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

6 Vijlener Bergfeesten
e

Gratis Tuk-Tuk- & Huifkarrijen door Vijlener contreien tijdens de alweer

6e Vijlener Bergfeesten
vrijdag 3, zaterdag 4 en
zondag 5 oktober a.s.

Jubileumweekend
Grensülle Vols met
o.a. Black Fööss
De Carnavalsvereniging viert in het
weekend van vrijdag 3 tot en met
zondag 5 oktober op grootse wijze
haar 6 x 11-jarig jubileum in gemeenschapszaal de Obelisk in Vaals.
Lees verder op pagina 3
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programma
Zeer gevarieerd: van BergBoerenGolf, tot gezellige Berg muziek met
Berg Ontbijten en Berg Brunches.
Tussendoor gratis vervoer: Zondags
met de huifkar van Mevi Tours en
het hele weekend wordt de elektrische Tuk Tuk van Vijlen ingezet als
Berg Express.
pendelen
Heerlijk en oergezellig tussen Hotel
Vijlerhof en Boscafé ’t Hijgend Hert

in het Vijlener bos. En hebt u zin
een partijtje Boerengolf tussen de
bedrijven door? Geen probleem. In
het prachtige glooiende 5 sterren
landschap van Cottessen staan de
golfklompen reeds gereed. Locatie:
Hoeve ten Bosch, Cottessen 12.
Voor meer info zie
www.paradijsvogels.nl of bel
☎06- 46.43.25. 82.
artiesten
Zonder muziek geen feest! De nodi-

Najaarskermis
Bocholtz geslaagd
Dat was het ...
(na inmiddels 5 jaar onderbreking, waar gaat de tijd heen)

Phil & Fanfaar
Bocholtz

9

➨
‘TANZTEE’ op
het Drielandenpunt!

15

➨
Een kijkje op een nieuw begin van de Najaarskermis in Bocholtz.

op 6 en 7 september, alhoewel het
drukker had kunnen zijn. Er waren
diverse attracties zoals een zweefmolen, elektrische motors, een rodeostier, een springkussen en een Notenbar. Veel kinderen hebben geno-

ten. En dat alles tegen de schappelijke prijs van 3 euro voor een dagkaart voor alle attracties. Ook ouders
en grootouders hebben met name
op zondag de tijd genomen om mee
te genieten. Zie pagina 5

➨

ge artiesten zorgen voor sfeer. Het
Taverne & IJcafé Oud Vijlen is voor
die gelegenheid omgeturnd in een
typische Tiroler Stube. Voor de
echte liefhebber is Weizenbier op
het vat en ook de grote bierpullen
mogen niet ontbreken! En wat
dacht u van echte Duitse broodkrakelingen, Pretzels? Ze happen zo
heerlijk weg bij een glaasje bier.
Lees verder op pagina 6 en 7
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‘Rechspjroak
mit Knoebele’
Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond 10, 11 en 12 oktober
kunt u weer genieten van
voorstellingen van toneelvereniging De Speelman uit Eys.
Dit jaar gaat het over rechtspraak.
De titel is ‘Rechspjroak mit
Knoebele’. De regie is in handen van Bep Mergelsbeek,
gebaseerd op ‘Rechtspraak
door de bocht’ van Peter Damen.
klucht
Het is dit keer een hilarische
klucht in drie bedrijven, die zich
afspeelt in rechtzaal nummer 3.
Het stuk bevat alle lachspieringredienten: een rechter met
een mysterieuze afspraak, een
parketwachter met een behoorlijke kater, een oorverdovende
stagiaire een aantal beklaagden
en een beginnend advocate.
Lees verder op pagina 5
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Agenda
Woensdag 1 oktober
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk, Kloosterstraat Simpelveld
(zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 3 oktober
Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel en advertenties).
•

Jubileumweekend Grensülle Vols

Zondag 5 oktober
Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel en advertenties).
•

Jubileumweekend Grensülle Vols
(zie ook artikel en advertentie).
•

10 jaar Heemkundekring
“de Auw Kapel”
Lemiers in zaal Oud Lemiers van 10 -19.00 uur
(zie ook artikel en advertentie).
•

32e MondriaanRun
(zie ook artikel).

Maandag 6 oktober

(zie ook artikel en advertentie).
•

en verder elke maandag van 14.30-18.30 uur

kantine Zwart Wit '19. Aanvang 20.30uur
(zie ook artikel).

Taverne de Grenssteen
(zie ook artikel en advertentie).

Zaterdag 4 oktober

Dinsdag 7 oktober

Oktoberfest in Eys

Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel en advertenties).
•

Jubileumweekend Grensülle Vols
(zie ook artikel en advertentie).
•

10 jaar Heemkundekring
“de Auw Kapel”
Lemiers in zaal Oud Lemiers van 10 -19.00 uur
(zie ook artikel en advertentie).

Troefjes
Verloren: Sleutelbeursje
zwart met 2 grote en 1 kleine. Terug graag via
Troefkantoor Dr. Nolensstraat Bocholtz of bel eerst
☎ 045-5443567.

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.

‘TANZTEE’ op het Drielandenpunt!

Dag van de Ouderen
gemeente Simpelveld in zaal Oud Bocholtz t.o. de
kerk. Aanvang 10.30 uur (zie ook artikel).

Woensdag 8 oktober
Gezondheidsdag Meander winkels
met diverse gratis testen (zie ook artikel).

Vrijdag 10 oktober
Presentatie debuutroman
Rick Brauwers Simpelveld. Vanaf 19.30 uur
Klimboom Kloosterstraat Simpelveld (
zie ook artikel).
•

Rechspjroak mit Knoebele

klucht Speelman Eys in Gymzaal Klavertje Vier.
Zaal open 19 en aanvang 20 uur
(zie ook artikel en advertentie.)

Zaterdag 11 oktober
Hart voor muziek concert

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl

vanaf 20 uur, in Harmoniezaal Bocholtz met
fanfare en Phil (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:

klucht Speelman Eys in Gymzaal Klavertje Vier.
Zaal open 19 en aanvang 20 uur
(zie ook artikel en advertentie.)
•

Rechspjroak mit Knoebele

Stephen Simmons in De Klimboom

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

Simpelveld vanaf 20 uur (zie ook artikel).

Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20

klucht Speelman Eys in Gymzaal Klavertje Vier.
Zaal open 19 en aanvang 20 uur
(zie ook artikel en advertentie.)
•

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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Zondag 12 oktober
Rechspjroak mit Knoebele

Sobornost zingt in Kopermolen Vaals
met zangeres Lilit Sati. Aanvang 19 uur
(zie ook artikel).

