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Gen berg, Vols,
Viele
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Jedderinge
dèä bej d’r Troef besjeftigt is,
wunsjt Uuch
sjun Krisdaag
en ee jót en jezóngk 2018

MEDEDELINGEN
We gaan het u makkelijker maken om op
iets te reageren , te vragen e.d. en dat via
een contactformulier op onze website www.
weekbladtroef.nl . Verenigingsberichten en
advertenties kunt u blijven mailen naar
info@weekbladtroef.nl of naar ons nieuwe
adres kantoor@weekbladtroef.nl .
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.
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We hebben een gedicht uit de kast gehaald uit 2003 in “t Bóchezer
plat , waarin Kroetwusj (= schuilnaam) zich afvraagd wat voor feest
kerst nu wel is. Dat is vandaag o.i nog even aktueel als toen. U moet
zich wel even moeite doen om het te lezen en daarvoor hebben
we (eenmalig) een vrije vertaling naast elke regel gezet. Dan rijmt
het natuurlijk niet altijd meer, maar dan kan het voor de velen
aanleiding zijn dat alles in dialect veel beter klinkt. Daar gaan we
dan (--)
KRISSEMES 2003 (2017)
E RUJJIG FES ?
Dat kuuët et zieë,
mè noa de ieësjte Jesjenker,
is et doavuur al tse sjpieë.

KERSTMIS
EEN RUSTIG FEEST ?
Dat kon het zijn,
maar na de eeste cadeaux
is het daarvoor al te laat.

Ze zunt tse jroeës of waal tse kling
vings ze nit jód , fleich ooch tse billig
Et muuët doch jet mieë zieë
Et is doch nit jans wat Iech ming
En da...., da is et jedoa mit rujjig.

Ze zijn te groot ofwel te klein
vind ze niet goed, misschien ook te
goedkoop
Het zou toch wat meer moeten zijn
Is toch niet helemaal wat ik denk.
En dan....dan is het gedaan met rustig

E JESJMAKS FES ?
Dat kuuet et zieë.
Mè noa de ieësjte Mó-fele,
is et doavuur al tse sjpieë.

EEN SMAKELIJK FEEST ?
Dat zou het kunnen zijn,
maar na de eerste hapjes
is het daarvoor al te laat

Zow Iech dat waal allemoal èèsse
Al dèä Sjnuuts, diej jow Middaag
Al wat iech jeholt ha bej d’r Bëkker
Al dat Tsuig liet diech óp d’r Maag
En da...., da is et jedoa mit lëkker

Zou ik dat wel allemaal opeten,
al die snoep, die smakelijke maaltijd,
alles wat ik gehaald heb bij de bakker.
Al dat goedje ligt toch op je maag!!
En dan... kun je smakelijk wel vergeten

E HI-LIG FES ?
Dat kuuët et zieë.
Mè noa de Kirch tse ha verjè-se
Is et doavuur al tse sjpieë

EEN HEILIG FEEST ???
Dat kon het zijn
Maar ik heb vergeten,
naar de kerk te gaan en dat knaagt toch
eigenlijk wat aan mijn geweten.

Maach iech miech doch verwiesse
Muuët doch noa de Mes jewèa zieë
Jeliech!!! Nèè , de Famieleje is fellig
Mörje da mer, huuj wèad et doch nit sjpieë
En da,........ da is et jedoa mit Hi-lig

Maak ik me toch verwijten
Zou toch naar de mis geweest zijn
Straks!! Nee de familie komt er aan.
Vandaag wordt het toch niet laat,
morgen dan maar er naar toe gegaan,
En dan.... dan is het gedaan met heilig

De moraal van diej Jesjiechte
Bis jouwer tsevré-je, (vr) èès nit tse vul
en bis nit hi-liger wie ste angesj bis,
Kót en jót,
deeste ooch jee Miensj tse kót
Krissemes 2003
Kroétwusj

de moraal van dit verhaal
Wees eerder tevreden, eet niet teveel
en ben niet heiliger, dan je anders bent
Dan doe je geen mens te kort

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

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
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

AGENDA
Tot en met 29 December:
Geen Kerstfeest zonder Herders’
jaarlijkse Kerststallententoonstelling in
Kloosterbibliotheek Wittem (zie ook artikel).

Zaterdag 16 December:
Kerstcarrousel Excelsior

OUD PAPIER

Nijswiller, Aula Sophianum. Aanvang 19.30 uurzaal
open v.a. 19 uur (zie ook artikel).

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ

Zondag 17 December:
Kerstconcert Fanfare St.Cecilia
Bocholtz
Aanvang 15.30 uur Bocholtzer parochiekerk
Na afloop after party in Harmoniezaal (zie ook artikel).
III

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

Kerstuitvoering ut Muzieklab

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

Kerstconcert
Harmonie St. Caecilia Simpelveld

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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“Op de Boor”, Wilhelminastraat 19 in Bocholtz.
Aanvang 15.30 uur, gratis entree (zie ook artikel).
III

Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 19 december:
WIJK 1 :
Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk;
Alle straten in het Kerkeveld; Aretsbosweg;
Baneheide; Baneheiderweg; De Baan;
Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg;
Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal;
Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg;
Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en
Wijngracht.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed
zetten.

Voor Mergel- & Heuvelland

in St. Remigiuskerk met sopraan Eveline Leunissen.
Aanvang 18 uur.

Maandag 18 December:
Extra Kerstconcert Die Moselsänger
in De Klimboom
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Vrijdag 22 December:
Kerstrondgang David
door Simpelveld
(zie ook artikel).
III

Opening Kribkeswandelingen
Scholtissenhof Bocholtz om 18.30 uur (zie ook artikel).

Zondag 24 December:
St. Joseph herdenkt Ruud Merx
voor begin Nachtmis kerk Bocholtz .
Aanvang 23.30 uur (zie ook artikel).

Maandag 25 December: (1e Kerstdag)
Opluistering H.Mis Harmonie St.
Cecilia Simpelveld
om 11 uur.

Dinsdag 26 December (2e Kerstdag):
Turmbläser- Messe
Zangkoor St. Joseph Bocholtz
in kerk v.a. 11 uur (zie ook artikel).
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Oplage 13.000 ex
Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Email: 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
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Weer sfeervol Kerstconcert
Fanfare St.Cecilia Bocholtz
Dit vindt plaats a.s. zondag 17 december, vanaf 15.30 uur in de
Bocholtzer parochiekerk, overschrijdt dit jaar grenzen!
De fanfare brengt een sfeervol programma met een
internationaal tintje. Liederen en hymnes uit onder andere Zweden
en Ierland worden afgewisseld met sprankelende wijsjes uit
Oost-Europa.
U wordt meegenomen in een muzikale reis vol met verrassende melodieën maar
ook de klassiekers spelen een grote rol.
Geen enkele kerst mag natuurlijk voorbijgaan zonder het authentieke Stille Nacht.
De drumband van de fanfare zorgt 17 december ook voor kerstsferen. Ze geven
samen met de drumband van Harmonie Excelsior uit Nijswiller een magisch
optreden gecombineerd met zang van Ruth Maassen.
Niet alleen de muziek is internationaal; men kan ook Oostenrijkse musici
beluisteren.
U kunt genieten van ‘Chorgemeinschaft Flaurling’ en de ‘Mieminger Saitenmusik’.

