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Unieke integratie in Vaals
Oegandese Kengerprins

Basisschool de Kleine Wereld,
Gideon in Groep 6 en Luca in Groep
4, maar samen op turnen bij VTV en
Swentibold.

Ons volgend nummmer is d’r
Kalksemmer. Deze verschijnt precies
in de Karnavalsweek (7 en 8 februari)
Graag alle berichten Prinsenfoto’s
en gegevens voor de optochten
e.d z.s.m. naar info@weekbladtroef.
nl of kantoor@weekbladtroef.nl .
D’r Kalksemmer verschijnt wo. en
do. 7 en 8 februari. Dus vlak voor de
Karnaval. Voor advertenties hebben
we weer leuke prijzen, alles incl.
kleur.

Tijdens de Kengerzietsong van de Jeugdülle, zaterdag 13 januari j.l. vanaf
14 uur in de Obelisk met o.a een optreden van Domm & Dööl uit het
aangrenzende Gemmenich, vond er een bijzondere gebeurtenis plaats. Het
werd Gideon met Oegandese nationaliteit.
Samen met Hofnar en vriend Luca Müller vormen zij in de gemeente met
de meeste nationaliteiten van Nederland een zeer bijzonder duo dat een
voorbeeld is van integratie.

Luca

Omdat Troef zich toch wat meer
wil onderscheiden van andere
plaatselijke bladen en niet overal
hetzelfde in staat, heeft de stichting
besloten dat berichten, alleen aan
Troef gestuurd (moeten we natuurlijk
wel weten), veelal op de voorpagina
worden geplaatst.

CV

TROEF
mededelingen

Wist u dat u bij Troef ook tegen
een voordelig tarief (evt.kleur
gratis) overlijdensadvertenties
kunt plaatsen, die ook nog eens
tot maandagmiddag 15 uur
kunnen worden doorgegeven. U
bent natuurlijk ook welkom voor
dankbetuigingen etc. etc., die we
evt. gratis kunnen ontwerpen en
samenstellen.

Verder in

Als bewijs hiervan hebben zijn onder
andere een eigen Lied opgenomen in
het Vaalser dialekt https://youtu.be/
RrZhm40Opm4 .

Gideon
Gideon geboren op 5-9-2008 (9) in
Maastricht en door zijn moeder heeft
hij de Oegandese nationaliteit, maar
volledig opgegroeid in Nederland
met Ed Grassere (van de bekende
autogarage) als vader.
Gideon kwam ter wereld met een
hart afwijking waaraan hij in Leuven
is geopereerd toen hij 3 maanden
was, deze open hart operatie van 8
uur heeft hij uitstekend doorstaan
en hij is nu een gezonde jongeman
die helemaal gek is van sport en
Kengerprins Gideon I (Grassère) dat doet hij als turner bij VTV Vaals
& Hofnar Luca (Müller) van de
en Swentibold Sittard op Nationaal
Grensülle uit Vaals.
niveau, hij was limburgs kampioen
in 2018 in zijn leeftijd categorie en
verder:
- Zwemmen bij ZV Vaals waar hij
de laatste 3 jaar clubkampioen is
geworden
- Schoonspringen bij Neptune in Aken
( Vaalser Quartier ) waar hij in de
voor een route in
nationale jeugd selectie zit.
Gideon heeft 1 oudere broer Joël van
17 jaar, Zus Nimaro van 6 jaar en twee
jongere Broers Liam van 3 jaar en
Minim. leeft. 13 jaar.
Miles van 1 jaar oud.
Door route indeling ook geschikt
De Oma van Gideon is een eng
voor ouderen.
risjti-je Völser, jeboare en ópjewaasse
Zoals altijd cash betaling.
i jen Tent (Tentstraat) onder de
Bezorging kan op 2 dagen;
naam Mia Schreuders. Naast zijn
woensdag en donderdag.
Nederlandse heeft Gideon natuurlijk
Meer info via 045-5443567 of
ook nog een hele grote familie
06-17.23.45.02.
in Oeganda, die hij gelukkig ook
Mailen kan ook op
regelmatig ( 1 x in 2 jaar ) bezoekt.
kantoor@weekbladtroef.nl
Stuur uw gegevens + tel. nr. en u school
wordt teruggebeld of gemaild. Gideon zit samen met Luca op de
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is dit jaar Limburgs kampioen
geworden in zijn leeftijdsklasse.
Daarrnaast zit luca ook op
schoonspringen in Aken waar zij
ook samen trainen. Zo zijn die twee
echte vrienden geworden. Luca is
geboren op 17-10-2010 ( 7 jaar )en
heeft 1 oudere Zus Luna 15-6-2008
( 9 jaar ) die bij Gideon in de klas zit.

Tessa Schmeets
(Ubachsberg)
voor Limburg
naar Berlijn

Maandag 29 januari gaat deze
(op uitnodiging van de
Bund Deutscher Karneval)
naar de ontvangst bij het
Bundesministerium en bij de
Reichstag. Samen met o.a het
Jugend Prinzenpaar van Aken, het
Kinder Dreigestirn van Köln.
Zij zullen zich als
vertegenwoordigers van 700.00
jeugdigen voorstellen bij de
verschillende ministeries. De 15
jarige heeft dan de eer om als
afgevaardigde van de Limburgse
jeugd een optreden op het
ministerie te verzorgen!

Simpelveld

De 15 jarige Tessa Schmeets
die een optreden in de
Reichstag mag verzorgen als
afgevaardigde van
de Limburgse jeugd.

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.

AGENDA
Vrijdag 26 januari:
Receptie Prinsenpaar Jong Ströpere
Stan en Loeke in café Gen Berg Ubachsberg.

Zaterdag 27 januari:
Carnavalsconcert Eys
aanvang 20.11 uur in Gymzaal (zie ook artikel).
III

Auw Mentjerbal I Bóches
va 20 oer aaf in alle Wieëtsjafte.
III

Volks Zietsong I Oad Zumpelveld.
Aavangk 20.11 oer

Zondag 28 januari:
Prinsereceptie Oss en Össkes
in Gymzaal Eys. Van 11.11 - 14.11 uur. Doanoa
Prinsebal (zie ook artikel).
III

Herrezietsoeng tswei punkt éé
in d’r Harmenejtszaal Bóches.
Aavangk 11.11 oer.

Maandag 29 januari:
Tessa Schmeets
tredt op in Berlijn (zie ook artikel).

Vrijdag 2 februari:

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 6 februari wordt het oude papier in Wahlen 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 2 februari vanaf 18 uur gebundeld langs de kant
van de weg plaatsen.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 30 januari:
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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Auw Wieverbal I Bóches
va 20 oer aaf in alle Wieëtsjafte.