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. Volgende
week dinsdag 7 oktober wordt het oude
papier in Wahl- en Nijswiller opgehaald.
Graag dit voor 17 uur, goed gebundeld, aan
de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag 3 oktober vanaf 18 uur gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. WIJK 2:
Iedere 2e donderdag van de maand: Donderdag 9 oktober: Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;
Dr. Nolensstraat; De Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord; Hinsbrig;
Hofstraat; Irenehof; Julianastraat; Kerkstraat;
Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert;
Op de Weijer; Oude Smedestraat; Overhuizenstraat; Past. Neujeanstraat; Patersplein;
Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat;
Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat); Stevensweg;
Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg. Papier
vóór 12.30 uur buiten gereed zetten.

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 14 oktober
Nr. 40 • 30 september 2014

Oud papier
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de
maand. Dinsdag 14 oktober:
Ophalen oud-papier en karton
in de straten: BoschenhuizenBouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr.Ottenstr.-Dr. Poelsplein-Dr.
Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispen-

kort vermeld
BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 14 oktober start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht weer, georganiseerd door de
SWOBS. Vertrokken wordt om
13.30 uur vanaf dienstencentrum

plein-Haembuckerstr.- Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.-Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-PeuschkensheiderwegRomeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.-Steenstr.-St. Georgestr.-St.Remigiusstr.-v. Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Voor 18 uur buiten gereedzetten.

Jubileumweekend Grensülle
Vols met o.a. Black Fööss

Op de Boor aan de Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk
afgesloten wordt. Ger Vliegen
heeft de ongeveer 2 uur durende
wandeling rondom Bocholtz wederom uitgezet en deze gaat onder alle omstandigheden door.
Ger houdt rekening met het tempo, zodat iedereen op een aangename manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos.

➨
De Bläck Fööss die zaterdagavond 4 oktober optreden in de Obelisk in Vaals.

(vervolg voorpagina)
De vereniging bestaat uit een
hoofdbestuur, Elvenraad, Kindercarnaval, Auw Wiever Comité en
wordt gesupport door een actieve
vriendenafdeling “de Üllevrunde”.
De Grensülle is oprichter en voorzitter
van het "Platform samenwerkende carnavalsverenigingen in de gemeente
Vaals". ‘Samen’ is dan ook de lijfspreuk
voor de jubilerende Grensülle.

jeugd
Vrijdag 3 oktober wordt gestart met een
dagprogramma voor de kinderen van
het basisonderwijs in de gemeente. Om
10.45 uur is er een flashmob op het
Prins Willem Alexanderplein. Van 11.00
tot 14.00 uur is er een gevarieerd programma voor de kinderen in de Obelisk.
Volkszietsong
Avonds is er vanaf 19.30 uur (zaal open
18.30 uur) een historische Volkszietsong met alles Vaalser artiesten. Het
belooft een unieke onvergetelijke avond
te worden met o.a. Los Catastrofos, de
Knapkapel, Guido Staps, Gerrie Cransveld, Leo Kleijn, Piet Meesters, Juulsje, De Vallis Jroep, De Hane, Ensemble van Zangvereniging St, Cecilia,
Prinsejarde, Dansmarieche Chayenne,
De Doeëmjroave, Der Sjlappe Kroam,
Karin Frijns, Trudy
Meijers, "Acid" en
De Naase.
Zaterdagavond 4
oktober dus de
de Bläck Fööss
va Kölle.
De groep bestaat
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reeds 44 jaar en is nog steeds
de populairste band uit
Keulen. Zowel bij het 3 x 11
jarig als bij het 4 x 11jarig jubileum waren zij te gast Aansluitend spelen de Wheels, de
bekendste coverband uit de regio Aken
in de Obelisk. Hits van vroeger en nu
worden door deze 8 koppige band op
zeer professionele wijze gecoverd. Zaal
open 19 uur, Black Fööss van 20.30 - ca.
22.30 uur. DJ Jordy verzorgt de muzikale omlijsting.
Zondag 5 oktober is er een dialectmis om 11.15 uur met de titel: "Beëne
i mieng Moddersjproach" m.m.v. Los
Catastrofos bestaande uit: Jo Kern, Jo
Lennartz (gitaar), Henk van de Berg,
Dieter Winzen (gitaar), Jeroen van de
Berg (keyboard) en Marijn Kern (fluit).
De jubilerende Grensülle worden van
en naar de kerk begeleid door Harmonie St. Cecilia.
receptie en trekking
De receptie van de jubilerende Grensülle is zondag van 16 tot 18 uur in de
Obelisk met om 17.00 uur de trekking
van de jubileumloterij met als prijzen
kunstwerken, gemaakt door de Vaalser
Kunstenaars: Jan Deckers, Al Hellebrand, Pieter Kierkels, Monique Quint,
Jan Veer en Jef Wishaupt. Loten ad €11
zijn nog verkrijgbaar bij de leden van de
Grensülle. Vanaf 18 uur afsluiting met
live muziek in grand café Zera.
tentoonstelling
Ter ere van het jubileum organiseert
stichting de Kopermolen in samenwerking met alle Vaalser carnavalsverenigingen tot 11 november een tentoonstelling in de Kopermolen, onderwerp:
‘66 Joar Vastelovvend i Vols’.

➨
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Philips LED TV

Wasautomaat

32 inch

1400 toeren
met 5 jaar
garantie

279.00

Philips LED TV
40 inch

399.00

Droger
al vanaf

00

399.

LG TV 40 inch

Wasautomaat Miele
al voor

de allernieuwste UHD

00

799.
Samsung LED
40 inch
al vanaf

379.00

399.00
899.00

Wasdroger Miele
A klasse

Oktoberfest in Eys
Fest muziek als gezellige dans
muziek, maar ook de liefhebber
van de moderne muziek zal die
avond niet te kort komen.
De charmante bediening in dirnl
outfit maakt, samen met het Weizenbier dit oergezellige ‘Fest’ compleet. Verkleed in Mieder, Dirnl of
Lederhose naar dezemaakt de
avond nog echter. U bent welkom.
Voor de origineelste outfit is er
een leuke traktatie!

