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Clubkampioenen bij “Öm de 13”
De Jeu de Boules Club die in Bocholtz haar home heeft, boulde maandag 5
september om het jaarlijks clubkampioenschap, dat ook telkenjare een
feestelijk tintje heeft.
Morgens na de eerste wedstrijd petanque was er koffie met heerlijke
pruimenvlaai, zelf gebakken door lid Marjo Laval. Na de volgende wedstrijd
was er lunch geserveerd door gelegenheidskok Math. Fröhling die de
deelnemers en hun resp. echtgenotes verrastte met eigengemaakte
Hongaarse Goulash. Daarbij fris, maar ook een wijntje. Daarna waren er nog
2 wedstrijden die Math bij de heren en Kethy bij de dames de wisselbeker
opleverde. Ze waren deze keer de sterksten.
De leden van de “Club de Petanque” (Jeu de boules) Öm de 13 die

Wijnfeest en Wijnkoningin
Wahlwiller

Komende zaterdag en zondag 24 en 25 september,
staat Wahlwiller in het teken van het wijnfeest.
En ook dit jaar is het weer goed toeven ‘boven op de wijnberg’.

Wandelingen
Zaterdag 24 september worden weer twee wandelingen gemaakt. Vertrekken kan tussen 12 en 15 uur bij Gasterij A gen Kirk. Deelname kost € 3 (voor
de 5 km) en € 5 (voor de 10 km) en hierin zijn, naast de uitvoerig beschreven
wandeling, een consumptie onderweg (10 km) en een consumptie bij aankomst inbegrepen.

Mis op feestterrein
Zondag 25 september als start om 11 uur. Vanaf 12 uur staan dan weer
diverse wijnboeren uit de regio klaar om de bezoekers te laten proeven van
hun zelfgemaakte kwaliteitswijnen.

Rondleidingen
Zijn er gedurende de middag door de wijngaarden. Naast wijn is er natuurlijk
ook fris verkrijgbaar en worden lekkere hapjes geserveerd. De opbrengst van
de koffieverkoop gaat ook dit jaar weer naar het goede doel.

Muzikaal vertier
dit keer verzorgd door de B-Band, De Moselsänger en accordeonist Jonas.
De presentatie van de nieuwe Wijnkoningin vindt rond 14 uur plaats. Na de
installatie en het zingen van het wijnlied, trakteert zij de gasten op de speciale Koninginnewijn, en dit jaar is dat een Dornfelder van Overst Voerendaal.
Bezoekers kunnen gebruik maken van het speciale taxi-arrangement, waarbij
voor ritten binnen 10 km van Wahlwiller een fikse korting wordt gegeven.
Meer info op www.wahlwillerwijnfeest.nl .
Meededen aan de clubkampioenschappen 2016 met Zittend v.l.n.r. de
kampioenen Kethy en Math Fröhling (Vaals) en Vic Vaessen (Bocholtz).
Staand v.l.n.r. Kety Leunissen (Vaals) - Frans Blezer Bocholtz - Elly Verheijen
(Hergenrath België) - John Goffin (Simpelveld) - Sacha Janssen en Hein
Heijmeriks (Vaals) - Ed Dumont - Marjo en Jos Laval (allen uit Bocholtz).
Op de foto ontbreekt Leo Franzen (Bocholtz).
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kan
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We hebben het er in ons
vorig nummer al uitgebreid over
gehad. Het jeugdorkest en de
drumband van de Phil spelen
komende vrijdag 23 september,
vanaf 19 uur, op het grasveldje aan
de Tulpenstraat in de Bloemenwijk
Bocholtz en iedereen mag ook nu
weer meedoen.
Er worden een heleboel instrumenten meegebracht, die uitgeprobeerd
mogen worden, maar je kan ook je
eigen instrument meebrengen. Dit
moet toch leuk worden nietwaar !!!!!!
Zie ook de advertentie elders in Troef.

Proost

Nieuwe koningen St. Hubertus
Ubachsberg
De schutterij sloot het schuttersseizoen op 11 september jl. af met het
jaarlijkse koningsvogelschieten. Bij zomerse temperaturen konden de
schutters en de vele bezoekers deelnemen aan en genieten van de verschillende wedstrijden om de koningstitels.
Het Eregilde had als 1e een nieuwe koning. Jo Aelmans, beschermheer van
de schutters van Gen Berg, schoot met een welgemikt schot de koningsvogel
naar beneden.
lees verder op pagina 3

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.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)

Appelplukkers
gevraagd voor
onze boomgaard
in Wijlre.
Inlichtingen
06-23180323
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AGENDA

Vrijdag 23 september:
Iedereen kan meedoen met jeugdorkest en
de drumband van de Phil vanaf 19 uur, op het
grasveldje aan de Tulpenstraat in de Bloemenwijk
Bocholtz (zie ook artikel).

