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i Bôches, Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen Berg, Vols, Lemieësj en Viele

Dinsdag 29 juli heeft een vertegenwoordiging van de Oud Mariniers en
burgemeester Richard de Boer in het
gemeentehuis de bruikleenovereenkomst ondertekend voor ingebruikneming van de zolderruimte in het
Multifunctioneel Centrum Op de Boor
als Traditiekamer Oud Mariniers. Tot
voor kort was dit bijzondere 'museum' gevestigd op de eerste verdieping van het Damiaanklooster in
Simpelveld.

Een kijkje in de traditiekamer, toen nog
gevestigd in huize Damiaan, nu gesloten.

Culinaire wandeling
ÖPKE DÖPKE
REUBESÖPKE

Traditiekamer oud-Mariniers
naar op de Boor Bocholtz
De Traditiekamer is letterlijk een
ruimte gevuld met allemaal spullen
van Oud-Mariniers, die doorgaans
ergens in een hoek van een zolder

70 jaar bevrijding beleven
tijdens Weekend at War
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Expositie ‘Limburgse landschappen in
aquarel’ in Abdij Rolduc Kerkrade
Van 22 augustus t/m 11 september 2014 exposeert Finy KohnenHeijenrath uit Lemiers in de kruisgangen van Abdij Rolduc.
Zij is geboren in Vijlen, woonachtig
in Lemiers en aquarelleert reeds
een twaalftal jaren. Zij heeft exposities gehad in Nederland en Duitsland. Aquarellen van landschappen
en pittoreske plekjes maakt ze het
liefst.

De expositie is dagelijks vrij te bezichtigen van 09.00-17.00 uur.

verdwijnen. In de traditiekamer liggen al die spullen mooi uitgestald
voor publiek. Uniformen, fotoboeken, onderscheidingen, wapens en
allerlei snuisterijen die de mariniers
uit verre oorden meebrachten. Achter al die spullen zit een verhaal
waar de Oud Mariniers uit de Mijnstreek graag over vertellen.
Vanaf zondag 24 augustus kunnen
mensen die de Traditiekamer willen
bezoeken terecht in Op de Boor aan
de Wilhelminastraat in Bocholtz.
Openingstijden zijn elke 2e en 4e
zondag van de maand van 12.00 tot
17.00 uur en er is geen entree.
(We zijn er in Simpelveld geweest

en het is werkelijk interessant om
dat alles eens te bekijken en de
ruimte in Bocholtz is meerdere
keren groter dan die in Simpelveld,
dus alles kan er uitgestald worden
red.)
initiatief
De Traditiekamer is een initiatief
van Contact Oud Mariniers Mijnstreek e.o. Het is een vereniging,
waarvan de leden allemaal gediend hebben bij het Korps Mariniers van de Nederlandse krijgsmacht. Meer hierover leest u op
hun website:
www.com-mijnstreek.nl
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Groots feestweekend
in Vaals
Van vrijdag 22 t/m zondag 24 augustus
staat het centrum van Vaals in het teken
van diverse festiviteiten t.g.v. de officiële
heropening van de geherstructureerde
Maastrichterlaan. De organisatie is in
handen van de Stichting Ondernemers
Vaals, ondersteund door Gemeente en de
kasteleins, die het Willem Alexanderplein
als horecaplein gaan invullen.

vrijdag 22 augustus
Om 16.00 uur officiële heropening op het Willem Alexanderplein. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van enkele oldtimers, waaronder een klassieke
vrachtwagen. Daarna speelt de Bridge Big Band uit Kerkrade.
Vanaf 19.00 uur Brazilian Night
Sambabands spelen op verschillende locaties en
komen op het Willem Alexanderplein bij elkaar
voor een ‘Battle of drums’. Op het podium een
sambashow met natuurlijk bloedmooie Braziliaans getinte dames. Een DJ houdt de Braziliaanse sfeer er in.
Lees verder op pagina 3
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Agenda

OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.

Vrijdag 22 augustus

Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl

Feestweekend Vaals
t.g.v. officiële opening Maastrichterlaan
(zie ook artikel en advertentie).

TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz ☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

Zaterdag 23 augustus
Weekend at War Miljoenenlijn

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25

Station Simpelveld (zie ook artikel en advertentie).
•

Feestweekend Vaals

t.g.v. officiële opening Maastrichterlaan
(zie ook artikel en advertentie).
•

Klachten over bezorging
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven

58e Mei i Vaare Bocholtz

met interne Feestavond (zie ook artikel).

☎ 045-544 35 67
☎ 045-532 26 20

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Zondag 24 augustus
Traditiekamer oud Mariniers
open van 12-17 uur in Op de Boor
Wilhelminastr. Bocholtz (zie ook artikel).
•

Weekend at War Miljoenenlijn
Station Simpelveld (zie ook artikel en advertentie).
•

Feestweekend Vaals

t.g.v. officiële opening Maastrichterlaan
(zie ook artikel en advertentie).
•

27e Culinaire wandeling
ÖPKE DÖPKE REUBESÖPKE
Stokhem -Wijlré (zie ook artikel en advertentie)
•

58e Mei i Vaare Bocholtz

Hoeve van der Linden koolhoverweg 28
Bocholtzerheide. 14.00 uur familiemiddag voor
iedereen (zie ook artikel).
•

15e Heuvelland Veldhandbaltoernooi
(zie ook artikel).

Dinsdag 26 augustus
Scootmobieltocht Bocholtz
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond 17.00 u. is
men weer terug (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 3 september
Woensdagwandeltocht Simpelveld
Vanaf Driesprong tussen 8 en 14 uur
(zie ook artikel).
•

Senioren+ wandeling Simpelveld
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum
Rode Beuk (zie ook Kortvermeld).

De volgende Troef
verschijnt op
dinsdag 2 september
Pagina 2

Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet verstaan
behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt. Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag meegenomen worden. Bundel het papier of doe het in kartonnen dozen en dus niet in houten kistjes of plastic
zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER Elke eerste
dinsdag van de maand. Dinsdag 2 september
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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. Elke 3e dinsdag
van de maand, Vandaag: 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.
Papier vóór 17.00 uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: Elke 4e dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 26 augustus: Ophalen
oud-papier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek
Bulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.-Gaasstr.-Giezerstr.Hennebergweg-Irmstr.-Kanthuisstr.- Kersboompjesweg-Kloosterstr.-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 en Waalbroek. Voor 18 uur
buiten gereed zetten.

GEZOCHT:

BEZORGER(STER)
voor bezorgroute in Simpelveld
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook
geschikt voor gepensioneerden e.d.
Uitstekende beloning. Aanmelden op
☎045-5443567 (di. t/m.vr.)
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet je gegevens er op met een
tel. nr. en we bellen terug.

Nr. 34 • 19 augustus 2014

Groots feestweekend Vaals Ivo Dreessen v.o.f.
Brood- en Banketbakkerij

(vervolg voorpagina)

Zaterdag 23 augustus
Vanaf 11.00 uur activiteiten in de winkelstraten: Maastrichterlaan-Tyrellsestraat-Prins
Willem Alexanderplein-Koperstraat-Kerkstraat en Tentstraat.
Zo trekt er een streetparade-orkest rond, is
op diverse locaties een breakdance-show te
bewonderen, staan er ‘Living Statues’, is er
een oldtimer-show waarbij het publiek zijn
favoriet kan kiezen en kan het winkelpubliek
meedoen aan een foto-prijsvraag door het
winkelcentrum.

speciaal
Voor de kinderen is er een activiteitenplein
achter de kerk bij het voormalige gebouw
van basisschool De Kleine Wereld. Daar gaat
men o.b.v. muziek Creactief Vaals aan de
slag met schminken, (objecten) beschilderen, knutselen en ontstaat er een groot 3dimensionaal straatschilderij.
Op het Willem-Alexanderplein gaan de eeten drankbuffetten om 14.00 uur open. Vanaf 20.00 uur optreden van 3 Vaalser bands
optreden op het Willem-Alexanderplein:
Drinks Only, Full Circle en Freeway.

