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Horrortocht komt er aan
Oktoberfeest bij Jubileum
De supportersclub van GV Wilhelmina Bocholtz is weer volop bezig met de
organisatie van de Horrortocht op 15 oktober, voor zowel leden en niet leden.
Keidorf Musikanten
De bekende blaaskapel uit Bocholtz vieren hun 70-jarig bestaan met een
grandioos Oktoberfest op zaterdag 8 en zondag 9 oktober. Alles wat bij een
Oktoberfest hoort, zal er zijn: een prachtig aangeklede Harmoniezaal, een
programma met de schwung van geweldige kapellen en natuurlijk bier en
een lekkere hap!
In de aanloop gingen de leden van de Keidorfmusikanten alvast op de foto.
‘We delen de liefde voor de blaasmuziek én de gezelligheid. “Dat willen we nu
eens niet alleen met onze optredens en repetities laten horen aan iedereen.
Vandaar dit feestweekend “.

Na de geslaagde tocht verleden jaar wordt ook deze keer weer vanuit Simpelveld vertrokken en wel bij Wiel en Miriam Houben aan de Stampstraat 39,
vanuit de schuur. Hier is ook gelegenheid voor een hapje en drankje tegen
zeer gereduceerde prijs.

Figuranten

Het is de club gelukt weer meer figuranten te
krijgen, wat resulteert in meer en betere schrik
momenten. De tocht heeft een lengte van 6,5 km,
en het advies is geen kinderen jonger dan 7 jaar
mee te nemen.
De eerste groepen kunnen vanaf 19.00 uur vertrekken, en het is de bedoeling dat groepen met jeugd
zo vroeg mogelijk vertrekken. Omdat er afgelopen
jaar zoveel mensen aan het vertrek waren, wil men
graag vooraf weten wie er komt. Het is de bedoeling dat de groepen
maximaal bestaan uit 8 man (minimaal 2 volwassenen per groep )
De inschrijving stopt bij 150 man, omdat het anders te laat wordt om
iedereen op tijd binnen te krijgen.

Belangrijk

Geen zaklampen meenemen, de organisatie zorgt hiervoor, wat voor
iedereen meer spanning en fun zal betekenen.
Bij zo’n 150 deelnemers kan de eerste groep waarschijnlijk al om 18.30 uur
vertrekken. Die met jeugd natuurlijk in het begin. Uiteraard is er onderweg
weer een controle post waar men iets warms krijgt.

Inschrijfformulieren
70 jaar Blaasmuziek met de Keidorfmusikanten. Lees verder op pagina 3

Feestelijke opening Koningin
Julianaplein Vaals

Deze zijn op de Wilhelminazaal verkrijgbaar en via facebook en website te
downloaden. Inschrijven kan ook via mail jo.direcks63@gmail.com
of jdirecks@vodafonethuis.nl
Ieder krijgt altijd een bevestiging van inschrijving. Indien dat niet het geval is
graag even bellen met 06-11.01.86.68 . Opgeven kan ook telefonisch via 0611.01.86.68. Voor vragen kan men op deze nummers ook terecht of mailen.
Graag snel in schrijven, ( vol is vol ) en niet te wachten tot het laatste moment,
zodat er ook voldoende soep, en drank onderweg is voor alle deelnemers.

Na maanden van voorbereidingen werd vrijdagavond 23 september in
Vaals het Koningin Julianaplein officieel door Gouverneur Bovens geopend.
Het talrijke publiek werd verrast door een prachtig muziekspektakel van
lokale harmonie en zangkoren. Ook het Aansluitend Frühschoppen, een drukbezochte Designermarkt en een
Verder in
led-fonteinenveld, het nieuwe verfbekstreekproductenmarkt in het nieuwe centrum van Vaals.
ken en de Von Clermontuin werden
officieel in gebruik genomen, waarbij
Johann Arnold von Clermont” in hoogsteigen persoon samen met zijn vrouw
Vliegend Hert
en kinderen acte de présence gaven,
Bocholtz
alsmede het door Jef Wishaupt
vervaardigde kunstwerk Bron van Leven
Sprookjeseveneen onthuld door deputé van der Broeck,
ment Simpelveld
die zeer onder de indruk was van hetgeen er in Vaals tot stand is gebracht.
Burendag “Um d’r
Zaterdag werd het feestweekend
vervolgd met de Vaals Beweegtdag,
Paum”
demonstraties van de Regionale Brandweer Zuid-Limburg en activiteiten door
Vakwerkbouw
Stichting Vuur. ’s Avonds was er een
feestavond met o.a. 10 Feet Up, Guido
Zuid Limburg
Staps en DJ It’s Jorday. Zondag begon
Impressie van de opening met op de voorgrond het tapijt in steen, dat
met een openluchtmis gecelebreerd
Reüniewedstrijd
herrinnert aan de geschiedenis van Vaals met o.a. de von Clermonts
door pastoor Broekhoven.
Wit Groen VC Vaals
(weven-textiel en lakenfabrieken).
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Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl .

