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Mededeling

Troef heeft geen pauze en verschijnt ook in week 52 op 28 December
dus zeer actueel voor Wensen - Berichten en Advertenties voor
Nieuwjaar en 1,5 week er na, want de eerste Troef in 2018 verschijnt op
10 en 11 januari. Opgeven hiervoor zo vroeg mogelijk , maar uiterlijk
woensdag 20 December tot 12 uur.

Grote Nationale
vogelshow in
Bocholtz

De Vogelvrienden Bocholtz organiseren
voor de 8e keer op rij een grote Nationale
tentoonstelling en wel op vrijdag 1 December (van 18.30- 22 uur)
Zaterdag 2 ( van12-22 uur) en zondag 3 December ( van 10-16 uur).
Alles in de zaal van Oud Bocholtz t.o. de kerk.

meer dan 600
zijn er te bewonderen dank zij de deelnemers die van heinde en ver komen.
Het gaat hierbij om Tropische vogels, Parkieten, Kanaries en Europese vogels
(waar werkelijk zeer mooie vogels tussen zitten). Vanaf de geboorte van de
jonge vogeltjes, worden ze met veel liefde verzorgd en door de kwekers
uitgezocht om ze aan deze strenge keuring te onderwerpen, om misschien
als beste voor de dag te komen. Het is dan ook ieder jaar weer een spannend
moment want iedere kweker hoopt dat hij/zij de beste vogels van de
tentoonstelling heeft.

keuring
De vogels worden op donderdag gekeurd door ervaren keurmeesters uit
het hele land. Naast de wedstrijdvogels is er ook een verkoopklasse aanwezig,
tegen een vriendschappelijke prijs kan men hier nog mooie vogels kopen.
beantwoorden kunnen leden ook eventuele vragen over vogels.
Mocht u lid willen worden, kan dit natuurlijk ook tijdens de tentoonstelling
of via de website www.vogelvriendenbocholtz.nl .
Ook vindt u daar de nodige informatie als u ook deze hobby wil gaan
beoefenen. De toegang is gratis.

TROEF
Kerstconcert Mannenkoor CCK ‘74 Lemiers
Drielandenpunt trial
UItslag Leedjeskonkoer
Ubachsbertg
Christmas Carol
Vijlen

Zondag 10 december organiseert de Simpelveldse
mandolinevereniging voor de 29e keer weer hun jaarlijkse
overdekte kerstmarkt inEetcafé Zaal “De Kroon” aan de Kloosterstraat
en wel van 11.00 -17. 00 uur. Buiten verwelkomt de oudste kerstman van
Limburg de bezoekers met een gezonde attentie voor de allerkleinsten.
Binnen is de gezellige markt in gemoedelijke sfeer met glühwein, soep,
warme wafels met kersen en slagroom en alles wat er bij een kerstmarkt
hoort. Bent u nog geïnteresseerd in het huren van een kraampje dan kunt u
zich aanmelden bij Nicole Vonken-Wilhelmus via 045-5445333 of
info@sorriento.nl .

Jubileumtentoonstelling
schutterij Eys
Dit jaar vierde Sint-Sebastianus haar 500-jarig bestaan.
Als afsluiting wordt een expositie georganiseerd,
waarop diverse anders niet zichtbare ‘schatten’ van de
schutterij te zien zullen zijn. Wat te denken van de circa
150 zilveren koningsschilden die niet door de koning
gedragen worden? Of de oude vaandels – sommige zijn
echte kunststukken – die normaal zijn opgeslagen.
Oude foto’s, posters, tekeningen, uniformen – de kledij
van het overleden keizerspaar Juup en Lena Senden –
zijn er te zien.

De Vlag uit 1911.
Foto Ron Vliex

films
Ook worden films en foto’s geprojecteerd van het jubileumfeest in juni van
dit jaar en van vroeger. Voor wie interesse heeft is de film van Henk Kroese
van het jubileumfeest te bestellen en is het boek over het 500-jarig bestaan
door Luc Wolters te koop.

wanneer
Zaterdag 2 van 14.00-19.00 uur en zondag 3 december van 12.00-18.00 uur.
Plaats van handeling café Sport tegenover de kerk in Eys.

Repaircafé goed
bezocht

Verder in

Gezamenlijk
kerstconcert David
en Lauwerkrans
Prinsenpaar en
Dreigestirn Eys

Kerstmarkt
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9
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Gonnie Vroomen stuurde ons
dit en willen we u niet onthouden.
De laatste keer van dit jaar in Bocholtz.
15 vrijwilligers waren om 9 uur present
in gewone kleding , maar bij de
bushalte verzamelden zich al mensen
in carnavalskleding en geschminckt!
De aankondiging om ook bij ons
carnavalskleding te pimpen heeft geen
succes gehad, en ook voor het haken
van een glas- of fleshouder was weinig
animo.

totaal

In totaal zijn er 24 artikelen aangeboden, De Schutterij in 1906 voor café Lennartz
Dat café bevond zich boven de kerk langs (Sint-Agathastraat).
waarvan er 15 wel, 3 half en 6 niet
Het was dat witte huis dat daar tot voor enkele jaren gestaan heeft (huis
gemaakt konden worden.
Engelen) waar later, na het café, een graanhandel in gevestigd werd.
dat is weer een pluspunt!
Nu is er een groot open gat. Men overweegt nieuwbouw.
de data voor 2018
Zaterdag 31 maart, zaterdag 26 mei
en Zaterdag 29 september
Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
telkens van 10 tot 13 uur
met foto’s en meer en.... met een link naar de website
In Activiteiten Centrum Op de Boor.
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
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
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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AGENDA

Van 1 t/m 3 decemeber:
Grote Nationale vogelshow

in Bocholtz vrijdag van 18.30- 22 uur. Zaterdag van1222 uur en zondag 3 December van 10-16 uur. zaal
Oud Bocholtz t.o. de kerk (zie ook artikel).

