41e jaargang
Week 38
dinsdag

15 sept. 2015

Culinaire seizoenstart
in Wahlwiller
Tijdens het 16e Wahlwiller Wijnfeest, in het laatste weekend van
september, wordt dit jaar het
‘Saison Culinaire de l’Euregio’ officieel geopend. Afsluiting hiervan
vormt het driedaagse proeffestijn
op het Vrijthof in Maastricht (30, 31
oktober en 1 november).
wandelingen
Zaterdag 26 september worden vanuit
het wijndorp weer twee wandelingen
aangeboden in het teken van de regionale wijnbouw. Vertrekken kan tussen 13 en 15 uur bij Gasterij A gen
Erwin Lennarts toont vol trots het pas verworven bord tijdens het 5e Wahlwiller Kirk. Deelname kost 2,50 euro (voor
de 5 km) en 5 euro (voor de 12 km)
wijnfeest, zondag 26 sept. 2004. (Foto Leo Franzen)

Gulpener Derny
en kermis
Bocholtz

Zilver voor mousserende
jubileumwijn Gerardushoeve
Tijdens de Wijnkeuring der Lage Landen behaalde de mousserende Jubileumwijn van de
Gerardushoeve in Epen zilver.

De st. Bocholtz Promotion heeft voor
het laatste weekend in september
weer twee evenementen op het programma staan.

en hierin zijn, naast de uitvoerig
beschreven wandeling, een consumptie onderweg (12 km) en een consumptie bij aankomst inbegrepen. Na
afloop is er nog gezellige live muziek
in de feesttent.
wijnfeest
Zondag 27 september start het wijnfeest zelf om 11 uur met de traditionele mis die dit jaar vanwege het 800jarig bestaan van Wahlwiller op het
feestterrein wordt gevierd. Vanaf 12
uur staan dan weer diverse wijnboeren uit de regio klaar om de bezoekers
te laten proeven van hun zelfgemaakte kwaliteitswijnen.
Lees verder op pagina 3
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Verder in Troef..
Remember 1944
September en
Boekpresentatie

De 155 wijnen, die door de
ambtelijke keuring in Neustadt
(Duitsland) waren gekomen,
werden geproefd en beoordeeld door vier teams van
Nederlandse en Belgische wijnprofessionals. Uiteindelijk behaalden 54 wijnen een medaille, wat overeen komt met 35%
van alle inzendingen.

Zaterdag 26 september
Met een 4e editie gaat het wielerweekend Bocholtz verder onder de nieuwe
naam: Gulpener Derny Spektakel Bocholtz.
Lees verder op pagina 3
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De winnende Gerardus jubileumwijn

Lees verder op pagina 5

Samstag
26. September
➨ von 15-18 Uhr

7

➨

9

➨

Troef op Facebook (link: www.facebook.com/weekbladtroef)
met foto’s en meer en.... met een link naar de website
Derny’s op weg naar de finish in een van de
vorige edities.

www.weekbladtroef.nl

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
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

Agenda
Donderdag 17 september
Haken en breien voor Serious Request
Van 13.30-16 uur, in d’r Durpswinkel Simpelveld,
Kloosterstraat 57. Deelname gratis.

Zaterdag 19 september
Voorlaatste gastoptreden
150-jarig St Joseph
Zangkoor st. Caecilia Heerlerheide in de St. Jacobus
de Meerdere parochiekerk Bocholtz,
aanvang 19 uur (zie ook artikel).
•

Remember September 1944
en Boekpresentatie in Nijswiller
Vanaf 10 uur, bij parkeerplaats van SV Nijswiller en
de weilanden van familie Huijnen aan de
Schulsbergweg (Zie ook artikel).
•

Magic Kevin in De Klimboom

Familieshow,vanaf 18.30 uur, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld (zie ook artikel).

Zondag 20 september
Van Eys naar Luik
Excursie, aanvang 8.30 uur bij parkeerplaats
kerk Eys (zie ook artikel).
•

IVN sterwandeling

Vijlen/Vaals Vanaf 10.15 uur bij Transferium
Simpelveld. (Zie ook Kortvermeld).
HEUVELLAND Vertrek 10 uur bij de Eyserhalte, het
stationnetje van de ZLSM (zie ook Kortvermeld).
EYS Vertrek 11 uur vanaf kermisterrein Eys
(zie ook Kortvermeld).

Culinaire seizoen van start
in Wahlwiller
Wandelingen, vertrek tussen 13 en 15 uur bij
Gasterij A gen Kirk (zie ook artikel).

Zondag 27 september
Wijnfeest Wahlwiller
Vanaf 11 uur, op het feestterrein (zie ook artikel).

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
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.