Zaterdag 3 Februari:
Zoefüllezietsoeng
in zaal Oud Bocholtz t.o. de kerk.
Aanvang 20.11 uur.

Zondag 4 Februari:
Carnavalsconcert “Aber bitte mit Sahne”
Phil Bocholtz. Aanvang 13.11 uur. Geen entree,
alleen vrije gave (zie ook artikel en advertentie).
III

Tieëkezinge wie vrugger
aavangk 16.11 oer I Oad Zumpelveld.

Woensdag 7 Februari:
47e Zietsoeng veur de al jet auwer Luuj
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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

Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.

19.30 oer i Oad Lemiësj
III
19.11 oer in de Roeë Buk. Zumpelveld.

Redactie: email: info@weekbladtroef.nl
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425

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 .

Donderdag 8 februari:

Klachten over bezorging 045-544 35 67

19.00 oer: Carnavalsrevue
óppen Sjoeël I Bóches.

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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Seniorenkarnaval

III

Make Auw Wieverbal i Vols great again!!
vanaf 20.00 uur in alle 7 café’s (zie ook artikel)
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Kalk an de Books
heeft nieuwe prinsen
Aber bitte mit Sahne
De Phil hòlt wer Prominènte
noa Bóches.

Nadat zaterdag 13 januari Marco Vanhommerig afscheid
had genomen en opgenomen werd in d’r Prinse Road,
was de ogenblik aangebroken om de nieuwe heerser voor te stellen aan
de Bocholtzer bevolking.

D’r Ro-bert-o Blanco, ‘t Banana Mouskouri, d’r Boy Black, fleich zoejaar nog mieë
ko-me allenui-j aaf noa Bóches. Jroeëshede óes de jlorie-daag van d’r Duutsje
sjlajer trèffe ziech bij ós óp d’r Harmenejtszaal vuur e jroeës Fès, dén ‘t is wer tsiet
vuur e Vastelovvendskonzeët! De Harmenej lieët ziech wer va zieng bètste
(en sjunste) zie zieë, óch i Tsweidoezend-Achtsing.

i-jelane
zut d’r doavuur va hatse óp d’r 4de febberwaar óp d’r Zaal i Bóches, woa um 13.11
oer e Fes va sjoenkele, klètsje en mitzinge aa vengt.
Dit joar ónger d’r titel ‘Aber bitte mit Sahne!’

nit feële
darf óp e zoeë Konzeët de buut nit feële. D’r Juul Sjteeboesj, ‘t Juulsje va Vols en
d’r Meestesj Piet sjtunt vuur uuch veëdig. Mit e optreëne van de drumband en éng
demonstratie van ‘t showtalent van e paar van ós mieëtst creatieve leden wead
d’r Trèf óp d’r Zaal e richtig Jesamtkoens-werk, e fès va herkenning, va moeziek én
sjwoar jetappetseërde en verkleide bekande. En al jans weil ‘t ónger bezieëlende
leiding van ós aller directeur Matty ‘d’r Belsj’ Cilissen sjteet.

offitsiejel
Nit alling ing internationaal aanjeleëjenheed, mer natuurlijk óch de offitsiëlle
plechtigheed van ‘t ontieëre van ózze Prins d’r Roland Jeëgesj en ‘t insjtalliere van
d’r nuie. E deftig jebeure, dus trèkt uuch jit ördentliches aa! Hat d’r zeen um in de
Vastelovvendssjtimmoeng tse komme mit de Phil, d’r awwe Prins adieë tse zage,
mer vuural óch inge jówwe sjlaag tse laache? Komt da allenui zondig
d’r 4de Febberwaar noa d’r Zaal, in de Dr. Nolesjtroas. Um 13.11 oer vengt alles aa.
Enge entré hant v’r dit joar nit, mer uung vri-j jaaf wead op pries jestalt.

Prins Rodney 1

Dat werd Rodney Conraads,
23 jaar (10-08-1994) jong, vrijgezel
en zoon van Ruud Conraads en
Myriam Zeegers. Rodney is de
jongste zoon uit een gezin van drie
kinderen. Hij heeft nog een oudere
broer Rowan en een zus Mirthe.
In het seizoen 2006/2007 heeft
Rodney als jeugdprins al mogen
ervaren hoe is het om te mogen
regeren in het dorp samen met
Bjorn Vluggen als grote prins.
Vanaf het eerste moment was
er een klik tussen beide en
gedurende het seizoen ontstond
er een ware vriendschap.
achtergrond
Rodney komt uit een echte
carnavals-familie. Zijn vader maakt
inmiddels al 16 jaar deel uit van
B.V.V. Kalk aan de Books K.E.,
waarvan 11 jaar als voorzitter.

Zijn moeder maakte 14 jaar deel uit van de Dames bij d’r
Vasteloavendsverein.

jeugdraad
Zelf was hij daar ook vele jaren actief. Zijn hobby’s zijn voetballen,
enkele jaren op het 3e van Sportclub’25 en nu bij WDZ , gamen met
vrienden en naar de bioscoop gaan. Ook houdt hij zich bezig met tijd
door brengen met de kinderen van zijn broer. Uitgaan is een centraal
punt en sociale bezigheden staan hoog in het vaandel bij hem.
Rodney is werkzaam bij plusmarkt Tossings in Bocholtz, in het weekend
is hij te vinden aan het werk bij Chinees-indisch restaurant Rose Garden
op de Bocholtzerheide.

Jeugdprinsenpaar
Zondag 14 januari was het de beurt aan de jeugd. Tijdens een druk
bezochte kinderzitting met een tal van jeugdige artiesten.
Iris Sluijsmans en Wouter Ortmans traden af en maakten plaats voor de
nieuwe jeugdhoogheden Nikki Gorissen en Milan Ruwette.

jeugdprinsenpaar Nikki Gorissen en Milan Ruwette.

Milan I

Geboren op 10-10-2004 ( 13 jaar) en woont samen met moeder Bianca
en broertje Dani op de Dahliastraat 11 te Bocholtz. Hij zit sinds dit
schooljaar in klas M1a van het Sintermeertencollege te Heerlen. Zijn
mentor is mw. Ledoux. Hobby’s zijn voetballen bij Sportclub’25 op de
Jo15-1. Ook moeder Bianca en broertje Dani zijn betrokken bij Sportclub´25 als vrijwilliger en speler van de JO11-1. Verder was hij ook al
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jaren lid van de jeugdraad van 11 van de
Kalkböksjere. De afgelopen twee jaar ging
hij bijna altijd met zijn moeder (ook al jaren lid van de vereniging) naar de diverse
activiteiten.

