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Oproep
Gezocht iemand (m/v) die na een
inwerkperiode en gebleken geschiktheid het blad Troef kan/wil
overnemen. Kan ook bedrijf zijn.
Huidig bladmanager en redacteur
Leo Franzen die vanaf het begin
(1975) erbij is, wil graag, gezien
zijn leeftijd, een stapje terug
doen, echter wel nog voorlopig
gedeeltelijk betrokken blijven bij
het wel en wee van Troef.
Graag uw CV naar:
info@weekbladtroef.nl
met vermelding van uw mailadres
en telnr. Er wordt dan contact met
u opgenomen.
Bestuur Stichting Troef.
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Grote boekenmarkt
in Bieb Bocholtz
40 jaar
TVS Simpelveld
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Weer start
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21
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Sven Kramer aan de start in Limburgs Mooiste
aan de strijd. Hij is lid van het team
NWV Groningen. Er worden acht
rondes van 18,5 km gereden. Het
parcours loopt over de Remigiusberg in Simpelveld en de Goedenraadsberg in Eys. De start is om
16.30 uur, de finish wordt om 20.10
verwacht.
recreanten
Op zaterdag starten 15.000 fietsreVrijdag 13 en zaterdag 14 juni
staat Zuid-Limburg in het teken
van de 23e editie van Flexpoint
Limburgs Mooiste. De start- en
finishlocatie van Nederlands
grootste fietsevenement voor
recreanten is het Avantis terrein
in Heerlen. Het uitgestrekte business park is twee dagen lang
omgebouwd is tot een ontmoetingsplaats voor de fietsliefhebbers met een fietsbeurs, horecaplein en een camping. Op het programma staat zowel een aansprekende wedstrijd voor eliteen belofterenners als toertochten
voor recreanten.
Op vrijdag rijden 170 elite- en belofte renners een KNWU wedstrijd in
het kader van de nationale clubkampioenschappen.
Sven Kramer
Aan de start staat een opvallende
deelnemer. Met rugnummer 104
neemt wereld- en olympisch kampioen schaatsen Sven Kramer deel

creanten op een van de 11 verschillende toertochten. Deelnemers op
racefiets, mountainbike en ook
stadsfiets of E-bike zullen als een
kleurrijk lint door het landschap
trekken. De start is vanaf 06.00 uur.
De finishcontrole sluit om 20.00
uur.
Lees verder op pag. 4

➨

Bondsfeest Eys hanteert
voor eerste keer Jeugdjury

De schuttersjeugd van Eys, die met vriendjes en vriendinnetjes als jury de schutterijen beoordeelden. Foto: Luc Wolters
Lees verder op pag. 3
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WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz ☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven

☎ 045-544 35 67
☎ 045-532 26 20

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Weekenddiensten
HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg- Vaals. Voor
niet spoed zijn de praktijken van 8-17 uur bereikbaar.
In Vaals bereikbaar van 8.00-12.30 uur & 13.30 uur17.00 uur
Huisartsenmaatschap Bocholtz . . . . . ☎ 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld . . . ☎ 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062744
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3061383
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5441208
Simpelveld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5440325
Ubachsberg:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062780
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3062468
Na 17.00 uur en in het weekend wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in Heerlen

Het 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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30-18.00 uur. ☎ 5441100

Buiten genoemde openingstijden kunt u voor spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht bij de
Dassenburcht Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen, . . . . . . . . ☎ 045 5741004.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle, Bongerd 25 Heerlen ☎ 045 -5719545.
Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij Theriak apotheek de Heselle, Bongerd 25 Heerlen . ☎ 045-5719545

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39
(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)

Agenda

v.a. maandag 16 juni
Boekenmarkt Bieb Bocholtz
(zie ook artikel).

Woensdag 11 juni
Buitenspeeldag Simpelveld
Speeltuin Hulsveld van 13.30-16.30 uur.
(zie ook artikel).

Maandag 16 juni
Ledenavond ZijActief EYS

Vrijdag 13 juni

café Sport Grachtstraat 1. Aanvang 20 uur,
zaal open 19.30 uur (zie ook Kortvermeld).
•

Limburgs Mooiste

Bungalowpark Nijswillerweg (zie ook artikel).

FLM race KNWU. Start 16.30 en finish rond 20.10
uur. Fietsbeurs Avantis gratis toegang
(zie ook artikel en advertentie).

Dinsdag 17 juni

Scootmobieltraining

Zaterdag 14 juni
Kennismaken met Nordic Walking
met Vaals beweegt!-Pas gratis. Van 10 tot 11.30
uur. Vertrek parkeerplaats boscafé ’t Hijgend Hert
Vijlen (zie ook artikel).
•

Open Air Phil Bocholtz

vanaf 20 uur aan de kerktrappen
(zie ook artikel en advertentie).
•

Limburgs Mooiste Fietsrecreanten
Vanaf 06.00 uur morgens. Einde 20 uur.
Fietsbeurs gratis toegang
(zie ook artikel en advertentie).
•

Boeken- en Platenbeurs Egelze
(zie ook artikel).
•

40 jaar TVS Simpelveld
en Ned. Kampioenschap Tennis
(zie ook artikel en advertentie).

Zondag 15 juni
40 jaar TVS Simpelveld
en Ned. Kampioenschap Tennis
(zie ook artikel en advertentie).
•

Grenzeloze Fietstocht

IVN Bocholtz-Simpelveld Startpunt/eindpunt: Om
9.30 Markt Simpelveld en 9.45 kerk Bocholtz
(zie ook artikel).
•

Jubilarissen bij CCK’74 Lemiers
H. Mis 10 uur. Receptie 14-15.30u.
Zaal Oud Lemiers (zie ook artikel).
•

WDZ jubilarissendag

Receptie van 13.30-14.30 uur clubgebouw
Bocholtzerheide (zie ook artikel).
•

Keiendorptocht N.O.A.D. Bocholtz
Starten div. tochten tussen 7 en 14 uur
Wilhelminazaal Dr. Nolensstraat 9 (zie ook artikel).

Improvisatieavond
Durpstoneel Viele, Aanvang 20 uur Cafe-restaurant
Bergzicht (zie ook artikel).
•

Blijf vitaal en wandel mee

door de SWOBS. Vertrek 13.30 uur Op de Boor
Wilhelminastraat Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 20 juni
Midzomernachtwandeling
Heemk. ver. De Bongard Start 20 uur
Scoutinggebouw Sportlaan 1A Simpelveld.
Gratis deelname (zie ook artikel).

Zaterdag 21 juni
Limburgse Wielerdag
van 10 -16 uur in Sport & Leisurepark Landgraaf
(zie ook artikel).
•

Nelson Mandela Memorial Concert

Presentatie dichtbundel Dan Lumey
Vanaf 20 uur gemeenschapshuis van Partij-Wittem
(zie ook artikel).

Zondag 22 juni
IVN natuurontbijt en meer
van 9 – 12 uur in natuurtuin De Heebrig Vijlen!
Start 9 uur parkeerplaats Pastorijweg
(zie ook artikel).

Dinsdag 24 juni
Scootmobieltocht Swobs
Bocholtz-Simpelveld. Deze zijn gratis. Van13.30 - 17
uur “Op de Boor” Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

De volgende Troef
verschijnt op
dinsdag 24 juni

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
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Bondsfeest Eys hanteert
voor eerste keer Jeugdjury
www.lei-schilderwerken.nl

TROEF OOK VOOR
OPMAAK ADVERTENTIES
Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet verstaan behang of de
kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt.
Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag
meegenomen worden. Bundel het papier of doe het in kartonnen
dozen en dus niet in houten kistjes of plastic zakken.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de maand: Donderdag 12 juni: 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;
Overhuizenstraat; Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg;
Paumstraat; Persoonstraat; Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle;
Schoolstraat; Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat); Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat;
Zandberg. Papier vóór 12.30 uur buiten gereed zetten.

Schutterij Sint-Sebastianus kijkt terug
op een geweldig geslaagd schuttersfeest met feestavonden. Mede begunstigd door ideaal schuttersweer was er
grote publieke belangstelling. Er waren
zowaar drie burgemeesters en twee
pastoors present. Zo’n fraai verloop van
een dergelijk evenement is niet vanzelfsprekend, ook dankzij de vele vrijwilligers, verenigingen en natuurlijk sponsoren.
jeugdjury
Er was voor het eerst een jeugdjury actief,
die de schutterijen vanuit hun optiek
beoordeelden. Volgens hen wonnen de
volgende schutterijen: 3e Sint-Geertruid,
2e Epen en winnaar Sint-Mauritius Strucht.
Aan de laatste werd ’s avonds door de
jeugd een fraaie beker overhandigd. De
afgevaardigde uit Strucht liet weten: “Dit is
de belangrijkste prijs. Bij de jeugd staan we
in de kijker!” De andere uitslagen (van de
‘grote jury’) zijn te bekijken op de site van
de bond: www.rkzlsb.nl
kleurwedstrijd
De jeugdjury boog zich ook over de uitslag
van de kleurwedstrijd, waar nodig geholpen door koningspaar Sander en Tessa
Herberichs. Maar liefst tachtig inzendingen
kwamen van de Eyser basisschoolleerlingen.

