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Weer woensdagwandeltocht
Simpelveld

70 jaar Kléng Brónk Bocholtz
Zondag 6 september, vanaf half
11 ongeveer, trekt deze weer
door de straten van de buurtvereniging Um d’r Paum. Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat zullen weer ingericht worden met decoraties en versieringen van tientallen jaren oud,
aangevuld met nieuwe creatieve
ideeën van de Paumers zelf.
opgericht
werd buurtvereniging Um d’r Paum
direct na de oorlog in 1945, bij het
organiseren van de processie. 70
jaar later is de vereniging nog actief
met het versieren van de straten in
de buurt, met onderbreking van de
enkele keren dat het weer spelbreker was. Het zaagsel voor de versieringen wordt gekleurd op de
donderdag voor de processie waarna het nog een aantal dagen kan
“rijpen” voordat het gebruikt wordt.

Pastoor Pierik geeft de zegen met de monstrans, de hemeldragers staan klaar, op
de grond een van de prachtge versieringen van de platina buurtvereniging en op
de achtergrond kasteelhoeve Ten Oaveres (Overhuizen) uit de 14e eeuw waar nu
het hoofdkantoor van Rabo Centraal Zuid Limburg gevestigd is en ook de Capella
Domestica die in oktober, na restauratie, opnieuw ingezegend wordt.

Morgen woensdag 2 september organiseert wsv NOAD de 5e woensdagtocht van dit jaar vanuit Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3 Simpelveld.

Presentatie boek 800 jaar
Wahlwiller (1215 – 2015)

Volg de pijlen richting Natuurtransferium en Bungalowpark.
De routes voeren door
de mooie grensregio in
Oostelijk Zuid-Limburg.
De 5 km gaat over
rustige veldwegen naar
Baneheide en Bocholtzerheide. De 10 km
brengt de wandelaar via Bulkemsbroek
door het dal van de Eyserbeek, alwaar
men nog een mooi uitzicht heeft op
kasteel Goedenraad, naar Over-Eys. Van
hieruit bergop richting Trintelen, alwaar
door Noad-leden een eenvoudige rustpost wordt ingericht en via Vrouwenheide, met de hoogst gelegen molen
van Nederland, gaat het via Bosschenhuizen en de Oude molen terug.
Zie ook:

Dat gebeurt tijdens de Open Monumentendag, zondag 13 september
vanaf 13 uur, in d’r Wilder Tref aan de Pres. J.F. Kennedystraat 11.

www.afstandmeten.nl/index.php?id=1587327

Lees verder op pagina 5
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Ook de herkomst en de betekenis van dit paard op een poort aan de Oude Baan
in Wahlwiller, wordt in het boek uitgelegd. Lees verder op pagina 4..
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Vrijdag 5 september worden de
bloemen gehaald en bloemstukken
gemaakt. Een dag later worden de
paaltjes geplaatst en de materialen
langs de route verdeeld, enkele versieringen worden al aangebracht
die buiten het wegverkeer liggen.
ongekend aantal
Zondag worden om 6 uur in de
ochtend de straten afgesloten voor
het verkeer en begint men met de
wegversieringen. Om 8 uur een
gezamenlijk ontbijt, dat ieder jaar
door een ander buurtlid aangeboden wordt . Tot wel veertig personen zijn op dat moment bezig, een
ongekend aantal waar de oude
Paumers jaloers op zijn . Zij stonden
er vaak vroeger met een paar ‘Mennekes’ alleen voor. Elke leeftijdgroep is royaal vertegenwoordigd.
Lees verder op pagina 3
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Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl

Agenda
Plastic tassen vullen voor €1,-

in Bibliotheek Bocholtz, Wilhelminastraat.
Boekenuitverkoop, op alle dagen dat de Bieb
open is (ma. t/m woensdag van 14-17.30 en
donderdag van 15-20 uur) (zie ook artikel).

Woensdag 2 september
Weer wandelen

Hondenschool “ Vaals '90" Voor alle begeleiders
met hond start om 18 uur, Oefenwei Ingang
Sneeuwberglaan 6291 Vaals (zie ook artikel).
•

Woensdagwandeltocht

WSV NOAD, Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3
Simpelveld, vanaf 8 uur (zie ook artikel).
•

De zomerstop 2015 voorbij!

Hanzon Vocaal Eys, aanvang 19.15 uur in
Patronaatsgebouw (zie ook artikel).

Donderdag 3 september
Haken en breien voor Serious Request

Weekenddiensten
HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg- Vaals. Voor
niet spoed zijn de praktijken van 8-17 uur bereikbaar.
In Vaals bereikbaar van 8.00-12.30 uur & 13.30 uur17.00 uur
Huisartsenmaatschap Bocholtz . . . . . ☎ 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld . . . ☎ 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062744
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3061383
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5441208
Simpelveld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5440325
Ubachsberg:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062780
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3062468
Na 17.00 uur en in het weekend wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in Heerlen

Het rechtstreekse nummer van Nightcare ☎ 045-5778844
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en
van 13.30-17.30 uur.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30-18.00 uur. ☎ 5441100

Buiten genoemde openingstijden kunt u voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht bij de
Dassenburcht Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen, . . . . . . . . ☎ 045 5741004.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle, Bongerd 25 Heerlen ☎ 045 -5719545.
Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij Theriak apotheek de Heselle, Bongerd 25 Heerlen . ☎ 045-5719545

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39
(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)

IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
Inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14-15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 . . . . . . . . . ☎ 045-5440999
Simpelveld: dinsdag 14-15 uur,
Gemeentehuis Markt 1 . . . . . . . . . . . ☎ 045- 5440999
Crisissituaties buiten kantooruren. ☎ 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na afspraak Math Göbbels . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442794
of Jozé Leisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442241

Dinsdag 8 september
Alzheimercafé
Grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Zaal open vanaf 19 uur
(zie ook artikel).

