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

‘GRENZELOOS’
CONCERT
Zondag 2 november a.s. vindt dit,
voor de derde keer in successie,
plaats vanaf 19.00 uur in de Obelisk.
Deze keer met als titel ‘DANZON’.
Hierbij presenteren de twee samenwerkende harmonieën St. Catharina Lemiers en de koninklijke harmonie St.
Cecilia 1836 Vaals zich gezamenlijk; zij
vormen één groot harmonieorkest onder muzikale leiding van beide dirigenten Loek Paulissen en Gerhard Sporken.
medewerken
Het concert staat geheel in het teken
van Latijns-Amerikaanse muziek met
klanken uit o.a. Brazilië, Argentinië, Mexico en Cuba. Muzikale medewerking
wordt verleend door solist Gerard van
Duinen op bandoneon. Dit is een harmonica-achtig instrument met een
warme en wollige klank en dat maakt
het uitstekend geschikt voor het spelen
van melancholisch getinte muziek, zoals
de tango. U bent welkom.

ClarissenKlóster Vols
Dialektsjriever
Will Kohnen,
Lemieësj

➨
14

➨

V.l.n.r. de jubilarissen van de Phil met zittend: Harald Quix - Mathieu Frijns en Raimond Hocks. Staand v.l.n.r.: Bert Königs Stefan Castro (15 j.) - Mathieu Vanhommerig (50j.) en Jacqueline Lindelauf ( 15 j.)

Phil viert jubilarissen
Dat gebeurt op zaterdag 8 november vanaf 20 uur in de harmoniezaal waarbij zeven leden vijftien tot zelfs
zestig jaar door de Bocholtzer harmonie gehuldigt worden en iedereen hen een handje kan komen geven.
Lees verder op pagina 4

Grote vogeltentoonstelling Simpelveld
Kanarie vereniging Zang en Kleur Simpelveld
organiseert deze zaterdag 1 en zondag 2 november van de kring Zuid oost Linburg in Cafe/party
centrum “Oud Zumpelveld Irmstraat 23 Simpelveld. Dit i.s.m. Barmsijs Epen, Sportkwekers
Spekholzerheide en Zang en kleur Kerkrade.
Meer dan 250 vogels zijn er te bezichtigen, waaronder Europese en tropische en verschillende soorten
kanaries, kleine en grote parkieten. Diverse vogels
zijn er te koop. Openingstijden: Zaterdag 1 november 14-20 uur. Zondag 2 november 10-16 uur.

➨

➨
Deze week in Troef

Feestavond en
jubilaris bij
TOG Bocholtz
Sint Maarten in
Bocholtz
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Najaarsconcert
St. Caecilia Simpelveld

met speciale
muzikale gasten

8

➨

Agenda
Donateurskaartenactie kerkel. Zangkoor St.
Cecilia Eys van 1 t/m 15 november.
Per bank NL20RAB0147594022.

Vrijdag 31 oktober
Festival Vocallis

Zondag 2 november
Grote vogeltentoonstelling
Simpelveld, Café-zaal Oud Zumpelveld.
Van 10 t/m 16 uur (zie ook artikel).
•

"GRENZELOOS" CONCERT

vanaf 19 uur in de Obelisk met de harmonieën St.
Catharina Lemiers en St. Cecilia Vaals
(zie ook artikel).

Dinsdag 4 november

om 20.30 uur in de Pauluskerk te Vaals.
Aanvang 20.30 uur (zie ook artikel).

Griepspuit Bocholtz van 17-19 uur

Zaterdag 1 november

in huisartsenpraktijk ( zie ook advertorial).
•

Grote vogeltentoonstelling
Simpelveld, Café-zaal Oud Zumpelveld. Van 14 t/m
20 uur (zie ook artikel).
•

Najaarsconcert St. Caecilia Simpelveld
Zaterdag 1 november, vanaf 20 uur, in Oud
Zumpelveld ( zie ook artikel).
•

Leven met aandacht

in De Klimboom Simpelveld van 10-16 uur met
viertal workshops (zie ook artikel).
•

Feestavond en jubilaris bij TOG
Bocholtz Vanaf 19.00 uur (zie ook artikel).

Troefjes
Sint en Piet aan huis
vereniging of werk.
bel 06-38.41.54.07.

Theatershow SnipperS

bij Mondriaan van 18.45 - ca 21.45 uur in de filmzaal als opening Allemaal Anders (zie ook artikel).
•

Spreekuur Leefbaar Simpelveld
van 18 tot 19 uur in hal gemeentehuis
(zie ook Kortvermeld).

Woensdag 5 november
Senioren+ wandeling
vanaf dienstencentrum Rode Beuk Simpelveld
9.45 uur ( zie ook Kortvermeld).
•

Griepspuit Simpelveld van 14- 17 uur
in huisartsenpraktijk (zie ook advertorial).

Vrijdag 7 november
Sint Maarten in Bocholtz
Vanaf 18 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 8 november
Jubilarissenviering Phil Bocholtz

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

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

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

in harmoniezaal Vanaf 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 9 november
Jubileum en zeven jubilarissen
gemengd koor Partij-Wittem
Receptie van 15-16.30 uur in Gerarduszaal
klooster Wittem (zie ook advertorial).
•

IVN wandeling naar Gulpen

Vertrek Markt in Simpelveld om 9.00 uur en 9.30
uur parkeerplaats Tramweg in Gulpen
(zie ook Kortvermeld).

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 11 november

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 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 vanaf 18 uur gebundeld langs de kant
van de weg plaatsen.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag: Ophalen oud-papier en karton in
de straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.
Dr.Ottenstr.-Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.- Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.
Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.-Steenstr.St.Georgestr.-St. Remigiusstr.-van Werschstr.Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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(advertorial)

Gemengd Zangkoor PartijWittem 45-jaar en 7 jubilarissen

Ook revalidatie na een operatie !

Op 9 november a.s. viert het koor haar 45 jarig jubileum vieren. De
feestdag begint met het opluisteren van de Hoogmis om 11.00 uur
in de kapel van de Redemptoristen te Wittem. Sinds 1 oktober 1969
toen het koor officieel werd opgericht, verzorgen zij steeds de
Missen en uitvoeringen. De Mis die op deze dag gezongen wordt is
de Messe Breve no 5. In C. van Charles Gounod (1818-1893). Deze
mis is geschonken door de heer en mevrouw Grond beide leden van
het koor bij gelegenheid van hun 50 jarig Huwelijksfeest. Zij zijn beiden ook al 50 jaar actief in verschillende koren geweest.