Dinsdag 22 september
Scootmobieltocht
Wandeling voor mensen met een handicap, vertrek
13.30 uur “Op de Boor” Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 26 september
Gulpener Derny Spektakel
4e editie wielerweekend, centrum Bocholtz,
aanvang 16 uur. (Zie ook artikel).
•

Toneellessen voor kinderen/jongeren
Van 10 tot 11.30 uur, Klimboom, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld (zie ook artikel).

Troefjes
TE KOOP GEVRAAGD
Het schoolfotoboek
Simpelveld, door H.van
Wersch, uitgave 1981.
☎ 045 - 5442390
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Zaterdag 26 september

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.
SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand. Dinsdag 22
september: Ophalen oud-papier en karton in de
volgende straten: Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.-Cochemstr.Dorpstr.-Gaasstr.-Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.-Kloosterplein-Kruinweg-Loretostr.-Markt-Marktstr.-Mr.
Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.-Nieuwe Gaasstr.-Oude Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater Damiaanstr.Plaarstr.-Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-Rolduckerweg-Schiffelderstr.-Schilterstr.-St. Nicolaasbergweg-St. Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer- Sweijersgewanden-van de Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr.-Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur
buiten gereed zetten.
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Culinaire seizoenstart in Wahlwiller

Gulpener Derny en kermis Bocholtz
(vervolg voorpagina)
rondleiding
Gedurende de middag zijn er rondleidingen
door de wijngaarden. Naast wijn is er natuurlijk ook fris en worden lekkere hapjes geserveerd. De opbrengst van de koffieverkoop
gaat ook dit jaar weer naar Kankeronderzoekfonds Limburg.
Het muzikale vertier wordt verzorgd door
blaaskapel Second Generation, De Moselsänger en accordeonist Jonas. Daarnaast verzorgt
troubadour Ruud Verhoeven weer een intiem
mini-concert in de Wittemer Wijngaard.
Slechts 30 personen kunnen zich hiervoor, tijdens het wijnfeest zelf, opgeven.
wijnkoningin
Uiteraard wordt tijdens het evenementt ook
bekend gemaakt wie zich de nieuwe wijnkoningin van Wahlwiller mag noemen. Na de
installatie en het zingen van het wijnlied, trakteert zij de gasten op de speciale Koninginnewijn, die dit jaar ook in het teken staat van
800 jaar Wahlwiller.
taxi
Ook dit jaar weer kunnen bezoekers gebruik
maken van het speciale taxi-arrangement,
waarbij voor ritten binnen 10 km van Wahlwiller een fikse korting wordt gegeven.
maaltijd
Na afloop kan men bij restaurant ’t Klauwes
nog terecht voor de speciale Wijnplukkersmaaltijd (tijdig reserveren gewenst) en bij
Gasterij A gen Kirk is er een gezellige ‘afterparty’ met ‘Jean Notermans, blues & more’.
Meer info op:
www.wahlwillerwijnfeest.nl

➨

GEZOCHT

BEZORGER(STER)
voor één route in Vaals & Vijlen
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d. Prima vergoeding
en contante betaling bij elk nummer.
Aanmelden:

☎045- 5443567
Mailen kan ook:

info@weekbladtroef.nl
Zet uw gegevens er op telnr. en we bellen terug.
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(vervolg voorpagina)
Dan snorren de derny's door het centrum van Bocholtz. De gangmakers worden gevolgd door de wielrenners die, vanwege de verminderde luchtweerstand, tot respectabele snelheden komen. Naast de
mannen rijden ook de vrouwen hun rondjes. Voor
beide groepen staan twee manches op het programma.
winnaar
is degene die de snelste tijd realiseert over beide
manches, is de winnaar. Deze opzet houdt in dat er
steeds voluit gekoerst moet worden. Strategisch rijden impliceert vaak een lagere snelheid en dat doet
weer afbreuk aan de totaaltijd. Aan sfeer zal het niet
ontbreken. De wedstrijden worden deels afgelegd bij
het licht van de straatlantaarns. Op het donkerste
deel van het parcours, bij de kerk, zorgen schijnwerpers voor extra licht, zodat gangmakers en renners
bij een snelheid van pakweg 60 km verantwoord
kunnen rijden. Bekende namen kunt u die avond
spotten. Bij de gangmakersrijden o.a. Ron Zijlaard,
Herman Bakker en Peter Mohlmann uit Nederland.
Uit België komt Walter Huibrechts.
deelnemers
Kylie Waterreus (Ned. team EK junioren), Anouk Rijff
(Belgische formatie Lotto) en Nicky Zijlaard behoren
tot de deelnemers.
Deelnemerslijst
Dames:
1. FRASER, Sarah-Jeanne (Australië - Landgraaf) Energy HR
2. HENGEVELD, Marije (Maastricht) EU regio Ladies CT/Dutch
Mountains
3. INGHELBRECHT, Sarah (België) Energy HR
(BELGISCH KAMPIOEN BAAN)
4. PREUSS, Tamara (Duitsland) EU regio Ladies CT
5. RIJFF, Anouk (Valkenswaard) Lotto Soudal Ladies
6. SCHEPERS, Linda (Sittard) TWC Maaslandster-ZL
7. STEFANIC, Christiane (Duitsland) Squadra Ciclismo Colonia
8. VAN DEN BROCK, Ira (Duitsland) Squadra Ciclismo Colonia
9. WATERREUS, Kylie (Ulestraten) Acrog Cyclingteam
10. ZIJLAARD, Nicky (Rotterdam)
Heren
1. BERTLING, Matthias (Duitsland) Team Düren
2. BOSCH, Christian (Nootdorp) STMA Cyclingteam
3. KRONENBERG, Christoph (Duitsland) RV Wuppertal
4. MUYRERS, Brend (Simpelveld) TWC Tempo
5. SCHNEIDER, Stefan (Duitsland) VCS Köln
6. SCHWEIZER, Christoph (Duitsland) Bike-Aid
(3e Duits kampioenschap derny).
7. STIJNS, Wayne (Bunde) TWC Maaslandster-ZL
8. TOMA, Lars (Bocholtz) Toma Cycles
9. WERST, Raymond (Heerlen) Sport en Moedig. Genk
10 CUPPENS Tjarco (winnaar vorig jaar)
Programma zaterdag:
16.00 uur Dikke Banden Race
16.45 uur 1e manche Derny Dames
17.15 uur Dikke Banden Race
17.45 uur 1e Manche Derny Heren

