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GROOT GYMFEEST
bij Wilhelmina Bocholtz
Wintertijd

waaronder turnen, gymmen, dansen en springen, maken kinderen
vanaf drie jaar op speelse wijze kennis met de fantastische gymsport.
Naast turnen biedt G.V. Wilhelmina
nog vele andere vormen van sport
voor jong en oud zoals diverse
dansvormen (Jazz, Piloxing en dance fitness), volleybal, drumband en
acrogymnastiek.
deelnemen
Graag wil men kinderen uit Bocholtz en omgeving de gelegenheid
bieden om hieraan deel te nemen
en dat kan die zaterdag van 12-15
uur in de Wilhelminazaal.

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 oktober worden om drie uur
nachts de klokken weer een uur
teruggezet en maakt de zomertijd
plaats voor de wintertijd.
Deze ‘wintertijd’ is eigenlijk de gewone tijd en duurt vijf maanden. Binnen
de Europese Unie geldt een richtlijn
van de Europese commissie die bepaalt dat de zomertijd begint in het
laatste weekeinde van maart en eindigt in het laatste weekeinde van
oktober.
Bij overgang van zomer- naar wintertijd schuift de daglichtperiode een
uur op waardoor het 's ochtends eerder licht en 's avonds eerder donker
wordt. Als de zomertijd ook in de
winter zou gelden dan zou het rond
de jaarwisseling pas rond 9 uur 's
ochtends licht worden.

Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn
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COLLECTE St. Nicolaascomité Bocholtz
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Jacques Vriens
opende Bieb
basisschool Bocholtz
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Epke Zonderland, alweer wereldkampioen. Zaterdag 18 oktober in Bocholtz?

Op zaterdag 18 oktober a.s. doet
de gymnastiekvereniging mee
aan Het Grote Gymfeest
www.hetgrotegymfeest.nl
Dit is een landelijk initiatief van de

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie om beweging onder jonge
kinderen te stimuleren.
uitdagend
is het parcours met oefeningen,

Twee koninklijke
onderscheidingen
bij VV Simpelveld
Dat gebeurde j.l. vrijdag tegen 20 uur bij de
jaarlijkse jubilarissenviering in de kantine
door burgemeester Richard de Boer aan Ger
en Piet Seroo
Ger (59) werd geëerd om de volgende feiten: 8 jaar als voorzitter van de jeugdcommissie -van 1994-2007- bestuurslid -van
1998-2001- lid van de bouwcommissie
(sportcomplex) als lid van het feestcomité
t.g.v. het 90-jarig bestaan. Bovendien is hij
vanaf 2005 secretaris van de supportersvereniging en vanaf 2007 vrijwilliger.
Piet (57) kreeg zijn orde van Oranje Nassau
omdat hij vanaf 1978 jeugdleider en trainer
is, van 1987-2004 (17 jaar) secretaris en vrijwilliger bij d’r Prinseroad was en vanaf 2001
lid van het jeugdbestuur van de club is.
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Epke Zonderland
De ambassadeur van de gymsport,
helpt de KNGU en G.V. Wilhelmina
bij de organisatie. De kans bestaat
dat hij persoonlijk aanwezig is…

➨

Agenda
Tot en met zaterdag 25 oktober a.s. houdt het
St. Nicolaas comité Bocholtz de jaarlijkse huis
aan huis collecte. (zie ook artikel).
•
Van 18-21 oktober Kermis Vaals
•
WOENSDAG 15 OKTOBER VANAF 17.30 UUR
FLESSENAKTIE VAN DE ÖSSKES EES.

Vrijdag 17 oktober
Domm en Dööll CD presentatie
in Dancing Graffiti, in La Calamine (Kelmis) in
België. Vanaf 20 uur ( zie ook advertorial).

Zaterdag 18 oktober
GROTE GYMFEEST bij Wilhelmina Bocholtz
Van 12-15 uur (zie ook artikel).
•

Repaircafé naar Bocholtz
van 10 tot 13.00 uur in Op de Boor
Wilhelminastraat (zie ook artikel).

Troefjes
Wie is zijn tam konijn kwijt?
Gevonden Julianastraat Bocholtz.

Info ☎ 06-13.76.10.93

Te Koop: Oude Rekenmachines
electrisch als handmatig t.e.a.b.
Iets voor liefhebbers

☎045-4051211 of ☎06-23.60.12.49
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:

Zaterdag 18 oktober
Pianorecital Vaalser Pianist 'Tommie'
in hoeve De Linde. Vanaf 15.00 uur. Toegang gratis
(zie ook Kortvermeld).

Zondag 19 oktober
Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn in Simpelveld (zie ook artikel).
•

Wereldmissiedag

Hanzon Vocaal Eys luistert mis van 9.45 uur op
in Sint Agathakerk (zie ook artikel).
•

Dimitri van Toren in Klimboom
Simpelveld vanaf 14.00 uur (zie ook artikel).
•

Pianorecital Vaalser Pianist 'Tommie'
in Galerie De Gau om 16:00 uur.
Toegang gratis (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 21 oktober
Blijf vitaal en wandel mee
Vanaf 13.30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 22 oktober
Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn in Simpelveld (zie ook artikel).

Donderdag 23 oktober
Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn in Simpelveld (zie ook artikel).
•

Zo lang mogelijk eigen baas

info avond avond Gehandicaptenplatform
in Rode Beuk Kloosterstraat Simpelveld.
Aanvang 19.15 uur (zie ook artikel).

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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. Elke 3e
dinsdag van de maand. Dinsdag 21 oktober: 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 vierde dinsdag van de
maand. Dinsdag 28 oktober: Ophalen oudpapier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.Gaasstr.-Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.Kloosterplein-Kruinweg-Loretostr.-MarktMarktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.Nieuwe Gaasstr.-Oude Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater Damiaanstr.-Plaarstr.-Pleistr.Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-RolduckerwegSchiffelderstr.-Schilterstr.-St. NicolaasbergwegSt.Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer-Sweijersgewanden-van de Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr. Vroenhofstr.-Vroenkuilenweg en Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.

Sprookjestocht Stoomstadje
wordt Sprookjesstadje Start
tussen 18.30 en 20.30 uur. Ingang Bungalowpark
Simpelveld (zie ook advertentie).

Zondag 26 oktober
Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn in Simpelveld (zie ook artikel).
•

Najaarsconcert “Sorriënto”

Vanaf 19 uur in Party Centrum "Oud Zumpelveld"
(zie ook artikel).
•

Autumn Leaves met Fenna Ograjensek

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

Dinsdag 28 oktober
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Algemeen: Onder oud papier wordt niet

Vrijdag 24 oktober

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

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.

Oud papier

Jaarlijkse Vriendenconcert Fanfare St. Cecilia
Ubachsberg in Fanfarezaal 'De Auw Sjoeël'.
Aanvang 20:00 uur (zie ook artikel).

