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- Nijswiller
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- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.

Dagwandeling naar het
Grensmaasproject
A.s. zondag 13 augustus organiseert IVN BocholtzSimpelveld-Eys een wandeling daar naar toe, waar men
volop aan het werk is. In Meers is al op kleine schaal te
zien hoe de Grensmaas er komt uit te zien. De rivier krijgt
ruimte en er ontstaat een gevarieerd natuurgebied.
De wandeling start om 9.45 uur bij Café de Witte Börstel,
Koevaart 15 in Meers en gaat verder naar Stein en Elsloo.
Er is een ruime middagpauze in Brouwerij De Fontein,
aan de Ondergenhousweg 15 in Stein. De grotendeels
vlakke wandeling ( behalve een behoorlijke klim in het
Bronnenbos van Elsloo) is zo’n 15 km.

Vertrek
Met auto’s om 9.00 uur op de Markt in Simpelveld.
Carpoolen € 6,- p.p.
Iedereen is welkom, ook niet leden. Deelname alsmede
het meereizen is geheel voor eigen risico.
Meer info: Henk Ghijsen 045-5440575 of 06-25.27.73.60.

Waar gaat het met
Bocholtz naar toe
De laatste tijd gaan er diverse geruchten
door het dorp m.b.t. de toekomst van het
Bejaardencentrum anex aanleunwoningen.

Verder in

De Grensmaas bij Meers.
Op de achtergrond een Nederlamdse grenspaal.
Het begin: Geruchten als zou het hele complex worden
afgebroken, nieuwbouw gepleegd en voormalig
Rabogebouw erbij betrokken worden met een loopbrug naar
de overkant. Daarna wordt er verteld dat alles dicht gaat en
Meander (eigenaar gebouwen) weg gaat. Laatste nieuws: Het
Rabogebouw zou zijn verkocht en wordt een z.g. Callcenter
voor een busondernemeing.
lees verder op pagina 4

Wie wil er Troef om de 14 dagen

bezorgen op één van de routes in

Oldtimers bekijken 5
Festival Vocallis
6
Öpke Döpke Reube
Söpke

7

Gratis taxatiedag
61e Mei-I-vaare
Bocholtz

9
10
11

Spiriosa Festival

Bocholtz en Ubachsberg.
Je moet minstens 13 zijn,
maar ook mensen zonder werk en
gepensioneerden,
die er af en toe eens uit willen,
zijn meer als welkom.
Goede vergoeding en elke keer contant,
omdat Troef een stichting is.
Aanmelden kan via 045-5443567
of per mail:
franzen.leo@gmail.com

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-Simpelveld-Ubachsberg-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)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Zondag 13 augustus:
Dagwandeling naar het
Grensmaasproject
IVN Bocholtz-Simpelveld-Eys. Vertrek met auto’s
om 9.00 uur op de Markt in Simpelveld (zie ook
artikel).

•••••••••

Oldtimers bekijken
Bij parkeerplaats van zwemparadijs Otterveurdt in
Hoensbroek met uitleg (zie ook artikel).

••••••••
Inloopconcert en Kroetwusjtocht

Klooster Wittem vanaf 14.00 uur( zie ook artikel)

Dinsdag 15 augustus:
Gratis taxatiedag
munten, postzegels, bankbiljetten en oude
ansichtkaarten in Maastricht Museum aan het
Vijthof van 12-18 uur (zie advertoriall).

19 augustus.
61e Mei-I-Vaare Bóches
hoeve Jos Vaessen, Helweg 1 te Bocholtz
vanaf 20.00 uur

Een halve eeuw samen!
Op 12 augustus vieren opa en oma
hun gouden bruiloft.
Proficiat aan:

Gabriël Nevelstein
&
Tiny Nevelstein-Leclaire
Op de Weijer 1,
Bocholtz
We maken er een onvergetelijke dag van,

Liefs Esther, Michel, Sam en Tom.

Voor Mergel- & Heuvelland

Zondag 20 augustus:
61e Mei-I-Vaare Bóches
hoeve Jos Vaessen, Helweg 1 te Bocholtz
vanaf 9.30 uur

Eurasia Quartet
in Klimboom Simpelveld
Optreden vanaf 14 uur. Reserveren gewenst
(zie ook artikel).

