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Wegens vakantie verschijnt weekblad
Troef niet in week 32.
De eerstvolgende uitgave staat gepland
voor 25 augustus.

Luikse Marktfeesten Wahlwiller
voor de 51e keer

Wahlwiller, een van de parels van de gemeente Gulpen-Wittem, beleeft
zaterdag 6 en zondag 7 augustus alweer de 51e editie van de oudste en
enige door de Stad Luik erkende Luikse Markt van Nederland, met tal van
nevenevenementen voor jong en oud.

Jaarmarkt

Belangrijkste onderdeel vormt de traditionele tweedaagse jaarmarkt met
vooral veel antiekbrocante, curiosa en tweedehands goed, maar ook de
talloze verkoopzaken van bijzondere producten en toeristische infostands
van de Waalse regio, zijn ruim vertegenwoordigd. Natuurlijk nemen de goede
doelen en verenigingen ook weer een prominente plaats in, zoals Heemkunde Wahlwiller, Hobbyclub Partij, Jongerenpastoraat Born, Oudervereniging
Basisschool De Driesprong, Stad Luik, Zonnebloem afdeling Wijlre en de
mondiale doelen Afrika Anders, Floortje voor Moortje, Patris en Uganda
Kitgum Education.

Vols Tropical

het Openluchtfeest barst los
Men neme palmbomen, een cocktailbar, gekleurde lampionnetjes,
loungehoekjes en veel swingende, gezellige mensen en Vols Tropical is een
feit. Komende zaterdag 30 juli, vindt de 13e editie van het exotische feest
plaats, met de Coronas en Yes-R! en georganiseerd door cv de Plintepuutsjere.

Waar
Dit unieke zomerevenement vindt vanaf 20 uur plaats op de terrassen
van Zera aan het Prins Willem Alexanderplein te Vaals. Daar verandert het
in een exotische badplaats met prachtige palmen, waar men kan mee
swingen met de diverse acts . Natuurlijk kunt u ook onder het genot van
een heerlijke cocktail en een hapje genieten van de goede muziek op één
van de terrasjes!

Programma

Gedurende de hele avond kan het publiek meezingen en dansen met
top band de Coronas die meer dan 5000 muzieknummers uit hun hoofd
spelen. Het publiek heeft het dan helemaal voor het zeggen, want het
orkest daagt het publiek uit hun muzikale wens via de telefoon (geplaatst
op een plateau) aan hun door te geven. Dan spelen ze uw muzikale wens
en misschien in een stijl die verrassend is.

Kermis

In combinatie met de markt vindt er een gezellige kermis plaats met
ondermeer bungee trampoline, draaimolen, eendenspel, lijntrek- en bussenport, suikerspin/popcorn, poffertjes, wafels, softijs en diverse andere eetgelegenheden, van frites, snacks, broodjes en loempia’s tot churros en choco
kusjes toe. Lees verder op pagina 5

Ook Tourwinnaar in Bocholtz
Een dolgelukkige Daan Janssen van de Steenberg kwam vertellen
dat hij het Tourspel van De Limburger/Limburgs Dagblad had gewonnen
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De krant gaat hem natuurlijk
uitgebreid intervieuwen en dat kunt u
in de uitgave van a.s. zaterdag lezen.
De hoofdprijs een Giant racefiets
t.w.v. € 3999 gaat dit keer dus
richting Bocholtz.
Proficiat.

Voor deze prachtige tocht naar Burtscheid en
Kornelimünster zijn door omstandigheden nog 7 plekken
vrij. Deze is wederom compleet met bus van firma Slangen,
gids, koffie/thee mit kuchen en warm eten
met ‘n consumptie (koffie-thee-bier of fris) en kost ook
slechts € 22. Door de goede ervaring wordt u weer
opgehaald in Simpelveld (Oranjeplein 9.45 u) en
Bocholtz (Sporthal 10.00 uur) Aanmelden z.s.m. Vol = vol en u hebt gezien
dat het soms niet mogelijk is zo’n tocht 2 keer te maken.
Betalen zoals gebruikelijk en voor de nieuwkomers wordt dat hun
meegedeeld bij aanmelden. Graag via mail franzen.leo@gmail.com
of telefonisch via 045-5443567.
Leo Franzen

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

.

HUISARTSEN

Voor Bocholtz-SimpelveldUbachsberg-Vaals

Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz
045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld
045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg
045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere
043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/ 3061239

Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers
bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt
U automatisch doorgeschakeld naar de
Huisartsenpost in Heerlen
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. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00
uur. 045- 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
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)
Pagina 2

BEZORGER(STER)
Gezocht
Troef zoekt
BEZORGER(STER)
voor een route in

Simpelveld.
Minimum leeftijd 13 jaar.
Ook zeer geschikt
voor ouderen.
Info en aanmelden op
045-5443567.
Mailen kan ook op
info@weekbladtroef.nl
met gegevens en tel. nr.
en we bellen terug.
(contante betaling
per verspreiding).

AGENDA
Zaterdag 30 juli:
Vols Tropical
met de Coronas en Yes-R!
vanaf 20 uur terrassen van Zera
Prins Willem Alexanderplein Vaals
(zie ook artikel en advertentie).