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. 0455441100
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)

te koop:

winter violen
diverse kleuren
ook verse eieren
van eigen kippen
Hoveniersbedrijf
Grooten
Molenweg 7 Bocholtz
06 – 51.51. 29.21
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AGENDA

Vrijdag 7 oktober:
Extra voorstelling “Gans Angesj” in Klimboom Simpelveld
Aanvang 20 uur.

Zaterdag 8 oktober:
Oktoberfeest bij Jubileum Keidorf Musikanten
met Wahnsinn. Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel en advertentie)
Reüniewedstrijd Wit Groen VC Vaals (zie ook artikel).

Zondag 9 oktober:
Oktoberfeest bij Jubileum Keidorf Musikanten
Kapellentreffen. Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang 14 uur
Entree Vrije gave. (zie ook artikel en advertentie)
Fanclub Limbo Express naar Ahrdal
Vertrek 9 uur (zie ook artikel).
ENCI koor + Jack Vinders in Klimboom
Aanvang 20 uur.

Woensdag 12 oktober:
Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in de Rode Beuk Kloosterstraat Simpelveld
(zie ook artikel).
Zo lang mogelijk eigen baas
Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz in Rode Beuk
Kloosterstraat Simpelveld, aanvang 19.00 uur
(zie ook artikel).

BEZORGER(STER)
Gezocht
voor één route in
Bocholtz - Eys
en in Vijlen Centrum
Minim. leeft. 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. (Contante, zeer
goede betaling, per verspreiding)

Dinsdag 18 oktober
lezing vakwerkbouw in Zuid Limburg
Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld.
zie artikel

OUD PAPIER

Flessenaktie Össkes Ees vanaf 17.30 uur
(zie ook Kortvermeld).

HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.

Zaterdag 15 oktober:

Vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen.

Horrortocht
Supportersclub van GV Wilhelmina Bocholtz
(zie ook artikel).

Zondag 16 oktober
met IVN Vijlen-Vaals mee naar Bergse Heide en
Meertensgroeve
Vertrek 9.30 uur IVN lokaal Lindenstraat 17 Vaals en parkeerplaats Natuurtransferium, Kruinweg Simpelveld
(zie ook artikel).
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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
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

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 14 oktober:
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.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 18 oktober:
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: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 11 oktober:
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.
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Oktoberfeest bij Jubileum
Keidorf Musikanten
Start
Het Oktoberfest gaat zaterdagavond 8 oktober om 20 uur van start met
een optreden van de Keidorfmusikanten. Zij staan in het voorprogramma van Wahnsinn de band die helemaal los gaat met hun Alpenparade,
Hüttenfest, Ober-bayerisch. Piet Meesters, d’r Völser buuttereedner, zal
het programma aan elkaar praten.

Kapellentreffen
Dat vindt zondag 9 oktober plaats

Programma
14 uur: Blaaskapel Marlènticka , een geweldige kapel die al vaak in de
prijzen viel met voorkeur voor Tsjechische blaasmuziek.
16 uur: Die Altbömische brengen heerlijke Egerländermuziek op een
hoog niveau.
18 uur: De Eiserbach Musikanten, de ‘andere’ blaaskapel uit Bocholtz.
Verleden jaar behaalden ze nog de tweede prijs tijdens de Europese
kampioenschappen voor Böhmisch-Mährische blaasmuziek in Kerkrade. Er valt dus heel veel te genieten ( zie ook de advertentie op pagina 5).

Kaartverkoop
Bij sigarenspeciaalzaal Jos Laval en Plus Tossings Bocholtz evenals de
Witte Bazar in Simpelveld.

KORTVERMELD
Die Altböhmische tijdens een optreden.

Sint Nicolaas in Bocholtz
Collecte

Van maandag 17 tot en met zaterdag 29 oktober a.s.
houdt het St. Nicolaas comité de jaarlijkse
huis aan huis collecte, waarvan de opbrengst geheel
ten goede van de Bocholtzer kinderen komt,
van de allerkleinsten tot en met de jeugd van groep 8.

Intocht
Die is zondag 13 november en dan ontvangen de kinderen die de
basisschool nog niet bezoeken een surprisezak en mogen zij een
cadeautje uitzoeken. Nadere info hierover vindt u tezijnertijd weer in
Troef.

EYS / BOCHOLTZ-SIMPELVELD IVN
Dagwandeling
Zondag 16 oktober organiseert het IVN een pracht van een natuurwandeling van
Hans Hermans, die hij een ”Kruistocht naar Gèhn-Zie” noemt. Hij zette deze
wandeling 27 jaar geleden op papier. Deze wandeling van Vijlen naar Sippenaeken
en terug is een tocht door een 5***** landschap. Start 9.30 uur op de parkeerplaats
aan de Pastorijstraat te Vijlen. Na ca. 10 km aankomst in Sippenaeken alwaar pauze
in Auberge “le Barbeau” t.o. de kerk. Na de pauze ca. 7 km lopen naar Vijlen.
Zoals wellicht bekend zijn er in dit gebied enkele pittige hellingen.
Het vertrek vanaf de Markt in Simpelveld is om 9.00 uur.
Carpoolen € 1.50 per persoon. Iedereen is welkom (ook niet leden).
Deelname alsmede het meereizen is geheel voor eigen risico.
Inlichtingen: Constance Kerremans
043-4506270 of Math Kockelkoren
045-5443342