Zondag 24 augustus

Vanaf 11.30 uur een grote openlucht-brunch
op het Willem-Alexanderplein. Hiervoor kunnen vouchers gekocht worden t.w.v. €9,00
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voor slechts €4,50, mogelijk gemaakt door
de Vaalser ondernemers. Vouchers hiervoor
zijn verkrijgbaar bij Slagerij Dumont en
Vandeberg, bakkerij Nobis en Kickartz (zie
ook advertentie elders in dit blad).
Frühschoppen, na de brunch, met sjpasskapel Sjlappe Kroam en de Doeëmjroave.
activiteiten
Vanaf 11.00 uur starten die in het winkelcentrum met de foto-prijsvraag, op diverse
locaties breakdance-demonstraties, de Kids
Zomertour op het Wilhelminaplein, Creactief
Vaals voor de kinderen op het plein achter
de kerk en is er muziek in de straten (draaiorgel en optredens van Guido Staps).
Vanaf 16.00 uur gaan drie Vaalser DJ’s het
feestweekend met een daverende gezamenlijke show afsluiten.
Oldtimer-bezitters gevraagd
Zaterdag 23 augustus worden oldtimer
bezitters ( minim. 40 jaar) in de gelegenheid
gesteld hun auto’s te tonen aan het winkelpubliek, maken een rit door de regio en
staan vervolgens op het Wilhelminaplein
voor een ‘concours d’elegance’ waarbij het
winkelpubliek de mooiste mag kiezen. Deelname is gratis en vooral zijn ook mensen
gevraagd uit de gemeente. Meedoen, even
laten weten via rene.vrehen@outlook.com
‘Levend standbeeld’-wedstrijd
voor kinderen. Voor het mooiste standbeeld
van Vaals kan hier jeugd tot 18 jaar aan meedoen, alleen of in een groep. Start is om 11
uur. Graag van te voren aanmelden via:
contact@shoppeninvaals.nl
Het winkelpubliek
zal de mooie creaties
natuurlijk willen belonen, dus neem je
spaarpot, hoed of
kistje mee!
De mooiste ‘standbeelden’ in de categorieën (tot 13 jaar
en 13 t/m 18 jaar)
krijgen een schitterende prijs, ter beschikking gesteld
door de Stichting
Ondernemers
Vaals.

➨

Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 19 t/m 23 aug 2014

Wij bakken weer elke dag
overheerlijke verse

pruimenvlaai!
Italiaanse broodjes
5 halen - 3 betalen
Kollenberger Spelt brood voor . . . 2.15
Chiabatta witbrood voor. . . . . . . . . . . 1.85
Italiaanse appelvlaai voor . . . . . . . . 8.50

Muffins in verschillende smaken
3 + 1 GRATIS

Najaarskermis
Bocholtz
Dagkaarten
Voor de najaarskermis in Bocholtz
(6 en 7 september) zijn dagkaarten te koop. In de voorverkoop kosten de kaarten 2 euro, tijdens de kermis zelf 3 euro. Voor dat bedrag kan de jeugd
gratis gebruik maken van de aanwezige attracties. Vanaf 25
augustus zijn de kaarten verkrijgbaar bij Plus Tossings, bakkerij Dreessen, ’t Fietshoes en slagerij Vaessen. Op zondag is
er tevens een kermisrun voor alle kinderen, ook voor pappa’s en mamma’s, opa’s en oma’s en andere liefhebbers.

➨

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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WNK gaat weer turnen
De Simpelveldse gymnastiekvereniging
start dinsdag 26 augustus weer met de
trainingen in de gymzaal van Bredeschool
de Meridiaan aan de Scheelenstraat.

kort vermeld
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober. Volgende week,
dinsdag 26 Augustus, is er weer een. Ze zijn bedoeld als een
soort wandeling voor mensen met een handicap, die zich
d.m.v. een scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond 17.00 u. is men
weer terug. Elke tocht is ± 20km. Onderweg een ruime koffiepauze (consumpties voor eigen rekening). Walter Litting en
Henk Ghijsen organiseren de tochten. Gerda Heckmans, Jo en
Marleen Steinbusch gaan afwisselend mee als begeleiders. Bij
slechte weersomstandigheden gaat de tocht niet door. Zorg
voor een goed humeur, scootmobiel in orde en accu helemaal opgeladen. Verder voldoende rijvaardigheid om veilig en
verantwoord aan zo’n tocht deel te nemen. Meer info: Walter
Litting ☎045-5443990 en Henk Ghijsen ☎045-5440575.

