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Weer Lempkesmarkt Ubachsberg

zoekt:

BEZORGER(STER)
voor één bezorgroute
in Simpelveld en
één in Eys
Minimun leeft. 13 jaar.
Ook geschikt voor gepensioneerden
e.d. Uitst. beloning.
Aanmelden
op ☎045- 5443567
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet de gegevens er op met een tel.
nr. en we bellen terug.

Wo. 9-7 om 22.00 uur

H A LV E F I N A L E
Nederland - Argentinië

Deze week in
d’r TROEF:
Vijlense Koelmarktfeest op 23 juli!
Modder mag bij
Ziezo en Jij en Ik!

Van Vierdaagse
sponsorloop maken
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Belgische spekjes. Voor elke bezoeker wat wils.
program
Tijdens de Lempkesmarkt wordt
een zeer gevarieerd omlijstend muzikaal programma gepresenteerd
met als hoofdact een spetterend
optreden van Angelina. Samen met
een hapje en een drankje krijgt de
markt een echt Limburgs en feestelijk karakter.
helicopter
Vóór en tijdens de Lempkesmarkt
bestaat de mogelijkheid tot het maken van helikoptervluchten boven

Volgende week zaterdag 19 juli
van 17.00 tot 23.00 uur deze traditionele markt.
sfeer
Deze avondmarkt heeft een bijzondere sfeer. Alle kramen zijn bij het
invallen van de duisternis feestelijk
verlicht met kleurrijke lampjes.
Daaraan heeft de markt zijn naam
te danken. Er staan op de markt ca.
150 marktkramen met een grote
variatie aan producten. Van alles is
er te koop, van exotische artikelen
tot babykleding, van schoenen tot

het Limburgse
Heuvelland.
Deze sensationele ervaring is
zeker de
moeite
waard.
krattenstapelen
En ook vinden tijdens de markt dit
jaar voor de 4e keer de Zuid-Limburgse kampioenschappen ‘krattenstapelen’ plaats.

➨

15e Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt tocht
Deze keer
zondag 27
juli naar
Aken met
rondleiding
en diverse
bezichtigingen, waaronder de
Schatzkammer en nog veel meer.
Zoals u weet moet dat nog even, zoals
altijd, een verrassing blijven. We gaan
weer met huifkarren en omdat deze
binnendoor rijden, vertrekken we weer
vanaf de Sporthal in Bocholtz om 9.30
uur. (Om 9.15 uur aanwezig). De tocht
is weer compleet met eten, Kaffe u.
Kuchen en kost incl. de huifkarren, gids
en rondleiding deze keer €20, want
alles is daar toch wat duurder.
Aanmelden
Als u mee wilt dan snel aanmelden,
want de tocht is toch al bijna vol en
een tweede tocht zit er nog niet in.
Aanmelden kan bij mij:
Leo Franzen ☎045-5443567 en bij
Yvonne Frissen ☎045-5444003 of
Marianne Bonten ☎045- 5440198.

➨

Oud-wethouder Jean Vroemen neemt het, op zijn initiatief, in de Vijlense ‘Koel‘
aangelegde basketbalveldje in gebruik.

Basketbalveld in Vijlen
Oud-wethouder Jean Vroemen
heeft zondagmiddag 22 juni, in
de Koel, het nieuwe basketbalveld in gebruik genomen. Gedurende zijn ambtsperiode is dit
initiatief geboren en dit jaar is begonnen met de uitvoering hiervan. Het kon worden gerealiseerd

door een subsidie van de gemeente Vaals, een financiële bijdrage van de Stichting Evenementen Commissie Vijlen en
sponsoring uit de spinningmarathon die vorig jaar tijdens de
Koelmarkt speciaal voor dit
goede doel is gehouden.

➨

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.

Agenda
Vrijdag 11 juli

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

Zomeravondconcert Ubachsberg
m. fanfare St. Cecilia en Schutterij St. Hubertus op
Bernardusplein. Aanvang 19.30 uur. Geen entree
(zie ook artikel).