De uitslag:
Jeugd (oudste groep): 1e Benthe Kikken,
2e Ilse Keulers en 3e Juliëtte Lahaije. Jeugd
(jongste groep): 1e Niels van Loo, 2e Yari
Schiebroek en 3e Maura. Wie zijn prijs nog
niet heeft afgehaald, krijgt die bezorgd op
school.

➨

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. Elke derde dinsdag van de
maand Dinsdag 17 juni: 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. Papier vóór 17.00 uur
buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: Elke vierde dinsdag van de maand. Dinsdag 24
juni: Ophalen oud-papier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.Cochemstr.-Dorpstr.-Gaasstr.-Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.-Kruinweg-Loretostr.Markt-Marktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.-Nieuwe Gaasstr.Oude Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater Damiaanstr.-Plaarstr.Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-Rolduckerweg-Schiffelderstr.Schilterstr.-St. Nicolaasbergweg-St. Nicolaasstr.-Stationstr.-SweijerSweijersgewanden-vande Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr.-Vroenhofstr.Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten gereed zetten.
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kort vermeld Limburgs Mooiste met Open Air Fietsbeurs

BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand. Volgende week dinsdag 17 juni 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

➨

EYS: Ledenavond ZijActief
Maandagavond 16 juni a.s. houden 2
Zorgmanagers van Envida in café Sport
(Grachtstraat 1) een presentatie houden
met als titel De Weg door Zorgland. Op 1
januari 2014 zijn GroenekruisDomicura
en Vivre gefuseerd tot Envida. Samen treden zij naar buiten onder de naam
Envida. Het werkgebied van Envida is
Maastricht e.o. en Heuvelland. Met zorgteams en tehuizen midden in de wijk. In
deze presentatie zal worden uitgelegd
welke weg te bewandelen wanneer zorg
nodig is en er zal ook kort worden gesproken over de veranderingen in de WMO in
2015. Aanvang: 20.00 uur, zaal open om
19.30 uur. Toegang is gratis, niet leden
worden verzocht zich aan te melden vóór
14 juni a.s. ☎ 043- 4512467.

➨

BOCHOLTZ: Collecteopbrengst
Deze bracht voor de Maag-Lever-darmstichting het mooie bedrag van €1264,89
op, mede dankzij de gulle gevers en de
collectanten die zich daarvoor alle moeite
getroostten. Het collecte-thema dit jaar
was Stop Darmkanker.

➨

GEBOORTE-TROUW-JUBILEUMPOSTERS - BELETTERINGEN
en ander drukwerk bij TROEF

☎ 045-5443567

Dr. Nolensstraat 8 Bocholtz.
mail info@weekbladtroef.nl
Vraag naar onze advertentietarieven,
los, meermaals en jaarovereenkomsten.
Pagina 4

(vervolg voorpagina)
open air fietsbeurs
Daarnaast zullen twee dagen lang
ongeveer 50 exposanten de allerlaatste nieuwtjes van de fietssport
presenteren tijdens de Open Air
fietsbeurs op het Avantisterrein.
Alle grote merken zijn vertegenwoordigd. Bezoekers zijn welkom
vanaf vrijdag 14.00 uur tot zaterdag
18.00 uur. De toegang tot de beurs
en het evenemententerrein is gratis.
uitdagend
Flexpoint Limburgs Mooiste is een
recreatief fietsevenement in het
mooiste deel van Zuid-Limburg en
de grensstreek België en Duitsland.
De deelnemers leveren een aansprekende sportieve prestatie in
een gezellige toeristische ambiance. De diverse routes van 30 tot
245 km zijn sportief uitdagend en

bijzonder verkeerluw. De deelnemers ontmoeten doorgaans slechts
één verkeerslicht!
Informatie over de routes vindt u
op www.limburgsmooiste.nl

Inschrijven kan vanaf vrijdag, 13
juni 14.00 uur nabij de start in
Avantis. Er zijn nog voor alle tochten voldoende kaarten beschikbaar.

➨

Grote boekenmarkt in
Bibliotheek Bocholtz
Vanaf maandag 16 juni 14.00 uur kunt u in Bibliotheek
Bocholtz, tijdens de openingsuren, weer lekker te snuffelen tussen de afgeschreven boeken. Vele romans,
informatieve boeken, tijdschriften en jeugdboeken worden u dan voor een prikje te koop aangeboden.
Misschien ook een leuk idee voor uw vakantie, dan kunt u
ze op uw vakantiebestemming achterlaten! Sla dus uw slag
en kom snel kijken want op is op! Deze boekenmarkt loopt
door tot aan onze vakantie (die begint op maandag 21 juli)
en is te bezoeken van maandag t/m woensdag tussen
14.00-17.30 uur, donderdag van 15.00-20.00 uur.

➨

Meandergroep is op zoek naar vakantiekrachten voor
de maanden juli en augustus. Het betreft huishoudelijk
werk bij klanten thuis in de regio Simpelveld of Bocholtz.
Minimale leeftijd is 17 jaar.
Interesse?
Bel of mail ons dan snel voor jouw persoonlijke mogelijkheden!

☎045-5616130 of meandermatch@mgzl.nl
www.meandergroep.com

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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Brood- en Banketbakkerij

Ivo Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig van 9 juni t/m 21 juni 2014

Kollenberger Speltbrood
‘vernieuwd recept’ . . . . voor . . . . . . . . 2.15

Oranje vlaai

abrikozen deegtaart. voor . . . . . . . 7.50
WK voetbalbroodjes 5 halen - 3 betalen
dana
WK Slagroomvlaai (middel) +GRATIS Ban

8.95
Oranje Slagroomsoezen
aardbeien 4 stuks voor. . . . . . . . . . . . . . . 5.20
OranjeTompoucen
4 stuks voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.00
kersen of abrikozen ‘aanvallen’ voor. . .

+GRATIS Bandana

+GRATIS Bandana

Midzomernachtfeest De Bongard
Met kinderchampagne (nozembier), kampvuur, marshmallows en
groot alarm. Zo doet Heemkundevereniging de Bongard (Simpelveld-Bocholtz) dat vrijdag 20 juni

bij de jaarlijkse Midzomernachtwandeling Start om 20.00 uur bij
het Scoutinggebouw aan de Sportlaan 1A in Simpelveld.
gratis
Iedereen, jong en oud, is hierbij
van harte welkom. Deelname is
gratis!
Midzomer houdt verband met de
zonnewende. De langste dag van
het jaar wordt gevierd. Dit betekent dat de zon op het hoogste
punt staat en de kortste nacht
van het jaar aanbreekt..
ver terug
Het vieren van Midzomernacht is
een traditie die ver teruggaat in
de tijd. Voordat het christendom
in Europa zijn intrede deed, vierden heidense volkeren feesten,
die verband hielden met vruchtbaarheid, de natuur, de oogst,
leven en dood.
vuur
Centraal bij het feest staat het
ontsteken van een groot vuur. In
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Scandinavische landen wordt dit als
een van de belangrijkste feesten van
het jaar beschouwd.
marshmallows
Dit jaar worden er appels en marshmallows gebakken. Bovendien komt
de vrijwillige brandweer –als er
elders geen brandhaard is– een
demonstratie geven. Bijvoorbeeld
hoe we veilig met onze vuurtjes en
marshmallows om kunnen gaan.
Natuurlijk blijf je op deze lange dag
lekker lang wakker en ben je de hele
avond buiten!

Lijkt het jou ook leuk om een gezellige avondtocht te maken en af te
sluiten met een kampvuur, terwijl de
zon achter de horizon verdwijnt?
Zorg wel voor een warme trui of jas
en een zaklantaarn.

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of
Troefkantoor, mail info@weekbladtroef.nl of bel
☎045-5443567 voor onze tarieven.
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40 jaar TVS
Simpelveld
Het jubileum is een feest voor iedereen, de jeugd, leden en nietleden. Op vrijdag 13 juni trapt men
af met een clinic voor de jeugdleden, aansluitend zal de jeugd genieten van een hapje en drankje.
Vanaf 19.00 uur barst het feest los
voor de volwassenen. Als eerste zal
men de jubilarissen in het zonnetje
zetten en bestaat de mogelijkheid
om de club en de jubilarissen te
feliciteren. Daarna zal er een oer
Hollandse avond zijn, met smartlappen en Hollandse hits & hapjes.
Natuurlijk bestaat de mogelijkheid
om de wedstrijd Nederland - Spanje
te kijken.
traditie
De tennisvereniging viert haar 40-jarig
jubileum, geheel volgens de traditie
met bijzondere feestjes, tevens organiseert de club die vorig jaar Nederlands kampioen in de eredivisie heren
werd, de Play-offs voor het Nederlandse kampioenschap van dit jaar.
loungeclub
TVS mag zelf ook mee doen aan de
Play-offs en zal alles eraan doen om
de titel te prolongeren. Tijdens dit
weekend zal het tennispark van
Simpelveld omgetoverd worden tot
een ware loungeclub.
Brazillian Night
Zaterdag 14 juni gaat het feest verder
met een Brazilian Night en een ding is
nu al zeker, het wordt een lange en
zwoele nacht! Geniet van vers
gemaakte cocktails en Braziliaanse
danseres. De beats van DJ ROOOY!!
maken het feest compleet.
Play-offs Ned. kampioenschap
Eredivisie heren
De hoogst haalbare tenniscompetitie
voor mannen wordt afgesloten met
het spelen van Play-offs. Op zaterdag
is de halve finale. De vier beste team
van de reguliere competitie nemen
het tegen elkaar op. De twee winnaars
van de zaterdag zullen op zondag de
finale tegen elkaar spelen. En het is
TVSimpelveld toevertrouwd om hier
een bijzonder event van te maken.
Toptennis
Op beide dagen start men om half
twaalf met de teampresentatie.
Sander Kleikers van L1 zal samen met
de jeugd van TVSimpelveld op spectaculaire wijze de aanwezige teams presenteren.
Lees verder op pagina 7..