Vrijdag 3 oktober in de kantine
van SV Zwart Wit '19 aanvang
20.30uur.
garant
Ook dit jaar staat de activiteiten
commissie van de Eyser voetbalclub garant voor een spectaculair,
gezellig Oktober Fest. Voor de
muzikale omlijsting tekentl de
alom bekende band STANZA. Ze
spelen zowel de Duitse Oktober

➨

999.00

Kijk in de winkel voor
nog meer aanbiedingen

Sony LED
40 inch

499.00

Sony LED
32 inch

299.00

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

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 29 sept

t/m 4 okt 2014

Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 6 t/m 11 okt 2014

VAN DE AMBACHTELIJKE VLAAIEN
Volkoren rogge brood voor . . . . . . 1.85 WEEK
Speciaal in de aanbieding onze:
Spelt volkoren bollen 5 halen - 4 betalen Rijste vlaai heerlijk smeuïg voor . . . . . 7.50
Puur spelt volkoren vloerbrood met
pompoenpitten, zonnebloempitten,
Abrikozen slagroomvlaai
sesamzaad en lijnzaad
schuimpjes middel voor. . . . . . . . . . 8.50
Zie ook www.puur-brood.nl
Tompoucen. . . . . . . 4 stuks . . . . 5.00 Bananensoezen . . . . . . 4 stuks . . . . 5.00
Pagina 4
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‘Rechspjroak mit Knoebele’
(vervolg voorpagina)
nieuwkomers
TV De Speelman is trots dit jaar een aantal nieuwkomers te kunnen verwelkomen. Vooral jeugdige spelers die u voor
het eerst op de planken kunt zien en
horen. We noemen Joyce Vink, Lisanne
Hendriks, Kelly Kempener en Stanly
Didden.
aanvang
De gymzaal van basisschool “Klavertje
Vier” gaat om 19 uur open en de voor-

stelling begint om 20 uur. Na het tweede
bedrijf is er pauze.
voorverkoop
Bij Friture Hendriks, Supermarkt Starmans en Bakkerij Starmans. Ook dit jaar
kunt u kaartjes telefonisch reserveren bij
secretaris Geert Sprokel ☎043-4512301.
De voorverkoop eindigt op 9 oktober. U
kunt dan alleen nog kaartjes aan de
kassa kopen.
De kaartjes kosten in de voorverkoop
€7,50 en aan de kassa € 9,00.

➨

Najaarskermis
Bocholtz geslaagd
(vervolg voorpagina)
De organisatie lag bij de Stichting
Bocholtz Promotion, die deze kermis
weer een vast plekje wil geven. Van de
opgedane ervaring wil men leren. Het
parkeerterrein achter de kerk ligt toch
een beetje weggestopt. Op het Wilhelminaplein zal ze zeker beter opvallen.
kermisloop
Op de drukke zondag was er ook een
kermisloop. Eindelijk een loopwedstrijd

in Bocholtz. Plezier maken stond voorop
en dat hebben de deelnemers ook
gedaan. Deze kermisrun zal hopelijk volgend jaar een vervolg krijgen.
kosten
De kosten voor deze najaarskermis
waren hoger dan de opbrengst. De organisatie had dit ook ingecalculeerd. Gelukkig hebben enkele ondernemers, de
OVB en de gemeente deze kermis financieel ondersteund, waardoor het verlies
binnen de perken is gebleven.

➨

Dag van de Ouderen
De dag van de ouderen in de gemeente Simpelveld wordt volgende week

dinsdag 7 oktober gehouden in café
Oud Bocholtz t.o. de kerk aldaar.
Taxi Meurs haalt de deelnemers uit Simpelveld gratis op, om 10.00 uur aan bushalte Oranjeplein Simpelveld en brengt
tegen 17 uur ook iedereen weer terug.
Het programma begint om 10.30 uur
met een H. Mis in de Jacobus de meerdere kerk, waarna om 11.15 uur Koffie
met broodje en optreden van Annie
Franssen uit de Dialectgroep van heemk.
ver. De Bongard.
middags
Om 13.00 uur Soep en Broodje en een
optreden van de Groep Zingend
Genieten uit Gulpen
Om 15.15 uur Koffie en Vlaai en een
tweede optreden van de Groep Zingend
Genieten. Rond 17.00 uur Sluiting
entree
Kaarten kosten €6,50 en zijn verkrijgbaar
bij beide dienstencentra; Op de Boor
Bocholtz en Rode Beuk Simpelveld.

➨
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Nieuwe
programma’s
Omroep Krijtland
Rijksweg, Reubesöpke en computers
De uitzending van deze week begint met het
Regiojournaal. Hierin komen de winkeliers
van Gulpen aan het woord over de reconstructie van de Rijksweg. Daarnaast ook nog
een special over de presentatie van het jongerenkoor van Marion Lambriks in kasteel
Wittem.
Öpke Döpke
Vervolgens is er het programma ’t Affiche.
Deze week wordt hierin volop aandacht
besteed aan de culinaire wandeling Öpke
Döpke Reubesöpke in Stokhem/Wijlre.
Daarna volgt de tweede aflevering van Good
Veurein. Hierin staat het gebruik van de
computer centraal.
start
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland
start donderdag 2 oktober en is een week
lang dagelijks 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 zijn de programma’s terug te
zien op de Facebookpagina en de website
van Omroep Krijtland www.omroepkrijtland.nl

➨

Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

WAANZINNIG!

Spaarrekening voor uw kind of
klein-kind. Rente 1.65% !
op deze rekening vanaf 18jr tot
27jr. extra rente!!!

NHG Hypotheek
Zilvervloot sparen 1.6 %
rente vanaf 2,89% Groeirente!
10 jr vast
20 jr vast

3.39 % (uw geld staat niet vast, maar u
parkeert het voor 5 jaar)
3.89 % Rente tot
3%

Wij Blijven !! iedere dag geopend + geld aan de balie.
Overstappen van andere bank? Wij regelen alles voor u!

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
Pagina 6
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6 Vijlener
Bergfeesten
e

(vervolg voorpagina)
Het programma in Oud Vijlen: Vrijdag 3 oktober
vanaf 21.00 uur de Limburger Buben & DJ Jorday.
Zaterdag 4 oktober vanaf 21.00 uur Blech Mich
muzikaal paraat. Een 9 koppige Böhmische
Blaaskapel. En zondag 5 oktober zullen Benny &
Sjef vanaf 10.30 uur in de ochtend voor heerlijke
Frühshop muziek zorgen.
naadloos
Het Frühshoppen op zondag sluit naadloos aan
op het feestprogramma bij Boscafé ’t Hijgend Hert
met live muziek door Die Tiroler Teufel (foto),
Almpower & Johnie J. en Ohne Gewähr, zeker
niet de minsten op het gebied van Stimmungsmuziek!

