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Voor Mergel- & Heuvelland
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i Bôches- Simpelveld
, Zumpelveld,
Nieswiller,
Wilder,- Ubachsberg
Gen berg, Vols,
Viele
Bocholtz
- EysEes,
- Nijswiller
- Wahlwiller
- VaalsLemieёsj
- Vijlen enenLemiers.
Open Dag
Wijngaard
“Stokhemmer
Wingerd”
De uit Bocholtz afkomstige en in
Nijswiller wonende wijnbouwer Wim
Gloerich organiseert nu alweer voor
de 5e keer een Open Dag in zijn
wijngaard aan de Dodemansweg
bovenaan rechts in Stokhem-Wijlré
a.s zaterdag 9 september vanaf
13 uur en gratis toegankelijk.

Nieuwe kapsalon in Bocholtz
Met trots en ná een periode van hard werken en verbouwen opent Angelique
Hanssen, die samenwerkt met haar dochter Femke, Donderdag 7 September
de deuren van Hair Care & More aan de Billenhovestraat 30a.

Er zijn rondleidingen en U kunt een 10-tal wijnen proeven, gemaakt van
de druiven van het afgelopen jaar (Wit, Rose’, Rood en ook Zoet) en onder
het genot van een machtig uitzicht en wijntje met hapje oude bekenden
ontmoeten.

parkeren
kunt U bovenaan de Dodemanweg bij de Berghofboerderij (300 m lopen)
of de parkeerplaats Kwakkerpool (Beertsenhoven achter kasteel Wijlre bij
de brouwerij en van hieruit direct naar de wijngaard wandelen (15 min.).
Mensen die slecht ter been zijn kunnen parkeren in de wijngaard, maar hier
is het aantal plaatsen nogal beperkt. Fietsen kunnen altijd in de wijngaard
worden geplaatst.
Ook kunt U vanuit de Kwakkerpool alvast een wandeling van 50 of 75
minuten naar de wijnberg maken, maar dat hoeft natuurlijk niet.

routebeschrijving
Die kunt u laten doormailen door Wim.
Mail hem via wim.gloerich@ziggo.nl .

Angelique en Femke in hun nieuwe
Kapsalon.

Verder in
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Koningsvogel
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schieten Ubachsberg
70 jaar Zijactief
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Naast de mobiele kappers service die
u elke keer in Troef aantreft, dus nu
ook een echte kapsalon. De mobiele
kapperservice blijft dinsdags en
woensdags gehandhaaft. Angelique:
“We zijn n.l. van mening dat ook
ouderen en mensen die slecht ter
been of géén vervoer hebben er ook
graag verzorgd uitzien en blijven dan
ook aan huis komen. “Samen met
Femke ben ik van mening dat we een
ideale mix kunen bieden qua leeftijds
categorieen van onze klanten en
vullen elkaar zo aan.
lees verder op pagina 5

Voetbal zeskamp
Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
Vaals
8
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

Wim heet u welkom in zijn wijngaard.

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN

AGENDA

OUD PAPIER

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

Van 10 t/m 16 september

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

vanaf 13 uur en gratis toegankelijk (zie ook
artikel).
III

Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen

collecteweek Prinses Beatrix Spierfonds
(zie ook artikel).

Zaterdag 9 September:
Open Dag Wijngaard
“Stokhemmer Wingerd”

Tabor ‘n avondje Gypsy Music
Theater De Klimboom Simpelveld. Aanvang 20
uur(zie ook artikel)

Maandag 11 September:
ZijActief Eys 70 jaar
JUBILEUM SPELLENAVOND. Aanvang 20 uur (zie
ook artikel).

Woensdag 13 September:
Inloopdag mantelzorgers
van 10-12 uur in Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook artikel).

Vrijdag 15 September:

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

Terugkijk Video afgelopen seizoen IVN
Vijlen-Vaals

Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100

Zaterdag 16 september van 10 tot 13 uur
in Activiteitencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat 19 (zie ook artikel).
III

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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om 19.30 uur in het IVN lokaal Lindenstraat 17
Vaals (zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 16 September:
Repaircafé weer in Bocholtz

Phil Bocholtz op Graduiertenfest Aken
(zie ook artikel).
III

CD presentatie Stan Peters
met m.m.v. Jack Vinders
Klimboom. Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 19 September:
Blijf vitaal en wandel mee
maandelijkse wandeltocht , georganiseerd
door de SWOBS. Vertrek 13,30 uur vanaf
dienstencentrum Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Voor Mergel- & Heuvelland
www.weekbladtroef.nl