Zaterdag 12 juli
Vlinderwandeling Drielandenpark
rondom Wolfhaag Vaals. Start 14 uur. Deelname
gratis (zie ook artikel).
•

Limburgse stoomtrein dagen

station Simpelveld van 12-20 uur (zie ook artikel).
•

Bijzondere plantenweekend
van 10-17 uur (zie ook artikel).

Zondag 13 juli
Unieke excursie Hoge Venen
vanaf parkeerplaats bij Natuurtransferium, Kruinweg
5 Simpelveld, om 9 uur. Grootste natuurreservaat
België (zie ook Kortvermeld).
•

Limburgse stoomtrein dagen

station Simpelveldvan 10-18 uur (zie ook artikel).
•

Bijzondere plantenweekend
van 10-17 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 15 juli
Blijf vitaal en wandel mee
georganiseerd door de SWOBS. Vertrek 13.30 uur
vanaf Op de Boor Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

Zaterdag 19 juli
Lempkesmarkt Ubachsberg
van 17.00 tot 23.00 uur
(zie ook artikel en advertentie).

Dinsdag 22 juli
Scootmobieltocht
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

Woensdag 23 juli
Diamanten Eddie presentatie boek
Sabine Kray in bibliotheek Vaals. Aanvang 19.30uur.

(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM 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

Troefjes
Te Koop: Tom-Tom
met als aanwijzer VW kever. Compleet met leren tas,
kabels en bevestiging voor zowel dashbord als
autoruit. Kosten slechts €50
te bevr. via Troefkantoor ☎045-5443567
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Vakantiesluiting Bibliotheek Simpelveld:
van maandag 14 juli
tot en met vrijdag 1 augustus
Vakantiesluiting Bibliotheek Bocholtz:
van maandag 21 juli
tot en met donderdag 7 augustus

De volgende Troef
verschijnt op
dinsdag 22 juli

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 10 juli:
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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. Elke derde
dinsdag van de maand Dinsdag 15 juli: 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 22 juli : 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.-Sweijer-Sweijersgewanden-van de Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr.-Vroenhofstr. Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten
gereed zetten.
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Vijlense Koelmarktfeest op 23 juli!
Het gezelligste feest van het Heuvelland! Braderie, kidsfun, live optreden
van 10FeetUp en grote vuurwerkshow!
De Koelmarkt is het leukste feest van het
jaar voor jong en oud. Op woensdag 23
juli wordt dit jaarlijks terugkerende evenement in de Vijlener Koel gehouden. De
dag begint traditiegetrouw al vroeg met de
drukbezochte braderie, waar een kleine
honderd standhouders hun waar aanbieden. Daarnaast is er overdag nog van alles
te doen. Vooral voor de kids is er weer veel
fun! Meedoen is gratis. Wat dacht je van
de Mega Stormbaan en Tobbedansbaan?
En uiteraard een springkussen voor de allerkleinsten. Er is bovendien een wedstrijdje kratten stapelen en waterballen.

’s Avonds gaat het feest helemaal los. Dan
speelt de coverband 10FeetUp op het
grote podium in de Koel. 10 Feet Up bestaat uit semiprofessionele muzikanten
die voor elk feest de juiste invulling geven
met moderne, eigentijdse muziek en uitdagende classics. Ondanks het korte bestaan van de band (sinds mei 2010) hebben zij al op verschillende grote feesten
gespeeld, zoals het Pop On Top Festival in
Valkenburg.
Het avondprogramma is geheel gratis. Als
klap op de vuurpijl is er ook dit jaar weer
een spectaculaire vuurwerkshow. De organisatie van de Koelmarkt is in handen van
de Stichting Evenementen Commissie
Vijlen. De entree is overdag €1,50. Zie ook
de advertentie week 30 in Troef.

Tijdens de vakantie zijn wij open !!

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD

➨

Promotieprijs Naobere va Viele
dorp op een positieve wijze in het
nieuws heeft gebracht. Traditiegetrouw
wordt deze prijs uitgereikt na afloop
van de Sacramentsprocessie (de Brónk)
en voor de aftrap van de zomerkermis.

De promotieprijs die “De Noabere” ontvingen
van de St. Evenementen Commissie Vijlen.

