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

Aktie kunstverkoop Vaals
Van woensdag 17 tot en met zondag 21 september vindt in de Kopermolen aan het von Clermontplein in Vaals de Aktie Kunstverkoop plaats. Het gebouw is op
die dagen geopend van 11 tot 17
uur. Iedereen is welkom om de
door de kunstenaars geschonken
en daar tentoongestelde kunstwerken te bezichtigen en aan te
kopen voor de aangegeven richtprijs (of meer).

Foto’s: Kunstwerken

De schenkers komen uit Vaals en de
regio, w.o. Jef Wishaupt, Al Hellebrand en Geert Meijer en leden van

het Kunstcollectief Vaals. Het betreffend werk kan men na afrekening
ter plekke meenemen.
opbrengst
De opbrengst gaat naar de Stichting
"Stille Armoede". Deze stichting
bestaat sinds april 2011, en helpt
mensen die tegen, op of onder de
armoedegrens leven in Vaals. Ze
doen dit in nauwe samenwerking
met Trajekt Maatschappelijk Werk te
Vaals.
De kunstverkoop staat open voor
iedereen, en er is voor elk wat wils,
zeer zeker ook voor de kleine beurs.
Er zijn litho's, etsen, tekeningen,

zeefdrukken, aquarellen, acryl- en
olieschilderijen, maar er is ook
houtsnijwerk en keramiek. Bij ieder
kunstwerk vindt men de gegevens:
de naam van de kunstenaar, de titel
en de prijs. Er worden ook enkele
topstukken getoond waarop u ter
plekke een schriftelijk gebonden
bod kunt uitbrengen. Deze worden
zondag 21 september vanaf 15 uur
per opbod aan de hoogste bieder
verkocht.
Voor meer inlichtingen kijk op
www.stichtingstillearmoede.nl of
www.dekopermolenvaals.nl
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Wielerweekend Bocholtz
Historisch
schildje voor oude
Marechaussee
kazerne
Een in historisch uniform gestoken Marechaussee -kapitein Bart van Es- en wethouder Thijs Gulpen bevestigen het geëmaileerd herdenkingsplaatje
tussen de vier woningen.
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Het laatste weekend van september houdt Bocholtz Promotion samen
met de kasteleinsclub JeKaBo weer haar traditioneel wielerweekend.
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 26 september
19.30-21.30 uur: Criterium voor
Amateurs en Masters
Parcours: Wilhelminastraat, Julianastraat, Pastoor Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat.
Zaterdag 27 september
Van 17-22.30 uur: Derny Spektakel
en RABO Dikke Banden Race voor de

schoolgaande jeugd. Parcours: Wilhelminastraat, Julianastraat, Pastoor
Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat
Zondag 28 september
11.00-12.30 uur: Wieleractiviteit voor
Bedrijfsteams, Trimgroepen en Vriendenclubs
12.30 uur: Combiwedstrijd voor de
Nieuwelingen en Junioren Dames en
daarna wedstrijd voor de 7 jeugdcategorieën.
Kruiwagenrace
Die is er In de pauze rond 15.00 uur.
Inschrijven via de kasteleins of via de
De Derney’s gereed voor vertrek.
mail
bocholtzpromotion.activiteiten@gmail.com
Parcours: Wilhelminastraat, Julianastraat, Pastoor Neujeanstraat, Dr.
Wijngoed Fromberg
Nolensstraat. Voor de avondwedstrijden wordt het parcours extra verlicht Ubachsberg
met halogeenlampen.

Open Dag
Opening

Lees verder op pagina 3
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Agenda
Wo. 17 t/m zo. 21 september:
Aktie kunstverkoop Vaals in Kopermolen
aan von Clermontplein van 11 tot 17 uur
(zie ook artikel).