(advertorial)

GRIEP EN DE GRIEPPRIK
De echte griep ofwel influenza staat
weer voor de deur. Daarom willen
wij alle mensen die behoren tot de
risicogroep oproepen gebruik te
maken van de gratis vaccinatie.
Wie behoort tot de risicogroepen?
Hartpatiënten, longpatiënten, nierpatiënten, mensen met suikerziekte
en mensen met verminderde afweer
en alle zestig plussers. Alle mensen, die tot deze risicogroepen behoren, zijn inmiddels schriftelijk opgeroepen om
de griepprik in de praktijk van de huisarts te komen halen.
De kosten van deze prik worden vergoed uit de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten.

Datum en tijdstip van de griepprik
Huisartsenpraktijk Bocholtz:
dinsdag 4 november2014 van 17.00 tot 19.00 uur
Huisartsenpraktijk Simpelveld
woensdag 5 november 2014 van 14.00 tot 17.00 uur.
Heeft u een oproepbrief ontvangen, wilt u deze dan s.v.p. meenemen.
Mensen die niet tot een van de genoemde risico-groepen horen kunnen eveneens terecht voor een prik. Deze vaccinatie wordt gegeven
op een andere datum. U dient vooraf de prik te bestellen en te betalen.

V.l.n.r: Marijke Deen (40j.), Jo Peters (25j.), Sjef Schwanen (25j.), Maike Kohl 9 (50j.),
Maria Mobers (40j.) en Ginnie Bessems (50j.).

Naast de vaste gezangen zal het koor nog enkele andere werken ten gehore
brengen m.m.v. Eveline Jongen. Het geheel staat onder leiding van onze vaste
dirigent Falco Borsboom. Tevens vieren op deze dag 7 leden van het koor hun
jubileum. Te weten: Ginny Bessems en Maike Kohl, 50 jaar zanger. Maria Mobers en Marijke Deen zijn 40 jaar lid en Sjef Schwanen 25 jaar lid. Jo Peters
viert zijn 25 jarig jubileum als voorzitter en Andre Deen is 25 jaar administrateur.
Na de Hoogmis zullen zij intern gehuldigd worden. Tijdens de receptie in de
Geraduszaal van klooster Wittem van 15.00 tot 16.30 uur kunt u koor en jubilarissen gelukwensen.
Als afsluiting is er voor de leden en familie een gezellig samenzijn en een diner.
Wij nodigen U van harte uit om dit jubileum samen met ons te vieren.
Bestuur en leden van het Gemend Zangkoor Partij-Wittem.

TROEF VRAAGT

BEZORGER(STER)
voor één wijk in Vaals en
voor Vijlen centrum.

Ook geschikt voor gepensioneerden
e.d. Kontante betaling per keer.

Contact opnemen met TROEF

www.lei-schilderwerken.nl

☎ 045-5443567
of mailen:

info@weekbladtroef.nl
Zet er dan wel uw naam en tel. nr. bij, zodat
we u kunnen terugbellen over beloning e.d.
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Phil viert jubilarissen
(vervolg voorpagina)
even voorstellen
Jacqueline Lindelauf (15 j.) (klarinet)
begonnen bij de Kon. Harmonie Maastricht. Leerde op concertreis Spanje
haar echtgenoot kennen, die als saxofonist meereisde om het orkest te versterken. Zo is zij in aanraking gekomen met
de Bocholtzer Phil, waar ze in 1989 lid
werd.
Raimond Hocks (15 j.) kreeg zijn eerste
trompetlessen al op zesjarige leeftijd,
kwam snel in de Jeugdharmonie, en vervolgens in het grote korps (1989). Na
vier jaar overgestapt naar trombone. In
de Phil heeft Raimond zijn vrouw leren
kennen.
Stefan Castro (15 j.) slagwerk
Harald Quix (25 j.) , Akenaar van origine, is bij Musikverein Hahn begonnen
op de hoorn. Op zoek naar een grotere
uitdaging, heeft hij, via de klarinetleraar
van zijn zus, de Phil ontdekt. Zijn eerste
bezoek aan Bocholtz in 1989, kort na de
WMC-overwinning, was voor Harald genoeg reden zich meteen lid te maken.
Komt nog steeds, ondanks dat hij in
Düsseldorf woont en anderhalf uur
moet rijden naar Bocholtz, toch nog
steeds elke dinsdag naar de repetitie.
Bert Königs (40 j.) werd in 1974 lid,
begon op de kleine bariton en speelt
inmiddels de grote bastuba. En in die

tijd heeft Bert ook tien jaar bij de Eiserbach Musikanten en sindsdien zelfs vijfentwintig jaar bij de Keidorf Musikanten
gespeeld. waar zijn aanstekelijke lach
altijd een vast element is geweest. Kijkt
met plezier terug naar de tijddat hij
prins Bert werd gekroond in 2012!
Mathieu Vanhommerig (50j.), lid sinds
1964. Nadat trompet niet zo geschikt
bleek te zijn, kwam hij als klein mannetje thuis aanzetten met een heel ander
instrument. “Wat haste diech noe v’r
énge kloemel in jen heng losse dujje?”
vroeg zijn moeder ontsteld. Desondanks
speelt hij, vijftig jaar later, nog steeds
met veel plezier op dezelfde ‘kloemel’,
de tenortuba! Is al 47 bij de Keidorf
Musikanten En na meegeholpen te hebben bij de grote verbouwing van de
Harmoniezaal, is Mathieu ook tegenwoordig altijd van de partij als er ergens
onderhoud gepleegd moet worden.
Mathieu Frijns (60 j.) Op 18 maar 1954
repeteerde hij voor het eerst in de
Harmoniezaal, na lessen van broer Jacq.
op klarinet. Heeft alle hoogtepunten en
successen van de Harmonie persoonlijk
meegemaakt onder liefst 13 verschillende dirigenten! Zit bij de redactie van het
Philtje, wat hij tevens rondbrengt, evenals de verjaardagskaarten die ieder lid
trouw op zijn of haar verjaardag in de
brievenbus kan verwachten.

**MAANDACTIE!**
BIOKAT classickattenbakvulling
2 zakken voor . . . . . . . . .

18.00

Vanaf 29 november: KERSTBOMEN!
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Was 20 jaar kerstman en verzorgde lange tijd de familieavonden
en speelt al achtenvijftig jaar bij de

Keidorf Musikanten en is sinds
jaar en dag bestuurslid.

kort vermeld

Via Berghöf gaan wij weer naar
Gulpen. Dan is er ca. 17 km gelopen. Vertrokken wordt (carpoolend €1.50) vanaf de Markt in
Simpelveld om 9.00 uur. Het is
een wandeling met prachtige vergezichten.
Deelname, alsmede het (mee) reizen van en naar de startplaats is
geheel voor eigen risico.