Scootmobieltocht
vanaf 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz.
Deze is gratis (zie ook Kortvermeld).

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 28 oktober
Nr. 42 • 14 oktober 2014

(advertorial)

Domm en Dööll CD presentatie
Het overbekende en immens populaire duo organiseert vrijdag 17
oktober hun unieke jaarlijkse CD presentatie in Dancing Graffiti, in
La Calamine (Kelmis) in België.

Chrysanten, violen, sierkool
in diverse kleuren
Diverse merken houtpallets, allen
met keurmerk, op voorraad.
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Flessenaktie Össkes Ees
Morgen, woensdag 15 oktober,
houden de Össkes hun jaarlijkse
flessenaktie.
De bedoeling is dat de jonge
leden van de vereniging, samen
met begeleiders, huis aan huis in
Eys, langs de deur komen om flessen met statiegeld op te halen die
ze dan inleveren. Het geld wordt
gebruikt om de kas een beetje te

spekken, zodat men de jeugd een
leuke karnaval kan aanbieden.
Indien U op deze dag of tijdstip
niet thuis bent, kunt U de lege
flessen buiten zetten of afgeven
bij de buren, met het affiche
eraan, dat huis aan huis is
bezorgd.
DUS: WOENSDAG 15 OKTOBER
VANAF 17.30 UUR FLESSENAKTIE VAN DE ÖSSKES EES.

➨

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.

Dit jaar verloopt de show op een iets andere wijze. Het bekende Limburgse duo
la Bamba en een 20 personen sterk orkest verzorgen enkele optredens. Met
name dit orkest staat garant staan voor hilarische momenten. De inmiddels ook
in ons land bekende Tata’s verzorgen ook een deel van het programma.
rode draad
Dat is uiteraard Domm en Dööll zelf, carnavalisten pur sang. De special over D
& D op L1 heeft gezorgd voor vele nieuwe optredens.
ultieme wens
Is een avondvullend programma in het theater in Heerlen. Met Jack Vinders zijn
de eerste gesprekken hierover gevoerd.
Maar eerst hun onnavolgbare CD presentatie. Marc Emons en Roger Vonken willen
de titel van hun nieuwe CD nog niet verklappen. Een tipje van de sluier : “Het is
een wens van iedere carnavalist”, zegt
Roger. Marc en Roger zullen verschijnen
in twee geheel nieuwe en totaal van elkaar
verschillende kostuums (zie foto).
Outfit
Ieder jaar weer wordt zeel veel aandacht
en tijd besteed aan de zeer zorgvuldig uitgekozen outfits. DJ Patrice verzorgt de
muzikale omlijsting. Het belooft weer een
uniek spektakel te worden.
open
gaat de zaal vanaf 20.00 uur en het programma begint om 21.30 uur.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Visser Chocolade
aan de Maastrichterlaan in Vaals en bij Stammen
kantoorartikelen aan de Kerkstraat in Kelmis. De
entreekaarten kosten in de voorverkoop 6 Euro.
Vrijdag 17 oktober: op naar Graffiti, op naar
Domm en Dööll.

GEVRAAGD

BEZORGER(STER)

voor enkele wijken in Vaals.
Minim. leeft. 13 jaar. Ook geschikt
voor gepensioneerden e.d.
Uitstekende beloning.

Aanmelden bij Troef via

☎ 045-5443567
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet de gegevens er op met een
tel. nr. en we bellen terug.
Nr. 42 • 14 oktober 2014
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Repaircafé Parkstad naar
Bocholtz en Simpelveld
Wat doe je met een stoel waarvan een
poot los zit? Met een broodrooster die
niet meer werkt? Met een wollen trui
waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet!

Zaterdag 25 oktober kunt u van 10 tot
13.00 uur met uw kapotte spullen
terecht in het Repaircafé in Multifunctioneel Centrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat in Bocholtz.
Wat is Repaircafé?
Dat zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren.
Op de locatie waar het Repair Café wordt
gehouden, is gereedschap en materiaal
aanwezig om alle mogelijke reparaties uit
te voeren op kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook reparatiedeskundigen zijn aanwezig, zoals
elektriciens, naaisters, timmerlieden en
fietsenmakers.
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en in het Repair Café gaan ze
samen met de deskundigen aan de slag.
Zo valt er altijd wel wat te leren. Wie niets

heeft om te repareren, neemt een kop koffie of thee. Of gaat helpen bij een reparatie van iemand anders.
weggooien
In Nederland gooien we ontzettend veel
weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee
is, en die na een eenvoudige reparatie
weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas
zit repareren bij veel mensen niet meer in
het systeem. Mensen weten niet meer hoe
dat moet. Reparatie- kennis verdwijnt snel.
Het Repair Café brengt daar verandering
in! Waardevolle praktische kennis wordt
overgedragen. Spullen worden langer
bruikbaar gemaakt en hoeven niet te worden weggegooid. Het Repair Café draagt
bij aan een mentaliteits- verandering.
Maar bovenal wil het Repair Café laten
zien dat repareren leuk is, en vaak heel
makkelijk. Kom het ook eens proberen,
wij zien u graag!
Onze laatste Repaircafébijeenkomst van
2014 is zaterdag 29 november in de
Rode Beuk in Simpelveld, ook weer van
10 tot 13.00 uur.
vragen
stellen via ☎06-53.56.21.68 of mail
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Meer info op website
www.repaircafe.nl/heerlen

➨

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 13 t/m 18 okt 2014

Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 20 t/m 25 okt 2014

Chia-boekweitbrood licht meergranen-

HERFST VAKANTIEPAKKET:

brood rijk aan omega-3 vetzuren

5 pistolets, 5 tarwe pistolets,
5 mini rozijnenbollen + gratis
kindersurprise van 5.60 voor . . . . . . . 4.50
Chiabatta wit. . . . . . . . voor. . . . . . . . 1.85
Bekroonde rijstevlaai. . van 9.15 voor . 7.50

1.65
Ontbijtkoek uit eigen bakkerij . . . . . . . . 1.75
Bekroonde kruisbessen
schuimvlaai van 10.95 voor. . . . . . . . . . 8.95
voor . . . . . . . . .

Harde wener gebakje Lemon Cream
rode vruchten . . . . . per stuk . . . . 1.40
Op woensdag 8 oktober j.l. vond de prijsuitreiking
plaats van de Limburgse vlaaikeuring in Roermond.
Ons team behaalde voor beide inzendingen een
bekroonde oorkonde en een beker voor de rijstevlaai
en de kruisbessen schuimvlaai.

Pagina 4

11.50
Chocolade puddingbroodje per stuk . . . 1.35
met room en chocolade . . . . van 13.90 voor
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Rode Kruis
jubilarissen
Tijdens de afdelingsbijeenkomst van het Nederlandse
Rode Kruis afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals zijn drie
jubilarissen in het zonnetje gezet. Allen zijn 20 jaar lid.