Bergontbijten & Berg Brunchen
Op zondagmorgen en –middag kunt u natuurlijk
traditiegetrouw weer gezellig en heerlijk ontbijten
en brunchen in het knusse restaurant van hotel
Vijlerhof.
Voor meer info: www.oudvijlen.nl
Ook hier wordt voor gepaste muziek gezorgd.
Nog meer info, kijk dan op www.bergddorpje.nl
en in de advertenties elders in Troef.
U bent allen altijd van harte welkom in het
land van Vijlen – het Bergdorpje Van Nederland, zeker als er feest wordt gevierd!

➨

Aannemersbedrijf

DAEMEN-DOUVEN
Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
Nr. 40 • 30 september 2014
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My name is
Kumar en Indiase
bedelkinderen
(Marja Schiks uit Bocholtz vroeg ons onderstaand bericht
te plaatsen, waar we graag aan medewerken; redactie.)

Een van de z.g. bedelkinderen met de naam Balvani.

De stichting met die naam presenteert zondag 5 oktober vanaf 14.00 uur een spetterend evenement in gemeenschapshuis
Oos Kaar aan de Geldersestraat 41 in Sittard! Laat u meevoeren in de wereld van 40 bedelkinderen die in hun project in
India wonen en leer hun wereld en cultuur kennen. Naast
hapjes, drankjes, spelletjes voor de kinderen en een tombola
met leuke prijzen is er, als kers op de taart, een veiling met
o.a. werk van kunstenaar Paul Smeets. De werken die geveild
worden staan vanaf 25 september online op de website
www.mynameiskumar.org zodat u al een kijkje kunt nemen.
De kunstveiling start om 15.00 uur! Marja Schiks werkt hard
mee om deze kinderen te helpen een goed bestaan op te
bouwen.

➨

32e MondriaanRun
Zondag 5 oktober vindt de 32e MondriaanRun plaats: een bijzonder hardloopevenement op en rond het terrein van ggzinstelling Mondriaan in Heerlen. De
MondriaanRun kenmerkt zich al jaren
door een enthousiast deelnemersveld van
ongeveer 700 lopers en een geïnteresseerd bezoekerspubliek van ruim 1500
toeschouwers.
afstanden
Er zijn vier wedstrijdafstanden: twee voor de
jeugd de 1000 en 2500 meter - en de vijf en
tien kilometer. Er wordt gestart en gefinisht
aan de achterzijde van de locatie
Kloosterkensweg in Heerlen. Voor de jongeren klinkt om 10.00 uur het eerste startsein.
De vijf kilometer start om 11.30 uur en de
tien om 12.30 uur.
Deelnemers kunnen zich tot 2 oktober aanmelden via www.inschrijven.nl Na-inschrijving kan tot een half uur voor aanvang van
Klaar voor de start.
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iedere wedstrijd. Info over o.a. kosten, tijden
en route, zie: www.mondriaanrun.nl
Special guest
De Run wordt dit jaar bijgewoond door een
speciale gast: Limburgs rentalent Ricardo
Floris. Hij zal zondagr een warming-up voor
de jeugdige lopers verzorgen en het startsein
geven.
Destigmatisering
Mondriaan is dé instelling voor geestelijke
gezondheidszorg in de regio Zuid-Limburg.
De organisatie staat midden in de maatschappij en werkt actief aan het verbeteren
van de beeldvorming rond psychiatrie.
Immers, één op de vier Nederlanders krijgt
ergens in zijn of haar leven psychische problemen. De MondriaanRun is één van de
activiteiten die Mondriaan organiseert om
verbinding te leggen tussen de wereld van
de GGZ en die daarbuiten. De opbrengsten
van het evenement komen ten goede aan
het activiteitenprogramma van de cliënten
van de instelling.

➨
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Hart voor muziek
Dat is de titel van het concert dat zaterdag 11 oktober, vanaf 20 uur, in de Harmoniezaal te Bocholtz gegeven wordt;
een samenwerking tussen de Phil, fanfare St. Cecilia, toneelver. T.O.G en de
carnavalsverenigingen: Het is bedoeld
om donaties bij elkaar te krijgen voor
het plaatsen van een defibrillator (AED)
in de Harmoniezaal, waardoor deze als
cultureel centrum van Bocholtz beter
haar verantwoordelijkheid kan nemen.
programma
O.l.v. Matty Cilissen speelt de Kon. Philharmonie vier stukken: Festmusik der
Stadt Wien (1943) van Richard Strauss als
inleiding gevolgd met Spaanse sferen van
Nikolaj Rimski-Korsakovs Capriccio
Espagnol (1887), waarna de epische filmmuziek uit de Star Wars Saga (1977) van
John Williams. En in de gelijke, statige stijl
waarin de Philharmonie haar intrede
deed, zal het orkest afsluiten met een al
even imperiaal en feestelijk stuk: de eerste
mars uit Pomp and Circumstance (1901)
van Edward Elgar.
Vervolgens bezet Fanfare St. Cecilia, o.l.v.
Guido Swelsen het podium en start met
de triomfmars Army of the Nile (1941)

De kon. Philharmonie van Bocholtz.

van Kenneth J. Alford. Een arrangement
van ABBA’s grootste hits wordt vervolgens
vertolkt in Mama Mia (1999), gevolgd
door het Glenn Miller-achtige Glenn beats
the Battle of Jericho (1992) van de
Limburgse componist Jef Penders, gebaseerd op zijn eigen musiceerervaringen in
Amerikaanse legerkapellen vlak na de
Tweede Wereldoorlog. Oblivión (1982)
van Astor Piazollo, met een solo van Nic
Weijers, benadert Argentijnse sferen. Een
selectie uit de filmmuziek van de Disneyanimatiefilm Frozen (2013), naar het
sprookje “De sneeuwkoningin” van Hans
Christian Andersen. Het concert wordt afgesloten met een arrangement van de
bekendste Beatles’ nummers, in Brilliant
Beatles (2004), en ten slotte een opgewekte afsluiter in de vorm van Fiesta en el
Pueblo (1991) van de eveneens Limburgse componist Leon Vliex.
geen entree
is er in de harmoniezaal, maar gulle, vrije
gaven zullen, zeker met het oog op de
defibrillator waarvoor dit concert wordt
georganiseerd, zeker des te meer op prijs
gesteld worden. U bent allen allen van
harte welkom!

