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28 keer Öpke Döpke Reubesöpke
Zondag 6 september, organiseert
buurtvereniging Stokhem-Beertsenhoven-Berghof uit Wijlre deze (sinds 1988) jaarlijkse culinaire wandeling door het veld

Het winnende team met v.l.n.r. Ton Grootheest, Hein Heijmeriks en Ketie FröhlingOrtmans.

Team Öm de 13
Bocholtz wint
Vrijthof-toernooi
Twee teams van de jeu de bouleclub,
die haar home hebben in de nabijheid
van de velden van Sportclub’25, waren
afgereisd naar Maastricht om deel te
nemen aan het bekende recreantentoernooi op het Vrijthof, waar meer als
60 teams aan deelnamen en dat voor
het eerst. Wat gebeurde, ze werden,
ondanks de regen die op het laatst
neerplensde, glansrijk winnaar. Het
tweede viel net niet in de prijzen. Een
geweldige opsteker voor de club die
nu zo’n 10 jaar bestaat.

streekgerechten
De te kiezen afstanden zijn tussen
de 4 en 10 km. Vertrek van 10 tot
14 uur en uiteraard met stops voor
het nuttigen van oude, typisch
Limburgse streekgerechten en livemuziek onderweg en in de feesttent.
wijngaard
Tijdens de tocht kan genoten worden van zeldzame flora en prachtige panorama’s. Op de route bevindt zich zelfs een wijngaard, waar
de “Stokhemmer Wingert”, een interessant druivenras, op een van de
hellingen van het Geuldal floreert.
Zo blijft het genieten geblazen tussen streekgerecht en gerstenat.
Men beleeft Limburg eens op een
andere manier. Hij voert u door het
Heuvelland met eeuwenoude gehuchtjes en holle wegen. De gerechten kunnen als een hommage

Demonstratie boom-carving.

aan grootmoeders keuken met simpele gerechten gezien worden. Ze
behoren tot het volkse patrimonium, het erfgoed waarin de moderne kookkunst haar wortels heeft en
ze vormen een van de rijkdommen
van deze streek.
oude gerechten
Men gaat daarbij verder dan het
gerecht ‘konijn op Limburgse wijze’,
al of niet met zwarte pruimen. De
organiserende buurtvereniging serveert in het gehucht Beertsenhoven
het oude gerecht “Fluite Kieës” met
Boere broeëd en Sjroeëp. Ook
“Sjwelmennekes mit sjpek” en niet
te vergeten het gerecht, waaraan dit

Weekend at War in 70 jaar
bevrijd Nederland
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culinaire wandelevenement zijn naam
gedeeltelijk ontleent,
“Reubesop”.
Populariteit
Op deze wijze hoopt de buurtvereniging een bijdrage te leveren aan
de populariteit van de oude gerechten. Door dit type wandeling kreeg
de organiserende buurtvereniging
in 2007 reeds de Uitstralingsprijs
van de gemeente Gulpen-Wittem.
Voor bezoekers is er dit jaar een
extra aktiviteit in Beertsenhoven nl.
boomcarving.
Parkeren
Op de gratis plek aan het begin van
de culinaire tocht, kunnen voldoende auto”s geparkeerd worden.
En….
Bij aankoop van één menukaart
ontvangt men vijf streekgerechten,
een speciaal-biertje van Brand en
koffie met bakproemevlaai. Menukaarten à €16,- kunnen per email
besteld worden via:
info@stokhem.nl of via
☎043-4502604 t/m 30 augustus.
(zie ook de advertentie) Meer info:
www.stokhem.nl (welkom bij de
buurtvereniging Stokhem en link
dan door naar OPKE DOPKE).