Woensdag 9 september
Haken en breien voor Serious Request
Van 19-21.30 uur, in Cultuurcentrum De Klimboom,
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld. Deelname gratis
(zie ook advertentie).
•

Inloopdag mantelzorgers Simpelveld
En verder elke tweede woensdag van de maand
van 10 -12 uur In de Rode Beuk, Kloosterstraat 57.

Vrijdag 11 september
Start voorverkoop

kaarten toneel California Suite Speelman Eys
bij bakkerij Starmans, Starmans D'r Winkel, Friture
Hendriks en cafe Sport. Ook tel. bij secretaris Geert
Sprokel ☎ 043 451 23 01.

Zondag 13 september

Van 13.30-16 uur, in d’r Durpswinkel Simpelveld,
Kloosterstraat 57. Deelname gratis
(zie ook advertentie).
•

Presentatie boek 800 jaar Wahlwiller

Inloop (zonder afspraak) tussen 9:30 en 12:30 uur.
Grand café Zera, Prins Willem Alexanderplein 1,
Vaals (zie ook artikel).

ARK Natuurontwikkeling speciale excursie
Drielandenpark Vaals. Start 14 uur, kruising van de
Meelenbroekerweg en de Schuttebergsweg
(Zie ook artikel).
•

Speeddates voor Werkzoekenden Vaals

Vrijdag 4 september
Thei en Marij
Bekend zangduo, vanaf 20 uur, Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Zondag 6 september
70 jaar Kléng Brónk Bocholtz
Vanaf half 11, trekt deze weer door de straten van
de buurtvereniging Um d’r Paum (zie ook artikel).
•

Wandelexcursie natuurgebied De Maten

1215 – 2015. Vanaf 13 uur, Wilder Tref, Pres. J.F.
Kennedystraat 11 (zie ook artikel).
•

Dood doet leven in Zuid-Limburg

Open Monumentendag

Vanaf 11 uur, Op de Boor, Wilhelminastraat 19
Bocholtz (zie ook artikel).
•

Ruud Verhoeven

in Klimboom Simpelveld. Aanvang 14 uur
(zie ook artikel).

Dinsdag 15 september
Gezellig kienen voor een goed doel
Van 19 tot 21.30 uur, dienstencentrum Rode Beuk
Simpelveld (Zie ook artikel).

bij Genk in België. Carpoolen vanaf Vaals vanaf het
Schanes Von Clermontplein: vertrek 9 uur.
Carpoolen vanaf Simpelveld vanaf de Kruinweg bij
het Natuurtransferium: vertrek 9.15 uur.
Start: Havenlaan 34-36, langs het Albertkanaal,
Diepenbeek, België: vertrek 10 uur (zie ook artikel).
•

Dyonne en Axel

Moeder en zoon zangduo, om 14 uur, Klimboom
Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Maandag 6 september
Haken en breien voor Serious Request
Van 13.30-16 uur, in Speeltuin Hulsveld,
Norbertijnenstraat Simpelveld.. Deelname gratis
(zie ook advertentie).
•

Amnesty Simpelveld weer in actie
Schrijfgroep, aanvang 19.30 uur,
Interart Nieuwe Gaasstraat 1 Simpelveld
(zie ook artikel).
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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.

lerweg; Platenweg; Reijnert; Verl. Koolhoverweg;
Vlengendaal en Wijngracht. Let op: Papier vóór
17.30 uur buiten gereed zetten.
Harmonie St Caecilia Simpelveld. 2e dinsdag
van de maand Dinsdag 8 september. 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.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag
vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2: Iedere
2e donderdag van de maand: Donderdag 10
september: Beatrixstraat; Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;Dr. Nolensstraat;
De Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof;
Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof;
Julianastraat; Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert; Op de Weijer; Oude Smedestraat; Overhuizerstraat; Past. Neujeanstraat;
Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat;
Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat;
Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat); Stevensweg; Weiweg;
Wilhelminastraat; Zandberg. Let op: Papier vóór
17.30 uur buiten gereed zetten.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke 3e dinsdag van de maand. Dinsdag 15 september:
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; Nijswil-

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.

70 jaar Kléng Brónk Bocholtz
(vervolg voorpagina)
Aandacht
De buurt heeft onderhand wel
een drukker programma dan de
processie. Feestavond, barbecue, eierrapen met Pasen, wandelingen, bezichtigingen, jubilea
en verjaardagen. Maar vooral
ook bezoeken aan zieken en de
ouderen in de buurt die niet
overal aan kunnen meedoen
krijgen de aandacht. Vanwege
het platina jubileum krijgen de
activiteiten, waar mogelijk, extra
aandacht.
kapel
De kapel uit de 17e eeuw, in
1990 al door de Paumers zelf
helemaal gerestaureerd, is nu
door de Rabobank, 25 jaar later,
weer helemaal opgeknapt en in
perfecte staat gebracht. In oktober is er een passende officiële
opening, waarna de kapel weer
voor iedereen toegankelijk is.