Zaterdag 20 september
Wijnfestival domein St. Martinus Vijlen
van 10 tot 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 21 september
Open Dag Wijngoed Fromberg
Ubachsberg van 12.00-17.00 uur (zie ook artikel).
•

Goede Doelen Fairtrade

Streekmarkt Oud-Holset van 10.00 – 18.00 uur
(zie ook artikel).
•

Limburgse Keverdag

terreinen ZLSM Simpelveld Om 12 uur Korte rondrit
en aanvang 13.30 uur. Entree Vrije Gave.
•

Positiviteitsdag in De Klimboom

Simpelveld van 9.30 - 17.00 uur (zie ook artikel).
•

Postzegelbeurs - Mondriaan

John F. Kennedylaan 301 Heerlen, van 11.00 tot
ca 15.30 uur. Geen entree (zie ook artikel).
•

Koempelmis

aanvang 9.30 uur Parochiekerk Antonius
van Padua Beerdal Heerlen
•

Wijnfestival domein St. Martinus Vijlen
van 10 tot 20 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 23 september
Wijkschouw Vaals
Vertrek 17 uur (zie ook artikel).

Woensdag 24 september
Reanimatie-opleiding voor particulieren
Rode Kruis lokaal Kerkstraat in Bocholtz (achteringang kerk) van 13.00-17.00 uur (zie ook artikel).

Vrijdag 26 september
Wielerweekend Bocholtz
(zie ook artikel).
•

James Harries
bij Pandora Wahlwiller. Aanvang 20 uur Pandora in
Wahlwiller (zie ook artikel).

Zaterdag 27 september
Wielerweekend Bocholtz
(zie ook artikel).
•

3e lustrum Wahlwiller Wijnfeest
(zie ook artikel).
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Zaterdag 27 september

GEVRAAGD

Ryan van den Akker

BEZORGER(STER)

in Klimboom Simpelveld Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).

Zondag 28 september
Wielerweekend Bocholtz
(zie ook artikel).
•

3e lustrum Wahlwiller Wijnfeest
(zie ook artikel).
•

concert Vijlen St. Martinuskerk
Aanvang 17 uur (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 30 september

voor Simpelveld.
Leeftijd vanaf 13 jaar
Uitstekende beloning.
Aanmelden bij Troef via
☎ 045-5443567
of via mail
info@weekbladtroef.nl

Scootmobieltocht Bocholtz
Van 13.30 uur - 17.00 uur bij “Op de Boor”
(zie ook Kortvermeld).

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.
SIMPELVELD: Elke 4e dinsdag van de maand.
Dinsdag 23 september: 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.

WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
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:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven

☎ 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.
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Historisch schildje voor oude
Marechaussee kazerne (vervolg)
Zaterdag 13 september werd aan de Simpelveldse Schiffelderstraat
een historisch schildje aangebracht bij de vier woningen, door Hubert
van Wersch in 1929 gebouwd en waar tot eind 60er jaren de Marechausseekazerne was gevestigd. Dit in het kader van Open Monumentendag.

Wielerweekend
Bocholtz
(vervolg voorpagina)
JeKaBo feesttent
In samenwerking met de kasteleins wordt er bij de finish een tent
geplaatst, waar zowel op vrijdag
als op zaterdag door hun gezorgd
wordt voor een goed programma
(zie ook artikel elders in dit blad).
Op het plein voor de Bieb komt er
een extra plek waar u iets kunt
drinken.
verkeer
Op zaterdag is er voor de mensen
die naar de avondmis willen gaan
een mogelijkheid om via het Pa-

tersplein naar de Kerkstraat te rijden. Voor mensen die binnen het
parcours wonen en met hun auto
nog weg moeten zijn er oversteekplaatsen geregeld.
Voor de rest is er alle dagen een
omleidingsroute voorzien via Wijngracht, Herver, Minister Ruijsstraat, Gasthof, Emmastraat, Bernardstraat, Quelle, Bongaarderweg, Groene Boord of omgekeerd.
We hopen u allen te mogen begroeten en dat het een groot feest
mag worden.

Aanbieding
Prei p. st. 0,25
Witte kool p. st. 1,Perssinaasappels p. st. 0,35
Bananen p. kilo 1,50
Ook bij ons verkrijgbaar: haantje/forel
Molenweg 7 Bocholtz
Maandag tot vrijdag 9.00-18.00 uur Zaterdag 9.00-15.00 uur

Open Dag Wijngoed
Fromberg Ubachsberg
September is de maand met veel
werk, veel bezoekers; de wijn van het
vorig seizoen gaat op de fles én de
nieuwe oogst staat voor de deur.
Een goed moment om Wijngoed Fromberg te bezoekenn tijdens de open dag
zondag 21 september van 12.00 tot
17.00 uur.
wijnmaken
Alles is dan in gereedheid om u op uw
gemakje door het bedrijf te laten lopen,
u kennis te laten maken met het wijnmaken en natuurlijk te proeven van het
eindproduct. Men mag dan op eigen
gelegenheid het bedrijf bezichtigen.