nieuw
Vlak voor de zomervakantie zijn de leden in
nieuwe turnpakjes en T-shirts gestoken. Een
en ander kwam tot stand door sponsoring
van Ivo Sport, het WNK-comité en een eigen
bijdrage van de ouders. Wilt u ook deelnemen aan gym of turnen, volgen hier de trainingstijden:
Dinsdag:
17 -18 uur kleuters, van 18 -19 uur jongens
v.a. 6 jaar en van 19 -20 uur jongens v.a. 12
jaar.
Donderdag:
17 - 18 uur meisjes v.a. 6 jaar
18 - 19 uur meisjes recreatief
19 - 20 uur meisjes selectie
20 -22 uur volleybal gemengd v.a. 16 jaar.
Zaterdag:
9.30-11.30 uur meisjes turnen selectie.
interesse in een van deze activiteiten, kijk

dan op website: www.wnk-simpelveld.nl
of kom een keer kijken of meedoen. Voor alle
info kunt u terecht bij
Truus Timmers ☎045-5442800 (na 17.30 u.)
of via t.timmers11@gmail.com

➨

GEZOCHT:

BEZORGER(STER)
voor bezorgroute in Simpelveld
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook
geschikt voor gepensioneerden e.d.
Uitstekende beloning. Aanmelden op
☎045-5443567 (di. t/m.vr.)
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet je gegevens er op met een
tel. nr. en we bellen terug.
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Dankbetuiging
Na het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Wilhelmina (Mina)
Olischlager-Lumeij
was het fijn om te merken dat ook in verdrietige tijden er zovelen waren, die met ons meeleefden.
Graag willen we U hiervoor hartelijk bedanken.
Het was voor ons een grote troost, hoe velen haar
als een goed mens hebben leren kennen en waarderen. Moge zij zo in onze herinnering blijven voortbestaan.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen
De plechtige Zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 augustus om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Dionysius te Nijswiller.

Pagina 4

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys

➨

Zaterdag 23 augustus
19.00 uur: GEBEDSDIENST; Jacob van de Weijer; Jacques Leenen en familie
Zondag 24 augstus:
09.45 uur: Gest. jrd. ouders Olislagers – Schlenter
Maandag 25 augustus
19.00 uur: Geen h. Mis
Vrijdag 29 augustus.
15.00 uur: Huwelijk bruidspaar Birgit van Wersch en Ruud Duisings
Zaterdag 30 augustus
19.00 uur: GEBEDSDIENST; Ouders Pluijmen-Boon
Zondag 31 augustus:
09.45 uur: Jaardienst Hub Canisius; Gest. jrd. Rita en Leo Thiessen-Curfs
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Culinaire wandeling

ÖPKE DÖPKE
REUBESÖPKE
Zondag 7 september organiseert
buurtvereniging Stokhem-Beertsenhoven-Berghof uit Wijlre voor de 27e
keer (sinds 1988) de jaarlijkse culinaire wandeling, met die naam, door het
veld.
afstanden
De te kiezen afstanden zijn tussen de 4
en 10 km. Vertrek tussen 10 en 14 uur en
uiteraard met tussenstops voor het nuttigen van oude, typisch Limburgse streekgerechten en live-muziek onderweg en
in de feesttent.
wijngaard
Tijdens de culinaire wandeling kan genoten worden van zeldzame flora en
prachtige panorama’s. Op de route
bevindt zich zelfs een wijngaard, waar de
“Stokhemmer Wingert”, een interessant
druivenras, op een van de hellingen van
het Geuldal groeit. Tijdens deze bijzondere tocht is het genieten geblazen tussen streekgerecht en gerstenat. Men
beleeft Limburg eens op een andere
manier.
tocht
De tocht voert u, in de vijfsterren-gemeente Gulpen-Wittem, door het Heuvelland met eeuwenoude gehuchtjes en
holle wegen. De gerechten kunnen als
een hommage aan grootmoeders keuken met simpele gerechten gezien worden, die niet genoeg in ere kunnen worden gehouden.
volks
Ze behoren tot het volkse patrimonium,
waarin de moderne kookkunst haar wor-