➨
Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

Opname tijdens de vorige editie van Weekend at War. Foto Leo Franzen. p. 3

www.weekbladtroef.nl

Agenda
Zaterdag 22 augustus
Mei I Vaare
Oogstbal, Hoeve Scholtissenhof vanaf 20 uur
(zie ook artikel).
•

Weekend at War

ZLSM Interactief weekend van Vetschau tot Schin
op Geul, van 11 tot 19 uur, station Simpelveld
(zie ook artikel).

Zondag 23 augustus
Mei I Vaare
Vanaf 9.45 uur dankmis, Hl. Jacobus de Meerdere
kerk Bocholtz. Familiemiddag vanaf 14 uur, Hoeve
Scholtissenhof (zie ook artikel).
•

Weekend at War

ZLSM Interactief weekend van Vetschau tot Schin
op Geul, van 9.30 tot 17.30 uur, station Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Orlando Festival in Simpelveld

Concert Aristos strijkkwartet, 13.30 uur, Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 (Zie ook artikel).
•

IVN Dagwandeling

Nationaal Park Eifel. Vertrek Markt Simpelveld om
9 uur (zie ook artikel).

Maandag 24 augustus

Dinsdag 25 augustus
Scootmobieltocht
Wandeling voor mensen met een handicap, vertrek
13.30 uur bij “Op de Boor” Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Donderdag 27 augustus
Haken en Breien
voor Serious Request in d’r Durpswinkel
Simpelveld, Kloosterstraat 57. Deelname gratis
(zie ook advertentie).

Zaterdag 29 augustus
Nationale Subtop Dressuur
wedstrijden bij LRV Sportvrienden Bocholtz. Bij
manege Aretsbosweg 15, Van 9 tot 18 uur
(Zie ook artikel).
•

Insecten van Zuid-Limburg

Start praktijk en theoriecursus, Wielderhoes, Van
Wachtendonckplein 26, Wijlre (zie ook artikel).

Maandag 31 augustus
Cursus tekenen en schilderen
Vanaf 9 uur, Cultuurcentrum “De Klimboom”, Dr.
Ottenstraat 46, Simpelveld (zie ook artikel).
•

Workshop armbanden haken

voor Serious Request in cultuurcentrum De
Klimboom Simpelveld. Deelname gratis
(zie ook advertentie).

Workshop armbanden haken
voor Serious Request in d’r Durpswinkel Bocholtz
(op de Boor) van 13.30-16.00 uur. Deelname gratis
(zie ook advertentie).

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

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
☎ 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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ook in Vaals, Vijlen & Lemiers

Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet
verstaan behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt.
Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim
en plastic mag meegenomen worden. Bundel
het papier of doe het in kartonnen dozen en
dus niet in houten kistjes of plastic zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER Elke
eerste dinsdag van de maand. Dinsdag 1
september wordt het oude papier in Wahl- en
Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur,
goed gebundeld, aan de kant van de weg
plaatsen. P.S. Geen plastic zakken of houten
kistjes.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke 3e
dinsdag van de maand. Dinsdag 18
augustus: 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. Let op: Papier vóór 17.30
uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: Elke vierde dinsdag van de
maand. Dinsdag 25 augustus: Ophalen
oud-papier en karton in de volgende straten: Anselmusstr.-Baakstr.-BocholtzerwegBulkemsbroek-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.

Weekend at War in 70 jaar
bevrijd Nederland
Zaterdag 22 en zondag 23 augustus
organiseert de Zuid-Limburgse
Stoomtrein Maatschappij voor de
tweede keer het evenement Weekend at War.
Dit jaar is het 70 jaar geleden dat
Nederland werd bevrijd door de soldaten van het Amerikaanse, Britse en
Canadese leger. De Nederlandse bevolking vierde het einde van de oorlog
en bovenal hun vrijheid. Een moment
om bij stil te staan.
Voor de vrijwilligers van ZLSM is het in
ere houden van de geschiedenis belangrijk. De Tweede Wereldoorlog
vormt een belangrijk onderdeel in de
geschiedenis van de Miljoenenlijn.
Geschiedenis
Tijdens deze dagen worden twee
grote legerkampementen ingericht,
waar meer dan 200 re-enactors de
geschiedenis aan de oorlog uitbeelden en vertellen. Eén van de aspecten, waar deze editie speciale aandacht aan besteedt, is de verzorging
van gewonde soldaten in speciaal
ingerichte hospitaalrijtuigen. De inzet
van deze mensen die hun taak altijd
in het heetst van de strijd hebben
moeten uitvoeren, worden gedurende
het evenement continu belicht.

