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Veel solisten bij Sobornostconcert
Een fors aantal solisten valt te beluisteren in het Nieuwjaarsconcert dat
het Slavisch Byzantijns Gemengd koor zondag 14 januari om 15 uur geeft
in de St. Remigiuskerk van Simpelveld. Onder hen ook Lilit Sati en oudSobornostlid Jenny Bahnen van Coal Mountain.
De voorverkoop is positief beïnvloed door het Kerstfeest.
Een aantal entreekaarten diende als welkom kerstkadootje.
Terecht dus dat Sobornost in het uit te voeren programma met de band
Coal Mountain ook terugblikt op de voorbije Kerstdagen.
Kaarten zijn nog tegen voorverkoopprijs (8 euro) te krijgen bij de secretaris
van Sobornost, Joseph Didden aan de Markt 86, tel. 045-5441892 of te
reserveren via jo.didden@wxs.nl . Aan de kassa bedraagt de entreeprijs € 10.

Zo mooi kan het zijn.

Nieuwjaarswandeling IVN-Eys
Het blijft gezellig, samen wandelen en elkaar ontmoeten na de
feestdagen. Daarom biedt IVN Eys/Bocholtz-Simpelveld u een heerlijke
Nieuwjaarswandeling aan op zondag 14 januari
Vertrek om 13.00 uur in Eys van de parkeerplaats bij de basisschool, hoek
Nachtegaalstraat/Kanariestraat. Vandaar langs kasteel Goedenraad rustig
omhoog richting Eyserheide met prachtige vergezichten.
In Eyserheide is pauze met een hartverwarmende traktatie.
Een vrije gave daarvoor wordt op prijs gesteld.
Na de pauze nog een mooi stukje terug naar Eys.

7 km ongeveer
is de wandeling en niet erg zwaar, maar er moet wel wat geklommen worden.
Ook kunnen de paden modderig zijn. Stevig en waterdicht schoeisel en een
stok zijn aan te bevelen. De route zal aangepast worden als de
omstandigheden dat nodig maken.
Iedereen kan mee ook niet leden. Meer info bij Constance Kerremans
043-4506270 of mail c.h.m.kerremans@ziggo.nl .
Algemene info ook op de website www.ivn.nl/afdeling/eys .
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Een vrij recente foto voor het stadhuis van Kerkrade.
Foto Kaldenbach Vaals.

Weer regeert Prinsenpaar
Baagratte Nijswiller
Zaterdag 25 november j.l. vond in de goed gevulde aula waar
voorheen het Sophianum gevestigd was de jaarlijkse zitting van de
karnavalsvereniging plaats.
Na een aansprekend progam traden gemeenteprins Roger met zijn
prinses Jolanda af. Na de pauze werden de nieuwe heersers van het
Baagratterijk geproclameerd.
Tot grote verrassing van velen kwamen Prins Ralph 1e met Prinses Marjo
tevoorschijn.

C.V.
Ralph Klinkenberg,
enge echte Nieswielder jong, voetbalde al jong bij SV Nijswiller en klom
op tot het eerste waar hij ook jaren speelde, daarna het 2e en nu met
veel plezier op het veteranen-elftal. ( ja wenste auwer wets). Ook was
Ralph jaren actief lid en secretaris van de tafelvoetbalvereniging Scherp
Vör. Momenteel is hij al 9 jaar bij de raad van elf waar hij nu de functie van
secretaris vervuld. Zijn hobby’s zijn verder tennissen en wandelen met
hondje Buddy. Hij werkt ook en al 15 jaar bij de firma Cuijpers Services BV
als heftruckchauffeur.
lees verder op pagina 3

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
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Zaterdag 13 januari:
Achim Roskopf in Klimboom
Aanvang 20.00 uur (zie ook artikel).

Zondag 14 januari:
Sobornostconcert
Aanvang 15 uur geeft in de St. Remigiuskerk van
Simpelveld (zie ook artikel).
III

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 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

Nieuwjaarswandeling IVN-Eys

Elke eerste vrijdag van de maand.

Vertrek om 13.00 uur in Eys van de parkeerplaats
bij de basisschool
(zie ook artikel).

Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen.

Dinsdag 16 januari:
Blijf vitaal en wandel mee
Vertrokken wordt om 13,30 uur vanaf
dienstencentrum Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz, waar deze ook gezamenlijk afgesloten
wordt (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 17 januari:
Carnaval, een universele spiritualiteit
Luisterlezing met tekst en liedjes van en door
René Haustermans, 20.00 uur zaal Oud
Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld
(zie ook artikel).
III

EHBO opleiding Rode Kruis
afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals wekelijks op
de woensdag van 19.30 - 21.45 uur lokaal Rode
Kruis aan de Kerkstraat in Bocholtz (achteringang
van de kerk) (zie ook artikel).