Zaterdag 24 september:
Wijnfeest en WijnkoninginWahlwiller
wandelingen tussen 12 en 15 uur bij
Gasterij A gen Kirk (zie ook artikel).
Bas Kokkelmans in de Klimboom Simpelveld.
Aanvang 20 uur
Meer info: www. baskokkelmans.nl
Vaals feest op vernieuwd Julianaplein en Kerkstraat (zie ook artikel)

Zondag 25 september:
Boerderijkijkdag in Margraten
Bij gebroeders Conjarts Termaar 65 van 10 tot 17
uur gratis entree (zie ook artikel en advertentie).
Wijnfeest en WijnkoninginWahlwiller
11 uur mis op Feestterrein , daarna wijnboeren en
verkiezing (zie ook artikel).
Vaals feest op vernieuwd Julianaplein en
Kerkstraat (zie ook artikel).

Dinsdag 27 september:
Nordic Walking.......is lopen met stokken zinvol?
Van 18.30- 20 uur Meer info: www. renespierts.nl
Scootmobieltocht
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz. Rond
17.00 u. is men weer terug (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 28 september:

Eerste extreem Bergdorpjesvoetbalwedstrijd
Vijlen
In weiland aan de Vijlenberg, recht tegenover
Taverne & IJscafe Oud-Vijlen.
Aanvang 18.30 uur (zie ook artikel).

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 4 oktober 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.

SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 27 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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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur

Vrijdag 30 september:

Email: advertentie@weekbladtroef.nl

Nordic Walking.......is lopen met stokken zinvol?
Van 18.30- 20 uur
Meer info: www. www.renespierts.nl

Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Zondag 2 oktober:
Linda Klinkers en Achim Roskopf in Klimboom
Simpelveld.
Aanvang 15 uur info@puurweijersenweijers.nl

Woensdag 5 oktober:
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur dienstencentrum Rode Beuk
(zie ook Kortvermeld).
Laatste Woensdagwandeltocht
Vanuit Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3 in
Simpelveld.
Start tussen 8 en 14 uur (zie ook artikel).

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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Het vervolg van de voorpagina: St. Hubertus Ubachsberg
Gasten
Het veteranenteam en ‘t 3e van RKSVB, ook wel gekscherend de vallende en de rijzende
sterren genoemd, waren als gastvereniging aanwezig. Nu werd er niet, zoals ze gewend
zijn, op doel maar op bölkes geschoten. Zowel de heren alsook hun partners gingen
onder de zware buks om hun kunnen te tonen. De hoogste eer, de koningstitel, ging
naar Lisette Bindels.

Jeugdkoning
Na het succes van vorig jaar was er voor de jeugd van 10 t/m 16 jaar weer de wedstrijd
om de titel Jeugdkoning. Met volle aandacht voor de instructies en heel geconcentreerd schoten de jongens en meiden op een vogel van piepschuim. Het laatste stukje
werd weggeschoten door Bryam Dalemans, die zich daardoor de Jeugdkoning 2017
mag noemen.

Hoogtepunt
De altijd spannende strijd om het koningschap van St. Hubertus was natuurlijk
het hoogtepunt van de dag! Een groot aantal schutters, waaronder meerdere “oud
koningen”, streden met elkaar om het felbegeerde koningschap. De schietmeester,
verantwoordelijk voor de koningsplaten, had extra verstevigingspunten aangebracht,
waardoor de wedstrijd ontzettend spannend werd. In de laatste ronde bewoog de
vogel wel na elk schot maar vallen deed hij, tot teleurstelling van de degene die op dat
moment onder de buks stond, niet.
Pas na 130 schoten gaf de vogel zich gewonnen en viel hij naar beneden.
Er barstte een gejuich los, Donny Laeven was de nieuwe koning!
Donny gaat samen met Femke Pakbier het koningspaar 2017 vormen. Ze werden
overladen met felicitaties en goede wensen.

Burgerkoning
Voor deze titel nam een groot aantal aanwezigen deel.
Na 54 schoten was het Math Crombach jr. die met deze eer ging strijken.

Rode draad
Als een rode draad door de dag was er voor dames en heren een wedstrijd met zware
en lichte buks, darts en handboog. Bij de dames werd Daphne Raven de winnares
en bij de heren behaalde Ruud Conjaerts de meeste punten.
Sinds het OLS van 3 juli jl. zijn de leden van Sint Hubertus in het bezit van nieuwe
bodywarmers. Bij de afsluiting van dit koningsvogelschieten werden de bodywarmers
officieel overhandigd door de Aelmans Adviesgroep en H.J. Crombach B.V. Isolaties.
Tot slot werden alle koningen gehuldigd, geïnstalleerd en vervolgens door de schutterij
in vol ornaat door het dorp begeleid.
De nieuwe koning Donny Laeven die samen met Femke Pakbier het koningspaar
vormt dat de schutterij komend jaar op alle feesten gaat vertegenwoordigen.