➨

Bij het ontbijt waar de Pastoor ook een van de deelnemers is.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:
E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25

Klachten over bezorging
☎ 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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Presentatie boek 800 jaar
Wahlwiller (1215 – 2015)

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Vrijdag 4 september
9.00 uur: Viering begin schooljaar
Zaterdag 5 september
19.00 uur: Jaardienst ouders Canisius - Merx en kinderen; Gest.
jrd. Ouders pasmans - van Laar
Zondag 6 september
9.45 uur: Uit dankbaarheid
Maandag 7 september
19.00 uur: Gest. Jrd. Ouders Schijns – Sporck; Familie Debie Pelzer en Frans en Willem Pelzer
Zaterdag 12 september
19.00 uur: 1e Jaardienst Lieske haambeukers – Schoonbrood;
1e Jaardienst Juun Gulpen en Maud; Gest. Jrd. Hubert Vanwersch; Jaardienst Hub Loomans; Jaardienst Hub Canisius;
Hein en Johanna van Wersch-Voncken; Ouders Franssen-Maas
en zoon Jan; Jacob van de Weijer
Zondag 13 september
9.45 uur: Gest. Jrd. Ouders van der Linden-Lacroix; Gest. Jrd.
Frans Kramer; Uit dankbaarheid, tevens voor ouders Boon - van
Loo, kinderen, René Spronk en pap Lahaije
Maandag 14 September
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Amnesty Simpelveld
weer in actie
De schrijfgroep komt maandag 7 september bij elkaar voor Al-Hardi,
medeoprichter van de mensenrechtenorganisatie ACPRA in Saudi-Arabië. De Saudische autoriteiten verboden de organisatie in 2013 en veroordeelden bijna alle leden onder wie AlHarbi tot lange gevangenisstraffen.
rechtshulp
ACPRA rapporteerde over mensenrechtenschendingen in Saudi-Arabië en gaf
rechtshulp aan families van gevangenen
die zonder aanklacht vastzitten. Al-Harbi
werd aangeklaagd voor ‘ongehoorzaamheid aan de leider’ en het oprichten van
een verboden organisatie. De rechtbank
veroordeelde hem in juni 2014 tot
zeven jaar gevangenisstraf en een reisverbod van zeven jaar. In afwachting van
het hoger beroep werd hij vrijgelaten
mits hij beloofde niets over
de rechtszaak naar buiten te
brengen. Maar Al-Hardi
plaatste de lijst met aanklachten tegen hem op internet en schond daarmee
de voorwaarden van zijn
vrijlating. In november 2014
verhoogde de rechter zijn
straf naar tien jaar. Hij werd
onmiddellijk weer opgepakt.

Pagina 4

schrijven
De Amnesty schrijfgroep van Simpelveld
gaat aan de Saudische autoriteiten brieven schrijven en vragen om onmiddellijke vrijlating van Al-Hardi en zijn medegevangenen. Daarmee sluit de schrijfgroep zich aan bij een wereldwijde
campagne die de Saudische overheid
met brieven bestookt en zo deze zaak
wereldwijd voor het voetlicht brengt.
De schrijfavond begint om 19.30 uur
en wordt gehouden bij Interart, Nieuwe Gaasstraat 1 in Simpelveld.
Voorbeeldbrieven liggen klaar. Iedereen
is welkom mee te schrijven.
Voor info ☎ 045- 5445419

➨

Fozwan al-Hardi en zijn kinderen, dan nog in vrijheid.