Bonnetjes
Tijdens de huis aan huis collecte kunt U, indien U met uw kind naar de
Sint wilt komen, aan de collectant een bonnetje vragen, waarmee u op
zondag 13 november de surprisezak en het cadeautje kunt afhalen.
Ook broertjes en zusjes zijn natuurlijk van harte welkom. Voor deze
kinderen zijn er weer de koopbonnen ad € 4.50 die U bij het bezoek
aan de Sint in de Harmoniezaal kunt kopen.
Op school wordt het Sinterklaasfeest vrijdag 2 december
georganiseerd door de oudervereniging en leerkrachten.
Het Sint Nicolaascomité zal op deze dag zorgdragen voor snoepzakken
voor alle leerlingen en cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4. De groepen
5 t/m 8 krijgen namens de sint een klassikaal cadeau aangeboden. Dit
alles wordt ook uit de opbrengst van deze collecte bekostigd.

info
Daarvoor kunt u contact opnemen met het secretariaat, Suzanne
045-5441597.
Sodermans
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Vliegend Hert in Bocholtz
Olaf Steinbusch ontdekte in zijn tuin aan de Zandberg het
groot Vliegend Hert of ook wel Hertkever genoemd.
Het Vliegend Hert is een van de grootste kevers die in Europa voorkomen en
kan een lengte van 9 cm bereiken. Hij is erg zeldzaam en is een beschermde
diersoort. Olaf nam contact op met het IVN Bocholtz-Simpelveld en samen
met de gemeente, het IKL en Scouting St. Lucia zijn er een tweetal broedstoven gerealiseerd in het park op de Zandberg.

Voortplanten
Een broedstoof is een plek waar het Vliegend Hert zich kan voortplanten.
Deze broedstoof bestaat uit eiken stammetjes die aangetast zijn door witrotschimmel en ongeveer 1 meter in de grond steken. Na paring worden na enige tijd de eitjes afgezet in het rottend hout.
Na enkele weken worden dit een larve. Als de
larve aan verpopping toe is trekt hij verder
de grond in. Hij voedt zich van de sappen van
het rottend eikenhout. Als de larve een kever
is geworden komt hij weer boven de grond.
Deze cyclus van eitje tot kever kan naar
gelang omstandigheden 4 tot 8 jaar duren. En
als ze er dan eindelijk zijn leeft het mannetje

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
9 uur vanuit Wittem naar Bad Neuenahr, waar de deelnemers de tijd krijgen
om dit stadje te verkennen en op eigen gelegenheid te lunchen. 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

www.vegersmeubelen.nl

Smulhaag

Ook is er in het park een smulhaag gerealiseerd van bessen. Hmmmm lekker.

Het Vliegend Hert: Links het mannetje, rechts het vrouwtje.

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

De hele bubs bij een geïnstalleerde broedstoof voor het Vliegend Hert.
Op de achtergrond het insectenhotel in het park aan de Zandberg in
Bocholtz,
slechts enkele weken en het vrouwtje 1 tot 2 maanden.
Kijk ook eens op internet, daar vindt u heel veel over deze uitzonderlijke
maar boeiende kever.

‘Weinprobe’ in de wijnkelder.
Rond 20.30 uur wordt de thuisreis weer aanvaard, zodat het gezelschap
tegen 22.00 uur weer terug is
in Wittem.
Meer info door een
mail te sturen naar
fanclub@limbo-express.nl
of te bellen met

Limbo Express geheel
in stijl.

RELAXFAUTEUIL GUBBIO
STEL ZELF JE RELAXFAUTEUIL SAMEN:
Keuze in armleuningen
Keuze in rugleuningen
Keuze in draaipoten
Keuze in relaxfuncties
Keuze in stofferingen

Vanaf

€ 1249,-

Leverbaar in: XS-Small, Small, Medium en Large

W O O N B O U L E V A R D

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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Weer Sprookjesevenement
Simpelveld

Vrijdagavond 21 oktober en voor het vijfde achtereenvolgende jaar.
Vertrek tussen 18.30 en 20.30 uur, ook dit jaar vanuit de Sportlaan.

route
Dan wacht een fraaie route voor groot en klein op u met
op 20 plekken veel elfjes, kabouters, trollen, heksen, prinsessen, koningen, sprookjesfiguren en natuurlijk ook de niet te missen olifant.

entree
Die is ook dit jaar weer laag gehouden. Kinderen t/m 12 jaar betalen
€ 1,50 en alle anderen € 2,50. De magische sprookjestocht is niet
alleen bedoeld voor kinderen, maar voor iedereen die een gezellig
avondje wil beleven.
U kunt vanaf nu uw kaartje kopen bij de diverse
voorverkoopadressen:
Friture Oranjeplein, Oranjeplein 1A, Simpelveld.
Speelgoedzaak Play Town, Kloosterplein 42C, Simpelveld.
Bakkerij Ivo Dreessen, Wilhelminastraat 27, Bocholtz.
Harlekino Hobby, Passage 15, Gulpen.
Stef Shoes, Tyrellsestraat 7, Vaals.
lieë veer, Grupellostraat 40, Kerkrade

Waarop zou de boogschutter nu schieten in het donker?