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de
maand.

www.weekbladtroef.nl
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Oplage 13.000 ex

Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur
Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,

Donderdag 10 aug:

6351 GM Bocholtz 045-544 35 67

WIJK 2 :

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

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.

Redactie: email: info@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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ELKE DAG NIEUWE AANBIEDINGEN
gewoon bij Hiero Woonsuper
7055011001

●retro
retro--fauteuil
●Incl. voetbank
●fluwelen stof
●diverse kleuren

3191006036+7

2 stuks

10,
10,--

●hoofdkussens
●anti-allergisch

●verstelbare rug
●incl. voetbank

●70x60cm.
●wasbaar op 60 °C

449

Twee hoofdkussens voor één tientje*
*maximaal vier per klant

boxspring van de maand

3651006016

●comfortfauteuil
●diverse kleuren

7055010001

6991006008

299

79

●cocktail fauteuils
●diverse kleuren

6985010028

6991006010

79

●Incl. matrassen en topper
●voor een superprijs!
●matrassen op kleur gestoffeerd
●160x200cm; ook mogelijk 180cm en diverse kleuren

959

3191006041+44+27

●ook als comfort
bankstel leverbaar

199
3191006039

●diverse kleuren

●trend
trend--fauteuils
●beuken pootjes
Super setprijs
3+2 zitter

2601005020

799

269

259

189

Let op: Onze nieuwe collectie komt deze maand binnen. We
hebben dus weer veel nieuws en ook weer veel opruiming
meubelen - stoelen - slaapkamers
kasten - bankstellen - fauteuils - matrassen
gordijnen - tapijten - laminaat
verlichting - woonaccessoires

Heel veel uit voorraad leverbaar
Gratis voor de deur parkeren
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Openingstijden:
ma. 13-18u
di.+wo. 9-18u
do. 9-21u
vr. 9-18u
za. 9-17u

Hambeukerboord 101 Heerlen
045-5420026
Nr. 32www.hiero.nl
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Vervolg van voorpagina

Wat gaat er nu gebeuren!!!
De gebouwen incl. aanleunwoningen worden afgebroken, maar Meander gaat niet
zelf meer bouwen. Men wil een andere partij de opdracht geven, volgens eigen
specificatie, iets aangepasters neer te zetten, waar men mensen met een indicatie,
die niet zelf thuis meer kunnen blijven (dementie, zwaar gehandicapt enz.) op kan
vangen.

huidige bewoners gewoon kunnen
blijven, maar geïnteresseerden in een
lege woning worden geweigerd

huur

Terwijl er voor Bocholtz alleen maar een
organisatie (Streetwise) gepresenteerd
wordt om te kijken hoe Bocholtz verder
op de kaart kan worden gezet (waar is
wat van de invulling hiervan te zien en
horen?), zijn er in Simpelveld al concrete
plannen voor o.a.: De reconstructie
Vroenhofstraat Pastoriestraat, het
herinrichten van de driehoek Rodeput
(agenda vergadering 20 April j.l.), de
verbinding tussen Stationstraat en
het centrum en uitvoering van de
parkeerplaatsen op het terrein naast
het oude Schoolhuis.
Daarbij is, naar mijn mening (sorry), de
reconstructie in de Min. Ruysstraat een
zoethoudertje.

Dat gebouw(en?) wordt dan gehuurd en gebruikt.
Of dat op dezelfde locatie is, daar zet men een vraagteken bij.
Meander wil in ieder geval in de kern Bocholtz blijven, zo verzekerden ze.
Om een en ander te bespreken is er op dinsdag 12 September een openbare
vergadering van de commissie grondgebiedszaken (weth. Gulpen gaat hierover).
We weten dit uit zeer betrouwbare bron. Hier geeft Meander dus tekst en uitleg
over hun voornemen. Dit stond overigens bij het schrijven nog niet op de agenda
hiervan op de internetsite van de gemeente, alleen de aanvangstijd 19 uur.