(vervolg voorpagina)
Het is nog maar zes jaar geleden, dat de Heemkundevereniging
Wahlwiller de beschikking kreeg over de schenkingsakte van hertog
Hendrik III van Limburg aan de Duitse tak van de johannieters. In die
akte, van 1215, wordt - voorzover bekend - voor het eerst de naam van
Wahlwiller vermeld. Dankzij dat document viert het dorp dit jaar zijn
800-jarig bestaan, aanleiding om de Open Monumentendag van de
gemeente Gulpen-Wittem dit jaar in Wahwliller te houden.
overzichtswerk
Sinds haar oprichting in 2003, heeft de Heemkundevereniging in haar
jaarboeken al heel wat artikelen geschreven over die geschiedenis. Wat
ontbrak, was een overzichtswerk. In die leemte is nu voorzien door een
rijk geïllustreerd boek, dat zijn waarde zal hebben voor iedere inwoner
van Wahlwiller, ja zelfs voor alle geïnteresseerden van de voormalige
heerlijkheid/gemeente Wittem.
chronologisch
Het boek 800 Jaar Wahlwiller 1215-2015 is geschreven door Hub
Franssen en omvat 275 rijk geïllustreerde pagina’s. Het is chronologisch
opgebouwd en van een ruime indeling voorzien. De schrijver heeft geprobeerd het kleine Wahlwiller een plaats te geven in de grote geschiedenis. Hij gaat daarvoor zelfs verder terug dan het jaar 1215. Hij geeft
aan hoe één of meer boerderijen uitgroeiden tot een dorp met een
eigen kerk, hoe dat dorp deel ging uitmaken van een heerlijkheid die
weer onderdeel werd van een groter geheel (hertogdom, land, staat).
U leest in het boek dat de komst van de Johannieters naar het nabij
gelegen Mechelen samenhangt met de kruistochten die vanuit WestEuropa tegen de Mohammedanen werden ondernomen, die het
Heilige Land hadden bezet. U leest dat het kleine Wahlwiller in de vijftiende eeuw al bekend was op het eiland Rhodos, waar toen de leiding
van de Johannieters zetelde. Dat er bij het begin van de Tachtigjarige
Oorlog, onder een protestantse, opstandige heer van Wittem, in
Wahlwiller een ‘verdachte’ pastoor predikte wiens optreden in de Raad
van Beroerte is besproken, ja dat leden van die Raad zelf vanuit Brussel
naar Wittem zijn gekomen om de beschuldigingen te onderzoeken en
zich te overtuigen van de trouw van de plaatselijke leenmannen aan de
koning van Spanje. Die link naar de ‘grote’ geschiedenis blijft in het
boek zichtbaar in de 17de en 18de eeuwse oorlogen, in de
Napoleontische Tijd en in de Tweede Wereldoorlog toen het dorp enkele weken een compagnie Amerikaanse soldaten huisvestte alvorens die
werd ingezet in de slag om Duitsland.
Door alle eeuwen en dus ook door alle hoofdstukken heen, heeft de
dorpskerk de nodige aandacht gekregen. Deze aandacht bereikte na de
Tweede Wereldoorlog –zeker landelijk– een hoogtepunt in de affaire
Aad de Haas.
vernieuwingen
In het laatste, lange hoofdstuk worden tenslotte de vernieuwingen
beschreven die de Franse bezetting en de Industriële Revolutie voor
Wahlwiller hebben gebracht en die onder meer zichtbaar werden in de
aanleg van de Steenweg (Rijksweg) en - een eeuw later - de tramlijn
die beide door het dorp liepen, alsook in de opkomst van nieuwe
werkgelegenheid (textiel, mijnen). Verder leert de lezer in dit hoofdstuk
de “Luuj va Wilder” kennen als zeer sociaal wanneer het gaat om hulp
aan ontheemden of om deelname aan het verenigingsleven.
plaats
Kortom, een boek dat de mensen van Wahlwiller en hun lotgevallen
gedurende die 800 jaar een plaats geeft in ‘de’ geschiedenis.
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Politie-info voor Vaals
Nr. 36 • 1 september 2015

Publieksopeningstijden politiebureau Vaals, Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau's die doorlopend open zijn:
*Maastricht, Prins Bisschopsingel 53
*Heerlen, Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid ☎0900-8844. Internet: www.politie.nl

Troef de goedkoopste in kleur

Weer woensdagwandeltocht Simpelveld
(vervolg voorpagina)
Starten voor 5 km van 8-13 uur, de 10 km tusen 8 en 14 uur
en de 15 km (combinatie van 5 en 10 km) tussen 8 en 13
uur. Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: €2,50. Leden van erkende wandelsportorganisaties ontvangen €1,- korting. Er is een sticker te koop voor
€0,25. IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor onderweg.
Meer info: Han Pirovano ☎045-5250190 of 06-12534731,
mail info@wsv-noad.nl website: www.wsv-noad.nl
•De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden
door! •Denk aan passende kleding en schoeisel
•Deelname aan de wandeltocht is op eigen risico en deelnemers zijn verzekerd voor schade aan derden.

kort vermeld
BOCHOLTZ: Uitslag verloting
Fanfare St. Cecilia hield onlangs de trekking. De winnaars:
1e prijs van €100 viel op nr. 1660. De 2e prijs van €75 op
nr. 2043, 3e met €50 werd nr. 1466 . De 4e t/m de 10e prijs
kwamen terecht op de nrs. 1008 - 0942 - 0141 - 1641 0370 - 0495 en 0413.
Prijzen afhalen bij Jean Brouns Heiweg 92, na 18 uur.

➨
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SPORT
opening voetbalseizoen RKSVB
Ubachsberg

Seizoenskaarten

Rood Groen
LVC’01

Iedereen is welkom op de avond die jeugdcommissie en de activiteitencommissie hebben georganiseerd en waarbij allerlei voetbalspellen in een wedstrijdvorm ge-goten Hans Baggen ontvangt eerste seizoenkaart Rood Groen LVC01
zijn.
Zowel de jeugdspelers als de senioren kunnen
genieten van de soms ludieke wedstrijdelementen.
Verder zullen de nieuwe tenues van zowel de
jeugdteams als van senioren teams gepresenteerd worden, waarbij natuurlijk ook de sponsors zijn uitgenodigd.
Alles vindt plaats vrijdag 4 september a.s. im
Sportpark I gen Anker.
Programma:
18.00 – 19.30 u. Voetbalspellen voor de jeugd
mini F t/m D
19.30 – 20.00 u. Uitreiken nieuwe tenues in
het bijzijn van de sponsoren en bekend maken
winnaar ballonenwedstrijd.
20.00 – 21.30 u. Voetbalspellen jeugd C t/m A,
senioren 1, 2, 3, dames 1, 2 en veteranen.

➨

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND
TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

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

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

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Pagina 6

weer te koop!