Drie koninklijke onderscheidingen
bij vrijwillige brandweer Vaals
Zaterdag 11 oktober j.l. werden drie leden
van de vrijwillige brandweer op grond van
hun langdurige verbondenheid aan de
Regionale Brandweer Zuid-Limburg, v.h.
vrijwillige brandweer Vaals, benoemd als
Lid in de Orde van Oranje Nassau.
dat waren
Mirko Bülles (38) woonachtig te Lemiers die
zich sinds 1994 als volwaardig lid inzet voor
de Vaalser brandweer. Daarvoor was hij
jeugdlid. Bülles is bevelvoerder en maakt
daarnaast ook deel uit van de SIE-bemensing
in Nijswiller.
René de Dreu (38) woonachtig te Vaals, is

tevens sinds 1994 volwaardig lid van de vrijwillige brandweer. Daarvoor heeft hij twee
jaar als jeugdlid gediend. De Dreu is bevelvoerder, ploegchef en hoofd van de commissie materieel van de eenheid Vaals.
Danny Meijers (43) woonachtig te Vaals, is
eveneens sinds 1994 in dienst van de brandweer. Naast hoofdbrandwacht is Meijers lid
van het onderhoudsteam, waarbij hij de
meest uiteenlopende taken uitvoert.
Burgemeester van Loo speldde hen de versierselen behorende bij deze onderscheiding
op tegen 22 uur, tijdens het jaarfeest van de
brandweer, in het restaurant van Landal
Hoog Vaals.

➨

Voorzitter Jacques Schrijvers huldigde de jubilarissen, die vervolgens een bloemetje, oorkonde en speld voor trouwe dienst
in ontvangst mochten nemen. Harrie Schnackers kon, om gezondheidsredenen, helaas niet aanwezig zijn.
de jubilarissen
Isabelle Ploumen
Kwam 22 september 1994 bij het Jeugd Rode Kruis en
behaalde haar Jeugd-EHBO-B diploma. In 1998 werd ze volwaardig "Colonne"lid. Behaalde vervolgens de diploma's
EHBO, verbandleer en reanimatie. Op 29 november 2003 behaalde zij het certificaat bediener AED.
Tiny Waelen-Höppener
Lid geworden op 1 september 1994 bij de toenmalige welfare. Zeer actief; bezocht wekelijks een deelnemer thuis. Momenteel helpt ze mee bij de activiteiten in het bejaardencentrum Bocholtz. In 2001 behaalde zij haar certificaat van
Opvang & Verzorging.
Harrie Schnackers
Kwam er 11 januari 1994 bij en was 18 jaar lang voorzitter van
de afdeling. In deze periode heeft hij het voortouw genomen
in het zoeken en vinden van een nieuwe verenigingsruimte en
opslagplaats. Hij trok steeds de kar. Tot 2012 heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. Als bestuurslid is hij thans nog actief.
Helaas dwingt zijn gezondheid hem steeds vaker om het rustiger aan te doen.
Tevens werd tijdens de bijeenkomst afscheid genomen van
de dames van sociale hulp. Zij zullen verder hun vrijwilligerswerk verrichten in Zorgcentrum Bocholtz onder de vlag van
Meander. Niet aanwezig waren: Annie Hartzheim en Tiny
Nevelstein.

➨

De twee aanwezige jubilarissen links, Tiny Waelen-Höppener en
rechts Isabelle Ploumen.

BOCHOLTZ: Blijf

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.

Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 21 oktober start
dezesuccesvolle maandelijkse wandeltocht
weer, georganiseerd door de SWOBS.
Vertrokken wordt om 13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten wordt. Ger Vliegen heeft de ongeveer
2 uur durende wandeling rondom Bocholtz

VAALS: Pianorecital
De Vaalser Pianist 'Tommie' treed op in Hoeve De Linde iedere zaterdag om 15:00 uur en
iedere zondag in Galerie De Gau om 16:00
Toegang gratis. Op de website
www.tommiepiano.com of
De vertrekkende dames, die onderdeel gaan uitmaken van
www.tommiepiano.com/media2.htm
Meander in zorgcentrum Bocholtz v.l.n.r.: Ninette van Rijn, Tiny
vindt u meer informatie.
Waelen, Mia Hamers, Tilla Souren en Jeannette Ramaekers.

kort vermeld
vitaal
en wandel mee
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Heemkunde,
koken en
wijn bij
Omroep Krijtland
De uitzending van deze week begint met
het Regiojournaal. Hierin wordt aandacht
besteed aan de festiviteiten rondom het
tienjarig bestaan van Heemkundekring
De Auw Kapel in Lemiers.
Vervolgens is er Koken zonder Grenzen,
waarin Elena uit Kazachstan vertelt over het
culinaire en culturele achtergrond. Tot slot
een nieuwe aflevering van ’t Affiche, waarin
teruggeblikt wordt op het 15e Wahlwiller
Wijnfeest.
Deze tv-uitzending duurt t/m woensdag
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 omroepkrijtland.nl

➨

kort vermeld
HEERLEN: Koempelmis
Op 19 oktober worden in de Mis van
9.30 uur de verongelukte mijnwerkers
van de mijn Laura zetel Eygelshoven
herdacht. In deze mijn verongelukten er
98 onder- en 24 bovengronds. Verder

Kerkelijk Zangkoor St.Joseph
Bocholtz 1865
Hartelijk dank voor de vele felicitaties, bloemen,
andere leuke attenties en vooral de mooie warme woorden
die wij bij ons koorjubileum mochten ontvangen.
Het was overweldigend!
Tiny Vanhommerig-Knops 60 jaren lid
Winand Brauwers 50 jaren lid
Jo Lendfers 40 jaren lid
Mieneke van Can 25 jaren lid
Frans van Can 25 jaren lid

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

de 17 kompels die verongelukt zijn op 4
oktober 1968 in de Mijn Minister
Achenbach te Brambauer. Pastoor
Miltenburg gaat voor in deze eucharistieviering. Muzikale opluistering geschiedt door Harmonie Laura uit Lauradorp onder leiding van Patrick Letterie.
Plaats van samenkomst: Mijnwerkersparochiekerk Sint Antonius van Padua,
Beersdalweg 64 in Heerlen.