Donderdag 18 januari:
Carnavalscabaret Clara & ‘t Maria
in De Klimboom. Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Vrijdag 19 januari:
Carnavalscabaret Clara & ‘t Maria
in De Klimboom. Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 20 januari:

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.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag16 januari:
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.

Carnavalscabaret Clara & ‘t Maria
in De Klimboom. Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Donderdag 11 januari:

Harmonie St Caecilia Simpelveld

Danslessen One2Dance Olympia

Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 24 januari:

Voor kinderen groep 3 tot en met 8 van
basisschool Bocholtz.
Vanaf 17.30 uur in Sporthal,
zaaltje op 1e verdieping

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.

Ophalen oud-papier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr. - Baakstr. - Bocholtzerweg - Bulkemsbroek
- Bulkemstr. - Cochemstr. - Dorpstr. - Gaasstr. - Giezerstr. Hennebergweg - Irmstr. - Kanthuisstr. - Kersboompjesweg
- Kloosterstr. - Kloosterplein - Kruinweg - Loretostr. - Markt
- Marktstr. - Mr. Jongenstr. - Molsberg - Moogstr. - Nieuwe
Gaasstr. - Oude Molsbergerweg - Pastoriestr. - Pater Damiaanstr. Plaarstr. - Pleistr. - Puntelstr. - Reenstr. - Rodeput - Rolduckerweg
- Schiffelderstr. - Schilterstr. - St. Nicolaasbergweg - St.
Nicolaasstr. - Stationstr. - Sweijer - Sweijersgewanden - van de
Leyenstr. - Vingweg - Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg Bocholtzerweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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Marjo Ploum
“va Kirchroa” woont sinds 1994 in Nijswielder
waar zij zich direct thuis voelde.
Haar hobby’s zijn zingen met de Sinseltaler
HeXen en lange wandelingen maken met en
zonder haar hondje Buddy. Ze heeft reeds
3x de Neubourgtocht gelopen, waaraan

dan vele oefentochten
vooraf gingen samen met
vriendinnen.
Ze is sinds 31 jaar
werkzaam als
administratief
medewerkster bij Dacier
Machinefabriek BV te
Heerlen.

receptie etc.
Nu zaterdag 13 januari is
gelegenheid tot feliciteren
van 19.30 uur tot 20.30
uur in
Cafe a gen Baag
Kerkstraat 17
met aansluitend
Prinsenbal.
Het Baagratte Prinsenpaar
Ralph Klinkenberg en
prinses Marjo Ploum.

Carnavalscabaret
Clara & ‘t Maria
in De Klimboom
Na het succes van het
carnavalscabaret van Clara Zoerbier
& Maria Prumpeler, verleden jaar
februari, hebben de dames besloten
ook dit carnavalsseizoen wederom
Woa zowwe die noe va dreume ?.
carnavalsplezier te maken in
het gezellige theater aan de Dr. Ottenstraat in Simpelveld en nu zelfs 3 keer
onderdag18, vrijdag 19 en zaterdag 20 januari, avonden vol zang, cabaret,
sketches, kortom sjpas. Uiteraard ontbreken niet de liedjes van hun nieuwe cd
‘Jekke Pölle’.
ook te gast
zijn Stan Peters en Jack Vinders. Beide heren presenteerden onlangs nieuwe
liedjes. Stan een nieuwe cd ‘Allerlei’ met zijn nieuwe carnavalsschlager en
Jack een mooie ballade ‘Kinger va mörje’ én samen een prachtig duet over hun
vriendschap: ‘Vrung’! Deze avond(en) bijwonen? Reserveer dan via:
info@puurweijersenweijers.nl of 06- 55. 95. 45. 25.
De entree bedraagt €11,- die voldaan kan worden aan de kassa.