Bij alle apparatuur en machines staat
een beschrijving waarin wordt uitgelegd
wat op die plek gebeurt.
Maurice Wiertz, verantwoordelijk voor
de vinificatie, dus voor de smaak en de
kwaliteit van de wijnen, laat u de verschillen proeven in de wijnen die gemaakt worden.
taverne
Daar draait doorlopend een filmpje van
het Wijngoed. Bovendien kunt u elk uur
met de huifkar naar de wijngaard, kijken
hoe de nieuwe oogst er bij staat.
Tot ziens op zondag 21 september
van 12.00 – 17.00 uur.

➨

Reanimatie-opleiding
voor particulieren
Het Nederlandse Rode Kruis afd. Bocholtz-Simpelveld-Vaals houdt op woensdag
24 september een reanimatie-opleiding voor particulieren. Doelgroep zijn die personen die zich niet willen binden aan een vereniging, b.v. Rode Kruis, EHBO-vereniging of reanimatienetwerk, maar uitsluitend voor privé deze opleiding willen
volgen. De opleiding wordt gegeven in het lokaal van het Rode Kruis, Kerk-straat
in Bocholtz (achteringang van de kerk) op woensdag 24 september van 13.0017.00 uur. De kosten bedragen €45,00, incl. reanimatiecertificaat.
Informatie en aanmelding kan via t.timmers11@gmail.com

➨
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Bestuursmutaties Harmonie
St. Caecilia Simpelveld

Led TV ultra HD
nu voor

00

799.
Samsung Curved
LED TV

00

2799.

Kom naar de
winkel informeren
naar de allernieuwste producten.
Gezien op de IFA
2014 in Berlijn!

Nu bij ons leverbaar

De nieuwste LG
Ultra HD 4 K

Leon Vliegen (links) ontvangt de voorzittershamer van Jo Meijers.

Het bestuur van de Harmonie is uitgebreid naar zeven personen.
Daarnaast is een nieuwe interim-voorzitter benoemd in de persoon
van Leon Vliegen.
Hij organiseerde als lid van De Naatsbrakeleare jarenlang samen met de
harmonie het populaire en goedbezochte Karnevalsconcert. Daarnaast
is Leon nog actief bij Stichting Jeugdcentrum, waar hij 6 jaar lang voorzitter was. Voorlopig voor 2 jaar en mogenlijk langer. Daarnaast zijn Petra
Meuwissen-Smits en Michel Bleijlevens benoemd als nieuwe bestuursleden. Het voormalige voorzittersduo Joyce Akse en Jo Meijers blijft ook
in het vernieuwde bestuur zitting nemen, met Joyce als vice-voorzitter.
Hub Mohnen en Patrick Schoonbrood blijven de functie van resp. secretaris en penningmeester vervullen. Het uitgebreide bestuur streeft naar
vernieuwing
programmering
Op het gebied van de muzikale programmering is er al een grote wijziging ingezet door de benoeming van Paul Oligschläger als dirigent.
Sindsdien bieden de concerten van de harmonie een bijzonder afwisselend programma, waarin naast de originele harmoniemuziek ook het
lichtere genre als pop, big band en volkstümlich een prominente plaats
inneemt.
ontspanning
De vereniging wil er eveneens voor zorgen dat er naast muziek ook
ruimte is voor gezelligheid en ontspanning. Daarbij is de jeugd het grote
speerpunt.
centrale plek
Tot slot wil de harmonie weer een centrale plek in de gemeenschap
gaan innemen door o.a. activiteiten en het verstevigen van de banden
met andere verenigingen.

➨

nu
voor

00

899.