Pagina 3

Nr. 38 22 september 2016

Classic meets Africa’
Vorig jaar heeft zangkoor St. Joseph uit Bocholtz een begin
gemaakt met het fenomeen ‘projecten’. Als eerste was daar
het ‘Project Jacob de Haan’. Samen met de zangkoren van
Voerendaal/Kunrade, de Harmonie van Voerendaal en
de Jeugdharmonie van Bocholtz werd dit een groot succes.
Begin dit jaar was het project ‘Jesus Christ Superstar’ een hele positieve en
hoopvolle belevenis, maar zeer zeker ook voor de ca.35 gastzangers en
-zangeressen, die gebruik maakten van de gelegenheid om mee te zingen
en eens te proeven aan het doen laten van een koor, óns koor. En vooral
het meezingen tijdens een concert, toen met medewerking van (weer) de
Jeugdharmonie van Bocholtz, voor zoveel toehoorders. “Een hele ervaring,
dat smaakt naar meer”, was de meest gehoorde uitspraak van deze
enthousiaste projectzangers.

Nieuw
Nu staat een nieuw project voor de deur: ‘Classic meets Africa’.
Op zondag 6 november en niet in de kerk, maar in de Harmoniezaal in
Bocholtz. Fanfare St. Cecilia zal deze keer met het koor mee concerteren. De
contouren worden langzaam zichtbaar en het belooft weer een hele
happening te worden.

Mee doen
Dit is dus een hernieuwde gelegenheid om mee te doen, mee te zingen en
misschien wel mee te denken met het koor. Vanaf woensdag 5 oktober kunt
u om 19.30 uur weer terecht bij de gezamenlijke repetitie in verenigingslokaal De Auw Leemkoel, Dr. Nolensstraat 12 te Bocholtz. De leden verheugen
zich ook nu weer op uw aanwezigheid, want ZINGEN VERBINDT is nog steeds
het motto van het koor.

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 0 8 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Muzikale wijnreis naar het Ahrtal
Zaterdag 8 oktober organiseert de fanclub van Limbo Express weer een
gezellige dagtocht naar de wijnfeesten in het Duitse Ahrtal. Uiteraard hoef
je niet per se lid van de fanclub te zijn om mee te gaan. De bus vertrekt om
09.00 uur vanuit Wittem naar Bad Neuenahr, waar de deelnemers de tijd
krijgen om dit stadje te verkennen en op eigen gelegenheid te lunchen.
Het koor tijdens een repetitie.
Daarna gaat het naar het bij deelnemers aan eerdere dagtochten zeer
bekende, Winzergenossenschaft
Mayschoss-Altenahr. Hier is iedereen
dan al in feeststemming en zal het
Limburgse gezelschap deze nog
vergroten door optredens van onder
meer Limbo Express en Die Spatzl.
Limbo Express presenteert die dag
ook een CD met 5 nieuwe nummers.
Uiteraard is er ook tijd ingeruimd
voor een heuse
‘Weinprobe’ in de wijnkelder.
• Aan de balie GELD HALEN EN BRENGEN
Rond 20.30 uur wordt de thuisreis
• Overstappen van andere bank? Wij regelen alles!
weer aanvaard, zodat het gezelschap
Open een gezinsrekening: wij doen de rest!
tegen 22.00 uur weer terug is in
• Hypotheek tarief waanzinnig laag! 10 jaar vast 1,74%
Wittem. Deelname kost slechts € 40
• Spaarrente 0,6%, spaarrente Zilvervlootrekening 0,8%, Eigenhuis sparen 1%.
p.p. en dit is inclusief de heen- en
• Alles bij een kantoor: bankzaken + verzekeringen.
terugreis, de wijnproeverij en een
‘Winzerteller’ (een goed gevuld bord
Kom binnen en maak met ons kennis
met brood vlees, kaas en salade).
Meer info door een mail te sturen
Vanaf 1987 gevestigd aan de Wilhelminastraat 20, met steeds dezelfde behulpzame beheerders!
naar fanclub@limbo-express.nl
of te bellen met Roger Duysens
0032- 491-306116.

Er is een actieve bank in Bocholtz!