EYS: Flessenaktie
Össkes
Deze wordt wederom
woensdag 12 oktober
gehouden
De bedoeling is dat de jonge
leden van onze vereniging,
samen met begeleiders,
huis aan huis in Eys, langs de
deur komen om flessen met
statiegeld op te halen die dan
ingeleverd worden. Het statiegeld komt ten goede aan de
clubkas, zodat ook dit jaar aan
de jeugd een leuke karnaval
kan aangeboden worden.
Indien U op deze dag of
tijdstip niet thuis bent, kunt U
de lege flessen buiten zetten
of afgeven bij de buren, met
het affiche eraan, dat huis aan
huis is bezorgd.
Houdt u er rekening mee dat
alleen Nederlandse flessen
ingeleverd kunnen worden.
Dus: Woensdag 12 oktober
vanaf 17.30 uur flessenaktie
van de Össkes va Ees.
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Bent u toe aan
een nieuwe
woning?

Maak
kans op
ee
interieu n
radvies*

Kom langs voor een
hypotheekgesprek waar
we echt de tijd voor nemen

Financiële Adviesgroep Bocholtz/Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72/06-51556496
E info@fab-bocholtz.com
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* Deze actie van RegioBank loopt van 19 september tot 1 november 2016. Vraag ons naar de voorwaarden of kijk op regiobank.nl/voorwaarden.

KORTVERMELD

Burendag “Um d’r Paum”

Zaterdag 24 september jl. organiseerde de Bocholtzer buurtvereniging (een van de oudste uit 1945) voor het eerst Burendag.
Dit is een nationaal initiatief van Douwe
Egberts en het Oranje Fonds om het onderlinge contact tussen mensen uit je omgeving te vergroten. Dit laatste is ook het belangrijkste
doel van de buurtvereniging. Men had hiervoor een plan ingediend
bij het Oranje fonds voor een bijdrage om de natuur in de buurt een
handje te helpen. Dit door het ophangen van nestkastjes voor o.a.
zwaluwen en mezen en vlinderkastjes, maar ook het plaatsen van
egelkorven, vleermuishuisjes en het planten van vlinderstruiken.

gestart
werd met zo’n 35 gezinnen door gezellig bij kletsen in het zonnetje,
onder het genot van koffie en thee en zelf gemaakte wafels. Nadat
ook de burgemeester en twee wethouders aan waren gesloten
werden de diverse nestkastjes, voederbakjes, vetbollen etc. verdeeld
onder de aanwezige gezinnen. Gezamenlijk werd daarna de buurt in
gegaan om deze op te hangen en de vlinderstruiken te planten.

geslaagd
“Um d’r Paum” kijkt terug op een activiteit, die mede door de financiële bijdrage van het Oranje Fonds, als zeer geslaagd mag worden
genoemd. Burendag zal zeker als jaarlijks terugkerende activiteit,
naast de gemiddeld 14 andere jaarlijkse buurtactiviteiten, worden
georganiseerd.

Gearriveerd : volop monturen van de laatste beurs !

Zo lang mogelijk eigen baas
Het Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz organiseert voor de 24e
keer de Infobijeenkomst. Deze avond is op woensdag 12 oktober in de Rode
Beuk aan de Kloosterstraat 57 in Simpelveld, aanvang 19.00 uur.
Thema’s: Doelgroepenvervoer en het Wmo-loket.

Wat is doelgroepenvervoer?
Veel mensen hebben ooit – sommigen vaak – gebruik gemaakt van de Regiotaxi voor een reisje naar Heerlen of Kerkrade of in de Gemeente Simpelveld zelf. Met een Wmo-pasje kan men goedkoop taxivervoer krijgen. Vanaf
11 december is het systeem zo opgezet dat het geldt voor de hele provincie
Limburg. Omnibuzz organiseert het.
Bij de Infoavond krijgt u te horen wat er verandert en wat er niet verandert,
wat de kosten zijn en hoe vaak en hoever u kunt reizen met de taxi.
Jo Linders praat u bij.

Het Wmo-loket.
Wat is het? Wat doet het? Hoe werkt het?
Stel u hebt hulp nodig bij het huishouden of u moet aanpassingen doen in
huis of u wilt vervoer regelen. Hoe dient u een aanvraag in en wat gebeurt
er daarmee
Bijvoorbeeld een scootmobiel. Hoe wordt er bepaald of u er een krijgt en
vooral: wat kost dat?
Die eigen bijdrage. Hoe wordt die bepaald en door wie? Wat heeft uw inkomen ermee te maken?
Ooit gehoord van een “keukentafelgesprek”? Wat is het eigenlijk? Op welke
manier kunt u zich daarop voorbereiden en welke hulp kunt u daarbij
krijgen?
Loes Breeschoten-Stal zal, samen met collega’s vertellen, hoe het werkt.
Voor vervoer naar en van de Rode Beuk staat taxi van Meurs gratis voor u
klaar. Meldt u zich op tijd aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk op maandag 10
oktober ( 5442877). Mocht u achteraf verhinderd zijn, dan wel graag tijdig
afmelden bij Taxi van Meurs ( 5442776).
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Gezellig kletsen bij het wachten op uitdeling van de attributen om
de buurt weer een stukje te verfraaien.