merkwaardig
Ik vind dit overigens wat merkwaardig omdat familie en aanverwanten van de
mensen die opgenomen zijn, hierover al ingelicht zijn en ook, voor zover mij
bekend, de woningstichting Simpelveld.
Over de huidige leegstand bij de aanleunwoningen. Ik vind het vreemd dat de

plannen

Leo Franzen

PS

Bedenkt u zelf maar eens wat hierbij van toepassing zou kunnen zijn.
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Waarom is het, zelfs voor mij, op de
Gemeentelijke website zo moeilijk
zoeken naar de vergaderingen van
zowel de raad als de commissies. En
de namen van de diverse commissies
en wie er in zit, ik kon niets in deze
geest vinden, misschien ben ik te dom
hiervoor. Neem eens een voorbeeld aan
andere gemeentes, zoals Vaals.
En nu ik toch aan het woord ben.
Waarom staat er geen stratenkaart
meer in de Gemeentegids ?.
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Oldtimers bekijken
Nu zondag 13 augustus a.s. is er weer de zomerrit van
OcccHeel, met als vertrek en eindpunt de parkeerplaats
van zwemparadijs Otterveurdt in Hoensbroek aan de
Gravin von Schönbornlaan.
OcccHeel staat voor oldtimer en classic car club Heel
(www.occcheel.nl)

zeldzaam
Er verschijnen zo’n 150 voitures (Oldtimers) verdeelt over
een afdeling vooroorlogs (Pre-war) en na-oorlogs tot en
met bouwjr: 1984. Vooral bij de vooroorlogse zijn enkele
zeer zeldzame exemplaren te zien.

vertrek/aankomst
De auto’s vertrekken tussen 10.30 en 11.00 uur voor een
rit van +/- 120 km, waarbij de oudste vehikels als laatste
van de parkeerplaats rollen. Tijdens dit vertrek zal via
een geluidsinstallatie een en ander van een deskundig
commentaar voorzien worden.

Naschrift:
Toen ik Knevelman vroeg ”Je woont
toch in Simpelveld, waarom kun je
zoiets niet daar organiseren” kregen
we het volgende antwoord: “ En nog
even iets, U heeft mij al vaker geholpen
met de publicatie van een oldtimer
evenement (Rundje Zumpelveld).

geen medewerking
“Helaas heeft de gemeente Simpelveld
hierbij niet altijd de medewerking
verleend die ik graag gehad zou
hebben om iets van de grond te
krijgen.
Integendeel, na een aanvraag van een
vergunning moest ik vaak diverse keren
naar het gemeentehuis omdat ik, na
maanden wachten, nog geen reactie
kreeg.

Het geheel komt vanaf +/- 15.30 uur langzaam weer binnen
druppelen en dan ook weer net zoals in de ochtenduren gratis
“te kijk”staan voor het ongetwijfeld talrijke aanwezige publiek.
Voor inlichtingen kunt U de bovenstaande website raadplegen, of
contact opnemen met een van de medeorganisatoren
G.Knevelman uit Simpelveld. 045-5444508.

De toiletten - restaurant
en alles is gratis te
gebruiken!
Zo kan het
natuurlijk ook! Als je
geen ZLSM heet dan
kun je het in Simpelveld
vergeten, je kunt je dan
inzetten wat je wilt voor
de gemeenschap, maar
medewerking ho maar.
Overigens komt het
hele gezelschap van de
oude automobielen wel
nog door Bocholtz en
Simpelveld.
Nogmaals bedankt voor

de medewerking”.
Met vriendelijke groet: George Knevelman.

Haarstudio

Vakantie vanaf ma. 17 juli.
Op woensdag 2 augustus staan wij weer voor u klaar
geopend

Hoensbroek
Na 5 jaar geprobeerd te hebben in ons
dorp (Simpelveld) ben ik nu twee jaar
geleden voor het eerst uitgeweken
naar een andere locatie,
n.l. de markt in Hoensbroek.

Vergunning?
Geen probleem!
Betalen voor de vergunning?
Niet nodig!! Alleen maar een
meldingsplicht bij de gemeente
Heerlen volstaat!
Inmiddels is de markt in Hoensbroek al
te klein gebleken, en nu heb ik de
beschikking over 250 parkeerplaatsen
bij zwembad Otterveurdt met een
geweldige medewerking van alle
betrokkenen.
Pagina 5
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6 x Festival Vocallis
Er is dit jaar een programma samengesteld rondom het thema Parijs in het
fin-de-siècle. Bekende zangers en pianisten treden op, naast amateurs en ‘rising
stars’. Aanstormend talent neemt bijvoorbeeld deel aan de openbare Internationale
Masterclass. Deze duurt vier dagen, van donderdag 2 t/m zondag 5 november 2017,
dagelijks van 10.00 tot 17.15 uur.