De Heemkundekring heeft zondag 22
juni de promotieprijs van Vijlen gekregen. Deze onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt door de Stichting Evenementen Commissie Vijlen aan het
bedrijf, organisatie of persoon die het

initiatief
Een aantal enthousiaste inwoners van
Vijlen nam het initiatief om, in navolging
van de omliggende dorpen, een eigen
Heemkundekring op te richten. De naam
is een verwijzing naar de gehuchten, ook
wel rotten of naoberschappen genoemd,
die nog steeds de gemeenschap Vijlen
vormen en die vroeger gezamenlijke gebruiksrechten over de Vijlenerbossen hadden. De naam is daarmee niet alleen een
historische verwijzing maar draagt ook de
Vijlense gemeenschapsgeest in zich.

➨

Vakantie van donderdag 24 juli t/m zaterdag 2 augustus
Vanaf donderdag 7 augustus sta ik graag weer voor u klaar!
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kort vermeld
BOCHOLTZ: Blijf

vitaal en

wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand. Volgende
week dinsdag 15 juli 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

➨

BOCHOLTZ: Scootmobieltocht
Elke 4e dinsdag van de maand t/m oktober
Dinsdag 22 juli 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. Onder-

weg 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.

➨

SIMPELVELD: Verloting WNK
De volgende nummers zijn getrokken uit de
verloting van gymnastiekvereniging Werk Naar
Krachten: 0584 - 2294 - 0148 - 0685 - 1773 1351 - 1961 - 2474 - 0750 en 0081.
Waardebonnen à €20,00 kunnen, tegen overlegging van het lot, worden afgehaald bij de
penningmeester: Wiel Bleijlevens, Houbiersstraat 6 te Simpelveld.

➨

Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com
Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

Op 1 juli wordt de NHGgrens verlaagd! Dit betekent
dat u minder kan lenen bij
aankoop van woning of

Spaarrekening voor uw kind of
klein-kind. Rente 1.65% !
op deze rekening vanaf 18jr tot
27jr. extra rente!!!

OVERSLUITING!

Zilvervloot sparen 1.65 %

Maak nu een 1ste afspraak
(gratis) voor bekijken van
uw huidige hypotheek!

Groeirente!

Laatste uitzending
Omroep Krijtland
voor ‘zomerstop’
In het Regiojournaal van Omroep
Krijtland wordt deze week aandacht
besteed aan de verhuizing van de
Canilos ‘snuffelwinkel’ in Gulpen, de
QR-code voor watermolens en u
kunt kijken naar een sfeerverslag
van diploma-uitreiking op het Sophianum. Koetsje durch ’t Krijtland
staat dit keer geheel in het teken van de Heimansweek in Epen.
start
Deze nieuwe tv-uitzending van Omroep Krijtland start
a.s. donderdag 10 juli 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 de website van
Omroep Krijtland (omroepkrijtland.nl) en via de Facebook-pagina van de omroep.
zomerprogrammering
De komende weken gaat bij Omroep Krijtland het zomerprogramma in. Dat wil zeggen dat er een aantal herhalingen zijn en incidenteel nieuwe opnames uitgezonden worden. Vanaf eind augustus presenteert de omroep
zich weer met een vernieuwde programmering aan de
kijkers.

➨

(uw geld staat niet vast, maar u
parkeert het voor 5 jaar)

Tarief nu:
10 jr vast met NHG 3.49 % Rente tot

3,60 %

Wij Blijven !! iedere dag geopend + geld aan de balie.
Overstappen van andere bank? Wij regelen alles voor u!
Pagina 4
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Modder mag bij
Ziezo en Jij en Ik!

Brood- en Banketbakkerij

Ivo
Dreessen v.o.f.
Wilhelminastraat 27 - 6351 GN
Bocholtz - Tel/Fax 045-544 12 98
Zetfouten
voorbehouden.
Aanbiedingen
geldig
week 28 & 29

WK VOETBAL BROODJES
5 HALEN - 3 BETALEN

1.75
voor. . . . . . . . . . 1.75
voor. . . . . . . . . 2.25
voor . . . . . . . . . 7.85
voor . . . . . . . . . 7.85
4 stuks . . . . . . 5.20
In de smaken Christoffel, Amaretto, Caramel of Rum
Melk knip . . . . . . . .
Tarwe knip. . . . . . . .
11-granenbrood. . . .
Appeltoeslag . . . . . .
Abrikozentoeslag. . .
Crèmegebakjes . . . .

voor. . . . . . . . . .