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 14 september :
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
Dinsdag19 september:
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.
Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag12 september:
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.
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

i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

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

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
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weer in Bocholtz
Zaterdag 16 september van 10 tot 13 uur in Activiteitencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat 19 .
Het Repaircafé is er voor bijv. uw kapotte naaimachine, vastgelopen
Computer, kapotte broek, dat lekkende koffiezetapparaat enz.
Onze vrijwilligers zijn computerdeskundigen, elektriciens en zeer ervaren
naaisters.
Zij bekijken samen met u wat er aan de hand is en het leuke is, u blijft erbij,
want SAMEN repareren is leuker en je leert ervan.

tweede leven
Gun uw spullen dat, ze zijn het nog waard!
Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle
mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische
apparaten, fietsen, speelgoed etc.

bewust
Met onze slogan “Weggooien, mooi niet!” proberen wij mensen bewust te
maken van de steeds groeiende afvalberg en dat weggooien niet altijd nodig
is! Spullen die kapot zijn kunnen in veel gevallen nog gerepareerd worden.
Hebt u niets om te laten repareren?
Kom dan gewoon een kijkje nemen, koffie en thee staan klaar.
U bent van harte welkom, entree is gratis maar een vrije gave wordt op prijs
gesteld!

Vrijwilligers!!!!!!!!!
Vindt u repareren een uitdaging? Wij zijn nog steeds op zoek naar handige
mensen op het gebied van het repareren van elektrische apparaten, fietsen,
klokken ed. die een keer in de maand ons team willen versterken.
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Jong en oud bij de reparatie.

Meer informatie
* Voor vragen over of het aanmelden van bijv een reparatie kunt u contact
opnemen
via 06-53.56.21.68 of via de mail repaircafeparkstadlimburg@gmail.com .
* Meer informatie over het Repaircafé kunt u vinden op de website www.
repaircafeparkstad.nl en de facebookpagina onder “repaircafeparkstad”.
* Kijk ook eens op de landelijke website, www.repaircafe.nl .
foto: Jong en oud bij de reparatie.

Wanneer weer ?
Zaterdag 11 november, van 10 tot 13 uur, dan met speciale aandacht voor
het pimpen van carnavalskleding!
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Koningsvogelschieten in Ubachsberg
Schutterij St. Hubertus organiseert op zondag 10 september het jaarlijkse koningsvogelschieten.
Na de opening om 14.00 uur wordt huidig koningspaar Donny Laeven en Femke Pakbier gedeïnstalleerd.
Beiden kunnen samen terugkijken op een mooi en succesvol jaar.
Eveneens wordt beschermheer Jo Aelmans, gedeïnstalleerd als koning van het eregilde.

aanvang
Vervolgens nemen de schietwedstijden een aanvang met de leden van het eregilde op hun
koningsvogel. Ook de leden van fanfare St. Cecilia, als gastvereniging, kunnen met de zware buks op een
eigen koningsvogel schieten.

wie wordt het
Daarna barst de altijd spannende strijd los om het koningschap van de schutterij. Wie lost het laatste
beslissende schot en wordt koning van
St. Hubertus in jubileumjaar 2018? Een jaar waarin tal van activiteiten rondom het 175 jarig bestaan
worden georganiseerd!

burgerkoning
Er wordt ook geschoten om de titel burgerkoning. Hieraan kan iederreen deelnemen. De jeugd van 10
tot 16 jaar gaat met luchtdrukbuksen schieten om de titel van jeugdkoning.

wedstrijdverband
Tijdens de gehele middag kunnen dames en heren in wedstrijdverband schieten met zware buks,
handboog en luchtdrukbuks. Dus een hele middag vol schuttersvertier en gezelligheid op het
“Sjötteweike” aan de Colmonterweg in Ubachsberg. Toegang is gratis en iedereen is natuurlijk welkom.
Huidig koningspaar Donny Laeven en Femke Pakbier , die zondag
worden afgelost, of niet natuurlijk.

Phil Bocholtz speelt weer in Aken
En wel zaterdagmiddag 16 September tijdens het Graduiertenfest van
de RWTH in Tivoli.
Tijdens deze feestelijke happening worden afgestudeerden van de
RWTH van het afgelopen jaar in het zonnetje gezet.
Het is een besloten feest.
Helaas is er geen ruimte voor de eigen supporters.
Maar het is een hele eer voor de Phil om dit evenement voor de vierde
keer, vanaf een speciaal gebouwd podium, te mogen opluisteren.

