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Nieuwjaarsconcert Sobornost
weer met ensemble

Telkenjare verrast het Slavisch Byzantijns gemengd koor bij het
openingsconcert van het seizoen met zijn partnerkeuze.
Het nieuwjaarsconcert 2017 werd mede een groot succes door de
medewerking van het kwartet van Patrick Spelthaen uit Bocholtz en zijn
familie. Voor de opening van seizoen 2018, op zondag 14 januari, heeft
Sobornost opnieuw voor een ensemble gekozen:
Coal Mountain, eveneens een familieformatie.
Het concert is traditioneel in de steeds goedgevulde St. Remigiuskerk
van Simpelveld.

Coal Mountain

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.

Zelfsturend Wahlwiller
nodigt uit
En wel alle inwoners voor een bijeenkomst op 9 januari
in de Wilder Tref, aanvang 19.30 uur, met aansluitend Nieuwjaarsborrel.
Het bestuur hoopt, dat U massaal aan deze uitnodiging gevolg zal geven,
want het is de bedoeling om de verdere uitwerking van het vastgestelde
Dorpsontwikkelingsplan Wahlwiller (DOP-W) nader uit te werken en dan
met name het “Sociale Domein”.

Verder in
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Ze timmeren al aardig aan de weg van een beloftevolle muzikale carrière.
De band bestaat uit vader Marcel en moeder Jenny Bahnen, dochter Zowy
(18), zoon Keanu (16) inclusief adoptiefzonen Twan Masala en Hans Wolters.
De naam is ontleend aan het kolen-verleden van Amerika,
de jaren ‘20 en ‘30.

De instrumenten
werden ook in die tijd gebruikt; te weten: gitaar, twee violen, een 5-snarige
banjo, een bouzouki, mandoline, dobro en een Bucket Base uitgevoerd
middels 5-stemmige zang! De prachtige muziek krijgt bijzonder cachet door
de vocale medewerking van sopraan Jenny Bahnen, enkele jaren terug ook
gewaardeerd lid van Sobornost.

repertoire
Dat heeft inmiddels de harten van een groot aantal supporters veroverd. En
het jaarlijks drukbezochte concert in Simpelveld, waarmee het Kerkraadse
koor, met Simpelveldse wortels, telkenjare het nieuwe seizoen opent,
getuigt daarvan.
Ook nu is het entreebewijs na het concert tevens “betaalbon” voor een kop
koffie of thee, deze keer bij Puur Weijers & Weijers aan de Dr. Ottenstraat 46,
Cultuurcentrum De Klimboom.

eerder
Het concert begint op verzoek van veel supporters, reeds om 15 uur;
de kerk gaat open om 14.30 uur met het oog op de te verwachten drukte.

Zijn hiervoor nodig (van alle
leeftijden) , voor bestuurs- en
werkgroepfuncties , voor het
opzetten van o.a. een
huiskamerproject, een
boodschappendienst,
kinderoppas, vervoer regelen
voor bezoek huisarts,
apotheek, ziekenhuis,
computerbegeleiding, hulp bij
de administratie, enz..

entree

glas heffen

Coal Mountain
in historische
kostuums en
omgeving (ze
staan er niet
allemaal op).

Na deze bespreking zijn alle
aanwezigen uitgenodigd samen
het glas te heffen
op het nieuwe jaar.

€ 10 en in de voorverkoop slechts € 8. Entreekaarten zijn nu al te reserveren
of te verkrijgen bij secretaris Joseph Didden, aan de Markt 86 in Simpelveld,
tel. 045-5441892 of per mail te via jo.didden@wxs.nl .

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

AGENDA

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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Vrijdag 29 December:
38ste Groot Tafelvoetbaltoernooi Eys
Café Sport. Iinschrijven tot uiterlijk 19.45 uur,
aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 30 ecember:
TOMA CYCLES CUP ( logo)
in de omgeving van de sportvelden van Sportclub 25 en de
ruiterclub Bocholtz een grote internationale wedstrijd met
deelname van renners uit Nederland, België en Duitsland.
Start 1e reeks: 10.15 uur.
Start laatste reeks 14.15 uur
(zie ook artikel).
III

32e Oliebollenwandeltocht Simpelveld
Start tussen 9 en 14 uur en aankomst Oud Zumpelveld
Irmstraat tot 17 uur (zie ook artikel).

Zondag 31 December:

Donderdag 11 januari:
Danslessen One2Dance Olympia
Voor kinderen groep 3 tot en met 8 van basisschool
Bocholtz.
Vanaf 17.30 uur in Sporthal, zaaltje op 1e verdieping (zie
ook artikel).

Vrijdag 12 januari:
Prinseproclamatie 66e Prins Durchströpere
Ubachsberg. Zaal H. Maas – Caselli, open 19.00 uur
aanvang 19.44 uur (zie ook Vasteloavendsnujts).

Zaterdag 13 junuari
Walking Football RKSVB Ubachsberg
aanvang 10.00 uur (zie ook artikel)

OUDJAARSDAG
Mag vuurwerk afgestoken worden van 18.00 – 02.00 uur.

Maandag 1 januari:
Nujjoarstref Sportclub ‘25
Clubhuis de Sjans (zie ook advertentie).

Donderdag 4 januari:
Inloopmiddag/avond
Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz
In D’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9 van 16.00- 18.30 en van
19 - 21.00 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 6 januari:
Winterwandeling wandelclub JO-NE Vijlen
Div. afstanden Start tussen 8 en 14 uur (zie ook artikel).
III

Belgische zangeres en goochelaar
in Theater De Klimboom Simpelveld
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).
III

Nieuwjaarsborrel +
expositie Kunstcollectief Vaals
van 13-17 uur in het verenigingslokaal op de
Sneeuwberglaan naast de Lidl (zie ook artikel).

Zondag 7 januari:
Winterwandeling wandelclub JO-NE Vijlen
Div. afstanden Start tussen 8 en 14 uur (zie ook artikel).
III

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 2 januari wordt het oude papier in Wahl- en Nijswiller
opgehaald. Graag dit voor 17 uur, goed gebundeld, aan de kant
van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 5 januari, vanaf 18 uur, gebundeld langs de kant van de
weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 11 januari:
WIJK 2 :
Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein;
Broek; Dr. Nolensstraat; De Pomerio; De Slag; Emmastraat;
Gasthof; Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof;
Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de
Klinkert; Op de Weijer; Oude Smedestraat; Overhuizerstraat;
Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat;
Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat;
Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste
en bovenste flat); Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat;
Zandberg.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed zetten.