“Black Cap” Rally 2016

Inschrijven van 10 tot 12 uur cafè “ Im Weissen
Rössl” Wilhelminastr. Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Zondag 31 juli:
Zingfamilie in Eys Agatha kerk

concert van 15-16 uur Gratis toegang
zie ook artikel).

Zaterdag 6 augustus:
Luikse Marktfeesten Wahlwiller
v.a. 11 uur (zie ook artikel en advertentie).

Woensdag 3 augustus:
Woensdagwandeltocht
Simpelveld v.a.

Driesprong Kruinweg.
Starttijden tussen 8 en 14 uur (zie ook artikel).

Senioren+ wandeling

Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk Simpelveld (zie ook Kortvermeld).

Zondag 7 augustus:
Luikse Marktfeesten Wahlwiller
v.a. 11 uur (zie ook artikel en advertentie).

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 2 augustus wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17
uur, goed gebundeld, aan de kant van de weg
plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 5 augustus, vanaf 18 uur, gebundeld langs
de kant van de weg plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand:
Donderdag 11 augustus: WIJK 2 :
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.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 9 augustus:
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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 16 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 23 augustus:
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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Vervolg van voorpagina: Vols Tropical

Slotact

van de avond is Yes-R. bekend van radio en tv
en een allround artiest. Hij is rapper, entertainer
en presentator! Hij begon al op 16-jarige leeftijd
met rappen. Bij het grote publiek werd hij in
2005 bekend toen hij samen met Ali B
het nummer ‘Leipe Mocro Flavour’ uitbracht.
Daarnaast is hij ook bekend van hits zoals
‘Rampeneren’, ‘Hey Schatje’, ‘Uit Elkaar’ en zijn
meest recente single Kleine Meid.

Info

Meer informatie over dit unieke evenement
vindt u op de website www.volstropical.nl .
Mis deze unieke avond niet!

Voorverkoop

Yes-R Rapper, entertainer
en presentator op Vols Tropical.

Dan kosten de kaartjes € 11,- per stuk. Aan de avondkassa € 13,50.
U kunt ze kopen bij de Readshop in Vaals (Maastrichterlaan 45), Outdoor Outlet Vaals
(Maastrichterlaan 16/18), Ivo Sportshop Simpelveld (Kloosterstraat 29), Gewoon Mooi
Bocholtz (Past. Neujeanstraat 9) of de VVV’s in Vaals, Gulpen, Valkenburg of Heerlen.
Daarnaast online via www.volstropical.nl .

Nieuw jaarboek
Heemkundevereniging Nijswiller
Wederom is het gelukt een jaarboek samen te stellen over Nijswiller en haar naaste
omgeving. Na het goed ontvangen boek over de Tweede Wereldoorlog, dat vorig jaar
werd uitgegeven, bevat het 2016 boek een verscheidenheid aan artikelen.
Het is de 9e publicatie van de Heemkundevereniging en het 6e deel in de serie
“Nieswieler, va vreuger bis noe”.
De onderwerpen die aan bod gekomen zijn:
- D’r blinge Beckesj - Adolf Rothbauer - Het vertrek van het Sophianum uit Nijswiller - Oude recepten - artikelen uit oude kranten - Wijnbouw in en om Nijswiller - Een gevonden relikwie en natuurlijk oude foto’s.
Het boek is gebonden en is te verkrijgen bij: Buurtwinkel Weijenberg, Kerkstraat 4, bij de
kloosterboekhandel in Wittem en bij de familie Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller.
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Aankomst van gouverneur van Rooy op 24 november 1965.
Op die dag zal de eerste spade voor de LTS worden gegraven. Nu Sophianum

Email: advertentie@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,
6351 GM Bocholtz 045-544 35 67

Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
of via info@weekbladtroef.nl

Redactie: email: redactie@weekbladtroef.nl
Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio en
verschijnt 1 x in de 14 dagen
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Romeins toerisme in
Bocholtz

De Gemeente Simpelveld wil haar Romeins verleden recreatief ontsluiten
en daarmee een nieuwe economische drager realiseren voor met name
Bocholtz. De ambitie is om, met het uitdragen van het Romeins verleden,
in Bocholtz en de directe omgeving het toerisme te versterken. Het idee is
om sporen uit de geschiedenis zichtbaar te maken in het landschap en
ondernemers te stimuleren in het vinden van een ‘verdienmodel’.

Concept

Samen met de stichting IKL en Sprinthills/Vita-Con BV heeft de gemeente
daarvoor een concept ontwikkeld dat mede wordt gefinancierd door een
bijdrage van IBA Parkstad. Het doel is om met deze aanpak de vitaliteit in
het gebied te stimuleren. Samenwerking met ondernemers isdaarbij een
belangrijk instrument om resultaten te bereiken.
Rondom Bocholtz liggen diverse sporen uit het Romeins verleden, zoals
Romeinse villa’s en wegen. Door het toegankelijk maken hiervan wil de
gemeente een volwaardig toeristisch aanbod ontplooien.
.
Enkele opgegraven muren.