BOCHOLTZ/SIMPELVELD:

IVN Wandeling
Zondag 9 november organiseert
het IVN een prachtige wandeling
die om 9.30 uur start op de parkeerplaats Tramweg in Gulpen.
Dan gaat het voorbij kasteel
Neubourg, door Euverem, Reijmerstok, Ingber, Scheulder en via
het Gerendal naar Schin op Geul.
Hier is er een pauze.

➨

Info: Math Kockelkoren
☎045-5443342 of Henk Ghijsen
☎045-5440575

➨

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
44

Delicatessebrood voor. . . . . . . . . . . . 2.15
Natuurspelt brood voor . . . . . . . . . . . 1.98
Rozijnenbollen 5 halen - 4 betalen
Weense appelvlaai voor . . . . . . . . . . 7.95
Harde wener gebakje
bananen bavarois . . per stuk. . . . . 1.35
Ook is er weer verse roomboter speculaas,
banketstaven, gevulde speculaas, speculaascake en
speculaas/notenbrood, ALLES UIT EIGEN BAKKERIJ
Pagina 4

week

Aanbiedingen geldig van 27 okt t/m 1 nov 2014

45

Zetfouten voorbehouden.

week

Aanbiedingen geldig van 3 t/m 8 nov 2014

Tarvo volkoren vloer of bus voor. . . 1.75

Duitse broodjes 5 halen - 3 betalen
Kruimel puddingvlaai voor . . . . . . . . . . . 7.65
Ze zijn er weer:
Berlinerbollen of strikken per stuk . . . 1.00
Oooo, kom maar eens kijken, wat er in....
Taai-taai, Sint en Piet chocolaatjes, grappige holfiguren,
chocolade pepernoten en Sinterklaas bonbons in mijter!!

Alles van ambachtelijke kwaliteit!
Nr. 44 • 28 oktober 2014

Feestavond
en jubilaris bij
TOG Bocholtz

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Permanent make-up de hele maand november:

Zaterdag 1 november a.s. heeft het Toneel en Operettegezelchap weer haar
jaarlijkse feestavond. Deze begint
om 19.00 uur. Dan wordt ook Lambert Vanhommerig in het zonnetje
gezet vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap. Gedurende deze tijd heeft
hij vele grote en kleinere rollen
vertolkt en nog steeds staat hij
met veel enthousiasme op “de
Buun”. Na de interne huldiging
volgt een voor iedereen toegankelijke feestavond in
Lambert Vanhommerig
verenigingslokaal de Auw
gouden lid en regisseur.
Leemkoel. Als klap op de
vuurpijl is er ook nog een verrassingsoptreden.

➨

Festival Vocallis
met john Bröcheler

25%
KORTING
*Pedicure (diabetici/reumatici:
vergoeding ziekenfonds!)

*Gellakkers/manicure
*Gezichtsbehandelingen

Het Openingsconcert van Festival Vocallis vindt plaats op vrijdag 31 oktober a.s. om 20.30 uur in de Pauluskerk te Vaals.
Aanvang 20.30 uur. Centrale rol in het programma heeft de
beroemde Vaalser bariton John Bröcheler, die in een theatrale interactie met het publiek schakelt van volksliederen naar
kunstliederen en operaliederen van o.a. Mozart, Brahms,
Moessorgski en Gounod. Thema is “Laus et experientia Paulus”-“Prijs en beleef Paulus”. Medewerkenden: John Bröcheler,
bariton; Mannenkoor RMK 1921 o.l.v. Wim Schepers; Vocaal
Ensemble Kerkrade o.l.v. Louise Deal Roger Braun, piano.
Informatie en kaartverkoop: www.festivalvocallis.nl

➨

Huub Grooten (72)
benoemd tot ridder in de orde van
Oranje-Nassau
Woensdag 15 oktober ontving Grooten die hoge onderscheiding uit handen van Simpelvelds burgemeester
Richard de Boer in het kader van de Internationale Dag
van de Witte Stok.
zijn activiteiten
Vanaf 2000 is hij realisator van een ‘intelligente blindenstok’.
Verder als bestuurslid Stichting I-Cane, Stichting Administratie
Kantoor en van 2001 af bestuurslid Lions Club Euregio MaasRhein.

➨
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Decorette Franssen Wij blijven gewoon bereikbaar gedurende de
Rijksweg 64 - Gulpen wegwerkzaamheden. Achterom GRATIS parkeren
☎043-4501626 gulpen@decorette.nl • www.decorette.nl
Pagina 5

Regiojournaal en Koetsche
durch ‘t Krijtland
De uitzending van deze week begint
met het Regiojournaal. Hierin een korte
reportage over Elsbeth Reljic uit
Mechelen, die binnenkort de Rursee
Marathon gaat lopen voor het goede
doel. In het journaal ook een verslag
van de verkiezing van het best bockbier,
die onlangs plaats vond bij de Gulpener
Bierbrouwerij. Daarna is er het programma Koetsche durch ’t Krijtland,
waarin dit keer de Midsummer Blues
van Mechelen centraal staat. Tot slot

nog een kort filmpje over de regionale
veranderingen binnen het sociale
domein.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 30 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 website van Omroep Krijtland (omroepkrijtland.nl).

➨

Sint Maarten in Bocholtz

Beste jongens en meisjes, ouders, opa’s
en oma’s,
Ook dit jaar weer organiseert de oudervereniging van de Brede School Bocholtz de Sint Maartensoptocht! Dit jaar
vrijdag 7 november.
Programma
Om 18.00 uur vertelt Sint Maarten zijn
levensverhaal in de kerk. Zorgt u alstublieft dat u op tijd bent als u en uw kin-

Pagina 6

deren dit verhaal willen beluisteren, dit
in verband met de evt. kerkdienst later
op die avond. Hierna gaat men in een
vrolijke stoet met natuurlijk Sint
Maarten te paard lopen naar het veldje
gelegen aan de Billenhovenstraat. Hier
wordt het Sint Maartensvuur worden
ontstoken.
Lees verder op pagina 7..