Start
is op 2 november in conservatorium Maastricht en van 3 t/m 5 november vinden de
sessies plaats in de Kopermolen Vaals. Er zijn dagkaarten hiervoor verkrijgbaar
à € 5,00 via de website www.festivalvocallis.nl.
Dagelijks vindt er aansluitend, rond 17.30 uur, een afsluitend concertje plaats – dit is
gratis voor passanten en geïnteresseerden.

Hoe gaat het in zijn werk?
Maximaal acht jonge professionele Lied-duo’s studeren liederen in en worden

Bankstel ROCCO 2,5+2 zits in 8 kleuren leder !
normaal € 2468,nu voor

€ 1999,-

dagelijks individueel gecoacht. Een
Lied-duo bestaat uit een zanger en een
pianist. Jard van Nes en Marien van
Nieukerken begeleiden de lied-duo’s
en belichten zowel de zang- als de
pianopartij.

slotconcert

van het geheel vindt plaats zondag 5
november om 19.30 uur eveneens in
de Kopermolen. Na afloop wordt de
Vocallis Liedprijs uitgereikt aan het
meest belovende duo.
Woensdag 8 november is er nog een
presentatieconcert om 20.00 uur in het
Conservatorium Maastricht.

lees verder op pagina 9

tie
Bezoek voor meer inspira
op
onze showroom of kijk

.nl
www.vegersmeubelen

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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Het Eurasia Quartet bestaat uit Nikita Akulov
viool, Dimitri Astashka viool, Ekaterina Degtyareva
altviool en Stanislav Degtyarev violoncello.
Ze brengen die middag werken van Dmitri
Sjostakovitsj, Jonathan Dove en Aleksandr
Borodin. Dit Masterclass Ensemble dus in het
theater aan de Dr. Ottenstraat 46.
U kunt reserveren via info@puurweijersenweijers.
nl of via 06-55.95.45.25.
Foto: Het Eurasia Quartet dat zondagmiddag 20
augustus een optreden verzorgd in De Klimboom.

Eurasia Quartet in Klimboom
De liefhebbers van klassieke muziek kunnen zondagmiddag 20 augustus vanaf
14 uur hun hart ophalen in het knusse theater te Simpelveld. Dan komt dit
Quartet op bezoek.

strijkerstraditie
De fundamenten zijn gelegen in de Russische strijkerstraditie. Opgericht te
Maastricht in 2013 ontleent het zijn naam aan de afkomst/roots van de vier
musici; elk van hen heeft een band met Rusland.. De musici hebben elk prijzen
gewonnen op verscheidene internationale concoursen, zowel als solist en als
lid van verschillende ensembles.

repertoire
Dat is zeer gevarieerd, met muziek uit verschillende stijlen en genres en de
grenzen opzoeken van het repertoire en de uitvoeringsmogelijkheden van het
kamermuziekensemble.
Ze worden bijgestaan en gecoached door Henk Guittart. In september 2016
ontvingen zij de Henriëtte Hustinxprijs, als meest veelbelovende ensemble van
het conservatorium Maastricht.
Pagina 7
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12e Burendag staat er aan te komen
En..... deze stevent af op record aantal
aanmeldingen
Voor de volgende, zaterdag 23 september, zijn in
het hele land al bijna 4450 activiteiten aangemeld,
ruim 1000 meer dan vorig jaar om deze tijd. In
Limburg staat de teller nu op 258 deelnemende
buurten. Inschrijven en een financiële bijdrage
tot 400 euro aanvragen kan nog altijd via www.
burendag.nl . Met nog ruim anderhalve maand te
gaan ziet het ernaar uit dat het record van 2016
(ruim 4600) verbroken gaat worden. Douwe Egberts
en het Oranje Fonds organiseren Burendag jaarlijks
op de vierde zaterdag van september.

dichter bij elkaar
Deze dag is in het leven geroepen om buren
dichter bij elkaar te brengen en ontstaan vanuit
de gedachte dat buurten gezelliger, socialer
en veiliger worden als buren elkaar kennen. Ze
knappen bijvoorbeeld de straat op, leggen een
buurtmoestuin aan of timmeren onder het genot van een kop koﬃe samen een picknicktafel in elkaar.