Nikki I

Is eveneens 13 jaar (op 16 12 2004) en
woont samen met haar ouders Bjorn
Gorissen, Melanie Volders en zusje Noa
aan de Bombaard in Bocholtz. Nikki zit in
de brugklas van het Citaverde College in
Heerlen. Ze zit in klas 1d bij klassenmentor
Linda Huntjens. Haar zusje Noa is bijna
7 en zit in groep 3a bij juffrouw Miranda
America op de Brede school in Bocholtz.
De hobby’s van Nikki zijn kickboksen en
paardrijden. Verder leest ze graag en is
ze in de zomer graag buiten met haar
vriendinnen, maar ook Wii-en, Netflix
kijken, spelletjes/Snapchatten op haar
tablet/telefoon & naar de bioscoop gaan
vindt ze leuk om te doen. Op vakantie
gaan naar Texel is ook ieder jaar weer een
feest… en uiteraard is carnaval vieren één
van de dingen waar ze zich ieder jaar op
verheugd. Nikki treed in de voetsporen
van haar Peetoom Kevin I (1996)- wat nu
in 2018, 22 (2x11) jaar geleden is. Het is
voor haar een droom waar ze al 8 jaar van
droomt die nu alsnog in vervulling gaat.

tussen andere verenigingen met als grote doel het
verenigingsleven in Eys in stand te houden. Kortom hij
is een man met een hart van goud, je hoeft hem maar te
bellen en hij staat voor je klaar. Dus zeer zeker komt hem
deze eer meer dan toe.

Hub
Frissen
Os van Verdeenste
en Prinsereceptie

PROGRAMMA
(de rest in d’r Kalksemmer)
Zaterdag 3 februari: DIALECTMIS in de St.
Agathakerk om 19 uur. Daarna vanaf 21 uur de
Zwart-Wit revue.
Zondag 4 februari: BONTE MIDDIG
14.11 uur start in Café Sport of de Gymzaal,
waarbij de senioren de belangrijkste gasten
zijn. Artiesten vanuit Eys en daarbuiten geven
belangeloos hun medewerking. De deuren gaan
vanaf 13:15uur open.

Make
Auw Wieverbal
i Vols, great again!!

In het artikel uit nummer 48 in 2017 van
Troef was er geen bericht over de nieuwe
Os van Verdeenste in Eys (was ook niet
bekend bij Troef ), maar nu dus alsnog.

Donderdag 8 februari

uitgeroepen
werd hij tijdens de prinsenproclamatie
zaterdag 18 november jl. President Rob
Schouteten. “Hub is een verenigingsman
in hart en nieren, nooit op de voorgrond
maar altijd in de weer voor de vereniging.
Is 40 jaar lid van Zwart-Wit, waarvan
15 jaar als grensrechter en al jaren
betrokken bij de senioren in diverse
rollen onder andere als elftalbegeleider.
Verder is Hub 35 jaar lid van
tafelvoetbalvereniging Blauw-Wit en hij
vervult hier de rol van penningmeester.
Gezien zijn naam is het geen verrassing
dat Hub ook lid is van der Huupekloep”.

30 jaar lid
is hij van de Öss en ook hier is Hub
meer dan nauw betrokken. Al jaren
bestuurslid, penningmeester en
momenteel 2de penningmeester en
a.i. secretaris. Als er feest in het dorp
is of als het jaarlijkse boekje van CV de
Öss samengesteld moet worden, zorgt
Hub voor een overgroot deel van de
advertenties. Verder bouwt hij mee aan
de prinsenwagen, plaatst hij de borden
rondom Eys, is hij betrokken bij het
beheer van de loods en zorgt hij voor
de balans binnen de vereniging door de
cultuur te bewaken. Hub slaat bruggen
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in alle 7 cafe’s
met gratis
shotje voor
elk gemaskerd
oud wief
Ma Flodder

Auw Wieverbal Vaals
Hub Frissen en echtgenote met het dploma van Os van
Verdeenste.

Prinsereceptie
C.V. de Öss biedt op zondag 28 januari 2018 hun
Prinsenpaar Prins Léon II en Prinses Maria, alsmede
het jeugddamesdreigestirn, Prins Dané I, Jonkvrouw
Tara en Boer Didi, van de Össkes een receptie aan
ter gelegenheid van hun proclamatie. Dit alles in de
Gymzaal van basisschool Klavertje Vier en wel van 11.11
tot 14.11 uur. Na afloop Prinsenbal muzikaal omlijst
door DJ Joris. Dit is meteen de aftrap van het 6 x 11 jarig
bestaan. De rest in een van onze volgende nummers.

Donderdag 8 februari ontvangt iedere
(onherkenbaar) gemaskerd Auw Wief vanaf
20.00 uur in alle zeven Vaalser cafe’s een gratis
welkomst-shotje (1 p.p.). Verder is nieuw dit
jaar dat er een speciale hoofdprijs is voor het
mooiste gemaskerde Oad Wief va Vols! Deze
geheel gesponsorde prijs is een reischeque
van Küpers Reisinfo in Vaals t.w.v.maar liefst
100,-. Deze reischeque is voor het winnende
Oad Wief vrij te besteden voor een weekendje
weg naar bijvoorbeeld Antwerpen of Parijs.
Uiteraard zal de winnaar door een professionele
jury uitgekozen worden. Het demasqué is
uiteindelijk om 00.00 uur bij Restaurant Suisse.
Kijk op de website http://bit.ly/2Ao6Rue
voor meer informatie.
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66e Prinsenpaar
bij de Durchströpere
va Genberg

bij de oud-prinsengarde (finalist PLK) en Stan is
samen met zijn broers Cas en Giel lid van de raad
van 11. Momenteel woont Stan samen met Noëlle
‘eventjes’ in Hulsberg bij de Beumerwalders.
Uiteraard zullen zij ook weten waar de prins
van Gen Berg woont, de residentie is natuurlijk
versierd.