Herrensitzung Durchströpere
Ubachsberg zaal H. Maas-Caselli Kerkstraat. Zaal open 10.00
uur en aanvang: 11.11 uur (zie ook Vasteloavendsnujts).
v.v.dedurchstropere@live.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-21116881

Dinsdag 9 januari:
Zelfsturend Wahlwiller
nodigt uit in de Wilder Tref, aanvang 19.30 uur, met
aansluitend Nieuwjaarsborrel (zie ook artikel).
III

Alzheimer café Parkstad
in grote recreatiezaal Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Tevoren aanmelden niet
noodzakelijk. Zaal open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur
start programma (zie ook artikel).

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 9 januari:
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen - Bouwensstr.- Bouwerweg - Brandstr. - Brewerstr.
- Buysroggesttr. - Clara Feystr. - Clovisstr. - Deus - Diddenstr.
- Dr.Ottenstr. - Dr. Poelsplein - Dr. Schweitzerstr.- Gangstr.Grispenplein - Haembuckerstr. - Hennebergweg - Jamarstr.
- Kapelstr. - Karolingenstr. - Kromstr. - Laurenthof - Laurentstr.
- Lerschenstr. - Merovingenstr. - Molt - Norbertijnenstr.
- Panneslagerstr. - Peuschkensheiderweg -Romeinenstr. Scheelenstr. - Sougnezstr. - Stampstr. - Steenstr.- St.Georgestr. St. Remigiusstr. - van Werschstr. - Verzetstr. - Vinkedelstr. - Wijnstr.
- Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.
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Winterwandeling
wandelclub JO-NE Vijlen

In Memoriam

Zaterdag 6 en zondag 7 januari aanstaande is die er weer.
De startplaats is in het lokaal aan het Hopschet 2 in Vijlen
waar vanaf 8 uur ingeschreven kan worden. Afhankelijk
van de afstand kan men tot 14 uur starten. Voor 17 uur
dient men weer terug te zijn bij de startplaats.

afstanden

die men kan lopen zijn 6, 10, 15 en 20 km. Inschrijven kost €. 1,50 p.p. leden van
wandelclubs ontvangen korting en betalen €. 1,10. Kinderen tot 16 jaar lopen
gratis mee.

Rustplaatsen
zijn er verschillende en verwarmd, waar men diverse warme en koude gerechtjes
zoals vla, broodjes en soep kan kopen tegen schappelijke prijzen. Uiteraard horen
daar ook koude en warme dranken bij.

de wandeling
gaat voor alle afstanden vanaf het startlokaal in Vijlen, voorbij de Martinuskerk
omlaag naar het dal van de Lombergbeek. Passeren hier de restanten van de
Eerste Nederlandse Cementfabriek, waarna bij de bosrand van het Rotterbos de 6
km zich splitst van de 10-15 en 20 km en via de verzorgingspost in het Vijlenerbos
weer terug keert naar Vijlen.

overige
afstanden, 10, 15 en 20 km, gaan verder richting het Geuldal om dan
bergopwaarts voorbij het “Emmaus” en door het Elzetterbos even eens de
verzorgingspost in het Vijlenerbos aan te doen. Hierna zal de 10 km via het
Vijlenerbos terug keren naar de Hopschet in Vijlen. De 15 km en de 20 km gaan
vanaf de SBB-verzorgingspost verder richting het gehucht Cammerig en naar de
verzorgingspost in Cottessen. De 20 km maakt hier een extra lus naar Kuttingen
en over een voetpad langs de Geul. Na het verlaten van de verzorgingspost in
Cottessen, in het mooie vakwerkgebouw, keren beide afstanden rechtstreeks
terug via het Vijlener- en Kerperbos terug naar Vijlen.
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afwissling
bieden alle afstanden in
landschapselementen,
prachtige vakwerkgebouwen
en fraaie vergezichten.
Jo-Ne hoopt u op een van
deze dagen te mogen
verwelkomen. De vrijwilligers
staan er klaar voor!

Liesje Clignet

Toch nog vrij plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
ons gewaardeerde lid Mw.Liesje Clignet die sinds 1962 deel
uitmaakte van onze vereniging. De woorden “Bezige handen en
een sterke wil, vielen na een bewogen leven stil”, passen echt bij
haar. Liesje was een voorbeeldig lid en zong zeer verdienstelijk
haar altpartij en was altijd aanwezig bij repetities en uitvoeringen.
Noodgedwongen moest zij wegens ziekte haar actieve carrière
rond 2011 beëindigen. Zingen was haar lust en haar leven,
getuige het feit dat ze ook nog enkele jaren lid van Morgenzang
was. Ondanks haar ziekte bleef ze altijd geïnteresseerd in het wel
en wee van het koor, waarmee ze zich zo verbonden voelde,
al 55 jaren lang.
Liesje bedankt, voor wat je voor het koor hebt betekend en wat
je voor het koor hebt gedaan. Wij wensen je familie, vrienden en
kennissen heel veel sterkte en troost toe met dit grote verlies.

Bestuur, dirigent,
leden en sympathisanten van
Zangkoor St.Joseph Bocholtz.

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
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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Alzheimer
café
Parkstad
Dinsdag 9 januari
bent u weer van
harte welkom.
Het thema is:

Dementie op jongere leeftijd.
Er is een echtpaar te gast, waarvan de man al
op jongere leeftijd dementerend is.
Er zal een DVD worden vertoond, waarin
enkele bijzondere activiteiten van hem
te zien zijn. Ingegaan wordt op wat er
met jou gebeurt als je op jongere leeftijd
te horen krijgt, dat jij dementie hebt en
wat de gevolgen zijn voor jou en jouw
mantelzorger(s).