RegioBank

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
Pagina 4
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Boerderijkijkdag
in Margraten
Nieuwe generatie Zuid-Limburgse
melkveehouders zetten hun staldeuren
wagenwijd voor u open.
Zondag 25 september stellen de gebroeders Conjarts hun melkveebedrijf op Termaar 65 in Margraten van 10 tot 17 uur voor eenieder open. Tijdens deze boerderijkijkdag is dit gemoderniseerde
toekomstgerichte bedrijf, met o.a. een splinternieuwe stal en grote
melkcarrousel voor iedereen te bezichtigen. Groei en vooruitgang
kenmerken het melkbedrijf. Gericht op de toekomst en rekening
houdend met de omgeving en nieuwe wetgevingen wordt dit
familiebedrijf voortgezet met aan het roer een nieuwe generatie
en ideeën.

25-09-2016

Boerderij
kijkdag

4e generatie
De familie Conjarts heeft al sinds de jaren 20 van de vorige eeuw
dit bedrijf in bezit. Sinds die tijd werd het bedrijf steeds overgegeven van vader op zoon. Ondertussen krijgt al de vierde generatie
de mogelijkheid het bedrijf voort te zetten. De broers Jurgen (33)
en Jeffrey (32) zijn sinds 2012 de eigenaren. Sinds januari 2014
hebben ze ook een tweede vestiging in bezit, het bedrijf van de
schoonouders van Jeffrey, gevestigd in Eijsden.

Bouwen
In de loop der jaren is er vaak aan het bedrijf gesleuteld, verbouwd
en gebouwd. In 1970 zijn in oude ruimtes van de carré hoeve
plaats gemaakt voor ligboxen en stalling voor melk- en jongvee.
In 2002 en 2005 zijn deze gerenoveerd en opnieuw in gebruik
genomen. In 1995 is een nieuwe ligboxenstal gebouwd voor het
melkvee. In dit jaar is ook een nieuwe loods gebouwd. Vanaf 2005
zijn hier nog drie sleufsilo’s en twee loodsen aan toegevoegd.
Sinds juli 2015 zijn de nieuwe stallen en de grote melkcarrousel
ook in gebruik genomen en staan alle koeien van zowel de
boerderij in Eijsden als in Margraten in deze stallen gehuisvest.
De nieuwe melkveestal heeft een emissiearme vloer en een
geïsoleerd dak, wat comfort voor de koeien en minder schadelijke
emissies oplevert.

Productie
275 koeien worden er momenteel gemolken en zijn er zo’n 200
stuks jongvee op beide locaties totaal aanwezig. De melkproductie
van 0,48 miljoen kg in 2003 is ondertussen al opgelopen naar 2,06
miljoen kg in 2015. De familie Conjarts hoopt in 2017 een
productie van 3 miljoen kg te kunnen behalen.
De huidige productie is zo’n 30 kg per koe per dag.

151,5 ha
beslaat het bedrijf. Het grootste deel bestaat uit grasland.
Verder teelt de familie zelf suikerbieten, snijmaïs en wintertarwe.
Op het oogsten na wordt alles in eigen beheer uitgevoerd. Er
wordt zelfs bij collega veehouders zo’n 100 ha mais ingezaaid.

Groei
Daar werkt de familie nog altijd aan. Momenteel is er plek voor 325
stuks melkvee met bijbehorend jongvee. Ze willen binnen enkele
jaren al op dit aantal zitten. Met hun huidige vergunning kan de
familie tot 375 melkkoeien en tot 210 stuks jongvee stallen. Er is
tevens al een bouwvergunning verleend voor nog een ligboxenstal achter het melkgebouw. Deze stal biedt plaats aan nog 100
koeien. Om de balans tussen melkkoeien en grond in evenwicht te
houden doet de familie grond bijkopen en pachten.

Nieuwsgierig geworden ?.
Zondag 25 september is er alle gelegenheid om dit mooie bedrijf
te bezichtigen, vragen te stellen en mee te doen aan de voor u
georganiseerde activiteiten.
Deze kijkdag zal u een goed kijkje
geven in de moderne melkveehouderij.
Ook de melkcarrousel is een uniek
verschijnsel en zeker de moeite
waard om te komen bekijken.
De familie Conjarts en het
organiserende AJK Zuid-Limburg
heten u van harte welkom.
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MELKVEEBEDRIJF CONJARTS
TERMAAR 65 - MARGRATEN
Van 10.00u tot 17.00u

Boerderijbeleving – Nieuwe moderne stal – Melkcarrousel –
Activiteiten voor jong & oud – Diverse stands –
Live muziek - Hapjes & drankjes

Vaals feest op
vernieuwd
Julianaplein en
Kerkstraat
Zaterdag
24 september

natuurlijk zangeres Imke Heitzer! Imke is de zus
van de musicalster Brigitte Heitzer uit Noorbeek
en blijkt dus uit een echte muzikale familie te
komen. Meer info www.vaals.nl .

