuning en het project
Trambaan-fietsroute.
Bestuurlijke zelfstandigheid in combinatie
met samenwerking is de beste garantie om
de opdracht op de best mogelijke manier te
vervullen, dicht bij de burger.
Er zijn al goede resultaten bereikt bij de uitvoering
van de decentralisaties in het sociaal domein.
De drie gemeenten vormen de as tussen
Maastricht en Aken en kunnen op deze wijze de
verbinding daartussen leggen.

Amnesty
Simpelveld in actie
Maandag 6 februari komt de schrijfgroep van
Amnesty International om 19.30 uur bij elkaar in
de winkel van Interart aan de Nieuwe Gaasstraat
1 in Simpelveld. Ze komt dan in actie voor de

Indiase journalist Santosh Yadav.
Samen met zeven medegevangenen
protesteerde hij tegen het slechte eten in de
gevangenis. De politie sloeg hard op hen in met
hun wapenstokken.
De gevangenen worden nu beschuldigd van
ordeverstoring. Yadav moest na het incident naar
het ziekenhuis. De ernst van zijn verwondingen is
niet bekend. Hij heeft sindsdien zijn familie niet
meer mogen zien.
Santosh Yadav is journalist en schreef
over seksuele intimidatie door de politie
tegen inheemse Adivasi-vrouwen in de
India. De autoriteiten pakten hem op 29
september 2015 op, omdat hij lid zou
zijn van een verboden communistische
partij en betrokken zou zijn bij moord.
Hij kan tien jaar cel krijgen voor deze
verzonnen aanklachten.
* Alleen in combinatie met een RegioBank spaarrekening. Stap over en laat uw inkomen storten. Lees de voorwaarden op regiobank.nl/actievoorwaarden.

De Stichting Zelfsturend Wahlwiller (SZW) heeft
op 14 januari jl. een brief naar Post NL gestuurd
waarin zij bezwaar maken, tegen het opheffen
van de brievenbusvoorziening in Wahlwiller.

schrijven
De Simpelveldse schrijfgroep gaat
brieven schrijven naar de Indiase
autoriteiten en roept hen op onderzoek
te doen naar het incident. Ook moeten
ze de aanklachten tegen Santosh
Yadav en zijn medegevangenen
laten vallen omdat zij slechts
vreedzaam protesteerden tegen
de gevangenisomstandigheden.
Voorbeeldbrieven liggen klaar.
De schrijfgroep sluit zich bij deze actie
aan bij een wereldwijde campagne voor
Santosh Yadav. Iedereen is van harte
welkom om mee te schrijven en hoop te
brengen in het leven van deze Indiase
journalist en zijn medegevangen.
Een pen kan wonderen doen!
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WDZ info
Nieuwe trainer

Vanaf het volgend seizoen zal René Küpper,
de huidige trainer van KVC Oranje, de selectie
trainen. Hij volgt Paul van Putten op, die, na drie
jaar trainer te zijn geweest, verkast naar KVC
Oranje. René Küpper is een voetbaldier in hart en
nieren. Op zijn zesde begon hij met voetballen en
vanaf 33 jaar is hij trainer. In deze functie behaalde
hij diverse kampioenschappen. Momenteel
voetbalt hij nog bij de veteranen van Sporting
Heerlen. Op maandag 16 januari ondertekende hij
het contract, dat hem als trainer aan WDZ bindt.
Xavier Vaessen blijft de trainer van het tweede
elftal en Jo Lux de keeperstrainer.

Jacqueline en Harrie Lipperts.
WDZ rekent op een grote groep deelnemers.
Zin om mee te gaan, aarzel niet en stuur vóór 1
februari a.s. een mail naar h.lipperts@home.nl.
Jruss, mit ee dreifach, kräftig WDZ Alaaf!