Personeel Gezocht M/V
Grand-café ZeRa in Vaals is op zoek
naar enthousiaste flexibele
medewerkers
voor de functie

medewerker bediening
Ervaring is welkom
Aantal uren in overleg
Interesse? Bel 06-10608731
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Inloopdag Mantelzorgers
in Oktober
Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in Simpelveld. Deze
keer woensdag 12 oktober van 10-12 uur
in de Rode Beuk aan de Kloosterstraat.
Mantelzorgers en zorgvrijwilligers
kunnen er onder het genot van een kopje
koffie hun verhaal vertellen of juist de
zorgen even van zich afzetten. Aan de
bijeenkomsten is maandelijks een thema
gekoppeld. Nu is dat voor deze maand:

Informatie over mentorschap,
levenstestament en bewindvoering

vragen
Nadat het thema besproken is, kunnen
algemene vragen met betrekking tot
mantelzorg gesteld worden, desgewenst
individueel. Zorgt u voor een zieke of
hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname,
koffie en thee zijn gratis.

info
Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl
045-2114000.
Email: info@mantelzorgparkstad.nl .

Vakwerkbouw in
Zuid Limburg over 600 jaar
Lezing en boekpresentatie door Coen
Eggen dinsdag 18 oktober om 20.00 uur
in de zaal van Oud Zumpelveld, Irmstraat
23 te Simpelveld.
Hij neemt u mee in de historie van de vakwerkbouw in zuidelijk Limburg waarbij na
500 jaar bouwen, een eeuw van herwaardering en restauratie begon..
“Wat let ons vervolgens om nieuw te gaan
bouwen volgens deze oeroude methode?
Geen gebouwen in oude stijl, maar goede
hedendaagse. Bouwen met materialen uit
de streek!”

veldwerk
Spreker Coen Eggen is de vakwerkdeskundige bij uitstek. Hij heeft de afgelopen
veertig jaar intensief veldwerk gedaan
in Limburg en nabije omgeving. Dit jaar
publiceerde hij Vakwerkbouw, 600 jaar
bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken. Met veel voorbeelden
en meer dan 700 illustraties laat hij zien
welke gebouwsoorten en invloeden in
Zuid-Limburg voorkomen.
Leden van heemkundevereniging De Bongard hebben gratis
toegang, niet-leden betalen € 2.

Gerestaureerd vakwerkhuis aan de Baneheiderweg 36 op de
Bocholtzerheide dat (gezien de bordjes op de gevel ) de status van
Rijksmonument heeft en natuurlijk ook een emaille bordje van de
werkgroep historische panden in de gemeente Simpelveld.
Foto: Leo Franzen
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Groep ‘oude rotten’ wint Jeu de
Boules toernooi “D’r Stamp”
Op de Nationale Burendag, zaterdag 25 september,
hield een van Simpelvelds oudste en bekendste
buurtverenigingen, waarin de wijken De Molt en
het Dr. Poelsplein geïntegreerd zijn, onder ideale
najaarstemperaturen, haar jaarlijkse buurtfeest.
Begonnen werd met een ontvangst in hotel La
Vallonnée met een traktatie op Limburgse vlaai
met koffie en thee. Voorzitter John Brants heette
iedereen welkom.
Na een geheime loting werden de zes groepen,
bestaande uit 31 volwassenen en maar liefst tien
kinderen, de baan op gedirigeerd.
Na een zeer spannende maar uitputtende jeu de
boules-strijd op de gemeentelijke baan aan het Dr.
Poelsplein, kondigde zich een bloedstollende finale
aan. De groepen, waarin de jeugd een belangrijk
aandeel had, gaven zich pas na veel en fel verzet
gewonnen.

Uiteindelijk kwam de 5-koppige equipe, bestaande uit Jean en Angelique Hausoul, Jan Godschalk
en Jo en Marjo Smeets, als winnaar uit de bus. In
een spannende finale wezen ze het zestal Kevin
Custers, Birgit, Maike en John Brants (de voorzitter), en Joke en Manfred Rouschop gedecideerd
terug.
Op de 3e plaats eindigden ex-aequo de beide groepen Nelissen-Kloprogge-Mennens en
Frijns-Sijstermans.
Het was voorzitter Jean Brants die na afloop de
wisselbeker aan de vijf trotse winnaars uitreikte.
De hierna volgende Buurtavond in zaal De Toekomst was met een gevarieerde gehaktballen-parade, diverse spelletjes en een loterij.
Jef Bonten

V.l.n.r. voorzitter
John Brants en dan de
winnende groep Marjo Smeets - Angelique
Hausoul Jan Godschalk
Jo Smeets en Jean
Hausoul.
Foto Birgit Brants

“Ruimte voor verdriet” organiseert
rouwgroepen
In november start men weer.
“Hoe om te gaan met rouw
en verdriet”.
Alleen rouwen is een opgave. Het is troostend
mensen te ontmoeten met eenzelfde verlies.
Lotgenoten herkennen makkelijker de wirwar
van emoties: verdriet, angst, boosheid, eenzaamheid; moeten overleven of doorgaan op de
automatische piloot.