Na de officiële opening op vrijdag
staat de zaterdag op het Julianaplein in het teken van muziek! Een
compleet en gratis muziekprogramma met DJ It’s Jorday, de bekende
Vaalsenaar Guido Staps en de 10mans band ’10 Feet up’ staat vanaf
20.00 uur op het podium. De band
“10 four Feet” met Imke Heitzer die zaterdag
staat bekend om hun spetterende
24 september in Vaals t.g.v. het vernieuwde
blazers en fantastische vocalen en
Julianaplein optreedt.
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Zondag 25 september
Designermarkt
in de Kerkstraat en op het mooie plein bij de Hervormde Kerk in Vaals van
12-18 uur met meer dan 40 leuke en getalenteerde designers die dit jaar
deelnemen. Op alle gebieden is er een aantrekkelijk aanbod aan origineel
en verrassend design. Zoals de Fashiontruck van Kissenknick uit Keulen, het
betondesign van start-up Contopia uit Aken, maar ook bekende namen als
Nina Führer en FritzCatStudios.

Designwedstrijd
Op het plein bij de Hervormde Kerk worden de jongste kinderen verrast
door ballonnenclown Tallie. Ze tovert tussen 12.30 en 14.00 uur de mooiste
figuren en dieren uit haar grote tas met ballonnen. Ieder kind mag iets moois
mee naar huis nemen!
In het Workshop Café zijn alle bezoekers welkom om zelf creatief aan de slag
te gaan. O.b.v. de kunstenaars van Stichting Creactief Vaals kan iedereen
meedoen aan schilderen, knutselen of collages maken. Voor de kinderen
van de basisschool is er bovendien een designwedstrijd (van 12.00 tot 16.30
uur) met als thema het nieuwe Julianaplein. De mooiste tekeningen worden
beloond met een leuke prijs!
Tussen 15.00 en 17.00 uur geeft het internationale trio van jazz-musicus Joep
van Leeuwen twee optredens in het Muziekpaviljoen. Meer info op: www.
designermarktvaals.nl of facebook: @DesignermarktVaals .

Streekproductenfestival
Gelijktijdig (vanaf 12.30 uur) vindt om het vernieuwde Julianaplein een
streekproductenfestival plaats. Hier kunnen bezoekers in een gezellige sfeer
van lokale en regionale producten proeven en genieten. Meer dan 30 marktstands vol met goede, zuivere, lokale en regionale producten. Het plein van
de goede smaak verbindt genieten met lokale topkwaliteit in een feestelijk
kader van bewustzijn en duurzaamheid. Geniet van de tongstrelende
gerechten die hier aangeboden worden en de relaxte sfeer om en nabij het
nieuw geopende plein. Meer info op de website www.vaals.nl .

in juli en augustus pauze van 12.30 tot 13.30

Pagina 6

Nr. 38 22 september 2016

Eerste extreem
Bergdorpjesvoetbalwedstrijd
In het Bergdorpje Vijlen wordt woensdag
28 september de eerste Extreem
Bergdorpjes Voetbal van Nederland
gespeeld. De plaatselijke voetbalclub, RKVV
Vijlen, en WDZ uit Bocholtz nemen het
tegen elkaar op. De wedstrijd moet een
aanzet zijn voor een kleine competitie in
het Limburgse Heuvelland.

Alpen
Het idee is over komen waaien uit de Alpen.
Extreem Bergdorpjes Voetbal wordt
gespeeld op een alm met een hellingspercentage van maar liefst 20 procent of
meer. Het veld is kleiner dan een regulier
voetbalveld (30 meter bij 20 meter), net
zoals de goals. Ook het aantal spelers is
teruggebracht naar 5 tegen 5.
Maar daarentegen is de moeilijkheidsgraad
om te voetballen sterk toegenomen.

Wanneer
De wedstrijd wordt woensdag 28
september vanaf 18.30 uur gehouden.
De ontmoeting vindt plaats in een weiland
aan de Vijlenberg, recht tegenover Taverne
& IJscafe Oud-Vijlen.
Het weiland, dat normaal gesproken
plaats biedt aan paarden en koeien, wordt
speciaal voor die dag gemaaid. Vervolgens
worden vlak voor de wedstrijd de lijnen
gekalkt, de cornervlaggen en natuurlijk
de goals geplaatst.

Initiatief
Dat ging uit van Van der Linden
Adviesgroep uit Bocholtz, Hotel restaurant
Vijlerhof en Hotel restaurant Cuba Libre,
beiden uit Vijlen. Ondersteund wordt het
evenement door de voetbalverenigingen
RKVV Vijlen en WDZ.

Impressie van extreem bergdorpjesvoetbal op een Alpenweide.