EHBO opleiding

De afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals van
het Rode Kruis start op woensdag 17 januari
een EHBO-opleiding. Deze wordt wekelijks op
woensdag gehouden in het lokaal van het Rode
Kruis aan de Kerkstraat in Bocholtz (achteringang
kerk). Het Rode Kruis heeft dit jaar extra aandacht
voor EHBO onder het motto:

“Weet jij wat je moet doen ? Iedereen EHBO”.
De cursus kost € 150,00 en is incl. cursusmap,
materialen, reanimatie en gebruik van AED. De
meeste zorgverzekeraars geven korting op het
volgen van een EHBO-opleiding; soms wordt deze
zelfs voor 100% vergoed.
Heeft u belangstelling of wilt u zich aanmelden
kunt u contact opnemen met
Truus Timmers, truus.timmers11@gmail.com,
tel: 045-5442800 (na 17.00 uur)

-----

geen regie
Er zal ook een casemanager dementie
aanwezig zijn voor hen die moeite hebben
de regie over hun eigen leven te houden.
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 nadere informatie kunt u contact
opnemen met Thijs Peeters tel. 045-5416248.
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BURGER BELANGEN

Gemeente Simpelveld wenst u
nog prettige Feestdagen en een
gezond en voorspoedig 2018

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

ERIA hoekbank
Eria hoekbank met verstelbare hoofdsteunen.
Zoals afbeelding: 3 zits met eiland, 305-83h-228 cm

Van €1799,- VOOR

ACTIEPRIJS

€1499,-

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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Inloopmiddag/avond Dorpsontwikkelingsplan Bocholtz
Dat in de vorm van een Visiedocument en Uitvoeringsprogramma.
De gemeenteraad heeft het plan op 9 november jl. goedgekeurd.

versterken
Om de verblijfskwaliteit en attractiviteit van het centrum van
Bocholtz te versterken wordt, als onderdeel van het Visiedocument en
Uitvoeringsprogramma, nu een stedenbouwkundig plan opgesteld voor
het gebied Wilhelminastraat, omgeving kerk, Dr. Nolensstraat en Min.
Ruijsstraat. De 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. De gemeente wil graag
de plannen aan de inwoners van Bocholtzu presenteren en zijn benieuwd
naar uw reactie.

PROGRAMMA
16.00 u. 1e inloop met koffie / thee
16.30 – 17.00 u.
Presentatie stedenbouwkundig plan door bureau Verbeek
17.00 – 18.30 u.
Informatie en uitleg aan de informatietafels /
informatieborden
18.30 u. 2e inloop met koffie/thee
19.00 – 19.30 u
Presentatie stedenbouwkundig plan door bureau Verbeek
19.30 – 21.00 u
Informatie en uitleg aan de informatietafels /
informatieborden
+/- 21.00 uur
Afsluiting

presentatie
Die vindt plaats donderdag 4 januari in D’r Aowe Kino, Dr. Nolensstraat 9 in
Bocholtz van 16.00- 18.30 en van 19 - 21.00 uur.
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.

DANKBETUIGING
Langs deze weg
zeggen wij U dank
voor de vele
Gelukwensen,
bloemen en geschenken
ontvangen t.g.v. ons 50 jarig
Huwelijksfeest.
Het was een onvergetelijke dag.

Serv en Annelies Pelzer

Kijkje op het
voormalig
Raadhuis
en kerk in
Bocholtz.
Het balkon
werd in
1983 dichtgemetseld
en voorzien van het grote Oorlogsgedenkraam, gemaakt door glazenier Hub Levigne
in 1951, dat oorspronkelijk binnen hing. Kwam uit Meerssen (1905-1989) en heeft een
groot aantal Glas in Loodramen gemaakt voor openbare gebouwen in heel Nederland
tot in Leeuwarden (Friesland). Verder was hij graficus hoogleraar en ontwerper van
Nederlandse postzegels.

Carnaval in het
Durchströpereriek!

Het nieuwe carnavalsseizoen 2017-2018 is
inmiddels begonnen!
Het carnavalsgevoel begint dan ook al flink te
kriebelen bij de karnavalsvereniging va Genberg!

Voorlopig PROGRAMMA
Zondag 7 januari:Herrenzietsung
Alweer de 23 e en ook nu weer in zaal H. MaasCaselli aan de Kerkstraat in Ubachsberg. Er is
gezorgd voor een spectaculair programma! Zaal
open 10.00 uur en aanvang: 11.11 uur
Entree: In de voorverkoop tot en met 6 januari
€ 15,- bij Café Zinzen.
Kaarten aan de kassa kosten € 20,E-mail: v.v.dedurchstropere@live.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-21.11.68.81.
Het program zult u ongetwijfeld tijdig vinden
op de site en Facebook.

Vrijdag 12 januari:
Prinseproclamatie 66e Prins (6 x11 jaar).
Zaal H. Maas – Caselli, open 19.00 uur en
aanvang 19.44 uur.
Entree € 10,- p.p. (Voor personen jonger dan 18
jaar bedraagt de entree € 5,- p.p.).

Zaterdag 20 januari:
Jeugdprinsenpaarproclamatie
“J.C.V. De Jong Ströpere”
Zaal Maas-Caselli Aanvang: 14.11 uur.
Entree: € 2,50 p.p.

Vrijdag 26 januari:
Jeugdprinsereceptie
Waar, is nog niet bekend.Van 19.11 tot 20.30 uur.
Aansluitend gezellig carnavalstreffen.
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Belgische zangeres
en goochelaar in Theater De Klimboom

Het nieuwe jaar wordt op zaterdagavond 6 januari in Theater De Klimboom ingeluid
door de Belgische zangeres Stefania, zij werkt in deze theatershow samen met
Magic Kevin. In deze 90 minuten durende theatershow zal Stefania ons meenemen in
haar liefde voor muziek.

magisch
Naast haar betoverende stem die iedereen zal doen smelten zal tijdens deze show
ook ervoor gezorgd worden dat u wordt betoverd door de magische trucs van ‘’Magic
Kevin’’.
Hij komt met een compleet nieuw repertoire, waarbij zelfs de mensen die hem al
eerder zagen wederom versteld zullen staan van zijn acts. Ook heeft Stefania ervoor
gezorgd dat er samen met Kevin een speciale verrassingsact zal worden vertoond
waar nog lang over zal worden nagepraat. Met deze act zal gelijk het hele theater in
de juiste sfeer terecht komen.

hoofdzakelijk
gaat de show om de stem van zangeres Stefania, want met haar ballades, up-tempo
en love songs zal zij u een frisse start van het jaar 2018 gaan geven
en dit is nog maar pas het begin!
U kunt reserveren via 06-55.95.45.25. of via info@puurweijersenweijers.nl .
De entree van deze theatershow bedraagt € 10,- De voorstelling vindt plaats op 6
januari en begint om 20.00 uur.
U vindt Theater De Klimboom in de Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld
Stefania en Magic Kevin zaterdag 6 januari in de Klimboom.