Commentaar

Ruimte uit de villa Vlengendaal, van waaruit het huis werd verwarmd

Romeins verleden

Kennis over het Romeins verleden, conceptontwikkeling,
productontwikkeling, zichtbaar maken van het aanbod, story telling en
ondernemerschap worden ingezet om kwaliteitstoerisme te ontwikkelen.
De gemeente streeft ernaar om samen met die partners meerwaarde te
scheppen en gasten te binden aan de regio.

Duurzaam toerisme

Door de ontwikkeling van duurzaam toerisme moeten bedrijven een impuls
krijgen en beter gaan renderen. Uiteindelijk gaat het erom dat er een
bijdrage wordt geleverd aan de sociaaleconomische structuur en
leefbaarheid in het gebied met het Romeins verleden als verbindende factor.
Stichting Sprinthills, een initiatief van Rabobank Centraal Zuid-Limburg,
heeft de ambitie om kennis, cultuurhistorie en ondernemerschap met elkaar
te verbinden. De stichting wil bedrijven ondersteunen om business te
ontwikkelen in de leisure-sector. Ze gaat samen met ondernemers uit
Bocholtz en omgeving aan de slag om tot een uitvoeringsprogramma te
komen. IKL (instandhouding Kleine Landschappen) heeft kennis en ervaring
in huis met betrekking tot ontwerp, uitvoering en beheer van het Limburgse
cultuurlandschap en gaat samen met vakinhoudelijke experts werksessies
organiseren voor de inbreng van kennis over het Romeins verleden.
Uiteindelijk moet het onderzoek van IKL leiden tot het benoemen van
kansrijke objecten en thema’s in het landschap.

N.a.v. de intentieverklaring van de gemeente Simpelveld met de partners
Sprinthills en het IKL en het stuk in de Limburger van wo. 20 juli wil ik
toch enkele kanttekeningen plaatsen. Dat men de bedoeling heeft om de
Romeinse askist (nu nog in de Bieb) en andere Romeinse dingen tentoon te
stellen in een van de zalen van Overhuizen is toe te juichen.
tip : Er was een mooie tentoonstelling met verhaal in het Thermenmuseum.
Probeer deze te krijgen en zo op te zetten . Dit was zeer interessant.
Ik weet niet waar de burgemeester het verhaal vandaan heeft dat er 2
groeves waren waar de Bocholtzer “breuksteen”werd gewonnen. Zowel in de
boeken Jesjpòòrt en Jesjtivvelt als mijn eigen gegevens is dit onwaar. Er was
maar één groeve die wel een keer een beetje van plek is veranderd.
(De oorspronkelijke was eigendom van mijn overgrootvader en daarna van
mijn grootvader. De veranderde (waarschijnlijk omdat men te diep moest
graven om er nog stenen te ontginnen) lag iets verder op het eigendom van
Lucas Vaessen (sr.) en werd geëxploiteerd door dhr Faber uit Blaricum en
mijn vader was hier uitvoerder. Ik heb als kleine jongen de ontginning van
nabij meegemaakt en ook hoe de stenen gekapt en/of gezaagd werden).

Kijken

De burgemeester vertelt in het artikel dat het niet de bedoeling is de
Romeinse villa’s op te graven. Met een bordje of zuil kom je er niet, daar komt
geen “hond” naar kijken. Er moet iets tastbaars komen. Bijvoorbeeld een stuk
opgraving met daarover een doorzichtige plaat waardoor men een gedeelte
van een van de villa’s kan zien en dat kan ook bij de Romeinse begraafplaats,
die er richting De Baan nog zou moeten zijn. Dat kan mensen trekken. Alles
andere is een wassen neus. Overigens: De Bocholtzer steen was/is van een
veel hardere soort dan de Kunrader steen en daardoor zuigt hij praktisch
geen water op, terwijl de Kunrader steen geliger wordt na een regenbui.
(Volgens de catalogus Bouwwereld 1981 pag. 254 is de drukvastheid van
Kunradersteen in kg per vierk. cm. zo’n 1000, terwijl die van Bocholtzer
breuksteen 1242 bedraagt. Veel meer als bijv. travertin, Dolomiet en de
blauwe hardsteen **1200** ) Er zijn nog een aantal gebouwen in Bocholtz
van deze steen opgetrokken, waarvan de oudste uit de 13e eeuw.
Leo Franzen

V.l.n.r.Burgemeester Richard de Boer, Marlies Sobszak (projectleider
Sprinthills) en Leòn Jongen (regiomanager IKL) met de de getekende
offerte/plan van aanpak in hun handen.
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Luikse Marktfeesten Wahlwiller
Poppentheater en meer
Speciaal voor de kinderen zijn er doorlopend voorstellingen van het reizend
poppentheater “De Muze” met het programma “De Heksenketel” en natuurlijk de ballonnen- tattoo- en grimeerclowns.
oude ambachten
Als speciale attracties kunnen de bezoekers dit jaar genieten van artistieke
shows en demonstraties en van nieuwe en oude ambachten, zoals beeldhouwen door kunstenaars uit Zimbabwe, goudsmeden, leer bewerken,
pottenbakken, wolspinnen etc. Tevens worden demonstraties boogschieten
verzorgd, geeft een valkenier vliegshows met roofvogels en halen steltlopers de dolste capriolen uit.