Zaterdag 2 December:
Jubileumtentoonstelling schutterij Eys
Van 14-19 uur Café Sport t.o. Kerk. (zie ook artikel).
III

Barbaraviering en herdenking .
van 1475 verongelukte mijnwerkers in Limburgse
steenkoolmijnen. Relim naast Gedachteniskapel
Terwinselen. Mis om 10 uur (zie ook artikel).

Zondag 3 December:
Jubileumtentoonstelling schutterij Eys
van 12.00-18.00 uur. Café Sport t.o. Kerk. (zie ook
artikel).
III

III

Gezamenlijke Kerstconcerten
David en Lauwerkrans
Vanaf 17.30 uur in St. Remigiuskerk Simpelveld.
Geen entree, alleen vrije gave (zie ook artikel).
III

A Christmas Carol
in de St. Martinuskerk Kerk te Vijlen
aanvang om 14.30 uur (zie ook artikel)

Dinsdag 12 December:
Alzheimer café
Recreatiezaal Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Aanvang 19.30 uur (zie
ook artikel).

Woensdag 13 December:
Inloopbijeenkomst Mantelzorgers
van 10-12 uur in Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook artikel).

Blech Mich

OUD PAPIER

in Theater De Klimboom Simpelveld
Aanvang 19 uur (zie ook artikel).

Elke eerste dinsdag van de maand.

Zondag 10 december:
Kerstmarkt Sorriënto
Zaal “De Kroon” aan de Kloosterstraat van 11.00 -17. 00
uur (zie ook artikel).
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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

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Dinsdag 5 december 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 vanaf 18 uur gebundeld langs de kant
van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 14 december:
WIJK 2 :
Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg;
Bongerdplein; Broek; Dr. Nolensstraat; De
Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof;
Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof;
Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof;
Kommerstraat; Op de Klinkert; Op de Weijer;
Oude Smedestraat; Overhuizerstraat; Past.
Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg;
Paumstraat; Persoonstraat; Prickart;
Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat;
Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad
(onderste en bovenste flat); Stevensweg;
Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag12 december:
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen - Bouwensstr.- Bouwerweg
- Brandstr. - Brewerstr. - Buysroggesttr. Clara Feystr. - Clovisstr. - Deus - Diddenstr. Dr.Ottenstr. - Dr. Poelsplein - Dr. Schweitzerstr.Gangstr.- Grispenplein - Haembuckerstr.
- Hennebergweg - Jamarstr. - Kapelstr.
- Karolingenstr. - Kromstr. - Laurenthof Laurentstr. - Lerschenstr. - Merovingenstr.
- Molt - Norbertijnenstr. - Panneslagerstr.
- Peuschkensheiderweg -Romeinenstr.
- Scheelenstr. - Sougnezstr. - Stampstr. Steenstr.- St.Georgestr. - St. Remigiusstr. - van
Werschstr. - Verzetstr. - Vinkedelstr. - Wijnstr. Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.
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Gezamenlijke Kerstconcerten
David en Lauwerkrans

Beiden staan o.l.v. Jean Lardinois en dat gaat op zondag 10 december vanaf 17.30 uur
in de Simpelveldse St. Remigiuskerk en een week later in de kerk van Mechelen.
Er is geen entree, een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Medewerking
Die verlenen in Simpelveld Amy Schillings (sopraan) en Pieter Nass (tenor) , aan de
piano wordt alles begeleid door Marcel Konieczny. Ze brengen een zeer gevarieerd
programma ten gehore van lichte en klassieke muziek. Het programma wordt
besloten met een reeks internationale liederen in kerstsfeer.

verrassen
Ieder jaar opnieuw proberen beide koren de toehoorders aangenaam te verrassen
door een bijzonder koor of solist uit te nodigen. Vaker hebben ze een podium
geboden aan jonge talenten en dit keer dus Amy en Pieter. Beide hebben gemeen
dat ze zich al op zeer jonge leeftijd tot de muziek aangetrokken voelden en zangles
kregen.

solisten
Amy Schillings uit Vaals studeert thans
aan het conservatorium te Maastricht
Solozang en Opera. Als negenjarige
volgde Amy haar eerste zanglessen
bij diverse bekende zangpedagogen
Op 14-jarige leeftijd werd ze lid van
het ensemble Voice-Art en met 16
volgde ze zangles bij bekende zang- en
muziekpedagogen verbonden aan het
Conservatorium te Aken.
Pieter Nass uit Eys studeert naast zijn studies
rechtsgeleerdheid en fiscaal recht aan de
universiteit te Maastricht, ook solozang klassiek
aan het conservatorium aldaar. Ook Pieter
startte zijn muzikale loopbaan al heel jong.
Zo speelde hij o.a. mee in de musical Ciske de
Rat en stond twee keer in de finale van het voor
Kinderen voor Kinderen Songfestival.

na afloop
Dan is er een gezellig samenzijn in de zaal van
Partycentrum Oud Zumpelveld Irmstraat 23.
Ook alle bezoekers van het concert zijn hierbij
van harte uitgenodigd.