Haarstudio
Joep Wings
lijsttrekker PvdA
gem. Simpelvelveld

Voor Mergel- & Heuvelland

Het huidige raadslid
wonend van de Baneheide
afkomstige huidige raadslid
werd in november op de
algemene ledenvergadering unaniem als lijstrekker
gekozen.
Joep volgde het raadslid
Jan Franssen eind 2014 op,
die vanwege ziekte moest
stoppen.
Als nr. 2 staat op de lijst
Chames Nouri van de Huls,
een jonge enthousiaste
vrouw die nu al warm loopt
om in de toekomst Joep te
mogen opvolgen.
Nr. 3 is Nelly Bonten uit
Bocholtz, die al jaren actief is
Nr. 4. Hans van Ewijk
ook van de Huls, een
nieuwkomer.
Nr. 5 is André Voncken,
Bocholtz, een op en top
ervaren politicus,

geopend
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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

U kunt terecht voor:

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

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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Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

045 - 5440873
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Joep Wings bij
de put op de
Baneheide.
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Carnaval,
een universele spiritualiteit

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee

Een Luisterlezing met tekst en liedjes van en door René Haustermans,
woensdag 17 januari a.s. om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud
Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld.

Feest of oergevoel
De lezing komt voort uit een zoektocht van René Haustermans naar het
waarom van carnaval vieren. Hij gaat terug naar oude culturen, ver voor onze
jaartelling en ziet daar elementen van carnaval zoals we die nu nog kennen.
Is het een feest, of een oergevoel, verpakt in een ritueel?

hoe en waarom
van Carnaval daar wordt op zoek naar gegaan en geprobeert er
een diepere betekenis aan te geven. Met andere woorden:
Wat heb je aan carnaval? De lezing is een mix van
cultuurhistorie en volkskunde met een vleugje spiritualiteit,
geïllustreerd door beelden en muziek.

Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 16 januari start deze
succesvolle maandelijkse wandeltocht weer,
georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken
wordt om 13,30 uur vanaf dienstencentrum Op
de Boor aan de Wilhelminastraat, waar deze
ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger Vliegen
heeft de ongeveer 2 uur durende wandeling
rondom Bocholtz wederom uitgezet en deze gaat
onder alle omstandigheden door. Deelname is
kosteloos.

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

wie is René Haustermans

René Haustermans luisterlezing en
zingen.

Hij is muzikant, zingt, schrijft en dirigeert. Zo is René op dit
moment dirigent van de dialektgroep Angers! in Kessel en
het Gem. Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius in Sittard. Verder
was hij tot mei 2011 zanger/toetsenist van de Limburgse
groep Kartoesj en nog steeds zanger/gitarist van de Palemiger
Spatzen.

Openingstijden:
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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19.00 uur: Jaardienst Huub
Schouteten.

onderzoek
VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

Zaterdag 13 jan.:

Daarnaast is hij
steeds bezig met het
onderzoeken van
cultuurhistorische
onderwerpen, van
muziekgeschiedenis,
tradities en devoties
tot personen. Dit
resulteerde in diverse
publicaties, lezingen en
tentoonstellingen o.a.
over de troubadours uit
de regio Sittard-Geleen,
het Julianakanaal, Frits
Rademacher en Toon
Hermans.

Zondag 14 jan:
9.45 uur:
Jaardienst ouders Debie –
Pelzer en overl. fam. en Frans
en Willem Pelzer.

Maandag 15 jan.:
19.00 uur:
Uit dankbaarheid.

Zaterdag 20 jan.:
19.00 uur: Bijzondere intentie.

gratis en betaald

Zondag 21 jan.:

Voor leden van
heemkundevereniging
De Bongard is de toegang
gratis, van niet-leden
wordt een bijdrage
gevraagd van 2 euro.

9.45 uur:
Gest. h. mis voor leden en
overleden leden van schutterij
St. Sebastianus.

Maandag 22 jan. :
19.00 uur: Voor alle
parochianen.
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een gratis verwenmoment.

Aanmelden
voor deze actie kan eenvoudig via de
actiewebsite www.geefeenglimlachcadeau.nl.
Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar dan
op deze actie en geef haar een glimlach cadeau!

organisatie
De campagne ‘Geef een glimlach cadeau’ wordt
dit jaar voor de derde keer georganiseerd
door Stichting Look Good Feel Better. Deze
stichting zet zich in om mensen met kanker
te ondersteunen bij hun uiterlijke verzorging.
Dit doen ze onder andere door het geven van
workshops in ziekenhuizen en persoonlijk advies
en behandelingen door heel Nederland.

Rosemarie Potter
die aan 5 vrouwen
met kanker een
verwenmoment
cadeau doet.