Verwerken
kan niemand voor een ander doen.
Samen kijken hoe je dat doet; rouwen, praten
en luisteren naar elkaar. Soms leer je dan geduld
hebben met jezelf, je kwetsbaarheid aanvaarden.
Maar ook je kracht ontdekken om wat je
overkomen is aan te kunnen. 10 bijeenkomsten
zijn er. De opbouw is steeds hetzelfde.
We luisteren naar muziek en we lezen een
gevonden of zelf gemaakte tekst of gedicht, we
wisselen ervaringen uit. Er is aandacht voor de
theorie over rouwen U kunt zich van tevoren
opgeven.

D’r Stamp introduceert WhatsApp !

Aanmelden

Preventie, dus voorkómen is beter dan ‘genezen’ en achteraf met de dure
brokken blijven zitten. Dat standpunt huldigt de actieve Simpelveldse
Buurtvereniging voor haar bewoners. Daarbij richt men zich niet alleen op de
eigen leden uit de Stampstraat, het Dr. Poelsplein en De Molt, maar ook op
alle bewoners van deze straten die nog geen lid zijn.

liefst vóór 14 oktober, kan via de website:
www.ruimtevoorverdriet.nl of telefonisch bij
Pastor Jacques Vestjens rouwbegeleider
06-24.95.90.86.

Methode
De bedoeling is o.a. dat men verdachte personen in hun plannen verstoort.
Uiteraard zonder eigen risico te lopen, en lettend op de eigen veiligheid.
Een tip: speel vooral geen eigen rechter en overtreed geen wetten of regels.
Het versturen van foto’s van verdachte personen is alleen toegestaan, wanneer

dit voor de melding noodzakelijk en van meerwaarde is.
Dader-kenmerken zoals een dader(s)-signalement: geslacht, huidskleur,
lengte en andere kenmerken, kunnen namelijk ook (dus zonder foto)
goed beschreven worden.
Bij voertuigen is het belangrijk te letten op merk, type en uiteraard ook
op het kenteken. Verder is het raadzaam aan elkaar te laten weten dat (in
dringende gevallen) al bijvoorbeeld 112 is gebeld. Dat voorkomt namelijk
een regen aan 112-meldingen!
Één WhatsApp is voldoende om iedere aangesloten deelnemer meteen
automatisch te waarschuwen en te informeren. Het is de bedoeling dat
binnenkort op diverse goed zichtbare invalshoeken van D’r Stamp/Dr.
Poelsplein/De Molt een bord, dat deze nieuwe waakzame Buurtpreventie
WhatsApp aanduidt, zal worden geplaatst.

Meedoen
kan men alleen (gratis), indien men over een mobiel telefoonnummer
beschikt. Aanmelding gebeurt via buurtstamppreventie@hotmail.com .
Men dient dan wel meteen zijn of haar mobiele nummer, de straatnaam
en het huisnummer door te geven, verder niets!
De eigen naam blijft dus voor iedereen geheim, zelfs voor de organisatie!
Daarna ontvangt de aanmelder een bericht dat de aanmelding op de
WhatsApp Buurt Preventie heeft plaatsgevonden.
Jef Bonten
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Omroep
Krijtland
Regiojournaal en
Streeproeven
Deze week start de uitzending
met het Regiojournaal, met daarin
aandacht voor de opening van het
gerenoveerde Julianaplein in Vaals, de
start van de communicatiecampagne
‘Vakwerk: Lijnen tussen heden en
verleden’ in Epen en een opruimactie
op het
Drielandenpunt.
Daarna een nieuwe aflevering Streekproeven, waarin we zien hoe honing
in de regio gemaakt wordt.
Deze tv-uitzending start donderdag 6
oktober 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

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 18 oktober start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht
weer, georganiseerd door de SWOBS.
Vertrokken wordt om 13,30 uur
vanaf dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat, waar deze
ook gezamenlijk afgesloten wordt.
Ger Vliegen heeft de ongeveer 2 uur
durende wandeling rondom Bocholtz
wederom uitgezet en deze gaat onder alle omstandigheden door.
Ger houdt rekening met het tempo,
zodat iedereen op een aangename
manier mee kan wandelen.
Deelname is kosteloos
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Aanschuifmenu’s
3-gangen voor € 8,95.
Woensdag 12-10:
Voorgerecht: Groentensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Taco met friet – salade
Nagerecht: Bolletje ijs met mini brownie

Gedeelte Meertensgroeve.