Historie

Prachtige exposities zijn te bewonderen, zoals de door de Stad Luik
beschikbaar gestelde “La Photo Nocturne” (nachtopnames) van de Luikse
fotograaf Marc Verpoorten en de door de Heemkunde Wahlwiller ingerichte
tentoonstelling over de historie van 800 jaar Wahlwiller en de Luikse Markt.
muziek
Liefhebbers van verschillende genres muziek komen royaal aan hun trekken
dankzij
doorlopende live optredens van artiesten van voornamelijk Belgische en
eigen bodem tijdens het Musique Festival de la Batte, op het openluchtpodium bij Gasterij A gen Kirk.
Deelname is al toegezegd door Sixty 1 Bars, Dizzy Robbie & The Blues
Raiders, Echocrash, Blues & Zo, Moonspark, Nameless, Stacy, M&M, Fanfare
Sippenaeken en Full Circle.

HappyNurse thuiszorg
ook bij u in de buurt
HappyNurse vindt dat de thuiszorg beter kan !!
Sinds kort is HappyNurse thuiszorg ook gestart bij u
in de buurt. Heeft u thuiszorg nodig voor nu of later of
bent u niet tevreden met uw huidige thuiszorg? Iedereen
heeft recht op thuiszorg vanuit het basispakket van de
ziektekostenverzekering.
Mijn collega’s en ik regelen uw eventuele overstap en
alle administratie voor u. Vraag een persoonlijk en geheel
vrijblijvend gesprek aan. Ik kom graag naar u toe.

Lestari Faber
ster
Happy Wijkzu

Opening

De officiële opening vindt plaats op zaterdag 6 augustus om 11:00 uur en
wordt verricht door bekende politici uit België en Nederland en muzikaal
opgeluisterd door Harmonie Excelsior en Ruud Verhoeven.
De marktverkoop gaat dagelijks om 10.00 uur van start
en duurt tot 18.00 uur.

lestari.faber@happynurse.nl | www.happynurse.nl

lestari.faber@happynurse.nl
| www.happynurse.nl | t: 06 832 109 89
t: 06 832 109 89

Bevolkingsonderzoek borstkanker
niet meer in Bocholtz

Op 16 augustus start Bevolkingsonderzoek Zuid met het bevolkingsonderzoek borstkanker in Simpelveld op parkeerplaats achter gemeentehuis.
Voor dit onderzoek worden alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke 2 jaar uitgenodigd.

Standplaats Bocholtz

De standplaats in Bocholtz is noodgedwongen opgeheven.
Dit heeft te maken met het hellingspercentage van deze standplaats (?), waardoor het onderzoekscentrum niet stabiel kan worden geplaatst.
Dit heeft tot gevolg dat de kwaliteit van de röntgenfoto’s niet gegararandeerd kan worden. Ook het gebruik van de lift is op deze standplaats niet
mogelijk. In Bocholtz is helaas geen andere plek waar het onderzoekscentrum
stabiel kan staan en waar er voorzien kan worden in de krachtstroom die het
onderzoekscentrum nodig heeft.

Hoe werkt het

Het borstonderzoek bestaat uit het maken van digitale röntgenfoto’s van de
borsten. Speciaal opgeleide radiodiagnostisch laboranten voeren het onderzoek uit. De bestralingsbelasting is minimaal. Binnen twee weken volgt een
schriftelijke uitslag. Het onderzoek is gratis.

Resultaten vorige ronde

Tot nu toe was het bevolkingsonderzoek in Simpelveld en Bocholtz succesvol.
Tijdens de vorige ronde was de opkomst 80,3%. Dit betekent dat er 1.539
vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen aan het onderzoek.
Hiervan zijn 30 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek.

Meer info

Voor vragen over het bevolkingsonderzoek borstkanker kunt u de informatielijn bellen op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur via 088- 0001388.
U kunt ook de website www.bevolkingsonderzoekzuid.nl bekijken .
(Toen we dit lazen bekroop ons het gevoel dat Bocholtz.... , vult u de rest maar zelf
in. Het heeft alle jaren wel gewerkt en nu opeens kan het niet meer, Redactie.)
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Woensdagwandeltocht

Woensdag 3 augustus a.s. organiseert Wsv NOAD
weer deze maandelijkse tocht vanuit Simpelveld.
Dit zijn ideale tochten voor iedereen die op zoek is naar
een ontspannen en gezond uitje op een doordeweekse
dag. Bijvoorbeeld voor senioren maar in de
vakantieperiode wellicht ook voor (groot) ouders met
kinderen die op zoek zijn naar een verzorgd dagje uit
tegen wandelvriendelijke prijzen. Ook voor mensen die
in diensten werken is het een uitstekende manier op een
doordeweekse dag ontspanning te zoeken in de mooie natuur. Iedere
Woensdagtocht kent steeds nieuwe routes en paden die u kennis laten
maken met al het mooie dat Simpelveld/Bocholtz
en omgeving te bieden heeft.