tels heeft en vormen een van de rijkdommen van deze streek.
oude gerechten
Men gaat daarbij verder dan ‘konijn op
Limburgse wijze’, al of niet met zwarte
pruimen.
De organiserende buurtvereniging serveert in het gehucht Beertsenhoven het
oude gerecht “Fluite Kieës” met Boere
broeëd en Sjroeëp. Ook “Sjwelmennekes mit sjpek” en niet te vergeten het
gerecht, waaraan dit culinaire wandelevenement zijn naam gedeeltelijk ontleent, “Reubesop”, staan o.a op de
menukaart.
Op deze wijze hoopt men een bijdrage
te leveren aan de populariteit van de
oude gerechten. Door deze typische
wandeling kreeg de buurtvereniging in
2007 reeds de Uitstralingsprijs van de
gemeente Gulpen-Wittem.
gratis parkeren
Op de parkeerplaats aan het begin van
de culinaire tocht, kunnen voldoende
auto’s gestald worden.
en....
Bij aankoop van één menukaart ontvangt men 5 streekgerechten, een speciaalbiertje van Brand en koffie met bakproemevlaai. Menukaarten à €16 kunnen per email besteld worden via
info@stokhem.nl of telefonisch via
☎ 043-4502604 t/m 31 augustus.
info
Voor meer info bezoek de website:
www.stokhem.nl (welkom bij de buurtvereniging Stokhem en link dan door
naar OPKE DOPKE) .

➨

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Hielspoor wij helpen
Nr. 34 • 19 augustus 2014
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ABC Tornado Vijlen
De vakantie zit erop en de volleybaltrainingen beginnen weer in de
Gymzaal Vijlenberg 139.
trainingen
Dinsdag 19 aug:
Dames 2 van 20.30 t/m 22.45 uur.
Woensdag 20 aug:
Dames1 van 19.00 t/m 20.45 uur.
Vrijdag 22 aug:
Heren 1 van 19.00 t/m 20.45uur.
Dames 1/2 van 20.45 t/m 22.30 uur.
Maandag 25 aug.:
Meisjes B Jeugd van 19 t/m 20.30 uur.

Maandag 25 aug.:
Recreanten gem. 20.30-22.15 uur.
Woensdag 27 aug:
Recreantengroep gemengd competitie/spelers van 20.45 uur t/m 22.30
uur.
Zijn er Meisjes/Dames of Heren, die
graag volleybal willen spelen, zijn van
harte welkom op een van de trainingsavonden.
Kijk ook op de website
www.vctornado.nl

➨

Bevolkingsonderzoek
borstkanker in Simpelveld
Op 1 september start Bevolkingsonderzoek Zuid hier met borstkankeronderzoek. Tot nu toe kan gesproken worden van een zeer succesvol onderzoek in Simpelveld. De
opkomst bedroeg tijdens de vorige
ronde 81,9%. Dit betekent dat 856
vrouwen uit de doelgroep hebben
deelgenomen. Hiervan zijn er 14
doorverwezen voor nader onderzoek. Dit is ruim boven het landelijk
vereiste minimum van 70%.
waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij
ongeveer 1 op de 8 vrouwen borstkanker vastgesteld. Daarmee is borstkanker de meest voorkomende vorm
van kanker in Nederland. De grote
verdienste is dat borstkanker in zo'n
vroeg stadium kan worden ontdekt
dat een knobbeltje vaak nog niet
voelbaar is. Dit verhoogt de kans op
genezing. Bovendien is vaker een
borstsparende operatie mogelijk.