➨

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.
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Sint Maarten in Bocholtz
(vervolg van pagina 6)
Route
Vertrek vanaf de kerk via Dr.
Nolensstraat, Heiweg, Kerkeveld,
Dautzenbergstraat naar de Billenhovenstraat. Woont u langs de
route dan kunt u buiten lichtjes,

kaarsjes of lantaarns plaatsen voor
een feestelijke sfee !
Sint Maartensvuur
Hier is er warme chocomel voor
alle aanwezigen !
ganzekoek
Vanaf 4 november kunt u bij Bak-

Kamerlid naar Bocholtz:
uitleg verandering zorgtaken
Zaterdag 8 novemder van
15-17 uur in café De Sporthal.
Overgeheveld
Per 1 januari ‘15 worden een aantal zorgtaken door de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeentes: zoals de Jeugdzorg, de
langdurige zorg en de WMO.
Woonomgeving
Ouderen en zieken willen zo lang
mogelijk in hun eigen woonomgeving, blijven wonen ondanks beperkingen en hun handicap, totdat
het moment aanbreekt om opgenomen te worden in één van de

bekende verzorgingstehuizen.
Vragen
Prima, eigenlijk niets mis mee!
Echter, het roept toch bij vele burgers vragen op. De Plaatselijke
PvdA Bocholtz/Simpelveld heeft
het Tweede Kamerlid Loes Ypma
en gedeputeerde Pieter van Dijk
bereid gevonden om hier in de regio de burgers te informeren
omtrent de plannen van het kabinet over deze materie. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor inwoners uit de gemeente Simpelveld

kerij Ivo Dreessen terecht voor het
kopen van een extra ganzekoekbon. Deze kost €1,00 per stuk.

Programma:
Vanaf 14.30 uur ontvangst Café
de Sporthal Bocholtz,
15.00 uur: Opening door dagvoorzitter Hub Bogman (Oud burgemeester Simpelveld) en daarna
Tweede Kamerlid Loes Ypma
(PvdA) met in haar portefeuille:
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Jeugdzorg, Binnenlandse Zaken,
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gedeputeerde drs. Peter
van Dijk (PvdA), Portefeuille: Zorg
en Welzijn, Jeugdzorg, Media,
Maatschappelijke Organisaties,
Vergunningen en Schutterswezen.
Vragen
Na een kleine pauze om 16 uur is
er gelegenheid vragen te stellen.

Gemeentelijke
voorlichting
veranderingen
zorg
De gemeente Simpelveld heeft voor
beide kernen een informatiebijeenkomst gepland voor jeugdzorg, werk
en inkomen en de lichte vormen van
ondersteuning voor langdurig zieken
en gehandicapten en wel donderdag 6 november van 19.15- 20.45
uur in de Rode Beuk aan de Kloosterstraat en op dinsdag 18 november in dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat in Bocholtz.

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers
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Najaarsconcert

St. Caecilia Simpelveld
met speciale muzikale gasten
Zaterdag 1 november geeft Harmonie St. Caecilia, vanaf 20
uur, haar Najaarsconcert in Partycentrum Oud Zumpelveld.
Hiervoor heeft het orkest o.l.v. Paul Oligschläger maar liefst
drie muzikale gasten uitgenodigd voor een enorm gevarieerd
muzikaal programma. Voor de pauze meer klassiek en na de
pauze gaan de remmen los met moderne en populaire
muziek.

Romano Diederen solist.

drumband
Als eerste is daar de ‘eigen' drumband, die voor het eerst sinds
lange tijd weer samen met het harmonieorkest op het podium te zien en te horen zal zijn en o.l.v. Theo Winkens zorgt
voor ritmisch spektakel, alleen en samen met de harmonie.
Daarnaast een optreden van Romano Diederen uit Schinnen
als solist. De pas 14-jarige trompettist heeft al een grote staat
van dienst. Zo speelde hij al als solist op het KinderPrinsengrachtconcert in Amsterdam en bij André Rieu op het
Vrijthof in Maastricht. Ook speelt hij een opzwepende
Spaanse solo samen met zijn vader, Rieu-trompettist Roger
Diederen.
Tot slot zorgen Wim en Leon van de Naatsbrackeleare
voor een humoristische en muzikale bijdrage. De toegang
is gratis, al wordt een vrije gave op prijs gesteld.

➨

Halloween in Voerendaal
Tijdens de eerste dagen van november is
de grens tussen het rijk van de doden en
de wereld der levenden flinterdun. Vooral
de nacht van 31 oktober is hierom berucht, want dan is de overstap van de ene
naar de andere wereld snel gemaakt.

Het harmonie orkest op het podium van Oud Zumpelveld.

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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geesten
Vroeger was men er namelijk van overtuigd
dat tijdens ‘Halloween’, zoals deze avond
ook wel genoemd wordt, de geesten van alle
overledenen terug komen op aarde om een
levend lichaam in bezit te nemen voor
komend jaar.
onzin
dat Halloween..? Misschien wel, maar één
ding is zeker: deze ene avond in het jaar is
anders dan alle anderen. Er vinden opvallend
veel ‘incidenten’ plaats. De lijst van geregistreerde ongevallen op internet is eindeloos. Toeval...? Wie weet.
Zin om zelf op onderzoek uit te gaan? RKVVV
Voerendaal en Scouting Voerendaal organi-

seren een Halloweentocht in en rondom
Voerendaal.
wanneer
Deze zal uiteraard plaatsvinden op 31 oktober en starten vanaf 19.00 uur. Voor de deelnemers jonger dan 12 jaar wordt er tussen
18.00-19.30 uur een alternatieve ‘sp(r)ookjestocht’ georganiseerd worden.
Aanmelden kan door middel van de inschrijfformulieren, die als flyer verspreid worden maar ook te vinden zijn op
www.scoutingvoerendaal.nl en op de
facebook pagina van scouting Voerendaal.
Deze inschrijfformulier samen met €1,- inschrijfgeld ( in een gesloten envelop) inleveren voor 25 oktober bij:
*De kantine van RKVVVV Voerendaal
*Clubgebouw scouting Voerendaal (alleen
op zaterdag!)
*Horionstraat 8 in Voerendaal
*Kerkstraat 61 in Ubachsberg
Schrijf je dus snel in,
als je tenminste durft!