➨

Kon. erk. fanfare St. Cecilia Bocholtz, die samen met de Phil het concert verzorgt.

Tekenen en schilderen
Wil je graag leren tekenen en schilderen?

Op maandagochtend zijn nog
enkele plaatsen vrij.
Schroom niet en kom eens
een kijkje nemen.
De lessen worden gegeven
van half 10 tot half 12.

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

Wezelderweg 12 in Eys
Docente: Marianne Kokkelmans

☎06-42.71.24.87.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Echo uit Huize Loreto

Presentatie debuutroman
Rick Brauwers (40) uit Simpelveld
presenteert op vrijdag 10 oktober,
vanaf 19.30 uur, zijn langverwachte
debuutroman Alpe d’Huez –21 bochten in leven en liefde- in de Klimboom aan de Kloosterstraat te Simpelveld.
rouwdagboek
Het is de literaire bewerking van het
‘rouwdagboek’ dat hij bijhield na het
overlijden van zijn ouders. In 2001 overleed zijn moeder Marleen aan borstkanker, een jaar later stierf zijn vader Jo aan
hartfalen. Deze gebeurtenissen leveren
twaalf jaar later een verhaal op met een
verrassend plot en misschien wel een
paar levenslessen.
over het boek
Brauwers beschrijft het leven van
Richard Habets, die zichzelf na de dood
van zijn ouders gaandeweg is kwijtraakt
in de roes van slaaptabletten, alcohol
en de onvervulde reiswensen van zijn
ouders. Op 10 oktober 2003, precies
één jaar na de dood van zijn vader, staat

Richard aan de voet van de Alpe d’Huez
om er voorgoed af te rekenen met zijn
verleden en blikt hij terug op de tijd
waarin kanker en hartfalen een einde
maakten aan het gezinsleven zoals hij
dit kende. Tijdens de zware tocht naar
de top wordt hij vergezeld door een
oudere man die zelf darmkanker overwon en deze spoort hem aan om zijn
leven weer op te pakken. Hij laat hem
inzien dat hij elk levensdoel kan bereiken als hij dat écht wil. Naarmate de top
van de berg dichterbij komt, lopen
heden en verleden steeds meer in elkaar over en blijkt dat beiden andere
bedoelingen hebben om de top te bereiken.

➨

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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Zr. Clara Amata (laatste overste in Simpelveld) spreekt namens de orde van het
Arme kind Jezus een dankwoord uit. Links naast haar auteur Donné Jaegers.

Dit is de naam van het dagboek
van een kloosterzuster, die
schrijft over de laatste maanden
van de Duitse bezetting en de
eerste maanden na de bevrijding (van 26 augustus 1944 tot
4 mei 1945). Het manuscript
dook op Bij onderzoek in de archieven van het vopormalige
klooster in Simpelveld
interessant
Dit bleek een dusdanig interessant dat Heemkundevereniging
De Bongard hiervan bovengenoemde boekpublicatie maakte.
Het dagboek is aangevuld met tal
van wetenswaardigheden en toelichtingen, waarmee de historie
van de Tweede Wereldoorlog, de
opmars van de geallieerden, de
bevrijding van Simpelveld en het
klooster van de zusters van het
Arme Kind Jezus belicht worden.
Ook blijkt dat de bevrijding van
Simpelveld en Bocholtz nog geen
veiligheid bracht; de dorpen
bevonden zich nog een tijd in de

gevarenzone. Dat is zeer actueel in
het kader van zeventig jaar bevrijding.
presentatie
Het boek, geschreven door Dieudonné Jaegers, werd zaterdag 13
september gepresenteerd, waarbij
de eerste exemplaren overreikt
werden aan bisschop Frans Wiertz,
de Generalassistentin Teresa van
de kloostercongregatie en de wethouders Gulpen en Schleijpen van
de gemeente Simpelveld.
uitvoering
Op A4-formaat, met harde kaft en
uitgevoerd in full colour en ruim
230 pagina’s met enkele kaarten
en plattegronden.
verkrijgbaar
in Simpelveld bij Werner Wierts,
Romeinenstraat 40; Luc Wolters,
Dr. Schweitzerstraat 4; Readshop,
Kloosterplein 42a; in Bocholtz bij
Fam. Hamers, De Baan 52 en sigarenzaak en Chocolaterie Laval, Dr.
Nolensstraat 25. Voorts in de
Kloosterboekhandel Wittem. Zie
ook: www.DeBongard.nl

➨

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
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10 jaar Heemkundekring “de Auw Kapel” Lemiers
rondleiding
Die is er zaterdag 4 oktober vanaf
10.30 uur in de kerk van Holset en
op zondag 5 oktober op hetzelfde
tijdstip in de kerk van Lemiers.
en verder...
Op beide dagen kunt u vanaf 11.15
uur terecht in kasteel Jen Hoes met
bezoek aan het grafmonument, de
voormalige tiendschuur etc. Er is op
beide dagen een rondleiding vanaf
14.30 uur in de Catharinakapel in
Oud Lemiers: genieten van het
meesterwerk van Hans Truijen.

Honderden foto’s in groot formaat
A 4 staan op 4 en 5 oktober a.s. in
de zaal van café Oud Lemiers te
pronken op overzichtelijke wandborden. Tussen 10.00 en 19.00 uur
bent u welkom om oude herinneringen op te roepen over Lemiers,
Holset en Mamelis. Er staan vitrines vol met vondsten uit onze
streek, glasnegatieven die de eerste foto’s vasthouden en een collectie “camera’s” die door de jaren
heen gebruikt werden.
landbouwproducten
Maar u vindt er ook landbouwproducten die hier verbouwd worden
met de attributen om die te verwerken. Tevens is er een kookhoek ingericht waar gerechten uit de regio te
proeven zijn.
spellen
Kinderen kunt u gerust meenemen.
Zij worden op inventieve wijze ingewijd in de spellen die de Romeinen
hier ooit speelden. Gekleed in de
outfit van toen kunnen ze deelnemen aan historische workshops
waarbij ze zelfs een fresco kunnen
leren maken.
De Stichting SPQR uit Nijswiller staat
garant voor enkele leerzame uurtjes
die spelenderwijze aan uw kind worden besteedt. Het is voor alle leeftijden gratis, maar vanaf 8 jaar wordt
een bijdrage van €3,50 voor materialen gevraagd.