Chorgemeinschaft Flaurling.

afterparty
Deze groep zal hier bij ook te bewonderen zijn. Deze vindt plaats in de
Harmoniezaal aan de Dr. Nolensstraat en aansluitend op het concert. Kom gerust
een glühwein, warme chocomel of ander drankje drinken!

omgetoverd
Ook zullen de ‘Krisklokke’ luiden en arriveert het vredeslicht
in de prachtig aangeklede St.Jacobs de Meerderkerk Bocholtz
Mieminger Saitenmusik.

Kerstrondgang David
Om de inwoners en bezoekers van Simpelveld in
de kerstsfeer te brengen maakt het Simpelvelds
Mannenkoor vrijdag 22 december een muzikale
rondgang door het dorp.
Gestart wordt om 19.00 uur op de markt bij
Brasserie Shoko, daarna een kort optreden op
het Kloosterplein en bij café De Kroon in de
Kloosterstraat. Eindpunt is Party centrum Oud
Zumpelveld.

De feestelijk uitgedoste Eyser Palmclub.

Palmclub Eys zingt
al voor de 9e keer
Kerstnacht in Eys
N.a.v. de grote belangstelling en de positieve
reacties op het “kerstzingen” van de Palmclub
tijdens de vorige edities, brengen ook in de
komende kerstnacht verschillende leden van
deze club, direct na afloop van de plechtige
Nachtmis in de parochiekerk, weer enkele
kerstliederen ten gehore in de dorpskern
van Eys.
Dit om de bezoekers van de Nachtmis
(en verdere belangstellenden) onder
de “kerstklanken” van de Palmclub de
gelegenheid te bieden tegenover elkaar in
een sfeervolle omgeving hun kerstwensen uit
te spreken.

glühwein
Gedurende het luisteren naar het
“kerstzingen” en het uitspreken van
de kerstwensen naar elkaar zullen alle
aanwezigen door de Palmclub getrakteerd
worden op een glaasje glühwein om zo
de kerstwensen van de nodige warmte te
vergezellen.
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Kerstuitvoering

Pianoleerlingen van Marli Scheren-Habets
en Willy Riemens zullen voor de tweede keer
hun mooiste muziek spelen, om u alvast
in de sfeer te brengen voor de komende Kerstdagen.
Tijdens deze uitvoering zal door verschillende jonge pianisten zowel
alleen, als samen gespeeld worden. Dit jaar zal voor het eerst een duet
gespeeld worden met een ander instrument.

première
Wilt u deze niet missen? Kom op zondag 17 december naar
ontmoetingscentrum
“Op de Boor”, Wilhelminastraat 19 in Bocholtz.
Aanvang 15.30 uur, gratis entree.
Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van koffie, thee of fris.
Men verheugt zich op uw komst!

info
Wie meer informatie wil over deze middag of over mogelijke pianolessen
bij ut Muzieklab, mail naar marli.scheren@hotmail.com ,
of bel naar 06-38.10.81.73.

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.

Kerstcarrousel Excelsior.

Opening en Kribkeswandeling
Allemaal bent u van harte uitgenodigd voor de officiële opening van de
alweer 8e kribkeswandelingen die dit jaar vrijdag 22 december om
18.30 uur op de Scholtissenhof in Bocholtz plaatsvindt.
(Het ene jaar in Simpelveld en het andere in Bocholtz)
Dit in het bijzijn van het Gemeentebestuur.

koffie en...

Op zaterdag 16 december organiseert de harmonie uit Nijswiller deze in de
Aula van het Sophianum.
De Carrousel begint om 19:30 uur te draaien. De zaal is geopend vanaf
19:00 uur.
Optredens worden verzorgt door de slagwerkgroep van Excelsior met
aanvulling vanuit de fanfare van Bocholtz. Enkele werken zullen vocaal
worden begeleid, een aanrader.

kerststukken
Uiteraard worden ook enkele kerststukken ten gehore gebracht. Tussen
de muziekwerken door zullen enkele bekende Nijswillernaren een
verassingsoptreden verzorgen die het kerstgevoel zullen versterken.
Dit jaar zal de organisatie ook weer zorg dragen dat er kerstbrood
aanwezig

U kunt er na 18 uur binnenlopen.
Van18.30 - 19 uur is er voor iedere bezoeker
een drankje en iets lekkers.
Daarna een welkomstwoord door een lid
van de Stichting Kribkeswandelingen en
wethouder Hub Hodinius.
Rond 19 uur gaat men op weg voor een
verassende Kribkeswandeling die eindigt
bij Oud Bocholtz, waar nog een troubadour
optreedt en er Glüwein is.

vredeslicht
Robert Feron, uit het Duitse buurplaatsje
Orsbach brengt hetVredeslicht
Dit wordt jaarlijks voor Kerstmis
in Jeruzalem ontstoken en per vliegtuig
vervoerd naar Wenen, van waar het over
Europa verspreid wordt.
Bij vertrek mag ieder een Vredeslichtje
mee naar huis nemen.
De Stichting Kribkeswandelingen met
Yvon Frissen - Greetje Triches en
Marianne Bonten hoopt op een grote
opkomst en een warm samenzijn.
Kijk ook op de website
www.kribkeswandelingen.nl .
Men kan de vele kribkes bezichtigen t/m
vrijdag 5 januari.
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Wist u …

* dat u kunt kiezen uit 11 kribkeswandelingen in diverse afstanden.
* dat u een wandeling vanaf nu kunt uitkiezen op de website www.
kribkeswandelingen.nl door erop te ‘klikken’.
* dat er meer dan 300 kribkes te bezichtigen zijn.
* dat er in de avonduren prachtige kerstverlichtingen te bewonderen zijn.
* dat er in de kern Bocholtz twee particuliere wensbomen staan.

* dat er in de kern Simpelveld drie gemeentelijke wensbomen staan.
* dat de Centrumroute en de Heideroute van Bocholtz langs een
wensboom voeren
* dat de vijf kribkeswandelingen in en rond de kern Simpelveld
allemaal langs een wensboom voeren.
* dat iedereen een hartenwens aan één of zelfs meerdere wensbomen
mag hangen.
* dat je thuis alvast een kaartje met een wens of een tekening kunt maken
Met touwtje!!
* dat er op zaterdag 30 December tussen 19 en 21 uur een levende
kerststal staat onder de poort van café Oud Bocholtz t.o. de kerk.
* dat u voor inlichtingen kunt bellen naar 045-5444003 of 045-5440198
* dat u voor inlichtingen naar info@kribkeswandelingen.nl kunt mailen.