Liefde vermenigvuldigt zich als je het deelt!
Wij willen met jullie delen dat het
zaterdag 9 december 50 jaar geleden is dat

Serv Pelzer
&
Annelies Pelzer-Clignet
zijn getrouwd!
De Baan 10, 6351 BK Bocholtz
Diana & Harrie, Svenja & Robin, Dionne,
Sandra & Robert
Een warmer en waardiger afscheid hadden we ons
niet kunnen wensen. De mooie woorden, prachtige
bloemen en fijne kaarten die wij ontvingen na het
overlijden van onze echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Mia Klinkenberg-Clermont
hebben ons goed gedaan. Wij willen iedereen
bedanken voor dit hartelijk medeleven.
Jacques Klinkenberg
Kinderen en kleinkinderen
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag
2 december om 19.00 uur in de parochiekerk van de
H. Bernardus in Ubachsberg.

Enquete in Eys,
Trintelen en
Eyserheide
De stichting Kernoverleg
Eys, net als in andere
kernen van de gemeente
Gulpen-Wittem sinds kort
actief, verspreidt die deze
week.
Ze wil, samen met de gemeente, bereiken
dat de bewoners werken aan de leefbaarheid
van hun dorp. Daarom wil men uw mening
horen over zaken die u wilt behouden of graag
ziet veranderen in en om Eys, Trintelen en
Eyserheide.

invullen
Het is belangrijk om deze enquête in te vullen!
Kernoverleg Eys is benieuwd naar uw visie op
de toekomst van uw dorp, maar wil ook horen
wat u denkt over de herinrichting van het
Pendile-terrein en de verkeerssituatie in Eys.
Dus als de enquête bij u in de bus valt:
niet weggooien, maar invullen!!
Dit kan ook digitaal!
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5e Buuttereednergala “
Laachentere et joar oes “

of buren geconfronteerd wordt.
die moeite hebben de regie over hun eigen leven te
houden.

Vrijdag 29 December vanaf 19 uur organiseert
CV de Herringbiessere Bocholtz dit in de
Harmoniezaal. Er wordt een echte jubileumshow
van gemaakt.

waar
De presentatie wordt gehouden in de grote recreatiezaal
van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 te
Heerlen. Tevoren aanmelden is niet noodzakelijk en zoals
altijd zijn entree, koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf
19.00 uur en om 19.30 uur start het programma.
Omstreeks 21.30 uur wordt de avond afgesloten.
Voor meer info kunt u contact opnemen met Thijs Peeters
045-5416248.

optreden
Dit jaar al zeker Berry Knapen, Marlon Kicken
en Twan van Oers uit Brabant en de Limburgse
toppers Hub Stassen, Peter Vaassen en
Koen Verstappen.
Een verrassingsoptreden wordt nog toegevoegd.

Dinsdag 12 december bent u weer
van harte welkom.
Het thema dan is:
Dementie en communicatie.
Communicatie met iemand
met dementie is moeilijk, mede
omdat het begrip van gesproken
taal gestoord is. Je zult het dus
vaak moeten hebben van nonverbale communicatie. De tijd
nemen en goed luisteren zijn van
belang. Hoe krijg je iets gedaan
van iemand die de woorden
niet meer begrijpt? Hoe kun je
iemand afgebakende taken laten
uitvoeren, zodat hij/zij het gevoel
heeft nog een bijdrage te leveren
aan bijv. het huishouden of binnen
het gezin van waarde te zijn.
Raquel Knubben ergotherapeute,
Daphne Rober en Sandra
Terenburg logopedisten, vertellen
over dementie en communicatie in
het algemeen, maar ook ingaan op
praktische problemen, waarmee je
als partner, mantelzorger, vrienden

Marlon Kicken in actie

lachspieren
Ook dit jaar is men er van overtuigd weer een
onvergetelijke , zorgeloze , inspirerende en
ontspannende avond te kunnen garanderen ,
waar de lachspieren weer eens flink getraind
zullen worden.

reserveren
Kaarten en plaatsen kunnen al telefonisch
gereserveerd worden bij Robert Honings via
06-25.29.26.63 of via de facebook-site van de
Herringbiessere. Nadere informatie volgt.
(Door een rare vergissing is in ons vorig nummer een
verkeerd nummer terechtgekomen. Sorry Frans.)

Droomhuis
gevonden?

Dankbetuiging
Uw warme blijken van medeleven en uw aanwezigheid
bij de uitvaart van mijn man, onze pap en opa
zijn voor ons een grote steun geweest.

Jan Janssen
Hartelijk dank daarvoor.
To Janssen, kinderen en kleinkinderen.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 16 december om 19.00 uur
in de Sint Bernarduskerk in Ubachsberg.
Nb. we laten het aan u over waar de naam
van onze man, vader en opa moet komen.
U kunt contact opnemen met
To Janssen
Minnegardsweg 40 6367 KG Ubachsberg
045-575 14 69

Onze hypotheekadviseurs helpen
je graag!

Bezoek ons Hypotheek Inloopspreekuur.
Je bent verliefd op een huis. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur:
elke maandagavond* van 17.00-20.00 uur in Bocholtz, Overhuizerstraat 4.
Onze adviseur beantwoordt je vragen, zodat jij direct weet waar je aan toe bent.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos.
Een aandeel in elkaar
*Meer info op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl. Er is géén inloopspreekuur op maandag 25 december en 1 januari.
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Nieuw Prinsenpaar
Öss
Tijdens een druk bezochte
prinsenproclamatie op
zaterdag 18 november
proclameerde de Eyser
karnavalsvereniging haar nieuwe heerserpaar.
Hiervoor ging zij terug naar 1952, het
oprichtingsjaar, die komend seizoen haar 66 jarig
jubileum viert.
Na een enerverende avond
werden door vice-president Frans Derksen, Leon
en Maria Grooten geïnstalleerd.