➨
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2e Buuttereednergala
Herringbiessere Bocholtz
Na het geweldig succes afgelopen
jaar kan men met het thema
“Laachenteere ét Joar óes“, zondag 21 december a.s. vanaf 14.00
uur in de Harmoniezaal te Bocholtz
wederom genieten van de Buuttereednertop uit Noord-Brabant en
Limburg.
historie
De Herringbiessere zijn een vereniging die in 2000 is opgericht op , u
raad het al, op Aswoensdag. Een
familiegroep sprak af er een jaarlijkse happening van te maken. Door de
jaren heen is deze groep uitgegroeid
tot ongeveer 90 mensen en is men
jaarlijks een graag geziene gast op de
carnavalsoptocht in Bocholtz. Ook
roepen zij ieder jaar hun eigen prins
en prinses uit. Sinds enkele jaren organiseren zij ook hun eigen carnavalszitting, waarbij de optredens
hoofdzakelijk door eigen leden worden verzorgd.
sjlaager
Ook op de liedjesconcoursen zetten
ze hun beste beentje voor . Vorig jaar
wonnen de Herringbiesser-tenoren
Henk Coerver, Harrie vanderMeulen
en Remond Schmitz de Bocholtzer
Schlaager-Arena , het VLK, het PLK en
behaalden ze een eervolle vijfde
plaats op het LVK met het nummer
Leefde, Sjpass en Moeziek. Ook dit
jaar hopen ze weer hoge ogen te
gooien met hun nieuwe Schlaager.
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Tekstschrijver en componist is als
vanouds Piet Godschalk.
Buuttereedner
Karnaval en buuttereedners zijn zeer
nauw met elkaar verbonden en dat
was ook de achterliggende gedachte
om zo’n happening ook eens naar
ons carnavalsminded Bocholtz te
halen. En zoals gezegd niet zonder
succes.
Deelnemers
Ook dit jaar geven weer acte de présence: Uit Brabant Berry Knapen (2x),
Frank Schrijen en Kitty Goverde,
meervoudig Brabantse en ZuidNederlandse kampioenen en winnaars van de publieksprijs. En uit Limburg o.a. de meervoudige Limburgse
kampioenen Jan Geraedts en Ton
Donders. Ook zal er nog een verrassingsact worden toegevoegd. Dit mag
u niet missen, topamusement gegarandeerd. Sluit het jaar 2014 af met
een lach en een train.
Tickets
De verkoop van de tickets gaat
binnenkort van start via de website
van de Herringbiessere. Hierover zult
u over 2 weken via een advertentie in
dit blad worden ingelicht.
Kaartjes kunt u wel nu al reserveren
via Robert Honings via
☎ 06-25.29.26.63.

➨

Vol=vol en
op=op!

Kinjer vastelaovend leedjesfestival (KVL) aanmelding
Die is voor dit seizoen gestart en kan
gebeuren tot 1 november via het
aanmeldformulier op de website
www.kvl-limburg.nl of via email
met naam-adres-telefoonnummer
naar aanmelden@kvl-limburg.nl
Het liedje zelf dient uiterlijk 1 november bij KVL ontvangen te zijn via
vorengenoemd e-mailadres.
De voorronde Zuid-Limburg vindt
plaats op zaterdag 29 november in
Munstergeleen in samenwerking
met VV De Haverbüle uit Munstergeleen.

finale
Voor de grote finale
is het KVL op zondag 25 januari 2015
te gast in Oirsbeek
en wordt georganiseerd door Stichting Talenz.nl, in
samenwerking met alle carnavalsverenigingen uit de gemeente Schinnen
(Stichting Jeugdcarnaval Schinnen,
De Sjwenskes Sweikhuizen, De Pedaalridders Doenrade, De Schinöster
Schinnen, De Parkuule Amstenrade,
De Pötters Puth en De Sjepene Oirsbeek).

➨
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Provincie koopt
station Simpelveld

‘Hart voor muziek’
groot succes
In een stampvolle harmoniezaal
Bocholtz organiseerden de verenigingen die deze veelal gebruiken
zoals de Phil, fanfare St. Cecilia,
toneelver. T.O.G en carnavalsvereniging Kalk an de Books zaterdag 11
oktober een concert onder die naam

om met de opbrengst een defribrillator aan te schaffen voor de zaal. Na
afloop kon men een een bedrag noteren van liefst €1615. De verenigingen danken de bezoekers voor hun
aanwezigheid en hun geldelijke bijdrage.

➨

Station Simpelveld dat onlangs door de provincie Limburg is aangekocht.

Gedeputeerde Staten van Limburg heeft ingestemd met de
aankoop van het Simpelveldse
stationsgebouw en met de verhuur van het gebouw aan ZLSM.
25 jaar
De Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij huurt het gebouw al
25 jaar. De organisatie ontving
twee jaar geleden echter een huuropzegging door de huidige eigenaar. Sindsdien zijn vele gesprekken gevoerd om te komen tot een
passende oplossing. Deze gesprekken hebben geen bevredigend
resultaat opgeleverd en een oplossing was, vooralsnog, niet voorhanden.

Randy Habets, algemeen directeur
van de ZLSM, is verheugd met de
nieuwe situatie:
"Het station heeft een rijke geschiedenis en is een belangrijk onderdeel van de historische spoorlijn. Stationsgebouw én spoorlijn
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en horen bij elkaar. Verwerving door de Provincie Limburg
verandert niets aan de huursituatie
van ZLSM, maar geeft de organisatie wel de mogelijkheid om zonder
beperkingen door te werken aan
de ontwikkeling van haar activiteiten in en rondom het stationsgebouw."

➨

Ca. 8.000 maandelijkse bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf maandag/dinsdag
een complete uitgave op internet.
Nick Weijers solo in “Oblivion” met fanfare St. Cecilia o.l.v. hun nieuwe dirigent
Guido Swelsen.

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
V.l.n.r. Jan Schijen namens het ranimatienetwerk Danny van Gelder en Max Charlier
(regisseur) die namens TOG het concert aan mekaar praatten, met de Phil op de
achtergrond.
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 1 november
19.00 uur: Jaardienst Frans Meijs en ouders Starmans - Crutz
Gest. jrd. Hub en Miet Thiessen-v.d. Broek; Gest. jrd. Cep
Scheepers; 1e weekend van de maand - collecte voor eigen
kerk
Zondag 2 november
9.45 uur: Jaardienst Maria Huveneers – Engelen; 1e weekend
van de maand - collecte voor eigen kerk
15.00 uur: Viering Allerzielendienst
Maandag 3 november
18.30 uur: Allerzielenviering kerkhof – Gezinsmis
19.00 uur: Geen H. Mis
Zaterdag 8 november
19.00 uur: Gest. jrd. ouders Bindels -Schijnen; Ouders van Laar–
Vicken en zoon; Ouders van Laar-Crutzen en Hein Grooten;
Bertha Ploum – Hendriks (collecte)
Zondag 9 november
09.45 uur: Gest. jrd. ouders v.d. Berg-Hensgens en Hub, Sjef en
Jean; Gest. jrd. Guillaume en Bertha Xhonneux; Ouders
Huntjens-Marcus en ouders Houben-Schümmer en zoon Jos
Maandag 10 november
19.00 uur: Jaardienst Funs Andriolo en overl. familie; Piet Bertrand (nms. buurt).
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Leven met aandacht
in De Klimboom
Op zaterdag 1 november kunt u
van 10-16 uur, in het Simpelveldse cultuurhuis aan de
Kloosterstraat, terecht voor het
volgen van een viertal workshops, t.w. Natuurgeneeskunde,
Mindfulness, Sjamanisme en
Meditatie.
balans
De workshop Natuurgeneeswijze
wordt gegeven door Marjan
Hollanders. Zij leert u welke
zaken uw persoonlijke balans verstoren. Ze staat stil bij o.a. voeding, leefstijl, stress, daarbij geeft
ze praktische adviezen als start
om bewuster met uw gezondheid
om te gaan.
meditatie
De workshop Meditatie wordt
verzorgd door Orjana Ploemen.