EHBO opleiding Rode Kruis
De afdeling BocholtzSimpelveld-Vaals start hiermee
woensdag 17 januari.
Deze wordt wekelijks op de woensdag van
19.30 - 21.45 uur gehouden in het lokaal van het
Rode Kruis aan de Kerkstraat in Bocholtz
(achteringang van de kerk).
Het Rode Kruis heeft dit jaar extra aandacht
voor EHBO onder het motto: weet jij wat je moet
doen ? Iedereen EHBO. Het streven is om meer
personen bewust te maken van EHBO en hiervoor
handvatten aan te reiken.
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)
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Geef een glimlach cadeau
verwenmomenten aan vrouwen
met kanker
‘Goede verzorging van jezelf maakt dat
je je beter voelt.’ Dit geldt zeker ook als je
ziek bent. Daarom organiseert stichting
Look Good Feel Better samen met ruim
300 schoonheidsspecialisten in februari
opnieuw deze landelijke actie en wel
vanaf Wereldkankerdag, 4 februari. geven
schoonheidsspecialisten door het hele land
gratis verwenmomenten aan vrouwen met
kanker. Deze actie duurt de hele maand februari.
Ook in Vaals gebeurt dat en wel door Rosemarie
Pötter-Creusen van Beauty Corner Vaals aan
vijf vrouwen met kanker
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Achim Roskopf in
Klimboom

De bekende gitarist treedt a.s.zaterdagavond 13
januari om 20.00 uur op in het knusse theater.
Achim begon reeds op 10 jarige leeftijd zijn muzikale
opleiding op klassieke gitaar. Toen hij 16 was, gaf hij
al gitaarles, zowel op klassieke , als elektrische gitaar.
Hij speelde in diverse bands, maar is intussen op de
solotoer.

Achim Roskopf behoort tot de meest virtuoze
gitaristen in Duitsland. In 2016 bracht hij zijn
album “Spätlese” uit waar hij op meesterlijke wijze
de afwisseling van instrumentale stukken, eigen
composities en covers de revue laat passeren.
U bent welkom in Theater De Klimboom aan de
Dr.Ottenstraat 46 te Simpelveld.
De kosten van een entreekaartje bedragen € 10,-.
Reserveren kan nog even via 06-55.95.45.25
of via info@puurweijersenweijers.nl .
Achim Roskopf
onavolgbare op zijn
akoestische gitaar.

Maria en Huub
Vleugels ereleden
bij Sorriënto
Bijna 30 jaar is eetcafé de Kroon in Simpelveld
de thuisbasis geweest van mandoline
vereniging Sorriënto.
Aangezien Maria en Huub Vleugels per 31-122017 van hun welverdiende pensioen zijn gaan
genieten heeft Sorriento vrijdag 22 december,
met pijn in het hart, afscheid genomen.
Maria en Huub hebben er deel aan dat
Sorriënto kon uitgroeien tot het op een na
grootste mandoline orkest van Nederland.
Als dank daarvoor hun erelidmaatschap.
De leden hebben vakantie tot volgende week
vrijdag 19 januari. Dan is er weer repetitie,
maar nu op hun nieuwe thuisbasis Café en
Partycentrum “Oud Zumpelveld” Irmstraat 23.
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Enne leste Poen
veur ‘t Mari-ja.

Leden, bestuur en dirigent van
Mandoline Vereniging Sorriënto
Simpelveld
wensen u allen
een voorspoedig
en muzikaal 2018 toe.
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wisselbeker

WDZ info

Ward Schijns reikte namens de familie Weijers de wisselbeker uit aan Rico
Gorissen van Boca Bóches. Alles slaagde mede dankzij de organisatoren Harrie
Kisters en Wim Mennens, de scheidsrechters Michel Nicolaije en Marc Keulen,
de spelers, het publiek en de medewerking van Math en Gina van
café de Sporthal.

Zaalvoetbaltoernooi

Op oudejaarsdag werd in sporthal Bocholtz voor de 33e keer het
zaalvoetbaltoernooi voor WDZ leden gehouden. Het evenement
draagt al negen jaar de naam van Jan Weijers, organisator van het eerste uur.
Ieder jaar is er voldoende animo tot deelname, bij jong en oud.
Selectie
Dit jaar ook deelname van de O17.
Met groot genoegen kan het bestuur mededelen dat ook in het seizoen
2018-2019 de huidige staf van de selectie intact blijft. René Küpper blijft
verdeling
hoofdtrainer, René Smits assistent trainer en trainer van het tweede elftal en
De acht teams waren verdeeld over twee poules en om tien uur barstte
Jo Lux traint de keepers. Wilbert Palmen blijft als verzorger verbonden aan de club.
de strijd los. Het toernooi kende een uitermate sportief verloop, de beide
scheidsrechters Michel Nicolaije en Marc Keulen hoefden geen enkele
“Tieëke Zinge”
tijdstraf uit te delen.
Als de Troef overal in de bus ligt gaat het
In de kleine finale was Racing Henricus Dubbel D United de baas en in de
vrijdag los. Dan organiseert de club voor de
finale versloeg Boca Bóches het team Ger K, zodat de rangschikking werd:
tweede keer een nieuwe versie van een klasse
1. Boca Bóches, 2. Ger K, 3. Racing Henricus, 4. Dubbel D United, 5. Durchee
carnavalsavond, met weer Tieeke Zinge.
United, 6. Aowe Kino, 7. Sjravelere en 8. Nog u pils.
De Sjans wordt omgetoverd tot een schitterende carnavalstempel
met een podium in het midden.