interactief
Reizigers worden zo, tijdens hun reis
van Vetschau tot Schin op Geul in de
verschillende treinen, op interactieve
wijze in aanraking gebracht met scenes uit de Tweede Wereldoorlog. Ze
zien zo o.a. hoe gewonde soldaten
worden verzorgd, passeren restanten
van een bunker en de Westwall of
Siegfriedlinie (Duitse verdedigingsconstructie) zoals de geallieerden
deze noemden, kunnen onderweg
een US kampement in Wijlre bezoeken en zien tweemaal daags hoe een
overwinning-slag wordt nagebootst.
Vrijheid
Bovenal staat tijdens Weekend at War
de vrijheid centraal, waar wij nu al
meer dan zeventig jaar van genieten
waarbij de prijs, die hiervoor geleverd
is, nooit vergeten mag worden en die
we tijdens het evenement vieren met
live-muziek op het bevrijdingsplein.
Bekijk het volledige programma op de
website www.miljoenenlijn.nl en
bestel de kaartjes in de voorverkoop.
Hier kunt u tevens terecht voor een
impressie van editie 2014. Zaterdag
van 11 tot 19 uur en zondag van 9.30
tot 17.30 uur, Station Simpelveld.

➨

59 maal ‘Mei I Vaare’ Bocholtz..

Zaterdag 22 en zondag 23 augustus wordt al voor de 59e keer
het traditionele Oogstdankfeest
van de stichting Mei I Vaare gevierd, dit keer op Hoeve Scholtissenhof van de familie Simons.
Oogstbal
Op de zaterdag gaat dit om 20 uur
van start. DJ Flugel verzorgt de
muziek en maakt er een onvergetelijke gezellige avond van voor jong
en oud.
Dankmis
Zondag gaan we om 9.45 uur starten
met een dankmis in de Hl. Jacobus
de Meerdere kerk van Bocholtz.
Oogstwagen
Na de mis vertrekt die dan nog leeg
en getrokken door 4 prachtige koudbloed paarden richting het veld aan
de Molenweg voor het binnenhalen
van de laatste schoven tarwe. Als ook
de allerlaatste, met bloemen versierde (Hoakebuuëd) is opgestoken,
doet de antieke oogstwagen nog en-
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kele cafe's aan en zet vervolgens,
met gezang, koers richting Scholtissenhof .
Familiemiddag
Als de Meitak vervolgens aan de
gevel van de hoeve is bevestigd, kan
om 14 uur de familiemiddag voor
iedereen losbarsten. Voor de kids is
er een springkussen en schminken
en voor de ouderen is er een natje
en droogje. DJ Flugel zal ook op deze
gezellige middag voor de muziek zorgen en hopelijk gaan er vele voetjes
los op de vloer!! Stichting Mei I Vaare
hoopt u allen te mogen begroeten
dit weekend, om er samen een super
Oogstdank feest van te maken.