“verzorgende plus” in de kleinschalige woonvorm
voor dementerende van de groepswoningen
Meander in Simpelveld. Carnaval zit haar in het
bloed. Vanaf haar 13e is zij steevaste deelnemer
aan carnavalsoptochten. Tevens organiseert zij
in de zorginstelling voor de bewoners, de nodige
gezellige activiteiten rond carnaval. Maria is lid
van de “Auw Wiever van Ees” en net als haar man
Leon van de “Eeser Importclub”. Haar hobby’s zijn
kaarten maken, wandelen en natuurlijk oppas
oma.

de plaatselijke brandweer het eerste jeugd
Dreigestirn van Eys uitgeroepen. Prins Dané,
Jonkvrouw Tara en Boer Didi zullen komend
carnavalsseizoen de scepter zwaaien over de
Össkes van Eys.
Prins Dané (Peerboom) is 10 jaar, Boer Didi
(Janssen) is 9 jaar en Jonkvrouw Tara (Houben)
is 10 jaar. Samen zitten ze in groep 6 van
basisschool klavertje vier in Eys bij Juf Rina. Voor
dit hechte drietal stond 1 ding vast: We gaan dit
avontuur samen aan en anders niet. Alle drie
zijn ze lid van handbalvereniging Esia en maken
ze het al hun tegenstanders erg moeilijk. Buiten
schooltijd spreken ze graag samen af om te
knutselen.

Het motto van Prins Leon II en Prinses Maria is:
Als Voosseschtoets bin ich geboare,
Mie hats han ich aan de Öss verloare,
Doarum goan ich hej dit joar vuurop,
En zet ’t Osseriek op zienge kop.
De receptie van Prins Leon II en Prinses Maria
vindt plaats op zondag 28 januari 2018 in de
Gymzaal van basisschool Klavertje Vier.

Eerste Jeugd
Dreigestirn
voor Össkes

Prins Leon II en Prinses Maria zijn komend (2018)
30 jaar getrouwd en wonen sinds hun huwelijk
aan de Hoebigerweg in Eys. Zij zijn de trotse
ouders van dochter Manon en zoon Patrick. In
2016 is hier nog een zonnetje bij gekomen in het
persoontje van kleinzoon Sem.

Zondag 19 november werd in Eys tijdens
een opnieuw druk bezochte en gezellige
kinderzitting het allereerste vrouwelijke jeugd
Dreigestirn uitgeroepen. Eigen Eeser artiesten
zoals de Alpenzusjes, Beppie Kling Compeney
en de Janssen Mullenders Bend maakten de
zitting, samen met verschillende dansgroepen,
tot een daverend succes. Als toetje trakteerden
de Mollie Meekersj de aanwezige mensen in
de Narretempel van Eys op een spetterend
optreden. Hierna werd met hulp van K3 en

Het eerste Dreigestirn voor de Össkes Ees.

Leon is geboren in het buurtschap Terziet,
behorende bij Epen. In het dagelijks leven is hij
bij een aantal Innovo scholen, waaronder ook
de basisschool “Klavertje vier” in Eys, werkzaam
als conciërge. Leon is altijd in de weer voor
de gemeenschap: Zo is hij voorzitter van de
de Össkes” en lid van de “Eeser Importclub” .
Daarnaast biedt hij bij tal van verenigingen in
Eys, indien nodig, een helpende hand. Leon werd
in 2008 “Os van Verdeenste” en verleden jaar
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
De grote hobby van Leon is wandelen.
Maria is geboren in het buurtschap Terhorst
nabij Banholt. In het dagelijks leven is zij
De nieuwe lingerie winkel in Vaals opent vanaf 24 november haar
deuren!
Kom gerust een kijkje nemen en bekijk onze collectie.
*
*
*
*
*
*

PrimaDonna
Marie Jo
Triumpf / Sloggi
Ten Cate
Essenza
Olivia

*
*
*
*
*
*

Dacapo
Freya
Fantasie
Wacoal
Ringella
Oroblu

15% openingskorting + een gratis kennismakingspresentje
Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00u—17.30u
Zaterdag van 10.00u—17.00u
Op afspraak ‘s avonds, zondag en maandag
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Sesza Lingerie & Comfort
Maastrichterlaan 86
6291 ET Vaals
www.SESZA.NL
T: 043-8553669
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4 Geslachten vanuit Simpelveld

najaars actie :
V.l.n.r. moeder Linda Gobbels – Slangen 26 jaar te Kerkrade, Oma Angeline
Groot-Slangen 48 jaar te Simpelveld, Over groot oma Gerda Rothkrans 69
jaar te Hoensbroek en Baby Chloeë Gobbels 5 Maanden te Kerkrade.

Barbaraviering en herdenking
verongelukte Mijnwerkers in
Terwinselen

Op zaterdag 2 december vindt de viering en herdenking van 1475
verongelukte mijnwerkers in de Limburgse steenkoolmijnen bij Relim,
gelegen naast de Gedachteniskapel, op het terrein van de voormalige
staatsmijn Wilhelmina Terwinselen. Om 10.00 draagt celebrant pastoor
René Graat in de recreatiezaal van Relim een Hl. Mis op, ter ere van St.
Barbara, patrones van de mijnwerkers en ter nagedachtenis van alle op hun
werkplek verongelukte mijnwerkers, zowel boven- als ondergronds
De dienst wordt muzikaal/vocaal opgeluisterd door Hans Scheijen (bas),
ondersteund door drie sopranen en een organist. Afgesloten wordt door
het gezamenlijk zingen van het mijnwerkerslied “Glück Auf”

kapel
Na de dienst gaat het naar de kapel waarbij per mijn afzonderlijk aandacht
besteed wordt aan de verongelukte mijnwerkers. De plechtigheid eindigt
met “Last Post” en het leggen van een bloemstuk bij de gedenkmuur.
Na afloop kan men elkaar weer ontmoeten in de recreatiezaal van Relim,
waar onder het genot van een kop koffie oude herinneringen uit het
mijnverleden opgehaald kunnen worden. Martin Herberigs nodigt met een
Glückauf iedereen van harte uit, dit mee te vieren.
Meer info ook via hem op 045-5440101.