Wie gaat er met IVN Vijlen-Vaals
mee naar de Bergse Heide en de
Meertensgroeve?
Zondag 16 oktober en de wandeling is ongeveer 9 km lang.
Deelname is gratis. Iedereen is van harte welkom! Starten 10
uur vanaf de parkeerplaats aan de Wolfsdriesweg in Berg en
Terblijt.

De tocht
gaat door gevarieerd helling- en plateaubos dat bijzonder
vogelrijk is en genieten van de stilte en schoonheid van de
voormalige Meertensgroeve, die nu een paradijselijk natuurgebiedje is met poelen en een mooie begroeiing. Voor natuurliefhebbers zeer de moeite waard!

Halverwege
pauzeren bij een restaurantje met buitenterras. Tijdens de
terugweg wordt de Geul-oever gevolgd. Het is aan te bevelen
stevig schoeisel aan te trekken.

Carpoolen
is mogelijk vanaf het IVN lokaal aan de Lindenstraat 17 Vaals,
vertrek aldaar om 9.30 uur en vanaf de parkeerplaats bij het
Natuurtransferium, Kruinweg te Simpelveld, vertrek aldaar om
045- 5440198 bij Hub en Marianne Bonten.
9.30 uur. Info via

Donderdag 13-10:
Voorgerecht: Kippensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Aardappelkroketjes – kibbeling –
worteltjes
Nagerecht: Chocolade bavarois

Woensdag 19-10:
Voorgerecht: Tomatensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Biefreepjes – champignon
roomsaus – aardappelkroketjes –
sperziebonen
Nagerecht: Mini dame blanche

Donderdag 20-10
Voorgerecht: Uiensoep-brood-kruidenboter
Hoofdgerecht: Pasta – varkenshaas in
champignonroomsaus – salade
Nagerecht: Chocolade mousse
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.
Reserveren uitsluitend via, facebook, mail of
telefonisch.
Reserveren woensdag, uiterlijk dinsdag tot 21 uur.
Reserveren donderdag, uiterlijk woensdag tot 21 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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Competitie
Op zondag 25 september werden
onderstaande wedstrijden gespeeld.
De uitslagen:
BBC 1 – BC SCC 1:
7-1
BBC 2 –BECA 2000 4:
7-1
BBC 3 – BC Victoria 2:
6-2
BC United 3 – BBC 4:
0-8
BBC 5 – BC Victoria 3:
4-4
In het weekend van 1 en 2 oktober
werden onderstaande wedstrijden
gespeeld. De uitslagen:

Vridos SV 1 – BBC 1:
6-2
BC Schijndel 2 – BBC 2:
3-5
BC Olympia 4 – BBC 3:
3-5
BBC 4 – BC Brunssum 1:
8-0
BC Cosmos 1 – BBC 5:
5-3
Kijk voor meer nieuws en informatie
op onze website www.bbc77.nl of
vind het op Facebook: Bocholtze
Badminton Club ’77.

Rood/Groen/LVC’01
Nog een trainer gezocht
Het amateurvoetbal is alweer enkele
weken aan de gang. De club uit Vaals
werd geconfronteerd met een tweede
elftal trainer die een kans hogerop
in het amateurvoetbal kreeg. Hierdoor is men per direct op zoek naar
een nieuwe voetbaltrainer voor het

tweede elftal. Ben jij/ken
jij iemand die altijd al de
ambitie (heeft) gehad
om als trainer aan de slag
te gaan? Is voetbal een
passie voor jou en wil je
je voetbalkennis overbrengen op een fanatieke
groep? Dan zijn het
bestuur van Rood Groen
LVC’01 en de spelers van
het tweede elftal op zoek
naar jou! Neem snel contact op met het bestuur
voor een oriënterend
en vrijblijvend gesprek.
Stuur een mailtje naar
info@roodgroenlvc01.nl
of bel met 06-14.99.60.99
voor meer informatie of
een vrijblijvend gesprek!

WDZ Speurtocht
De WDZ speurtocht staat weer op het programma. Vrijdag 21 oktober gaan
de speurneuzen vanuit het WDZ clubhuis op pad. De route is makkelijk en
goed begaanbaar, de opdrachten zullen dat zeker niet zijn, maar het plezier
zal bij alles voorop staan. Aanmelden kan per groep of individueel via activiteiten@vvwdz.nl .

Ledenvergadering WDZ
Tijdens de WDZ ledenjaarvergadering is Rik Wiertz tot bestuurslid gekozen. Rik brengt het aantal bestuursleden, zoals dat een voetbalvereniging
betaamt, op 11. Een zeer welkome aanvulling, WDZ mag weliswaar op een
mooi seizoen terugkijken, maar er is geen enkele reden om op de lauweren
te gaan rusten, er blijft genoeg werk te verzetten, zeker gezien de nieuwe aanpak van het jeugdvoetbal en de wens van de vereniging om een
essentiële bijdrage te leveren aan gezond bewegen van heel jong tot oud in
de Bocholtzer gemeenschap. Het WDZ bestuur onderging voor het overige
geen wijzigingen.