➨

Oogstwagen van het Mei I Vaare, van verleden jaar
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 22 augustus
19.00 uur: Geen H. mis
Zondag 23 augustus
9.45 uur: Gest. jrd. ouders Olislagers – Schlenter;
Gest. jrd. Leo en Rita Thiessen – Curfs
Maandag 24 augustus
19.00 uur: Geen H. mis
Zaterdag 29 augustus
19.00 uur: Geen H. mis
Zondag 30 augustus
9.45 uur: Jaardienst Gertie van Houtem–Brauers
Maandag 31 augustus
19.00 uur: Geen H. mis

Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Ondersteuning personeel Religie Langedael
Bewoners op zaterdagmiddag begeleiden naar de H. mis en na
afloop koffie serveren.
Bent u actief en geduldig?
Dan kunt u leuke activiteiten ondernemen bij de Zonnebloem met mensen die
ziek of gehandicapt zijn.
Gezellig kienen?
Zorgcentrum Langedael zoekt vrijwilligers.
De Boodschappenhulp van Vaals
zoekt vrijwilligers die boodschappen willen doen voor ouderen die (tijdelijk)
niet zelf de boodschappen kunnen doen.

Wandelen in de Eifel
Zondag 23 augustus organiseert
IVN Bocholtz-Simpelveld een zeer
gevarieerde wandeling in het Nationaal Park Eifel.
Deze loopt door het voormalige militaire oefenterrein Camp Vogelsang.
Gestart wordt bij de kerk van Einruhr
om 10.15 uur. Dan langs de Ruhrsee (
Obersee tot boven aan de UrftstauMauer). Hier is er een restaurant
pauze. Verder gaat het pittig bergop
naar de hoogvlakte van Dreiborn en

het verlaten dorpje Wollseifen en dan
over de uitgestrekte graslanden, met
zijn aparte natuur en prachtige vergezichten, richting Einruhr.
vertrek
vanaf de markt in Simpelveld om 9
uur. Carpoolen €8,- p.p. Met deze 16
km lange pittige wandeling mogen
ook niet leden mee, graag zelfs. Deelname, alsmede het meereizen is geheel voor eigen risico. Neem genoeg
te drinken mee. Inlichtingen: Math.
Kockelkoren ☎045-5443342.

➨

Troef de goedkoopste in kleur

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

kort vermeld
Vijlen: IVN
Organiseert een dagwandeling op
zondag 30 augustus rondom Dedenborn in de Eifel door het dal van de
Rur. De wandeling is ca. 13 km. Vertrek/carpoolen om 9;00 uur op parkeerplaats Het Schanes in Vaals en
rond 10.00 uur bij de kerk van Dedenborn. Info T. Deckers
☎06-40.61.75.16.

➨

Bocholtz: Uitslag loterij
Philharmonie

1e prijs: €200,- lotnr. 2208, 2e
€100,- nr. 1587, 3e €50,- op 1473,
4e en 5e prijs van €50,- op de nrs.
2478 en 1673. De 6e t/m de 10 prijzen van €25 vielen op de nrs. 0936,
0193, 1960, 0622 en 1539.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij Paul Hodiamont, Kievit 2,
☎045-5441362.

Pagina 4
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www.lei-schilderwerken.nl
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Cursus tekenen en schilderen Simpelveld
Een inspirerende hobby, maar soms weet je niet
precies hoe je de verschillende technieken moet
aanpakken. Op 31 augustus a.s. start Ans Westdorp
met een nieuwe cursus tekenen en schilderen.
Hieraan kunnen zowel beginners als gevorderden
deelnemen.

Verschijnt 2-wekelijks!

Ans Westdorp temidden van eigen werk.

Gezellig
De diverse teken- en schildertechnieken komen aan
bod, van potlood en pen tot pastel, aquarel en acrylverf. Wie nog nooit heeft getekend of geschilderd start
met de eerste beginselen. Degenen die dat al vaker
hebben gedaan bekijken in overleg met Ans hoe zij
zich verder kunnen ontwikkelen. Soms volgens
opdracht, maar u kunt ook vrij werken. Het belangrijkste is echter dat u in een gezellige, ontspannen sfeer
een (nieuwe) hobby kunt ontdekken en ontwikkelen.
Info
De lessen vinden plaats op maandag-, dinsdag- en
woensdagochtend van 9-12 uur en op maandag- en
dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur in het atelier van
Ans in Cultuurcentrum ‘De Klimboom’, Dr. Ottenstraat
46.
Mocht u willen deelnemen, of wilt u meer informatie,
neem dan contact op via ☎ 06-12.0 3.91.12 of email:
info@ans-westdorp.nl