18.30 uur Amateurs en Masters Criterium over 60
ronden
20.15 uur 2e Manche Derny dames
21.00 uur 2e Manche Derny Heren
Parcours: Start en Finish Wilhelminastraat, Julianastraat, Pastoor Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat. Na
afloop grote After Derny Party.
Loterij
Dit jaar is er ook een verloting van een E-Bike t.w.v.
€1800. Daarnaast zijn er een tweede en derde prijs
t.w. twee regenpakken van Mihatra. Om u meer kansen te bieden worden er slechts 1250 loten verkocht.
Loten kosten 2,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar
bij 't Fietshoes van Bóches, het Bocholtzer Bloemenhuis en café Im Weissen Rössl. De trekking is zaterdag 26 september om 20 uur op het podium bij de
start/finish aan de Wilhelminastraat. Waag nu uw
kans als u altijd al graag een E-Bike hebt willen rijden maar nog aanhikt tegen de aankoopprijs.
Kermis
Zondag staat er op het evenementenpleintje t.o. Op
de Boor een kleine kermis op het program. Voor de
jeugd is er een zweefmolen, een parcours met el.
motors, een springkussen e.d. Er hoeft niet extra
voor iedere attractie betaald te worden, met het
kopen van een dagkaartje van €5 kun je altijd overal
op en in.

Daar wilt u ongetwijfeld ook mee op de rodeostier.

Voor de oudere jeugd en volwassenen is er een
rodeowedstrijd. Programma:
14 uur: Jeugd 14-18 (inschrijfgeld €5)Eerste prijs
oorkonde en €25.
15.15 uur: Vereningsteams om Open kampioenschap Bocholtz (inschrijven €10 per team van 2 personen). Eerste prijs oorkonde en 25 consumptiebonnen
16.30 uur: Open kampioenschap Bocholtz individueel vanaf 18 jaar. Eerste prijs oorkonde en 15 consumptiebonnen. (starttijden kunnen veranderen als
bijv. groep ervoor nog niet klaar is)
muziek
Vanaf 14 uur is er volop muziek met DJ Kikken en
optredens van zangeres Rowena, duo Royal, Bert
Swillens, Victor Huits en Ron Esser. Ook is er
gezorgd voor de inwendige mens.

➨
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Van Eys naar Luik
Zondag 20 september organiseert Heemkundevereniging Eyra uit Eys een excursie naar Luik. Aanleiding is
dat de voormalige moederkerk van de parochie Eys, de
abdijkerk van Saint Jacques, dit jaar haar millenniumfeest viert.
Omdat tevens het jubilerende kerkelijk zangkoor in de
abdijkerk de prachtige meerstemmig Messa Davidica van
Lorenzo Persosi opluistert, is deze dag het geijkte moment
voor dit culturele uitstapje.
Saint Jacques
Gids Jean-Marie Levecq toont van 9.45 tot 10.45 uur alle bijzonderheden van St. Jacques.. Deze voormalige leraar uit
Hasselt kent kerk en geschiedenis als geen ander en spreekt
bovendien perfect Nederlands.
Guda
Hoogtepunt vormt het bezoek aan de Middeleeuwse grafplaat van Eyser edelvrouwe Guda, de dame die haar ouderlijk bezit Eys, volgens de oude oorkonde in 1125, aan de
Luikse Benedictijnen schenkt. Guda was voor 1125 eigenaresse van de voormalige burcht op de Boerenberg in Eys.
N.a.v. deze schenking heeft de Heemkundevereniging een
brochure over Guda en haar (geestelijk) leven gemaakt.
Iedere deelnemer ontvangt deze gratis.