De gedachteniskapel op Terwinselen, vlakbij de vroegere hoofdingang
van Staatsmijn Wilhelmina, waarvan Martin een van de initiatiefnemers
was.
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25 x TFM van € 262,50 voor € 230,00
25 x BETTER-BELLY van € 130, voor € 115,

COMBI 10 x warmtecabine 10 x better belly +
10 x circuit training van € 190, voor € 175,
Geldig t/m 15 December 2017

Dr Ottenstraat 9
6369 VP Simpelveld
`

T 045-5446440 M 52636787

KERSTCONCERT MANNENKOOR
CCK’74 LEMIERS

Op zondag 10 december mag u, vanaf 15.30 uur, in Lemiers plaats nemen
in een goed verwarmde kerk. Een variërend programma, waarbij de
organist Sjef Streukens koor en solisten begeleidt, brengt u ongetwijfeld in
kerststemming. Vóór de pauze zal de “Verteller van het koor” Peter Bodelier
een kerstverhaal voordragen uit eigen werk.
De vaste aanhang en donateurs,
kennen inmiddels de kwaliteiten
van dirigent Nic Hermans die
tevens enkele soli voor zijn
rekening neemt en niet minder
het prachtige stemgeluid van
zijn naamgenoot Jozef Hermans
als tenorsolist. Misschien
minder bekend in onze regio
is de Japanse sopraan Mami
Van Mulken-Kamezaki. Wij zijn
er van overtuigd dat als u haar
hebt gehoord ze nog lang in uw
herinnering zal blijven. Duur van
het concert is +/- 1 uur. Met uw
hele familie bent u van harte
welkom en uw vrije gave ook.
(Vanwege plaatsgebrek ingekort)
Mami Van Mulken-Kamezaki.
De Japanse sopraan Mami
Kamezaki studeerde aan de
universiteit van North Alabama
en het conservatorium van
Maastricht en in 2016 haar
Master klassieke zang bij
Frans Kokkelmans. Zij volgde
masterclasses bij o.a. Kimberly
Smith, Nelly Miricioiu, Robert
Holl en Claron McFadden.
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VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

Blech Mich, waarbij rechts de dirigent van de “Fanfaar i Bóches” valt te
herkennen.

Blech Mich in De Klimboom Simpelveld

Voor de niet ingewijden: een kwalitatief hoogstaande Böhmische
Blaaskapel met stuk voor stuk professionele musici, die zich vanuit
verschillende disciplines hebben gevonden.
Op deze avond brengen ze naast de herkenbare kerstnummers ook de hun
vertrouwde Böhmische klanken.
Kom genieten onder hun devies : “ Tsak drin ! “
U kunt dit spektakel meemaken in Theater De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
te Simpelveld.
Wel graag vooraf reserveren via 06-55.95.45.25 of
via info@puurweijersenweijers.nl
De entree bedraagt € 10,- U bent welkom op zondagavond 3 december.
Het concert begint om 19.00 uur.

Inloopbijeenkomst
mantelzorgers in
December

Eindejaarsafsluiting
Gezellig samenzijn en alles wat ter tafel komt. Het jaar wordt in gezellige
sfeer afgesloten.

vragen
Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking
tot mantelzorg gesteld worden, desgewenst individueel. Zorgt u voor een
zieke of hulpbehoevende (thuis of in een
verzorgingshuis) dan bent u van harte
welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie
en thee zijn gratis.

Vaalser Jeugd krijgt
meer toegang tot
cultuur
Kinderen in armoedesituaties uit Vaals
krijgen een financiële ondersteuning
voor contributie, lesgeld of attributen
voor muziek, dans of andere culturele
activiteiten. Daarnaast maakt de Provincie
Limburg bekend dat zij € 33.000,- euro
extra heeft vrijgemaakt om dit initiatief
in alle Limburgse gemeentes mogelijk
te maken. Aanvullend verstrekt het
Jeugdcultuurfonds vouchers waarmee
kinderen en hun gezin een bezoek aan
één van de drie Provinciale musea kunnen
brengen.
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Donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Buiten reguliere openingstijden alleen op afspraak.

Dinsdag en woensdag Mobiele Kappersservice
van 9.00 tot 18.00 uur
Billenhovenstraat 30a Bocholtz 06 -13 67 60 31

voor Vaals
wordt dit imitiatief gefinancierd door de gemeente (jaarlijks € 3000,-) en
de Provincie (eenmalig € 1500,-). Daarnaast draagt de landelijke Rabobank
Foundation eenmalig € 2.500,- bij.
Het JCF maakt kunst en cultuur bereikbaar voor kinderen uit gezinnen met
een krappe beurs en betaalt contributie en benodigdheden als de ouders
of verzorgers dit niet zelf kunnen. De selectie en toewijzing vindt plaats via
intermediairs als welzijnsorganisaties, onderwijs of schuldhulpverlening. In
2016 heeft het JCF aan 432 kinderen een bijdrage toegekend. Voor 2017 is
dat aantal inmiddels gegroeid tot ruim 600. Inmiddels zijn inclusief Vaals in
totaal 20 Limburgse gemeenten aangesloten bij het JCF.

beschikbaar
De Provincie Limburg had in 2015 € 25.000,- subsidie beschikbaar gesteld,
bestaande uit een opstartsubsidie van € 10.000,- en een bijdrage van €
1.500,- per gemeente. Met de aanvullende ondersteuning van € 33.000,draagt de Provincie bij aan provinciale dekking van dit initiatief. Met alle
overige Limburgse gemeenten zijn gesprekken gaande, met als ambitie dat
op uiterlijk 31 december 2018 alle gemeenten zijn aangesloten.