Kandidatenlijst GRV’18

Bestuur en leden van

Ook de komende jaren zal CDA VAALS zich inzetten
voor de mensen van Vaals, Vijlen en Lemiers en
wil samen met hen verder bouwen aan bloeiende
gemeenschappen in elke kern, waar zowel de
huidige en ook de nieuwe inwoners graag en
gelukkig wonen én leven.

Fanfare St. Cecilia
wensen U allen een fijne
jaarwisseling
en een gezond en gelukkig 2018.

opkomen
CDA VAALS wil écht opkomen voor de belangen
van haar inwoners en vindt dat de gemeente
oplossingen moet realiseren vóór en met de
inwoners. Men vindt dat de kwaliteit van het lokaal
bestuur in meerdere opzichten aan kwaliteit dient
te winnen.
verantwoordelijkheid
wil men daar graag voor dragen. De kandidaten
staan klaar om aan de slag te gaan.

Wij danken alle vrijwilligers en mensen
die ons een warm hart toedragen
voor hun steun in 2017.

kandidatenlijst

1. John Coenen Vijlen 2. Thijs Jussen Vaals
3- Gert van Vliet Lemiers 4 Patrick Simons Vaals 5. Patrick van Wezel Vijlen 6. Ingrid Kremer Vaals 7. Hans Deckers Lemiers 8. Leo Schweitzer Vaals 9. Roland van Delden Vijlen 10. Eric Volders Vaals 11 Marc Creusen Vaals 12. Jo van der Meij Vaals en
13. Lambert Jaegers Vijlen

Stap over
en krijg
€ 50 cadeau*

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

Die is op 12 december tijdens de Algemene
Ledenvergadering vastgesteld. Politiek
leider en Lijsttrekker John Coenen was al
in een eerder stadium door de Algemene
Ledenvergadering benoemd.
Het bestuur presenteert met gepaste trots
de volgende kandidaten:

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

Voor vragen en/of opmerkingen:
Vice-voorzitter: Jo van der Meij via
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St. Hubertus gaat 175 jarig
bestaan vieren
Nu het begin van 2018 nadert staat bij de schutterij uit
Ubachsberg alles in het teken van het 175 jarig jubileum.

goedkeuring
In juli 1843 gaf pastoor K.K. Dircks van Ubachsberg, 1 jaar na
de bouw van de kerk, zijn goedkeuring aan het oprichten
van een schutterij. Nu bijna 175 jaar later is deze oudste
vereniging van Ubachsberg nog altijd bloeiend en heel actief
binnen de schutterswereld en de Ubachsbergse gemeenschap. Dit blijkt
wel uit het feit dat er in het jubileumjaar 2018 tal van activiteiten worden
georganiseerd, waaronder enkele samen met andere verengingen van “Gen
Berg” .

7 april Stubefest
‘spring edition’
8 april Vlado Kumpan und seine Musikanten
2 juni Jubileumreceptie met Feestavond
3 juni RKZLSB Schuttersfeest met Hubertustreffen
8 september Oktoberfest met optocht
9 september Koningsvogelschieten met Koningsbal
Dat de schutterij met de tijd meegaat, zonder de mooie schutterstradities uit
het oog te verliezen, blijkt wel uit het bovenstaande programma. Dit wijkt
namelijk “iets” af van de belofte die in 1843 aan de pastoor werd gedaan:

“Dat aan die dansparteien die voorheen den ganschen nacht
door duurden en waarheen jongelingen en jonge dochters uit
de omstreken in menigte heen kwamen niet meer zouden plaats
hebben, wanneer zulke vereeniging tot stand kwam”.
Het beloofd een mooi en feestelijk 2018 te worden voor de schutters
van “Gen Berg”

045-5441425
Na meer als 40 jaar ga ik stoppen
met mijn zaak.
Zaterdag 30 december is de laatste
Openingsdag.
Hartelijk dank aan alle klanten voor
de prettige samenwerking.
Ik wens u veel geluk en gezondheid
Bedankt Jos & Marjo Laval

Fijne feestdagen
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De schutterij in 1932. (Wat die eerste 4 letters onder de foto betekenen kunnen
we niet achterhalen, weet u het, laat het ons weten. redaktie).
In Eys, Eyserheide en Trintelen heeft iedereen in de
afgelopen weken een enquête in de bus gekregen.
Tot nu toe zijn al veel reacties binnengekomen.
Daarin zijn al waardevolle ideeën te vinden
waarmee de leefbaarheid in deze dorpen kan
worden verbeterd.

niet gereageerd
hebben ook diverse inwoners. Is het formulier per
ongeluk weggegooid? Het was ingevouwen in het
kerkblad ‘Van deur tot deur’.
Hoe meer mensen meedenken,
hoe meer wij met ons allen kunnen
aanpakken.
Daarom: zoek die enquête en vul
hem in, of ga op internet naar:
goo.gl/5VmXjC (zonder www,
exact zoals het hier staat).
Alle reacties die voor 30
december binnenkomen worden
meegenomen!
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32e Oliebollenwandeltocht Simpelveld
Zaterdag 30 december wordt door wandelvereniging
NOAD uit Bocholtz samen met de Stichting Promotie
Simpelveld de inmiddels wijd en zijd bekend staande
Oliebollenwandeltocht in en om Simpelveld georganiseerd.
Het is al voor de 32e achtereenvolgende keer.

afstanden
Gekozen kan worden uit 4 afstanden te weten 7, 12, 15 en 18 km.
Het idee om tussen Kerstmis en Nieuwjaar buiten iets te organiseren waar èn vakantiegangers èn
bewoners van de eigen streek aan kunnen deelnemen, is ooit (in 1986) bij de toenmalige V.V.V.
Simpelveld geboren.

uitgewerkt
M.m.v. wandelsportvereniging N.O.A.D. uit Bocholtz is dit evenement verder uitgewerkt. Deze
beschikken immers over de nodige know-how wat betreft het uitstippelen van zeer afwisselende
wandeltochten.

Routes
Ook dit jaar hebben de parkoersbouwers weer weten te zorgen voor mooi wandelroutes. Na de start
vanuit Party Centrum Oud-Simpelveld in Simpelveld gaan de 15 en 18 km routes naar Bosschenhuizen,
dan richting Vrouweheide, Huls, Imstenrade, Hondsrug naar de Rolduckerweg waar de rust is bij Hesi.