digitaal
Het borstonderzoek bestaat uit het
maken van digitale röntgenfoto's van
de borsten.
Het onderzoek is gratis en wordt uitgevoerd door speciaal hiervoor opgeleide radiodiagnostisch laboranten.
Voor wie?
Conform de landelijke richtlijnen, zijn
dat in 2014 de vrouwen geboren in
de jaren 1939 t/m 1964. Vrouwen uit
Simpelveld met de postcode 6353 en
6369 worden hiervoor uitgenodigd.
waar?
Het borstonderzoek vindt plaats in
een verplaatsbaar centrum, tot medio
op de parkeerplaats achter het gemeentehuis.
Info
Meer info of voor het verzetten van de
afspraak, bel de informatielijn op
werkdagen tussen 9.00 uur en 13.00
uur via ☎088- 00 01 388. Kijk ook op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de
maand. Woensdag 3 september
is er weer een. Deelnemen kan
iedereen die graag wil wandelen, maar dan met aangepast
tempo en tijdsduur (± 1 uur). Er
is voldoende begeleiding en
Gerda Heckmans gaat als
EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur
vanaf dienstencentrum Rode
Beuk, alwaar middels een
gezellig samenzijn ook afgesloten wordt. Bij slecht weer wordt
voor een alternatieve activiteit
gezorgd. Voor de organisatie
zorgen Henk Ghijsen en Harry
Steinbusch.

➨
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70 jaar bevrijding beleven
tijdens Weekend at War
Dit jaar is het precies 70 jaar geleden dat Zuid
Limburg bevrijd werd. Om deze reden organiseert de Miljoenenlijn in samenwerking met de
Maastrichter Brigade, Super Sixth, Grüppe Sud en
diverse andere re-enactmentgroepen het evenement Weekend at War op 23 en 24 augustus. Een
weekend waar bijna letterlijk wordt stil gestaan
bij de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog en

station Simpelveld 70 jaar terug in de tijd gaat.
Als u tegen 12.30 uur op het station bent kunt u
alles meemaken.
Trouwens alles eindigt pas tegen 20 uur. Buiten de
treinritten zijn er op diverse tijden veldslagen en treden de Army Sisters en big Band DJ op. Ook kunt u
rondrijden in diverse legervoertuigen uit die tijd.

Een van de legervoertuigen, waarmee u rondgereden kunt worden.

waarheidsgetrouw
Ruim 200 re-enactors (spelers), waarbij ook de
Old Hickory group 30e divisie (die Simpelveld
bevrijd hebben) zijn samen met een scala aan
vrijwilligers van de Miljoenenlijn druk in de
weer om bezoekers een waarheidsgetrouwe
impressie van de Tweede Wereldoorlog te tonen.
aangepast
Ook de dienstregeling van de Miljoenenlijn is
speciaal voor dit weekend aangepast en rijdt
een gedeelte van de grensoverschrijdende
route die vroeger zo bepalend was. Wie tijdens
het weekend in de trein stapt richting de
Westwall oftewel de Siegfriedlinie zal niet
alleen de historische route rijden, maar ook
door inzet van re-eanactors en vrijwilligers beleven hoe men deze route toen heeft ervaren.
Alles speelt zich af in en rondom het emplacement van station Simpelveld
kaartjes
Alleen voor perron en trein en ook alle informatie over treinritten en optredens zijn te vinden
via de website www.weekendatwar.nl Dagkaarten en perronkaarten zijn verkrijgbaar bij de
dagkassa. Dagkaarten zijn online al te koop via
www.weekendatwar.nl en
www.miljoenenlijn.nl
Bestelt u via internet kaartjes voor perron en
trein samen, ontvangt u 10 % korting.

➨
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Felicitaties voor
gouden bruidsparen
in Vaals-Vijlen
Zaterdag 26 juli vierden de heer en mevrouw
Lotfalikhan Mohajer-Biglary uit Vaals hun 50jarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid van dit gouden huwelijksjubileum bracht burgemeester Van
Loo op 31 juli jl. een bezoek aan de familie,
uiteraard vergezeld van de beste wensen van
het gemeentebestuur en een kleine attentie.

Het gouden paar Lotfalikhan Mohajer-Biglary met burgemeester Reg van Loo

Daarna bracht de burgemeester een bezoek aan
de heer en mevrouw Hounjet-Senden uit Vijlen
die op 31 juli 2014 50 jaar getrouwd waren. In
bijzijn van de kinderen werd o.a. over het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St Gregorius Vijlen
gesproken, waarvan beide lid zijn.

➨

Het gouden paar Hounjet-Senden uit Vijlen met feliciterend burgemeester.