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*

* Alleen in combinatie met een RegioBank Spaarrekening. Ga naar regiobank.nl/actievoorwaarden.

Kijk voor meer informatie op www.
mantelzorgparkstad.nl 045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .

Openingstijden:

Jeugdcultuurfonds

Deze keer woensdag 13 december van 10-12 uur in Op de Boor aan de
Wilhelminastraat in Bocholtz. 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:

info

k
a
p
s
a
l
o
n

Kisters Adviesgroep / Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72 / 045-7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
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Weer najaarskermis Vaals in 2018

Na een pauze van drie jaar komt dit evenement weer op de
evenementenkalender te staan. Bezoekers gaven tijdens de zomerkermis aan
een najaarskermis te missen. Ook diverse horeca-ondernemers vonden het
jammer, te meer omdat Oktoberfeesten steeds meer vorm beginnen te krijgen
en kermis vormt de oorsprong van Oktoberfeesten. Ook exploitanten gaven te
kennen het weer te willen proberen en zodoende besloot het College van B&W
dit evenement weer te laten plaatsvinden. De organisatie is druk in de weer met
de voorbereidingen voor twee kermissen voor 2018.

wanneer
De najaarskermis vindt plaats op de traditionele datum, namelijk de derde
zondag in oktober en dat is volgend jaar van 20 t/m 23 oktober op het
Prins Willem Alexanderplein. De zomerkermis staat voor 30 juni t/m 3 juli
geprogrammeerd, eveneens op dezelfde locatie. Beide kermissen zullen omlijst
worden door een randprogramma. De voorbereidingen zijn te volgen op
www.kermisvaals.nl en op facebook.com/kermisvaals.

Geslaagd Stars & Stripes concert

Fanfare St. Cecilia gaf dit (zoals u in ons vorig nummer kon lezen) zondag 19
November in de Kloosterbieb in Wittem. We zijn daar even geweest ,
wat een ambiance .
In een afgeladen zaal, er kon werkelijk niemand meer bij, konden we (zij het
maar een gedeelte) van hun muziek beluisteren en met hun keuze schoten ze
zeker in de roos. Onder andere met Evita, met als soliste Dyanne Sleijpen als
soliste, die overigens ook de presentatie voor haar rekening nam. Veel meer
zat er niet in, want ik moest weer ergens anders naar toe.

Kerstconcert
St. Cecilia
Dyanne Sleijpen met haar Evita en begeleiding door de fanfare o.l.v.
Georges Moreau. Op de achtergrond een stukje van de prachtige
kloosterbibliotheek in Wittem. Foto: Leo Franzen

Op 17 december neemt de Bocholtzer fanfare
u mee terug naar de muzikale kern van het
Kerstfeest. Kerst betekent voor velen heen
en weer rennen, kado’s kopen, en ga zo maar
door. Waar gaat Kerst nou echt over?
Natuurlijk over de geboorte van Jezus, maar
het is ook een tijd van warmte, dankbaarheid
en samenzijn. Een moment voor elkaar.
Muziek speelt daarin een grote rol. Het
geeft een warm gevoel in deze koude
decemberdagen. De “Fanfaar” zal u verrassen
met muziek, waarvan u kunt genieten.
De “Kirch va Bóches” wordt wederom
omgetoverd tot een sfeervol kersttafereel.

en meer
Daarnaast neemt ook de drumband, i.s.m die
van Harmonie Excelsior uit Nijswiller, plaats
op het altaar-podium. Ook worden weer
grenzen overschreden door medewerking
van het koor en de Hackbrettgruppe uit
Flaurling (Oostenrijk) De “Krisklokke” luiden
en het vredeslicht arriveert in de kerk. U bent
natuurlijk weer van harte welkom.
Het concert begint om 15.30 uur.
Er is geen entree, alleen vrije gave.
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Drielandenpunttrail
In december gaat de
eerste editie van de
– wel heel speciale –
Drielandenpunttrail door!
Noteer 16/12/2017 maar in
de agenda, want dan kan er
gekozen worden om door Nederland, België en
Duitsland te lopen in één en dezelfde trail.
In de namiddag gaat de 21km en de 11km door,
later op de dag gaat de nighttrail door van 10km!
Wat maakt deze trail zo bijzonder?
De deelnemers vertrekken in Nederland en lopen
door België en Duitsland om terug in Nederland
te eindigen! Bovendien lopen de deelnemers naar
de hoogste punten van Vaals!

herstelvermogen
De competitiebeesten kunnen uitvechten wie
de het beste herstelvermogen heeft, het beste
kan inschatten of tactisch de beste keuzes maakt
tijdens “The Challenge”. Een combinatie van de
21km en de 10km nighttrail, die amper 4uur
later start, zal uitmaken wie de beste is. Go the
challenge en schrijf je in, via de website :
www.trailrunningseries.be of per mail
info@ticketpress.eu .

Uitslag 8e
Leedjeskonkoer
GenBerg
(Ubachsberg)
Van de 11 deelnemers won de
damesgroep Angesj wie Angesj. Hun
leedje ‘Vier zinge plat ’ kreeg de meeste
punten van de jury . In café Zinzen
werden ’t Landreudje tweede met ‘Neet
umdat ’t mot, mer umdat ‘t kin’. De Oud
Prinsen werden derde met ‘Hey Kastelein’.
Daarnaast wonnen de oud Prinsen ook de
Presentatieprijs.
De deelnemers
werden
gejureerd door
Fred Piepers,
Paul, Leo en
Raoul Deckers.