➨

Help mee
in de donorweek!
Van 12 tot en met 19 oktober is deze er weer en dan
staat heel Nederland in het teken van orgaan- en weefseldonatie en er zijn er veel nodig. Na jaren ziekte, overlijden jaarlijks zo’n 150 patiënten die te lang op een
donororgaan moesten wachten. Het zal maar je partner,
kind, familielid of vrien(in) zijn! In het Donorregister kan
men vastleggen of u organen na overlijden wel of niet
beschikbaar stelt voor transplantatie.
inschrijven
Daarom is het noodzakelijk dat veel mensen zich inschrijven
in het donorregister. Woensdag (15), donderdag (16) en vrijdag (17) oktober kunt u zich in het AZM zieknhuis in het
Donorregister laten inschrijven.
wanneer
Vrijwilligers kunnen zelf bepalen op welke dag en welke tijden (tussen 9.00 en 17.00 uur) zij ons helpen. Voor parkeren, lunch, koffie/thee, etc. is gezorgd. Wilt u mee doen of
meer weten, neem dan contact op met: Lambert Jaegers
☎043-3063371/06-53.99.07.56. Per mail
nvm.secr@gmail.com of l.jaegers@home.nl
Uw hulp is hard nodig om levens te redden en u bent van
harte welkom.

➨
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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 1.5 %
rente vanaf 2,89% Groeirente!
10 jr vast
20 jr vast

3.19 % (uw geld staat niet vast, maar u
parkeert het voor 5 jaar)
3.79 % Rente tot
3,1 %

Wij Blijven !! iedere dag geopend + geld aan de balie.
Overstappen van andere bank? Wij regelen alles voor u!
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Ingezonden -1-

Triest!! Wie is
de baas in de
Gemeente
Simpelveld?
Enkele jaren geleden is men begonnen met
het uitbreidingsplan GroeneboordBongardplein-Pomerio.
Om het riool aan te sluiten werd gegraven
op het Bongerdplein . Over een lengte van
10 meter is er vervolgens nooit geasfalteerd.
Ik heb er al 2x een lekker band gehad tijdens post bezorgen en ook de bewoners
klagen steen en been maar er wordt niks
mee gedaan.
Onlangs vernam ik dat niet de gemeente
maar Aannemer Janssen –De Jong dit
moest doen en die schijnt er niks mee te

Ingezonden -2We ontvingen de standpunten van
het CDA Vaals, naar voren gebracht
tijdens de raadsvergadering van
maandag 29 september j.l.

Sint Jozefplein
Het CDA is het oneens met de enorme
bedragen die gemoeid zijn met het
(alweer) opnieuw inrichten van het Sint
Jozefplein. Het is onverkoopbaar dat alle
inwoners van gemeente Vaals nu moeten
opdraaien voor de wensen van enkelen.
Concreet: Het opnieuw aankleden van het
Sint Jozefplein gaat €100.000,- kosten,
waarvan de helft door de Woningstichting
wordt betaald (m.a.w. wordt dit verrekend
met alle huurders) en de andere helft door
de inwoners en ondernemers van Vaals,
Vijlen en Lemiers. Wij zijn van mening dat
het niet: U roept, wij draaien moet zijn!
Volgend jaar willen mogelijk nieuwe, of
andere bewoners van het Sint Jozefplein

Ingezonden -3-

WIE DE
SCHOEN PAST...
Afgelopen week ben ik door diverse
ouders van de kinderen van de Brede
School Bocholtz aangesproken op het rijgedrag rondom de school.
Mij bereikten geluiden van het negeren van
het stopverbod, het geen voorrang verle-

Het stukje weg dat nooit meer geasfalteerd is
doen niet nodig was hun antwoord omdat
er nog steeds plannen zijn om huizen te
bouwen en dit dan wel mee genomen
wordt. Inmiddels zijn we 2 j verder maar
gebeurd er niks.
Wie is er nou de baas vraag ik en met mij
vele anderen zich af. Ik kan we weer eens
terug komen op de markt in Simpelveld
waar 2x geasfalteerd werd voor de wielerwedstrijd.

Heren zorg aub dat dit nu eindelijk wordt
opgelost en veel mensen kijken weer wat
vrolijker ook al groeit het onkruid op de
plek ernaast rustig verder.
(Misschien is er nog wat over van de asfalt
voor Olympia’s Tour en de kermis in
Simpelveld , 2 jaar geleden.)
W.K.
(naam en adres bij redactie bekend)

immers misschien wel weer een andere
aankleding en begint het spelletje opnieuw. Regelrechte geldverspilling.
30%
Blijkbaar geldt vanaf nu in Vaals dat de
wens van 30% van de belanghebbenden
binnen een bepaald project, voldoende is
om al hun wensen te vervullen.
Sporthal
Het voorliggende (gewijzigde) raadsbesluit
t.a.v. de sporthal heeft een dermate financiële impact op de gemeentefinanciën, dat
we niet hiermee konden instemmen. Het
komt er in het kort op neer dat de gemeente jaarlijks ongeveer €350.000,- aan HETON Vaals BV (de uitbater van de nieuwe
sporthal) schenkt. Daarnaast blijven de
enorme kosten van de Grenslandhal staan
en de kosten voor de sporthal aan de
Lindenstraat gehandhaafd. Deze enorme
bedragen hebben ons inziens een dermate
grote invloed op de gemeentelijke begroting, dat e.e.a. heroverwogen had moeten
worden en de gemeente een compleet
financieel beeld aan de gemeenteraad had

moeten voorleggen. Er is geblunderd bij de
voorbereidingen! De meeste Vaalsenaren
weten immers dat het gebied bij de
Selzerbeek vrij drassig is. De gemeente
ontdekte dit echter pas onlangs, met als
resultaat enorme meerlasten (ongeveer €
100.000,-) o.a. nodig voor het plaatsen van
heipalen. Wordt natuurlijk verhaald op alle
inwoners.
Gemeentelijke leningen
N.a.v. de discussie aangaande de sporthal,
bleek dat de gemeente bij BNG (Bank
Nederlandse Gemeenten) leningen krijgt
voor 2,02%. Echter vragen ze aan bijvoorbeeld Rood-Groen LVC'01 een rente van
4%. Het College heeft toegezegd in het
voorjaar met een voorstel te komen, om
leningen aan non-profitorganisaties te
belasten met de daadwerkelijk lage rente.
Wij zijn benieuwd.
Namens CDA VAALS,
John Coenen – Fractievoorzitter.

nen op de oversteek en zelfs door rood
licht rijden onder het tunneltje.
Elkaar hierop aanspreken kan blijkbaar
niet meer, gezien de negatieve reacties die
dan volgen.
doodgereden
Net voor de schoolvakantie is in MiddenLimburg een kind voor de eigen school
doodgereden. Ik denk dat ik voor ons allen
spreek als ik zeg dat wij niet bij deze statistieken willen horen.
wijkagent
De schooldirectie zal deze zorg overigens
kenbaar maken aan de wijkagent.

Ik hoop dan ook dat ieder hierbij even stilstaat op het moment dat hij/zij vanwege
haast of andere redenen, zijn auto toch in
het stopverbod zet (boete 90 euro) of net
nog even voor dat kind over de oversteek
wil (boete 370 euro) of geen tijd heeft om
te wachten en nog net even mee door rood
rijdt (boete 230 euro).

DAEMEN-DOUVEN

Niet alleen mijn, maar ook Uw kinderen
gaan daar naar school en een ongeluk zit
in een klein hoekje!