Extra Kerstconcert Die Moselsänger
in De Klimboom
De kerstshows van Jack Vinders en het eerste concert van Die Moselsänger
zijn helemaal uitverkocht.

Maar
Er komt een extra concert van Die Moselsänger op maandagavond 18
december om 20.00 uur in het theater, Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
De entree bedraagt € 12,50

repertoire
Dat is een lust voor het oor en bestaat naast traditionele kerstliederen
uit prachtige melodieën uit verschillende werelddelen en Limburgse
kerstliederen van de Valkenburgse liedjesschrijver Guus Smeets.

traditioneel
O.l.v. de bekende musicus Leo van Weersch uit Schin op Geul verzorgen de
Moselsänger weer het inmiddels traditionele kerstconcert.
De groep bestaat uit zangers die allen afkomstig zijn uit het hart van

Zuid- Limburg. Leo laat hen zingen met hart en ziel.
Genieten van fijne vier-stemmige samenzang en gevoelige solo’s.
Inmiddels zijn het graag geziene gasten bij nationale en internationale
evenementen en bij officiële gelegenheden.
Gezien de te verwachten belangstelling kaarten vooraf bestellen via:
06 5595 4525 of via info@puurweijersenweijers.nl .

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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Voorlichting en reactie
stedenbouwkundig plan dorpshart
Bocholtz

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

Voor de kern Bocholtz is een integraal Dorpsontwikkelingsplan (I-Dop)
in de vorm van een Visiedocument en Uitvoeringsprogramma opgesteld.
De gemeenteraad heeft het plan op 9 november jl. goedgekeurd. Dit om de
verblijfskwaliteit en attractiviteit van het centrum van Bocholtz te versterken
en wel voor het gebied Wilhelminastraat, omgeving kerk, Dr. Nolensstraat en
Min. Ruijsstraat (dorpshart).

wensen
opgehaald uit het I-Dop traject over onder andere de inrichting openbare
ruimte, parkeren, water, groen, routes, zichtlijnen, aantrekkelijke
uitstraling en duurzaam materiaalgebruik zijn zoveel mogelijk in het
stedenbouwkundig plan verwerkt.

inloopmiddag/avond
Hiervoor organiseert de gemeente donderdag 4 januari een Inloopmiddag avond in D’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9 in Bocholtz.
Tijdens deze middag - avond zal er in twee ronden (dezelfde) informatie
gegeven worden over het stedenbouwkundig plan en is er gelegenheid
ideeën en suggesties te delen. Met andere woorden u kunt middags van
16-18.30 uur en avonds van 19-21 uur terecht. Beide keren worden dezelfde
plannen gepresenteerd.
Aan u de keuze welk tijdstip in het programma voor u
het beste schikt om kennis te komen nemen van de plannen.

PROGRAMMA
Inloop met koffie / thee
Presentatie stedenbouwkundig plan door
bureau Verbeek
17.00 – 18.30 u.
Informatie en uitleg
aan de informatietafels / informatieborden
en reactie.
19.00 – 19.30 u.
Presentatie stedenbouwkundig plan
door bureau Verbeek
19.30 – 21.00 u.
Informatie en uitleg
aan de informatietafels / informatieborden
en reactie.
Wij vermelden dit nu al om u de gelegenheid te geven
alvast wat te bedenken om daar te vertellen.
Of men dit alsnog mee zal nemen is ons niet bekend.
We zullen proberen dit alsnog in nr. 52
van 28 December te herhalen (redactie).

Mooie feestdagen

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

Simpelvelds
Mannenkoor
David
Wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig
en gezond 2018.

Tevens bedanken we onze sponsoren, donateurs,
bezoekers van onze concerten, steunende leden
en sympathisanten voor de ondervonden steun in 2017

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*

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

16.00 u.
16.30 – 17.00 u.

Openingstijden:

Fijne feestdagen

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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“Wiezer deurch de tsiet”

Nr. 13 is

oes’jebraat

Heemkundekring
“De Auw Kapel” Lemiers
Verkoopadressen:
Café Oud Lemiers – Kapsalon Maud Lemiers
Grenswinkel, Read Shop en VVV – Vaals
Buurtwinkel Schins, Vijlen
Herberg Oud Holset en De Wegwijzer in Wittem

“WIEZER DEURCH DE TSIET” nr. 13

is geboren, nee, niet in een stal in Bethlehem, maar u kunt hem wel, net als de drie Wijzen,
aanbieden als cadeau. Een waardevol naslagwerkje dat in uw boekenkast niet misstaat. Je
vraagt je soms af of de geschiedenis uit zo’n kleine kernen als Lemiers, Harles, Holset en
Mamelis na 12 boekjes a 100 pagina’s niet uitgeput raakt. Maar steeds wordt de redactie
weer op het spoor gezet van nieuwe vondsten en verhalen.

klassenfoto’s
Daar herkent men de leerlingen uit de “eeje Klas” en men gaat zich afvragen wat er van die
en die geworden is en soms telt men nog “diejenni-je” die nog in leven zijn. Oude ambachten
die zo hun geheimen hadden, komen aan de orde. Nostalgie.

geschiedenis
Maar ‘Wiezer deurch de tsiet” doet haar naam alle eer aan als ze gaat speuren naar de
geschiedenis en de geheimen die schuilen in oude gebouwen zoals de grotten en de
Lambertuskerk in Holset. Een straaljager die een flink gat achter liet in het Holsetter bos,
de “Zeem” die de hier diep gewortelde familie Baart produceerde. Uit Lemiers verneemt
u het wel en wee van de familie Ruijters-Groten die meer dan 40 jaar een horecabedrijf
exploiteerde en een telg uit kasteel “Jen Hoes” belande onterecht onder de guillotine.

bewaren

fijne feestdagen

Heemkundekring “De Auw Kapel” is er alles aan gelegen historische en hedendaagse
motieven voor ons nageslacht te bewaren. Voor slechts € 8,50 bezit u een fijn cadeau voor
u zelf of vrienden en bekenden. De verkoopadressen (vanaf maandag) vindt u in bijgaande
advertentie. Distributie aan onze Vrienden van de Auw Kapel vindt plaats in week 51 en 52.

Robert Honings fractieleider SAMEN 1
Onlangs heeft de Politieke groepering SAMEN 1 in haar Algemene Ledenvergadering
Robert Honings gekozen als fractieleider.
Hij gaat dan ook als lijsttrekker van SAMEN 1
de komende gemeenteraadsverkiezingen in Simpelveld in.
Als er mensen zijn die interesse hebben in de plaatselijke politiek en een steentje willen
bijdragen aan de leefbaarheid binnen onze gemeente kunnen ze rustig vrijblijvend een
persoonlijk onderhoud aanvragen met Robert via 06-25.29.26.63.