De 7 km tussen 09.00 en 14.00 uur, de 12
km tussen 09.00 en 13.00 uur en de 15 en 18
kmtussen 09.00 en 12.00 uur.

terug
De wandelaars dienen uiterlijk 16.00 uur weer
terug te zijn aan het startpunt.

Inschrijfgeld
Dat bedraagt € 2,50 inclusief de oliebol én een
beker glühwein of warme choco.
Bondsleden ontvangen € 0,50 reductie.
Een sticker is te koop voor € 0,25.
en.......Het wandelen geschiedt op eigen risico
en verantwoording, maar iedere deelnemer is
verzekerd tegen schade aan derden.
De medische verzorging is in de vertrouwde
handen van EHBO Kerkrade.
Sportwandelaars kunnen het I.V.V.-stempel
verkrijgen.

12km
Deze wandelaars gaan via de kortste weg naar de Huls en volgen dan samen met de 15 en 18 km de
route naar de rust bij Hesi. Daarna gaan alle drie de afstanden via Vrusschenhuuske parallel aan de
spoorlijn naar Damianum, Waalbroek, Broek, Kievit, en via Oude Simpelvelderweg naar de Sportlaan.

tweede rust
Is in de kantine van de SV Simpelveld. Hier wordt door de Stichting Promotie Simpelveld voor een “natje”
(hopelijk niet het weer) en een “droogje” gezorgd in de
vorm van een bekertje glühwein of warme chocolade
en een oliebol.

Terug
gaat het dan naar Simpelveld, alwaar de 18 km nog
een ommetje maakt via Baneheide, Bulkemsdalweg
richting Bulkem en voor de spoorbrug parallel aan de
spoorlijn naar het station van de ZLSM en vandaar naar
de startplaats. De 15 en 12 km gaan via een kortere

route naar de Bulkemsdalweg en vervolgens dezelfde route als de 18 km terug naar de startplaats.

7 km
Die wandelen rond de kern van Simpelveld en hebben slechts één rust in de kantine van de SV
Simpelveld.

Kribkes
Vermeld kan nog worden dat
men onderweg op een aantal
plaatsen kribkes kan bewonderen
die staan opgesteld in het kader
van de kribkesroutes Simpelveld/
Bocholtz.
Wanneer de weergoden
gunstig gezind zijn, is dit een
wandeltocht die beslist de
moeite
waard is om mee te maken.

waar loopt u
Veelal over verharde (veld)
wegen. Desondanks zijn, gelet
op de tijd van het jaar, passende
kleding en schoeisel gewenst,
aangezien de tocht onder alle
weersomstandigheden doorgaat.
Uiteraard wordt de verzorging
als vanouds uitstekend verzorgd
door de eigen leden van NOAD.

vertrek
vindt zoals al vermeld plaats
vanaf Party Centrum OudZumpelveld aan de Irmstraat 23.
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Super deals
in ons zitgedeelte.
week 52: 27 t/m 30-12
Zuurvlees menu:
friet, zuurvlees, appelmoes,
salade, frisdrank(selectie)
en dessert

€ 6,95

Actie’s alleen geldig
in ons vernieuwde zitgedeelte
Fijne jaarwisseling
en een mooi 2018!
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!!
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Piet Strolenberg “mister Helios” stopt!

M.i.v. het nieuwe jaar stopt Piet Strolenberg als trainer van de fitnessgroep op zondag.
Twee maanden geleden heeft hij het bestuur reeds geïnformeerd over zijn besluit.
Het kost hem veel moeite want hij wil de vereniging niet in de steek laten.
Maar nog belangrijker vindt hij het om op tijd te stoppen.

einde
Daarmee komt een einde aan de tal van werkzaamheden die hij in de afgelopen 60 jaar
op zijn schouders heeft genomen.

CV
Als 17 jarige start hij in 1957 als gewichtheffer en na een imponerende carrière wordt hij gewichtheftrainer. Niet alleen bij Helios maar ook als bondscoach is hij actief geweest. Bestuurslid, secretaris,

fijne feestdagen

beheerder ledenadministratie,
klusjesman, ontwikkelaar van cursussen,
fitnesstrainer, klusjesman, organisator van
uitstapjes, adviseur van het bestuur etc.
etc.: steeds heeft hij zijn vereniging Helios
gediend waar dat nodig was.
bedankt
Op zondag 10 december jl. heeft het
bestuur, o.l.v. voorzitter Jo Scheeren,
hem tijdens de training van zijn groep
namens de hele vereniging bedankt. En
natuurlijk is daarbij ook een cadeau aan
hem overhandigd. Zijn opvolger, Richard
Loneus, heeft zich de afgelopen weken al
prima ingewerkt.

fitness
Piet zal nog regelmatig in het sportlokaal
verschijnen maar dan als iemand die
komt fitnessen. Bij vragen kan men er
zeker van zijn dat hij met alle plezier van
advies zal dienen.

( Piet, mag ik je nog vele jaren plezier bij
“ jouw Helios” wensen. Leo Franzen Troef)
foto: Piet Strolenberg, die stopt.

Wij danken u voor het genoten vertrouwen en wensen u een gezond 2018 toe

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

www.autovaessen.nl
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Villa Dancers Vijlen 30 jaar

Ze nemen ook ook al even zoveel jaar een unieke plaats in binnen het Vijlense culturele en sociale
leven. Samen met de enthousiaste trainers, Frank Waghemans en Yentl Smeets wordt het hele jaar
door getraind op de showdans, om deze in de carnavalsperiode in Vijlen en omstreken te laten zien.
Eenenthousiaste club, waarbij het belangrijk is, dat de dansers plezier hebben
bij het uitoefenen van hun hobby.

meedoen?
Ben je tussen de 10 en 20 jaar jong en heb je zin om ook bij de Villa Dancers te komen dansen of wil je
een keer vrijblijvend komen kijken? Neem gerust contact op, of kijk op de website www.villadancers.nl ,
Facebook of instragram. Je kunt ook bellen naar Marion Smeets 06-54.23.30.95.

Danslessen bij
One2Dance Olympia

Afgelopen tijd hebben de kinderen van groep
3 tot en met 8 van basisschool Bocholtz een
brief mee naar huis gekregen over de nieuwe
danslessen van One2Dance Olympia. Bij de
start van het nieuwe jaar gaan deze in en duren
5 weken met elke week ‘n les. De eerste is
donderdag 11 januari en de laatste donderdag
8 februari. De kosten bedragen slechts €10, -.

kennen leren
leert men de vereniging door hieraan deel
te nemen. De lessen worden gegeven in de
Sporthal, in het zaaltje op de eerste verdieping.

tijden
De Villa Dancers met hun nieuwe tassen van Cuba Libre.