De Phil tijdens een optreden op het Graduierten
fest van de Akense RWTH.
Rechts boven wordt hun optreden op een groot
beeldscherm vertoond.

Oktoberfest in Bocholtz
Wie graag Oktoberfest wil vieren maar niet de mogelijkheid heeft om af te
reizen naar Beieren, is van harte uitgenodigd op zondag 1 oktober in de
Harmoniezaal van Bocholtz. Zo’n 6 kapellen zijn er,
natuurlijk Weizenbier en een lekkere hap! Zaal en “Buun” zijn aangekleed in
Beierse sferen. Om 13 uur barst het los en ..... de toegang gratis!

Pagina 4

Nr. 36

7 september 2017

Afghaanse maaltijd
voor het goede doel

Vervolg van voorpagina nieuwe
Kapsalon in Bocholtz
geschiedenis
Angelique is met Hair Care & More begin
2015 in eerste instantie gestart op markten
en braderieen met het presenteren van
professionele kappersproducten en cadeau-setjes
samengesteld met haarproducten. Vanaf 2016 is
dit uitgebreid met de mobiele kappersservice aan
huis”.

wat allemaal
Naast de dames en heren salon, kunt u er vanaf
oktober ook terecht voor het plaatsen van
Hairextensions en vanaf oktober een geheel
haarvriendelijke tape extension die herbruikbaar
is.
Tevens is deze extension ook geschikt voor
mensen met heel dun en fijn haar ! Bovendien
starten ze dan eveneens met Keratine
behandelingen om erg beschadigd haar er weer
gezond en goed uit te laten zien.

nog niet alles
Voor de toekomst staat er ook Nagelstyling gelnagels e.d. op het programma.
Voor een korte manicure behandeling, al dan niet
voorzien van een leuk nagellakje kunt u nu al
terecht.

Voordelige abonnementen
/ klantenkaart.
Tevens ontvangt iedereen bij besteding vanaf € 15
een klantenkaart en is die vol dan ontvangt men
liefst € 10 korting op een daaropvolgend bezoek.
Er is ook een voordlig abonnement beschikbaar.
Bellen kunt u via 06 -13676031 of mailen naar
Angelique.HairCareandMore@hotmail.com .

ZijActief Eys 70 jaar
Om dit te vieren zal het hele Najaarsprogramma in
het teken staan van dit Jubileum.

Ma. 11 september:
Opening najaar en JUBILEUM SPELLENAVOND.
Aanvang 20 uur.

Wo. 27 September:
bezoek aan de BOTANISCHE TUIN in Kerkrade.
Opgeven vóór 15 september a.s. bij Riet Mommers
Leden betalen € 7 en niet-leden € 9,50 (incl koffie/
thee en vlaai en reiskosten).

Ma. 9 oktober:
Ruud Verhoeven: “SJUN” – een avondje tussen
mooi en glimlach
Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden.
Zij betalen een kleine bijdrage. Aanvang: 20.00 uur.

Een groep vrijwilligers van de Stichting
Vrouwengroep Vlinder organiseert
dinsdag 12 september om 18.00 uur een
gezamenlijk eten in Cultuurcentrum
De Klimboom te Simpelveld, Dr. Ottenstraat 46.
De opbrengst gaat naar het project naaiatelier
t.b.v. kansarme vrouwen en kinderen in
Afghanistan. De maaltijd bestaat uit soep,
verschillende soorten groenten en vlees
op inheemse wijze bereid.

proeven
Kom eens een keertje proeven, geniet er van
en ongemerkt steunt u het goede doel.
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 12,50
Aanmelden voor deze maaltijd kan via
info@puurweijersenweijers.nl
of telefonisch via 06-55.95.45.25.

Ma.13 November: BEIERSE AVOND
Frans Bloemsma vertelt van alles over kaas uit
Oostenrijk en Beieren en natuurlijk kan deze kaas
ook geproefd worden. De muziek wordt verzorgd
door Dwayne Leenen en Damiano Vluggen.

Ma.11 december:JUBILEUM ADVENTVIERING
We beginnen met een gebedsdienst. Aansluitend
een diner verzorgd door Talentino en een komisch
optreden door twee dames in een stippeltjes jurk.

Jubilarissen
Tiny Widdershoven-Houben 70 jaar lid
Paula Canisius-Houben 60 jaar lid
Al vindt plaats in Cafe Sport, Grachtstraat 1a Eys.
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Inloopdag donderdag 7 september
van 9.00 tot 18.00 uur
Beleefd uitnodigend:
Angelique & Femke.
De kofﬁe staat klaar !!
Alleen op 8 en 9 september
KENNISMAKINGS-ACTIE:
knippen dames & heren € 10,föhnen € 10,-

In de hele maand september 10% korting op alle behandelingen
Openingstijden:
Donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 12.30 en van 13.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Buiten reguliere openingstijden alleen op afspraak.