De Middeleeuwse grafplaat van Eyser edelvrouwe Guda.
bruisend Luik
Na de rondleiding volgt de mis. Degene die echter aan een
meer wereldse activiteit de voorkeur geeft kan op eigen
gelegenheid het bruisende leven van het zondagse Luik
ervaren. Om12 uur, verzamelt de excursiegroep zich voor de
kerk en gaat o.l.v. tweede gids, Jean-Paul Dechesne, via een
aantrekkelijke wandelroute van een 1/2 uur naar het
restaurant van het Musée de la Vie Wallone. Hier kan men
voor een heel schappelijke prijs smakelijk eten.
middagprogramma
Om 14 uur volgt het tweede excursiedeel. Samen met het
deskundige commentaar van Jean-Paul wordt het Luik van
toen en nu ontdekt, zoals de St. Barthelemy kerk, maar ook
de Place du Marché, Place St-Lambert, het oude stadsdeel
en Place de la Cathédrale.
aanmelden
voor deze excursie kan via het mail-adres van de heemkunde-voorzitter Ton Van Wersch, ton.van.wersch@planet.nl
Kosten leden €6,50, niet-leden betalen €9,50. Verzocht
wordt dit over te maken op rekeningnummer:
NL73 RABO 0127282238. In deze reissom zijn alle kosten
inbegrepen, behalve de middaglunch.
Deelname aan deze reis is beperkt tot een groep van circa
35 personen en vindt plaats naar volgorde binnenkomst van
betaling. Deelnemers, die na de excursie beslissen lid te
worden van de Heemkundeverenging krijgen de reis-opslag
van€3,- voor niet-leden terug. Opstappen om 8.30 uur bij
de parkeerplaats aan de kerk in Eys.

Troef de goedkoopste in kleur

➨

Pagina 4

Nr. 38 • 15 september 2015

Zilver voor mousserende
jubileumwijn Gerardushoeve
(vervolg voorpagina)
Dit lijkt wellicht aan de hoge kant, maar met 80 punten als drempel voor brons en met slechts 2 gouden
en 17 zilveren medailles, valt dat wel mee. Je moet
het zo zien: eenderde van alle ingezonden wijnen zit
op 80 tot 82 punten in een internationale vergelijking. Alleen twee Belgisch-Limburgse wijnen werden
met goud bekroond, waarvan één mousserend. Twee
Nederlandse mousserende wijnen kregen zilver:
waaronder Gerardushoeve Brut (met 84 punten) van

Wijngaard Sint Martinus uit Vijlen. Deze is exclusief
samengesteld voor de Gerardushoeve ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.
regionale wijn
Eugène Vaessen van de Gerardushoeve: "Wij zitten
letterlijk en figuurlijk op één van de hoog(s)tepunten
van het Limburgse heuvelland. Wij werken waar mogelijk met streekproducten en halen 80% hiervandaan, ook de wijnen. Waar veel collega's dat voor
onmogelijk achten schenken wij vooral regionale

wijn. De reacties zijn alleen maar enthousiast." Over de met zilver bekroonde mousserende Gerardus Jubileumwijn: "Wij zijn een
restaurant en geen wijnproducent. We denken
als geen ander te weten wat de gast verwacht.
Smaakbeleving is iets specifieks dat in hele
kleine nuances ligt. Onze Cuvees stellen we
met het hele team samen; dit in zeer nauwe
harmonie met de wijnmakers van St. Martinus. Wijnen van eigensamenstelling met onze etiketten wekt vertrouwen. Naast de Brut
hebben we ook onze Cuvee Wit en Rood."