De winnaars Angesj wie Angesj

Haarstudio

geopend

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Boxspring
in vlak
voor:

€ 1498,-

Boxspring
elektrisch
verstelbaar
vanaf:

€ 2598,-

VM STYLE boxspring
De boxspring VM Style is uitgevoerd met een 7-zone pocketveringsmatras die in 2
hardheden te verkrijgen is. Tevens kunt u kiezen met of zonder topper en deze topper
is in drie uitvoeringen leverbaar.

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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Geweldige intocht Sint
en “echte” zwarte Pieten in Bocholtz

De basisschool hoeft zich, naar mijn mening, nog niet druk te maken over het aantal kinderen.
Een enorme drukte (veel meer als verleden jaar). Iemand vroeg mij “zijn er zoveel kinderen in
Bocholtz”. Een ontvangst met z.g treinuitval en het installeren van een Sinterklaas en zwarte Piet uit
het publiek , compleet met (nep)kostuum, door Dieuwertje Blok (Boukje Prickarts) en meneer Aart
(Will Theunissen). In ieder geval: De trein arriveerde zo’n 20 minuten later met Sint en Pieten, waarna ,
na welkomstwoorden van burgem. Richard De Boer, de enorme stoet, met elk kind voorzien van een
vlaggetje en de Jeugdharmonie voorop ging het naar de Harmoniezaal, waar de kleintje bij de Sint op
schoot konden , cadeautjes werden uitgedeeld en er ook een foto inzat, ging het festijn tegen 16.30 ten
einde.

De installatie van de
z.g. vervangende Sint
die nog een baard moet
krijgen en de Piet. V.l.n.r.
Burgem. de Boer - Meneer
Aart - namaak Sint en Piet
en Dieuwertje Blok. De
kleine op de voorgrond
“Ik wil zwarte Piet zijn”.

Super deals
in ons zitgedeelte.
week 48: 28-11 t/m 3-12
Topa menu, friet, saus, gyros,
salade, frisdrank(selectie) en dessert

€ 7,95
week 49: 5 t/m 10-12
Kipsaté menu: friet, kipsaté, salade,
frisdrank(selectie) en dessert

€ 7,95
Actie alleen geldig
in ons vernieuwde zitgedeelte
U kunt reserveren via facebook, mail of
telefonisch.

Wilhelminastraat 3, Bocholtz.
Tel: 045-5445314
www.restaurantbocholtz.nl
www.snackpointbocholtz.nl
Like onze facebook pagina om altijd
als eerste op de hoogte te zijn!!
Alleen maar “Zwarte” Pieten en een massa volk. (Foto’s Leo Franzen)
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WNK weer succesvol

Tijdens een turnontmoeting (wedstrijd voor recreatieve turners
en turnsters), zondag 19 november in Vaals, waren de turnsters
en turners van Gymnastiekvereniging Werk Naar Krachten Simpelveld
zeer succesvol. De meisjes namen met 4 groepen deel en behaalden
1x een 1e en 3x een 2e plek. De jongens werden eerste.

Van Charles Dickens. in het dialect opgevoerd door gemengd Zangkoor St.
Gregorius Vijlen en het Mechels Vocaal Ensemble op zondag 10 december
in de St. Martinuskerk Kerk te Vijlen met aanvang om 14.30 uur en vrijdag 15
december in A ge Wienhoes te Partij-Wittem. Aanvang: 20.00 uur.

Ebenizer Scrooge
Het Kerstverhaal “A Christmas Carol”, gaat over een oude, verbitterde vrek,
Ebenezer Scrooge, die niet van kerstmis houdt.
O.l.v. hun dirigent Jos Beckers hebben ze voor Kerstmis 2017 bedacht, om
Charles Dickens “A Christmas Carol” te gaan uitvoeren in het dialect.
In Vijlen geeft de Harmonie St. Martinus o.lv. Frans Bemelmans een sfeervolle
aftrap, als opening van de uitvoering in de St. Martinuskerk. Grime, invulling
van personages, maar ook een spontaan gevormd kinderkoor onder leiding
van Angeline Scheijen, komen uit de Vijlense gemeenschap.
Op het kerkplein in Vijlen is op zondagmiddag 10 december van 12 tot 18 uur
een Kerstmarkt. Steekproducten, kerstbomen een attractie voor de kinderen,
gezellig wat eten en drinken, het kan allemaal.
In de kerk is de toegang vrij; een vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.
Volg het ook op Facebook en website: www.mve.nu
of www.zangkoorvijlen.nl
(We hebben geen uitleg gegeven over de uitvoering in a ge Wienhoes
omdat Troef daar niet verschijnt en het stuk voor ons blad te laat is
ingestuurd, vanwege onze 14 daagse uitgave in even weken en ook
vanwege plaatsgebrek. Sorry.)

Alle deelnemers en leiding WNK.
Een dag eerder, zaterdag 18 november, turnde Fabiënne Schmitz in
Amsterdam een teamwedstrijd met het
Regionale Turnteam van het district.
Haar team behaalde een 5e plaats !! voor het
Nederlands Kampioenschap.
Geweldig resultaat voor dit team,
dat voor de 1e keer gezamenlijk
uit kwam op de nationale
kampioenschappen.
Fabiënne Schmitz van WNK,
lid van het regionale team.