Hobby’s
Als echte verenigingsman zal Stan de velden van
RKSVB, waar hij bij het eerste elftal voetbalt en
Schutterij St. Hubertus Ubachsberg, waar hij de
sousafoon bespeelt, de komende weken minder
kunnen bezoeken. Ook Z.C. de Stube zal Stan
wat minder zien, echter zoals we van de Stube
gewend zijn als een prins uit hun midden gekozen
wordt, zullen zij er een onvergetelijk seizoen van
maken voor hen.
Noëlle (Kersic), werkzaam bij Cicero zorggroep
en net als Stan ook 23 is trots om samen met prins
Stan het prinsenpaar van V.V. De Durchströpere
te mogen vormen. Geboren als carnavalskind kon
dat natuurlijk niet uitblijven!

katje Bella aan de Oude Schoolstraat.
Ze zijn beiden al jaren lid van de jeugdraad
van elf van de Jong Ströpere en lopen samen
al van kleins af aan met hun ouders, broers en
zussen en vrienden mee in de optochtgroep
de Ströpkes tijdens de carnavalsoptochten van
Gen Berg en Simpelveld. Het zijn twee echte
carnavalisten!
Stan is lid van fanfare St. Cecilia Ubachsberg en
speelt cornet. Tijdens het koningsvogelschieten
heeft Stan de vogel afgeschoten en is hiermee
dit jaar ook nog Jeugdkoning van Schutterij St.
Hubertus. Hij is dus jeugdprins en jeugdkoning
in 1 jaar! In zijn vrije tijd doet hij graag gamen.
Loeke danst bij het Ritmo jazzballet in
Voerendaal. Ze is gek op paarden, paardrijden
en op haar country Playmobilverzameling.
Iedereen is van harte uitgenodigd op hun
receptie op vrijdag 26 januari a.s. vanaf 19.00
uur bij café Gen Berg in Ubachsberg.

Nieuw Jeugdprinsenpaar
voor Jong Ströpere
Jubileumprins Stan (Ortmans) I & zijn prinses
Noëlle (Kersic) van
V.V. De Durchströpere Ubachsberg.
Vrijdag 12 januari werd op Ubachsberg tijdens
een schitterende proclamatie waarbij de zaal
werd getrakteerd op o.a. Spik en Span, de
Toddezèk en Ohne Gewähr, Stan Ortmans
geproclameerd tot jubileumprins Stan I. Samen
met zijn vriendin, prinses Noëlle zal hij als 66e
prins dit seizoen de scepter zwaaien over het
Durchströpereriek.

Zaterdag 20 januari vond in een volle zaal
Caselli de jeugdprinsenpaar proclamatie
plaats Ze hadden als thema
Gen Berg geet plat en de geweldige sjtimmung
was er met o.a De Gelieënde!!

Jeugdprins Stan II en jeugdprinses Loeke I
zitten samen in groep 7 van Basisschool Bergop
in Ubachsberg. Stan woont samen met papa Ron,
mama Linda, Finn en Lara aan de Kerkstraat . Loeke
woont met papa Erik, mama Helga, grote zus Kiki en Het Jeugdprinsenpaar Stan Wouters (10)
en Loeke Kokkelkoren eveneens 10 jaar jong.

Stan (Ortmans) is 23 en
geboren en getogen in
Ubachsberg. Hij is de jongste
telg van de Ortmans-familie
waar hij zijn vader en beide
broers mag opvolgen als
prins van Ubachsberg.
Een waar carnavalsgezin,
immers zijn vader is zanger
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Grensschiebere
hebben een
Prinses

Na het prinsenpaar Jop en Francis
van verleden jaar is er nu
een prinses met vriendin als hofnar.
Zaterdag 13 januari werden
ze in zaal Oud Lemieësch
geproclameerd.
Het program werd geopend door
dansmariesche Kyra, Los Cannonos
zorgden voor Sjtiemoeng en een
polonaise. Het was de inleiding
voor een geweldige zitting. De
Villa dancersen de Ulk zorgden
voor een paar mooie dansen. De
Herringbiessere oes Bóches hielden
met hun muziek de sjtimmoeng
er goed in. Na nog een mooie
dans van dansmariesche Daphne
van gastverein de Boemelaire oes
Wilder, was de bühne vrij voor
Marlon Kicken. Hij zorgde voor het
stukje humor dat we nog nodig
hadden. Intussen waren vanuit de
elveraad Nils, Christiaan en John
klaar om hun mix van klassieke
en moderne dans te laten zien,
vergezeld door 6 luchtige dames.
Langzaam ging de avond richting
zijn climax toe.
Met Sven ohne Girl’s als afsluiter
was toen het moment van afscheid
aangebroken.
Na nog een kort dankwoord van
Prins Jop aan iedereen die hem
afgelopen jaar zo’n prachtig
seizoen gegeven had en wilde de
president verder gaan met het
inleveren van zijn scepter.

Ja
Jop brak zijn woorden echter af,
grabbelde even in zijn broekzak,
haalde hier een doosje uit,
ging op één knie en vroeg
Francis zijn vrouw te worden.
Door alle geschreeuw, gejoel
was bijna niet te horen wat haar
antwoord was, maar bleek toch een
duidelijke ja.
Toen de zaal weer een beetje tot
rust was gekomen, moest prins Jop
alsnog zijn “spullen” inleveren om
verder als oud-prins verder door
het leven te gaan.
Daarna kon de intussen overvolle
zaal zich opmaken voor de
proclamatie.
Om het kort te maken:
er werd in de ruimte gezocht naar
nieuwe hoëchlustigheden.
Louis en Lance Armstrong bezocht
op de maan, een groepje mooie
aliens op Mars, om bij de zon uit
te komen waar ze Rammstein en
Darth Vader tegen kwamen.
Deze had een belangrijke
boodschap voor Anton, “Kiek ens
oes dieng döp”. En toen verschenen
Prinses Joyce I en hofnar Birgit.
Joyce Schijns-Arnts is geen
onbekende in de Lemieësjer
carnaval. Als meisje was
ze al dansmariesche bij de
Grensschiebere en met een oud-
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Carnavalsconcert Eys