➨

kort vermeld
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober. Volgende week dinsdag 25 augustus
is er weer een. Ze zijn bedoeld als een
soort wandeling voor mensen met een
handicap, die zich d.m.v. een scootmobiel moeten voortbewegen. Deze zijn
gratis. Vertrek 13.30 uur bij ‘Op de Boor’.
Rond 17.00 u. is men weer terug. Elke
tocht is ±20km. Onderweg een ruime
koffiepauze (consumpties voor eigen
rekening). Walter Litting en Henk Ghijsen
organiseren de tochten. Gerda Heckmans, Jo en Marleen Steinbusch gaan
afwisselend mee als begeleiders. Bij
slechte weersomstandigheden gaat de
tocht niet door en wordt een nieuwe
datum gekozen. Zorg voor een goed
humeur, scootmobiel in orde en accu
helemaal opgeladen. Verder voldoende
rijvaardigheid om veilig en verantwoord
aan zo’n tocht deel te nemen.
Meer info: Walter Litting
☎045– 5443990 en Henk Ghijsen
☎045– 5440575.

➨

Wo.

GEBOORTE-TROUWJUBILEUM-POSTERS BELETTERINGEN
en ander drukwerk bij
TROEF

☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
Vraag naar onze
advertentietarieven,
los, meermaals en
jaarovereenkomsten.
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SPORT
Nationale Subtop dressuurwedstrijden
in Bocholtz
Zaterdag 29 augustus organiseert de
Landelijke Rijvereniging de Sportvrienden
deze, onder auspiciën van KNHS Nederland.
Combinaties
In Bocholtz starten tientallen combinaties in de
klassen ZZ-Zwaar, Lichte Tour (w.o. Prix St.
Georges), Midden Tour, Zware Tour (Grand Prix
en Grand Prix Kür) maar ook bij de Junioren en
Young Riders. Hoogtepunten van deze concoursdag zijn de speciale clinics gegeven door
een topamazone en de kür op muziek.
mooie plaatjes
Er wordt op bijzonder hoog niveau tegen elkaar gestreden. Het publiek kan volop genieten
van pirouettes, piaffes, passages, vliegende galopwissels en zigzag appuyementen. Subtopwedstrijden staan garant voor dressuur op
niveau beoordeeld door hoog gekwalificeerde
juryleden en staan bekend om de bijzonder
mooie presentatie van ruiter en paard. Alleen
al daarom is een bezoekje aan de manege aan
de Aretsbosweg 15 van 9 tot 18 uur de moeite Tijdens de Dressuurwedstrijden.
waard, ook voor niet paardenliefhebbers.
Oefenen
De Subtopwedstrijden zijn een unieke kans om dressuurtoppers uit de regio live te zien rijden en een
mogelijke opvolger van Anky van Grunsven te zien
starten. Dit topconcours wordt voorafgegaan door de

TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com

➨

Rijschool M. Reinders
Bocholtz
tel: 06 46731861

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND

*voegen uitkappen *opnieuw invoegen
*stralen *impregmeren
Meer dan 20 jaar ervaring
Vraag vrijblijvend offerte aan

oefenwedstrijden op vrijdagavond 28 augustus. Hier
starten deelnemers met het oog op mogelijke deelname aan Nationale Subtopwedstrijden in de toekomst.