16e Heuvelland
Veldhandbaltoernooi
Dit is ieder jaar weer een fraai staaltje samenwerking tussen de 6
handbalverenigingen uit het Heuvelland, t.w. Adio (Reijmerstok),
Esia (Eys), Juliana (Epen), Margraten (Margraten), MenG Optimo
(Mechelen/Gulpen) en Olympia (Bocholtz).
gastvereniging
Het toernooi wordt georganiseerd op de sportaccommodatie in een
van deze dorpen. Evenals in 2001 en 2010 is het dit jaar de beurt aan
HV Esia als gastvereniging op te treden.
99 teams
Bij de vóórinschrijvingen hebben zich 33 verenigingen aangemeld met
in totaal 99 teams. Deze zullen 210 wedstrijden in 20 series op 12
handbalvelden afwerken. Het eerste fluitsignaal klinkt al om 9.30 uur
en de laatste serie is ca. 18.30 uur afgelopen. Er zijn meer dan 1000
handballers en handbalsters actief op het toernooi! Naast ruim 100
train(st)ers en begeleid(st)ers van de deelnemende verenigingen
komen vele ouders, grootouders, broertjes en zusjes de jeugdteams
aanmoedigen. Vooral voor de seniorenteams is het Heuvelland
Veldhandbaltoernooi belangrijk in de voorbereiding naar de komende
zaalhandbalcompetitie.
handbalclinic/workshop
Dit jaar is ook het Nederlands Handbal Verbond aanwezig en voor de
jeugdleiders van de E-Jeugd (en overige geïnteresseerden) een handbalclinic/workshop verzorgen met daarin uitleg over de nieuwe spelvisie en daarbij behorende aanpassingen in de speelwijze, die m.i.v.
het handbalseizoen 2015/2016 ook bij de E-jeugd zal worden toegepast! U bent van harte welkom, zondag 6 September en de entree
is gratis!

➨

Het voetbalseizoen staat op het punt
van beginnen. Vanaf zondag 6 september begint de competitie weer
met een thuiswedstrijd tegen DBSV
Maastricht, voor het eerste. Daarna
zal dit team weer tweewekelijks
haar wedstrijden afwerken op sportcomplex Molenveld te Vaals. Liefst
dertien (!!) thuiswedstrijden staan er
in totaal tot eind mei op het programma. De prachtige Heuvellandklasse met derby’s tegen Mechelen,
Vijlen, Gulpen en Nyswiller gaat zeker zorgen voor een mooi seizoen.
supporters
De club is in de gelukkige omstandigheid dat het mag rekenen op
diverse, hondstrouwe supporters die
tweewekelijks de thuiswedstrijden
bezoeken. Speciaal hiervoor is het
weer mogelijk een seizoenskaart te
kopen voor het eerste elftal.
Hans Baggen
Eén daarvan is oud-begeleider Hans
Baggen. Hij is bijna altijd aanwezig
en zeer bevlogen met het reilen en
zeilen van de vereniging. Vandaar
dat het de club dit jaar een mooi gebaar leek om Hem en zijn vrouw dit
jaar de eerste seizoenskaarten te
overhandigen in navolging van de
Burgemeester van Loo het afgelopen
jaar. Hans bleek zeer verguld met dit
gebaar!
kaarten
kosten €25,- per stuk en kunnen
gekocht worden in de kantine van
het sportcomplex of vanaf 6 september bij de kassa. Daarnaast kunnen
de kaarten opgevraagd worden per
mail. Met een dergelijke seizoenskaart kunnen daarna alle wedstrijden van het eerste elftal van het seizoen 2015-2016 bezocht worden.
Uiteraard gelden deze kaarten ook
voor bekerwedstrijden en eventuele
nacompetitiewedstrijden.
info
Bestuur Rood Groen LVC’01:
☎06-14.99.60.99
mail: info@roodgroenlvc01.nl Of
kijk op www.roodgroenlvc01.nl
waar ook het complete programma
van het eerste te vinden is.
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Dood doet leven in Zuid-Limburg
Zondag 13 september organiseert ARK
Natuurontwikkeling een speciale excursie over Dood doet Leven in het
Drielandenpark bij Vaals en laat u een
kijkje in de keuken zien van de aaseters. Start is om 14 uur op de kruising
van de Meelenbroekerweg en de
Schuttebergsweg en duurt ca. 2 uur.
waar naartoe
Dode dieren in de natuur, waar gaan ze
naartoe? Wie ruimt ze op? Die antwoorden worden gegeven tijdens de wandeling. Er is leven na de dood. Net als dood
hout zijn dode dieren onmisbaar in de
natuur. Een dood dier vervult de functie
van een druk bezocht restaurant, waar
honderden andere dieren aan de dis
schuiven. Imposante soorten zoals raaf,
vos of gier, maar ook kleiner grut zoals
aaskevers, vliegen en kledingmotjes. Kadavers vormen daarmee de laatste
schakel in een ingenieuze voedselketen.
De dood van het ene dier, betekent het
(over)leven voor een ander. Het laten liggen van grote dode dieren in de natuur is
echter ongebruikelijk in Nederland.
tij keren
Met Dood doet Leven willen natuurorganisaties het tij keren en de terugkeer van
grote dode dieren mogelijk maken en Hier kunt u zien wie allemaal op zo’n dierenkadaver afkomt.
daarmee herstel van aaseters. In het
Drielandenpark werkt ARK Natuurontwikkeling aan gebiedsontwikkeling. De
rol van dode dieren wordt daarbij niet
vergeten. Verkeersslachtoffers vinden
hier hun weg terug naar de natuur.
inschrijven
Wilt u mee op pad met deze bijzondere De vrijwilligers van het lokaal comite Dag v.d. Ouderen organiseren
weer een gezellige Kienavond op dinsdag 15 September van 19 tot
excursie?
Dan kunt u zich aanmelden via het 21.30 uur in dienstencentrum Rode Beuk Simpelveld. Dat geeft de
mogelijkheid om ook dit jaar in aanmerking te komen voor financiële
inschrijfformulier op
ondersteuning van het Nationaal Ouderenfonds voor de organisatie
www.ark.eu/agenda
Er zijn geen kosten aan deze excursie van de Dag v.d. Ouderen op 6 Oktober. Entreekaarten ad €1,50 (inbeverbonden. Meer info over Dood doet grepen kop koffie) zijn op te halen bij Gerda Bastin, Oude Smedestraat
4 Bocholtz en Maria Vliex, Stationstraat 3D - Simpelveld.
Leven en leuke filmpjes
www.dooddoetleven.nl
ARK zet zich in voor nieuwe landschappen waarin natuur de vrijheid krijgt.
Kijk ook op www.ark.eu