Fijne feestdagen

Kort vermeld
BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en
wandel mee

Elke derde dinsdag van de
maand.
Volgende week dinsdag
19 december start deze
succesvolle maandelijkse
wandeltocht weer,
georganiseerd door
de SWOBS. Vertrokken
wordt om 13,30 uur vanaf
dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat,
waar deze ook gezamenlijk
afgesloten wordt. Ger
Vliegen heeft de ongeveer
2 uur durende wandeling
rondom Bocholtz wederom
uitgezet en deze gaat onder
alle omstandigheden door.
Ger houdt rekening met het
tempo, zodat iedereen op een
aangename manier mee kan
wandelen.
Deelname is kosteloos
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Weekblad troef’s

Troef’s kerstpuzzel werd mogelijk
gemaakt door

kerstpuzzel
Al deze woorden zijn verstopt in de
woordzoeker.
Streep ze allemaal door.
De resterende letters vormen de oplossing
van deze puzzel.
De oplossing vindt u ergens in dit nummer
verstopt.
BALLEN
BOERENKOOL
BORREL
CADEAU
DONKER
ENGEL
EZEL
FAMILIE
FEEST
GALA
GELD
GEZIN
GEZOND
GLAD
HAPJES

HERDERS
IJSMUTS
KACHEL
KALKOEN
KANDELAAR
KERK
KERSTMIS
KINDEREN
KONING
LIEDEREN
MAALTIJD
MAGIE
MIRRE
MUZIEK
PAKJES

PIEK
PROOST
RENDIER
SAMEN
SNEEUW
SPELLETJE
VREDE
WANTEN
WARMTE
WIJZEN
ZINGEN

Super deals
in ons zitgedeelte.
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Kabeljauw menu: friet, kabeljauw,
salade, frisdrank (selectie) en dessert
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€ 7,95
week 51: 19 t/m 23-12
Bocholtzer Bal menu:
Huisgemaakte gehaktbal en Bocholtzsaus(paprika/ui saus) met friet, salade,
frisdrank(selectie) en dessert

€ 7,95
Actie’s 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!!
Nr. 50

14 december 2017

het nieuw ingestudeerde stuk Jul jul stralande jul (Zweden) , Tui sunt Coeli,
Transeamus, Heiligste Nacht en het Tochter Zion, klinken.

Maandag 26 december
Op tweede kerstdag zal, tijdens de mis van 11.00 uur de schitterende
Turmbläser- Messe van Fridolin Limbacher m.m.v. een vijftal blazers,
weerklinken.
Bart Vroomen, Dion Kowalski (trombone), Patrick, Raymond en Kai Spelthaen
(trompet) zullen de kerkbezoekers als eerbetoon aan de vorig jaar overleden
collega Ruud Merx, verrassen met hun feestelijke en sfeervolle begeleiding.
Het verdere programma voor deze mis op tweede kerstdag, is hetzelfde als
tijdens de nachtmis, zij het dat enkele stukken worden begeleid door het
blazersensemble.

St. Joseph herdenkt
Ruud Merx

Traditiegetrouw, zal het Bocholtzer koor o.l.v. Anton Kropivšek
met kerstmis een uitgebreid repertoire in de sfeervolle kerk ten
gehore brengen. Aan het orgel zit zoals gewoonlijk Bart van
Kerkvoort.
Voorafgaand aan de nachtmis (11.30 uur) zal het koor een scala
van bekende kerstliederen, afwisselend met de kerkgangers
die Nederlandstalige liedjes mee kunnen zingen, ten gehore
brengen.

Een mooie jaarwisseling en
voorspoedig 2018
wensen

PROGRAMMA
24 december:
Dat is als volgt: Es blüht eine Rose, Gegrüssest seist du Maria,
Maria Wiegenlied, Sanctus uit de Tsjechische Weihnachtsmesse,
Messiah Bright Morningstar, Weinacht-Weihnacht en Resonet
in Laudibus.
Tijdens de nachtmis zal, buiten de vaste gezangen van de
Pastoral-Messe van Ignatius Reimann o.a. Stille Nacht ,

Bestuur- dirigent – ereleden , leden en
symphatisanten
zangkoor St. Joseph Bocholtz

House of Dutchz, de mooiste
meubelen met passie en vakmanschap
vervaardigd. De beste kwaliteit, het
mooiste leder en prachtige stoffen,

7jaar
garantie

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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Jubileumboek
500 jaar schutterij Eys

Op zoek naar een passend cadeau voor onder de kerstboom?
Bij het 500-jarig bestaan van schutterij Sint-Sebastianus Eys is een
jubileumboek verschenen.
Hierin wordt de historie van vijf eeuwen beschreven (1517-2017),
maar wordt ook aandacht besteed aan thema’s als tradities,
veranderingen
en het geworteld zijn in de dorpsgemeenschap Eys.

oud en actueel
Vele oude en actuele foto’s maken het een toegankelijk boek met
diepgang.
Het rijk geïllustreerde boek is voorzien van een omslag van de hand
van kunstenaar Jo Havenith, die ook enkele prenten in het boek
heeft verzorgd.
Het door historicus Luc Wolters geschreven boek telt 132 pagina’s.
Het kost € 15,- en is verkrijgbaar bij Café Sport, bij Starmans d’r
Winkel en bakkerij in Eys alsmede bij de boekhandel De Wegwijzer
(klooster Wittem)
of de auteur (dr. Schweitzerstraat 4, Simpelveld).
Postbestelling is mogelijk via mail:
schutterijsintsebastianuseys@xs4all.nl.

Haarstudio

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Cover boek.

Samenwerkingsovereenkomst
verlengd
De gemeente Vaals en Landal Green Parks B.V. hebben besloten
de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst te verlengen
tot en met 31 december 2027.
In deze overeenkomst is geregeld, dat niet alleen parkgasten,
maar ook inwoners en bezoekers van de gemeente Vaals vrije
toegang hebben tot wegen en wandelpaden op het park.
Daarnaast is het gebruik van het zwembad van Landal geregeld.

geopend

zalig kerstfeest
en een gezond nieuwjaar
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11e editie
Kribkeswandeling
Heuvelland en de
Voerstreek
Wat in 2007 begon met 9 kerstkribkes in Epen
is uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend
evenement in het Heuvelland en de
Voerstreek.
Tot aan Drie Koningen (6 januari 2018) staan er
weer diverse Kribkes opgesteld in de prachtig
versierde dorpen .
De wandelingen zijn een initiatief van de
Stichting Kribkeswandeling in samenwerking
met ondernemers in de Nederlandse
kerkdorpen Epen, Slenaken, Mechelen en
Vijlen en kribkes in opkomst Noorbeek en
Bemelen en het Belgische Voeren.
routes
Langs deze kribkes lopen verschillende
wandelroutes van diverse lengtes.
Routepunten verbinden de verschillende
routes en deelnemende dorpen met elkaar.
De hotels spelen in op de Kribkeswandeling
Heuvelland door het aanbieden van
hotelarrangementen in combinatie met
bijv. kerstmarkten in
Valkenburg,
Luik en Aken.
Naast de ondernemers
worden er ook
kerststalletjes opgezet
door particulieren.
Diverse wegkruizen en
kapelletjes zijn ook in
de routes opgenomen.
Houdt u van een langere
route dan kunt u ook
kiezen voor de autoroute
die door de diverse
dorpen zowel in het
Heuvelland als door de
Voerstreek voert.
ingetogen
De sfeer rondom de
kribkeswandeling is altijd
ingetogen.
De routes zijn via de
vernieuwde website
www.kribkes.nl of
www.kribkes.be
te downloaden.
Schrijft u zelf een
kerstverhaal of
kerstgedicht?
Stuur dit dan in via
kribkes@gmail.com.
De mooiste inzendingen
zullen geplaatst worden
op de site.
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Een impressie van de levensgrote Kribkes
langs Heuvelland en Voerstreek, o.a. Vijlen.