Zaterdagavond 27 januari (aanvang 20.11 uur) in de tot
narrentempel omgebouwde gymzaal biedt dankzij het
gevarieerde aanbod aan groepen, deelnemers en artiesten alle
garantie voor enkele uurtjes genieten in genoeglijke sfeer.
Presentator is Leon Huijnen en verder de organiserende Harmonie St.
Agatha o.l.v. dirigent Paul Oligschläger met een sprankelend Beiers,
Tirols, Russisch en Limburgs repertoire, schutterij St. Sebastianus Eys
met getalenteerde muzikanten en trommelaars, CV De Öss met haar
charmante dansmarieches Zoë van Laar en Sanne Merkelbach, de bekende
zangersformatie De Palmclub, het
pittige gezelschap Banda di Zamba met
Zuid-Amerikaanse Schwung en ritmiek,
en natuurlijk met de twee verrassingen
van de avond: de getalenteerde
jonge accordeonist Kyle Schielen uit
Voerendaal en diens plaatsgenoot, de
succesvolle buutteredner Hub Stassen.
Er is geen entree, alleen een vrije gave.
Prinses Joyce-Schijns-Arnts en
hofnar Birgit Frijns
prins en oud-president als vader,
zit carnaval in haar bloed. Ook was
Joyce in het verleden een aantal jaren
voorzitter van het kengercommitee.
Joyce is al 23 jaar samen met Marc
en heeft twee kinderen, Amber en
Mick. Ze werkt als verzorgende in
de thuiszorg op Parc Imstenrade
in Heerlen. Altijd al droomde ze er
van om als prinses op de bühne te
staan en 2 jaar geleden trok ze de
stoute schoenen aan en vertelde haar
plannen aan de president.
Wie haar hofnar moest worden,
was voor Joyce ook direct duidelijk
Birgit Frijns. Ook opgegroeid in
Lemiers, woont tegenwoordig in Vaals
samen met Harold Moederscheim.
Ze heeft een zoon, Miguel. Ook
Birgit werkt in de zorg en wel als
verzorgende bij Langendael in Vaals.
Kijk voor meer info over het
programma op de facebook-pagina of
op de website:
www.de-grensschiebere.nl .

Buuttereedner Hub Stassen
die optreedt tijdens het
Carnavalsconcert in Eys.

VOOR
DAMES
EN HEREN.
Ook hairextensions

k
a
p
s
a
l
o
n

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

Ook voor uw
hypotheek staan
wij voor u klaar

Kom
gerust
langs!

Kisters Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 7440777/06-51556496
E thijs@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
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Schutterij Eys
vierde
patroonsfeest

navolging van vader Jo, over naar St.-Sebastianus
Eys. Hier is hij sindsdien actief als geweerdrager.
en actief bij het schieten met de zware buks.
René scoort regelmatig bij het persoonlijk
kampioenschap.

Robijn

Dat gebeurde zondag 21 januari. Na de H.
Mis werd in schutterslokaal café Sport m.m.v.
het damessteuncomité iets hartsversterkends
gegeten en worden de 3 jubilarissen intern
gehuldigd.

Hub Engelen
is veertig jaar lid.
Hij werd in 1978
lid burgerlid en
trok in 1982 samen
met enkele andere
bestuursleden,
toch het uniform
aan. Was tot in
2017 2e secretaris
en vele jaren
penningmeester.
Klom in de
officiersgelederen
op tot majoor.
Zette afgelopen
jaar, omwille van
de gezondheid,

Zilver
Rick Eijkenboom werd bij zijn geboorte al als
lid aangemeld.
Hij is nog maar net 25 jaar oud. Opa Johan was
generaal, vader Leo tamboer en later ook generaal. In zijn jonge jaren trad hij nog wel als solist
uit, thans maakt hij deel uit van de drumband in
het eerste gelid.

een punt achter zijn bestuurslidmaatschap en als
geüniformeerd lid. Schiet al vele jaren mee met
de zware buks.

Gratis Eten
Senioren boven de 75 kunnen dit jaar gratis
dineren bij de Zwarte Madonna in Vaals (U weet
wel dat restaurant bij het beeldenmuseum).
Er moet wel aan enkele voorwaarden worden
voldaan. 1- Tel. reservering via 043-3060080,
tenminste één dag vantevoren.
2- Er moet wel tenminste 1 betalende volwasende
bij en het aantal personen dat komt.
Gerd de Weerd van het café restaurant
”We hebben wel kleurplaten maar geen
springkussen, klimrek of ballenbak en gaan
daarom in 2018 de senioren van 75 jaar en ouder
verwennen met een gratis diner”.

René Mullenders startte aanvankelijk bij het
St.-Hubertusgilde Gulpen. In 2001 stapte hij, in

Pagina 7

Het driegangenmenu voor € 17,50, start met een
kop lekkere soep en als hoofdgerecht Limburgs

zuurvlees, schnitzel, scholfilet, kipsaté of een
wisselend vegetarisch gerecht met de heerlijkste
frieten. Het nagerecht is een ijsje met slagroom of
een mooi kopje koffie met likeur en slagroom.
Er staan bij De Zwarte Madonna ook
driegangenmenu’s met een hemelse biefstuk, een
zalige zalmmoot of een duivelse spaakham voor
de prijs van € 21,50 op de kaart.
In het restaurant, waar altijd Limburgse muziek
klinkt, zit u goed op antieke bidstoeltjes uit
een Belgisch zusterklooster. Verder zijn er
een prachtige bar gemaakt van twee altaren,
kerklampen, een biechtstoel en een rijk
uitgesneden koorbank te bewonderen. De muren
zijn geheel volgehangen met oude religieuze
prenten en grote kerkbeelden, hetgeen voor
velen en zeker voor opa en oma een feest van
herkenning is.
Het restaurant is geopend van dinsdag tot en met
zondag van 10.30 uur tot 21.00 uur (keuken sluit
om 20.00 uur) Het museum sluit die dagen om
17.30 uur.
Het adres is Eschberg 5-7 te Vaals.
Dit is de weg naar Kasteel Vaalsbroek en het ligt
naast Landal Hoog Vaals.
Reserveren is eenvoudig door te bellen naar:
043-3060080
www.dezwartemadonna.nl www.museumvaals.nl
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Oude documenten
bewaren

Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys

Zaterdag 27 jan.:19.00 uur:
MARIA LICHTMIS
Gest. Jrd. Sjir Mullenders
Gest. h. mis Willy Schmetz – Heinen
en ouders Heinen- Stoffels
Mia Conjaerts – Theunissen
Na h. mis Blasiuszegen
Zondag 28 jan: 9.45 uur:
MARIA LICHTMIS
Gest. Jrd. ouders Vanwersch –
Sourenen familie
Na h. mis Blasiuszegen
Maandag 29 jan.:19.00 uur:
Gest h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
Zaterdag 3 feb. 19.00 uur
DIALECTMIS
Gest. Jrd. Cep Scheepers
Ouders Franssen – Maas en zoon Jan
Voor leden en overl. leden van
carnavalsver. De Öss en de Össkes
Zondag 4 feb. 9.45 uur
Agathaviering Relikwieverering
Gest. Jrd. Harie Houben
Ouders Huntjens – Marcus en ouders
Houben – Schümmer
Maandag. 5 feb. 19.00 uur
Agathaviering Relikwieverering
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux

Nog regelmatig krijgen ze te horen: “Had ik
dat geweten, dan had ik het niet weggegooid.
Heemkundevereniging Eyra in Eys wil voorkomen
dat er op het eerste gezicht onbelangrijk geachte
items verloren gaan.
Soms duiken er spullen op bijvoorbeeld bij het
opruimen van de zolder, verhuizing of opruimen
van wat een overledene
heeft achtergelaten.
Het kan variëren van
foto’s, documenten
of andere zaken tot
historische boeken en
Limburgensia, die voor
velen niets meer waard
zijn, maar die voor de
heemkundevereniging
wel degelijk nog
historische waarde
bevatten.

feestgids
Zo ontvingen ze onlangs, van een oudere
dorpsgenoot, een feestgids uit 1937, uitgegeven
t.g.v. het 25-jarig bestaansfeest van de
“Roomsch-Katholieke Werkliedenvereniging”.
De spullen kunt u afgeven bij mevrouw
E. Eggen- Van Wersch, Nachtegaalstraat 11.
of mailen naar: ton.van.wersch@planet.nl .
dan worden ze afgehaald.