Van 13.00 tot 14.30 uur is de keuken
open met streekgerechten. Je staat er
meestal niet bij stil, maar het zijn de
historische gebouwen die aan de basis van onze samenleving hebben
gestaan, ieder met haar eigen verhaal. Kom, luister en geniet, het kost
niets en u bent van harte welkom.

Oude gebruiken in ere herstellen
De stuwende krachten achter de Kribkeswandelingen in Bocholtz, Yvonne Frissen en
Greet Triches, willen nu het oud gebruik van
het H. Hart, Maria e.d . achter het raam zetten, zoals dat vroeger bij de processie
gebruikelijk was, weer in ere herstellen. Bij
de Kléng Brónk op 7 september j.l. kon men
dat al op enkele plekken zien.

bezoeken
Deze regio is rijk aan historie en
historische gebouwen die u in dit
weekend kunt bezoeken met uitleg
van een van de gidsen. U komt er
met eigen vervoer of met de kaart
met een historische wandeling die
de heemkundekring u ter beschikking stelt.

➨

Ieder jaar weer prachtige versieringen tijdens de Kléng of St. Gillisbrónk op
straat. Initiatiefnemer Jan Vaessen, schikt nog wat kleinigheden aan de
thema-figuur van dit jaar Geloof - hoop en Liefde. (foto boven)
Zo was dit weer op enkele plekken te zien. (foto links)

Rijschool
Reinders

Oedeem Simone helpt u
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De Abdij St. Benedictusberg opent
op beide dagen vanaf 16.00 uur haar
poorten om u inzicht te geven hoe
achter de kloostermuren gewerkt
wordt.

SLAGINGSPERCENTAGE

85%

www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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Stephen Simmons Sobornost zingt in Kopermolen Vaals
in De Klimboom
Zaterdag 11 oktober is niemand minder dan de
Amerikaanse zanger Stephen Simmons in het
Simpelvelds theater en wel vanaf 20 uur.
gegevens
Stephen is geboren in Tennessee en woont momenteel in Nashville, de bakermat van de countrymuziek. Bij hem is het een fraaie mix van heartbreak country muziek met duidelijke folk en balladinvloeden. Heerlijk om naar te luisteren, vooral ook
vanwege zijn krachtige zangstem, groot muzikaal
gevoel en virtuoos gitaarspel. Zijn debuutalbum verscheen 10 jaar geleden. Intussen is hij vele cdalbums en meer dan 700 concerten in tien landen
verder. Bekijk en beluister hem eens op
www.stephensimmonsmusic.com
Momenteel is hij op toernee in Europa en naast het
concerteren in grote theaters in bijv. Engeland,
Duitsland en Noorwegen is hij nu dus te gast in het
knusse theater aan de Kloosterstraat 66 te Simpelveld. Reserveren: info@puurweijersenweijers.nl
of ☎06-55.95.45.25.

➨

Op zondag 12 oktober concerteren het Slavisch Byzantijns
Gemengd koor Sobornost en de
jonge zangeres Lilit Sati in de
Kopermolen in Vaals. Het concert begint om 19 uur.
De jeugdige sopraan Lilit Sati,
Armeense van geboorte, slaagde
met lof aan het Maastrichts Conservatorium en is tweede dirigente van Sobornost. Zij presenteert
in Vaals een verrassend en boeiend liederenprogramma. Bege-

leid door de bekende Griekse accordeonist Vasilis Mantoudis,
zingt ze o.a. naast Duitse operetteliederen ook Griekse werken.
Sobornost staat bekend om de
pakkende en sublieme wijze
waarop het koor o.l.v. Wiel Bonten religieuze werken uit de Byzantijnse ritus combineert met
Slavisch-Byzantijnse volksliederen. Voor inlichtingen en kaartverkoop: jo.didden@wxs.nl of
☎045-5441892

➨

Limburgse Molendag
Zondag 5 oktober en o.a. in Gulpen bij Molen
Roex/Neubourgermolen tegenover het zwembad. Deze is open van 10.00 tot 16.00 uur.
Door de molenaar wordt dan graan /spelt/
tarwe gemalen en worden er bakdemonstraties gegeven met uitleg. Deze meelproducten
zijn ter plaatse te verkrijgen met recepten om
zelf thuis te bakken!

route
Die voert met start/eindpunt in Gulpen langs de
volgende watermolens:
De molen van Otten-Wijlre, Wittemermolen-Wittem, Commandeursmolen en Bovenste Molen in
Mechelen, Wingbergermolen en Volmolen-Epen,
Broekmolen-Slenaken, Groenendaalsmolen, Billinghuizen en terug naar Gulpen.

➨

beelden
Speciaal voor de Limburgse Molendag is er een
expositie van beelden in hout, verdeeld over drie
verdiepingen, gemaakt door de beeldhouwgroep;
SCULPTOR!
tocht
Eveneens kunt u een leuke (auto)fietstocht
maken van ca. 30 km langs alle negen watermolens op de riviertjes Gulp en Geul die de gemeente Gulpen-Wittem rijk is!
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 4 oktober
13.00 uur: Huwelijk bruidspaar Sanne Bisscheroux en Ralph
Kempener
19.00 uur: Geen h. mis
Zondag 5 oktober
9.45 uur: Gest. jrd. Mia en Stef Boltong-Janssen; Gest. jrd.
Gertrud Schmitz-van Helden; 1e weekend van de maand – collecte voor eigen kerk
Maandag 6 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. h. mis ouders Xhonneux-van Kan; Piet Bertrand
(nms. buurt)
Zaterdag 11 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Jaardienst Tuën Duckers; Jaardienst fam. Maassen en
Alfons Schins; Gest. jrd. ouders Godschalk-Schoonbrood; Gest.
jrd. ouders Senden-Hendrickx; Ouders Olischlager-Lumey
Zondag 12 oktober
9.45 uur: Gest. jrd. overl. v.d. fam. Crutzen-Hutschemakers;
Gest. jrd. ouders Hubert en Lieschen-Schümmer en zoon Jan
Maandag 13 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Alfons Widdershoven; Jos Huppertz-Vaessen (nms.
buurt)