Haarstudio

- Groep E: 17.30-18.30uur (van 5 t/m 8 jaar)
- Groep D: 18.30-19.30uur (vanaf 9 jaar)
Uiteraard zijn ook andere geïnteresseerden
die de brief niet hebben ontvangen van harte
welkom. Voor vragen of meer informatie kunt u
contact opnemen met Nicole Huppertz.
06-41.54.63.27. (na 17.00uur) of via de mail
one2danceolympia@hotmail.nl .

The Passion

Wij wensen u een gelukkig nieuwjaar
geopend

Ook neemt de vereniging komend jaar deel aan
The Passion in Simpelveld. Hebt u interesse om
hieraan deel te nemen als danser(es)?
Neem dan contact op met ons!
Wellicht dat wij onze krachten samen kunnen
bundelen.
Ons idee is om jong en oud te combineren in de
choreografie. Iedereen kan deelnemen.
Zo zijn er wellicht diverse dansstijlen te
combineren.

interesse
om samen met Olympia deel te nemen, stuur
dan een mail naar
one2danceolympia@hotmail.nl
of kom op donderdagavond langs in de
Sporthal/entresol in Bocholtz.

KORTVERMELD
BOCHOLTZ:
Bibliotheek gesloten
T/m 2 januari is ze dicht.
Let op: de bibliotheek zal eerder weer open
zijn dan de basisschool.

Pagina 10
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Clubs uit Simpelveld
halen € 1.793,- op
met Grote Clubactie

Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit jaar weer fanatiek
aan de slag gegaan voor hun sport-, cultuur- of hobbyvereniging.
Gezamenlijk is er 8,9 miljoen euro opgehaald met 5.500 deelnemende verenigingen.
Zo’n 225.000 leden gingen de straat op om loten te verkopen voor hun club. Gezamenlijk
verkochten zij bijna 3 miljoen loten. In de afgelopen drie jaar is de opbrengst uit de Grote
Clubactie per club gestegen met gemiddeld 22%. Hieruit blijkt dat de Grote Clubactie voor
verenigingen relevanter is dan ooit.
Dit jaar deden in Simpelveld de volgende verenigingen mee:
- Sport Vereniging Simpelveld met een opbrengst van € 1.552,80
- Stichting Culturele Evenementen Simpelveld met een opbrengst van € 240,00

opbrengst en verloting
- 80% van de opbrengst gaat naar de vereniging.
- Van de deelnemende vereniging is ruim 75% sportvereniging. De overige verenigingen
zijn hobby- en cultuurverenigingen.
- De hoofdprijs van de Grote Clubactie bedraagt € 100.000,-. Mensen die dit jaar een lot
hebben gekocht, kunnen hun lot checken via een Lotchecker.

Nieuwjaarsborrel en expositie
met Kunstcollectief Vaals

Tijdens de nieuwjaarsborrel van het Kunstcollectief Vaals is er gelegenheid onder het
genot van een borrel en bite de creaties van een tiental kunstenaars te bekijken en hen
te ontmoeten. De stijl varieert van abstract, magisch realisme tot realisme en portretten.
De bijeenkomst vind plaats op 6 januari van 13-17 uur in het verenigingslokaal op de
Sneeuwberglaan naast de Lidl. De expositie zal daarna op dezelfde tijden nog te bezichtigen
zijn op 7, 12, 13 en 14 januari.
Iedereen is van harte welkom en de kunstenaars kijken er naar uit u te ontmoeten.

Bestuur, dirigent en leden van
HARMONIE ST. AGATHA EYS
en het
INSTRUMENTENFONDS
danken alle trouwe supporters, bezoekers,
donateurs en sponsoren
(Vrienden van de Harmonie) voor de ondervonden
sympathie en steun in het afgelopen jaar.
Wij wensen iedereen van harte een
gelukkig, gezond, voorspoedig en muzikaal 2018.
MET MUZIKALE GROETEN,

HARMONIE ST. AGATHA EYS

38ste groot
Tafelvoetbaltoernooi
Morgen vrijdag 29 december,
organiseert T.V.C. Blauw-Wit ‘62 dit
in Café Sport te Eys. Dit jaar met een nieuwe
toernooiopzet, waardoor de toernooiuitslag meetelt
voor de ZOH-Bokaal dat gespeeld wordt op Topper tafels
volgens het z.g. “Zwitsers Systeem”.

betekenis
Dit betekent, dat de ZOH competiteklasse, waarin men
speelt, geen rol speelt, maar op het toernooi zelf, door
middel van kwalificatieronden, wordt bepaald in welke
ronde men uiteindelijk de KO-fase speelt.

voordeel
van dit systeem is, dat iedereen een minimaal aantal
kwalificatieronden speelt, waarbij men in principe
steeds tegen gelijkwaardigere spelers geloot wordt en
men tijdens de KO fase, ongeacht de competitieklasse,
tegen die spelers speelt die op dit toernooi ongeveer
net zo goed of slecht tijdens de kwalificatie hebben
gepresteerd.
Ook is de koppelsamenstelling niet meer gebonden aan
klassen. Iedereen kan deelnemen op zijn/haar niveau
en genieten van dit gezellige en goed georganiseerd
toernooi.

snel
Om een snel toernooiverloop te krijgen , wordt er
gespeeld op 10 speeltafels.
Er zijn 9 prijzen te winnen, als volgt verdeeld: 3 in de Pro
klasse, 3 in
de Amateur en 3 prijzen in de Nieuwelingen klasse.

hongerig
Ook wordt er aan de hongerige deelnemers gedacht en
kan er tijdens het toernooi een koude of warme snack
besteld worden bij de keuken.

inschrijven
kan tot uiterlijk 19.45 uur, waarna om 20.00 uur stipt
wordt gestart met de wedstrijden.
Voorinschrijving kan op de website www.tafelvoetbal.nl
of door een mail te sturen naar info@tvcblauwwit62.nl
met vermelding van de namen van het koppel.
Iedereen is natuurlijk van harte welkom een kijkje te
komen nemen op dit gezellige toernooi.