Dinsdag en woensdag

Mobiele Kappersservice
van 9.00 tot 18.00 uur

Vraag naar onze
klantenkaartkortingen
of abonnementen.

Billenhovenstraat 30a Bocholtz 06 -13 67 60 31

volg ons op

Mede mogelijk gemaakt door Bouwbedrijf Ton Vroomen Nieuwstraat 173 Kerkrade
Pagina 5
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vragen

Inloopdag
mantelzorgers in
September
Het Steunpunt voor Mantelzorgers
organiseert maandelijks ook een
inloopbijeenkomst in Simpelveld.
Deze keer woensdag 13 september
van 10-12 uur in Op de Boor aan
de Wilhelminastraat in Bocholtz.
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:

IN GESPREK MET UW
GEMEENTE WMO
(wet maatschappelijke
ondersteuning) en het hierbij
behorend gemeentelijk beleid.
Wat houdt dat in?
Zijn er veranderingen in de
toepassing en de uitvoering van de
WMO te verwachten.
Een WMO consulent en
beleidsmedewerker zullen u wat
uitleg geven.

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 .

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals

Een greep uit het aanbod:
Veilig Verkeer Nederland
is op zoek naar BOB teamleden. Als
teamlid maak je BOB afspraken met
bezoekers van festivals etc. Je krijgt
als BOB teamlid de toegang tot je
favoriete festivals en evenementen.

Steunpunt Mantelzorg
is op zoek naar jonge
zorgvrijwilligers 18-30 jaar voor
diverse activiteiten. Bijvoorbeeld:
steun voor mensen met dementie,
ziekenhuis begeleider etc.

U biedt naast emotionele steun
een luisterend oor en een helpende
hand.

Dagopvang ’t Heemet te Vaals
is op zoek naar een vrijwilliger die
ondersteuning kan bieden op de
dinsdagen en donderdagen.
Helpt u de activiteitenbegeleidster van Zorgcentrum
Langedael een handje mee met div.
activiteiten?
Wilt U meer weten?
Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.3012.30uur.
vrijwilligerswerk@vaals.nl

wetenschappelijk onderzoek naar
spierziekten.
Het Prinses Beatrix Spierfonds
zet zich in voor iedereen met een
spierziekte in Nederland. Dat zijn
ruim 200.000 mensen. Doel is
om alle spierziekten de wereld
uit te krijgen. Men krijgt geen
overheidssteun en is afhankelijk
van donaties en de inzet van vele
vrijwilligers.
De collecte is één van de
belangrijkste inkomstenbronnen.
Kom ook in actie tegen spierziekten
en geef aan de collectant.
Mist u deze? Doneren kan ook
online via
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/
collectebus met een bedrag naar
keuze.

043-3040011 / 06-46.11.20.17 / 0652.76.36.77

Spier-fonds
op pad
Van 10 t/m 16 september is de
collecteweek van het Prinses Beatrix
Spierfonds. Het is de grootste
jaarlijkse actie voor mensen met
een spierziekte in Nederland.
Ruim 30.000 vrijwilligers gaan
op pad om geld op te halen voor

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

RANA hoekbank is functioneel en eigentijds.
Tegen meerprijs leverbaar met verstelbare zitdiepte !

€ 1199,-

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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Tabor: een heerlijk avondje
Gypsy Music
Sinti swing, gypsy jazz en internationale traditionele gypsy
songs dat is kort samengevat een heerlijk avondje “Tabor”.
Kom hiervan genieten in Theater De Klimboom te Simpelveld,
en wel op zaterdagavond 9 september om 20.00 uur. Tabor
heeft een sterke 5-persoonsbezetting met als zangeres
Piroschka Triska, verder de veelzijdige musici Roger Moreno,
Tsjawo Adell, Moro Adell en Janusch Hallema.

vurig
Hun muziek is soms warm en vurig, maar ook soms
melancolisch. Heerlijke zigeunermuziek voor bij het
kampvuur.

CD presentatie
Zaterdag16 september is het om 20 uur de beurt aan de
talentvolle Stan Peters die zijn eerste CD gaat presenteren in
het knusse Klimboom theater. Hij krijgt die avond assistentie
van niemand minder dan Jack Vinders.
Kortom een geweldige start van het nieuwe theaterseizoen
van De Klimboom aan de Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld.
reserveren
kunt u via info@puurweijersenweijers.nl en 06-55.95.45.25.
Voor meer info over Tabor kijk op : www.tabor-gypsymusic.
webs.com ,
Tabor, ten voeten uit.