Prinsen
De voetbalvereniging heeft dit jaar alle reden
om goed Carnaval te vieren. Jeugdprins
Wouter Ortmans is bij de bambini van Toos
Brands begonnen en voetbalt nu bij de JO13
en zijn moeder Natacha is vrijwilligster in het
clubgebouw. Jeugdprinses Iris Sluijsmans is de
dochter van de WDZ sponsors Ralf en Mirian
Sluijsmans. In Lemiers is Jop Snackers uitgeroepen
tot prins. Jop is twintig jaar geleden bij WDZ
begonnen op vijfjarige leeftijd bij de bambini van
Toos Brands en voetbalt nu bij de senioren.
We wensen Prins Marco I, Prins Wouter I, Prinses
Iris, Prins Jop I en Prinses Francis een fantastische
Carnavalstijd mit ee dreifach, kräftig Kalk an de
Bóks en Grensschiebere Alaaf.

Avonturenland

Oscar van der Steen, secretaris; Wiel Ramakers,
voorzitter voetbaltechnische commissie, René
Küpper; Jos Hamers, penningmeester; Huub
Schepers, voorzitter.

Optocht
We beginnen weer allemaal de carnavalskriebels
te krijgen. Op Carnavalsmaandag trekt de optocht
door Bocholtz en de Sjelleboomkloep van WDZ
is vanzelfsprekend van de partij. De optocht van
vorig jaar viel helaas letterlijk in het water, daarom
hebben de Carnavalisten van de voetbalclub er dit
jaar des te meer zin in.
De organisatie is ook deze keer in handen van

Geen voetbal op het veld, dan gaan de kinderen
op pad om andere avonturen te beleven. Zo
ook de kids van de JO9 teams. Op woensdag 11
januari gingen de leiders met 18 kinderen naar
Avonturenland in Heerlen. Bij aankomst gingen
aan aantal jeugdspelers toch nog eerst een uurtje
aan de gang op het indoor soccerveld. De overige
kinderen konden in de grote hal ravotten op
de diverse speeltoestellen. Er werd geklauterd,
gestoeid en heel veel gelachen. De leiders
zorgden voor een hapje en een drankje. Op weg
naar huis was het opvallend stil in de auto’s, alle
energie was verbruikt.

JO9 naar regiofinale
Op zaterdag 21 januari wist het JO9 team,
bestaande uit Reg, Renée, Ilya, Riley, Finn, Dante,
Viggo, Fedde, Nigel en Benthe zich in de Sporthal
in Nuth met twee overwinningen te plaatsen
voor de regiofinale. Het team leverde deze mooie
prestaties onder leiding van Tom Heltzel, Luuk
Habets en Cyril Lux. De finale wordt op zaterdag
4 februari gespeeld in de Sporthal Gulpen.

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
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nieuws
O9-1 plaatst zich voor regiofinale in de zaal
En wel met een zwaarbevochten 1-0 overwinning
op Berg’28 O9-1. Het was een spannende
wedstrijd maar uiteindelijk een verdiende
overwinning. Doelpuntenmaker was Charlie.
Op 28 januari zijn nog 2 competitiewedstrijden
en 4 februari zal er gestreden gaan worden in de
regiofinale voor een plek in de districts finale.

Marco Vanhommerig prins
Kalk a/d Books
Marco speelt op het 3e elftal van Sportclub‘25,
wat een een heus prinsenteam blijkt te zijn.
Eerder werden Ramon Cransvald en Adriaan
Langeberg prins van Kalk aan de Books terwijl ze
bij Sportclub‘25 op het 3de elftal speelden. Naast
Marco werd ook Francis Bertram dit weekend
verkozen tot prinses van Lemiers, Francis is de
dochter van erevoorzitter Peter Bertram en
speelde zelf ook jarenlang bij de meisjes en
dames en is nog steeds lid.
Wij wensen Marco, Francis en Job en de ouders
van beiden een fijn carnavalsseizoen en veel
plezier toe. Natuurlijk ook jeugdprins Wouter en
jeugdprinses Iris.