TOMA
CYCLES CUP

Op Zaterdag 30 december is er
in de omgeving van de
sportvelden van Sportclub 25 en de ruiterclub een
grote internationale wedstrijd met deelname van
renners uit Nederland, België en Duitsland. Zij zorgen
voor spannende wedstrijden en veel spektakel op dit
selectieve parcours.

categorieën
Jeugd, Nieuwelingen en Junioren, Dames, Amateurs en
Masters, Beloften en Eliterenners.
Start 1e reeks: 10.15 uur.
Start laatste reeks 14.15 uur.

Parcours: Aretsbosweg
Alles mede mogelijk gemaakt met subsidie
gemeente, de medewerking van de ruitervereniging,
hondenvereniging en de gastvrijheid van Sportclub ‘25

Entree gratis
Pagina 11
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WDZ info

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

Naschools bewegen
In de kerstvakanties worden activiteiten in het kader van samen bewegen georganiseerd. Donderdag
4 januari kunnen tussen 11.30 en 14 uur de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen terecht in
de sporthal in Bocholtz.
De jeugdafdeling van WDZ heeft een afwisselend beweegprogramma voor de kinderen
samengesteld. In de spellen ligt de nadruk op bewegen in het algemeen en niet zozeer op een
bepaalde sport. Wil je meedoen? Kom langs! Meer info en aanmelden via: www.samenbas.nl. Je kunt
ook gewoon langskomen op 4 januari en meedoen is gratis. Voor een drankje en een versnapering
wordt gezorgd.

Zaterdag 30 dec.:
19.00 uur: Geen H. Mis

Zondag 31 dec.:
9.45 uur:
Dankdienst voor het
afgelopen jaar.

Kwajongen
Om misverstanden te voorkomen. WDZ kent een kwajongcompetitie in de wintermaanden, maar op
de eerste zaterdag van het nieuwe jaar organiseren Ger Vliegen en André Crutzen gewoon zoals elk
jaar het traditionele Wiel Beckers Kwajongconcours. Om 14.00 uur starten de kaarters in de kantine
van WDZ. Aanmelden hoeft niet, gewoon komen op zaterdag 6 januari, graag op tijd komen om de
indeling te kunnen maken en er op tijd gestart kan worden.
De kwajongcompetitie gaat overigens verder op dinsdag 16 januari en start om 19.00 uur in de
kantine.

Maandag 1 jan.:
11.00 uur:
Hoogmis Nieuwjaar
Waarna receptie op
pastorie

Winterwandeling
Zondag 14 januari houdt de veteranenafdeling haar jaarlijkse winterwandeling. Gestart wordt om
10.00 uur vanuit de kantine. De wandeling voert door de omgeving van Bocholtz met een tussenstop
in Lemiers. De tocht gaat over goed begaanbare wegen en is voor jong en oud goed te doen. Na
aankomst in de kantine is er nog een gezellige nazit.
Aanmelden kan tot maandag 8 januari bij Jos Mennens: jmennens@gmail.com .

Zaterdag 6 jan.:
19.00 uur: Mia en Frans
Schouteten

Roda JC
Leden van WDZ en aanhang kunnen voor een gereduceerd tarief naar de wedstrijd Roda JC - Ajax op
woensdag 7 februari om 20.45 uur. Kids (t/m 12 jaar) betalen €7,50,- en volwassenen betalen slechts
€12,50. Kaartjes kunnen besteld worden, uiterlijk tot en met donderdag 25 januari op activiteiten@
vvwdz.nl . Vermeld je naam, adres, woonplaats, je geboortedatum en het nummer van je ID kaart of
paspoort. De kaartjes worden door WDZ bij Roda JC opgehaald en de bestellers krijgen bericht waar
ze kaartjes kunnen ophalen. Dat is niet bij het stadion!

Zondag 7 jan.:
9.45 uur:
Jaardienst Hein Muyrers
Gest. Jrd. Mimi Hendriks
– Spork
Jac Gulpen (nms. buurt)

Wens
Ik wens jullie allemaal een fijne jaarwisseling en geluk, voorspoed, maar bovenal een goede
gezondheid in 2018. Bedankt dat jullie in het afgelopen jaar aandacht besteed hebben aan mijn
stukjes.
De WDZ redacteur.
(We plaatsen normaliter geen wensen gratis, maar WDZ heeft in ons vorig nummer al een wens
advertentie geplaatst.
Redactie.)

Maandag 8 jan. :
19.00 uur: Gest. h. mis
Guillaume en Bertha
Xhonneux.

Mooie feestdagen

Prettige feestdagen

Pagina 12

Nr. 52

28 december 2017

Vrijwilligers
vacatureladder Vaals

Een greep uit het aanbod:

Walking Football bij RKSVB
De eerste sessie heeft plaats gevonden. Maandagochtend 18 december zijn een aantal
mensen o.l.v. Hans Ederveen en Loek Moling gestart met deze activiteit.

Voetbalclub Rood Groen LVC 01
is op zoek naar een

penningmeester voor het seniorenbestuur.
Judo club Zarei Wahlwiller-Vaals
is op zoek naar een vrijwilliger
die uit wil helpen bij div. activiteiten.

VVV Vaals
is op zoek naar

enthousiaste vrijwilligers.
Dienstencentrum Ouderen Soos
is op zoek naar vrijwilligers
die hun willen helpen met o.a. koffie maken en
serveren , opruimen etc.

De Boodschappenhulp van Vaals
zoekt vrijwilligers die boodschappen willen
doen voor ouderen die (tijdelijk) niet zelf de
boodschappen kunnen doen.

Fietsersbond Limburg
is op zoek naar fietsrouteplanners voor het
in kaart brengen van hun woonomgeving.
Heeft u een

voor een ander?

AED/reanimatienetwerk Vaals zoekt
vrijwilligers.

“Zwemvereniging ZVV `75”
is op zoek naar begeleiders voor bv.
Recreatie zwemmen met kinderen.

Samen met jongeren
Altijd al in een jongerencentrum willen
werken? Ze hebben je hulp nodig.

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

Succesvol Walking
Football bij RKSVB
Ubachsberg.

fijne feestdagen
en een gelukkig nieuwjaar

Het weer was
slecht maar aan
de foto te zien was
het plezier groot.
Hebt u deze keer
gemist en bent wel
geïnteresseerd?
U bent van harte
welkom op
zaterdag 13 januari
om 10.00 uur op
het complex van
RKSVB.