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

(vanwege plaatsgebrek iets ingekort,
redactie)

M. Donners

INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)
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Aannemersbedrijf
Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
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Teddyberen-Express
bij de Miljoenenlijn
Beleef een berenachtige leuke dag
met de Teddyberen-express
Te beginnen met zondag 19 oktober rijdt op woensdag 22,
donderdag 23 en zondag 26 oktober de TeddyberenExpress bij de Miljoenenlijn in Simpelveld. Kinderen kunnen op deze dagen op vertoon van hun favoriete knuffeldier gratis met de stoomtrein van de Miljoenenlijn rijden.
knuffeldier
Kinderen en (groot)-ouders kunnen samen met hun favoriete
knuffeldier een rit maken langs het Zuid-Limburgse landschap
en hun ogen uitkijken bij het zien van de versierde
Teddyberen-Express.
Niet alleen is de stoomtrein omgetoverd naar een knuffeltrein
voor kleine beren-liefhebbers, ook is in de trein een grote
levensechte teddybeer aanwezig om de kleintjes te vermaken.
Eveneens zorgt ook de conducteurspeurtocht voor een leuk
dagje uit in de herfstvakantie.
pannekoek
Kinderen kunnen bij terugkomst op Station Simpelveld samen
met hun berenvriendjes genieten van een berenachtige pannenkoek in Brasserie de Miljoenenlijn
vertrek
Vanuit Simpelveld vertrekt de Teddyberenexpress om 11.00
uur, 13.30 uur en 16.00 uur naar Valkenburg. Vanuit
Valkenburg vertrekt de stoomtrein om 12.00, 14.30 en 17.00
uur naar Simpelveld.
gratis
Wanneer (groot)ouders zich melden bij het loket, krijgen kinderen een gratis kaartje voor de Teddyberen-express.
Meer info
over de Teddyberen-express, rijtijden en tarieven kunt u opvragen via www.miljoenenlijn.nl
of bij het secretariaat via ☎045-544 00 18.

➨

Najaarsconcert Sorriënto
Op zondag 19 oktober a.s. kunt u vanaf 19
uur in Party Centrum "Oud Zumpelveld"
Irmstraat 23 te Simpelveld, genieten van
een mooie muzikale avond. De Simpelveldse Mandoline vereniging verzorgt dan
haar jaarlijks najaarsconcert. Dit jaar
i.s.m dameskoor Cantara uit Valkenburg
o.l.v. Marjan Quaedvlieg.

Zo gaat de Teddybeerexpress er misschien uitzien.

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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enthousiaste meiden
Cantara dat vrij vertaald uit het Spaans "zingen" betekent, is ontstaan uit een initiatief
van een groep enthousiaste meiden.
Inmiddels uitgegroeid tot een koor van zo’n
40 leden uit Valkenburg aan de Geul en omstreken. Het repertoire is zeer gevarieerd van
pop tot licht klassiek, zowel in het Limburgs
dialect, Nederlands en in diverse andere
talen.
Zoals de traditie betaamt worden tijdens dit
concert de jubilarissen van afgelopen jaar
binnen de gemeente extra in het zonnetje
gezet. U kunt hierbij denken aan 50 en 60
jarige bruidparen, gedecoreerden, galaridder,
keiridder, kerkelijke onderscheiding enz.
Iedereen is welkom en er is geen entree,
alleen Vrije Gave.

➨

Een TROEFJE wordt
ALTIJD GELEZEN!
ZIET U...?
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“Mein
Lokal,
Dein
Lokal”
Hotel restaurant Cuba Libre
uit het Bergdorpje Vijlen doet
mee aan het populaire TV programma “Mein Lokal. Dein
Lokal” van de Duitse televisiezender Kabel Eins.

Onderscheiding voor
Ralf Schiffers Vaals

Burgemeester Reg van Loo memoreert wat Ralf Schiffers (rechts) voor de Grensülle en
vooral ook voor Vaals gedaan heeft “Zonder hem is de Maastrichterlaan zo niet tot stand
gebracht.”, aldus de burgemeester. Links achter bij de interne huldiging, President en
spreekstalmeester Piet Weijenberg.

Op zondag 2 oktober werd deze geëerd
met een gemeentelijke onderscheiding
in zilver. De versierselen werden hem
tijdens de interne receptie van CV De
Grensülle in de Obelisk, rond 15,30 uur,
door burgemeester van Loo opgespeld,
als blijk van waardering vanwege zijn
langdurige inzet in de Vaalser gemeenschap, in het bijzonder voor de
ondernemersverenigingen van Vaals en
CV Grensülle.
bestuursfuncties
bekleedde hij sedert 1993 bij verschillende organisaties. Zo was hij bijvoorbeeld
bestuurslid bij de Limburgse Organisatie
van Zelfstandige Ondernemers, secretaris/penningmeester bij de Horeca Vereniging Vaals en is hij secretaris van de Federatie Ondernemers Vaals en actief verbonden aan de Stichting Ondernemers
Vaals.
Verder is Schiffers al 11 jaar secretaris en
penningmeester van de Üllevrunde van
CV de Grensülle. In deze functie heeft hij
er mede voor gezorgd dat het ledenaantal
aanzienlijk is gestegen. Ralf heeft op
grond van deze functie tevens zitting in
het hoofdbestuur van de Grensülle.

➨

Wereldmissiedag
Op Missiezondag 19 oktober zal koor
Hanzon Vocaal uit Eys wederom de mis
van 9.45 uur in de Sint Agathakerk
muzikaal opluisteren.

www.lei-schilderwerken.nl

Onder het thema “Beeld van God” zingt
het koor o.l.v. Jo Smeets zowel bekende
moderne popnummers als ook stemmingsvolle luisterliedjes. Nieuw in het
toch al uitgebreide repertoire is “Alles is
Liefde” van Blöf. Hanzon Vocaal heet u
van harte welkom om gezamenlijk deze
mis te beleven.

Vijf restaurants uit de drielandenregio Nederland, Duitsland
en België maken onderling uit
wie het beste restaurant concept heeft. Deze week worden
de vijf afleveringen vanaf 17.00
uur ’s middags uitgezonden.
eer
Naast Hotel restaurant Cuba
Libre strijden restaurant Auberge Napoleon uit Vaals, restaurant 47 uit Eupen (B), Cafe
de Frites Pommes & Champagner uit Hauset (B) en restaurant
St. Jacques uit Heinsberg(D) om
de eer.
bezoek
De ondernemers bezoeken elkaar en beoordelen per bedrijf
wat het beste restaurant concept is. Uiteraard wordt het eten
beoordeeld, maar ook de promotie, de presentatie, prijskwaliteit-verhouding, maar ook zaken als hygiëne. Aan het einde
van iedere aflevering beoordelen de restauranthouders de collega die ze die dag hebben
bezocht en geven punten. Aan
het einde van de week wordt
duidelijk wie winnaar is geworden van dit reality-tv programma.