KORTVERMELD

Haarstudio

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Dinsdag 19 september 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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KSV Helios Start nieuwe
seizoen

Nu de zomerperiode achter de rug is hebben de gewichtheffers
de trainingsarbeid weer ter hand genomen.Er wacht een grote
uitdaging voor de Simpelveldse atleten nu zij na hun promotie
uit gaan komen in de Regionalliga.

bijzonder
Ook voor supporters worden het een bijzonder jaar want het is al
lang geleden dat er in de competitie vijf thuiswedstrijden zijn.
Zeker voor eigen publiek zullen zij hun beste beentje willen voorzetten.
Niet alleen de gewichtheffers, ook de fitness-groepen zijn weer begonnen.
Eveneens kan de jeugd kan weer terecht op de zondagochtend waar de training
begint om 10.00 uur.
Wanneer jongelui kennis willen maken met de gewichthefsport, met de manier
waarop we bij Helios op verantwoorde manier de jeugd vertrouwd maken met
de uitoefening van deze sport, kan dat altijd op de zondagochtendtrainingen.
Het beste is wanneer u een berichtje stuurt naar het secretariaat via info@heliossimpelveld.nl , dan vangen de trainers uw kind opvangen en kan dat gebruik
maken van een gratis proeftraining. Dat geldt trouwens ook voor mensen die
interesse
hebben voor deelname aan de fitness-trainingen. Als u interesse heeft, neem
gerust contact op via bovenvermeld email-adres.

Helios
topatleet
Erwin
Rasing.

Voetbalzeskamp in Vaals

Voetbal-Zeskamp in Vaals
In het kader van de Nationale Sportweek organiseert Rood Groen
LVC’01 op zondag 17 september een speciale voetbal-zeskamp voor
de Vaalser jeugd. Leden en niet leden in de leeftijdscategorie van
5 tot 18 jaar zijn dan welkom om deel te nemen op sportcomplex
Molenveld te Vaals/Lemiers. De zeskamp zal bestaan uit verschillende
spectaculaire voetbalgerelateerde spellen zoals oa een voetbalstormbaan, een groene zeepbaan, voetbal-darts en levendtafelvoetbal. Het gaat een geweldige dag worden waarbij de Vaalser
jeugd zich van hun sportiefste kant kan laten zien.

Meer informatie
omtrent de zeskamp is te vinden op de website www.roodgroenlvc01.
nl of via mail: info@roodgroenlvc01.nl . Deelnemende jeugd dient om
10.30 uur in sporttenue aanwezig te zijn. De zeskamp start om 11.00
uur met het officiële startschot. Deelname is gratis.
Aanmelding is niet nodig.
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Het wordt weer Sprookjestijd
Over ruim een maand is het weer zover.
Het jaarlijkse Sprookjesevenement staat dan weer voor de deur. Dit jaar op
vrijdagavond 29 september. De voorbereidingen zijn weer in volle gang en ook dit jaar
wordt groot en klein verrast.
andere route
Dit jaar een andere route met start en eindpunt op de Markt in Simpelveld.
De jeugd kan weer genieten van tovenaars, elfjes, sprookjesfiguren, sfeerlicht,
optredens, acts enz.
start
Er kan op 29 september tussen 19.00 uur en 21.00 uur worden gestart.
De entree voor de kinderen bedraagt € 2,- en voor de volwassenen € 3,Binnenkort volgt meer informatie en ook de voorverkoopadressen.
De organisatie is in handen van Stichting Culturele Evenementen Simpelveld i.s.m.
Puur Weijers
& Weijers en
de Gemeente
Simpelveld.

Trainingen GV Wilhelmina
weer begonnen!!
Nu de zomervakantie weer ten
einde is zijn de trainingen bij
Wilhelmina weer hervat.
Na het succesvolle seizoen
van afgelopen jaar met als
hoogtepunt een Nederlands
Kampioenschap voor de
damesgroep zijn onze trainers
weer fanatiek om ook dit seizoen goeie resultaten te behalen
op de diverse wedstrijden en kampioenschappen.
Wil jij ook turnen, acrogymnastiek, dans, piloxing, drumband
of aan volleybal doen kijk dan op
website www.gvwilhelmina-bocholtz.nl/lesprogramma
voor de trainingen en de contactpersonen:
Er is een aanbod voor jong tot oud en van recreatief tot
prestatief. Kom dus gerust eens kijken………

Op het Vliegend
tapijt tijdens een
van de vorige
Sprookjestochten.