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

Positiviteitsdag in
De Klimboom Simpelveld
Zondag 21 september van
9.30 - 17.00 uur.
Als inleider is Mark Verhees aangetrokken, hij stuurt elke dag aan mensen die
dat wensen een positieve spreuk en
heeft reeds enkele boeken op het gebied van positieve psychologie op zijn
naam staan.
Daarna kunnen de deelnemers zich
over een aantal zelf gekozen workshops
verspreiden.
U kunt genieten van inspirerende lezin-

Rijschool
Reinders

Oedeem Simone helpt u
Pagina 4

gen en workshops over bewustwording, inspiratie, creativiteit en vooral
positiviteit.
Het betreft zowel creatieve, als inhoudelijke workshops, o.a.: Klankschalen,
aura’s herkennen, dromenhanger maken, geluk, ontmoeten, nlp, mandala
tekenen, portret schilderen.
Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar
info@puurweijersenweijers.nl
en dan ontvangt u vrijblijvend nadere
informatie.

➨

SLAGINGSPERCENTAGE

85%

www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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Hanging Baskets in
Bocholtz
De hangende bakken, 26 stuks,
zijn onlangs door de gemeente
Simpelveld bevestigd aan de lantaarnpalen in de Wilhelminastraat.
Leden van buurtvereniging Wilhelminastraat geven de nieuwe
hanging baskets water. Dit gebeurt vanuit een grote rijdende
ton, voorzien van een elektrische
pomp, waarmee het water tot
drie meter hoogte kan worden
opgevoerd. De verdere verzorging wordt geheel uitgevoerd

door vrijwilligers, hetgeen uiteraard een grote besparing
oplevert. De huidige bakken bevatten winterbeplanting. Deze
blijven hangen tot het voorjaar.
Vervolgens komen de zomerbloeiers aan bod. Als u iets van
planten weet, dan begrijpt u dat
de planten nog een flinke groeispurt moeten maken. Nieuwe
aanplant heeft immers tijd nodig
om te groeien. Op termijn pas
zullen de bakken de beoogde
uitstraling krijgen.

➨

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 20 september
13.00 uur: Huwelijk bruidspaar Eliane Kousen en Ward van Loo
19.00 uur: Oogstdankfeest door gezinsmissenwerkgroep en
agrariërs; Jaardienst Hubert van Wersch; André Kösters
(nms.buurt)
Zondag 21 september
9.45 uur: Oogstdankfeest; Zeswekendienst Lieske Haambeukers-Schoonbrood
Maandag 22 september
19.00 uur: Gest. h. mis voor Guillaume en Bertha Xhonneux
Uit dankbaarheid
Zaterdag 27 september
19.00 uur: Zeswekendienst Juun Gulpen; Jaardienst Hub
Canisius; Gest. jrd. ouders Conraads-Duckers en Annie en Hub;
Jacob van de Weijer; Frans Muyrers (collecte); Jean Vaessen en
ouders Vaessen-Aarts en ; ouders van de Berg-Hensgens en
zonen; Bertha Ploum-Hendriks (collecte)
Zondag 28 september
9.45 uur: Zeswekendienst Piet Bertrand; Gest. jrd. ouders Vanwersch-Souren en familie
Maandag 29 september
19.00 uur: Hub Simons (collecte)

kort vermeld

Voor de eerste keer water met links Peter Spirk en Rechts , watergevend, Ton
Franssen.
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ALGEMEEN: Koempelmis
In de Heilige Mis op 21 september aanvang 9.30 uur worden alle verongelukte
mijnwerkers, 44 onder- en 13 bovengronds van de Mijn Julia zetel Eygelshoven herdacht. Jan Kapma tenor , begeleid door Wim Volckerick zorgen voor de
prachtige klanken. Plaats van samenkomst Kerk Antonius van Padua, Beersdalweg 62 in Heerlen. Bij het begin en

op einde wordt twee maal vier en vier
geseind met de bel. Dit betekende
ondergronds eveneens het begin en
einde van de dienst. De collectanten
gebruiken als schaal de (mijnwerkers)pet. De kleintjes ontvangen een zakje
kolen.

➨

VIJLEN: Concert
Zondag, 28 september wordt vanaf
17.00 uur een concert gegeven in de St.
Martinuskerk te Vijlen met het koor
“Cantibus” uit Aken en het “Heavy Brass
Quartet” uit Mechelen.