➨

➨
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25-jarig jubileum Volksdansgroep Vitaal 50+

COLLECTE St. Nicolaascomité Bocholtz
Tot en met zaterdag 25 oktober a.s.
houdt het St. Nicolaas comité Bocholtz de jaarlijkse huis aan huis collecte.
opbrengst
Die komt helemaal ten goede aan de
Bocholtzer kinderen, van de allerkleinsten tot en met de kinderen van groep
8 van Bredeschool Bocholtz.
intocht
Zondag 16 november a.s. zal de Sint en
zijn Pieten Bocholtz bezoeken en op die
dag krijgen de kinderen die de basisschool nog niet bezoeken een surprisezak en mogen zij een cadeautje uitzoeken. Nadere informatie over deze feestelijke dag zult U nog tezijnertijd aantreffen in Troef.
bonnetje
Tijdens de huis aan huis collecte kunt U
indien U met uw kind naar de Sint wilt
komen aan de collectant een bonnetje
vragen, waarmee u op zondag 16
november a.s. de surprisezak en het
cadeautje kunt afhalen.
koopbonnen
Ook broertjes en zusjes zijn natuurlijk

van harte
welkom. Voor
deze kinderen zijn er
weer KOOPBONNEN
(4,50 euro)
die U op 16 n
ovember bij
het bezoek
aan de Sint in de Harmoniezaal kunt kopen. Met deze bon mogen ook de oudere kinderen die u vergezellen een surprisezak en cadeautje uitzoeken.
Op vrijdag 5 december a.s. wordt het
Sinterklaasfeest op school georganiseerd door oudervereniging en leerkrachten. Het Sint Nicolaascomité zorgt
dat alle leerlingen ‘n snoepzak ontvangen en cadeautjes voor de groepen 1
t/m 4. De groepen 5 t/m 8 krijgen namens de sint een klassikaal cadeau aangeboden. Dit alles wordt ook uit de
opbrengst van deze collecte bekostigd.
info
hierover bij het secretariaat, Suzanne
Sodermans ☎ 045-5441597.

➨

De Jubilarissen Maria Heyenrath, Louise Delnoye, Anny Rotbauer en Nettie Sterck

Op 5 oktober1989 ging de
volksdansgroep van het Meer
Bewegen voor Ouderen (inmiddels omgedoopt in Vitaal 50+)
in Vaals voor de eerste keer van
start. Nu, 25 jaar later, is de
groep nog altijd springlevend!
Ook heeft de volksdansgroep
nog altijd het grootste aantal
deelnemers van alle Vitaal 50+
groepen.
bij elkaar
komen elke week donderdags
zo’n 28 dames in de Auw Sjoeël
bij elkaar o.l.v. van dansdocente
Susan Gerards. Op mooie en aanstekelijke volksmuziek leren zij
internationale dansen uit alle
windstreken. Het gebrek aan mannelijke dansers hebben de dames
opgelost door bij gemengde dansen de groep in 2-en te splitsen

waarbij de helft de herenvariant
instudeert. Elke week wordt voor
het dansen gezellig met zijn allen
koffiegedronken en het laatste
nieuws met elkaar gedeeld.
gevierd
Donderdag 2 oktober werd het jubileum van de volksdansgroep
feestelijk gevierd. Daarnaast waren er maar liefst 4 25 jarige jubilarissen en wel Maria Heyenrath,
Louise Delnoye, Anny Rotbauer en
Nettie Sterck die vanaf het eerste
uur meedoen en nog altijd met
veel plezier dansen
meedoen
Iedereen die graag in beweging
blijft door dansen op volksmuziek,
is van harte welkom donderdags
van 14 tot 15 uur in de Auw Sjoeël
in Vaals.
Met de Vaals beweegt-PAS kunt u
nu 4x gratis meedansen.

➨

FNV jubilarissen
In het 3e kwartaal zijn door FNV
Bondgenoten weer verschillende leden onderscheiden voor
hun lidmaatschap van 25, 40, 50
en 60 jaar.

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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De leden in aanmerking gekomen voor het 25-jarig jubileum:
M.E. vd Burgt, A.J.G.E. Daemen,
S.F.P. Gorissen-Vlaar, J.J.W. Hanen,
J.H. Janssen, P.J.M. Korver, J.
Lambregts, R.W.H. Lones, J.P.J.
Mazajczyk, M.J.W. Mertens, H.H.M.
Mollering, H.J. Schmetz.

Voor het 40- jarig jubileum zijn
in aanmerking gekomen:
L.H. Cornips, T.M. Hodiamont, A.M.
Reinartz, M. Rheinfeld, M.J.
Voncken.
Voor het 50-jarig jubileum zijn in
aanmerking gekomen:
E.H. Kleintjens.
Voor het 60-jarig jubileum is in
aanmerking gekomen:
P.J. Boerjan, P.M.J. Bremen-Moonen, T.H. Derksen, W.J. Eggen, J.H.
Rayer, H.J. Stegers.

➨
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kort vermeld Jacques Vriens opende
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Volgende week dinsdag 28 oktober 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 en wordt een nieuwe datum gekozen.
Meer info: Walter Litting ☎045-5443990 en Henk
Ghijsen ☎045-5440575.

➨

Bieb basisschool Bocholtz
De populaire kinderboekenschrijver kwam op
maandag 29 september speciaal voor de feestelijke opening van de Bibliotheek op School
(dBos) naar de school. rijgen met recepten om
zelf thuis te bakken!
Bibliotheek Kerkrade e.o. en Basisschool Bocholtz
gaan samen aan de slag om de kinderen te stimuleren meer te lezen. Lezen en taalontwikkeling
gaan immers hand in hand. Kinderen die meer
lezen behalen betere resultaten op school. Met
Bibliotheek op School komt er een actuele collec-

tie boeken in de dagelijkse omgeving van deze
kinderen. Maar dit is meer dan enkel goed gevulde boekenkasten. Ook komen er programma’s
én expertise om de leesmotivatie en de leesprestaties van de leerlingen te stimuleren. Zo is een
leesconsulent voor een aantal uren per maand,
aan de school verbonden. Daarnaast volgen twee
leerkrachten de training tot leescoördinator.
Jacques Vriens
is een van de bekendste en meest succesvolle
auteurs van kinderboeken in Nederland. Hij is 36
jaar auteur en heeft inmiddels al 3,6 miljoen boeken verkocht. Momenteel draait de verfilming van
zijn bestseller Oorlogsgeheimen in de bioscopen.
Joes Brauers, oud- leerling van Basisschool
Bocholtz, speelt daarin de rol van Lambert
Nijskens.
hoe ging het
Jacques Vriens las voor uit zijn boeken en speelde
daarbij toneel voor meer dan 350 leerlingen van
groep 2 t/m 8, die gezellig samen op de vloer in
de aula van Basisschool Bocholtz zaten. Van elke
groep mocht één leerling ‘n vraag voor het interview stellen. Aan het slot vond de opening van de
bieb door Jacques Vriens plaats, met het doorknippen van een grote strik, temidden van een
vertegenwoordiging van de leerlingen. Met (kinder)champagne en taart was het Kinderboekenfeest compleet.