Pagina 6

➨

Nr. 24 • 10 juni 2014

kort vermeld
(vervolg pagina 6)
Vanaf 12 uur starten de eerste singles,
net zoals in de reguliere competitie
worden er 4 singles en 2 dubbels
gespeeld.
Kidscorner
Toptennis is natuurlijk ook leuk voor
de kleintjes, maar indien ze even
genoeg hebben gezien kunnen ze
spelen in onze kidscorner. Daarnaast
is er een ballonnenwedstrijd. Elk kind
dat het park gedurende het weekend
bezoekt mag een kaartje invullen. Op
zondag laat men de ballonnen gezamenlijk op, direct na de laatste wedstrijd.
Tennisplaza
Op de parkeerplaats zullen diverse
partners zich presenteren. O.a. de
hoofdsponsoren Wealer, Jumbo Kerkrade en Dolmans Sport.

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Dinsdag 24 juni is er weer een. Ze zijn
bedoeld als een soort wandeling voor mensen met een handicap, die zich d.m.v. een
scootmobiel moeten voortbewegen. Deze
zijn gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op de
Boor”. Rond 17.00 u. is men weer terug. Elke
tocht is ± 20km. Onderweg een ruime koffiepauze (consumpties voor eigen rekening). Walter Litting en Henk Ghijsen organiseren de tochten. Gerda Heckmans, Jo en
Marleen Steinbusch gaan afwisselend mee
als begeleiders. Bij slechte weersomstandigheden gaat de tocht niet door en wordt een
nieuwe datum gekozen.
Zorg voor een goed humeur, scootmobiel in
orde en accu helemaal opgeladen. Verder
voldoende rijvaardigheid om veilig en verantwoord aan zo’n tocht deel te nemen.
Meer info: Walter Litting ☎045-5443990 en
Henk Ghijsen ☎045-5440575.

Pijn vrij vakantie, wij helpen!

➨

Simpelveld blij met
adviescentrum
Rabo in Bocholtz

Kom naar TVSimpelveld op 13, 14 en
15 juni en geniet van toptennis en
topvermaak. Toegang is gratis!
TVSimpelveld, Sportlaan 3.

➨

Waardevolle herbestemming
monumentale Hoeve Overhuizen

Eindpresentatie Klinkend Perspectief 2014
Het is alweer anderhalve maand
geleden maar toch vermeldenswaard hierover nog iets te vermelden, donderdagavond 24
april vond voor de leerlingen van
groep 5 van basisschool Bocholtz de eindpresentatie van “Een
klinkend perspectief” plaats.
educatief
Klinkend Perspectief is een educatief programma dat de muziekschool samen met een aantal scholen in de regio heeft samengesteld
om kinderen op een breder vlak
kennis te laten maken met muziek.
In een bomvolle Bocholtzer harmoniezaal verleenden de drumband
van de fanfare en de jeugdharmonie hun medewerking aan deze
muzikale happening. Tijdens de
ruim een uur durende voorstelling
konden de kinderen, ouders en
opa's en oma's genieten van alles
wat muziek zoal te bieden heeft.
Nadat de drumband van de fanfare
de spits had afgebeten was het de
beurt aan de kinderen die zowel
vocaal als instrumentaal lieten zien
en horen wat zij tijdens de muziek-
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Verleden week ontving gemeente Simpelveld het bericht dat Rabobank Centraal Zuid-Limburg definitief besloten
heeft om Hoeve Overhuizen om te bouwen tot adviescentrum.
centraal
Begin 2015 wordt de monumentale hoeve
in Bocholtz de centrale kantoorplek voor
ruim 200 medewerkers van Rabobank-filialen die nu nog verspreid zitten over negen
kantoorlocaties. Burgemeester Richard De
Boer: “Het brengt niet alleen werkgelegenheid naar onze gemeente, maar biedt ook
nieuwe kansen voor de kern Bocholtz.”

Het enthousiasme straalt er bij aanwezigen en kinderen vanaf.
lessen geleerd hadden. De jeugd- stand ingericht om geïnteresseerde
harmonie speelde drie werken uit kinderen en ouders van verdere
hun repertoire en de presentatie informatie te voorzien.
werd afgesloten door een gezamenlijk optreden van de jeugdharmonie en de kinderen, dat door de
toehoorders met een dankbaar
applaus
werd
gehonoreerd.
Speciaal hiervoor had Harry
Schaeps, de SMK/HAFA coördinator, een muziekwerk geschreven.
Achter in de zaal hadden zowel de
fanfare als de Philharmonie een

➨

Wethouder Wiel Schleijpen “We hebben
onze volledige medewerking verleend om
de benodigde bestemmingsplanwijziging
te realiseren. Er is op de komst van het
centrale kantoor van de Rabobank geen
enkel bezwaar ingediend. Met de verbouwing tot adviescentrum krijgt de prachtige
monumentale carréboerderij Hoeve Overhuizen een waardevolle en duurzame
nieuwe bestemming.”
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Nieuwe uitzending
Omroep Krijtland
Ook voor komende week hebben de vrijwilligers van
Omroep Krijtland week weer enkele interessante
programma’s gemaakt.
In het Regiojournaal komen deze week de volgende onderwerpen aan de orde: het gemeentelijk schiettoernooi tijdens het
schuttersweekend in Eys, het
verkeersexamen voor schoolkinderen in Gulpen en Eys en het
Nelson Mandela Memorial concert van Dan Lumey met fanfare
Kunst en Vriendschap in Partij.
Daarnaast is er een muzikale aflevering van Koetsje
durch ’t Krijtland over klavecimbelbouwer Carel Teerink
uit Wijlre. Verscholen in een voormalig café bouwt Carel
de mooiste klavecimbels. Deze voorloper van de piano
wordt door de bouwer tevens met veel liefde bespeeld.
Deze nieuwe tv-uitzending van Omroep Krijtland start
donderdag 12 juni en is een week lang dagelijks op de
gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23 uur)
zowel analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv te
bekijken. ook is de uitzending te zien op internet via
YouTube en website www.omroepkrijtland.nl

➨
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Demonstraties, lezingen en zelf op de fiets

Limburgse Wielerdag
Altijd al eens een willen kennismaken met alle facetten van de
wielersport? Even zelf een ‘wiel
steken’ in de materiaalwagen?
Vragen stellen aan een dopingexpert? Clinics mountainbiken, wegwielrennen en fietscross bijwonen? Limburgs wielertalent ontmoeten en een praatje maken met
een Ta-lentCoach? Liever een kijkje nemen in de keuken bij de
medische hulpdiensten? Of zelf
even de benen losfietsen?
U kunt het allemaal en nog veel
meer gratis beleven tijdens de spectaculaire interactieve Limburgse
Wielerdag op zaterdag 21 juni van Oefenen op de Limburgse Wielerdag.
10.00-16.00 uur in Sport & Leisurehekken, finishboog en startpistool. Ook zijn de
park Landgraaf. De aanvangstijden van diverse
mensen van MOS (Medische Ondersteuning
activiteiten vindt u op
Sportevenementen) aanwezig. Zij laten u graag
www.wielerfederatielimburg.nl
zien hoe medische ondersteuning in zijn werk
compleet parcours
gaat. Herman Ram vertelt over zijn werk voor
Op het evenemententerrein bevindt zich een
de Nederlandse Dopingautoriteit.
heus parcours, compleet met jurywagen, drang-

➨
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Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:
Vrijwilligers
Voor de stichting “Stille Armoede” zoeken we vrijwilligers die helpen
op evenementen en bij div. acties.
Ondersteuning bieden?
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar vrijwilligers die ondersteuning bij de maaltijden en om individuele aandacht te bieden.
Boodschappen doen
Zorgcentrum Langedael zoekt ondersteuners om boodschappen te doen samen
met de bewoners.
Ondersteuning personeel Religie Langedael
Bewoners op zaterdagmiddag begeleiden naar de Heilige mis en na afloop koffie
serveren.
Bent u sportief?
Sport Vereniging VTV zoekt een kleuterleid(st)er die in het bezit is van trainersdiploma niveau 3 of die bereid is een cursus te volgen.
Bent u actief en geduldig?
Dan kunt u leuke activiteiten ondernemen bij de Zonnebloem met mensen die ziek
of gehandicapt zijn.
Het behoud van Jeugdgebouw Vijlen
Word secretaris van Stichting Jeugdgebouw Vijlen.
Is wandelen uw hobby?
Bewoners van Zorgcentrum Langedael zoeken vrijwilligers die met hun willen
wandelen. Helpt u de activiteiten- begeleidster van Zorgcentrum Langedael een
handje mee?.
begeleiders Zwemvereniging ZVV `75
is op zoek naar begeleiders voor bv. Recreatiezwemmen met kinderen.

Meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u.
vrijwilligerswerk@vaals.nl
☎ 043-3040011 of 06-46.11.20.17

Improvisatieavond bij
‘t Durpstoneel Viele
Dinsdag 17 juni a.s. om 20.00 uur bij
Cafe-restaurant Bergzicht.
Na succesvolle voorstellingen van begin
mei, wordt nu weer vol goede moed
beginnen aan de voorbereidingen voor
het nieuwe stuk voor het laatste weekend van november.

meespelen
Iedereen, jong en oud, vanaf 16 jaar, die
misschien eens de stoute schoenen wil
aantrekken om een keertje zelf mee te
spelen, wordt uitgenodigd naar de
improvisatie-avond te komen.
Men kan dan eens een kijkje nemen en
proeven of toneelspelen wellicht iets
voor jou is. Tot volgende week dinsdag.

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Ingezonden

DorpsComissie Vijlen gestopt
De DCV heeft het spijtige besluit moeten nemen om haar activiteiten met ingang
van 1 juni 2014 te beëindigen. De DCV staat als “verbinder” machteloos tussen de
Gemeente Vaals en de gemeenschap Vijlen. Mede op initiatief van de Gemeente
Vaals werd in juni 2007 de Stichting Dorpscommissie Vijlen opgericht en een convenant afgesloten.
einde gekoesterde wens
Het doel van samenwerking met de kern Vijlen was een goede afstemming te krijgen
tussen de plannen van de gemeente en de behoeften van de inwoners van Vijlen. De DCV
zou hierbij optreden als coördinerend orgaan dat per onderwerp zorgde voor de
gesprekspartners uit Vijlen die over specifieke onderwerpen met de gemeente overleggen.
verbinden
Jaren heeft de DCV er aan gewerkt om een echte “verbinder” te worden tussen de
Gemeente Vaals en de gemeenschap Vijlen. De DCV is ingenomen met het beleid van de
Gemeente Vaals maar kan niet “uit de voeten” met de (minimale) invulling en uitvoering van dit beleid in de praktijk. Deze invulling is echter van wezenlijk belang en leidde, ondanks herhaaldelijke evaluatie en noodsignalen van de commissie, niet tot de
noodzakelijke samenwerking tussen Gemeente en inwoners van Vijlen. Zowel de
betrokkenheid van de inwoners, als ook de samen bereikte resultaten zijn al jaren ruim
onder de maat. Helaas hebben wij de indruk dat burgerparticipatie (nog) niet in de
genen zit van het gemeentebestuur Vaals.
Na vele jaren inzet om een passende samenwerking tussen gemeente en gemeenschap Vijlen te realiseren, moeten wij helaas concluderen dat ons dit niet is gelukt
en niet gaat lukken. Hierdoor hebben wij helaas het spijtige besluit moeten nemen
dat wij onze activiteiten beëindigen met ingang van 1 juni 2014. Uiteraard zullen
wij lopende zaken op een passende wijze afronden.

Stichting Dorpscommissie Vijlen
(Vanwege plaatsgebrek ingekort)
INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)

ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL
Pagina 10
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Open Air Phil Bocholtz
Zaterdag 14 juni a.s. (vanaf 20
uur) brengt de Kon. Philharmonie
een openluchtconcert aan de
trappen van de kerk in Bocholtz.
filmmuziek
Onder leiding van Matty Cilissen
wordt het genre filmmuziek verkend! Immers, om te spreken in de
woorden van Stanley Kubrick: “Een
film is meer als muziek dan als fictie
–of zou dat toch moeten zijn”.
Bekende soundtracks die het verhaal vertellen van films die u kent,
die personages in het leven roepen
op ongekende wijze en van een gewone, Bocholtzer zaterdagavond
een bijzonder, filmisch event maken.
repertoire
Ongetwijfeld zult u het repertoire
herkennen: muziek uit wereldberoemde films als Star Wars, Indiana

Jones, Pirates of the
Caribbean,
Mission
Impossible
en andere,
van grote
componisten
als
John Williams en
Hans Zimmer! Als de weergoden
het toestaan, zal het luchtruim
boven Bocholtz voor eventjes
bevolkt worden door onze vertrouwde filmhelden, in muzikale
vorm.
Het pleintje voor de Bocholtzer kerk
wordt gezellig ingericht i.s.m. café
Oud Bocholtz waar u terecht kunt
voor een hapje en drankje tijdens
het concert. Bij regen gaat het door
in de kerk. En wat belangrijk is, de
entree is gratis.

➨

Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE
SLAGINGSPERCENTAGE 85%
85%

Pakketten
vanaf €1250,www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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Ieësjte elektrisje tram
va Oche noa Vols

Óp 6 augustus 1895 (datum durchkreëge van de redactie)
voer de ieësjte elektrisje tram va Oche noa Vols. (ook de allereerste in Nederland, red.)
Dae Deestig, alwer benoa 120 joar geleie, woar ’t vur de ieësjte kier dat inge Duutsje tram Vols i-voer.
De kaat is va 1903 en, vur zoewied wie ich weet, de auwtste i-gekleurde kaat vanaaf die plaatsj.
Links, mit d’r oetbów va twei etage, ’t vrugger Hotel de Hollande.
Doahinger, woa de tramhalte woar, Hotel du Limbourgh
Rèts, ’t vierde hoes woar ‘t hotel Geller.
Bovve óp d’r witte oetsjteëkende givvel sjteet:
Hotel Restaurant Geller, Austern Specialität.
Benoa nit te geleuve dat toendertsiet al zoeväöl hotels/restaurants in
ós plaetsjke woare.
Noe is doa nit mieë väöl va uvver.

2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Lands- en Europees
kampioen Gardedans
Het gemengde B jeugd-team bestaande uit spelers van Zwart-Wit Eys en Gulpen dat het
kampioenschap veroverde.

B-jeugd Zwart Wit '19
Eys-Gulpen kampioen
Het is voor het eerst dat de B jeugd
van Eys afgelopen seizoen een combinatie vormde met FC Gulpen. Deze
combinatie is zeer succesvol verlopen en zeker voor voortzetting
vatbaar.
hecht team
De 8 kinderen van Gulpen en 7 van
Eys vormden vanaf het begin een
hecht team en toonden kameraad-
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schap in het veld bij alle wedstrijden
wat uiteindelijk resulteerde in het
kampioenschap voor het seizoen
2013-2014, mede onder uitstekende
leiding van Jef Schellings jeugdcoördinator Eys en Gaston Schols van Gulpen. De gehele B-jeugd selectie bestaat uit 15 spelers. In de voorjaars
reeks is het team ongeslagen gebleven. CHAPAU en van harte proficiat.

Jana Bleijlevens, dansmarieche
van de Woeësj-juupkes en lid
van dans en showgroep Accelerando in Simpelveld werd zaterdag 31 mei voor de derde
keer achter elkaar Europees
Kampioen in de A-klasse gardedans 8-11 jaar. Dit toernooi
vond plaats in Lindlar (Duitsland). Het was een zeer spannende wedstrijd met nogal wat
concurrentie. Hierbij had ze ook
nog het hoogst aantal punten
van alle categorieën (8-11 jaar),
waardoor ze naast haar beker
ook de wisselbeker in ontvangst
mocht nemen. Eerder werd ze
al op zondag 25 mei Nederlands kampioen. Hierbij behaalde ze eveneens het hoogst aantal punten van alle deelnemers
en nam ook hier de wisselbeker
mee naar huis.

➨

Een gelukkige Jana met de gewonnen
bekers bij de Europese kampioenschappen in Lindlar (D).
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Angelo Krikke plaatst zich voor
West-Duitse kampioenschappen
Met winst op de Kreis- en
Bezirkmeisterschaften heeft
Angelo zich geplaatst voor
de West Duitse Meisterschaften judo -15 jaar -66
kg op zaterdag 14 juni te
Wickede.
Makkelijk was het niet, in de 15 jaar in Duitsland mogen
veel pakkingen en technieken
niet, die wel Internationaal zijn

toegestaan. Daar in tegen
mogen in Duitsland wel armklemmen, die weer Internationaal niet zijn toegestaan.
Dus telkens oppassen dat je
niet in de fout gaat, want daarvoor wordt je bestraft met een
shido(kleine straf). Die bij
geen of een gelijke score, wel
de doorslag geeft, of je wint, of
verliest.
In de voorafgaande toernooien

te Berlicum behaalde de judoka uit Bocholtz een 2e plaats.
Op dit toernooi hadden ze de 66 en de +66kg bij elkaar
gevoegd.

➨
Voorlichting aan kinderen en aanwezigen in de zaal over hoe
en wat.

ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers

Voorspeelochtend Phil,
muzikale toekomst
Zondagochtend 18 mei vond het jaarlijkse voorspelen
van de Philharmonie Bocholtz plaats in de Harmoniezaal.
Hier lieten 35 leerlingen van diverse niveaus horen wat
zij tot dusver hadden geleerd en ingestudeerd. Dit varieerde van klein tot groot en van solisten tot ensembles.
De jeugdharmonie o.l.v. Noël Nijsten sloot de ochtend af.
Voor meer info en foto’s kijk op website
www.philharmoniebocholtz.nl Hier kunt U ook terecht
voor informatie over en het aanmelden van nieuwe
leden.

➨

Kennismaken met
Nordic Walking
Wilt u eens praktisch kennis maken met Nordic Walking? Dat kan nu heel gemakkelijk en met de Vaals
beweegt!-Pas zelfs helemaal gratis en wel a.s.zaterdag 14 juni van 10.00 tot 11.30 uur. Vertrek vanaf de
parkeerplaats van boscafé ’t Hijgend Hert in Vijlen.
De stokken worden gratis ter beschikking gesteld.
meenemen?
Mocht u nog familie, vrienden of collega’s mee willen
nemen? Waarom niet, het is immers gezellig, gratis en
leerzaam. Voor mensen van buiten de gemeente Vaals
zijn de kosten €10,=
Aanmelden voor 14 juni is verplicht via e-mail:
info@renespierts.nl of ☎043-3065423.
info
Voor meer info over Nordic walking Walking in the Dutch
Mountains en prachtige foto’s van de verschillende lessen en tochten, kijk op www.renespierts.nl

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,

ADVERTEER DAN IN

d’r TROEF

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

Wilt u liever voetbal kijken dan afwassen?

NU: Etna Vaatwasser
Meenneemprijs
vanaf
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249,-

Geef uw advertentie af bij de
contactadressen of Troefkantoor,
mail

info@weekbladtroef.nl of bel

☎045-5443567
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Financiële positie gemeente
Simpelveld blijft stabiel
Net als elke organisatie maakt
de gemeente na afloop van elk
jaar de balans op. Hoeveel geld
is er uiteindelijk binnengekomen? En hoeveel hebben we
uitgegeven? Dit financiële overzicht heet de jaarrekening. Die
is onlangs aan de raad gepresenteerd.
Burgemeester De Boer is tevreden: “De financiële positie van
gemeente Simpelveld blijft ook
aan het eind van 2013 solide en
stabiel.” De gemeente heeft het
jaar 2013 afgesloten met een
overschot van €454.000. In de
begroting was uitgegaan van een
saldo van €0. Aan de raad wordt
voorgesteld om €373.000 van dit

Burgemeester Bas van den Tillaar bij de openingshandeling.

Burgemeester opent
groen schoolplein!

Het schoolplein van basisschool Klavertje Vier in Eys was 6 maanden geleden nog geheel betegeld. Kinderen verveelden zich snel en er ontstonden
gemakkelijk conflict situaties.

mouwen gestoken. Met beperkt budget, maar wel met heel veel creativiteit
en hulp, hebben zij, verenigd in de voor
dit doeleind opgerichte ‘Stichting Klavertje Vijf’, een uitdagend nieuw speelplein gecreëerd. Vol met mooie, groene
blikvangers voor alle leeftijden van de
basisschool. Een heuvel met klimtouwen en glijbaan, een tipi van wilgentenen, een hink-stap-spring veld met
boomstammen en autobanden, een
zandbak, een voorlees-arena, duikelstangen, een klimlabyrinth, een reusachtig grote klimboom, knikkerveldjes,
en nog veel meer.

Vanuit de volle overtuiging dat dat
anders kon, hebben ouders, vrijwilligers
en leerkrachten zelf de handen uit de

Alles aangekleed met veel groen, belangeloos ter beschikking gesteld door
Boomkwekerij Jos Frijns en Zn.

Zaterdag 24 mei jl. heeft burgemeester Bas van den Tillaar van de
gemeente Gulpen-Wittem de opening
verricht van het volledig vernieuwde
schoolplein van basisschool Klavertje
Vier in Eys. Hij werd hierbij geassisteerd door de jongste en de oudste
leerling van de school, Fleur van Loo
(groep 1) en Amber Nobbe (groep 8).

overschot toe te voegen aan de
algemene reserve.
inspanningen
De economische crisis en in het
verlengde hiervan de rijksbezuinigingen en decentralisaties dwingen de gemeentelijke overheden
tot forse (financiële) inspanningen. Ook Simpelveld moet inspanningen doen om structureel
sluitende begrotingen te kunnen
presenteren. Daarvoor zijn in september 2013 en februari 2014
bezuinigingen door de raad vastgesteld, zodat de gemeentelijke
financiën op orde blijven.

➨
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Alle voorradige bouten, schroeven en
spijkers gedurende de maand juni

30% KORTING
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur
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Nieuwe koningen Vijlen
Donderdag 29 mei j.l. vond het
Burger- en Koningsvogelschieten van schutterij Sint Joseph
plaats. Anders dan voorgaande
jaren, stonden de Koningsvogels
dit jaar voor het eerst in een speciaal
daarvoor
ontworpen
Kogelvanger, welke daarnaast
ook voor het schieten van Bölkes
gebruikt kan worden. Hiermee is
voor Vijlen een einde gekomen

aan het schieten van de Vogel in
de “vrije lucht”.
unicum
Desondanks heeft Sint Joseph
Vijlen d.m.v. deze speciale kogelvanger een unicum waardoor er
toch op een solide en driedimensionale Koningsvogel geschoten
kan worden, in tegenstelling tot
veel andere schutterijen waar men

op een afbeelding van een Koningsvogel schiet. In dit ZLF-jaar,
dongen 22 schutters in de laatste
ronde nog mee, voor het Koningschap.
140e schot
In de 5e ronde, werd het 140e en
laatste schot gelost door de uit
Vaals afkomstige Roswitha Preuschoff en zij werd daarmee Koning
2014.

Het nieuwe koningspaar Roswitha en Klaus
Preuschoff.

Haar echtgenoot Klaus werd enkele uren
eerder Burgerkoning 2014 en zal daarnaast
dus als Drager van het Ko-ningszilver zijn
Koning(in) vergezellen tijdens de officiële
gelegenheden van de schutterij. Het Vijlens
kampioenschap werd op naam van Ivo
Deckers gezet.

➨

Nog geen Vaals
beweegt!-PAS?
Wilt u zich graag aanmelden voor de
gratis Nordic Walking workshop, maar
heeft u nog geen Vaals beweegt!-PAS?
Haal deze: *de balie van het gemeentehuis
in Vaals (LET OP: nieuwe openingstijden)
*het VVV-kantoor in Vaals (ook op zaterdag)
*de BMA in Lemiers of buurtwinkel Schins
in Vijlen (ook op zaterdag, maandag gesloten)
De PAS thuisgestuurd krijgen? Neem dan
contact op met Marjolein Wassenberg,
m.wassenberg@vaals.nl of
☎043 306 85 54.

➨

Aannemersbedrijf

DAEMEN-DOUVEN
Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals
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☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62

Inschrijving
voor de
Klaproostour
geopend
Deze zomer gaat op zondag 6 juli
de 5e klaproostour van start. Een
prachtige puzzeltocht met oldtimers, cabrio’s en gewone auto’s
door ons Limburgse heuvelland,
gecombineerd met culinaire stops.

Rode Kruis Geslaagden

Woensdag 21 mei legden 14 kandidaten een competentietoets af voor
het behalen van hun Eerste
Hulpopleiding van het Nederlandse
Rode Kruis.
Alle kandidaten bleken competent en
kunnen dus hun certificaat tegemoet
zien. De opleiding werd georganiseerd
door de afdeling Bocholtz-SimpelveldVaals. Kaderinstructeur Marianne
Franssen was de docent.
blij
Het Rode Kruis is blij met zo veel nieuwe EHBO-ers. In het voorjaar van 2015
zal de volgende Eerste Hulpopleiding
plaatsvinden.

➨

Staand v.l.n.r.: Jos Göttgens, Mike Zaar, Frans Doutzenberg, Danny
Verdonschot, Rowana Blezer, Mirte Gorissen, Natasja Jeurissen, Marian
Hulst en instructeur Marianne Franssen. Knielend v.l.n.r.: Wesley Simons,
Jan Degener, Aileen Kikken, Czander van Dalen, Melanie Gussen en Nicole
Voots.

Oranje steekt van wal..

13 juni . . . . . . . . . . . . . Spanje - Nederland
18 juni . . . . . . . . . . . Australië - Nederland
23 juni . . . . . . . . . . . . . . . Nederland - Chili
Pagina 16

Dit jaar voert de route van zo’n 120
kilometer vooral door de grensstreek, de Voerstreek en het land van
Herve, waarbij u over holle wegen
langs diverse restaurants moet navigeren. Een tocht waarbij niet de
snelheid, maar genieten van de
omgeving en de ontmoetingen bij
de diverse restaurants voorop staan.
goed doel
Doel van deze rit, jaarlijks georganiseerd door de Lions Club WittemNeubourg, is ook de ondersteuning
van een regionaal goed doel. Dit jaar
ondersteunt u met uw deelname de
voedselbank Limburg-Zuid.
Deze geheel door vrijwilligers gedreven stichting voorziet zo’n 500 huishoudens van een voedselpakket.
Ondersteuning is hard nodig, zeker
ook na de recente inbraak en vernielingen aan hun pand in Landgraaf.
Hun verhuizing naar een groter pand
brengt aanzienlijke kosten met zich
mee, waar u met uw deelname aan
bijdraagt !
drieluik
Niet in het bezit van een cabrio,
maar wilt u toch eens met een snelle open tweezitter rijden? U kunt ook
met één van de door sport7cars ter
beschikking gestelde Westfield’s
meedoen aan de klaproostour !
Kortom een prachtig drieluik van
autorijden, natuur en culinaire hoogstandjes waar iedere deelnemer met
plezier op terug kijkt !
Voor inschrijving en informatie kunt
u terecht op www.klaproostour.nl
Inschrijven is mogelijk tot 15 juni.