Gezellig kienen voor
een goed doel
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Troefjes

Een TROEFJE wordt
ALTIJD GELEZEN!
ZIET U...?
Rijschool M. Reinders
Bocholtz
tel: 06 46731861

Lesprijs
per uur €

42.50

(pakket)

Voordeelpakket
Wo.

€1095.
* theorie examen

--

* eigen verklaring CBR
* praktijk examen B
* 20 rijlessen à 60 min.
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Geslaagd Kindervakantiewerk Bocholtz
Verleden week vond dit weer plaats en zoals gewoonlijk in de twee
grote en een aantal kleine tenten op de terreinen bij Sportclub’25 op
de Bocholtzerheide. Dit keer deden er liefst 172 kinderen aan mee
van de basisschoolgroepen 3 tot en met 8 met een kleine 100 vrijwilligers bestaande en 45 jeugdleiders(sters) tussen de 15 en 20 van
middelbare scholen.
Woensdagavond 26 augustus was burgemeester Richard De Boer in het
kader van de collegetour, samen met de wethouders Hub Hodinius en
Wiel Schleijpen, te gast. De kampweek begon maandagmorgen toen de
kinderen, voorop gegaan door de z.g. spellencaravan met muziek vanaf de
Sporthal in Bocholtz lopend het kamp bereikten, waarbij de terreinen
beschikbaar zijn gesteld door Sportclub en de hondenvereniging.
Traditioneel is het einde vrijdagsavonds met de familie-barbecue.
Laatste keer dat groep 8 samen is , want ze gaan allemaal verder op diverse scholen. Misschien
inventarisatie
dat enkelen later nog eens terugkeren om als leider(ster) te gaan fungeren.
Er stonden 7 tenten om te slapen, één grote tent als keuken en één grote
tent voor de algemene activiteiten en waar gezamenlijk wordt gegeten, 1
spellencaravan (waar de spelleiding zit, info kan worden ingewonnen en
het verzamelpunt voor de kinderen. Hier zijn ook de spellen opgeslagen).
Verder zijn er nog 3 WC wagens en de stichting heeft ook nog de beschikking over een grote container waarin alles wordt opgeslagen. Dit is heel
wat anders en professioneler, dan zo’n 41 jaar geleden begonnen werd op
het Patersplein met groepjes die elke avond naar huis gingen en verdeeld
over diverse zalen om spelletjes e.d. te doen. (schrijver was een van de
initiatiefnemers van het kindervakantiewerk in Bocholtz). De Bocholtzer
jeugd heeft weer een fantastische week gehad en door medewerking
van veel sponsors het inschrijfgeld laag gehouden.

➨

Nieuwste aanwinst, de spellencaravan.
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Troef de goedkoopste in kleur
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Nieuw televisieseizoen van
start bij
Omroep
Krijtland
September is traditioneel de maand dat
het nieuwe televisieseizoen van start
gaat. U kunt een aantal nieuwe programma’s verwachten. Hierover later
meer. Enkele vertrouwde blijven, zoals ’t
Affiche, waarin dit keer wordt teruggekeken op de Seniorenmiddag van de
jubilerende Gulpener Bierfeesten.
In het programma Jan & Alleman een portret van Jo Wings uit Vaals, omdat ook het
voetbalseizoen is begonnen. Jo Wings heeft
zijn eigen voetbalschool.
talent
Daarna nog aflevering 5 van Talent, de 6delige serie over dit gespecialiseerd zorgbureau voor kind en gezin dat actief is in de
hele regio. Deze tv-uitzending start donderdag 3 september en is een week lang dagelijks op de gebruikelijke tijdstippen (3, 7,
11, 15, 19, 21 en 23 uur) zowel analoog als
digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te bekijken.
Ook zijn de programma’s terug te zien op
de Facebookpagina en de website van
Omroep Krijtland:
www.omroepkrijtland.nl