Veel belangstelling op infoavond over
zelfsturing in Wahlwiller

Het huidige bestuur van de Stichting Zelfsturend Wahlwiller is tevreden met de opkomst van ongeveer
60 inwoners op hun informatie avond met nieuwjaarsborrel van dinsdag 9 januari jl. waar Troef in nr. 52
over berichtte in gemeenschapshuis Wilder Tref.
Voorzitter Fred Baenen gaf een uitvoerige uiteenzetting over de noodzaak, dat de inwoners van
Wahlwiller mee de handen uit de mouwen moeten steken, om de leefbaarheid in hun kleine dorp voor
nu en de toekomst -voor alle leeftijdscategorieën – te garanderen.
Daarvoor dienen de aandachtspunten van het Sociale Domein, zoals vermeld in
het DOP-W (dorps-ontwikkelingsplan Wahlwiller) per onderdeel nader uitgewerkt
te worden. Om de actualiteit van de behoeften en wensen te krijgen, dienen
daarvoor kleine enquetes gehouden te worden.

Sorriënto
verenigingsnieuws

Na een welverdiende kerstvakantie, zijn de
muzikanten van mandolinevereniging Sorriënto
op vrijdag 19 januari weer begonnen met de
wekelijkse repetitie. Maar nu op het nieuwe
verenigings-adres café partycentrum “Oud
Zumpelveld” Irmstraat 23.
Momenteel is Sorriënto het op een na grootste
mandoline orkest van Nederland en hebben de
ambitie Nederlands grootste te worden. Nog
steeds op zoek naar enthousiaste mensen/musici
die devereniging willen komen versterken.
“ Kun je geen noten lezen en heb je nooit op een
muziekinstrument gespeeld, dat is geen probleem
wij verzorgen de opleiding. Interesse ?, kom dan
op vrijdagavond eens kijken en luisteren. De
repetitie begint om 20.00 uur ‘s avonds.
Of kijk op info@sorriento.nl .
Ingezonden
(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud
en strekking en kan artikelen die te lang zijn,
na overleg, inkorten. Ze dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te
worden gepubliceerd, als ze maar bekend zijn
bij de redactie.)

Terugblik door wethouder
Wiel Schleijpen (gem. Simpelveld)
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de
deur en dit is het goede moment om eens terug
te kijken naar de afgelopen periode en wat
er is bereikt op de beleidsterreinen waarvoor
ik namens onze fractie BurgerBelangen als
wethouder verantwoordelijk was in de afgelopen
raadsperiode.

Openbare ruimte en Infrastructuur
De afgelopen periode zijn er een groot aantal
lees verder op pagina 9

onderschrijven
deden de aanwezigen dit en de voorzitter stelde dan ook voor dat per e-mail voor
4 februari a.s. wordt doorgegeven of men bereid zijn hieraan mee te werken en als
het kan, naar welke functie de voorkeur uitgaat, bijvoorbeeld ‘n bestuursfunctie;
lid werkgroep en /of vrijwilliger .Voor al deze functies zijn nu vacatures.

boekje
De vraag of er nog exemplaren van het reeds uitgegeven boekje DOP-W
beschikbaar zijn, wordt in beperkte mate bevestigd; dit verzoek dient men ook in
deze mail aan te geven.
Het adres is: roxannekuijpers@home.nl of fredbaenen@ziggo.nl .

Lourdesreizen

Reisbegeleiding groep BocholtzSimpelveld is tijdens de reis:
22 - 29 mei Nachtbus
23 - 28 mei Vliegtuig
Alle andere data kunt u vinden
op de website van het Huis voor
de Pelgrim

In 2018 biedt
het Huis voor de Pelgrim
weer diverse volledig verzorgde reizen
naar Lourdes aan. Dit zijn de reizen van de
Limburgse Bedevaarten per vliegtuig en bus.
Bij de busreizen bestaat de keuze uit drie
varianten: nachtbus, dagbus of zorgbus.
U kunt zich eveneens op onderstaand adres
opgeven wanneer u via CZ mee wil gaan.
Hieraan zijn wel enkele voorwaarden
verbonden: Er moet sprake zijn van een
medische indicatie en telt niet voor mensen
die in de laatste 5 jaar via CZ naar Lourdes zijn
geweest.
Opgave kan bij Wiel Cuypers Julianastraat 6,
De groep van de Limburgse bedevaart
6351 GC Bocholtz 045-5441223
tijdens de processie in mei 2017.
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projecten op het gebied van verbetering en
opwaardering van wegen uitgevoerd. Denk aan
de reconstructie van de kruising Wilhelminastraat,
Min. Ruijsstraat, Gasthof, Bocholtzerweg,
Baneheide, Groeneweg, Aretsbosweg en
Neerhagerbosweg, parkeerplaats Sporthal,
de Dorpstraat/Oranjeplein, het Hulsveld incl.
de afkoppeling hemelwater en de Wijnstraat.
Daarnaast is de uitvoering van de reconstructie
in de Vroenhofstraat en Pastoriestraat gepland in
komend voorjaar.
Er is dus letterlijk en figuurlijk behoorlijk aan
de weg getimmerd met een kwalitatieve
opwaardering als resultaat.

groenvoorziening
Ten behoeve van een verbetering in de openbare
groenvoorziening is er jaarlijks structureel extra
budget ter grootte van € 40.000,- vrijgemaakt
waardoor het onderhoud weer naar een hoger
niveau kan worden gebracht. Er is daarnaast extra
aandacht gegeven aan de bestrijding van onkruid
op verhardingen omdat chemisch bestrijden niet
meer mag.

dorpsontwikkelingsplan
Voor de kern Bocholtz is dit, mede op initiatief
van BurgerBelangen opgesteld, waarin een
toekomstvisie voor de komende 10 jaar. Doel
is samen met inwoners, ondernemers en
stakeholders om verder stappen te zetten om
de kern Bocholtz ook in de toekomst leefbaar en
vitaal te houden.

spilfunctie

eerste resultaten zijn 4 januari jl. gepresenteerd
tijdens twee zeer goed bezochte informatie
bijeenkomsten. Het zorgde voor veel positieve
en enthousiaste reacties bij de aanwezigen.
Uiteraard was er volop gelegenheid voor het
geven van ideeën en suggesties. De verdere
uitvoering is voor de komende periode een van de
belangrijkste speerpunten van de fractie.
In dit kader is extra budget vrijgemaakt door
de raad in de vorm van een reserve van 4
miljoen euro, die is gevormd om te investeren
in het uitvoeren van projecten in de fysieke
leefomgeving voor de beide dorpskernen.
Wethouder Wiel Schleijpen

voor kachel, open haard en vuurkorf etc.