(advertorial)

Laachentere - et Joar oes
Buutterednergala
Vrijdag 29 december organiseren De Herringbiessere alweer voor de 5e maal dit jaarlijks
evenement in de Harmoniezaal Bocholtz, met aanvang om 19.00 uur.
Van dit eerste lustrum wordt een echte jubileumshow gemaakt en dit jaar in het teken
van #forakidssmile.de geweldige actie die Roger van der Linden op touw heeft gezet
met zijn Marathon in New York. Een gigantisch bedrag is hierbij ingezameld, maar zoals
hij zelf zegt “ Het is een begin, we zijn er nog lang niet “. Derhalve wordt deze geweldige
actie ook ondersteund en hopen hem op deze avond een mooi bedrag te kunnen
overhandigen.

wie doet mee
Al zeker van de partij zijn: Berry Knapen, Marlon Kicken en Twan van Oers (zie foto ) uit
Brabant en de Limburgse toppers Hub Stassen, Peter Vaassen en Koen Verstappen.
Een verrassingsoptreden zal nog worden toegevoegd.

lachspieren getraind
Ook nu 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.

Entreekaarten
die al telefonisch gereserveerd waren kunnen nu worden afgehaald
bij het kantoor van Honings Vastgoed in Bocholtz. Mensen die
nog niet gereserveerd hebben kunnen zich nog melden bij Robert
Honings via 06-25.29.26.63. Om teleurstellingen te voorkomen,
wees er snel bij, want vol is vol.
Een leuker kerstgeschenk kun je toch niet krijgen, nietwaar ?
Nr. 50 14 december 2017

Adventskransen
in Bocholtz
Een deel van de kinderen die in
Bocholtz komend jaar de 1e H.
Communie ontvangen, kwamen
woensdagmiddag 29 november jl.
bijeen voor een creatieve activiteit.
Als voorbereiding op het Kerstfeest
maakten de kinderen onder
toezicht van kapelaan Rajan,
enkele ouders en begeleiders
van de kindernevendienst, hun
eigen adventskrans. Tijdens de
gezinsviering van zaterdag 2
december jl. werden de kransen
gezegend en mochten de kinderen
deze na afloop mee naar huis
nemen.

De trotse kinderen met hun mooie creaties.

Alain Hamaekers en Nicole Quaedackers ondertekenen
oprichtingsacte

‘Nuj Lies Vroemen’
doet mee aan
verkiezingen
Op woensdag 6 december is bij de notaris in
Wittem de vereniging ‘Nuj Lies’ opgericht met
als voorzitter Alain Hamaekers en secretaris
Nicole Quaedackers, beiden actief in de
gemeenschap van Vaals.
Zij heeft als doel actief te zijn in de
samenleving en zet zich in voor bestuurlijke
en maatschappelijke vernieuwing. Het is een
groepering die hart heeft voor mensen, die
iedereen uitnodigt om mee te doen, die een
schakel vormt tussen jong en oud en waarvoor
er geen onderscheid is tussen politiek en
maatschappij. De groepering doet mee aan de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018
onder de naam ‘Nuj Lies Vroemen’. Tijdens een
inspirerend tafelgesprek zijn afgelopen week
de benodigde formele stukken ondertekend.
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Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys
Vrijdag 15 dec:
9.00 uur: GEZINSMIS 3e ADVENT

Zaterdag 16 dec.:
19.00 uur:
3de Advent tevens Boeteviering

Prettige feestdagen

Gest. Jrd. ouders Jeukens – van Loo
Gest. Jrd. Jacobus en Netta Canisius
– Sluijsmans
Huub Schouteten

Zondag 17 dec.:
9.45 uur:
3de Advent tevens Boeteviering

Met dank

1e Jaardienst Fieny Huynen –
Eusssen
Jaardienst Jan Beckers
Gest. Jrd. Zef Sieben
Tot dankzegging bij 50 jarig
huwelijk.
16 uur: Kerstconcert

voor de prettige samenwerking

Maandag 18 dec.:
toosten wij op 2018

19.00 uur: Geen H. Mis

Zaterdag 23 dec.:
19.00 uur: 4de Advent
Zeswekendienst Miep Tijchon –
Havenith

Zondag 24 dec.:
9.45 uur: Geen H. Mis
18.00 uur:
Gezinsmis
Jaardienst Nick Sporck en Troutje en
Zef Sporck
May en Johan Loomans – Lauvenberg
Tiny en Joep Franken – Lauvenberg en
dochter Ans

23.00 uur:

NACHTMIS
Gest. Jrd. Ger Kokkelmans
Gest. h. mis ouders Vanwersch – Souren en
familie
Jos Huppertz – Vaessen
John Sauren (collecte)
Ouders Olischlager - Lumey
Ouders Franken – Sintzen (collecte)
Ouders Pisters – Custers en ouders Hermans
– Olischlager en ouders Peltzer – Toorens
Elly Gulpen – Gehlen en Mathieu Gulpen
Mia Conjaerts - Theunissen

Maandag 25 dec. : KERSTMIS
09.45 uur: Uit dankbaarheid
Dinsdag 26 dec.: 2e KERSTDAG
11.00 uur:
Ouders Franssen – Maas en zoon Jan
Jacob van de Weijer
Bertha Urlings – Jongen (collecte)
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‘Geen Kerstfeest zonder Herders’

Nieuwe vestiging
voor 8.pix.nl

Naast het kantoor in Uitgeest heeft 8pix.nl sinds
kort ook een dependance geopend in Bocholtz
om Zuid-Limburg te voorzien van hun adviezen
en kunde.

wie is 8pix.nl
Het is de maker van startpagina Startkabel.nl en
ze zijn gecertificeerde professionals in internet
oplossingen, website maatwerk, zoekmachine
technieken, modernisatie en implementatie.

onder de motorkap
Met meer dan 20 jaar ervaring weet 8pix.nl
elke website goed vindbaar te maken in
Google.nl en zorgt tevens ervoor dat onder
de motorkap alles correct is.
Tevens regelt 8pix.nl ook eventuele advertenties
op bijvoorbeeld Facebook en andere
social media.

particulieren
Ook voor hen staat 8pix.nl garant voor een
uitstekende service. Zoals het upgraden of
installeren van een PC, netwerk aansluitingen
en advies.

meer info?
Bel met 045-7850166 of mail naar info@8pix.nl .