startsein
Op 13 juni gaf Koningin Máxima, beschermvrouwe van het Oranje Fonds, het startsein. Op www.burendag.nl staat onder het
kopje ‘In mijn buurt’ een overzicht van alle buurten die zich tot nu toe hebben ingeschreven.

geschiedenis
In 2006 organiseerde Douwe Egberts de eerste editie van Burendag met 300.000 deelnemers, waarna het Oranje Fonds als
medeorganisator in 2008 aansloot. Sedertdien organiseerden buurten al ruim 25.000 burendagactiviteiten.
Jaarlijks doen inmiddels ruim 1 miljoen mensen mee.

activiteiten

zondag 13 augustus
Inloopconcert
in de Gerarduskapel
Tussen 14.00 en 16.00 uur speelt
Ben Dassen stemmige muziek op de dwarsfluit, afgewisseld
met korte teksten die tot nadenken stemmen.

Troef
de voordeligste
in kleur

Kroetwusjtocht
Ter ere van het feest van Maria ten Hemelopneming start
om 14.00 uur bij de receptie een kroetwusjtocht, waarin
we in de buurt van het klooster op pad gaan om kruiden
voor deze kroetwusj te zoeken. Rond 15.45 uur worden de
kruidenbossen gezegend in een korte viering.

Hair Care
Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

Dames - Heren Hairextensions.
Angelique Hanssen 06-136 76 031

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen
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vervolg Festival Vocallis
Over de docenten:

haar actieve zangcarrière wijdt Van Nes
zich helemaal aan het lesgeven.

Jard van Nes, zang
studeerde eerst piano aan het Utrechts
Conservatorium bij Sas Bunge en
daarna zang bij Herman Woltman aan
het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag.
In 1981 won ze het Internationale
Opera- en Belcantoconcours, dat
georganiseerd werd door de Vlaamse
omroep. In 1984 ontving ze de
Nederlandse Muziekprijs.
Van Nes was hoofdvakdocente zang
van het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag. Sinds het beëindigen van

Marien van Nieukerken, piano
De pianist Marien van Nieukerken
studeerde bij Thom Bollen. Na het
behalen van het diploma solospel
piano specialiseerde hij zich als
liedbegeleider. Hij is een veelgevraagd
pianist voor zowel liedrecitals
als muziektheaterproducties,
kamermuziekensembles en
oratoriumconcerten.
Marien van Nieukerken is zowel in
het klassieke als het hedendaagse
liedrepertoire goed thuis. Hij is artistiek
leider van het door hem opgerichte
Internationaal
Studenten Lied-Duo
Concours.
Voor meer informatie
over het festival en
het programma van
2017 kunt u kijken op
www.festivalvocallis.
nl .

(advertorial)

Tekenen en schilderen
in Simpelveld
Zin om te leren tekenen en schilderen of
zoek je verdieping in deze hobby? Start
dan met de cursus tekenen en schilderen
die Ans Westdorp in Simpelveld op
maandagmorgen organiseert. Maandag
4 september a.s. start zij met een nieuw
seizoen in haar atelier in Cultuurcentrum
`De Klimboom` aan de Dr. Ottenstraat 46.
De lessen vinden plaats op maandag-,
dinsdag- en woensdagochtend van
09.00-12.00 uur en op maandag- en
dinsdagmiddag van 13.30-16.30 uur.
Zowel beginners als gevorderden kunnen
deelnemen.

veel mogelijkheden

Tekenen en schilderen is een inspirerende
hobby met veel mogelijkheden om je
te ontplooien. Ontdek welke materialen
en welke schildertechnieken er zijn en
hoe je die het beste op papier of doek
kunt toepassen. Wie nog nooit heeft
getekend start tijdens de cursus met
de eerste beginselen. Degenen die al
vaker hebben getekend en geschilderd
bekijken in overleg met Ans hoe zij zich
Optreden tijdens een
verder kunnen ontwikkelen. Soms wordt
vorige editie in de
er volgens opdracht gewerkt maar u
Vaalser Kopermolen.
kunt ook vrij werken. Het belangrijkste is
dat u in een gezellige, ontspannen sfeer
een (nieuwe) hobby kunt ontdekken en
ontwikkelen.