➨

Wandelexcursie natuurgebied
De Maten bij Genk in België
Dit is een waterrijk natuurgebied met tientallen oude wijers
en is een mix van prachtige vijvers met rietkragen, moerasbosjes, weilanden, ruigten, droge en
natte heiden, kortom het is er
vol leven. Halverwege de tocht
wordt gepauzeerd in een plaatselijk restaurant.
vlak
De lengte van de wandelexcursie

is 10 km. Het landschap is zo goed
als vlak. De route voert over heideen weidepaadjes, door natte stukken, bos, over verharde weggetjes
en door de bebouwde kom.
Waterdichte schoenen worden
aanbevolen alsook een verrekijker
voor de liefhebbers van watervogels. De tocht is niet geschikt voor
rolstoelen en kinderwagens.
info
IVN Vijlen-Vaals organiseert deze

tocht zondag 6 september. Carpoolen vanaf Vaals vanaf het
Schanes Von Clermontplein: vertrek 9 uur. Carpoolen vanaf Simpelveld vanaf de Kruinweg bij het
Natuurtransferium: vertrek 9.15
uur.
Start: Havenlaan 34-36, langs het
Albertkanaal, Diepenbeek, België:
vertrek 10 uur.
Deelname is gratis, voor het carpoolen wordt een kleine bijdrage
gevraagd. Inlichtingen bij
Marianne Bonten, ☎045 5440198
of mail:
mariannebonten@gmail.com

➨

Open Monumentendag Bocholtz
Het tweede weekeinde in september staat traditioneel in het
teken van Open Monumentendag. Ook de gemeente Simpelveld laat dit niet onopgemerkt
voorbij gaan. De organisatie ligt
zoals reeds enkele jaren in handen van Heemkundevereniging
“De Bongard”, die voor deze editie ‘Op de Boor’ aan de Wilhelminastraat 19 in Bocholtz als
Open Monument heeft uitgekozen.

zoals een smid, imker, houtbewerker, timmerman, goudsmid, leerbewerker, en nog veel meer te
bekijken. Ook is de wijnboer van
Wahlwiller, Wim Gloerich, aanwezig om zijn wijn te laten proeven!
Tevens zal de, in het dienstencentrum gevestigde, traditiekamer van
het Korps Mariniers deze dag voor
bezoekers geopend zijn.

wandeling
Verder bestaat er nog de mogelijkheid om een wandeling te maken
naar Hoeve Overhuizen, dat sinds
de komst van de Rabobank als
nieuwe exploitant een ware metamorfose heeft ondergaan.
Al met al reden genoeg om eens
een kijkje te komen nemen op
zondag 13 September vanaf 11
uur.

➨

Op de Boor
werd in 1924 gebouwd als gemeentehuis voor de toenmalige
gemeente Bocholtz, en is voor vele
Bocholtzenaren een stukje jeugdsentiment. De organisatie heeft
een mooi programma samengesteld waardoor er weer van alles te
zien zal zijn, zoals gebruikelijk.
kunst en ambacht
Onder dit landelijke motto zullen
diverse kunstenaars, waaronder
Ans Westdorp, hun werk laten zien
en is er een keur aan ambachten,
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Speeddates voor
Werkzoekenden Vaals
Podium24 is voor diverse werkgevers in het Heuvelland op zoek
naar gemotiveerde kandidaten
voor diverse werkzaamheden.

naar Vaals om kennis te maken
met iedereen die op zoek is naar
werk. Ongeacht opleiding, ervaring
of leeftijd.

Men werkt hierbij nauw samen
met de Heuvelland gemeenten en
maakt zich in het bijzonder sterk
voor werkzoekenden met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Ook
zoeken zij mensen uit de regio
Vaals voor reguliere vacatures.
Podium24 komt op 3 september

Inloop donderdag 3 september
(zonder afspraak) tussen 9:30 en
12:30 uur. Locatie Grand café
Zera, Prins Willem Alexanderplein 1,Vaals.
info@podium24.nl,
☎ 043 350 60 70
www.podium24.nl/vacatures

➨

Plastic tassen vullen
voor € 1,- in
Bibliotheek Bocholtz
Ja, u leest het goed, een volle
plastic tas voor maar €1,-. Er liggen
veel afgeschreven boeken uitgestald in de bibliotheek omdat we
weer plaats moeten maken voor
alle nieuwe boeken die binnenkomen.
Hoe gaat het in zijn werk?
U brengt een plastic zak mee of u

koopt er een in de bibliotheek voor
€0,25 en deze mag u helemaal vullen met boeken van de speciale
tafels die midden in de bibliotheek
geplaatst staan. Dat is toch bijna
voor niets!!!
Deze boekenuitverkoop is er op alle dagen dat de Bieb open is (ma.
t/m woensdag van 14-17.30 en
donderdag van 15-20 uur).

➨

Phil speelt op Graduiertenfest RWTH Aken
De Bocholtzer harmonie is, na het geweldige
concert van verleden
jaar, weer uitgenodigd
om zaterdagmiddag 12
september een grote
muzikale bijdrage te
leveren aan het Graduiertenfest van de Techn.
Hochschule, in het dressuurstadion van
Aken. Tijdens deze feestelijke happening worden ruim 1300 afgestudeerden in het zonnetje gezet. Het is een
besloten feest waarbij in totaal zo’n
5.000 (!) mensen in het stadion aanwezig zullen zijn.