Winterwandeling Veteranen
Zaterdag 14 januari stond deze op het
programma. En net als andere jaren, was de
belangstelling weer groot. Rond 14:30 uur was
het verzamelen geblazen bij Roger Kohl. Na het
nuttigen van enkele pilsjes werd de innerlijke
mens versterkt, met een pan spek en ei. Heerlijk
verzorgd door Roger, met hulp van Christiaan.
Rond vier uur kon de tocht beginnen, uiteraard
wist niemand de te volgen route, omdat
de organisatoren Math Quodbach en Tom
Honings, niets prijs gaven. Het ging richting
Orsbach, en dan begint iedereen te denken
aan Resie, maar nee hoor, de tocht gaat door
richting Slangenweg, waar men werd voorzien
voorzien van een “ijskoude Jägermeister”.
Dan richting Laurensberg, over toch wel
een spekgladde weg, en naar verhouding,
veel sneeuw. Via Laurensberg, waar Jürgen
Steinhauer, nog aansluit, richting Richterich.
Op de Horbacherstrasze, intrek in Gaststätte
Poth genomen, waar de organisatie een klein
hapje geregeld had en waar de stemming
steeds beter wordt, mede door de aanwezige
Carnavalsvereniging.

Opeens
Na een gezellig oponthoud, is er opeens Benny
Shallow, met de chauffeur van een huifkar.
Dus niet te voet terug. Na afscheid van de
kasteleinsvrouw vervolgen richting Bocholtz,
uiteraard voorzien, van een “natje”. Benny zorgde
ervoor, om met de juiste liederen en muziek, de
stemming naar een hoogtepunt te brengen.
Door de organisatie, was Katharina, van de
plaatselijke Taverne, reeds op de hoogte,
wat de hongerige magen, graag hadden.
Alles was reeds in gereedheid gebracht
voor een geweldige afsluiting van deze
activiteit. Iedereen kwam volledig aan zijn
trekken.Nadat Jean, op zijn gebruikelijke
manier, iedereen bedankt had, ging weer
een prachtige veteranenactiviteit ten
einde, en kan men zich weer opmaken
voor een geweldig voetbalseizoen 20172018.
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Drukke agenda
Februari kent een drukke activiteiten agenda voor Sportclub’25. Nadat de
senioren afgelopen vrijdag met een vernieuwde carnavalsavond aan de
beurt waren, namelijk Tieëke Zinge bij Sjportcloeb, is de jeugd zaterdag
18 februari om 14.00 uur aan de beurt. Zingen, Hossen en Springen staat
deze middag centraal. Een week eerder, namelijk zaterdag 11 februari,
staat er een jarenlange traditie bij Sportclub’25 op het programma: De
Pannenkoekenwandeling. Een mooie wandeling door de prachtige
omgeving zal dan worden afgesloten met een lekke pannenkoek. Verder is
er natuurlijk in februari de grote optocht door Bocholtz en zal Sportclub’25
ook met de jaarlijkse loterij langs de deuren komen. Genoeg te doen dus
de komende tijd.

Vols 1936

Bezeuk van Pinses Juliana beej ’t vrugger
Gemingdehoes.
Hieël väöl vólk woar doa nit hinkómme. Warsjeinlik vónge de mieëtste luuj ’t
gód genóg um vanoet de vinstere noa ’t toch wel dèftig gezelsjap te kieke. De
Marechaussee, die nevver ’t Gemingdehoes hön vertier hówwe, sjtónge i twei
reie te saluere. Links van ’t gruupke, beej d’r boag tusje gemingdehoes en ’t
vrugger poskantoer i, sjteet inge padvinder. ’t Poskantoer, ee van de sjunste
gebówwe die Vols riek is, is i 1906 gebówd. Eurgens i 1950 is d’r Prins Bernard i
hotel Bellevue geweë. In de tsiet dat ich doa kelner woar, bin ich hieël gèt kiere
langs de foto die kót beej ‘t ‘zitje‘ beej d’r ope haard hóng, gelope. Toeval of nit:
d’r egeneer va Bellevue hoosj óch Bernard.

Programma:
Zaterdag 28 januari:
JO9-1: Sportclub’25 JO9-1 - SNC JO9-1 (Zaal)
JO9-1: Sportclub’25 JO9-1 - Hulsberg JO9-1 (Zaal)
Zondag 29 januari 2017:
1ste : Sportclub’25 1 - VV Hellas 1 14.30 uur.