Lesprijs
per uur €

42.50

(pakket)

Voordeelpakket

€1095.
* theorie examen

--

* eigen verklaring CBR
* praktijk examen B
* 20 rijlessen à 60 min.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Pagina 6
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Nieuwe bestemming Loreto
Het prachtige en omvangrijke kloostercomplex
in Simpelveld krijgt een nieuwe bestemming.
Eens verbleven er, onder gezag van de zusters,
honderden kinderen. Nu is het al wat jaren stil
in de gangen. Eeuwig zonde, aldus de initiatiefnemers van de nieuwe plannen. Want de
gebouwen en de tuinen zijn in uitstekende
staat en bieden zoveel kansen voor nieuwe initiatieven. En alles is er al.
goede ideeën gezocht!
Daarom zijn This Side Up en Hermon Erfgoed op
zoek naar mensen met goede ideeën. Zelf schreven de organisaties een inspiratiedocument waarin ze de kern van de herbestemmingsplannen
vastlegden. ‘Het gebouw biedt ruimte aan tal van
verschillende gebruiksvormen zoals Overnachten,
Grand café, Trouwen & Rouwen, kleinschalig Museum over het Kloosterleven, Congres-, cursus- &
vergaderruimten, praktijkruimten, Artist in Residence, pluktuin, exposities, etc.
Op de projectsite www.kloostersimpelveld.nl
vindt u meer informatie over oproep en plannen.
Daarnaast zijn de initiatiefnemers op zoek naar
oude foto’s en zo mogelijk filmmateriaal. Iedereen
die thuis nog iets heeft liggen dat hij of zij wil
delen kan contact met hen opnemen.
traject
Op dit moment zijn de initiatiefnemers druk in
overleg met verschillende partijen om invulling te
geven aan de plannen. Ook de gemeente heeft
gesprekken gevoerd. Deze ziet met name kansen
op het gebied van toerisme en recreatie. Hermon
Erfgoed en This Site Up hopen begin oktober het
pand te kunnen verwerven.
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Afdruk van Franse kopergravure van het moederhuis, waar in 1878 het onderwijs voor katholieke meisjes startte.
(archief Troef).

Open Dag
Na de zomervakantie, op zondag 20 september,
wordt het klooster opengesteld voor bezoekers.
Aan het programma wordt nog gewerkt. De opbrengst gaat naar stichting Behoud Gedachtengoed Clara Fey. Deze stichting in oprichting zal
zorgdragen voor een sociale en duurzame invul-

ling van het complex.
opnames
Enkele weken geleden heeft RTL4 opnames
gemaakt. In het TV-programma ‘Livestyle Experience’ van zaterdag 29 augustus a.s. is een
item gewijd aan Huize Loreto. De uitzending start
om 13.30 uur.

➨
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Insecten van
Zuid-Limburg
Ziet u wel eens insecten waarover u meer zou willen weten? Over de
dieren zelf, maar ook wat ze vertellen over het gebied waar ze voorkomen? Doe dan mee met de basiscursus ‘Insecten van Zuid-Limburg’
die ARK Natuurontwikkeling op vier zaterdagen in augustus en september organiseert. De cursus is interessant voor mensen zonder én
met basiskennis.
Cursus
Deze vindt plaats op de zaterdagen 29 augustus, 5, 12 en 19 september.
Eén tot twee uur theorie wordt gevolgd door een praktijkles. Het veld is
immers de beste plek om het geleerde direct in praktijk te brengen. U
leert insectengroepen herkennen en leren de beginselen van de soorten
op naam krijgen met behulp van literatuur, het doorgeven en opslaan van
waarnemingen, het vangen van insecten en natuurlijk op de levenswijze.
Na het afronden kunt u de verschillende soortgroepen insecten herken- Insecten-inventarisatie met Bob Luijks.
nen.
Aanmelden
en meer informatie? E-mail: ellen.luijks@ark.eu
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze alle dagen aanwezig zijn. De
theorielessen vinden plaats in het Wielderhoes, Van Wachtendonckplein
26 in Wijlre. De veldlocaties worden later bekend gemaakt.
Kosten €15,-. Mensen die bij ARK inventarisatie-vrijwilliger worden kunnen gratis meedoen. De cursus wordt gegeven door Robin Kraaij.
Meer informatie via www.ark.eu/agenda email: info@ark.eu

➨

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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Orlando Festival voor
het eerst in Simpelveld

Het Aristos-quartet dat in het kader van het Orlando Festival in de Klimboom
optreedt.