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

Openingstijden:

Wij wensen u
een gezond nieuwjaar

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
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Romijn & Lenders Assurantiën wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2018!

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

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

Min. Ruijsstraat 2 – 4
6351 CK Bocholtz

T 045 568 02 70
F 045 568 02 72

www.romijnlenders.nl
info@romijnlenders.nl

onderscheidingen

Nieuwjaarstref
Wij willen iedereen bedanken die de club een warm hart
toedraagt en die van 2017 weer samen een onvergetelijk
jaar hebben gemaakt. Maandag 1 januari is clubhuis
de Sjans weer geopend. Van 13:00 tot 17:00 uur is er
gelegenheid om het nieuwe jaar te openen onder het
genot van een hapje en drankje We nodigen dan ook
iedereen van harte uit om op 1 januari samen met ons het
nieuwe jaar te vieren. 2017 was een jaar was we nog lang
met prachtige herrineringen op terugkijken.
Het bestuur wenst u allen hele fijne feestdagen en de
allerbeste wensen voor 2018, het jaar waarin Sportclub’25
alweer 93 jaar bestaat! ( zie ook de advertentie)

Na het geweldige buffet de uitreiking van de verschillende onderscheidingen.
Leo Deswijzen en Jean Prickarts, namen dit, op hun specifieke manier, voor rekening.
Als eerste werd het “Sjtuggel-iezer” uitgereikt, aan Math Quodbach, voor de manier waarop
hij altijd betrokken is met het team in de dug-out.
De gouden schoen, voor de “betrokken veteraan”ging naar Ron Coerver, die jammer
genoeg de voetbalschoenen aan de wilgen heeft gehangen.
Hierna trad Thijs Hodiamont af, als veteranenprins, en was het moment gekomen, om de
nieuwe prins uit te roepen. Dit werd niemand minder dan Jürgen Steinhauer, die vol trots,
de scepter zal gaan zwaaien. Daarna ging het feest nog tot in de kleine uurtjes door,
en gaan we ons nu al stil verheugen op de volgende activiteit, namelijk het weekend
Dublin in september 2018.

Kwajongconcour
Op zondag 7 januari wordt door Robert Honings weer het
Kwajongconcours georganiseerd. Ook dit jaar zijn er weer
diverse prijzen te winnen. Start is om 10.00 uur, de kantine
is uiteraard eerder geopend. Wij hopen vele koppels te
mogen begroeten.

Veteranen dag
Traditioneel werd zaterdag 2 december, na de laatste
wedstrijd van het jaar, de “veteranen dag” gehouden. De
organisatie had alles, duidelijk gemaakt, via een flyer,
waarna men zich kon opgeven voor deelname. Liefs 42
personen gaven“akte de préséance” geven. Verzamelen was
om 3 uur, op de parkeerplaats voor de kantine “de Sjans”. De
bus van van Meurs zette zich in beweging.
Tot nu toe, wist niemand, wat de dag zou gaan brengen.
Na een stukje rijden, nam Roger Kohl, als een van de
organisators, het woord, en legde hij in het kort uit, wat de
bedoeling zou zijn.
Eerst naar de de Alfa brouwerij in Thull/Schinnen.
Na koffie/thee met een stuk vla, werd de groep opgedeeld
in tweeën, en begon een groep met een film over het
ontstaan van de brouwerij en het maken van de bieren.
De andere begon aan de rondleiding door de hallen.
Daarna begonnen de tappen van de verschillende soorten
gerstenat te lopen. Hierna weer richting Bocholtz, waar we
in de kantine getrakteerd werden op een heerlijk en groots
koud en warm buffet.
Inmiddels zorgde Roger Koll voor de muzikale
ondersteuning, en praatte Remond Schmitz het programma
aan elkaar.
Ook hier ging uiteraard de tapkraan los, en waren John
Derwall en zijn vrouw Marian, gastheer en gastvrouw.
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Jubileum playbackshow Ubachsberg
De playbackshow: wie heeft er niet
zijn eerste podiumoptreden gehad?
De jeugdcommissie van RKSVB organiseert voor de 33ste keer de playbackshow
op zaterdag 10 februari in café Gen Berg (voorheen Zinzen 2.0) vanaf 14.11 uur. Dit
jubileum laten we niet zomaar voorbij gaan. Naast de playbackshow voor de kinderen
wil men iedereen die ooit heeft deelgenomen, gepresenteerd heeft, gejureerd heeft,
of op een andere manier de show heeft bezocht, uitnodigen om naar deze jubileum
playbackshow te komen.

Heb je
- Foto- of filmmateriaal dat we voor die dag mogen gebruiken?
- Goede herinneringen aan een optreden van vroeger en wil je dit zoveel jaren later
nogmaals laten zien?
- In het verleden de playbackshow gepresenteerd en wil je nogmaals je kunsten
showen?
Een optreden van de Starsisters.

Terugblikken

op die goede oude tijden, kom er dan naar toe en meldt je aan
bij het event.
contact
opnemen kan door een mail naar Andrea Scheepers
jopejaan@zonnet.nl te sturen

RD4 Aangepaste
openingstijden rond
Nieuwjaar

Op Nieuwjaarsdag zijn alle Rd4-vestigingen gesloten.
Raadpleeg voor de juiste inzameldagen uw persoonlijke Rd4afvalwijzer. Dat kan ook via www.rd4.nl of via de milieuapp
voor Apple en Android smartphones.
Aanbieden bij verzamelcontainers rond

Nieuwjaarsdag
Rondom Nieuwjaarsdag kan het voorkomen
dat verzamelcontainers voor glas en textiel vol
raken. Het is daarom wenselijk om in deze
periode het aanbieden van afval in de
verzamelcontainers zoveel mogelijk buiten
het weekend en deze feestdag om te doen.
Wanneer een container vol is, neemt u uw afval
dan weer mee naar huis en probeer het later
nog een keer. Het is verboden om afval naast
de container te plaatsen, u kunt hiervoor een
boete ontvangen.
Sluiting ondergrondse afvalcontainers rond

Oud & Nieuw
Om brandstichting te voorkomen, worden de
textielcontainers op zaterdag 30 december
2017 afgesloten. In de loop van dinsdag 2
januari 2018 worden de containers weer
opengesteld.
Voor meer informatie kijk op www.rd4.nl of
neem contact op met het Rd4-servicepunt via
info@rd4.nl of (045) 543 71 00.
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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●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
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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
Nr. 50 www.hiero.nl
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