Klein stukje van het
deelnemersveld.
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Grenzeloze Fietstocht
Het IVN Bocholtz-Simpelveld organiseert komende zondag 15 juni een
grensoverschrijdende fietstocht. De
plaatsen waar men voorbij komt zijn:
Bocholtz-Richterich-PannesheideHerzogenrath-Rimburg–Eygelshoven
-Ham-Gracht. Startpunt/eindpunt:
Om 9.30 vanaf de Markt in Sim-pelveld en om 9.45 uur bij de kerk in
Bocholtz . De lengte is ruim 30 kilometer over een redelijk vlak parcours
met drie flinke klimmen. Er wordt in
heel rustig tempo gereden!
stops
Er zijn enkele stops onderweg met
informatie. Ook is er onderweg een
ruime pauze. Bij mooi weer een buitenpicknick. Zorg zelf proviand. Onderweg is ook genoeg horeca.

Zo ging het eraan toe bij het poelscheppen zondag 1 juni op de Water
Struin Markt in Simpelveld.

IVN natuurontbijt
en meer..
Volgende week zondag 22 juni van
9-12 uur in de hoogst gelegen natuurtuin van Nederland, De Heebrig in Vijlen! De ruige natuurtuin
ligt op de helling van een fraai
beekdal met schitterende uitzichten op het Heuvelland! Helaas is
de tuin onvoldoende toegankelijk
voor rolstoel, rollator of kinderwagens.
start
Het programma start die ochtend
om 9.00 uur op de parkeerplaats aan
de Pastorijweg in Vijlen met een
korte wandeling richting De Heebrig.
Een halfuurtje later wordt aan het
ontbijt begonnen. Daarna kan ieder
kiezen: Meedoen aan een leuke en
actieve wandelexcursie óf lekker aan

de slag in de tuin met creatieve natuuractiviteiten, terwijl de jeugd zich
kan vermaken met ‘scharrelkidsactiviteiten’ zoals poelscheppen, uilenballen pluizen, het maken van natuurkunstwerkjes, kriebelbeestjes
zoeken, bijenhotels maken, enz.
deelname
incl. een heerlijk ontbijt kost voor
volwassenen €4,95 en voor kinderen
van 3 tot 12 jaar €2,50. Aanmelding
uiterlijk vrijdag13 juni a.s. bij Jo Pelzer ☎043-3062218, bij Jacques Seezink ☎045- 5440232 of per mail
ivnvijlenvaals@gmail.com of reserveer via www.natuurontbijt.nl
Algemene informatie over het IVN
kunt u vinden op de website
www.ivn.nl

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of
Troefkantoor, mail info@weekbladtroef.nl of bel
☎045-5443567 voor onze tarieven.
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verloop
Ontdekken de
bronbeekjes
van de Amstelbach en komen voorbij
eeuwenoude boerderijen, watermolens en kastelen. Verder het verrassend mooie natuurgebied van de
Worm met z’n vele meanders. Ook
komt men langs stuwmeer Craneweyer, het enige stuwmeer in Nederland.
Deelname geschiedt geheel voor
eigen risico.
Inlichtingen: Henk Ghijsen ☎0455440575 of Math Kockelkoren
☎045-5443342.

➨

Succesvol Vaalserberg
Challenge Trailrun Event
In het weekend van 16-17-18 mei
vond voor de eerste keer een
groots opgezet trailrun-weekend
plaats binnen de gemeente Vaals.
Start- en finishlocatie was bungalowpark Landal Hoog Vaals. Het
schitterende weer zorgde er mede
voor een prachtig sportief weekend.
Nighttrail
Trailrunning is een sport in opkomst
en dat bleek ook in dit weekend. Zo
werd er ’s vrijdags avonds met een
groep van zo’n 15 trailrunners deelgenomen aan de Nighttrail, een
tocht die nog bij schemering startte
maar in de diepe duisternis van de
avond eindigde. Hierbij werd een
traject van zo’n 13,5 km afgelegd,
grotendeels door het bos. Een unieke ervaring voor de deelnemers.
Clinics
De twee clinics die ’s zaterdags door
Willem Mucher werden begeleidt,
verschaften deelnemers inzicht in
een ‘zuinigere’ manier van hardlopen door gebruik te maken van
een andere looptechniek. Daarnaast
ontving men tips en aandachspunten ten aanzien van het lopen van
een trailrun-parcours.
natuur
’s Zondags vertrokken de diverse
trailrungroepen (met in totaal zo’n
200 deelnemers) vanaf 9.00 uur
voor hun tocht door de natuur. Er
waren vijf ‘lussen’ uitgezet op zowel
Nederlands-, Duits-, Belgisch- alsook

grondgebied van het voormalig
Neutraal-Moresnet. Door de veelheid
aan ‘lussen’ was het mogelijk om
qua aantal kilometers te variëren
tussen de
7 en 44
km. Voor
de beginners een
mooie
opstart en
voor de
fanatieke
trailrunner
een bijzondere
uitdaging.
kidsrun
In de namiddag vond tevens een
Kidsrun plaats, waaraan zo’n 75 basisschoolkinderen deelnamen.
Het door Landal Hoog Vaals georganiseerde entertainment- en animatieprogramma zorgde er tevens voor
dat er de hele dag een gezellig sfeertje hing. Volgend jaar komt er een
tweede editie.
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Nelson Mandela Memorial
Concert en presentatie
dichtbundel Dan Lumey

70-jarige jubilarissen
bij 40-jarig koor
CCK’74 Lemiers viert 15 juni feest.
Zoals de naam verraadt bestaat
het koor 40 jaar, dat is op zich al
een feestje waard. Maar wat te
zeggen van het feit dat er zeven
jubilarissen zijn, die in het zonnetje
gezet
mogen
worden.
Jubilarissen: niet van 30 of 40 jaar,
maar twee zelfs van 70 jaar!
Dat zijn Peter Bodelier, de man van
de sfeervolle verhaaltjes en van de
oude kapel in Lemiers (en het Requiemkoor) en Arnold Saive, jarenlang solist, denk aan Otche Nash,
Cantique de Noël en vele Requiemmissen.
Maar 50 jaar lid is natuurlijk ook niet
mis en dat zijn er zelfs vier: Jacq
Baggen, Victor Bischoff, Jean Haenen en Jo Ruijters. Alle vier zijn niet
alleen actieve zangers maar ook,
soms jaren lang tot op de huidige
dag, bestuurslid. Wat zou, alweer,
het Requiemkoor of de Antiekmarkt
of de Schola Cantorum zonder hun
inzet moeten.

Michael Büsse is met 25 jaar de
jongste van het stel, maar niet minder waardevol voor het koor.
hoe kan dat?
Een 40-jarig koor met 70-jarige jubilarissen, ik hoor het u denken. U
weet toch wel: CCK ’74 is ontstaan
uit het samengaan van twee veel
oudere koren: Kerkelijk Zangkoor
Caecilia (1904) uit Lemiers en St.
Camillus (1936) van “De Esch”. De
drijvende krachten achter dit samengaan waren Felix Kremer en Jeuf Bodelier, dat mag nog wel eens gezegd
worden.
viering
Een feestje, jubilea, daar horen viering en gelukwensen bij. U bent van
harte welkom bij de Eucharistieviering zondag 15 juni om 10 uur in de
St. Catharinakerk in Lemiers, met
muzikale medewerking van het Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals en van
14.00-15.30 uur in het verenigingslokaal Rijksweg 20, Lemiers om te feliciteren.