➨

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

Eugène Vaessen temidden van zijn personeel met de winnende wijn.
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Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com
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Remember 1944 September en Boekpresentatie in Nijswiller
Heemkundevereniging Nijswiller en SV Nijswiller organiseren dat
op 19 en 20 september. Het boek wordt zaterdag 19 september gepresenteerd. De locatie het hele re-enactment gebeuren, tentoonstellingen en militariamarkt bevinden zich in de buurt van de parkeerplaats van de SV Nijswiller en de weilanden van de familie
Huijnen aan de Schulsbergweg. Vooraf is er een korte herdenking
op het Dorpsplein m.m.v. harmonie Excelsior en zangkoor St
Caecilia.
programma
Zaterdag 19 september: 10 uur herdenking, 11 uur presentatie boek, 12
uur 1e historische wandeling, 15 uur 2e historische wandeling, beiden
o.l.v. een gids. Vanaf 18 uur gezellig samenzijn met toepasselijke
muziek, eten en drank. Zondag 20 september maken de ruim 30 voertuigen een toertocht en zullen ze tussen 10 uur en 10.30 uur weer in
Nijswiller aankomen. Om 11 uur start de historische wandeling o.l.v.
een gids en rond 13.30 uur zal de grote finale aanval op de Duitse stellingen zijn door de Amerikaanse troepen. Op beide dagen zijn er doorlopend static displays van voertuigen en zijn de kampementen te bezichtigen, er is doorlopend ‘levende geschiedenis’, ‘mock battles’ door
re-enactors, een tentoonstelling, militariastands en er zijn inzetten van
de Luchtbeschermingsdienst. Er zijn meer dan 130 re-enactors. Entree:
vrije gave..
voorwoord
“Als jullie ooit hulp nodig hebben, kunnen jullie mij altijd bellen” waren
de laatste woorden die kapitein Peter van Uhm, de latere CDS (Commandant der Strijdkrachten) in 1982 sprak tot zijn manschappen van de
B-compagnie van het 48e Pantserinfanterie-bataljon te Den Bosch voordat zij de allerlaatste maal ‘inrukten’ om vervolgens met groot verlof
huiswaarts te keren. De vraag, 33 jaar later, van twee leden van de
Heemkundevereniging in Nijswiller, Adry Weijenberg en John Noteborn,
-die beiden in de compagnie van Peter van Uhm hun militaire dienstplicht vervulden- of hij het voorwoord in de nieuwste heemkunde-uitgave voor zijn rekening wilde nemen werd bijna als vanzelfsprekend,
positief beantwoord.
Peter van Uhm was de hoogste baas van de strijdkrachten van 2008
tot 2012. De dag na zijn aantreden sneuvelde zijn zoon Dennis in
Afghanistan. Een tragisch begin van de laatste etappe van zijn carrière
als militair. Sinds 2012 zet hij zich o.a. in als ambassadeur voor Hulphond Nederland en is adjudant in buitengewone dienst van H.M. de
Koningin en had hij met astronaut André Kuipers een prominente rol bij
de inhuldiging van de Koning in 2013. Heemkundevereniging Nijswiller
is uitermate trots en vereerd dat van Uhm het voorwoord voor hun boek
heeft geschreven. Een voorwaarde had hij wel, en dat was dat hij het
manuscript op tijd zou krijgen zodat hij het in alle rust kon doornemen.
Henricus Jongen De inhoud van het boek, met liefst 324 pagina’s en
voorzien van talloze foto’s en documenten is o.a. gebaseerd op het
omvangrijke dagboek van pastoor Henricus Jongen, in de oorlog pastoor van Nijswiller, Wahlwiller en daarna Vijlen. Gemakkelijk te lezen en
betreft niet alleen Nijswiller, maar ook Wahlwiller, Vijlen en alle omliggende dorpen in de zuidoosthoek, van Gulpen tot Vaals en van Bocholtz
tot Slenaken.

Luitenant Houtappel bij de barricade in Nijswiller. Hij overleed, vanwege zijn verzetswerk, in een
Duits concentratiekamp.

Oorlog naspelen
Zo laat de ‘Living history group, Sanitäts
Ersatz Abteilung 10’ zien hoe een Duits
veldhospitaal er uit zag en wat er zoal
gebeurde. Er is ook een Amerikaans oorlogsverslaggever en een weerstation (US
military weather forecast service display). Daarnaast zijn er mensen en
voertuigen van de Militair Historische
voertuigvereniging Lucky Seventh en
Keep them Roling, Hell on Wheels, Ame-

rican Patrol, Old Hickory, Dutch Deuces,
Der Windhund en Santa Fé. De bekende
Willy’s jeep (minimaal 7) ontbreekt niet
en ook de –zeker voor de oudere mensen die de oorlog hebben meegemaakt– bekende GMC vrachtwagens,
Harley Davidson motors en div. uitvoeringen van de voertuigen met de namen: Dodge (ambulance, weapon carrier, WC 21, WC 51 etc.), Ford GPW,
White scoutcar en de VW Kübelwagen.

www.lei-schilderwerken.nl

Nieuw bij Rijschool M. Reinders
Les voor
automaat
auto!

Wo.