Dankzij samenwerking tussen de initiatiefnemers van het Orlando
Festival in Kerkrade en Cultuurcentrum De Klimboom kunt u zondagmiddag 23 augustus om 13.30 uur genieten van een kwalitatief
hoogstaand strijkkwartet en wel het Aristos kwartet.
breed repertoire
Dit bestaat uit gerenommeerde solisten, t.w. Evelien Jaspers en Dmitri
Ivanov, viool ; Sylvian Dessane, altviool en Matthias Bakker, violoncello.
Het kwartet brengt een breed repertoire ten gehore, met werken van
Ludwig van Beethoven en van Franz Schubert. Kijk ook op
www.aristosquartet.nl
Kennismaken
De prijs is laag €5, zodat iedereen eens laagdrempelig kan kennismaken
met deze aangename internationale kamermuziek aan de Dr. Ottenstraat
46, Simpelveld. Het verdient aanbeveling vooraf te reserveren bij
info@puurweijersenweijers.nl of via ☎06-55.95.45.25.

➨

In juli & augustus pauze
van 12.30-13.30 uur

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden

Troef de goedkoopste in kleur
Nr. 34 • 18 augustus 2015

Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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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.

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Donderdag 20 aug.
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We zijn geschokt door het plotse
overlijden van

Werner Wierts
Hij was secretaris, bibliothecaris &
archivaris en o.a. coördinator
rondbrengen periodiek.
Wij verliezen in Werner een zeer
gewaardeerde en enthousiaste vriend
die zijn taken altijd met plezier en
toewijding uitvoerde.
Wij zullen hem dan ook zeer missen
en wensen
Finy, kinderen en familie
veel sterkte met dit verlies.

SJWÈLBERE I G’N DÖRP
I vergeliek va vrugger hant sjwèlbere egelik meh
nog hieël winnig plaatsje woa ze e nèske kenne
bouwe. Beej mierdere boerehöf in de sjtreek zunt
durch modernizeringe nèskes niet mieë meugelik.

2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

En meugelikhede um tusje de insektejacht i te kenne zitte, zunt benoa ganit mieë te
vinge. Bis eurgens i 1980 zunt de lètste auwerwètse hootpöäl mit (sjwaak)sjtroomdräöd, óch dök telegraafpöäl geneumd, umgezaegd. Doa zote dök zoeväöl sjwèlbere óp dat de dräöd in ’t midde adig durchhónge. Gelukkig zunt nog gèt hoezer (óch
i Lemieësj) woa de diertjes óp groeëte huuëgte de meugelikheed weëd geboa um
hön jonge groeët te bringe. Dök ziet me zoe sjwèlberpaertje honderde kiere óp inge
daag van en noa ’t nès mit jonge vluge. Nit te telle wieväöl mugke en anger verveëlende insekte zoe ópgeruimd weëde. En wie winniger mugke in de buurt zunt, des
te winniger dat luuj of (hoes)diere gesjtoake kenne weëde. Vur de jong vuggelkes is
’t broeëdnuuëdig dat ze insekte krieë um gód te kenne gruie. Dus wie mieë jonge in
e nès oetkómme, wie mieë eëte nuuëdig is. En wen veer winniger mugke um ós hin
hant, is de kans um durch mugke a-gevalle te weëde väöl klinger. Mugkebete dunt
pieng, zunt irritant en kenne, in ’t allerergste geval, ziektes uvverbringe. Dank an de
vuggel die wie akrobate durch de loeët vluge en óngertusje insekte wete te vange.
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