KORTVERMELD
BOCHOLTZ:
Kalk
an de Books
loterij
De uitslag van de onlangs gehouden is als volgt:
1e prijs nr. 1911 - 2e nr. 1165 - 3e 0413 4e 1441 - 5e 2455 - 6e 0364 - 7e 1506 8e prijs 0675.
Prijzen af te halen na telefonische afspraak via
06-55.30.64.20 aan de Schuttershof 6 Bocholtz.

Dat is dit jaar het thema van de jaarlijkse Kerststallententoonstelling in de prachtige monumentale
Kloosterbibliotheek van klooster Wittem tot en met 29 december.
In de tentoonstelling staan herders en schaapskuddes dan ook centraal. Bijzonder om te vermelden
is dat er gedurende de tentoonstelling wolproducten (schaapjes e.d.) van schaapskooi Mergelland te
koop zijn en er op verschillende borden informatie is te lezen over het Mergellandschaap, begrazing
van natuurgebieden en de invloed hiervan op de biodiversiteit.

meer als 150
Kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld verbeelden elk op hun eigen manier het Bijbelse
kerstverhaal. Er zijn unieke te bewonderen die slechts een enkele keer aan het publiek getoond
worden. Voor kinderen is er een kerststallen-quiz met leuke prijsjes voor alle deelnemers.

bijzonder
Op het podium
staat dit jaar een
bijzondere kerststal:
de grote kerstgroep
die redemptoristkunstenaar pater
Gerard Mathot (19112000) maakte voor het
redemptoristenklooster
de Nebo in Nijmegen. Bij
het ontwerpen van zijn
kerstgroep – een fraaie
combinatie van decor,
figuren en kostumering –
koos de priesterkunstenaar
voor de formule van een
toneelvoorstelling, of
beter: een mysteriespel,
De bijzondere kerstgroep van Pater Mathot
zoals dat in de
middeleeuwen in kerken werd opgevoerd, en later ook op markten.

Entree:
Die bedraagt € 3,50 incl. een kop koffie/thee. Kinderen tot en met 12 jaar gratis. Daarnaast is er in de
sfeervolle aangeklede Gerarduszaal ook kerststol en natuurlijk Wittems kloosterbier verkrijgbaar. Ideaal
om even ongedwongen bij te praten met familie of vrienden in deze donkere tijd van het jaar ! De evt.
winst komt geheel ten goede aan het klooster.

Openingstijden
Za. 16 dec. 13.30 - 16.30 u. - Zo. 17 dec. 12.00 - 16.30 u. - wo. 20 dec. 13.30 - 16.30 u.
Za. 23 dec. 13.30 - 16.30 u. - Zo. 24 dec. 12.00 - 16.30 u. - 2e kerstdag 12.00 - 16.30 u.
Wo.27 dec. 13.30 - 16.30 u. - Do.28 dec. 13.30 - 16.30 u. - Vr. 29 dec. 13.30 - 16.30 u.
Herders

Het gedicht ‘Herders’ van Colla
Lumey (dec. 1991 en vader van de
inzender en lid van de organiserende
werkgroep), dat precies aansluit op
het onderwerp en de boodschap van
de Kerststallententoonstelling dit jaar:
‘Geen Kerstfeest zonder herders’.

Herders, ongeschoren rauwe buitenbinken
rondom een vuur in ‘n stille koude nacht.
Rot geschrokken hebben zij zich bij ’t felle blinken
van al die engelen in zoveel schitterpracht.
Wat wil je, als je alles van je schapen weet
en alleen het nieuws hoort van ’n kudde verder
en in het open veld altijd maar slaapt en eet.
Had je anders verwacht van zo’n eenvoudige herder ?
Maar zie, ze staan met hun verweerde koppen
rondom het kind, vertederd en zo stil.
Ruwe kerels, waarin warme harten kloppen.
Het gaat niet om de macht en pracht en om ’t geld
maar om de echtheid en de goede wil
dat is de boodschap aan die herders toen verteld.
december 1991

Pagina 14

Nr. 50

14 december 2017

Ter herinnering aan Colla Lumey
Het hiernaast geplaatste gedicht “‘Herders”,
is één van de vele die verwerkt zijn in de
gedichtenbundel van Colla Lumey.
Deze is o.a. in de Kloosterboekwinkel Wittem
verkrijgbaar.

wens
Het was een grote wens van Colla (overleden
september 2016) om ooit een keer een bundel
uit te geven met de mooiste gedichten uit zijn
oevre. Zijn familie heeft die wens dan ook met
veel respect en dankbaarheid in vervulling laten
gaan en i.s.m Klooster Wittem is er het laatste
jaar hard gewerkt aan de totstandkoming

CV
Colla Lumey, geboren en getogen in Partij was geen onbekende in GulpenWittem en omgeving. Niet alleen hebben vele generaties eerst op de Mulo,
later op Mavo Sint Petrus en nog later op het Sophianum Nederlandse les en of
Biologie van hem gehad. Colla was ook een bekend gezicht in de gemeenteraad
van de oud-gemeente Wittem en bij zijn geliefde Fanfare Kunst en Vriendschap
in Partij. Colla schreef voor veel dorpsgelegenheden (van diverse jubilea tot de
dorpsreünie, van kerstvieringen tot gezinsvieringen) gedichten
( o.a. over natuur en landschap), toneelstukjes en sketches.

kosten
Die bedragen € 9,95. De netto-winst wordt geheel worden besteed aan
een 5- tal goede doelen waaronder Natuurmonumenten Zuid Limburg.
Een ideaal cadeau voor de Kerst.
Cover bundel
fijne kerstdagen
en een gelukkig nieuwjaar
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WDZ info

JO15-2
JO13-1

WDZ - DVO 3
RKVVM/Gulpen/Sibbe - WDZ

12.00u.
11.30u.

Zondag 17 december:

Wintercantus
Op vrijdag 15 december gaat het dan gebeuren, de eerste WDZ biercantus.
De deelnemers aan het groepszingen nemen plaats aan lange tafels en gaan met een
liedjesbundel in de hand met de cantusleider zingen. Tussendoor is er wel tijd voor
een drankje, maar het hele gebeuren is aan strenge regels onderworpen.
Controleurs gaan er voor zorgen dat de zangers zich ook aan deze regels houden,
de straffen zijn niet mals. Het glas legen ad fundum (tot de bodem) is nog de minste,
maar in brachio extento (met gestrekte arm), ex calceo (uit de schoen)
of ex socco (spreekt voor zich) drinken, vergt toch al iets meer.
De inloop in het clubhuis is vanaf 20.00 uur. Om 21.00 uur gaan de deuren op slot en
kan er ook niemand meer bij. De organisatie is in handen van het WDZ vrouwenteam.