Voor meer info, bel:

www.mreinders.nl
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Voorlaatste gastoptreden
bij 150-jarig St Joseph
Het hele jaar kunt u al genieten van de maandelijks gastoptredens, om u
kennis te laten maken met koormuziek in al zijn facetten. Zingen is leuk
en voor velen een plezierige vrijetijdsbesteding, getuige het grote aantal
koren die, zeker in het Limburgse, bestaan. Zaterdag 19 september, om 19
uur, kunt u genieten van de enthousiaste klanken van zangkoor st. Caecilia Heerlerheide in de St. Jacobus de Meerdere parochiekerk Bocholtz.
geschiedenis
St. Cecilia kende een lange en roerige geschiedenis met veel ups en downs. In
2009 vierde het zijn 170-jarig bestaansfeest. Het initiatief tot oprichting moet in St. Cecilia Heerlerheide tijdens een optreden in de St. Corneliuskerk
1839 uitgegaan zijn van pastoor Reijnders, de bouwpastoor van de 1ste St.
Corneliuskerk te Heerlerheide. Na jarenlang alleen met zang de missen opgeluisterd te hebben werd er in 1895 een harmonium gekocht en in 1916 kreeg
men de beschikking over een orgel. In 1957 fuseerde het van oorsprong mannenkoor met het dameskoor van Heerlerheide, waardoor het een gemengd
koor werd.
Gregoriaans
Oorspronkelijk luisterde het koor de hoogmis op met gregoriaanse gezangen.
De sectie gregoriaans is altijd een wezenlijk onderdeel van het koor blijven uitmaken. Dames konden pas in 2010 bij de sectie gregoriaans meedoen.
Sindsdien is de continuïteit van het koor gewaarborgd en treedt men zo’n 20
keer per jaar op. 1986 spande de kroon met 113 optredens buiten de deur
dirigent
Hugo Fredrix (1970) is sinds 2003 dirigent van het koor. Hij studeerde elektronische toetsen en haalde de aantekening ensemblebegeleiding aan het conservatorium te Maastricht in 1993. Zijn opleiding muziektechnologie rondde hij
af aan de HKU in Utrecht in 1997. Vanaf 1999 is hij systeembeheerder muziekwerkplekken en docent ICT voor alle afdelingen aan het conservatorium te
Maastricht. Hij draagt zorg voor de programmatuur en apparatuur en instrueert
studenten als ze op de pc moeten werken bij het componeren, muzieknotatie
en het opnemen en bewerken van audio.
repertoire
Op het repertoire staan werken van Mozart, Beethoven Händel, Brahms en
Bach. Ook de Missa Brevis, Missa Tertia en de Deutsche Misse behoren tot het
vaste repertoire.
Optreden
Kerkelijk zangkoor St Joseph Bocholtz heet u weer van harte welkom op dit
voorlaatste gastoptreden in de parochiekerk in aanloop naar haar jubileumfeest
op 23, 24 en 25 oktober. Het feestprogramma is te vinden op:
www.150jaarzangkoor.nl

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
Pagina 8
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kort vermeld
BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Volgende week dinsdag 22 september 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.

➨

BOCHOLTZ: Adventsmarkt
Het Damescomité van de Philharmonie
organiseert een adventsmarkt voor particulieren. Deze vindt plaats op 22 november in
de Harmoniezaal, Dr. Nolenstraatvan 5A van
11 tot 17 uur. Er zijn nog enkele stands vrij.
Heeft U interesse? Inlichtingen bij B. Pluijmaekers ☎06-22.15.97.99.

➨

100-Jarige bij
Omroep Krijtland
De uitzending van deze
week start met het programma Jan & Alleman.
Hierin staat Maria Zink
uit Gulpen centraal.
Zij wordt 18 september
100 jaar en stond jarenlang wijd en zijd bekend als kledingmaakster.
Daarna nog een aflevering van ’t Affiche,
met aandacht voor het Heuvelland
Handbaltoernooi in Eys. Tot slot, mede in
het kader van de afgelopen open monumentendag, een reportage die de collega’s
van Maas & Mergelland maakten over het
klooster in Hoogcruts. Deze tv-uitzending
van Omroep Krijtland start donderdag 17
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

➨
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Skills
(Schoonheids-Pedicuresalon, Permanent Make-up)

Wilhelminastraat 10
Bocholtz
www.skillsonweb.nl

06-25498364

Vrijdag 18 september grote uitverkoop
*tassen (10 euro) *beurzen (4 euro) en restanten producten
wegens aanstaande verhuizing van Skills!
Alleen deze dag van 9.00 uur tot 17.00 uur! Alles moet weg en op is op!!