Ze geeft u adviezen om contact te
maken met uw innerlijk weten.
Via een innerlijke reis vanuit
innerlijke rust wordt u zich
bewust van uw eigen kracht.
sjamanisme
José Herberichs laat u kennis
maken met Sjamanisme., een
oeroude methode voor heling
van geest, lichaam en ziel. Centraal staat bij haar de zelfhelende
werking van de mens.
mindfulness
Tot slot kunt u genieten van de
Mindfulness-workshop van Emmy
Bakker. Daarin leert u kiezen voor
het nu, meer rust in uw hoofd,
meer mildheid naar de ander en
naar u zelf. Het is een training ,
geen trucje.
Aanmelden of nadere info via
info@puurweijersenweijers.nl

TROEF OOK VOOR OPMAAK ADVERTENTIES
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Prima start HELIOS
in Duitze Oberliga
Voor de eerste wedstrijd van de
gewichthefcompetitie Oberliga
(Nordrhein-Westfalen), zaterdag 18 oktober jl. moest het
team van KSV Helios naar
Herten (nabij Dortmund). Dit
seizoen nemen aan iedere wedstrijd 4 teams deel.
uitstekend
Zo vroeg in het seizoen kwamen
de atleten uit Simpelveld (Bente
Brauwers, Twan Palmen, Erwin
Rasing en Tim Bodzem) uitstekend voor de dag. Menig persoonlijk record sneuvelde of werd
geëvenaard. En wanneer dat niet
gebeurde kwam men heel dicht
bij zijn of haar topniveau.
Verwerkt werden in totaal 807,6
kg. en daarmee kwam men op de
tweede plaats; eerste werd het
team uit Keulen met 923,9 kg.
uitslagen
Bente Brauwers trok 55 kg. bij het
stoten en evenaarde haar per-

Tornado Vijlen

soonlijk record (PR) bij het stoten
met 68 kg.
Erwin Rasing kwam heel dicht bij
zijn PR’s: 78 kg. bij het stoten en
105 bij het trekken. Deze records
zullen in de komende wedstrijden
zeker verbeterd worden!
Sterk was het optreden van Twan
Palmen. Bij het trekken verbeterde hij zijn PR met 5 kg en kwam
uit op 63 kg. Bij het stoten bracht
hij 75 omhoog en dat was ook
een verbetering van zijn PR.
Voor Tim Bodzem was het zijn
eerste wedstrijd en hij beleefde
waarschijnlijk nog het meeste plezier door zichzelf te verrassen. Bij
het trekken bracht hij zijn PR op
95 kg. en bij het stoten wist hij
115 kg. te verwerken.
Trainersduo Ronald Mikkenie en
Ralph Aretz konden zeer tevreden
zijn. De volgende competitiewedstrijd is op 8 november a.s. in
Hagen.

➨

Dames 1 en 2 met v.l.n.r. staande: Trainer/Coach D1. Hein Heijmeriks, Laura Levink, Julia
Grotenrath, Rianne Kusters, Jill Bergmans, Sandra Baggen, Tessa Heinen, Sanja Mikic en trainer/coach. D2 Roger Gulikers. V.l.n.r. zittend: Melanie van Krevel, Kyra Corten, Rachel
Vanwersch, Yael Hengelbrock, Britt Bergmans, Rebecca Weijenberg en Brittny Souren.

WEDSTRIJD PROGRAMMA DEZE WEEK:
Woensdag 29 oktober: . . . . . . . Tornado HR 1-VC. Carna HR 1. aanvang 21 uur.
Vrijdag 31 oktober: Tornado H 1 - Furos H 3. . . . . . . . . . . . aanvang 19.30 uur
Zaterdag 1 November: Dames 1-Dames 2 IrmatoVC.Weert . . . . Aanvang 20 uur
Dames 2 VRIJ.
WEDSTRIJD PROGRAMMA VOOR WEEK 45
Donderdag 6 November: ADC HR 2-Tornado HR 1. Aanvang 21.15 uur
Sporthal Overmunthe Urmond.
Zaterdag 8 November: Fyrfad H 1-Tornado H 1 . . . . . . . . . . . . . . Aanvang 15 uur
in Sporthal De Heeg Maastricht.
VC. Mestreech D 1-Tornado D 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aanvang 18 uur
in Gymzaal Basisschool Amby.
SV. Ludentus D 1-Tornado D 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aanvang19 uur
in Sporthal Roerparel Odilienberg.
Thuis wedstrijden worden gespeeld in de Gymzaal Vijlenberg 139. Kijk ook op
www.vctornado.nl
Wedstrijd verslagen Vollybal
zaterdag 11 Oktober, dames 2 - ADC Altijd een moeilijke tegenstander en er werd
dan ook verloren met 0-4 maar een leerzame wedstrijd met leuke rallys. Goed
gewerkt voor elkaar.
Dames 1 speelde tegen Vludoc dames 2 uit Nuth. De eerste 3 sets gingen erg
moeizaam, de Tornado dames kwamen maar niet in de wedstrijd. Bijeen 0-3
achterstand kon nog altijd een punt binnen gehaald worden en dat deden ze ook
in de vierde set. Helaas werd met 1-3 verloren. Ook Heren 1 moesten hun verlies
met 32 incasseren.
zaterdag 17 en 18 oktober
Heren HR 1 won bij Carna met 1-3 en heren HS verloren van FurosHS 2 met 4-0.
Dames 2 won met 2-3 bij Fyrfad 3 gewonnen met 2-3.
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Tim Bodzem aan het werk.

FNV Bouw huldigt leden
in gemeente Simpelveld
Dat gebeurt vrijdag 21 november
vanaf 19.30 uur in café-zaal Oud
Bocholtz t.o de kerk aldaar. Hier
zijn alle leden van FNV bouw met
partners welkom.
aanmelden
In verband met de organisatie
aanmelden voor 14 november. Dit
kan via % 045-5253127 op maandag en donderdag tussen 19 en
20 uur, per mail
info@fnvbouwparkstad.nl
of per brief naar Clercstraat 30
6441 CT Brunssum.
Inschrijfformulier kunnen ook in

de brievenbus bij Peter Stommen
Prickart 25 Bocholtz.
jubilarissen
de heren Ploem Simpelveld 12,5
jaar, Cassin Simpelveld 25 jaar,
Janssen, Lukassen en Steinschuld
Bocholtz, allen 40 jaar lid. De huldiging geschiedt door voormalig
regiobestuurder Henry Okkersen.