Pagina 10

geen ruimte
is er helaas voor het eigen publiek.
Maar het is wederom een hele eer voor
de Phil om dit evenement, vanaf een
speciaal gebouwd podium, te mogen
opluisteren.

➨
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Weer wandelen
Hondenschool
‘Vaals '90’
De maandelijkse wandeldag voor alle begeleiders met hond start weer
op woensdag 2 sept. om 18 uur vanaf
de oefenwei ingang Sneeuwberglaan
6291 Vaals. Tijdens het meelopen
kan de bezitter/ster leren hoe zij/hij
moet reageren bij probleempjes tijdens zijn/haar dagelijkse wandelingen.
gehoorzaamheid
Bij de school heeft iedere hond de
mogelijkheid, het hele jaar door
gehoorzaamheid te oefenen. De cursus
kan op elk tijdstip van het jaar gestart

Programma
Klimboom Simpelveld

worden.
Doelstelling
is, iedere
hondenbezitter zonder stres de hond
gehoorzaamheid te leren en het ook zo
te houden.
Oefentijden vanaf 1 oktober: Beginners zaterdags vanaf 15 uur. Gevorderden zondags vanaf 12 uur
Wandelen: iedere eerste Zondag van
de maand.
Meer info: H .van der Vegte
☎043-3063973 E: hvdv90@home.nl
website: www.hvdv90.com
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De zomerstop 2015 is voorbij!
Na het afgelopen seizoen, waarbij het
TRI-JO korenfestival in Wittem het
absolute muzikale hoogtepunt vormde, start Hanzon Vocaal, het bekende
amateurkoor uit Eys, woensdagavond 2
september a.s. weer met de eerste
repetitie van het nieuwe seizoen
2015/2016. En ze hebben er weer zin in!
Ben jij ook geïnteresseerd in muziek en
zang? Nieuwe leden zijn altijd van harte
welkom! Wil je meeluisteren of -zingen,
stuur dan even vooraf een mailtje naar

voorzitter Eric Bijster ebijster@home.nl
en kom eens kijken en sfeer proeven tijdens een repetitie, elke woensdagavond 19:15 uur in het Patronaatsgebouw te Eys.
Meer info op: www.hanzonvocaal.nl
of Facebook: Hanzon Vocaal.
Tevens willen wij iedere lezer op het
volgende attenderen: De jaarlijkse
donateursactie zal dit jaar plaatsvinden in week 36 van 31 augustus t/m
4 september 2015.
Alvast bedankt voor uw steun!
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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.

Thei en Marij
Het bekende zangduo uit Tegelen
Thei en Marij te kunnen presenteren vrijdagavond 4 september
vanaf 20 uur heerlijke luisterliedjes
in het onvervalste Limburgs dialect,
zoals: het Veldboeket, Honderddoezend kiër, In de lentezon, Kepelke van Geloë, SterrewalsDoor de
jaren heen brachten Thei en Marij
maar liefst 10 succesvolle CD’s uit.
Entree slechts €12,50
Dyonne en Axel
Zondag 6 september is
het om 14 uur de beurt
aan Dyonne en Axel.
Voor dit zangduo wordt
een droom werkelijkheid.
Moeder en zoon(!) gaan
op tour. Tevens brengen ze
nog een eigen band mee.
Ze brengen akoestische
pop- en countrysongs met
een flinke dosis soul. Zoon
Axel (13 jaar) begon 4 jaar geleden met zingen. Het is een zangtalent
uit duizenden. Door haar zoon kreeg moeder Dyonne ook de smaak te
pakken en hoe. Hun theatertour heeft als titel Changed, tevens de titel
van hun inmiddels derde single. Naast Axel en Dyonne bestaat de
begeleidende band uit topmusici, die hun sporen in muziekland al
ruimschoots verdiend hebben. Entree slechts €7,50.
Ruud Verhoeven
Op zondagmiddag 13 september
treedt vanaf 14 uur de bekende
cabaretier, schrijver, columnist, zanger en entertainer Ruud Verhoeven
op, met veel luisterliedjes en prachtige teksten.
De meeste theaterliefhebbers kennen hem ook als de geweldige verteller bij sprookjesevenement Simpelveld en bij diverse fairs. Hij heeft ook de nodige bekendheid verworven als vertolker van Franse chansons in het Limburgs dialect.
De entree bedraagt slechts €7,50
Theater De Klimboom vindt u in het Cultuurcentrum aan de
Dr. Ottenstraat 46 te Simpelveld.
Voor alle voorstellingen kunt u kaartjes reserveren via
☎06-55.95.45.25 of per mail via info@puurweijersenweijers.nl
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Alzheimercafé
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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Dinsdag 8 september bent u weer van harte welkom in het
Alzheimercafe Parkstad Heerlen. De avond heeft als thema: Nieuwe
technologien. Nieuwe technologien in de behandeling en/of in de verzorging van dementerenden en hun mantelzorgers.
waar? In de grote recreatiezaal van Zorgcentrum Tobias, Piet
Malherbestraat 2 Heerlen. Vantevoren aanmelden is niet noodzakelijk
en zoals altijd zijn entree, koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf 19
uur en om 19.30 uur start het programma. Rond 21.30 uur wordt de
avond afgesloten. Info Thijs Peeters ☎045-5416248.
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