➨

Volgende week zaterdag 21 juni
a.s. vindt er, vanaf 20 uur, in het
gemeenschapshuis van PartijWittem een groot NELSON MANDELA MEMORIAL CONCERT plaats
met medewerking van de Fanfare
Kunst en Vriendschap o.l.v. Paul
Oligschläger en de wereldvermaarde Afrikaanse zangeres Tutu
Puoane.
presentatie
Tevens wordt er die avond de dichtbundel: Nelson Mandela: “My SuidAfrika” met als ondertitel “De heiligverklaring van Tata MADIBA’ gepresenteerd. De bundel is geschreven
door dichter Dan JCG Lumey uit
Wahlwiller.
In deze bundel zijn naast een inleiding en een historisch overzicht 43
gedichten opgenomen die het leven
van Nelson Mandela volgen vanaf de
geboorte tot en met zijn dood en
begrafenis. Het getal 43 is een optelling van de heilige getallen 40 en 3.
De gedichten zijn geschreven als epische poëzie en zijn geschreven in
een voor iedereen toegankelijke taal:
de taal van het volk, de taal van
Mandela. De gedichten lezen als
proza en zijn in hun eenvoud toch
heel bijzonder in woordgebruik en
kleur. Het voorwoord is geschreven
door de Ambassadeur van ZuidAfrika, Z.E. Mr. Peter Goosen. De

Arubaanse kunstenaar Wouter van
Romondt heeft bijzondere pentekeningen gemaakt naar Nelson Mandela.
aangekleed
De hele zaal wordt Afrikaans aangekleed en ook de toegangsweg naar
het Gemeenschapshuis in Wittem is
versierd in Afrikaanse sfeer en wel
door galerie YAKA uit Brunssum,
gespecialiseerd in Afrikaanse kunst.
Zowel in als buiten de zaal zal er
Afrikaanse muziek klinken van de
Zuid-Afrikaanse groep THANDANI
MA AFRICA.
Ook het publiek wordt gevraagd
een Afrikaans accent aan te brengen in de kleding.
Bijzonder op die avond is de doop
van een uit hout gesneden levensgroot beeld van de hand van
Alphons Stadhouders, een beeld dat
genoemd is naar de moeder van
Nelson Mandela. De doopoorkonde
wordt uitgesproken door een bijzondere ‘peetoom’
Reserveren voor de avond is mogelijk bij de voorzitter van Kunst en
Vriendschap: e-mail:
jef.cremer@ziggo.nl of via
☎043-4501856
Reserveren voor de bundel is mogelijk bij Dan JCG Lumey:
e-mail: danjcglumey@yahoo.com
of via ☎043-4511924.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Juridische column -36-

Belastingdienst toeslagen
overtreedt de regels bij
telefonisch horen
Mevrouw Maas heeft een voorschot Kinderopvangtoeslag ontvangen voor het
jaar 2009. Bij controle door de Belastingdienst Toeslagen in 2011 blijkt dat
mevrouw Maas niet kan aantonen dat zij de verschuldigde eigen bijdrage aan
de oppas heeft voldaan. Ze krijgt van de Belastingdienst Toeslagen een
beschikking dat zij de genoten kinderopvangtoeslag over 2009 volledig moet
terugbetalen. In de bezwaarfase komt er geen hoorzitting. In plaats daarvan
besluit de dienst Toeslagen mevrouw Maas telefonisch te horen. Deze wordt op
een willekeurige dag en tijdstip daarover gebeld, terwijl ze op het schoolplein
staat omdat haar kinderen naar school te brengen. Onvoorbereid gaat mevrouw
Maas het gesprek aan met de Belastingdienst Toeslagen en interpreteert verschillende vragen op een andere manier met als gevolg dat zij verkeerde informatie geeft. Het bezwaarschrift wordt dan ook afgewezen.
afgewezen
Bij de rechtbank in eerste aanleg procedeert mevrouw Maas eveneens in persoon. Zij
krijgt van de bestuursrechter gelegenheid aan te tonen dat zij alsnog kosten heeft
gemaakt voor de oppas en besluit dat ze het niet aannemelijk heeft gemaakt zelf
kosten gemaakt te hebben en wijst haar beroepschrift af.
hoger beroep
Mevrouw Maas wendt zich in februari 2013 tot mij op haar belangen te behartigen.
Zij heeft thans nog maar een rechtsmiddel, namelijk hoger beroep aantekenen bij de
Raad van State. Bij de bestudering van het dossier blijkt snel dat de Belastingdienst
Toeslagen zich niet aan de regels houdt bij het telefonisch horen. In het hoger beroepschrift voer ik bij de grieven onder meer het volgende aan: Artikel 7:2 Awb geeft aan
dat een bestuursorgaan, voordat het op het bezwaar beslist, belanghebbende
(mevrouw Maas) in de gelegenheid moet stellen om te worden gehoord. Telefonisch
horen is alleen mogelijk als belanghebbende daarmee instemt, mits een en ander voldoende zorgvuldig geschiedt. De Belastingdienst Toeslagen heeft zich op het punt
gesteld dat mevrouw Maas hiermee zou hebben ingestemd. In het procesdossier is
geen enkele verklaring aanwezig waaruit deze instemming blijkt. Het had op de weg
van de dienst gelegen de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen. Ze hadden aan
mevrouw Maas moeten vragen of zij met telefonisch horen instemde op het moment
dat zij werd gebeld. Nu uit het verslag van de hoorzitting blijkt dat de Belastingdienst
Toeslagen zulks niet heeft gedaan, heeft ze in strijd gehandeld met artikel 7:2 Awb.
Ter zitting heb ik een en ander nogmaals aan de rechter in mijn betoog uitgelegd. De
Raad van State heeft in maart 2014 uitspraak gedaan. De Raad van State accepteert
mijn betoog, verklaart het hoger beroepschrift van mevrouw Maas gegrond en veroordeelt de Belastingdienst Toeslag in de proceskosten van het geding.

Kerkdiensten
Parochie St. Agatha Eys
Za. 14 juni
19.00 uur: Gest. jrd. Hub en Netta Huynen – Canisius;
Frans Muyrers (collecte); Louis Mulders
Zo. 15 juni
09.45 uur: Gest. jrd. fam. Sieben – Haambeukers
Ma. 16 juni
19.00 uur:Bertien Senden – Lenaerts (collecte)
Vr. 20 juni
19.00 uur: H. Vormsel Te Wittem door Mgr. De Jong
Za. 21 juni:
13.00 uur: Huwelijk bruidspaar Carmen Hupperetz
en Christian Meertens
19.00 uur: Geen avondmis
Zo. 22 juni
09.00 uur: Vertrek Sacramentsprocessie naar Piepert
Sjeng Senden en overl. fam. Senden – Lenaerts; Joep
Schreuders
Ma. 23 juni
19.00 uur: Gest. h. mis ouders Bartholomé – Schielen
Za. 28 juni
19.00 uur: Jaardienst ouders Schröder – Cox;
Jaardienst Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg
Zo. 29 juni
11.00 uur: Krönungsmesse
Ma. 30 juni
19.00 uur: Gest. h. mis ter ere van het H. Hart van
Jezus.

Belevenissen in het Sauerland
Die Keidorfmusikanten uit Bocholtz (uit de bekende Philharmonie) maakten onlangs een muziekale trip naar het Sauerland met
als standplaats Winterberg. Op
vrijdagmorgen werd vertrokken
richting Warstein waar de bekende Bierbrouwerij werd bezichtigd.
Indrukwekkend
Na de rondleiding werd in de grote
ontvangsthal 2 uur Beierse muziek
gespeeld o.l.v. Patrick Körver en
zang van Jo Essers. met natuurlijk
een lekker glas Warsteiner bier.
Daarna naar hotel der Brabander in
Winterberg. Een schitterend familiehotel. Zaterdagmorgen werd een

Früschoppen van 11.00-13.00 uur
verzorgd op de markt voor hotel
Hessenhof met beierse en slagermuziek en s'middags het Erlebnisberg Kappe park met Sommerrodelbahn-nieuwe winterbobbahn en
Bik Park bezocht.
Avonds optreden in het hotel in de
show van de bekende zanger Lowie
Boerz, zelfs 2x 20 minuten. Ten-slotte zondagmorgens naar de Skischans en Der Kahlerasten en
s'middags een huifkartocht in en
om Winterberg. Na het afscheidsdiner om 17.00 uur werd voldaan
richting Bocholtz gekoerst.
Het was sjpietse.

➨

J.P.J. Franssen jurist/
rechtskundig adviseur
Voor meer informatie over
dit onderwerp of een ander juridisch onderwerp:
info@jpfjuristen.nl
Website: www.jpfjuristen.nl
Spelen in een van Duitslands grote brouwerijen.
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Weer start Keiendorptocht
Zondag 15 juni a.s. voor de 47e
keer en zoals altijd een organisatie van wsv N.O.A.D. uit Bocholtz
naam
Voor de wandelaars die de Keien-

kort vermeld
VIJLEN: Historische excursie
Heemkundevereniging De Noabere
organiseert in het kader van het
Karlsjaar op zaterdag 28 juni een
historische excursie door de stad
Aken. Zowel leden als niet-leden
kunnen zich opgeven via
www.noabereviele.nl
info@noabereviele.nl en het secretatiaat (Vijlenberg 12, ☎0433062346)
Kosten leden: Gratis (niet-leden €5)
Uiterste inschrijfdatum 23-06-2014.
Kijk voor meer informatie en het
inschrijfformulier op de website.