ook in
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& Lemiers
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WDZ INFO
Derby
Op Allerzielen (2 nov.) ontvangt WDZ het elftal
van buurvereniging SV Simpelveld. De gasten willen dit seizoen hoge ogen gooien en hebben dit
voornemen tot heden ook waargemaakt. Ze zijn de trotse leider in de derde klasse A en de grote favoriet voor de periodetitel.
Angstgegner
Maar in de laatste jaren is WDZ uitgegroeid tot een ware
"Angstgener", een schier onneembare horde voor de mannen
uit Simpelveld. En daar moet komende zondag een eind aan
komen is het credo van SV Simpelveld trainer Bart Meulenberg. Maar dat gaat niet gebeuren, zo heeft trainer Paul van
Putten zijn WDZ mannen ingepeperd. Kortom een absolute
must voor alle voetballiefhebbers in Bocholtz en Simpelveld.
Euregio Voetbalschool
Voorafgaand aan de derby verzorgt jeugdtrainer Jo Wings van
deze school een demo techniektraining voor D-pupillen. Tijdens de training wordt gespeeld met ballen die geschonken
zijn door automatiseringsbedrijf Open Line. Juul, de zoon van
Open Line medewerker Antoine Schokker speelt in de Djeugd van WDZ. De Euregio Voetbalschool is als voetbalschool
gespecialiseerd in het geven van techniektraining volgens de
Coervermethode. Jo Wings weet de kinderen heel goed bij de
les te houden met een oefenstof vol variatie en uitdaging. Elke
vrijdagavond trainen de voetballers van de voetbalschool op
het WDZ complex. De deelnemers komen uit de hele regio
zoals Vaals, Bocholtz, Simpelveld, Mechelen, Partij, Schin Op
Geul, Heerlen, Kerkrade en Ubach over Worms en de leeftijd
varieert van 5 tot 16 jaar. Het loont zeker de moeite a.s. zondag een kijkje te komen nemen en zeker ook eens op een vrijdagavond.
verrassing
Voorafgaand aan de bekerwedstrijd van WDZ tegen
Heidebloem gaven de trainers Toos Brands en Harrie Degens
een demotraining van de bambini. Er werd gedribbeld en op
doel geschoten dat het een lieve lust was. Tot ieders verrassing
en niet in het minst van de spelertjes zelf verscheen de WDZ
mascotte, 't Juupje, in het veld. Na een high five met alle
bambini nam 't Juupje plaats in het doel en mochten de voetballertjes penalty schieten en hoe goed ook onze mascotte is,
hij moest toch geregeld buigen voor de gerichte schoten die
op het doel afgevuurd werden. Kijk voor foto's op de WDZ site:
www.vvwdz.nl

Achter: Toos Brands, 't Juupje, Harrie Degens. Midden: Bryan Zegers,
Jens Lange, Benthe Ortmans, Renée Ritzen en Viggo Heltzel. Voor: Veerle
van Gelder, Tijn Wetzels, Fedde Kingma (weinig zichtbaar), Tiemen Vaessen, Lorenzo Wetzels en Nick Degens.
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PROGRAMMA Zaterdag 1 november:
A1 ST RKVVM/Sibbe-ST WDZ/Sportclub'25. . . 12.00u.
B1 ST WDZ/Sportclub'25 - SV Hulsberg . . . . . 14.00u.
C1G ST WDZ/Sportclub'25 - RKHSV. . . . . . . . 13.30u.
C2 Groene Ster - ST WDZ/Sportclub'25. . . . . 13.15u.
D1 Scharn D2 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . 11.15u.
D2 ST WDZ/Sportclub'25 - RKASV . . . . . . . . 11.45u.
D3 ST WDZ/Sportclub'25 - FC Gulpen D2 . . . 11.45u.
E1 ST WDZ/Sportclub'25 - RKASV . . . . . . . . 10.30u.
E2 ST WDZ/Sportclub'25 - SNC'14 E1 . . . . . 10.30u.
E3G ST WDZ/Sportclub'25 - SNC'14 E2 . . . . . 10.00u.
F1 ST WDZ/Sportclub'25 - Daalhof . . . . . . . . 10.00u.
F2G ST RKVVM/Sibbe-ST WDZ/Sportcl'25 . . . 09.30u.
F3 ST Berg'28/ SV Vilt F2 - WDZ/Sportcl'25 . . 09.30u.
MP1 WDZ - SV Simpelveld MP . . . . . . . . . . . 09.30u.
MP2 WDZ - SV Simpelveld MP . . . . . . . . . . . 09.30u.
Ve WDZ - SV Nijswiller. . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 2 november:
1e WDZ - SV Simpelveld . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.

kort vermeld
SIMPELVELD:

Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand. Volgende
week woensdag 5 november is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil wandelen, maar dan met aangepast tempo en
tijdsduur (± 1 uur). Er is voldoende begeleiding en Gerda Heckmans gaat als EHBO-er
mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels een
gezellig samenzijn ook afgesloten wordt. Bij
slecht weer wordt voor een alternatieve acti-

2e WDZ - Leonidas - W . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
3e Sportclub'25 2 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
4e SNC'14 2 - WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.30u.
5e WDZ - Berg'28 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 RKSVB - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
UITSLAGEN Zaterdag 25 oktober:
A1 ST WDZ/Sportclub'25 - SHH . . . . . . . . . . . . . 1-4
C1G UOW '02 - ST WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . 3-1
E1 SV Hulsberg - ST WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . 3-4
VE WDZ-SVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-2
Zondag 26 oktober:
1e Weltania - WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2
2e vv SCM - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-1
3e WDZ - Abdissenbosch . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-3
4e WDZ - Sportclub'25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
5e VV Hellas - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-3
VR1 WDZ - Eijsden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-2
viteit gezorgd. Voor de organisatie zorgen
Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.

➨

SIMPELVELD: Spreekuur
Dinsdag 4 november houdt Leefbaar Simpelveld van 18 tot 19 uur spreekuur in de hal
van het gemeentehuis.
U kunt daar terecht met vragen over onderwerpen die betrekking hebben op de
gemeente Simpelveld en haar diensten.
Tijdens dit spreekuur is een raadslid en een
fractieassistent aanwezig om uw vragen te
beantwoorden of om u te adviseren hoe te
handelen.