➨

Jacques Vriens legt uit.
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 18 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Ouders Franssen – Maas en zoon Jan; Jos Huppertz–
Vaesssen (nms. buurt)
Zondag 19 oktober
9.45 uur: WERELDMISSIEDAG
Gest. jrd. ouders Delarosette-Mertens Hanzon Vocaal luistert de
mis op (zie ook artikel).
Maandag 20 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux; Jacques
Cox en wederzijdse ouders
Zaterdag 25 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: 1e Jaardienst Willy Schmetz-Heinen; Gest. jrd. Werner Schmetz-Heinen; Jacob van de Weijer; Lieske Haambeukers-Schoonbrood (nms. buurt)
Zondag 26 oktober:
9.45 uur: Ouders Broers-Houben en Hari Houben
Maandag 27 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Autumn Leaves met
Fenna Ograjensek
Het jaarlijkse Vriendenconcert van
Fanfare St. Cecilia uit Ubachsberg
zondag 26 oktober Fanfarezaal
'De Auw Sjoeël', Oude Schoolstraat 33, aanvang 20:00 uur. Dit
jaar met de wereldberoemde
('Bergse') sopraan Fenna Ograjensek. Uitgevoerd worden o.a. de
Resulka Song to the Moon van
Dvorak en het bekende O Mio
Babbino Caro. Na de pauze het
lichtere repertoire met o.a. de
ouverture Orpheus in de Onder-

wereld van Offenbach, de pasodoble La Primitiva, Summertime
van Gershwin en een aantal
beroemde operettemelodieën.
Muzikale leiding de nieuwe
Ubachsbergse dirigent Georges
Moreau, de presentatie geschiedt
door acteur Paul Gulikers, wiens
roots eveneens in Ubachsberg liggen.
Entree: €7,50. Meer info:
www.fanfareubachsberg.nl

Fenna Ograjensek die op het vriendenconcert een optreden verzorgt.

Nationaal MS Fonds
zoekt extra collectanten
Het Nationaal MS Fonds zoekt
voor de MS Collecteweek extra
collectanten. Er zijn meer handen nodig om bij iedere voordeur te kunnen aanbellen.
diagnose
Eén op de duizend Nederlanders
krijgt de diagnose MS. Jaarlijks
komen er 300 nieuwe mensen
met MS bij. MS is de meest voorkomende invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het zijn er nu meer dan
17000
beter leven
Het Nationaal MS Fonds strijdt
voor een beter leven met MS. Het
opgehaalde collectegeld wordt
besteed aan onderzoek (voor een
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beter leven nu en een toekomst
zonder MS), begeleiding en voorlichting
Het Nationaal MS Fonds ontvangt
geen subsidies van de overheid
en is volledig afhankelijk van
donaties, giften en sponsoren.
U kunt het Nationaal MS Fonds
ook steunen door een gift over te
maken naar giro 5057 te Maassluis.
info
Wilt u zich aanmelden of meer
informatie? Kijk op
www.nationaalmsfonds.nl
of neem contact op met Pamela
Zaat, landelijke coördinator van
de MS collecteweek
☎ 010-5919839
pamela@nationaalmsfonds.nl
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PROGRAMMA
D1 ST Voerendaal/RKSVB - ST WDZ/Sportclub'25 4-0
Zaterdag 18 oktober:
D3 ST WDZ/Sportclub'25 - ST Berg'28/ SV Vilt D2 0-6
A1 Sportcl. Jekerdal - ST WDZ/Sportcl.'25 . . . 15.15u. E1 ST WDZ/Sportclub'25 - ST RKVVM/Sibbe . . . . 6-5
Bekerkraker
C1G Scharn - ST WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . 13.00u. E2 ST WDZ/Sportclub'25 - Schimmert E1 . . . . . . 2-9
Zondag 19 oktober ontvangt WDZ voor de twee- Ve WDZ - RKVV Vijlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
F1 ST WDZ/Sportclub'25 - Bunde . . . . . . . . . . . . 4-1
de ronde van de KNVB beker eerste klasser
F2 VV Hellas - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . 5-0
Heidebloem/Bovitec uit Geleen. In het verleden Zondag 19 oktober:
F3 Bunde - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . . . 4-2
heeft oud WDZ speler Lars Brinkman deel uitgemaakt van dit 1e WDZ - Heidebloem/Bovitec. . . . . . . . . . . . 14.30u.
MP1 WDZ - FC Gulpen . . . . . . . . . . . . . . . . 9-0/12-0
team. Momenteel speelt Bocholtzenaar Robbie Lutgens in het 5e Wijlré 4 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
MP2 WDZ - FC Gulpen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-5/2-7
eerste elftal. Heidebloem blijkt ook dit jaar weer een veel scorende ploeg. WDZ heeft in de poulefase van het bekertoernooi UITSLAGEN
Zondag 12 oktober:
bewezen een echte cupfighter te zijn. De mannen van trainer Zaterdag 11 oktober:
1e WDZ - Vaesrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Paul van Putten hebben zich voorgenomen om het de hoog- A1 UOW '02 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . 2-1
2e WDZ - Bunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
geplaatste ploeg uit de wereldstad zo moeilijk mogelijk te B1 ST WDZ/Sportclub'25 - Geertruidse Boys . . . . 4-0
3e SV Zwart-Wit '19 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 3-4
maken. Voor de aanvang van de wedstrijd geven de jeugdtrai- C1G ST WDZ/Sportcl'25ST RKVVL/Polaris/SCM . . 6-1
4e Partij 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2
ners Toos Brands en Harrie Degens een demonstratietraining C2 Bekkerveld - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 8-0
5e WDZ - Vijlen 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-8
met de allerkleinsten, de bambini. Een waar genot om deze C3 ST WDZ/Sportclub'25 - ST SNC'14/BMR . . . . 2-3
VR1 SVME - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-2
grote groep kinderen aan het werk te zien op het speelveld.
bestuur
Op de algemene jaarvergadering werd Kim Verhoeve tot bestuurslid van WDZ gekozen. Kim is jarenlang zelf actief geweest
in het damesvoetbal en eigenlijk is het dan ook een beetje
vanzelfsprekend dat Kim de afdeling vrouwenvoetbal in haar
Bij de thuiswedstrijd van Roda JC tegen die grote mannen. Vooraf eerst naar het
portefeuille krijgt. In het tienkoppige bestuur is Kim nu het
jong PSV was de jeugd van de voetbalclub kleedlokaal met Lucky, de mascotte van
tweede vrouwelijke bestuurslid en een jeugdige aanvulling in
uit Ubachsberg te gast en mochten speler- Roda JC, op de foto en helemaal geïnstrueen over het algemeen jonge en enthousiaste ploeg.
tjes uit de F en mini-F met jong PSV mee in eerd over het hoe en wat. Op de tribune
de zogenaamde line-up. Het is natuurlijk zaten de trotse ouders. Terug waren ze alook wat om als 4 tot 8 jarige voor maar lemaal dolenthousiast en op de vraag
liefst 11.000 toeschouwers in het grote sta- naast wie heb je gelopen kwam het logisch
dion het veld op te lopen aan de hand van antwoord: “Naast nummer 6!”
De judoka’s Brandon Vluggen, Senna en Jarno Twikler jr van
Judovereniging Banzai Simpelveld o.l.v. Peter Vluggen en Jarno
Twikler Sr. namen deel aan het Samourai JUDO toernooi in
Susteren waar ruim 300 Judoka’s aanwezig waren.
De resultaten waren als volgt in de ochtendgroep -12 Jaar:
1e plaatsen voor Jarno Twikler en een 4e plaats voor Senna
Twikler. In de middaggroep -15 jaar was een 2e plaats voor
Brandon Vluggen die voor het eerst in deze leeftijdsgroep zit
waar verwurgingen en offerworpen zijn toegestaan. Wil je
Op het veld met jong PSV.
graag eens met deze kanjers mee trainen kom gerust naar de
Klimpaal in Simpelveld op Maandag en Woensdag.
In het nieuw
Onlangs ontvingen de veteranen van SVB een geheel nieuw tenue van hoofdsponsor
Math Crombach (geheel rechts op de foto), waarmee zij zich zeer in hun nopjes voelen.