Tochten

Men kan de 5 en 10 km wandelen, wilt u 15 km lopen dan kan dit ook door
na de lus van 10 km ook nog de lus van 5 km te wandelen.
De 5 km gaat door rustige veld- en boswegen in de omgeving van Bosschenhuizen. Het parkoers van de 10 km brengt de wandelaar via het
Waalbroekervoetpad naar Waalbroek en Bocholtz. Vervolgens over merendeels rustige wegen naar Vlengendaal. Via de Plateweg, die de grens vormt
tussen Nederland en Duitsland naar Baneheide en vervolgens terug naar de
startplaats in Simpelveld.
Startplaats: Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3 in Simpelveld.
(bij bungalowpark)
Starttijd: 10 en 15 km van 8 – 13 uur en de 5 km van 8 – 14uur.
Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: € 2,50. Erkende wandelsportorganisatieleden betalen € 1,50.
Er zijn verschillende stickers te koop voor € 0,25. IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor
onderweg. Info: Han Pirovano 045-5250190 of 06-12.53.47.31 e-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.

in juli en augustus pauze van 12.30 tot 13.30

Te koop aangeboden

e-Bike merk Trek maat 45 z.g.a.n. 3 jaar oud.
Vraagprijs 1000 euro. Nieuwwaarde 2300 euro.
Tel.045-5490218 mail: maassen1606@gmail.com

Er is een actieve bank in Bocholtz!

RegioBank

• Aan de balie GELD HALEN EN BRENGEN
• Overstappen van andere bank? Wij regelen alles!
Open een gezinsrekening: wij doen de rest!
• Hypotheek tarief waanzinnig laag! 10 jaar vast 1,84%
• Spaarrente 0,7%, spaarrente Zilvervlootrekening 0,9%, Eigenhuis sparen 1,1%.
• Alles bij een kantoor: bankzaken + verzekeringen.
Kom binnen en maak met ons kennis
Vanaf 1987 gevestigd aan de Wilhelminastraat 20, met steeds dezelfde behulpzame beheerders!

Financiële Adviesgroep Bocholtz/ Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, 6351 GN Bocholtz
T 045-5440872/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com

Daarom kiest u voor RegioBank

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals
Een greep uit het aanbod:
Vluchtelingenwerk Heuvelland is
dringend op zoek naar

maatschappelijke
begeleiders.

De vluchteling wordt door de
maatschappelijke begeleider
geholpen bij zijn huisvesting in de
gemeente. Deze regelt alle zaken
rondom de woning, het papierwerk, gezondheidszaken etc.
Dagopvang ’t Heemet te Vaals is
op zoek naar een vrijwilliger

die ondersteuning kan
bieden op de dinsdagen en
donderdagen.
Telefonisch een luisterend oor
bieden?
Sensoor Heerlen is op zoek naar
een vrijwilliger die tussen
de regels door kan horen.
Wilt U 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 06-46112017
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31 van de huidige 34 leden van de Zingfamilie op de Eyserhof.

Zingfamilie strijkt neer in Eys

De 34 leden van de z.g. Zingfamilie (o.l.v. Harry de Beer)
is neergestreken op de Eyserhof in Eys voor hun
“slotprogramma”en verzorgt komende zondag 31 juli
in de St. Agathakerk een concert van 15-16 uur , waar
iedereen gratis (er is wel vrije gave) kan komen luisteren
naar hun zeer gevarieerd programma.

Historie

regio’s, met totaal verschillende achtergronden,
maar allemaal met koorzingen als hobby. Het repertoire was leuk, de leiding was fijn en het gezelschap
kon goed met elkaar overweg zodat men ook de
volgende jaren weer inschreef voor die workshop:
een week zingen op een leuke locatie en dan het
resultaat laten horen in een ruimte met een mooie

Akoestiek.

Yvonne Wassenaar “Uiteindelijk is de groep op
eigen gelegenheid verder gegaan; we gingen ons
Zingfamilie noemen. We zochten een dirigent en
per jaar zoeken we een passende locatie, soms in
Nederland, ook wel eens in het buitenland.
Dit jaar dus de Eyserhof. We repeteren soms in de
openlucht, daar horen buurtbewoners dan wel
Workshop
eens iets van, dat vinden mensen leuk.
Een aantal mannen en vrouwen uit Groningen, Friesland, Dit jaar bestaat de groep uit 34 zangers m/v.We
Drenthe, Overijssel, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland trof zien elkaar eens per jaar, een hele week lang
elkaar voor het eerst bij zo’n workshop in Zuid-Frankrijk, en dit jaar dus op de Eyserhof met als afsluiting het
in de zomer 11 jaar geleden. Mensen uit verschillende
concert in de kerk”.

Voor mensen die van zingen houden worden door allerlei instanties workshops gehouden. Workshops van een
dag, een weekend, een week, in binnenland of ook wel
buitenland. Voor klassieke muziek, Gregoriaans, popmuziek, voor beginners, voor gevorderde koorzangers,
er wordt van alles aangeboden.