➨

Clarissen-Klóster Vols

Óp d’r hoek van d’r Jos. Francottewaeg en d’r
Maastrichterlaan loog ee van de mierdere Klóstere
die Vols toendertsiet riek woar. Noe sjteet doa nog
’t deel va, mit de vunnef boagvinstere nevver ’t
tanksjation. D’r oetsjteëkende givvel is ’t hoes
“Dora” woa nog ummer e café is. Rónd 1970 runnet d’r Vanaschen mit zieng vrauw de Wieëtsjaf.
Óch de nis, woa warsjeinlik e Hilligebeeld i hat
gesjtange, ken me nog óp d’r hoek va zie- en vurgivvel zieë. Óch is doa vrugger ’t restaurant en/of
hotel “De Kluis” geweë. An d’r naam van ’t Zus-terklóster herinnert d’r sjtroatnaam Clarissensjtroat
nog. ’t Woar e forsj complex dat e nit ónadig sjtuk
van d’r Francottewaeg i besjlaag noom.
Van Gend & Loos
Rónd 1960-1970 woare die i Vols. ’t Magazien
woar doa woa de familie Gehlen óch de Koale

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
hauw liegke.
Doabeej hauwe
ze óch nog
vrachtwaegel
vare mit Gehlen
Transport Vaals. Nevver ‘t kantoer/magazien hauw d’r Eussen
(van ’t tanksjtation óp d’r Laan)
ing ope plaatsj mit óngerdele va
vrachtwaegel en masjienger liegke. De plaatsj woar aafgesjloate
durch e hoeëg sjmeediezere hek.

voetballe
Umdat dat graad de plaatsj woar woa hieël dök
durch jongere gevoetbald woat, kómp ’t geregeld
vur dat d’r bal uvver ’t hek woat getroane. Zoe óch
die kier: sjnel wie inge haas sjpróng inge toen nog
nit zoe bekende Völser uvver ’t hek hin. De pèch
woar dat heë in ing van de sjpitse punte van ’t hek
woar blieve hange. Heë leep d’r vur zoe chique
rónd i zie, durch zienge pap gemakt kostuum. Wat
heë heem hat kreëge weet ich nit, mè waal hauw
heë ing groeëte vunnef i zieng bóksepiep. E paar
daag hat heë warsjeinlik ginge bal gezieë. Meh
waal hoeët me óp d’r Laan, woa d’r betrèffende
toendertsiet heem woar, sjtondelaank pianosjpeële. En dat hoeët me zoewied wie d’r wind.
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit
het aanbod:
Ark natuur
Nu de natuurgebieden bij Wolfhaag veranderen
is het belangrijk om te weten hoe het gebied
zich ontwikkelt en hoe de natuur hier op reageert. Om dit te onderzoeken zoeken we vrijwilligers die helpen met het inventariseren van
Flora en Fauna.

Ook is men op zoek naar vrijwilligers die de
beheerder wil ondersteunen met kleine klusjes
bv. het opruimen van prikkeldraad en het
onderhouden van poortjes, bebording en
rasters.
Zorgvrijwilliger.
Als zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg
ondersteunt u mensen bij een bezoek aan huisarts, ziekenhuis of andere hulpverlener. U
biedt,naast emotionele steun, een luisterend

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

Frifri
wafelijzer

AEG strijkijzer

al vanaf

nu voor

stoomsysteem

129.
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Hartjes
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00
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stofzuiger

29.

95

179.

00

ACTIE SAMSUNG
Nu op vele modellen Samsung Led TV

tot 500 euro retour
LG Led TV
32 inch
nu voor

359.

00

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

Nr. 44 • 28 oktober 2014

oor en een helpende hand.
Wandelmaatje gezocht
Wij zijn op zoek naar een wandelmaatje voor
een licht dementerende meneer uit Vaals.
Meneer zelf rijdt in een scootmobiel.
Secretaris Mandoline Orkest
Ter versterking van zijn 4-koppig bestuur is
Mandoline Orkest Alpenklank op zoek naar
een secretaris.
Computerles geven
Trajekt Vaals is op zoek naar vrijwilligers die
bereid zijn om hun cliënten computervaardigheden aan te leren, zoals bijvoorbeeld: Hoe
vraag ik een DigiD-code aan, digitaal aanvragen uitkering e.d. De vrijwilligers moeten samen (eventueel met Trajekt) een lespakket
samenstellen. Ze kunnen gebruik maken van
de computers in de bieb op maandag (de hele
dag ) en op donderdagochtend.

Zilver voor Cuba Libre in
“Mein Lokal, Dein Lokal”
Hotel restaurant Cuba Libre uit
Bergdorpje Vijlen is tweede geworden in het populaire programma “Mein Lokal, Dein Lokal” van
de Duitse TV zender Kabel Eins.
Winnaar werd sterrenrestaurant
St. Jacques uit het Duitse Heinsberg. Het team van Cuba Libre,
onder aanvoering van Mirjam &
Viktor Terpstra, zijn zeer tevreden
met de zilveren plek. “Het was

een bijzonder intensieve week die
we voor geen goud hadden willen
missen.

➨

nu ook in
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RegioBank is uw bank in de buurt
U wilt graag een bank in de buurt.
Om gewoon even binnen te lopen
voor een vraag of een goed advies.
Een kantoor om de hoek, met een
Zelfstandig Adviseur die u kent.
Waar u uw geldzaken regelt zoals ú
dat wilt. Dat vindt u allemaal bij
RegioBank.

Wij zijn dichtbij en betrokken
RegioBank kiest bewust voor kantoren in dorpen en kleine steden.
Want in heel Nederland verdienen
mensen een bank in de buurt. U
wordt geholpen door een lokale
Zelfstandig Adviseur. Hij weet wie u
bent en wat er speelt in uw omgeving. Hij neemt de tijd voor u.
Gewoon, een goed gesprek met
een kop koffie. Op deze manier

kunnen we u echt advies op maat
geven.
Alles onder één dak
U kunt bij ons terecht voor betalen,
sparen, hypotheken, alles. Zowel
voor uzelf als uw bedrijf. En u regelt
het zoals u dat wilt. Op kantoor,
thuis via internet of onderweg via
onze Mobiel Bankieren App.
Begrijpelijke
financiële oplossingen
Wij brengen uw financiële vragen
terug naar begrijpelijke oplossingen. Daarbij houden wij het simpel:
gewoon goede producten en een
heldere uitleg over de mogelijkheden. Zodat u goede keuzes maakt
en een goed gevoel heeft over uw
geldzaken. Daar staan wij voor.
RegioBank werkt met
lokale Zelfstandig Adviseurs
De Zelfstandig Adviseurs van RegioBank zijn onafhankelijke tussenpersonen.
Naast de producten van RegioBank
adviseren en bemiddelen zij ook in
producten van andere aanbieders.
Behalve voor spaar- en betaalproducten: daarin bemiddelen zij
exclusief voor RegioBank.
RegioBank is een Nederlandse
bank, zonder buitenlandse belangen. Wij hebben een eigen vergunning van de Nederlandse Bank en
vallen onder het depositogarantiestelsel en beleggerscompensatiestelstel. Meer informatie over wie
wij zijn en hoe wij werken vindt u op
regiobank.nl. Hier vindt u ook de
Dienstenwijzer met belangrijke informatie.