Kick-off jeugdafdeling

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

Kisters Adviesgroep / Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72 / 045-7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl

Open nu
s
het JongWij
pakket

Op zondag 27 augustus vond deze plaats. Het gros van
de kinderen had de laatste week van de zomervakantie
doorgebracht bij het kindervakantiewerk. Alle kinderen,
trainers, leiders, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
waren zondagmorgen om 10 uur weer met frisse moed
aanwezig voor het nieuwe voetbalseizoen. De jeugd werd
in het clubhuis toegesproken door het jeugdkader waarna
ze zich met de leiding gingen omkleden. Daarna maakten
de teams, van bambini ’s tot de JO17-1 allen een teamfoto
(Deze teamfoto’s zijn zo spoedig mogelijk te bewonderen
in het clubhuis). Daarna ging men, per leeftijdscategorie,
van start met de eerste training van het seizoen. Zo starten
de Mini F en bambini met een heuse vlieger warming up
en had de JO17, JO15 en de JO11 de eerste conditietest al
op het programma staan.
De JO8 kreeg daarnaast uitleg over
de nieuwe spelregels welke de KNVB
dit seizoen zal hanteren. Het was een
prachtige zondag waar na afloop voor
iedereen nog een stukje cake en een
broodje knakworst klaar stond. De
in grote getalen aanwezige kinderen
hebben genoten!

balletje trappen
Elke donderdagavond wordt er
getraind door groepjes mannen.
Deze gevarieerde groep bestaat
o.a. uit veteranen, 3de elftal spelers,
recentelijk gestopte seniorenleden
en mannen die gewoon voor de
gezelligheid een balletje willen
trappen.
Om 20.00 uur wordt er gestart met
een warming-up gevolgd door een
gemoedelijk partijtje. Lijkt het jou
ook leuk om op donderdagavond
voor de gezelligheid te komen
voetballen, kom dan gerust eens
langs met je voetbalschoenen. De
donderdagavondgroep ziet je graag
verschijnen!
zie verder op pagina 10
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Dit jaar vindt het festijn plaats op donderdag 14
september. Alle leden zijn van harte welkom. De
eerste hapjes van de grill zijn rond negen uur
klaar.

vervolg Sportclub 25

club van 50
In navolging van de spelende teams begint ook
de Club van 50 aan het nieuwe seizoen.
Na een succesvol jaar met 51 sympathisanten zijn
er weer diverse investeringen gedaan.
Zo is er een speelhoek gerealiseerd voor de
kleinste bezoekers en zijn de televisiekijkers
verwend met twee nieuwe tv’s om ook andere
sporten optimaal te kunnen volgen.
De eerste ideeën voor het nieuwe jaar zijn ook
al geopperd en vermoedelijk zal er geïnvesteerd
gaan worden in nieuw meubilair voor ons terras!
Hebt u een ander idee of wilt u graag deelnemen
aan de Club van 50? Neem dan gerust contact op
met Dennis Derwall of Ritch te Kampe
voor meer informatie!

Heuvelland Helling Cup
De club neemt zaterdag 16 september in
het Bergdorpje Vijlen deel aan het eerste
internationale voetbaltoernooi op een scheef veld.
Vorig jaar speelden teams van vv WDZ en vv Vijlen
de eerste wedstrijd op een voetbalalm met een
hellingpercentage van meer dan 20 procent.
Deelnemende teams komen uit de hele
Heuvelland regio, maar ook uit Duitsland (SV
Orsbach) en België (USFC Elsenborn). Naast
deze competitie is er een wedstrijd tussen oudRoda JC spelers en het Limburgse Mediateam.

PROGRAMMA
Zaterdag 9 september:
Vet: SV Simpelveld vet - Sportclub’25 vet
17.00u.
JO17: Sportclub’25 JO17-1 - Rood Groen
LVC’01 JO17-1
14.30u.
JO15: Sportclub’25 JO15-1 - Chevremont
JO15-1
12.30u.
JO11: Sportclub’25 -1 - ST Voerendaal/
RKSVB JO11-4
10.00u.
JO7: SJO Heuvelland JO7-1/2 Sportclub’25 JO7-1/2
09.30u.
Zondag 10 september:
2de :Sportclub’25 2 - Schimmert 2
12.00u.
VR: Sportclub’ 25 VR1 - VV SCM VR1
10.00u.