Onze hypotheekadviseurs Belinda, John,
Marlie en Roger

helpen jou bij de koop
van je (eerste) huis

Persoonlijke begeleiding bij het opstellen van je financieel plan
Je bent verliefd. Op een huis. Onze adviseurs gaan met je in gesprek over de zaken die
komen kijken bij de aankoop. Kom naar ons Hypotheek Inloopspreekuur*:
elke donderdag in Nuth en Gulpen of elke 3e zaterdag van de maand in Bocholtz.

Loop vrijblijvend binnen, oriënteren is kosteloos
Een aandeel in elkaar
*Meer info: www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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WDZ info

Extreem hellingvoetbal

Reüniewedstrijd Wit Groen VC Vaals
Oude voetbaltijden gaan aankomende zaterdag herleven in Vaals.
Zaterdag 8 oktober staat de gemeente namelijk helemaal in het
teken van reünies! Overal zullen dan reüniefeestjes georganiseerd
worden in het centrum van Vaals. Voetbalvereniging Rood Groen
LVC01 neemt ook deel hieraan i.s.m. met café d’r Koffereck. Er wordt
eerst een speciale reuniewedstrijd georganiseerd met spelers uit de
succesvolle Wit Groen-periode 1994-1999. De verschillende spelers
van weleer uit de kampioenteams van de 5de, 4de en de 3de klasse
zullen nog 1 keer actief zijn voor een wedstrijdje tegen de Rood
Groen-veteranen op sportcomplex Molenveld. Het gaat zeker een
unieke happening worden. De aftrap in Lemiers is om 18 uur, de
feestavond in de Koffereck start om 20.30 uur.
Supporters zijn uiteraard allemaal van harte welkom!

Een aantal ondernemers in Vijlen, waaronder Victor Terpstra van Cuba Libre en Ingo
Bulles van Hotel Restaurant Vijlerhof enerzijds en Roger van der Linden hadden het
vermetele idee opgevat om een voetbalwedstrijd in een wei met een helling van
ongeveer 20% te organiseren.
De voetbalverenigingen vv Vijlen en WDZ pakten de handschoen op en hebben op
donderdag 28 september het duel uitgevochten. Onder grote publieke belangstelling, maar ook onder grote belangstelling van de pers waaronder de tv zenders SBS6
en L1 en de schrijvende pers van de Telegraaf, De Limburger/Limburgs Dagblad en
het weekblad Panorama, werd op een veld van 30 bij 20 meter met vijf tegen vijf
onder extreem moeilijke omstandigheden gespeeld.
De mannen van WDZ namen een 3-0 voorsprong, maar het team van vv Vijlen vocht
zich terug naar een gelijke stand. In de allerlaatste minuut kwam uit de aftrap toch
nog de winnende treffer voor WDZ. ’s Avonds was het natuurlijk nog even
nagenieten bij de beelden van L1 nieuws en Hart van Nederland.

Hellingvoetbal
van de bovenste
plank.

Derby

Waarschijnlijk het kampioenschap in de 3e klasse
van 1995

Alleen de berg af, om het zo maar eens even te zeggen, hoeven de mannen van de
Bocholtzerheide, om in Eys aan te treden in de derby tegen Zwart-Wit ’19. Het is
alweer enkele jaren geleden dat deze wedstrijd met de buren op het programma
stond. De confrontatie stond in het verleden altijd garant voor spanning en spektakel en dat zal ook nu niet anders zijn.
De reserves van WDZ gaan op bezoek in Margraten, waar ze vast van plan zijn om
de reserves van RKVVM punten afhandig te maken. Het vierde elftal en de vrouwen
spelen thuis op het Sportpark Neerhagerbos.

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 8 okt. 18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Jaardienst Juun Gulpen en Maud
Jaardienst Harry en Thérèsia
Cox - Lardinois Gest. jrd. ouders Delarosette – Mertens Gest. jrd. ouders Godschalk
– Schoonbrood, Gest. jrd. ouders Senden –
Hendrickx Ouders Olischlager – Lumey
Zondag 9 okt. 9.45 uur: Gest. jrd. ouders
Hubert en Lieschen Houben – Schümmer en
zoon Jan Gest. jrd. Gertrud Schmitz –
van Helden Tot bijzondere intentie
Maandag 10 okt. 18.45 uur:Rozenkransgebed
19.00 uur:Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux Familie Debie – Pelzer en Willem
en Frans Pelzer
Zaterdag 15 okt. 18.45 uur:Rozenkransgebed
19.00 uur: Jaardienst Tuën Duckers
Jaardienst Elly Gulpen – Gehlen
Jaardienst Karel Franken, Jaardienst ouders
van Laar – Crutzen en Sjeng van Laar en Hein
Grooten Gest. Jrd. ouders Schmetz - Heinen,
Ouders Franssen – Maas en zoon Jan

Zondag 16 okt.
09.45 uur: Ouders
xhonneux-van Kan
en kinderen
Maandag 17 okt.
18.45 uur:Rozenkransgebed
19.00 uur: Alfons
Widdershoven
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