Gratis taxatiedag munten, postzegels,
bankbiljetten
en oude ansichtkaarten

Last van de kredietcrisis? Aandelen gaan wereldwijd onderuit, banken
vallen om en bedrijven gaan failliet, maar ergens slingeren nog
postzegelalbums van opa op zolder. Waar zijn de munten van pa eigenlijk
gebleven? Zijn die ansichtkaarten bestemd voor het oud papier, of….

contact

Mocht u willen deelnemen aan de
cursussen, of wilt u meer informatie, neem
dan contact op met Ans Westdorp. Dit kan
telefonisch: 06 – 12.03.91.12 of per mail:
info@ans-westdorp.nl .

Herkenbaar?
Vragen?
U bent niet de enige met vragen over een verzameling munten, postzegels,
papiergeld of oude ansichtkaarten. Vaak gekregen van familie, vrienden of
zelf met zorg verzameld. Het ligt er al jaren maar wat is het eigenlijk waard?

antwoord
Daarvoor houdt De Munten- en PostzegelOrganisatie (MPO) in Maastricht
een GRATIS TAXATIEDAG op dinsdag 15 augustus. Wie deze dag zijn of haar
verzameling deskundig wil laten beoordelen, kan zonder afspraak tussen
12.00 en 16.00 uur terecht in het Grand Café Soiron in het Museum aan het
Vrijthof, Vrijthof 18 in Maastricht. Voor meer inlichtingen MPO 030-6063944.

voorkomen

kan zo’n taxatie dat een zeldzaam stuk verloren gaat of ongezien in de
vergetelheid raakt en dat kan nooit de bedoeling zijn geweest van de
verzamelaar. Wie weet blijkt u de eigenaar te zijn van een kostbaar stuk!
*** afbeelding****
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61e Mei-I-Vaare
Bóches
De stichting Mei-I-Vaare organiseert dit
keer het oogstdankfeest en wel za. 19
en zo. 20 augustus. Tijdens dit typisch
Limburgs folkloristisch gebeuren wordt
gevierd dat de laatste graanoogst
binnen gehaald is. Deze keer is men te
gast op hoeve Jos Vaessen, Helweg 1 te
Bocholtz (over het spoor aan de Baan).

genodigden klaarstaat. Vanaf 13 uur
vindt de traditionele feestmiddag plaats
met leuks voor jong en oud!
De toegang is dan gratis!
Voor meer informatie kunt u op
Facebook pagina ‘stichting Mei i Vaare
Bocholtz’ kijken.

Zaterdagavond
is er vanaf 20 uur muziek, hiervoor is er
een geweldige coverband gevonden:
Jambassadors! Een minder bekende
naam in de regio, hun muziek is er
echter niet minder om! Op de Facebook
pagina zijn enkele filmpjes te vinden
van deze band, om een indruk van hun
werk te krijgen! De avondkassa bedraagt
€7,50.

zijn op 1 augustus al begonnen met
de eerste training. De selectie startte
op 8 augustus en twee dagen later de
lagere teams. Op zaterdag 12 augustus
houden de jongens onder 19 de kickoﬀ en op zaterdag en zondag vindt
het trainingsweekend van de selectie
plaats. Een week later is de kick-oﬀ van
de overige jeugdteams. De senioren
vrouwen en mannen beginnen dan aan
een serie van oefenwedstrijden en in het
eerste weekend van september starten
de bekerwedstrijden. Pas laat dit jaar
begint de competitie namelijk in het
laatste weekend van september.
De verbouwingen aan het WDZ
clubgebouw zijn klaar, we kunnen ons
nu weer richten op onze core business:
het voetballen.

De laatste schoof is altijd met bloemen
versierd.

WDZ info

Klaar voor vertrek naar de boerderij.