Öpke Döpke
Reube Söpke
29e editie
Zondag
4 september 2016
Traditioneel de eerste zondag van september,
organiseert buurtvereniging Stokhem Berghof een
culinaire wandeling met afstanden naar keuze tussen
4 en 12 km en tussenstops om te genieten
van oude Limburgse gerechten.
Vertrek van 10 tot 14 uur.
Onderweg prachtige panorama’s, zeldzame ﬂora, een brokje
historie, ja zelfs een wijngaard biedt deze bijzondere wandeling
van streekgerecht naar gerstenat.
Limburg anders dan anders. Maar wel Limburg op z’n mooist!

Menukaarten zijn verkrijgbaar t/m 21 augustus
á €16,50 per stuk.
Kaartverkoop en meer info zie:

www.stokhem.nl
of bel 043-450 26 04
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Troef
de voordeligste
in kleur

DANKE,
Bij deze wil ik iedereen
hartelijk bedanken voor alle felicitaties
in welke vorm dan ook,
die ik mocht ontvangen bij mijn
50 jarig jubileumfeest van de
K.E. Kruisboog schutterij St.Henricus 1891.

Jubilaris Nic Volders.

Hair Care
& M o re

Dé mobiele kappersdienst in Bocholtz
bij u aan huis
Heren knippen
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen € 11,50 !!

Angelique Hanssen 06-136 76 031
Nr. 30 28 juli 2016

Succes op clubkampioenschappen
Zondag 10 juli hield G.V. Werk Naar Krachten Simpelveld haar clubkampioenschappen in de gymzaal van Bredeschool de Meridiaan.
Ondanks het warme weer puilde de gymzaal uit door belangstellenden om
de turners en turnsters aan het werk te zien. Het publiek kwam dan ook flink
aan hun trekken door het gevarieerde programma.
De kleuters beten het spits af door enkele dansjes en een gymparcours te
laten zien. Ze mochten rekenen op flink applaus.
Aansluitend was het de beurt aan de jongens en 2 groepen meisjes
recreanten. Ook deze 3 groepen turnden heel goed. Helaas zijn er altijd
slechts 3 medailles te verdienen, maar alle anderen hebben zeker zo goed
hun best gedaan.
Hierna mochten 3 groepen “oudere” recreanten hun kunnen tonen.
Het waren grote groepen meisjes, waardoor het hard werken geblazen was
om een podiumplaats te bereiken.
Tot slot 3 groepen wedstrijdturnsters. Voor hun was het na een zwaar
wedstrijdseizoen de kers op de taart om hun oefeningen voor eigen publiek
te laten zien. Anneke Hoek turnde op elk toestel een demo-oefening;
zij deed niet mee om de prijzen.
De uitslagen:
Jongens: 1e Sietse Knobbe, 2e Bryan Theunissen, 3e Jort Schoffelen
Meisjes groep 2: 1e Myron Krause, 2e Nadine van Duinen, 3e Julie Raijmakers
Meisjes groep 3: 1e Elisabelle Wich, 2e Sarah Boumans, 3e Nynke Knobbe
Meisjes groep 4: 1e Julie Jongen, 2e Naomi Bogers, 3e Jeltje Konen
Meisjes groep 5: 1e Fabiënne Schmitz, Karlijn Hendrickx, Shalina Heyse.
Meisjes groep 6: 1e Jisse Jehne, 2e Isa Vleugels, 3e Jitte Leclaire
Meisjes groep 7: 1e Marit Rober, 2e Maud Vleugels, 3e Emma Lauterfeld
Meisjes groep 8: 1e Isis Leclaire, 2x 2e Lieke van den Bergh en Sanne Lenssen,
3e Vera Funke Kupper

De meisjes: Op podium: V.l.n.r.: 2e Karlijn Hendrickx, 1e Fabiënne Schmitz,
3e Shalina Heyse. Middelste rij v.l.n.r.: Maud Stessen, Mirte Amkreutz, Lis van
Loo, Lynn Hommers, Rho van den Berg, Femke Görtzen, Fréderique Schmitz,
Delayna Kerckhoffs 1e rij zittend v.l.n.r.: Jasmijn Eurlings, Sofia Bego

De jongens:
Op podium:
2e plaats: Bryan
Theunissen,
1e plaats: Sietse
Knobbe, 3e
plaats:
Jort Schoffelen
vooraan v.l.n.r.:
Jordi Theunissen,
Dit is een stimuleringsprijs voor in het oog springende
Naud Loneus,
(vrijwilligers)projecten en wordt nu al voor de 13e keer
Luc Huijnen
uitgereikt. Het is de afgebeelde bronzen duim (zie afb.)
van kunstenaar Ru de Vries en een geldbedrag van € 1250,-bestemd voor een bijzonder vrijwilligersinitiatief op sociaalmaatschappelijk of cultureel gebied in Gulpen-Wittem,
Eijsden-Margraten of Vaals. De uitreiking gebeurt elk jaar tijdens de
Hopfeesten in Reijmerstok, zondag 11 september vanaf 13 uur

Wie kent gegadigden voor
‘De Gulpener Duim’ 2016?