➨
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Nieuwe
programma’s
Omroep Krijtland
In de uitzending van deze week een nieuwe aflevering van Koetsje durch ’t Krijtland. In verband
met de herdenking van 70 jaar bevrijding in deze
aflevering aandacht voor De klap van Wittem.
Daarna een nieuw programma voor de kijkers: Good
Veurein. Dit programma wordt gemaakt door de
Stichting Senior Centraal en is speciaal bestemd voor
de 50-plussers. Deze tv-uitzending is tot donderdag
nog te zien op de gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11,
15, 19, 21 en 23 uur) zowel analoog als digitaal
(Ziggo-kanaal 46) op tv te bekijken.
Ook is ze te zien op internet:
Omroep Krijtland (OK), van links naar rechts; Bernadette Franssen-Ortmans bestuurslid, Wiel Boltong Voorzitter,
YouTube www.youtube.com/user/omroepkrijtland
de website www.omroepkrijtland.nl en de Face- Erwin Lennartz eindredacteur TV, Roger Franssen P.R., André van Dongen Techniek, Claudia Frijns-Boltong
Secretariaat, Ine Schreurs-Janssen bestuurslid en Anneke Suilen secretaris.
book-pagina van Omroep Krijtland.
Happy-clip Vaals
Op vrijdag 22 augustus j.l., bij de heropening van de
Maastrichterlaan, werd voor de eerste keer de Happy-clip Vaals gepresenteerd, een filmpje dat laat zien
hoe “happy” de mensen in Vaals zijn. In deze clip
neemt burgemeester van Loo de kijkers mee naar de
mooiste, meest typerende en bijzondere plekken die
Vaals te bieden heeft. Inwoners uit alle geledingen
van de samenleving verleenden hun medewerking:
oud, jong, ondernemers, verenigingen, ambtenaren Wijndomein St. Martinus heeft drie keer ere Trophy. Het gaat om de Brut de Prestige 2012
en gemeentebestuur. Kortom: een clip voor en door metaal gewonnen tijdens de internationale wijn- (goud), Blanc de Holset 2012 (zilver) en de
de gemeenschap van Vaals.
keuring in Berlijn, de prestigieuze Berliner Wine Drielandenwijn (wit) 2013 (zilver). The Berliner
danspasjes
Wine Trophy bestaat is in Duitsland de belangrijkOmroep Krijtland interviewde de burgemeester naar
ste en grootste wijnkeuring. Maar liefst 3500 wijaanleiding van deze clip en verleidde hem zelfs tot
nen zijn er gekeurd. Eind juli zijn al drie andere
enkele danspasjes samen met wethouder Verbeek.
wijnen van het Limburgse wijndomein bekroond
De uitzending van deze opname is te zien vanaf donmet Europees Goud tijdens een internationale
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
derdag 18 september a.s. en is een week lang dagewijnkeuring in het Duitse Freiburg.
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
lijks te bekijken in het Regiojournaal, zowel analoog
Het nieuws over de prijzen kwam daags voor de
Dinsdag 30 september is er weer een. Ze zijn officiële opening op 23 augustus van het Nederals digitaal (Ziggo-kanaal 46).
bedoeld als een soort wandeling voor mensen lands Wijnkenniscentrum. een onderdeel van het
Heeft u de Happy-cliip nog niet gezien, zoek dan bij
met een handicap, die zich d.m.v. een scootmo- wijndomein St. Martinus, de grootste wijngaard
YouTube op “Happy Vaals”.
biel moeten voortbewegen. Deze zijn gratis. van ons land (13 ha).
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor”. Rond 17.00 wijnfestival
u. is men weer terug. Elke tocht is ± 20km. Zaterdag 20 en zondag 21 september 2014 wordt
Onderweg een ruime koffiepauze (consumpties van 10 tot 20 uur een wijnfestival georganiseerd
voor eigen rekening).
met Limburgse hapjes en muziek van een bandWalter Litting en Henk Ghijsen organiseren de je en DJ.
tochten. Gerda Heckmans, Jo en Marleen wijnijs
Steinbusch gaan afwisselend mee als begelei- Ook wordt er zaterdag een bijzonder ijs gepreders. Bij slechte weersomstandigheden gaat de senteerd met de naam Parelke en exclusief vertocht niet door en wordt een nieuwe datum kocht in Taverne en ijscafé Oud Vijlen.
gekozen.Zorg voor een goed humeur, scootmo- beste Wijngaard Van Nederland en België.
biel in orde en accu helemaal opgeladen. Meer Dat is St. Martinus onlangs geworden en de prijsinfo: Walter Litting ☎045-5443990 en Henk uitreiking hiervan is morgen woensdag 17 sepGhijsen 045-5440575.
tember.