Optocht Bocholtz

Ook dit jaar gaat de vereniging weer mee in
de optocht (12-02- 2018) in Bocholtz. Via deze
weg willen we jullie dan ook allemaal weer van
harte uitnodigen om deel te nemen aan de
carnavalsoptocht met de club. Thema dit jaar “
Vikingen”.
De kosten zijn gelijk gebleven aan de afgelopen
jaren, namelijk €25 euro per volwassenen
en jeugd van 4 t/m 15 jaar betalen € 15. Die
t/m met 3 jaar zijn gratis. Bij deze kosten is
het kostuum, de accessoires, een gebouwde
carnavalswagen en het eten en drinken tijdens
de optocht inbegrepen. .v.m.het tijdig bestellen
van materialen voor de kostuums vragen wij
jullie zo spoedig mogelijk de inschrijvingen te
voldoen. Daarom is er ook gekozen voor een
schriftelijke aanmelddatum tot uiterlijk vrijdag
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1 december. Kijk op www.sportclub25.nl voor het
aanmeldformulier

Sponsorcommissie
Sponsoring is de levensader van iedere vereniging
en dus ook van Sportclub’25. We kunnen niet
genoeg benadrukken dat een vereniging zonder
sponsoren geen bestaansrecht heeft. Zonder hen
is het onmogelijk om als vereniging het hoofd
boven water te houden. Een groot woord van
dank gaat dan ook uit naar al diegenen die het
mogelijk maken dat zowel jong als oud de mooie
voetbalsport kan beoefenen.
De laatste tijd is de sponsorcommissie helaas
onderbezet geweest waardoor we niet de
aandacht hieraan hebben kunnen geven die ze
verdienen. We zijn dan ook zeer verheugd dat we
Jurgen Steinhauer bereid hebben gevonden om
deze kar te gaan trekken en hier invulling aan te
geven.
zie verder op pagina 12
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PROGRAMMA Sportclub 25
Zaterdag 2 december:

Kwajongcompetitie

De lange winteravonden komen er weer
aan en wat is dan gezelliger dan een kaartje
G1: RKSV Minor G1G - Sportclub’25 G1G 14.00u. te leggen. WDZ organiseert voor alle
JO17: ST Voerdl/RKSVB JO17-2 - Sp’25 JO17-1 13.15u. vrijwilligers en anderen die WDZ een warm
JO15: Laura/Hopel JO15-2G - Sp’25 JO15-1 13.00u.
hart toedragen een drietal kaartavonden.
JO11: Sp’25 JO11-1 - FC Gulpen JO11-2 10.00u.
De leiding over het gebeuren hebben Ger
JO11: Sp’25 JO11-2 - FC Kerk. W JO11-6 12.00u.
Vliegen en André Crutzen, een bekend duo
JO8: R/ G LVC’01 JO8-1 - Sp’25 JO8-1
09.00u.
van het Wiel Beckers Kwajongconcours. Er
wordt op drie dinsdagavonden gekaart, 12
JO7: SV Geuldal JO7-1/2 - Sp’25 JO7-1/2 09.30u.
december, 16 en 30 januari en wel van 20.00
Zondag 3 december:
tot 22.00 uur in de kantine. Het inschrijfgeld
1ste:Sp’25 1 - Laura/Hopel Comb 1
14.30u.
bedraagt 10 euro per koppel voor de drie
2de:Voerendaal 3 - Sportclub’25 2
12.00u.
avonden of 4 euro voor één avond. Er zijn
3de:Sportclub’25 3 - SV Geuldal 4
10.00u.
leuke dagprijzen te winnen en natuurlijk een
VR: Keer VR2 - Sportclub’ 25 VR1
11.00u.
mooie eindprijs. Inschrijven kan in de kantine
of gewoon komen op 12 december.
PROGRAMMA
Woensdag 29 november:
JO11-2G FC Gulpen - WDZ 18.30u.
Donderdag 30 november:
JO13-2G WDZ – SVN
18.30u.
Angstgegner
Zaterdag 2 december
Het eerste elftal gaat op bezoek
JO19-1 WDZ - Leonidas-W/Daalhof 15.00u.
in Voerendaal, een tegenstander
JO17-1WDZ - V.V. Schaesberg
13.00u.
waaraan men niet zo’n goede herinneringen heeft. JO15-1G WDZ - RKHSV
13.00u.
Enige jaren geleden kegelde dit team WDZ in de
JO15-2 Weltania Bekkerveld 6 - WDZ 12.00u.
nacompetitie uit de derde klasse en toog zelf naar JO13-1 BMR/SNC’14 - WDZ
13.30u.
deze klasse. Nu zijn ze terug in de vierde klasse,
JO11-1G WDZ - Walram 2
10.30u.
maar willen het verloren gegane terrein snel
JO11-2G V.V. Schaesberg 4 - WDZ
10.00u.
JO10-1G WDZ – SCG
10.00u.
terugwinnen.
JO9-1G WDZ - Rood Groen LVC’01
09.30u.
Het tweede elftal ontvangt bezoek van de
JO9-2G FC Kerkrade-W 4 – WDZ
08.30u.
bewoners van de Geitenberg en kan met een
Zondag 3 december:
overwinning mooi aansluiting houden bij de
1e Voerendaal - WDZ
14.30u.
subtop.
2e WDZ – Chèvremont
11.30u.
De vrouwen treden in Wolder in het strijdperk
3e WDZ - RKASV 4
10.30u.
tegen de koploper Leonidas, een zware kluif voor
4e RKMVC – WDZ
11.00u.
het team van trainer Peter Smeets.
VR1 Leonidas-W - WDZ
12.00u.

WDZ info

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

www.autovaessen.nl
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