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Volgende week dinsdag 27 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.
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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
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Laatste Woensdagwandeltocht
Phil op Graduiertenfest in Aken
De Bocholtzer harmonie heeft, na de succesvolle muzikale bijdrage van de
afgelopen jaren, weer gespeeld tijdens het Graduiertenfest van de RWTH in
Tivoli Aken. Ze verzorgde zaterdag 10 september tijdens de uitreiking van
de diploma’s en ook erna een muzikale bijdrage. Daar dit een besloten feest
is konden noch supporters, noch familieleden mee. De foto geeft een beeld
van het gebeuren. De harmonie speelde vanaf een speciaal gebouwd podium en dat nu al voor de derde keer.

Woensdag 5 oktober organiseert Wsv NOAD alweer de zesde en tevens laatste
woensdagwandeltocht van dit jaar vanuit Brasserie De Driesprong, Kruinweg
3 in Simpelveld. (Volg de pijlen richting Natuurtransferium en bungalowpark).
Deze tochten kunnen zich verheugen over een toenemende belangstelling.
De laatst gehouden tocht op 7 september leverde ruim 250 wandelaars op.
De woensdagwandeltochten zijn ideale tochten voor
iedereen die op zoek is naar
een ontspannen en gezond
uitje op een doordeweekse dag. Er worden steeds
nieuwe routes en paden
uitgezet, die u kennis laten
maken met al het mooie
dat Simpelveld en
omgeving te bieden heeft.
De routes voeren door de
mooie grensregio in
Oostelijk Zuid-Limburg.
Men kan de 5 en 10 km
wandelen. Wilt u 15 km
wandelen dan kan dit ook
door na de lus van 10 km
ook nog de lus van 5 km te
wandelen.

5km

De Phil op het podium en de z.g. Graduierten op de voorgrond. Als allen
hun diploma’s hebben ontvangen gooien ze hun hoofddeksels in de lucht
net als in Amerika.

Die gaat over rustige
wegen in de omgeving van
Baneheide. Op de terugweg
loopt men nog gedeeltelijk
over het spoorwegemplacement van de ZLSM.

10km

Het parkoers van de 10
km gaat via het Platebos
en het Kolmonderbos om
via oude smokkelwegen in
Bocholtz te komen alwaar
in café Oud Bocholtz een
rustplaats is ingericht.
Daar vandaan wandelt men
hoofdzakelijk over rustige
veldwegen terug richting
de finish in Simpelveld.
Zie ook: www.afstandmeten.nl/index.php?id=1832218

Starttijden

10 en 15 km van 8 – 13 uur
en de 5 km van 8 – 14 uur.
Het startbureau sluit om
16.30 uur.
Inschrijfgeld: € 2,50. Leden
van erkende wandelsportorganisaties
ontvangen € 1,- korting.
Er zijn verschillende stickers
te koop voor € 0,25. IVV
stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt
iedere wandelaar een
versnapering voor
onderweg.
Inlichtingen:
Han Pirovano 045-5250190
of 06-12534731.
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 op eigen risico.
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Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,in95.
september alleen nog op woensdag,
vanaf oktober elke woensdag en donderdag
Woensdag 28-09:
Voorgerecht: Kippensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Friet- zuurvlees- salade –
appelmoes
Nagerecht: Chocolademousse
Woensdag 5-10:
Voorgerecht: Kervel/venkel soep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: Kipschnitzel champroom -of
zigeunersaus – wedges – salade
Nagerecht: Aardbeien mousse
Donderdag 6-10:
Voorgerecht: Frisse herfst salade
Hoofdgerecht: Aardappelpuree – braadworst –
bloemkool
Nagerecht: Bitterkoekjes bavarois
Vanaf deze editie vindt u hier in de Troef onze
aanschuifmenu’s. Dat houdt in, dat u op iedere
woensdag en donderdag een overheerlijk
3-gangen menu eet voor maar € 8,95.
U dient alleen voor dinsdagavond 21 uur te reserveren voor woensdag, en woensdagavond tot 21
uur voor donderdag.
U kunt reserveren via facebook, mail en
telefonisch.
Kortom: Heerlijk eten in een gezellige ambiance
voor een eerlijke prijs!!
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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Kerkdiensten
parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 24 sept.
19.00 uur:
Gest. jrd. ouders
Berger – van Loo en
zoon Sjef
Trautje Delnoy –
Godschalk (collecte)
Mathieu Gulpen en
Elly Gehlen en
overl. fam.leden.

Vrijwilligersvacatureladder Vaals

Een greep uit
het aanbod:
Therapeuten voor “Paard in Nood”:
Ben jij een therapeut, geef of volg je
bepaalde opleidingen, heb je bepaalde
kennis die je wilt doneren op vrijwillige
basis? dan kan dat bij “Paard in Nood”.

Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar
zorgvrijwilligers. De zorgvrijwilliger
doorbreekt de eenzaamheid door op
bezoek te gaan en een praatje te maken,
door te luisteren, samen te wandelen of
ergens naar toe te gaan.

Zondag 25 sept..
9.45 uur: Gest. h. mis
ouders Vanwersch – Wij zijn op zoek naar vrijwilligers om bij
“Radio Krijtland” zelf een
Souren en familie.
radioprogramma te presenteren en in
Maandag 26 sept. te richten, zoals o.a. sport en cultuur.
19.00 uur: Voor alle
parochianen.
Wilt U meer weten?
Kom voorbij of bel even:
Zaterdag 1 okt.
Vrijwilligerscentrale Vaals
19.00 uur:
Maastrichterlaan 73A
Zondag 2 okt.
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u
9.45 uur:
vrijwilligerswerk@vaals.nl
Maandag 3 okt..
043-3040011 of 06-46112017
19.00 uur:

KORTVERMELD
BOCHOLTZ: Uitslag Fanfareloterij
De prijzen vielen op de volgende
nummers.
1e prijs € 100 op nr. 2365 - 2e prijs
€ 75 nr. 784 - 3e prijs € 50 nr. 2419.
De 4e t/m de 10e prijs van € 25 met
de volgende nummers: 1700 - 1335
- 1938 - 1739 - 574 - 2221 en 233.
De prijzen kunnen worden afgehaald
bij: Jean Brouns Heiweg 92 Bocholtz.
045-5440966. Na 18 uur.
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SIMPELVELD: Senioren+ wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Woensdag 5 oktober is de volgende:
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.

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Omroep Krijtland
Regiojournaal, ’t Affiche en Jan & Alleman
Deze week start de uitzending met het Regiojournaal, met daarin
aandacht voor de start van het crowd-farming project in Mechelen en
de uitreiking van de Gulpener Duim. Daarna een nieuwe aflevering
van ’t Affiche, waarin we terugkijken op de Rainbow Run van Talent
in Reijmerstok. Tot slot een nieuwe aflevering van Jan & Alleman. Jan
Somers praat daarin met Bert Graaf, dialect-schrijver uit Vaals.
Deze tv-uitzending start vandaag donderdag 22 september en is een
week lang dagelijks op ieder oneven 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 www.omroepkrijtland.nl .
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WDZ info

Gezond leven als een prof
Onder deze titel organiseerden Mondriaan Preventie, Roda JC en WDZ een avond
waar op heel speelse manier jeugdspelers en ouders van jeugd
gewezen werden op het belang van een gezonde voeding en het gevaar van het
gebruik van alcohol, nicotine en drugs.
Mondriaan Preventie werd vertegenwoordigd door een achttal preventiemedewerkers, van Roda JC waren naast een aantal kaderleden ook twee spelers aanwezig,
Mitchel Paulissen en Tom van Hyfte. En natuurlijk waren ook de mascottes ‘t Koempeltje en ’t Juupje.
Van de zijde van WDZ waren naast de kantinecommissie ook een dertigtal jeugdleiders aanwezig. Ruim honderd jeugdleden en zestig ouders namen deel aan de
avond. Het spektakel werd geopend door WDZ voorzitter Huub Schepers, waarna
wethouder Schleijpen in een gloedvolle toespraak het belang van deze voorlichtingsavond onderstreepte.
Voor de jeugdleden kon het spellencircuit beginnen met dribbelen en penaltyschieten met en zonder roesbril, latje trap, zandzakkenloop, schiet maar raak en rugby. En
tussendoor als welkome verfrissing een smoothie.
Voor de ouders intussen werd in het clubhuis de nodige informatie verschaft over het
onderwerp van de avond. Hierbij was Monique Engel, kinderarts in het Academisch
Ziekenhuis Maastricht, aanwezig. Rond de klok van negen kon de WDZ voorzitter met
de nodige trots een geweldige happening afsluiten met dankzegging aan allen die deze avond mogelijk hadden gemaakt.