Stichting

Deze selecteert elk jaar de prijswinnaar en bestaat uit: Paul Rutten, John Halmans, Alice Frijns, Stan Spauwen, Dyanne Sleijpen en Ruud Verhoeven.
Iedereen kan gegadigden aanbrengen. Het is niet de bedoeling dat vrijwilligersinitiatieven hun eigen activiteiten gaan aanprijzen: het gaat er om dat
ánderen, met redenen omkleed, dat doen.

Insturen

Z.s.m. naar: Gulpener brouwerij Postbus 51, 6270 AB Gulpen t.a.v. Roosmarie Lux. Mailen kan ook: roosmarie.lux@gulpener.nl . Aanmeldingen blijven
bewaard en worden de komende jaren telkens méégewogen bij de prijstoekenningen.

Kandidaat?

Voorwaarde is dat het een activiteit is die (voornamelijk) door en voor vrijwilligers van bovengenoemde gemeenten plaats vindt. Deze kan zich over een
héél breed scala afspelen: Het kan om een bijzondere gemeenschapsfunctie
gaan, maar ook culturele en/of de opzet van bijzondere initiatieven kunnen
een kandidatuur rechtvaardigen. Dat laatste is uiteraard een pré. Men kan
overigens ook activiteiten in volgende jaren (noem bijvoorbeeld iets héél
bijzonders rond een gepland jubileum in enig jaar) nomineren.
waar naar toe
Eerder ging de prijs in het verspreidingsgebied van Troef naar: De uitbreidingsgroep Kerkhof Eys, Omroep Krijtland, Heemkundevereniging Wahlwiller
en Ride 4 Fun Heuvelland.
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Öpke Döpke Reubesöpke
Zondag 4 september, organiseert buurtvereniging
Stokhem-Beertsenhoven-Berghof uit Wijlre deze
jaarlijkse culinaire wandeling door het veld voor de
29 e keer (sinds 1988)

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 live-muziek onderweg en in de
feesttent.

tocht, kunnen voldoende auto”s geparkeerd
worden. en…. Voor wandelaars met en zonder
menukaart zijn er ook consumptiebonnen te koop
voor koffie, fris en gerstenat, onderweg op de
diverse locaties te verkrijgen.
Menukaarten à € 16,50 kunnen per email
besteld worden via info@stokhem.nl
of via 043 – 4502604 t/m 21 augustus.

(zie ook de advertentie)
Meer info
www.stokhem.nl
(welkom bij de
buurtvereniging Stokhem
en link dan door naar
OPKE DOPKE).

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.

Oude gerechten

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 culinaire wandelevenement zijn
naam gedeeltelijk ontleent, “Reubesop”. Aangekomen bij “’t Gerich”, in vroeger tijden een plaats waar
terechtstellingen werden uitgevoerd, wordt “Aw
Sjink” en Boere broeëd geserveerd met mosterd,
inclusief Brand UP of Brand Imperator.

Parkeren
Op de gratis plek aan het begin van de culinaire

Het gesprek
is vrijblijvend
en kosteloos

Binnenlopen voor een
goed gesprek over

hypotheken, (starten
met) ondernemen of
online bankieren

Donderdag
van 18.00-20.00
bij ons
in Gulpeninen
Nuth. en Nuth
Gulpen
bij ons kantoor
uurkantoor
-20.00
van 18.00uur
augustus
18juli
Donderdag21
Onze adviseurs geven u in een persoonlijk gesprek graag een helder antwoord op uw vragen over uw
hypotheek, (ver)kopen van een woning, het starten van een eigen bedrijf en onze online
bankdiensten voor zowel particulieren als ondernemers.

Bezoek onze Inloopavond, elke derde donderdag van de maand.
Een aandeel in elkaar
Kijk voor meer informatie op: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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WDZ info
Trainingen

Dinsdag 2 augustus hervat de selectie van WDZ 1 en 2 weer
de training. De trainers Paul van Putten, Cor van Can en
Xavier Vaessen hebben een uitgebreid programma van
trainingen en oefenwedstrijden samengesteld.
De trainingen van het 3e en 4e elftal, het 7x7 team en de
veteranen beginnen op donderdag 11 augustus.
Er wordt elke donderdag getraind tussen 20.00 en 21.30 uur.
Zaterdag 13 en zondag 14 augustus jaarlijks trainingsweekend voor
selectiespelers.

Beker

Vanaf zaterdag 20 augustus spelen het eerste en tweede elftal om de beker
en in het eerste weekend van september start alweer de competitie, waarin
WDZ 1 graag het in het vorig seizoen verloren gegane derde klasserschap wil
terugwinnen.