Rondom

een
voorspoedig,
gezond en
gelukkig 2018

Droomhuis
gevonden?

worden tafels geplaatst. Dan gaat het stemmen testen van start aan de hand
van een heus programmaboekje met de beste en “wietsigste” carnavals hits.
Verzoekjes kunnen van te voren worden ingediend bij
activiteiten@sportclub25.nl . Tussen het Tieëke Zinge door zijn er 4 optredens
zijn van interne en bekende carnavalsgroepen. Dit allemaal o.l.v. ras
entertainer Jo in de Break. Prins Rik de eerste treedt af en er wordt uiteraard
ook een nieuwe prins gepresenteerd. Inloop 19.30 uur en Aanvang 20.11 uur.

Pannenkoekenwandeling
Volgende week zaterdag 20 januari staat de pannenkoekenwandeling op de
agenda. Omstreeks 14.00 uur verzamelen in clubhuis de Sjans om van hieruit
een wandeling van ongeveer een uur langs de mooiste plekjes van Bocholtz
af te leggen. In het dorp volgt een traktatie. Eenmaal terug in de Sjans staat
er voor iedereen een een heerlijke pannenkoek of een kopje erwtensoep
klaar. De zeer diverse groep genoot de afgelopen jaren met volle teugen
van de heerlijke wandeling en in het bijzonder overheerlijke pannenkoeken.
Hopelijk bent u dit jaar ook weer van de partij!
lees verder op pagina 12

Onze hypotheekadviseurs helpen
je graag!

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

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos.
Een aandeel in elkaar
*Meer info op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl. Er is géén inloopspreekuur op carnavalsmaandag 12 februari.

Pagina 7

Nr. 2 11 januari 2018

Pedro Ricksen nieuwe trainer seizoen 2018-2019
Sportclub´25 kan melden dat die als trainer gaat fungeren. Pedro is
38 jaar jong, gelukkig getrouwd en vader van een dochter en een
zoon. In de voetbalwereld is hij geen onbekende. Zijn voetbalcarrière
begon bij RKONS. Uiteindelijk bleef het talent niet onopgemerkt en

passeerde clubs zoals Roda JC, Fortuna
Sittard en AZ Alkmaar.
Ook liep Pedro nog diverse stages in
Schotland, uiteindelijk besloot hij toch
om zijn sporen te verdienen in het
amateurvoetbal van Limburg. Hij speelde
bij clubs als Groene Ster, Vinkenslag,
GSV´28 en tot slot RKSV Minor.
Toen hij zijn actieve voetbalcarrière
noodgedwongen moest beëindigen
besloot hij trainer te worden.
Hij startte met de jeugd van Fortuna
Sittard en het 2de van EHC. Daarna
werd hij trainer van het 1ste elftal van
Minor, hier trainde hij 2 seizoenen
waarna hij hoofdtrainer bij Sporting
Heerlen werd. Beide elftallen speelden tijdens zijn trainerschap in de 1ste en 2de
klasse. Momenteel is Pedro bezig om zijn TC 1 diploma te behalen, met o.a. Dirk
Kuyt en andere getalenteerde trainers. Sportclub´ 25 is dan ook verheugd dat
ze hem als nieuwe trainer mogen voorstellen en kijken uit naar de toekomstige
samenwerking. Met Pedro heeft Sportclub´25 een goede opvolger van de
bevlogen en zeer gewaardeerde trainer Rene Hofman binnen gehaald.

Vrijwilligers
vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Judo club Zarei Wahlwiller-Vaals is op zoek
naar een vrijwilliger die uit wil helpen bij div.
activiteiten.
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

OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING
OPRUIMING

voor ouderen die (tijdelijk) niet zelf
de boodschappen kunnen doen.
“Zwemvereniging ZVV `75” is
op zoek naar begeleiders voor bv.
Recreatie zwemmen met kinderen.
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

Kijk voor inspiratie ook eens op

w w w.v e g e rs m e u b e le n .n l

W O O N B O U L E V A R D

H E E R L E N
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