Samstag 26. September
von 15-18 Uhr
Nach zweijähriger Unterbrechung wird es demnächst wieder Führungen an der BesucherWindanlage der NEA Neue Energie im EuroWindPark Aachen
geben. Das soll gefeiert werden!
Es gibt Kaffee und Kuchen, In-formationen und Musik sowie hoffentlich viele anregende Gespräche. Mitzubringen sind gute Laune
und witterungsgemäße Kleidung.
Aus organisatorischen Gründen
sind an diesem Tag keine Turmbesteigungen möglich. Alle Freunde der Sonnen- und Windenergie
sind herzlich eingeladen
hoe komt u er?
Von Bocholtz aus am besten über
Akerweg, am Grenzpfahl gerade
aus, dann über die Eisenbahn,
dann links, dann rechts in den

Feldweg "Ochsenstock". Die Windanlage hat eine Aussichtsplattform, daran ist sie gut zu erkennen. Man kann auch über die
Felder gehen: Dellender, hinter der
Grenze links, dann rechts bis
Ochsenstock;

Kuchen en informatie over de
rondleidingen. Vanwege de te verwachten drukte is er op zaterdag
geen beklimming mogelijk, maar
kunt u, zoals gezegd, iets afspreken. Het feest vindt plaats bij de
windmolen met platform.

Dus voor de mensen die geen
Duits kunnen lezen:
Na een onderbreking van 2 jaar
gaat het uitkijkplatform bij een van de
Molens aan de grens
met Bocholtz weer
open en zijn er weer
rondleidingen mogelijk. Daartoe is er een
klein Windfest volgende week zaterdag 26
september van 15-18
uur, met Kaffee u.

Voor de mensen uit Vaals, Lemiers
en overal waar Troef komt, kunt u
onderstaand kaartje bekijken.

kort vermeld
VIJLEN/VAALS: IVN Sterwandeling
Georganiseerd door het IVN Bocholtz Simpelveld op
zondag 20 september. Carpoolen in Vaals, Julianaplein 10.00 uur (Blokker) niet Schanes zoals voorheen vermeld. De tocht begint om 10.15 uur bij het
Transferium in Simpelveld. Tussen 12 en 13 uur
wordt men verwacht bij de Rode Beuk Kloosterstr.
57. Na het nuttigen van een kop soep kan iedereen
deelnemen aan een korte route door de kloostertuin.
Carpoolen vanuit Vaals. Aanmelden en info bij:
Jo Pelzer ☎043-3062218.
HEUVELLAND Het IVN Heuvelland, waarbij alle alle

afdelingen in de regio Maas en Mergelland zijn aangesloten neemt ook deel en start om 10 uur bij de
Eyserhalte, het stationnetje van de ZLSM en loopt van
daaruit via velden en wegen naar de Rode Beuk,
waarna de koffiepauze. Hiervoor opgeven via mail
naar monique-hermans@kpnplanet.nl of
☎06-43.14.39.62 (alleen avonds).
EYS Het IVN aldaar doet eveneens mee. Vertrek om
11.00 uur vanaf het kermisterrein en dan langs
Goedenraad en het pad langs de Eyserbeek. Rond
12.15 uur aankomst in de Rode Beuk in Simpelveld,
waar ontvangst met soep, koffie en vlaai. Meer info
bij Constance Kerremans ☎ 043-4506270.
Bij deze Sterwandeling kan iedereen mee,
wel of niet lid van het IVN.

➨
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SPORT
WDZ INFO
Maastricht
Aanstaande zondag zou WDZ haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen spelen, maar de wedstrijd tegen Willem 1 uit Maastricht is omgezet in
een uitwedstrijd, die zaterdagavond om 19 uur begint. Dit alles
gebeurt vanwege de festiviteiten van de carnavalsvereniging
Kalk an de Bóks. Willem I heeft grote plannen dit seizoen,
maar is het seizoen matig begonnen. Dit willen ze natuurlijk zo
snel mogelijk rechtzetten.

PROGRAMMA Zaterdag 19 september
A1 Rood Gr. LVC'01/Vijlen-WDZ/Sportclub'25 . 14.00u
B1 Voerendaal/RKSVB - WDZ/Sportclub'25 . . . 13.15u
B2 WDZ/Sportclub'25 - SV Hulsberg . . . . . . . . 14.30u
C1G Walram - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . 14.00u
C2 WDZ/Sportclub'25-Minor/Wijnandia C1 . . 13.00u
C3 Partij/RKMVC C2 - WDZ/Sportclub'25. . . . . 13.15u
D1 Rood Gr. LVC'01/Vijlen-WDZ/Sportclub'25 . 12.00u
D2 Partij/RKMVC D1G - WDZ/Sportclub'25 . . . 11.15u
D3 WDZ/Sportclub'25 - RKVVL/Polaris . . . . . . 11.30u
E1 WDZ/Sportclub'25 - Sportclub Jekerdal . . . 10.30u
E2 R. Gr. LVC'01/Vijlen E3 - WDZ/Sportclub'25 10.00u

TEKENEN
BIJ DE HAARD
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Teken en/of
aquarelleren in gezellige
atmosfeer bij de haard.
Voor wie serieus aan de
slag wil, elke woensdagavond van 19.30 – 22.00
uur voor beginners en
gevorderden op de locatie Eyserweg 6 in Eys.
Aanmelden:
☎06-55.34.46.44.
Gediplomeerd docent.
Kleine groepen.