Jeugdleiders maken kennis met tennissport
Op zaterdag 17 juli waren een aantal WDZ jeugdleiders met partners en
kroost te gast bij de Tennisclub Bocholtz. Leden van de tennisclub hadden
een afwisselend programma voor jong en oud in elkaar gestoken.
De jongsten vermaakten zich op de kleine baan met allerlei balvaardigheidsspellen. Op baan drie en vier werden de diverse basale spelonderdelen van
tennis geoefend, zoals de forehand, de backhand, de volley en de service.
De training werd afgesloten met de “Witte Bazar Prijsmepper”. Winnaar werd
Ron Hounjet, vervolgens Birgit van der Linden, Lilian Smits, Nancy Degens en
Jacqueline Lipperts.
Op baan 1 en 2 werd al snel het wedstrijdelement ingebracht. Tussen de
wedstrijden door werd het “Ivo Dreessen Service-ace Spel” gespeeld.
Hierbij diende de bal vanuit de service door een hoepel te gaan. René Smits
bleek hierin het meest bedreven, gevolgd door John Bindels en

Birgit van der Linden.
Als optelsom van technisch vernuft, tomeloze inzet, grenzeloze sportiviteit
en de resultaten in de diverse onderdelen werd tenslotte nog de “Ivo Sport
King of the Court 2016” prijs uitgereikt aan Norbert Ramaekers. Op de
tweede plek eindigde Jo Speck en de bronzen plak ging naar Harry Lipperts.
Een eervolle vermelding verdient Harrie Degens, die als een ware Boris
Becker over de baan vloog, helaas wel met enkele schaafwonden als gevolg,
maar die konden Harrie niet hinderen.
Na alle inspanningen hadden de koks Bert Schijns en Jos Pluijmaekers voor
een smakelijke maaltijd gezorgd met hotdogs en broodje kroket.

RK SVB
Train(st)er gezocht voor RKSVB VR1
De voetbalclub uit Ubachsberg is voor komend seizoen op zoek naar een
train(st)er voor haar damesteam. De dames komen uit in de 4e klasse
(zondag) en de trainingsavonden zijn de dinsdag en de vrijdag.
Van de train(st)er wordt het volgende gevraagd. Hij/zij
* is enthousiast en gedreven
* verzorgt de trainingen op de dinsdag- en de vrijdagavond
(van 19:30 tot 21:00 u)
* doet de wedstrijdcoaching van het team op zondag
* weet een hechte groep met een goede teamsfeer intact te houden
* is een consequente train(st)er die duidelijke afspraken maakt
en daar naar handelt
* staat zowel tussen als boven de groep en is communicatief vaardig
Ben je op dinsdag, vrijdag en zondag beschikbaar en lijkt het je leuk om
een damesteam te trainen? Reageer dan direct.
Voor verdere informatie of sollicitatie kun je contact opnemen met
Pedro Conjaerts 06-22.49.14.76 of jopejaan@zonnet.nl .
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Kerkdiensten parochie H.Agatha Eys
Zaterdag 30 juli 19.00 uur: Uit dankbaarheid.
Zondag 31 juli
9.45 uur: Gest. H.Mis Guillaume en Bertha Xhonneux.
Maandag 1 aug. 19.00 uur: Jos Huppertz – Vaessen (collecte).
Wim Jeukens (collecte). André Kösters.
Zaterdag 6 aug. 19.00 uur: Zeswekendienst Mia Bartholomé –
Offermans.
Zondag 7 aug. 9.45 uur: Maria Vanwersch - Mannens (nms. buurt).
Maandag 8 aug. 19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux, Familie Debie – Pelzer en Willem en Frans Pelzer
Voor overleden deelnemers van het Agathahöfke nms. ‘t Höfke.
Zaterdag 13 aug. 19.00 uur:
Jaardienst Jef van der Krogt
Gest. Jrd. ouders Bremen – Kleuters
Gest. Jrd. Hub en Miet Thiessen – van de Broek
Ouders Olischlager – Lumey, Tevens zegening “Kroetwusj”
Zondag 14 aug. 9.45 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Tevens zegening “Kroetwusj”
Maandag 15 aug. 19.00 uur: Gest. Jrd. ouders Schijns – Sporck
Jo Joha (collecte)
Zaterdag 20 aug. 19.00 uur: Geen h. mis.
Zondag 21 aug. 9.45 uur: Gest. Jrd. Rita en Leo Thiessen – Curfs
Gest. Jrd. ouders Olislagers – Schlenter
Maandag 22 aug. 19.00 uur: Geen h. mis
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KORTVERMELD

BOCHOLTZ:
“Black Cap” Rally 2016
Zoals ieder jaar organiseert m.c Iron Centaur “Limburg”
weer een motorspeurtocht van ± 100 k.m.
Hiertoe nodigt men alle motorrijders uit de regio uit.
Inschrijven kan voor € 5,- op 31 Juli van 10 tot 12 uur
in cafè “ Im Weissen Rössl” Wilhelminastr. Bocholtz.
Info: www.ironcentaur.nl .

SIMPELVELD:
Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week woensdag 3 augustus is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil wandelen,
maar dan met aangepast tempo en tijdsduur (± 1 uur).
Er is voldoende begeleiding en Gerda Heckmans
gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk,
alwaar middels een gezellig samenzijn ook afgesloten wordt.
Bij slecht weer wordt voor een alternatieve activiteit gezorgd.
Voor de organisatie zorgen Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.
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