Nu voor maar 60 euro per m3
(ophalen in Simpelveld
of evt. leveren tegen kleine
vergoeding)
Bel 06-46121571

La Rosa de Maastricht in Theater De Klimboom

Zaterdagavond 3 februari kan het publiek genieten van joodse volksmuziek: jiddische liederen,
klezmermuziek en balladen.
Met veel warmte brengt La Rosa de Maastricht deze volksmuziek ten gehore. De liederen zijn kleine
verhalen vol gein, poëzie, melancholie en uitbundigheid, die tijdens de voorstelling worden vertolkt
en toegelicht door de vier professionele muzikanten. De jiddische liedjes en de klezmermuziek maken
deel uit van de cultuur van de Ashkenazische joden, die in Midden-en Oost-Europa woonden; de
sefardische balladen behoren tot het cultureel erfgoed van de sefardim, de joden afkomstig uit het
Iberisch schiereiland, die ladino als taal hadden (variant van oud-Spaans).
De entree bedraagt slechts € 10,Het verdient aanbeveling om voor
dit bijzondere concert te reserveren
via info@puurweijersenweijers.nl
06-55.95.45.25.
De voorstelling begint op 3
februari om 20.00 uur in Theater
De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te
Simpelveld. Be welcome!

Een uitvoeringsprogramma maakt onderdeel
uit van dit visie document waarin beoogd wordt
te starten met het opwaarderen van de fysieke
leefomgeving van het dorpshart waarbij op de
Boor een spilfunctie krijgt. Dit stedenbouwkundig
plan is momenteel volop in ontwikkeling en de

Foto: La Rosa de Maastricht
tijdens een optreden bij de
stichting Cultureel Aerwinkel.
Foto Ruud Snijders.

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

MODICA woonprogramma

www.vegersmeubelen.nl

Dressoir
vanaf

Droog Brandhout te koop

Modica is een strak en uitgebreid modern woonprogramma uitgevoerd in een
onderhoudsvrije melamine. Uiteraard leverbaar in diverse kleurcombinaties.

Bergkast
vanaf

€ 860,Eetkamertafel
vanaf

€ 830,-

€ 755,-

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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Rood Groen
LVC’01 verlengt
contract
Rood Groen LVC’01 uit Vaals heeft afgelopen
week overeenstemming bereikt over een nieuw
contract met hoofdtrainer Jeremy van Wissen.
Dit contract is nu met één extra seizoen verlengd.
Dit wil zeggen dat Jeremy ook het seizoen
2018-2019 verantwoordelijk is voor het eerste
elftal. Beide partijen zijn zeer tevreden over de
samenwerking. RGLVC’01 bezet momenteel met
een heel jong, getalenteerd elftal een prima 7de
plek in de competitie. Er zit zeker nog rek in de
groep en de verwachting is dat Jeremy de juiste
trainer, op de juiste plaats is.

brachten de prestaties die van hen verwacht
mochten worden.
De beste gewichtheffer van de wedstrijd was
wederom Erwin Rasing. Hij slaagde er net niet in
om zijn persoonlijke records te verbeteren maar
met zijn uiteindelijk resultaat behaalde hij 84
kilopunten voor het team uit Simpelveld.
Een score die ook geen gewichtheffer van Keulen
wist te behalen.
De oude nieuwe trainer Jeremy van Wissen.
KRACHTSPORT
VERENIGING

S I M P E L V E L D

KSVHelios
Verwachte
nederlaag bij
koploper

Zaterdag 13 januari hebben de gewichtheffers
van KSV Helios hun uitwedstrijd tegen Kölner AC
verloren. Tegen de koploper in de Regionalliga
werd verdienstelijk gestreden en in het
middengedeelte van de wedstrijd werd het nog
even spannend. Uiteindelijk was de kwaliteit
van het team uit Keulen bepalend waardoor
zij uitliepen naar 385 kilopunten tegen 250
kilopunten voor de Helios.

op peil
Het belang van deze wedstrijd was voor trainer
Ralph Aretz dat de individuele prestaties op peil
bleven. Dat lukte uitstekend bij Tim Hollands
die zich van zijn beste kant liet zien. Zowel bij
het trekken als het stoten verbeterde hij zijn
persoonlijk records met respectievelijk 4 en 3
kilo. Daarmee beloonde hij zichzelf voor zijn
niet aflatende trainingsinzet en zijn wil om zich
continu te willen verbeteren. Hij slaagde erin om
zijn kracht ook in resultaten om te zetten: 90 kilo
bij het trekken en 110 kilo bij het stoten.

prestaties
Ook Dempsey Thiele kon tevreden zijn: bij het
trekken verbeterde hij zijn persoonlijk record
met 6 kilo en bracht 95 kilo omhoog. Zijn 125
kilo bij het stoten was een evenaring zijn pr.
Nina Steinschuld, Tristan Delang en Eric Aller
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Op 3 februari a.s. volgt de thuiswedstrijd tegen
AC Mengede uit Dortmund.
Resultaten
naam
Nina Steinschuld
Tim Hollands
Eric Aller
Erwin Rasing
Tristan Delang
Dempsey Thiele

Trekken stoten
totaal
42
56
98
90 PR 110 PR 200 PR
85
108
193
84
115
199
90
117
207
95 PR 125
220 PR

naar
Alemannia
Aachen
Devin Quodbach
verlaat de club nu daadwerkelijk. Afgelopen
zomer stonden al alle BVO´s te springen om
Devin over te nemen. De keuze leek te vallen op
Fortuna Sittard, echter Devin had het zo naar zijn
zin, dat hij besloot om toch met zijn vriendjes
en vriendinnetjes te blijven
voetballen. Het afgelopen
half jaar bleef Devin wel mee
trainen bij diverse BVO´s.
Dit resulteerde erin dat hij
uiteindelijk 6 dagen per week
het voetballen was. Namelijk
bij Sportclub´25, Alemannia
Aachen, MVV, Fortuna Sittard
en de Euregio Voetbalschool.
Vanaf nu zal het talent dus
voetballen voor Alemannia
Aachen. De keuzes waren
legio, dus uiteindelijk is het
besluit op gevoel gemaakt.
Sportclub´ 25 wenst
Devin heel veel succes bij
Alemannia.