Zoefülle zwaar gedupeerd
Tijdens de grote brand in de loodsen
op industrieterrein Willem Sophia op
Spekholzerheide, brandde ook de wagen van de Bóchezerhejdsjer carnavalsvereniging De Zoefülle” uit.
Lede ogen
"We zijn zwaar gedupeerd", zegt president Con Snijders. "Al onze tijd, geld is
geïnvesteerd in deze zelfrijdende wagen
met als doel: meerdere keren gedurende jaren in optochten te kunnen schitteren en die telkens een lach op het gezicht van kinderen en volwassene tovert.
Alles is voor niks geweest! Met lede
ogen hebben we moeten aanschouwen
dat ons werk veranderd is in een hoop

zwart geblakerd staal ."
sponsor/loods
Het is nog maar de vraag of de wagen
opnieuw gebouwd kan worden. "In ons
huurcontract staat dat het bedrijf niet
aansprakelijk is voor eventuele schade.
En dus is men op zoek naar sponsor(s),
die willen helpen aan financiële middelen en/of een loods, zodat er kangewerkt worden aan een nieuwe en misschien ook zelfrijdende wagen. Wie de
vereniging mee uit de brand wil helpen
kan contact opnemen met het secretariaat en dat is Martijn Goosens
☎06-51.87.10.67
Kijk ook op www.zoefulle.nl

➨

Een van de, waarschijnlijk, laatste opnames van de Zoefulle-wagen, tijdens de
Carnavalsoptocht in Bocholtz op maandag 3 maart van dit jaar, die nu verloren is
gegaan. Foto Leo Franzen.

www.lei-schilderwerken.nl
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WDZ INFO
Trainer
Komende zondag bezoekt WDZ gaat komende
zondag op bezoek bij RKHBS, de club van oudtrainer Joop Dacier. Onder zijn hoede zijn de
mannen van de Heerlerbaan flitsend van start gegaan en hebben zich meteen aan de kop van de rangschikking genesteld.
Natuurlijk willen de WDZ spelers hun vorige trainer laten zien,
dat ze het geleerde hebben vastgehouden en mogelijk zelfs
hebben uitgebreid. Het tweede gaat eveneens in Heerlen op
bezoek bij de reserves van Sporting Heerlen. Punten zijn hard
nodig, het onderste zal uit de kan moeten gehaald worden.
Jaarvergadering
Op vrijdag 10 oktober houdt WDZ haar algemene ledenjaarvergadering vanaf 20 uur in het clubgebouw. De agenda van
deze vergadering kan geraadpleegd worden op de website:
www.vvwdz.nl Van groot belang is de bestuursverkiezing,
omdat het bestuur dringend uitbreiding behoeft met de snel
groeiende damesafdeling en met de nog sneller groeiende
jeugdafdeling in de portefeuille.

PROGRAMMA
Zaterdag 4 oktober:
A1 WDZ/Sportclub'25 - RKASV A1 . . . . . . . . . 15.00u.
B1 Leonidas - W - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . 14.45u.
C1G Sportcl. Jekerdal C2 - ST WDZ/Sportcl.'25 11.45u.
C2 ST WDZ/Sportclub'25 - Sp. Heerlen C1 . . . 13.00u.
C3 ST Voerendaal/RKSVB-ST WDZ/Sportcl.'25 13.00u.
D1 ST WDZ/Sportclub'25 - FC Gulpen . . . . . . 12.00u.
D2 ST SNC'14/BMR - ST WDZ/Sportclub'25 . . 11.00u.
D3 Voerendaal/RKSVB D5G-WDZ/Sportclub'25 11.30u.
E1 SV Simpelveld - ST WDZ/Sportclub'25 . . . 11.30u.
E2 SV ZwartWit '19 E1-ST WDZ/Sportclub'25 10.30u.
E3G ST WDZ/Sportclub'25 - Schimmert E2 . . 10.00u.
F1 Schimmert - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . 10.30u.
F2G ST WDZ/Sportclub'25 - RKSV Minor . . . . 10.00u.
F3 ST WDZ/Sportclub'25 – RKASV . . . . . . . . 09.30u.
MP1 RKVVM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00u.
MP2 RKVVM – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.00u.
VE Weltania – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 5 oktober:
1e RKHBS – WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
2e Sporting Heerlen – WDZ. . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
3e WDZ - Sylvia/H&S 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.
4e WDZ - SV Simpelveld 3 . . . . . . . . . . . . . . 12.30u.
5e Rood Groen LVC'01 3 – WDZ . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 WDZ - ST Havantia/De Ster . . . . . . . . . . 11.00u.

Uitslagen
Zaterdag 27 september:
A1 ST Wijnandia/Minor-ST WDZ/Sportclub'25 A1 . 6-0
B1 ST WDZ/Sportcl.'25 - Sportcl. Jekerdal B3 . . . uitg.
C1G ST WDZ/Sportclub’25 - EHC/Heuts . . . . . . . . 2-2
C2 RKHBS C1 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 4-1
C3 ST WDZ/Sportc.'25-ST RKVVL/Polaris/SCM C4 uitg.
D1 SV Meerssen - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . 3-0
D2 ST WDZ/Sportclub'25 - RKHSV . . . . . . . . . . . 6-0
D3 ST WDZ/Sportclub'25 - ST SNC'14/BMR . . . . . 1-0
E1 ST WDZ/Sportclub'25 - Scharn E2 . . . . . . . . . 2-5
E2 ST WDZ/Sportclub'25 - RVU E1 . . . . . . . . . . . uitg.
E3G ST Partij/RKMVC E2G-ST WDZ/Sportclub'25 . 8-1
F1 ST WDZ/Sportclub'25 - ST RKVVM/Sibbe. . . . . 1-4
F2 Leonidas - W - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . 0-3
F3 Schimmert - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 7-3
MP1 WDZ - SNC'14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-4
MP2 WDZ - SNC'14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-4
Ve RKSV Bekkerveld - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
Zondag 28 september:
1e WDZ - VV Hellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-6
2e WDZ - RVU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0
3e V.V. Schaesberg 4 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . afg.
4e Rood Groen LVC'01 2 - WDZ. . . . . . . . . . . . . . 2-2
5e SV Zwart - Wit '19 3 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . 2-2
VR1 WDZ - DBSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0