➨
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dorptocht nog niet kennen, de naam
is afgeleid van de "Kei van Bocholtz".
(op één na de grootste van Nederland, zegt men). Door de ligging van
Bocholtz (aan drie kanten omgeven
door Duitsland en het ontbreken van
grote verbindingswegen) bleek het
uitzetten van wandeltochten over
rustige paden voor de hand liggend.
De talrijke "smokkelweggetjes" van
weleer zijn nu ideale wandelwegen.
Jong en oud kan op deze dag kiezen
uit wandelingen over een afstand
van 7, 12, 17, 22 en 28 km. Wanneer
de weergoden gunstig gezind zijn is
dit een wandeltocht die beslist de
moeite waard is om mee te maken.
De routes bieden veel variaties.
Uiteraard wordt de verzorging als
vanouds uitstekend verzorgd door de
eigen leden van NOAD.
start
Gestart wordt vanuit de Wilhel-minazaal aan de Dr. Nolensstraat 9 te
Bocholtz.

verbinding
Er zijn uitstekende busverbindingen
voor diegenen die met het openbaar
vervoer wensen te komen. Ook met
eigen vervoer komt is Bocholtz goed
te bereIken.
tijden
De 30 km start tussen 07.00 en 11.00
uur, de 22 km tussen 07.00 en 12.00
uur, de 17 km tussen 07.00 en 13.00
uur en de 12 km en 7 km tussen
07.00 en 14.00 uur.
*Voor alle afstanden geldt dat de
wandelaars voor 17.00 uur weer
terug dienen te zijn in de startlokatie.
*De medische verzorging is ook nu
weer in de vertrouwde handen van
het Rode Kruis.
*Het IVV-stempel is aanwezig.
*Alle wandelaars zijn verzekerd tegen schade aan derden.

info
Bij Han Pirovano ☎045-5250190
mob. 06-12.53.47.31 of
Chris Gijselaers ☎045 - 5444421
E-mail: wsv.noad@zonnet.nl
Website:
www.home.zonnet.nl/wsv.noad

➨
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ST Sportclub’25/
WDZ E1 kampioen!

V.l.n.r. staand: ’t Juupje, Ivo Dreessen, Tren Heuts, Djyano Sterken, Tom Windmüller, Daan
Brinkhof en Ralf Windmuller. Knielend: Joep Dreessen, Stijn Janssen, Kay Ritt, Tyjany Sterken,
Ivan Schijns, Raf Copier en Roger Schijns.

Maandag 19 mei vertrok de E1 voor haar laatste wedstrijd naar Schimmert. Alleen
bij winst kon het kampioenschap gevierd worden en dat bleek nog niet zo eenvoudig. Na een vroege voorsprong kwam Schimmert weer snel langszij en daarna
kon de stormloop beginnen. De Sportclub ‘25/WDZ mannen namen het vijandelijke doel onder vuur, maar heel lang vlogen de ballen net naast, net over, tegen
de paal of werden ze gekeerd door de keeper. Enkele minuten voor het einde
scoorde Iwan Schijns de bevrijdende 2-1, direct uit een hoekschop. De overwinning kwam daarna niet meer in gevaar en dus mochten de jongens zich kampioen
noemen en kon het feest losbarsten.

➨

Boeken- & Platenbeurs Egelze
Op zaterdag 14 juni a.s. is er weer,
van 11-15 uur, een Boeken- en Platenbeurs op de Laethof, Putstraat 19
te Eygelshoven. Een unieke gelegenheid om leesgenot voor weinig geld
vanaf €0,50 in uw bezit te krijgen.
12.000 boeken in diverse genres zijn te
koop, o.a. romans, thrillers, oorlog,
hobby, natuur, reizen, koken, tuinieren,
bloemen, limburgensia enz. Inmiddels
heeft er een behoorlijke, “nieuwe aanvoer” plaatsgevonden. Uiteraard zijn
ook de eigen uitgaven van de “Egelzer”
heemkundevereniging te verkrijgen.
Nieuw is de enorme voorraad jeugdboeken en vooral het genre, “Young
adult”. Ook zijn langspeelplaten, cd ’s,
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dvd’s, speelfilms en legpuzzels aanwezig. Die bewuste LP die u nog mist, is er
waarschijnlijk! Er zijn deze keer zeer
speciale aanbiedingen en prijzen van
deze langspeelplaten.
De beurs heeft in de regio faam verworven en een vaste klantenkring
opgebouwd en vindt in 2014 weer
maandelijks, van april tot en met
december, plaats.
Gedurende de openingstijden kunt u,
op uw verzoek, ook het mijnproject op
de bovenverdieping van de Laethof gratis bezoeken, waar de geschiedenis van
de mijnen Laura en Julia belicht worden. Voor een gratis kopje koffie wordt
gezorgd.

➨

Buitenspeeldag 2014
Op woensdagmiddag 11 juni
vindt in Simpelveld de buitenspeeldag plaats. De buitenspeeldag is landelijk, de tv-zender Nickelodeon gaat deze middag zelfs op zwart. In Simpelveld kun je komen spelen in
Speeltuin Hulsveld.
De buitenspeeldag is georganiseerd door oudervereniging de
Meridiaan, in samenwerking met
de speeltuin. Natuurlijk kun je
gewoon spelen in de speeltuin,
maar je kunt ook mee doen met
het spellencircuit. Er is o.a. een
kleurwedstrijd houden, je kunt je
verkleden en laten schminken, er
is een penaltywedstrijd en nog
veel meer spelletjes. Kinderen die
meedoen met het spellencircuit
krijgen een prijsje. De buitenspeeldag vindt plaats van 13.30-16.30
uur. Alle kinderen, pappa’s, mam-

ma’s, opa’s, oma’s, ooms, tantes
zijn welkom. In de speeltuin staat
natuurlijk de koffie klaar.
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ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers
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WDZ Jubilarissen dag 2014

Vaderdag menu:
Voorgerechten:
*Vitello Tonnato *Mini variatie voorgerechten

Tussen gerecht:
*Kippensoep *gegratineerde uiensoep
Hoofdgerechten:
*Entrecote (350gr) *Gebakken zalm
Staand van links naar rechts: René Wiertz, Ralf Windmüller, Jo Lux, Remco Lux, Peter Wiertz, Peter Vluggen,
Jesse Canisius en Danny van Gelder. Zittend middelste rij: Jo Brauers, Marcel Spork, Maurice Verhoeve, Ralf
Baggen en Jurgen Spork.Zittend voorste rij: Harrie Degens, Wiel Thewissen, Wim Possen en Sjef Keulen.

WDZ INFO
WDZ Jubilarissen
dag 2014
Op zondag 15 juni houdt WDZ
haar jaarlijkse jubilarissen dag in het clubgebouw op de Bocholtzerheide. Om negen uur
komen de jubilarissen en hun aanhang bijeen
in het clubgebouw. Om half tien vertrekt het
gezelschap in de Roda JC bus naar de kerk in
Bocholtz, waar om kwart voor tien de H. Mis
begint. Rond de klok van elven wordt aan de
jubilarissen en partners in het clubgebouw
een koffietafel aangeboden. Om half een

WDZ 4 kampioen
Op zondag 11 mei haalde WDZ 4 het kampioenschap binnen. Een gelijkspel tegen
Heerlen 4 zou al voldoende zijn om de vlag te
kunnen hijsen, maar met rust keken de
gastheren tegen een teleurstellende 0-1
achterstand aan. In de tweede helft werden
de zaken door twee doelpunten van
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begint de interne huldiging van de jubilarissen door het bestuur, waarna van half twee
tot half drie de receptie plaatsvindt. Na afloop
is het woord aan DJ Mocci die voor enkele gezellige uurtjes gaat zorgen.
De jubilarissen op een rij:
40 jaar lid
Ralf Baggen, Jo Brauers, Harrie Degens, Sjef
Keulen, Wim Possen, Jurgen Spork, Marcel
Spork en Wiel Thewissen.
25 jaar lid
Jesse Canisius, Danny van Gelder, Jo Lux,
Remco Lux, Maurice Verhoeve, Peter Vluggen,
René Wiertz, Peter Wiertz en Ralf Windmüller.
Raymond Habets rechtgezet. De vlag kon uit
en de champagne spoot in het rond.
Voorzitter Huub Schepers sprak de kampioenen toe en overhandigde de welverdiende
bloemen. Het feest kon beginnen in het drukbevolkte clubgebouw, Moederdag moest
maar even wijken. Het kampioenschap diende uitbundig gevierd te worden en dat
gebeurde dan ook.
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(incl. warme groenten, salade, saus en
2 aardappelgarnituren)

Nagerechten:
*Coupe aardbei *mini brownie met ijs

U kiest een 3-gangen menu voor

22,95
of een 4-gangen menu voor

27,50

Scootmobieltraining
Vaak genoeg hebt u mensen in een scootmobiel of elektrische rolstoel zien rijden. Maar weet u ook hoe het is, rijden
in een dergelijk vervoermiddel?
Het Gehandicapten Platform heeft samen met Hub Bonten, d’r Durpswinkel en de Gemeente een heel traject
uitgezet in het Bungalowpark aan de Nijswillerweg.
Allerlei obstakels werden bedacht, zaken die een scootmobielrijder kan tegenkomen. Bovendien is de afgelopen jaren
gebleken dat het samen bezig zijn voor scootmobielrijders
en toeschouwers erg plezierig is.
Deze training vindt plaats op maandag 16 juni. Ook de
vrijwilligers komen steeds terug. Komt u dus vooral even
oefenen (uiterlijk 12 juni a.s. aanmelden bij d’r Durpwinkel
☎045-5442877) of alleen maar kijken op maandag 16 juni
in het Bungalowpark. Begonnen wordt om 13.30 uur.
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