1e
2e
3e
4e
VR1

RKTSV - WDZ
WDZ - RVU
Geertruidse Boys 2 - WDZ
Chèvremont 5 - WDZ
WDZ - SV Geuldal/SV Sibbe

Maandag 18 december:
JO10-1G WDZ - SCG

14.15u.
11.30u.
10.30u.
11.30u.
11.00u.
18.30u.

Zaalvoetbal
Het Jan Weijers Memorial toernooi in de sporthal aan de Wijngracht vindt ook dit
jaar plaats op Oudejaarsdag. Acht teams gaan om de wisselbeker spelen. De eerste
poulewedstrijden beginnen om tien uur. In de middaguren worden de halve finales en
de finale gespeeld. De finale begint om half drie. Om half vier is de prijsuitreiking.
Voor de organisatie zorgen Harrie Kisters en Wim Mennens.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op Nieuwjaarsdag bezoekt het bestuur rond het middaguur de recepties op het
gemeentehuis en pastorie in Bocholtz. Vanaf 14.00 uur is iedereen welkom in het
clubhuis om elkaar het beste te wensen voor het voorliggende jaar. Natuurlijk kijken
we ook terug op het afgelopen jaar naar de goede, maar ook verdrietige dingen.
Om 16.00 uur spreekt voorzitter Huub Schepers zijn Nieuwjaarsrede uit.

D’r Sjtaat
Het eerste elftal gaat naar Terwinselen, bij de ouderen bekend als d’r Sjtaat met als
middelpunt de Staatsmijn Wilhelmina. De roemruchte vereniging RKTSV kent moeilijke
tijden en doet er alles aan om weer de weg omhoog te vinden. Een moeilijk karwei
wacht de mannen van trainer René Küpper.
Het tweede speelt tegen de reserves van RVU, beide teams staan in de middenmoot.
De vrouwen nemen het op tegen SV Geuldal/SV Sibbe, een team dat evenals WDZ heel
goed aan de competitie begonnen is, maar inmiddels terrein heeft moeten prijsgeven.

PROGRAMMA
Donderdag 14 december:
JO13-2G WDZ - Weltania Bekkerveld 4

18.30u.

Zaterdag 16 december:
JO19-1 WDZ - Vaesrade
JO15-1G WDZ - Voerendaal/RKSVB
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verder in de beker
Woensdag 7 december stond de 3de ronde van de beker
op het programma. De mannen van Rene Hofman gingen
op bezoek bij vv Schimmert. Deze club is geen onbekende
aangezien ze afgelopen seizoen nog in dezelfde klasse als
Sportclub’25 speelde. Sportclub’25 opende al vroeg de score en scoorde binnen 17 minuten de 0-2.
Toch duurde het tot de tweede helft totdat het 0-3 viel. Schimmert was echter ook enkele malen
gevaarlijk en dit resulteerde uiteindelijk ook in een doelpunt, was het niet dat de score toen al 0-4
was. In de laatste 5 minuten viel er nog een doelpunt. Lars Huits maakte zijn tweede van de avond en
bracht de eindstand op 1-5. De 4de ronde van de beker is daarom voor ons. De volgende ronde is een
thuiswedstrijd tegen Bekkerveld uit de 1ste klasse.

Oude liefde roest niet
De laatste tijd merken we dat steeds meer mensen de weg (weer) naar de club weten te vinden. Dit
zien we duidelijk aan de aanmeldingen van nieuwe leden en vrijwilligers. Het is prachtig om te zien
dat ook steeds vaker oud-leden terugkeren. Dit geeft de goede sfeer weer en bevestigt wederom dat
oude liefde niet roest.

ontwikkeling
De jeugd maakt ook een hele mooie ontwikkeling door. We beschikken over een uitstekende groep
jeugdtrainers en leiders die met passie onze jeugd de fijne kneepjes van het (voetbal)vak leren.
Uitgangspunten hierbij zijn plezier, respect en ontwikkeling.
Ook op sociaal vlak timmeren we keihard aan de weg. Er worden regelmatig diverse activiteiten voor
jong en oud georganiseerd die zeer druk bezocht worden. Het is mooi om te zien dat de club leeft en
floreert binnen de Bocholtzer gemeenschap.

hoop ik dat alle supporters, ouders, maar ook
het bestuur ons blijven steunen. Zij mogen
zeker kirtisch blijven, maar vooral ook realistisch.
Met vriendelijke groet, Rene Hofman

Carnavalsavond “Tieëke Zinge”
Vrijdag 12 januari geht‘s los. Op deze avond
wordt namelijk voor de tweede keer een nieuwe
versie van een klasse carnavalsavond met het
Tieëke Zinge. Het clubhuis wordt omgetoverd
tot een schitterende carnavalstempel met
podium in het midden. en daar rondom worden
zullen tafels geplaatst. We gaan tijdens deze
avond onze stemmen testen, aan de hand van
een heus programmaboekje met de beste en
grappigste carnavals hits. Verzoekjes kunnen
van te voren worden ingediend bij activiteiten@
sportclub25.nl . Tussen het Teeke Zinge door
zijn er 4 optredens van interne en bekende
carnavalsgroepen. Dit allemaal o.l.v. ras
entertainer Jo in de Break. Prins Rik de eerste
zal ook aftreden tijdens de carnavalsavond,
er wordt uiteraard ook een nieuwe prins van
Sportclub’25 gepresenteerd. Inloop 19.30 en
aanvang om 20.11 uur.

PROGRAMMA
Zaterdag 16 december:

Rene Hofman stopt op het einde van het seizoen
Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik op het einde van het seizoen stop als trainer van Sportclub’25.
Hier zijn 2 redenen: Op de eerste plaats heb ik het verzuimd om mijn 12 licentiepunten te halen
om zo weer actief te mogen zijn als trainer in het seizoen 2018/2019, waar dan ook! Op de tweede
plaats vind ik dat de selectie van Sportclub 25 weer toe is aan een nieuwe trainer, die met zijn nieuwe
ideeën en methoden weer een impuls kan geven om de selectie te laten ontwikkelen/verbeteren Ik
blijf er samen met mijn spelers alles aan doen om Sportclub’25 in de 2e klasse te behouden. Verder

Sportclub’25 JO17-1 - RKVV Neerbeek JO17
14.30u.
Zondag 17 december:
Sportclub’25 1 - Veritas 1
14.15u.
Sportclub’25 2 - Sporting Heerlen 2 12.00u.
Sportclub’25 3 - RKMVC 4
10.00u.

UITSLAGEN:
Alle wedstrijden afgelast

Bestuur en leden van TOG Bocholtz
wensen iedereen mooie feestdagen
en een voorspoedig 2018.