Verkoop
auto’s

In het weekend spelen zowel de jeugdals de seniorenteams de tweede ronde
van de poulefase van de KNVB beker.
Het eerste elftal ontvangt derdeklasser
RKVVM en het tweede gaat op bezoek
bij klasgenoot Sporting Heerlen. De
mannen van het vierde spelen thuis
tegen RKVVM en de vrouwen gaan
naar het Sportpark Imstenrade op
Heerlerbaan.
De jeugdteams werken eveneens een
volledig bekerprogramma af.

Barbecue
Aan het begin van het seizoen
verzorgt WDZ elk jaar een barbecue
na de training op donderdagavond.
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Schadeherstel
Ruitreparatie

Beker

Die speelden zondag 27 augustus
in het sterk bezette toernooi van
vv Sittard. De eerste wedstrijd ging
verloren en na twee dubbelblanke
gelijke spelen moesten ze ook in
de vierde wedstrijd het onderspit
delven. In de kruisfinales kwam hoop
na de eerste overwinning, maar
in de volgende strijd kon men het
succes niet voortzetten. De nederlaag
betekende ook meteen het eind van
het toernooi-avontuur in Sittard.

Twee bekende WDZ figuren aan de bal op de
Vijlense hellingen.

Onderhoud
& reparatie

WDZ info

Vrouwen

De ontmoeting staat o.l.v van oudtopscheidsrechter Roelof Luinge.
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Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10
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€199,-

Weg
Simpelveld / Kerkrade
tegenover
Peppermill
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PROGRAMMA
Zaterdag 9 september:
O19
WDZ - ZW’19-SVS
15.00u.
O17-1 Heuvelland - WDZ
12.00u.
O17-2 WDZ - RKHBS
14.30u.
O15-1 Scharn 3 - WDZ
11.15u.
O15-2 WDZ - Weltania Bekkerveld 5 13.00u.
O13-1 SV Geuldal - WDZ
10.30u.
O13-2 WDZ - BMR/SNC’14
11.30u.
O11-1 V.V. Schaesberg 2 - WDZ
10.30u.
O11-2 Rood Groen LVC’01 3 - WDZ 10.00u.
O10-1 WDZ - Abdissenbosch
10.00u.
O9-1
WDZ - Rood Groen LVC’01 09.30u.
Ve
WDZ - VV Chèvremont
17.00u.
Zondag 10 september:
1e
WDZ - RKVVM
2e
Sporting Heerlen 3 - WDZ
4e
WDZ - RKVVM
Vr
RKHBS - WDZ

14.30u.
09.45u.
10.00u.
11.00u.

Dinsdag 12 september:
1e
WDZ - SV Geuldal

20.00u.

Verwen je
smaakpapillen
op het Wahlwiller
Wijnfeest
In het laatste weekend van september staat
Wahlwiller, al sinds het jaar 2000, in het teken
van het wijnfeest. En ook dit jaar is het weer
goed toeven ‘bovenop de wijnberg’.
Velen zullen hun weg weer weten te vinden
naar het 18e Wahlwiller wijnfeest, waarop
uiteraard ook weer een nieuwe wijnkoningin
wordt gepresenteerd.
Uiteraard is dit evenement weer een onderdeel
van La Saison Culinaire, een aaneenschakeling
van smaakvolle activiteiten die in het najaar in
Zuid-Limburg plaats vinden.

Wandelen
Op zaterdag 23 september worden vanuit
wijndorp Wahlwiller weer twee wandelingen
aangeboden die in het teken van de regionale
wijnbouw staan. Vertrekken kan tussen 12.00
en 15.00 uur bij Gasterij A gen Kirk. Deelname
kost 3,00 euro (voor de 5 km) en 5 euro (voor
de 10 km) en hierin zijn, naast de uitvoerig
beschreven wandeling, een consumptie
onderweg (10 km) en een consumptie bij
aankomst inbegrepen.

Wijnfeest
Op zondag 24 september start het wijnfeest zelf
om 11.00 uur met de traditionele mis, die net als
vorig jaar op het feestterrein van het wijnfeest
wordt gevierd. Vanaf 12.00 uur staan dan weer
diverse wijnboeren uit de regio klaar om de
bezoekers te laten proeven van hun zelfgemaakte

Ten slotte wordt er een spel gespeeld, als
uitwerking van het verhaal dat ze gehoord
hebben: elkaar helpen om op de goede weg te
blijven.
Alle basisschoolkinderen zijn van harte welkom!
(Ouders ook, want in de viering zelf zingt het
jongerenkoor Galou uit Gulpen).

kwaliteitswijnen.
Gedurende de middag zijn er rondleidingen door
de wijngaarden. Naast wijn is er natuurlijk ook fris
verkrijgbaar en worden lekkere hapjes geserveerd.