Zondag
Start om 09.30 uur met de traditionele
oogstdankmis in de kerk, gevolgd
door een feestelijke stoet met o.a.
de oogstwagen getrokken door
Belgische trekpaarden. Deze trekt via
de Julianastraat, Wilhelminastraat, min.
Ruijsstraat en de Baan richting hoeve
Vaessen, waar een koﬃetafel voor de

In de zomerpauze zijn in
de begeleidingsstaf van de
WDZvrouwen enige
wijzigingen gekomen. Grensrechter Niels
Franzen is gestopt. De vroegere trainer
van de WDZ JO19 is nu trainer van de
Bekkerveld JO15. Kayra Fröls neemt de
grensrechtervlag van Niels over. Kayra
wordt ook de trainer van de keepers
van de dames. Naast Kris Grit wordt Kim
Verhoeve vaste begeleidster van de
groep. Peter Smeets blijft de trainer van
de vrouwen.

Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??

aan de slag
Het giet oan zeggen ze in Friesland.
WDZ begint aan het nieuwe seizoen.
De velden liggen er prachtig bij en
nodigen uit tot voetballen. De vrouwen

Woensdag 16 augustus:
Voorgerecht: kippensoepbrood-kruidenboter
Hoofdgerecht: scholﬁlet-frietsalade-saus
Dessert:
aardbeien mousse

Woensdag 23 augustus:
Geen aanschuifmenu
U kunt reserveren via facebook, mail of
telefonisch.
Reserveren woensdag: uiterlijk dinsdag tot 21 uur
Reserveren donderdag: uiterlijk woensdag tot 21 uur
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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Na een geslaagd
3e evenement in
Simpelveld verleden
jaar, met meer als
1000 bezoekers
strijkt zaterdag 26 en
zondag 27 augustus
het rondreizende
bewustwordingsfestival (voor de vierde keer) neer op de Heikop in Brunssum.
Bewustwording en spiritualiteit, muziek, kunst, kraampjes met bijzondere waar en
lekker eten maken van dit festival de perfecte afsluiter van de zomer.

wat is het?
Het Spiriosa Festival is een intiem festival met als missie het bij elkaar brengen van
mensen en hen op een laagdrempelige en ongedwongen manier kennis laten
maken met spiritualiteit en bewustwording. Yoga, meditatie en dansworkshops
zijn slechts enkele voorbeelden uit het brede aanbod, wat bestaat uit bijna 100
workshops en lezingen. Voor iedereen( jong en oud) is het festival een fijne
ontmoetingsplek, waar je alles even kunt loslaten en je batterij weer helemaal kunt
opladen.

Workshops // Lezingen // Muziek // Happymarkt // Liefde
Net zoals de voorgaande jaren zullen tientallen deelnemers workshops en
inspirerende lezingen verzorgen. Deelname aan de workshops en het bijwonen van
lezingen zit bij de entreeprijs inbegrepen. Indien een bezoeker wat persoonlijker de
diepte in wil, kan er bij verschillende coaches, therapeuten en andere deelnemers
tegen een kleine vergoeding een individuele sessie worden gevolgd.
Naast een hoop inzichten en diepgang blijft het Spiriosa Festival ook graag down

to earth, onder andere door het brede
muziekprogramma. Zo zorgt Terra
Volta op zaterdagavond voor dansbare
ska en reggae, en op zondagmiddag
voorziet o.a. Austin Leaves het
festivalterrein van een vleugje folk en
country. De happymarkt, een pop-up
lunchroom en veel kleine verrassingen
verspreid over het terrein maken het
festival compleet.

Kamperen
Om de festivalervaring compleet te
maken is het voor bezoekers met
een weekendticket mogelijk om te
overnachten op het festivalterrein.
Want wat is er nou leuker dan na
een avond bij het kampvuur wakker
worden in een tentje, omringd door
een prachtige omgeving? Nieuw dit
jaar is de mogelijkheid om te blijven
overnachten in Hostel Spiriosa, waar
bezoekers in een slaapzaal kunnen
blijven logeren.
De kaartverkoop van het festival is
van start gegaan. Tickets (dagticket:
€13,- // weekendticket: € 21,-) zijn tot
en met 23 augustus 2017 te bestellen
via de website, www.spiriosafestival.
com en daarnaast te koop bij
verschillende voorverkoopadressen.
Ook zijn er tickets te koop aan de deur.
Meer informatie is te vinden op www.
spiriosafestival.com of www.facebook.
com/spiriosa .

Afgelopen jaar in de tuin achter het
Loretoklooster in Simpelveld genieten
en meedoen bij een optreden.

BOCHOLTZ
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