Aannemersbedrijf

DAEMEN-DOUVEN

Woensdagwandeltocht Simpelveld
Op woensdag 3 september organiseert wandelvereniging NOAD uit Bocholtz in Simpelveld
alweer de 5e woensdagwandeltocht van dit
jaar. De routes voeren door de mooie grensregio
in Oostelijk Zuid-Limburg. Men kan de 5, 10 of
15 km wandelen.
Deze tocht brengt de wandelaars van de 5 km via
de Oude molen in Simpelveld richting Bosschenhuizen om te genieten van fraaie uitzichten en gaat
via Bulkemsbroek terug naar Simpelveld. De 10 km
wandelt via rustige wegen richting Bocholtz en
daarna via oude smokkelwegen richting Mamelis.
Van hieruit gaat het via het platebos terug naar
Simpelveld. Wilt u 15 km wandelen dan kan dit ook
door na de lus van 10 km ook nog de lus van 5 km
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te maken.
Startplaats: Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3
in Simpelveld. Volg de pijlen richting Natuur-transferium en bungalowpark.
Starttijd: 15 km van 08.00 – 13.00 uur
5 en 10 km van 08.00 – 14.00 uur.
Inschrijfgeld: Conform de richtlijnen van de Limburgse Wandelsport Bond. Meer info bij Han
Pirovano ☎045-5250190 of ☎06-12534731
e-mail: hpiro@msn.com Website:
www.home.versatel.nl/wsv.noad
De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door! Denk aan passende kleding en schoeisel
Deelname aan de wandeltocht is op eigen risico.

➨

Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
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58e Mei i Vaare
Bocholtz
Wordt dit jaar gehouden op de hoeve van de familie van der Linden aan de
koolhoverweg 28 te Bocholtz, zaterdag 23 augustus met een feestavond en
zondag 24 augustus met de traditionele Oogstdankmis om 9.45 uur in de
parochiekerk van de H. Jacobus de Meerdere, waarna men zich voor de kerk
verzamelt om met een antieke hooiwagen getrokken door een viertal trekpaarden de laatste schoven tarwe van het veld te halen en die naar de
hoeve te brengen. Omstreeks 14.00 uur begint de familiemiddag voor
iedereen, waar is gezorgd voor genoeg entertainment voor de kids, waaronder een springkussen, schminken, oud Hollandse spelen en nog veel
meer. U kunt dan als ouder zorgeloos genieten van een hapje en een drankje. Kortom het ideale zondagmiddag uitstapje voor uw familie. Men hoopt
U allen massaal te mogen begroeten.

➨

Op weg naar de Waalbroek, zondag 18 augustus 2013 bij de 57e editie.

15e Heuvelland
Veldhandbaltoernooi
Zondag 24 augustus in Margraten.
Een samenwerking tussen Adio
(Reijmerstok), Esia (Eys), Juliana
(Epen), Margraten, MenG Optimo
(Mechelen/Gulpen) en Olympia
(Bocholtz).

www.lei-schilderwerken.nl

Kortom: een sportief evenement
dat de moeite waard is om te
bezoeken. De entree is gratis!

➨

wisseling
De locatie van het toernooi wisselt
jaarlijks en wordt veelal bepaald door
jubilea van een van de organiserende
verenigingen.
Bij de voorinschrijvingen hebben zich
23 verenigingen aangemeld met in
totaal 94 teams. Deze zullen ruim
170 wedstrijden in 20 series op 10
handbalvelden afwerken met zo’n
1000, handballers en handbalsters.
Niet meegeteld, ruim 100 train(st)ers
en begeleid(st)ers van de deelnemende verenigingen en de honderden bezoekers. Het eerste fluitsignaal
klinkt al om 9.30 uur en de laatste serie wordt aangefloten om ±18.30 uur.
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Bocholtz fraaier
Leden van Buurtvereniging Wilhelmien vullen 4
grote bloembakken die hun straat een nog groener uiterlijk geven. Bakken en planten zijn door de
gemeente Simpelveld bekostigd, het onderhoud
wordt door de aanwonenden verzorgd. Later deze
maand komen er aan 26 lantaarnpalen ook bakken te hangen. De samenwerking tussen gemeente, bewoners en ondernemers gaat leiden tot een
vrolijker straatbeeld.