100 Jaar toneel in Bocholtz 1918-2018.
Jubileumvoorstellingen 10, 11, 16, 17, 18 Maart.
“De famielieë va mieng vrauw”.
U kunt terecht voor:

• 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 0 8 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld
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RKSVB Ubachsberg start met
Walking Football
Donderdagavond 30 november vond een eerste
bijeenkomst plaats met een twaalftal geïnteresseerden in
walking football. Nadat kort de doelstelling was uitgelegd,
vertelde Rinus Vliegen een beoefenaar van de sport over
zijn positieve ervaringen hiermee.

bewegen
Hij benadrukte dat walking football vooral is gericht
op het bewegen van 55-plussers, het plezier in het spel
en de saamhorigheid na de training of wedstrijd onder
het genot van een kop koffie. Van Roda JC waren Hans
Ederveen en Loek Moling aanwezig om het verhaal van
Rinus te onderstrepen en het aan te moedigen.
Er waren vele vragen die grotendeels al konden worden
beantwoord.

interesse
Die was dusdanig groot dat er een tweetal datums
werden afgesproken waarop o.l.v. Hans en Loek een
tweetal oefensessies worden gegeven. De eerste sessie is
komende maandagochtend 18 december om 10.00 uur,
de tweede training zaterdagochtend 13 januari eveneens
om 10.00 uur.
Daarna zullen vervolg afspraken worden gemaakt.

Bent u geïnteresseerd?
U bent van harte welkom om deel te nemen aan de
training. Meld u hiervoor aan bij Frits van den Kerkhof via
mail: kerkhof30@hotmail.com .

Inloopavond
online bankieren.

Ook dames kunnen meedoen bij walking Football.

Wij helpen
u graag.

Donderdag 21 december l 18.00-20.00 uur l Gulpen en Nuth.
Uw bankzaken regelen waar en wanneer het ú uitkomt. Online kan dit veilig en
makkelijk. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Onze adviseurs geven u tijdens de
inloopavond graag uitleg.

Locaties: Gulpen (Dorpsstraat 34) en Nuth (Stationstraat 171).
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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GEWICHTHEFFEN
KRACHTSPORT
VERENIGING

Helios verliest eerste sleutelduel
in Kassel

Op zaterdag 2 december jl. is het team van Helios in actie gekomen in
Kassel tegen het team van KG Nordhessen.
De wedstrijd werd verloren met 313 tegen 283 kilopunten.
Ondanks deze nederlaag was er tevredenheid: vier van de zes
gewichtheffers verbeterde een of meer pr’s, Bente Brauwers liet zien
weer heel dicht bij haar oude niveau (57 kilopunten) te zitten en Erwin
S I M P E L V E L D

Rasing was (net zo als in de vorige wedstrijd) weer de beste gewichtheffer van de wedstrijd
met 90 kilopunten.
In het team van Helios was een debutant opgenomen. De 17-jarige Nina Steinschuld deed
het boven verwachting goed (al haar pr’s sneuvelde) en behaalde daarmee 29 kilopunten
voor het team.
Dat ondanks dit goede presteren (waarbij de stijgende lijn duidelijk is te zien) er
verloren werd heeft te maken met de breedte van het team. Waar Helios als gevolg van
blessures (Tim
Botzem) of andere
omstandigheden
(Dempsey Thiele)
niet over de sterkste
gewichtheffers kon
beschikken hebben
de andere teams in
de Regionalliga een
groter reservoir om uit
te putten. Zo bracht
KG Nordhessen een
nieuwe vrouwelijke
deelneemster aan
de halter die direct
goed was voor 60
kilopunten.
Dat neemt niet weg
dat er nog steeds
groeimogelijkheden
zijn en dat het team
rond trainer Ralph
Aretz er alles aan zal
doen (en zelfs geloven
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NAAM
TREKKEN STOTEN
Nina Steinschuld
48 pr
59 pr
Bente Brauwers
68
74
Dennis Schings
80
103 pr
Tim Hollands
86
107 pr
Tristan Delang
95 pr
122
Erwin Rasing
85
117
( pr = persoonlijk record)

Oplossing
Kerstpuzzel:
Kerststal
Vrijwilligers
vacatureladder Vaals

Een greep uit het aanbod:
Rood Groen LVC ‘01’
is op zoek naar een voetbaltrainer voor het 2e
elftal.
Museum Vaals is op zoek naar een
afwashulp.

Gemengd koor St. Jozef Vaals
is op zoek naar een voorzitter.

Protestantse kerk Gemeente Vaals
is op zoek naar een koster.

Rode Kruis afd. Bocholz-Simpelveld-Vaals
is op zoek naar vrijwilligers.

Vaals Helpt
is op zoek naar Boodschappenvrijwilligers:
Boodschappen doen voor een ouder (en/of
hulpbehoevend) iemand.

KRACHTSPORT
VERENIGING

S I M P E L V E L D

dat het mogelijk is) om de laatste plek te
verlaten. Het vertrouwen dat dit haalbaar en
mogelijk is, blijft aanwezig.

Vaals Helpt

KSV Helios wenst
alle leden,
sponsoren
en sympathisanten
een gezond en sportief
2018 toe

is op zoek naar klusvrijwilliger/chauffeur voor
de scootmobielpool die bij mensen aan huis
een scootmobiel aflevert, of er een ophaalt.
Voor meer informatie, neem contact op met
de vrijwilligerscentrale of bel met Vincent
Gussenhoven 06-12.66.01.82.

Zorgcentrum Langedael
is op zoek naar een vrijwilliger ter
ondersteunen aan de receptie.

Wilt U meer weten? Kom voorbij
of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag
van 9.30-12.30uur.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 / 06-46.11.20.17 /
06-52.76.36.77
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●dressoir 251x86x48 cm.

●tv
tv--meubel 122x46x48cm.

899

2601008109

●dressoir 200x86x48 cm.

●tv
tv--meubel 177x46x48cm.

399

2601008103

●eetkamertafel 190x90x77cm.

2601008111

●broodkast

●boekenkast
76x190x48cm.

499
●combikast
108x180x48cm.

2601004037

2601008100

759

●salontafel

producteigenschappen:
●in hoge mate kras
kras–
– en slijtvast
●stootbestendig
●eenvoudig te onderhouden
●voelt en ziet uit als echt hout
●mooie afwerking

●gebruiksvriendelijk
●hygiënisch materiaal
●metalen handgrepen
●longlife scharnieren
●softclose laden

2601007029

449
319
675

2601008110

meubelen - stoelen - slaapkamers
kasten - bankstellen - fauteuils - matrassen
gordijnen - tapijten - laminaat
verlichting - woonaccessoires

Heel veel uit voorraad leverbaar
Gratis voor de deur parkeren

599

2601008102

Openingstijden:
ma. 13-18u
di.+ wo. 9-18u
do. 9-21u
vr. 9-18u
za. 9-17u

2601008101

899

Hambeukerboord 101 Heerlen
045-5420026 www.hiero.nl