Eremetaal voor drie
Vijlense wijnen
kort vermeld
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Aannemersbedrijf

DAEMEN-DOUVEN
Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

➨

➨

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
Pagina 6
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Postzegelbeurs - Mondriaan
Zondag 21 september organiseren ‘t
Fakteurke, De Eerste Kerkraadse Philatelistenvereniging, Postzegelver-eniging Heerlen e.o. en het Bureau
Evenementen van Mondriaan een
postzegelbeurs in de filmzaal aan de
John F. Kennedylaan 301 te Heerlen.
De beurs begint om 11.00 uur en
duurt tot ca 15.30 uur. De entree in
de filmzaal is vrij
Ruilbeurs + lezing
De bezoeker van de beurs wordt tijdens het postzegelprogramma getrakteerd op een boeiende combina-

tie van activiteiten. Naast het ruilbeursprogramma is er een inkomloterij en wordt een postzegellezing georganiseerd, deze vindt plaats in presentatieruimte in de directe omgeving
van de filmzaal.
Info en aanmelden
‘t Fakteurke ☎043-4592797 of
harryraes@planet.nl
De Eerste Kerkraadse Philatelistenvereniging ☎045-5415088
Postzegelvereniging Heerlen e.o.
☎045-5751726,
Bureau Evenementen Mondriaan
☎045-5736305.

➨

Goede Doelen Fairtrade
Streekmarkt Oud-Holset
Voor de derde keer georganiseerd
door de Stichting Senehasa. Meer
dan twintig deelnemers aan deze
goede doelen markt zijn zondag 21
september van 10.00 uur – 18.00
uur present en hun bijzondere waar
aanbieden.
Het marktgebeuren speelt zich af op
het domein van Herberg Oud-Holset.
De ruime parkeerplaats is ook deze
keer weer het centrale middelpunt.
De opbrengst van dit evenement is
bestemd voor de kansarme ouderen
in het zuiden van Sri Lanka!
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Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD

Stichting Senehasa
De Stichting trekt zich nog steeds het
lot van de ontelbare ouderen in Sri
Lanka aan, die in feite wees werden
en niemand meer hadden die voor
hun kon zorgen.
Ook de kinderen komen aan hun
trekken, er is namelijk een springkussen aanwezig. Entree €2,50 (tevens
tombola-lot).
Voor meer info kunt u contact opnemen met Jo Knubben (ambassadeur
St. Senehasa) ☎043-6012021
of ☎06–55515499.

➨
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MEER LEZERS BEREIKEN,ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contractadressen of mail Troef,
info@weekbladtroef.nl of bel ☎045-5443567 voor onze tarieven.

Herock werkkleding

35% KORTING (op=op)

Bloembollen in diverse kleuren
en maten, nu verkrijgbaar
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Pagina 8

Tornado Vijlen
De volleybalcompetitie seizoen
2014/2015 gaat weer van start.
Het wedstrijd programma ziet er
als volgt uit:
Vrijdag 19 september:
Tornado H 1 - ADC H 3
aanvang 19.30 uur.
Zaterdag 20 september:
Tornado DS 1 - Jokers VC DS 3
aanvang 16.00 uur.

Tornado DS 2 - Jokers VC DS 4
aanvang 18.00 uur.
De wedstrijden worden gespeeld
in de Gymzaal, Vijlenberg 139.

3e lustrum Wahlwiller
Wijnfeest
Op zaterdag 27 en
zondag 28 september
Zaterdag zijn er twee wandelingen
aan die in het teken van de regionale wijnbouw staan. Vertrekken kan
tussen 13.00 en 15.00 uur bij Gasterij
I gen Durp tegenover de kerk in
Wahlwiller. Deelname kost 2,50 euro
(voor de 5 km) en 5 euro (voor de 11
km) en hierin zijn, naast de uitvoerig
beschreven wandeling, een consumptie onderweg (11 km) en een
consumptie bij aankomst inbegrepen. Na afloop is er nog gezellige live
muziek in de feesttent.
zondag
Dan start het wijnfeest zelf om 11.00
uur met de traditionele mis in de
Cunibertuskerk. Vanaf 12 uur staan
diverse wijnboeren uit de regio klaar
om de bezoekers te laten proeven
van hun kwaliteitswijnen.
rondleidingen
Zijn er gedurende de middag door de
wijngaarden. Naast wijn is er fris verkrijgbaar en worden lekkere hapjes
geserveerd. Ook dit jaar is er weer
het wild zwijn aan het spit, dat in de
namiddag wordt aangesneden en