Heerlerbaan
WDZ stuit zondag op een oude bekende, zowel uit de vierde
klasse en de derde klasse en nu weer in de vierde klasse. In de
afgelopen jaren zijn er heel wat duels uitgevochten met de
mannen van RKHBS. WDZ heeft goede banden met de vereniging,
oud WDZ trainer Joop Dacier heeft bij HBS zijn trainersloopbaan
beëindigd. Geen reden echter om punten weg te geven. Trainer
Paul van Putten wil graag bovenin mee blijven draaien.
Het wordt overigens druk op het sportpark Neerhagerbos, want
ook het tweede, het derde en de vrouwen spelen thuis.
PROGRAMMA
Zaterdag 24 september:
JO19-1 WDZ - SV Geuldal
15.00u.
JO17-1 WDZ - ST SNC’14/BMR
14.30u.
JO17-2 ST SVN/Abdissenbosch - WDZ 13.00u.
JO15-1G WDZ - FC Kerkrade - West
13.30u.
JO15-2 FC Kerkrade - West - WDZ
12.45u.
JO13-1 ST Voerendaal/RKSVB - WDZ 11.30u.
JO13-2G WDZ - Walram
11.45u.
lees verder op pagina 12

Competitie
Op zondag 18 september vond de eerste competitiewedstrijd
van het seizoen 2016-2017 plaats. Hieronder de uitslagen:
BBC 1 – BC Wik 1:
BBC 2 – BC Trilan 2:
BBC 3 – BC Trilan 4:
BBC 4 – BC Weert 4:
BBC 5 – BC Trilan 8:

4-4
2-6
1-7
6-2
3-5

Kijk voor meer nieuws en informatie
op onze website www.bbc77.nl of
vind ons op Facebook:
Bocholtze Badminton Club ’77.
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Trainercaroussel
Tweede elftal trainer Sven Nicolaije verlaat Rood Groen LVC01 en gaat naar
Vijlen. Drie seizoenen was hij trainer van het tweede van Rood Groen
LVC01. Daarnaast was hij een zeer gewaardeerde assistent van Marcel
Canisius op het eerste elftal. Sven heeft zich de laatste jaren ontwikkeld
tot een zeer gepassioneerde trainer. En zoals het dan ook vaak gaat met
talenten, andere verenigingen zien dit ook.

Per direct
Verlaat Sven de club om hoofdtrainer te worden van rkvv Vijlen.
Deze zochten een opvolger voor Richard Bessems die per direct een
contract heeft getekend bij een Chinese profclub. Zulke kansen komen
niet vaak voor. De club wenst hem alle succes en hoopt hem nog vaak te
begroeten op het sportcomplex Molenveld te Vaals. Voor het tweede elftal
gaat Rood Groen LVC01daarom op zoek naar een nieuwe trainer.
Kandidaten kunnen zich uiteraard melden via info@roodgroenlvc01.nl .

Vervolg
programma
WDZ

JO11-1 WDZ - Bunde
JO11-2G RKHBS - WDZ
JO11-3G Bekkerveld JO11-6 - WDZ
JO11-4 WDZ - FC Kerkrade - West JO11-5
JO9-1 WDZ - ST RKVVM/Sibbe
JO9-2G WDZ - ST Wijnandia/RKSV Minor
JO9-3G Eijsden JO9-5 - WDZ
JO7-1 WDZ - SV Geuldal
JO7-2 WDZ - SV Geuldal
Ve Bekkerveld – WDZ

10.30u.
09.00u.
11.15u.
10.00u.
10.00u.
10.00u.
10.45u.
09.00u.
09.00u.
17.00u.

Zondag 25 september:
1e WDZ - RKHBS
14.30u.
2e WDZ - RKSV Minor
11.30u.
3e WDZ - Keer 2
10.30u.
4e SV Zwart - Wit ‘19 3 - WDZ
11.00u.
VR1 WDZ - Heer
11.00u.
Uitslagen
JO 19-1 Roodgroen LVC - WDZ JO 19-1
0-7
WDZ JO 17-1 - Geertruidse Boys JO 17-1G 8-1
SV Geuldal JO 17-2 - WDZ JO 17-2
0-5
WDZ JO 15-2 - RKSV-Voerendaal JO 15-3
7-3
VV Alfa Sport JO 13-1 - WDZ JO 13-1
3-5
SJO ZW19-SVS JO 1 - WDZ JO 13-2G
3-3
WDZ JO 11-1 - VV Schaesberg JO 11-3
26-0
Roodgroen LVC - JO 11-2 - WDZ JO 11-2G
1-7
WDZ JO 11-3G - Bekkerveld JO 11-5
1-4
Keer JO 9-1 - WDZ JO 9-1
0-1
WDZ JO 9-2G - FC Kerkrade West JO 9-2
1-1
WDZ JO 9-3G - ST RKSVB-Voerendaal JO 9-3 0-1
WDZ veteranen - RKSVB Veteranen
5-3
Haanrade 1 - WDZ 1
Scharn 2 - WDZ 2
VV Hellas 2 - WDZ 3
WDZ 4 - SV Geulgal 5
SV Hulsgerd Vr1 - WDZ Vr1
SV Simpelveld 35+1 - WDZ 35+1
WDZ 35+1 - Partij 35+1
DV Geuldal 35+1 - WDZ 35+1
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1-2
0-3
0-2
3-1
6-0
1-1
1-2
1-0
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