Concert Landgraafs Symfonieorkest in Mondriaan

Tornado Vijlen
PROGAMMA week 40 en 41
Woensdag 1 oktober: Thuiswedstrijden
Tornado Vijlen HR 1 - VC Margraten HR 2 . . . . . . . . . 21.00u.
Vrijdag 3 oktober:
VC Tornado Vijlen H 1 - Jokers H 3. . . . . . . . . . . . . . . . 19.30u.
Zaterdag 4 oktober: Uitwedstrijden
VC Patrick D 1 - Tornado Vijlen DS 2. . . . . . . . . . . . . . 18.00u.
in sporthal de Bandert Echt
Furos D 2 - VC Tornado D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.00u.
in sporthal Rolduc Kerkrade
Vrijdag 10 Oktober: Uitwedstrijden heren
De Heeg Hr 1 - Tornado Vijlen Hr 1 . . . . . . . . . . . . . 21.30u.
Sporthal basis school de Schans Maastricht
Zaterdag 11 oktober:
PrismaWoryS H2 - Tornado Vijlen H1. . . . . . . . . . . . . 17.15u.
Sporthal de Grens Libel Stramproy
Zaterdag 11 oktober: Thuiswedstrijd dames
Tornado D2 - ADC D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00u.
Tornado D1 - Vludoc D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.00u.
Thuis wedstrijden worden gespeeld in
de Gymzaal Vijlenberg 139. Kijk ook op
www.vctornado.nl
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Zondag 12 oktober concerteert het Landgraafs Symfonie Orkest onder leiding van
dirigent Paul Theunissen in de filmzaal
van Mondriaan aan de John F.
Kennedylaan 301 te Heerlen. Het concert
begint om 14 en duurt tot ca 15 uur. De
entree in de filmzaal is een vrije gave. Het
programma is ook toegankelijk voor het
externe publiek.

Naast bewoners en medewerkers zijn alle
muziekliefhebbers van harte welkom. Het
programma omvat onder andere uitvoeringen van Mascagni – Sibelius – Bizet – Grieg
– Vangelis en Williams. De presentatie van
dit concert is in handen van Wiel Lony, voorzitter van LASO
Inlichtingen: Bureau Evenementen Mondriaan ☎045-5736305.

➨

Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Dienstencentrum Vaals is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij
het kienen.
Computer kennis delen met ouderen?
Dan is Dienstencentrum (De Soos) op zoek naar U.
Ondersteuning groepsopvang
Ondersteuning geven bij Langedael aan de medewerkers op de groepsopvang.
De Boodschappenhulp zoekt vrijwilligers die boodschappen willen doen voor ouderen
die (tijdelijk) niet zelf de boodschappen kunnen doen.
Dienstencentrum Vaals (ouderensoos) is op zoek naar bestuursleden.

Meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17
Nr. 40 • 30 september 2014

(advertorial)

De Kirchstroas i Vols
Óp d’r hoek ziet me d’r ziegivvel van ’t vruggere Hotel Hollande. Hoesnummer 1
woar Frissen-van Lier‚ ‘t adrès dat óch hinge óp de kaat sjteet. Bovver de vurdeur
va hoesnummer 3 hingt e bord: Ghina Matten en óp de vinster sjteet: Tapeten
Haus Roder. Doanevver hingt e oethangbord an ‘t balkon mit ‘t ópsjrif: Cigarrenhaus Louis Mond. Gèt wier, óp dezelfde huuëgte, is Fockink Stube te herkenne.
Ópvallend is waal dat alles in ’t Duutsj woat gesjreëve. Dus nit alling meh Duutsje
name van de Egenère.
decennia wieër
Óngertusje zunt veer hieël gèt decennia wieër en èch väöl
Hollensj is egelik nog ummer nit te vinge. Dat vilt veural óp wen
me i Heële of Maastrich um zich hin kiekt. Noe is ‘t allemoal nit
mieë in ’t Duutsj, meh ieëder Engelsj woade. I dat geval: gesjreëve 2u en 4u.

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
Kirchstroas i Vols
(De foto moet rond de jaren
’20 gemaakt zijn, want toen
werd er nog veel Duits in
onze omgeving gesproken.
Ook in de kerk was dat de
voertaal -redactie).

‘TANZTEE’ op het
Drielandenpunt!
Vanaf 6 oktober, elke maandagmiddag, is er een nieuwe activiteit op het
Drielandenpunt: Voor de ‘oudere jeugd’, ook wel senioren genoemd, is er in
Taverne de Grenssteen elke maandag van 14.30 uur tot 18.30 uur ‘TANZTEE’.
muziek
Voor gezelligheid en goede zin
zorgt DJ Lothar Landmann, een
begrip in de danswereld sinds de
jaren 80! DJ Lothar Landmann is
bijvoorbeeld bekend van muziekcafé ‘Zentral’ in Eschweiler en
danscafé ‘Corso’ in Alsdorf. Daar
entertainde Lothar Landmann zijn
gasten jarenlang met hart en ziel
en zorgde hij met veel gevoel voor
de passende muziek.
Lothar: “Ik verheug me er ontzettend op om in Taverne de Grenssteen voor u muziek te maken!”
De toegangsprijs is slechts 2 euro
per persoon. Parkeren op parkeerplaats P2 is voor gasten van
de ‘TANZTEE’ gratis.
Bingo
DJ Lothar Landmann die vanaf 6 oktober elke
Tijdens elke Tanztee is er gratis bin- maandag van 14.30 tot 18.30 uur de muziek
go, met verrassende prijzen.
tijdens de Tanztee verzorgt.

Winterharde violen
18 stuks voor

7.50

Bloembollen, diverse soorten
VOORRADIG!

kort vermeld

Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Rood Groen LVC’01
clubactie
De leden van Rood Groen LVC’01
zijn gestart met de lotenverkoop
van de Grote Clubactie. Kopers
betalen voor één lot €3,-. Maar
liefst 80% van de lotenverkoop
(€2,40 per lot) mogen de verenigingen zelf houden.
opbrengst
Die wordt in alle elftallen geïnvesteerd. De senioren ontvangen
nieuwe sporttassen. Bij de jeugd
zal het geld in activiteiten gestoken worden. Beide zaken die enkel via dit soort acties mogelijk
gemaakt kunnen worden, gezien
de situatie van de vereniging.
Onder alle leden (jeugd en senioren) die hun loten verkocht hebben wordt daarnaast ook nog een

loterij gehouden.
De winnaar ontvangt een trainingspak, rugzak en een horlogepakket van www.horloge.com .
Dit is dus nog een extra stimulans
om hier serieus mee aan de slag
te gaan.
prijzen
Er zijn met de loterij moie prijzen
te verdienen, zoals bijv 100.000
euro of een Volkswagen Up.
info
Hiervoor kunt u terecht bij het
bestuur via ☎06-15478669 of via
de mail:
info@roodgroenlvc01.nl
Kijk ook eens op de site
www.roodgroenlvc01.nl of
www.2.clubactie.nl
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SIMPELVELD: Senioren+
wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Morgen woensdag 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 Heck-

mans 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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