verkocht. Een portie van dit zwijn
gaat vergezeld van een speciaal
broodje en een saus met blauwe
bessen van het plaatselijke fruitbedrijf.
muzikaal
wordt alles opgeluisterd door blaaskapel Second Generation, het
Mechels Vocaal Ensemble en accordeonist Jonas.
Wijnkoningin
Die wordt tijdens het feest ook
bekend gemaakt. Na installatie en
zingen van het wijnlied, trakteert zij
de gasten op de speciale Koninginnewijn.
taxi
Ook dit jaar kunnen bezoekers weer
gebruik maken van het speciale taxiarrangement, waarbij voor ritten
binnen 10 km van Wahlwiller een
fikse korting wordt gegeven. Bovendien rijdt er, om de parkeerdruk in
het dorp zelf te ontlasten, een gratis
pendelbusje vanuit het terrein van
All-in One aan de Rijksweg (voorheen Noteborn).
Meer informatie op de website:
www.wahlwillerwijnfeest.nl

➨
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WDZ INFO
Bambini
De allerjongsten binnen WDZ zijn woensdag 3
september gestart met de trainingen. Liefst 17
kinderen hebben de leiders Toos Brands en Harrie Degens (meer als 20 jaar jeugdtrainers) onder hun hoede.
groepen
De kinderen trainen in twee groepen van half vier tot kwart
over vier en van kwart over vier tot vijf uur. Eerst de vier tot vijf
jarigen. In de jongste groep wordt vooral gewerkt met bewegingsvormen als rennen, huppelen, lopen met bal, dribbelen
met bal met en zonder hindernissen en het ontwijken van
obstakels. Je zou er niet zo een twee aan denken, maar waar
uitgebreid aandacht aan wordt gegeven is het reageren op het
fluitje. Als dit klinkt betekent dat dat het spel wordt stilgelegd
en daar moeten de kids toch wel even aan wennen. Het is
samen leren, spelen en plezier hebben. In de oudere groep
worden de basisbeginselen van het voetbal uitgewerkt en de
dribbelkunst verder verfijnd en er wordt natuurlijk geoefend in
het scoren.
fundament
En dat door de begeleiding van de bambini een stevig fundament wordt gelegd blijkt uit het feit de WDZ jeugdafdeling met
haar meer dan 180 jeugdleden met recht mag spreken van
een bloeiende jeugdafdeling.
Sporten, samen plezier hebben en gezonde voeding gaan
hand in hand bij een goede mentale en fysieke ontwikkeling
van het kind. En daar wil WDZ heel graag aan meewerken.

Toos en Harrie met een groepje van de bambini.

PROGRAMMA Zaterdag 20 september:
A1 ST WDZ/Sportclub'25 - ST EVV/St Joost. . . 15.00u
B1 SV Simpelveld - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . 12.00u
C1G Caesar/Vos Investm.-ST WDZ/Sportcl.’25. 13.30u
C2 WDZ/Sportclub'25 - V.V. Schaesberg . . . . . 13.00u
C3 Wijnandia/Minor C2 - ST WDZ/Sportclub'25 13.00u
D1 WDZ/Sportclub'25 – Walram . . . . . . . . . . 12.00u
D2 Walram - WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . . . . 11.30u
D3 Scharn D6 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 11.15u
E1 Sportclub Jekerdal E2 - WDZ/Sportclub'25. 10.15u
E2 Scharn E4 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 09.00u
E3G WDZ/Sportclub'25 - BMR E2 . . . . . . . . . . 10.00u