Uiteraard zal Devin lid blijven van de club en nog
vaak genoeg te zien zijn op het complex.

Kwajongconcour
Zondag 7 januari werd door Robert Honings het
Kwajongconcours georganiseerd. Omstreeks
10.15 uur starten maar liefst 16 koppels. Mede
door de oefenwedstrijd van het eerste elftal
(met zo’n 35 aanwezige supporters) was dit
een aantal om trots op te zijn. Er werden zoals
gebruikelijk 6 rondes gekaart. Een spannende
strijd waarin de onderlinge verschillen klein
waren. Uiteindelijk ging organisator Robert
Honings er samen met Hub Beckers vandoor met
de winst. Het was een zeer nipte overwinning,
welke op “doelsaldo” beslist werd. Dit jaar was er
ook een sportiviteitsprijs welk naar Martijn en Jo
Franken ging. Het was weer een gezellig en goed
georganiseerd kwajongconcour. Volgend jaar zal
het net als deze editie weer op de gebruikelijke
eerste zondag van 2019 plaats vinden.

Carnavalsmiddag jeugd
Zaterdag 3 februari vindt deze plaats. Aanvang
is om 15.00 uur. Ook dit jaar zal ieder team weer
een optreden verzorgen. Tussen de optredens
door wordt ook de nieuwe jeugd prins(es)
geproclameerd. Deze zal met senioren prins Ryan
het komende seizoen over Sportclub regeren.
Iedereen is van harte welkom zowel ouders,
broertjes, zusjes, vrienden, vriendinnetjes,
als ook opa en oma. lees verder op pagina 11

Haarstudio
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“Tieëke Zinge”
Vrijdag 12 januari was er weer een groot
carnavalsfestijn. O.l.v van ras entertainer Jo in de
Break vond de tweede editie plaats. In een goed
en gezellig gevulde kantine passeerde diverse
carnavalshits de revue. De Herringbiesere en
De Jonguh van WA brachten samen met de
Vrouwluj van Sjportcloeb een geweldige sfeer.
Last but not least was er ook nog het debuut
van De Jonguh met een zelfgeschreven lied.
Na afloop van dat optreden werd een van de
zangers, Ryan te Kampe, uitgeroepen tot prins
van Sportclub’25. Ryan zal komend seizoen
regeren over de voetbalclub samen met de
nieuwe jeugdprins(es), die zoals vermeld op 3
februari bekend word. Het was een geslaagde
avond voor jong en oud.
Het stukje over de Bocholtzer prinsen bij
Sportclub kunt u lezen in het carnavalsnummer
Kalk an de Books.

WDZ info
Trainingsmethode
De club gaat gebruik maken van
een voetbalmethode die ontwikkeld is door
Voetbal Technisch Onderwijs Nederland. Het
is een doorlopende leerlijn voor de jeugd van
5 tot 19 jaar. Trainers en spelers volgen een
jaarplanning met concrete doelen voor elke
leeftijd. Alles komt daarin aan bod: technische,
tactische, fysieke en mentale ontwikkeling.
Gedurende het jaar werken trainer en spelers

gericht aan deze doelen met meer dan 700 kanten-klare trainingen. De methode ondersteunt
beginnende en ervaren trainers met coach tips,
animaties van de organisatie op het veld en
filmpjes van voetbalhandelingen. De trainer heeft
het materiaal digitaal op zijn tablet of telefoon.
Maar ook de spelers kunnen de app gebruiken om
bijvoorbeeld thuis techniek oefeningen te doen.
De spelers voetballen met meer plezier en
ontwikkelen zich ‘spelenderwijs’ naar hun kunnen.
Trainers krijgen de inhoud aangeboden en
kunnen zich richten op het coachen. En binnen
de verenigingen zijn visie, leerlijn en planning
centraal geborgd. Daardoor is er continuïteit, zelfs
als trainers elkaar afwisselen. De methode maakt
van de jeugdafdeling een jeugdopleiding.

Winterwandeling
Zondag 14 januari gingen een zestigtal veteranen
met partners en kinderen op stap tijdens de
jaarlijkse winterwandeling. In de kantine kreeg
het gezelschap eerst een uitgebreid ontbijt
voorgeschoteld met spek en ei. Daarna ging de
wandeltocht via wegen in en rond Bocholtz naar
Orsbach, waar de pauzeplek in de Dorfkrug van
Resi was. De kroeg was met de groep wel aardig
vol, maar dat kwam de gezelligheid alleen maar
ten goede. Met moeite konden de organisatoren
dan ook de wandelaars weer uit het café lokken
om via veldwegen terug te keren naar de
kantine. Met een kom goulash soep en enkele
andere hartversterkers werden de krachten weer
aangevuld en kon nog enkele uurtjes gezellig
nagebabbeld worden. Dank aan de organisatie
voor deze mooie dag.

Jaarvergadering
Nu zaterdag 27 januari houdt de
veteranenafdeling haar jaarvergadering in het
clubgebouw, aanvang 16.00 uur. Op de agenda
staat een terugblik op het afgelopen jaar wat
het voetbalprogramma en de nevenactiviteiten
betreft maar ook de financiën.
Tevens een vooruitblik op de wedstrijden en het
toernooi van 2018 en de nevenactiviteiten zoals
seizoensafsluiting, weekenduitstap, feestavond
en winterwandeling.

Vrijwilligers
vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Ondersteuning bieden?
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar
vrijwilligers die ondersteuning tijdens de
maaltijden en individuele aandacht bieden.
Bent u actief en geduldig? Dan kunt u leuke
activiteiten ondernemen bij de Zonnebloem
met mensen die ziek of gehandicapt zijn.
Museum Vaals
Is op zoek naar baliemedewerkers.
Ondersteuning personeel Religie Langedael.
Bewoners op zaterdagmiddag begeleiden naar
de H. mis en na afloop koffie serveren.
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

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

www.autovaessen.nl
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DE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR HET HEUVELLAND
GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO

Kies
jouw
route!
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