Kerkdiensten
parochie H.Agatha Eys
Zaterdag 9 sept.:

goede doel

19.00 uur: Geen H. Mis

De opbrengst van de koffieverkoop gaat ook
dit jaar naar het goede doel: de Uganda Kitgum
Education Foundation.

Zondag 10 sept.: 9.45 uur:
1e Jaardienst Geert Sprokel
Gest. Jrd. ouders van der
Linden – Lacroix
Ouders Fransen – Maas en
zoon Jan

Muziek
Het muzikale vertier wordt dit jaar verzorgd door
de Bergweider Muzikanten, De Bergbuben en
accordeonist Jonas. De presentatie van de nieuwe
wijnkoningin, waar heel Wahlwiller toch weer naar
uitkijkt, zal rond 14.00 uur plaats vinden. Na de
installatie en het zingen van het wijnlied, trakteert
zij de gasten op de speciale Koninginnewijn, en dit
jaar is dat een Premium Auxerrois van Landgoed
Overst in Voerendaal.

Maandag 11 sept.:
19.00 uur: Geen H. Mis.

Zaterdag 16 sept:
19.00 uur: GEZINSMIS
Oogstdankviering
Jaardienst Hub Canisius
Gest. Jrd. ouders Pasmans –
van Laar
Jacob van de Weijer
Hein en Johanna van
Wersch – Voncken
André Kösters en familie
Jo Geurts

Meer informatie is uiteraard te vinden op de
website: www.wahlwillerwijnfeest.nl
Niet voor publicatie:
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met voorzitter Erwin Lennarts van de
Stichting Wahlwiller Wijnfeesten: erwinlennarts@
ziggo.nl of 06 12 18 12 51

Zondag 17 sept: 9.45 uur:

Kindernevendienst
in Wittem

Oogstdankviering
Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux

Maandag 18 sept:

Tijdens de viering van 10 september 11.00 uur in
Wittem is er weer kindernevendienst.
Direct na het welkomswoord worden kinderen
uitgenodigd om mee te gaan naar een zaal van het
klooster voor hun eigen kinderkerk.
Daar wordt een verhaal over Jezus gelezen, gevolgd
door een gesprekje hierover.
Dit keer gaat het over een
les die Jezus aan de mensen
leerde: hoe je elkaar kunt
helpen om goed te leven.
Daarna steken de kinderen
een kaarsje aan, bij een
gebedje.

19.00 uur:
Hub Ortmans en ouders
Ortmans – Mobers en
ouders Haambeukers –
Schijns
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Sporttassen
voor SV
Zwart Wit 19
Onlangs werd de selectie
van de voetbalvereniging
SV Zwart Wit ’19 Eys
voorzien van nieuwe en
mooie sporttassen.
Deze werden aangeboden
door de supportersclub
en Psychologenpraktijk
Gulpen – Landgraaf.
Hiermee kan de selectie
de komende 3 jaar vooruit.

Kortvermeld
SIMPELVELVELD e.o Oproep
Gezocht enthousiaste amateurfotografen om samen met mij een fotoclub op te zetten voor Simpelveld en omstreken!
Aangeven dat u interesse heeft om mee te doen kan op 06-29.09.47.07. of mailen naar www.arsenemonfort@hotmail.com .
VIJLEN VAALS IVN
Vrijdag 15 September kijkt men vanaf 19.30 uur in het IVN lokaal lindenstraat 17 Vaals met videobeelden terug op de
activiteiten van het afgelopen seizoen 2016-2017.
Zoals, Natuurontbijt, Wandelingen, Jeugdactiviteit, bus uitstapjes, verborgen camera voor dieren, ect. Tevens een lezing
over Bijen door Hub Bonten. Iedereen is van harte welkom. Ook niet leden. De koffie staat klaar. Info: 043-3062218.

Troef
de voordeligste
in kleur

Elke derde
donderdag
v/d maand.

Inloopavond
online bankieren.

Wij helpen
u graag.

Donderdag 21 september l 18.00-20.00 uur l Gulpen en Nuth.
Uw bankzaken regelen waar en wanneer het ú uitkomt. Online kan dit veilig en
makkelijk. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Onze adviseurs geven u tijdens de
inloopavond graag uitleg.

Locaties: Gulpen (Dorpsstraat 34) en Nuth (Stationstraat 171).
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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