WDZ INFO

Jeugd RKSVB bij Roda JC te gast

JV Banzai

De jeugd van JV Banzai met v.l.n.r. op de grond zittend: Jarno,
Senna Twikler en Brandon Vluggen (prijswinnaars) + Tibbe Brouwers. Staand v.l.n.r.: Lyan Prumpeler, Loïc Smeijsters, Tom van
Heijningen, ies Dumont, Ester Smeijsters, Casper Kockelkoren,
Cherise Kusters, Weonika Podwysocka en Jeu Grassère.
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:
Activiteitenbegeleiding
van
Langedael zoekt ondersteuning bij
opbouw/afbouw podium en hulp bij terrasverzorging in de zomer en het najaar.
Houdt u van paarden?
Paard in Nood zoekt vrijwilligers om paarden
die gered zijn van o.a. de slacht te helpen ver-

zorgen. Het gaat hierbij om fysiek zwaar werk
Trajekt Rayon Vaals is op zoek naar een kinderoppas die tijdens de Nederlandse les van de
ouders op 2 tot 3 kinderen wil oppassen

Buddy
Villa Vaals is op zoek naar een buddy voor een
man om hem te begeleiden naar zijn ziekenhuisbezoeken.

Gezellig een praatje maken.
Villa Vaals is op zoek naar een vrijwilliger die
wekelijks een bezoek wil brengen aan een
oudere vrouw om gezellig met haar onder het
genot van een kopje koffie een praatje te
maken

ARK NATUUR is op zoek naar vrijwilligers die
willen helpen met de begeleiding van veldlessen voor basisscholieren.

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

Wasautomaat Miele

Samsung LED
40 inch
smart
nu voor

449.

00

Philips LED
40 inch

1400 toeren
al voor

899.00

Philips stoomsysteem
strijken
al voor

399.00

Philips stofzuiger

99.00

LG LED 40 inch
de allernieuwste UHD

799.00

Miele stofzuiger
nu voor

Sony LED
40 inch

499.

00

Sony LED
32 inch

299.00

AEG warmtepomp
droger
nu van
799,- voor

139.00

179.00

Inventum friteuse
300 watt
nu voor

49.00

Wandelmaatje
Wij zoeken voor een oudere man in een rolstoel
een wandelmaatje.
Voorlezen
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die regelmatig de krant wil gaan voorlezen voor een
slechtziende oudere vrouw.
Stichting Kunstzinnige Vorming Vaals is op
zoek naar een vrijwilliger die wil helpen bij het
up to date houden van hun website.

Zo lang mogelijk eigen baas
Het Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz organiseert voor
de 20e keer een Infobijeenkomst
op donderdag 23 oktober in de
Rode Beuk aan de Kloosterstraat
57 in Simpelveld. Aanvang 19.15
uur, zaal open 19 uur.
2 onderwerpen
* Slechthorendheid: Wanneer is
er sprake van slechthorendheid?
Hoort u dan niets meer of maar
een beetje? Er is een Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden
(NVVS) en Leny Bartels- van
Horick kan als geen ander uitleggen wat het betekent. Bovendien
brengt ze als extra service een
schrijftolk mee, Daniël Tuijnman.
* Keukentafelgesprek: U weet
natuurlijk dat er grote VERANDERINGEN IN DE ZORG zitten aan te
komen. Stel dat u zelf zorg nodig
hebt of hulpmiddelen. In de toekomst moet u dan naar de
Gemeente om hulp te vragen. Er
wordt onderzocht wat u wilt en

wat u nog zelf kunt. Dat gebeurt
in een “Keukentafelgesprek”. Wat
is dat? Kunt u zich daarop voorbereiden? Krijgt u hulp daarbij? Hoe
zou zo’n gesprek verlopen?
We hebben een echte kenner gevonden die alles haarfijn kan uitleggen: Arthur Jansen van AVI
(Aandacht voor Iedereen).
Programma Infovond:
Na de opening slechthorendheid
door Leny Bartels van Horick. Om
20.15 is er een pauze met gratis
koffie/thee en daarna wordt het
keukentafelgesprek behandeld.
Tegen 21.30 uur is alles afgelopen. Hebt u vragen? Stel ze dan
en u krijgt antwoorden.
vervoer
Voor vervoer naar en van de Rode
Beuk staan busjes van Taxi van
Meurs gratis voor u klaar (van en
naar Bocholtz). Meld u zich op tijd
aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk
dinsdag 21 oktober,
☎045-544 28 77.

➨

Dimitri van Toren in Klimboom

649.

00

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)
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Zondagmiddag 19 oktober vanaf 14.00 uur aan de Kloosterstraat 66 te Simpelveld om te
genieten van zijn heerlijke
luisterliedjes.
Hij is bekend van o.a. “Hé komaan”, “Dit is een lied alleen voor

kinderen” en vele andere. Inmiddels heeft Dimitri meer dan 25
cd’s volgezongen. Begeleid wordt
hij door toetsenist Dirk Schreurs.
Kaartverkoop/reservering telefonisch via ☎06-55954525 en via
info@puurweijersenweijers.nl

➨
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