➨

V.l.n.r. Luud Schoonen, Ton Franssen en Peter Spirk bezig
met de eerste bloembak bij het evenementenpleintje aan
de Wilhelminastraat in Bocholtz.

MEER LEZERS BEREIKEN,

ADVERTEER DAN IN

d’r TROEF
Geef uw advertentie af bij de
contactadressen of Troefkantoor,
mail

info@weekbladtroef.nl of bel

☎045-5443567

Etan kwaliteit trampolines
nu bij ons verkrijgbaar

15% KORTING in augustus:
op alle houtskool/briketten
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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Weekmarkt Vaals op
nieuwe plek
In verband met de verbouwing
van het Julianaplein is vanaf vandaag, dinsdag 19 augustus, verplaatst naar de achterkant van het
gemeentehuis (straat von Clermontplein). Deze situatie zal
ongeveer 1,5 jaar gaan duren. De
groenten- en fruitkramen blijven
op de voor u vertrouwde locatie
staan. Daar omheen worden de
andere marktkramen opgesteld.
De viskramen vindt u richting de

Rijschool
Reinders

Feestelijke opening
85% Jeugdseizoen RKSVB

www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

ENORME AANBIEDINGEN BIJ RTV GEELEN

Op de toplijn van Samsung kunt u
honderden euro’s verdienen als

extra feestkorting
Kom informeren!!!
Alleen op 22 en 23 augustus geldig

Tevens demo van Sonos

‘De top of audio’
EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)
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SLAGINGSPERCENTAGE

Voor de jeugd van de voetbalclub uit Ubachsberg gebeurt dit
vrijdag 29 augustus vanaf 18
uur (aanwezig zijn om 17.45
uur) in sportcomplex I gen Anker Het programma duurt tot ±
20 uur.

Ook aanbiedingen op
Sony, Philips en LG

ingang van het gemeentehuis.
Het zal even wennen zijn maar we
zijn ervan overtuigd dat u heel
snel vertrouwd zult raken met
deze nieuwe opstelling. Als u de
markt bezoekt via de Bosstraat,
richting het Von Clermontplein,
zult u naast parkeerplaats het
Schanes het begin van de markt
zien. Daar staat meteen aan het
begin de marktbakker. De rest
sluit er netjes op aan.

spellencircuit
De F-E-D teamleden strijden voor
prijzen in een spellencircuit en
voor de C-B-A teamleden is er een

andere voetbalactiviteit. Natuurlijk
wordt er gezorgd voor een hapje
en een drankje.
interesse
Kinderen die interesse hebben
maar nog geen lid zijn van de
voetbalclub zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de
opening. Meld je even bij aankomst in de kantine en er wordt
gezorgd dat je kunt deelnemen
aan de activiteiten.

➨

Hanzon vocaal start
nieuwe seizoen
het bekende amateurkoor uit
Eys, begint in week 35 weer met
haar repetities. Zoals altijd vinden deze plaats op woensdagavond om 19:15 uur in het
patronaat van Eys. O.l.v. Jo
Smeets en met het vaste combo
beginnen de enthousiaste zangers weer aan een nieuw koorseizoen.
Bassist Geert Sprokel, die vele
jaren deel uitmaakte van het
combo, is opgevolgd door Guus
Hocks. Bedankt voor je inzet Geert
en welkom Guus!
donateursaktie
Deze vindt weer plaats van 25 t/m
29 augustus, waarbij men u alvast
dankt voor de steun
interesse
in muziek en zang? Nieuwe leden
zijn altijd van harte welkom!

Meeluisteren of -zingen, mail dan
met voorzitter Eric Bijster
ebijster@home.nl
en kom eens kijken en sfeer proeven tijdens de repetities (zie
boven). Meer info op de site
www.hanzonvocaal.nl of
facebook 'Hanzon Vocaal'

➨

MEER LEZERS
BEREIKEN,
ADVERTEER DAN
IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de
contactadressen of Troefkantoor, mail

info@weekbladtroef.nl

of bel ☎045-5443567
voor onze tarieven.
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