E3G Scharn E8 - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . 08.45u
F1 WDZ/Sportclub'25 - Voerendaal/RKSVB . . . 10.00u
F2G WDZ/Sportclub'25 - RVU F1 . . . . . . . . . . 10.00u
F3 WDZ/Sportclub'25 - Berg'28/ SV Vilt . . . . . 09.30u
Ve RKSVB - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u
1e WDZ - Willem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.00u
zondag 20 september
2e Sporting Heerlen - WDZ . . . . . . . . . . . . . . 12.00u
3e FC Gulpen 2 - WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u
4e WDZ - RKTSV 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09.30u
5e SV Geuldal - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u
VR1 WDZ - FC Hoensbroek. . . . . . . . . . . . . . . 10.00u

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

www.weekbladtroef.nl

ook in Vaals,
Vijlen & Lemiers
Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 19 september
19.00 uur: GEZINSMIS - Oogstdankfeest; Jaardienst
Hub en Christel Schmitz - van Helden; André Kösters
(collecte)
Zondag 20 september
9.45 uur: OOGSTDANKFEEST - Agrariërs; Voor het
welzijn van alle parochianen
Maandag 21 september
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Zaterdag 26 september
19.00 uur: Gest. Jrd. Ouders Berger-van Loo en zoon
Sjef; Gest. Jrd. Ouders Conraads - Duckers en Annie
en Hub; Gest. Jrd. Cep Scheepers; Ouders Coolen Kruyen; Lena Schreuders - Aarts ( nms. buurt).
Zondag 27 september
9.45 uur: Gest. H. Mis ouders Vanwersch - Souren en
familie.
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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.

Magic Kevin
Zaterdagavond 19 september kunt u
vanaf 18.30 uur genieten van de jubileumshow van Magic Kevin, o.a. bekend
van Hollands’ got talent en van de nieuwe Uri Geller show. Hij verzorgt al 15
jaar magisch entertainment voor jong
en oud. Voor een brok extra humor
heeft hij deze keer een speciale
assistente uitgenodigd in de persoon
van Clara Zoerbier, vertolkt door Jack
Vinders. Deze 90-minuten durende
familieshow zit boordevol goocheltrucs,
illusie, een sterk staaltje mentalisme, en
dat maakt de gevarieerde show magisch, spannend en humoristisch.

➨

Toneellessen
Toneellessen voor kinderen/jongeren

Dan is hier uw kans!

Op 26 september start Theaterschool
Heuvelland hiermee voor kinderen en
jongeren van 6 t/m 17 jaar. Ze werken
aan de ontwikkeling van hun fantasie
en creativiteit en maken kennis met de
grondregels van toneelspelen. Er wordt
d.m.v. oefeningen en spelopdrachten
gewerkt aan o.m. de volgende vaardigheden: improviseren, samenspelen, en
presenteren. De lessen vinden plaats op
zaterdagochtend van 10 tot 11.30 uur.
In totaal zijn er 30 inclusief twee presentaties rond de Kerst en aan het eind
van het schooljaar.
Voor meer informatie en aanmelding
mergelsbergb@gmail.com

Ook door Theaterschool Heuvelland.
Lessen en repetities vinden ’s avonds
plaats en in overleg een vaste avond in
de week. De cursisten krijgen eerst vijf
dramalessen.
Bep Mergelsberg
De theaterschool voor kinderen/jongeren en volwassenen wordt geleid door
Bep Mergelsberg, regisseur en dramadocente. Zij heeft meer dan tien jaar
ervaring in het verzorgen van dramalessen in verschillende theaters en
scholen. Ook regisseerde zij vele toneelgezelschappen in Limburg. Bij 7
aanmeldingen kan de groep starten.
Meer info en aanmelding:
mergelsbergb@gmail.com Alles in de
Dr. Ottenstraat 46, Simpelveld.

Toneelgroep voor volwassenen!
Mist u een toneelgroep in Simpelveld?
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Kaartjes voor €10, jeugd tot 12 jaar €5,Reserveren op ☎06- 55.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl
Oela en de Draken
woensdagmiddag 23 september om
14.00 uur door het interactief muziektheater van de Stichting Oscar onder leiding van Trees Verburg. Tijdens de voorstelling worden de kinderen uitgenodigd mee te zingen, mee te spelen e.d.
De beleving staat voorop. Kortom een
middagvoorstelling om niet te vergeten.
Speciaal voor kinderen van 3 t/m 8 jaar.
Entree: €5,-. Graag reserveren via ☎0655.95.45.25 of via
info@puurweijersenweijers.nl

➨
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