Helios sterkste in
topwedstrijd Oberliga
In een zeer spannende wedstrijd wisten de gewichtheffers
van Simpelveld in de laatste beurt de winst naar zich toe
te halen. De top drie van de Oberliga kwamen op zaterdag
21 januari jl. tegen elkaar in actie: KSV Essen (thuisclub), KG
Wuppertal en KSV Helios.

Klein
De verwachting van tevoren dat de onderlinge verschillen heel klein
zouden zijn, werd bewaarheid. En dat betekende dat ieder team voluit
moest gaan. Na het onderdeel trekken lag Helios 1,3 kg achter op Essen,
kort gevolgd door Wuppertal. Vooral lichtgewicht Erwin Rasing kwam
zeer sterk voor de dag en zag zijn harde trainingsarbeid beloond:
na jaren lukt het hem om zijn persoonlijk record bij dit onderdeel te
verbeteren met 81 kg.

Bezoek van prinses Juliana zaterdag 13 juni 1936 aan Vaals
t.g.v. de “Eerste Limburgsche Roode Kruisdag”
2017-Dialektsjriever
Will Kohnen
Lemieësj

Uitstekend
In het tweede gedeelte bleven Essen en Simpelveld uitstekend presteren
waarbij Wuppertal op enig moment moest afhaken. Bente Brauwers liet
drie goede beurten bij het stoten zien en Erwin Rasing kwam ook nu
weer zeer dicht bij zijn persoonlijk record. Ook Eric Aller liet geen steek
vallen.
De grootste druk kwam echter op de schouders van Tim Botzem te
liggen. Hij kwam als laatste gewichtheffer van de wedstrijd in actie en
zijn resultaat zou beslissen wie de winnaar zou worden. Hij slaagde “cum
laude” en daarmee bleven de Simpelveldenaren uiteindelijk 1,7 kg voor
op hun collega’s uit Essen.
Een bijzondere knappe prestatie van de Helios-atleten derhalve en dat
stemde de trainers Ralph Aretz en Eric Dokter meer dan tevreden.

Verwerken

10% WINTERKORTING

op al uw binnenwerk

Helios 842,8 kg, KSV Essen 841,1 kg en KG Wuppertal 765 kg. Met deze
uitslag blijft het team uit Simpelveld met 12 punten aan kop.
Op de tweede plaats volgt KSV Essen met 11 punten, gevolgd door
KG Wuppertal met 9 punten.
Met nog twee reguliere competitiewedstrijden te gaan kan Helios de
finale op 18 maart a.s. bijna niet meer missen. Maar het team wil absoluut
in de reguliere competitie op de eerste plaats eindigen want dan is zeker
dat de finale van de Oberliga ook in Simpelveld zal plaats vinden.

Rood Groen LVC’01 en
Marcel Canisius uit elkaar

Na dit seizoen scheiden, in goed overleg, de wegen van
Rood Groen LVC’01 en de huidige hoofdtrainer Marcel
Canisius. De afgelopen twee seizoenen was Marcel met
veel succes actief bij de club uit de gemeente Vaals. Met het aanstellen van
een nieuwe hoofdtrainer wil de vereniging een nieuwe impuls geven aan
de jeugdige selectie en verder vorm geven aan het door Marcel ingezette
technische beleid. Rood Groen LVC’01 staat momenteel op een 8de plek in
de 4de Klasse B, nadat het vorig seizoen via de nacompetitie promoveerde
uit de 5de Klasse A. Rood Groen LVC’01 gaat zich de komende weken
intensief richten op een nieuwe technische staf (1ste en 2de elftal) voor het
komende seizoen.
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DE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HET HEUVELLAND
GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO

04/02
OPEN DAG

EXPEDITIE
2017

10.00 - 14.30 UUR GULPEN

WWW.SOPHIANUM.NL

Landsraderweg 3 • 6271 NT Gulpen • Nederland • Hoogte: 113 meters
Breedtegraad: 50.810239 • B N 50° 48’ 36.86”• Lengtegraad: 5.891337 • L O 05° 53’ 28.812”
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