F1 Rood Groen LVC'01 - WDZ/Sportclub'25 . . 10.00u
F2G WDZ/Sportclub'25 – Schimmert . . . . . . . 10.00u
F3 WDZ/Sportclub'25 - Eijsden F4 . . . . . . . . . 09.30u
Ve WDZ – RKSVB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u
Zondag 21 september:
1e RKVVM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u
2e Voerendaal – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u
3e WDZ - Vijlen 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u
4e WDZ - Struchter Boys 2 . . . . . . . . . . . . . . 12.30u
5e WDZ - RKSVB 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u
VR1 Leonidas - W - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u

Jo Aelmans koning bij
St. Hubertus Ubachsberg
Bij het, afgelopen zondag 14 september,
gehouden Koningsvogelschieten gebeurde
dat na 61 schoten toen de vogel naar beneden kwam. Jo is ook beschermheer en
schoot voor de 4e keer mee. Bij het eregilde schoot Esther Lumiers de vogel af en bij

gastvereniging FC Stube ging titel naar Stef
Lemmens. De dames doen het uitstekend
want Burgerkoningin werd Yvon Wiendels
en de nevenwedsrijden wonnen Simone
Raeven en Iska Habets.

➨

V.l.n.r.: Koning Jo Aelmans met echtgenote Marjolein, Stef Limpens van F.C. Stube, Esther Lumiers koning
van het eregilde, Yvon Wiendels burgerkoningin en generaal Wim Hoenen.

Ca. 8.000 maandelijkse bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf maandag/dinsdag
een complete uitgave op internet.

www.lei-schilderwerken.nl
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Vaste kantonniers voor
delen Vaals, nu in Vijlen

(advertorial)

Opening voetbalseizoen
RKSVB Ubachsberg
De voetbalclub van Ubachsberg heeft het voetbalseizoen 2014-2015 feestelijk
geopend. De jeugdcommissie had een spellencircuit voor de jongste spelers
georganiseerd en voor de oudere jeugd (A-, B- en C-spelers) was er een wedstrijd tegen de veteranen. Beide teams waren zeer gemotiveerd. Ondanks dat de
veteranen voor de wedstrijd een geheel nieuw tenue van hoofdsponsor Math
Crombach ontvingen, won de jeugd met overtuigende cijfers. Na alle activiteiten
was er nog een gezellige avond in de kantine waar veel leden elkaar na de
zomerstop weer ontmoetten.

De veteranen in hun nieuwe shirts.

De Kantonniers Rob Dodemont (links) en Wiel Helwig die het kanton Vijlen gaan
verzorgen.

De gemeente Vaals heeft een
groot buitengebied met unieke

stads-en dorpsgezichten. De verscheidenheid in kernen, gehuchten en het landschap maken Vaals
uniek. Er zijn zoals in ons vorig
nummer verteld 4 kantons elk
met 2 kantonniers
De kantonniers kennen hun eigen
gebied, zijn het eerste aanspreekpunt en kunnen desnoods direct
ingrijpen op plaatsen waar bijvoorbeeld onderhoud aan de verharding, straatmeubilair, groen of
riolering noodzakelijk is. Deze
week de medewerkers van het
kanton Vijlen. Dit omvat de kern
Vijlen, inclusief de buurtschappen
Camerig-Cottessen-Harles-Melleschet en Rott
De kantonniers hier zijn Rob Dodemont en Wiel Helwig.
Uiteraard kan men nog steeds iets
melden via het algemene telefoonnummer ☎043-3068568, via
e-mail info@vaals.nl of via de
website
www.vaals.nl/E-Loket/Meldpunt

➨
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Brood- en Banketbakkerij

Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.

Ivo Dreessen v.o.f.

Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 15

t/m 20 sept 2014

Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 22 t/m 27 sept 2014

Limburgs melkwit. . voor . . . . . . . . 1.75 Grootmoeders wit. . voor. . . . . . . . 1.80
Nieuw: Puur spelt vloerbrood
Grootmoeders tarwe voor . . . . . . . 1.80
(lactose- en E-nummer vrij, geen toegevoegde suikers) voor . 2.35
Duitse broodjes 5 halen - 3 betalen
Puur spelt zachte bollen 5 halen - 4 betalen
Spaanse abrikozenvlaai voor. . . . 8.25 Boeren appel toeslag voor. . . . . . . 7.50
Lemon Cream taartpunt p. st. . . . 1.40 Chocolade pudding croissant p. st. . 1.40