Op 27 juni is bij Buitenschoolse
opvang Ziezo en Kinderdagverblijf Jij en Ik, in Bocholtz, de ModderDag gevierd (u leest het goed,
geen moeder maar modder oftewel
-Pratsj-). De kinderen hebben
volop genoten, dat kunt u wel
aannemen.
Waarom?
Tegenwoordig spelen kinderen
steeds vaker in de buurt van een
stopcontact. Ze zitten stil in een virtuele wereld en banen zich schietend een weg langs monsters en
gedrochten of racen in sportauto’s
al botsend en slippend door de
straten van een brandende stad. Via
Twitter, Facebook en Whatsapp komen ze virtueel met elkaar in contact.
overvol
Veel kinderen hebben daarnaast
een overvolle agenda: huiswerk,
sport, muziekles. Maar waar is de
ruimte om te spelen in de natuur?
Te ervaren hoe je een steen kunt
keilen over het water? Hoe het is
om slootje te springen of in een
boom te klimmen? In het gras te liggen, bloemen te plukken en diertjes
onder de bladeren te ontdekken?
ruimte
Op ModderDag wordt er meer
ruimte gegeven voor het spel met
water, zand en modder. Spelenderwijs worden ze betrokken bij de
omgeving. Aarde staat aan de basis
van alles wat leeft. Water is voor het

leven op aarde van essentieel
belang. Water en aarde worden
modder. Op ModderDag staat het
beleven van modder centraal.
meer “Pratsj”
Dit heeft buitenschoolse opvang
Ziezo en KDV Jij en Ik van Kinderopvang Humanitas niet aan zich
voorbij laten gaan. Op de locatie in
Bocholtz werd voor hen allemaal,
van twee tot twaalf, van alles gedaan zoals: modderglijbaan, modderbad, moddersoep en moddergooien. Alles met modder stond op
het menu en dat niet alleen op de
ModderDag, maar zelfs de hele
week en dat vol enthousiasme.

➨

En zo ging het er aan toe, je zou zelf zó
mee willen doen.

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Bij besteding van 15 euro aan brood en
banket ontvangt u een

kleurrijke tas cadeau
Beste klant,

De zomervakantie staat weer voor de deur...

Wij zijn gesloten van
maandag 21 juli t/m zaterdag 9 augustus.
Om u goed van dienst te zijn, vragen wij u vriendelijk
extra brood tijdig te bestellen

Wij wensen u een prettige vakantie en een mooie zomer toe!

Team Bakkerij Dreessen, Ivo en Susan
Nr. 28 • 8 juli 2014
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Dankbetuiging
Langs deze weg wil ik een ieder hartelijk danken
voor de overweldigende belangstelling, mooie
woorden, fijne brieven en kaarten, prachtige
bloemen en de vele cadeaus die ik mocht
ontvangen bij gelegenheid van mijn afscheid uit
het onderwijs – 42 jaar waarvan 35 jaar als
directeur van de Basisschool Bocholtz.
De jeugd van fanfare St. Cecilia Bocholtz.

Fanfare jeugd laat
talenten zien en horen
Dank voor de prettige samenwerking en
de vele boeiende ontmoetingen in al die jaren.
Fijn dat u er was! Het ga u allen goed!!
Namens mijn echtgenote en kinderen,
Jo Smeets, juli 2014

Op vrijdag 20 juni werd de jaarlijkse
voorspeelavond gehouden van fanfare St. Cecilia Bocholtz. De aftrap werd
gedaan door de drumband o.l.v. Roland Jaegers. Naderhand volgden andere optredens zowel in duetten, trio's
en zelfs kwartetverband.
beoordeling
De optredens werden beloond met een

beoordeling door Nick Weijers.
Deze was positief gestemd over de resultaten van de jeugd en hun docenten.
spelen?
Zou jij ook een instrument willen gaan
spelen bij de fanfare .Bel dan met
Christine Ridderbeek op ☎045-5440498.
Zij is de secretaris van de fanfare.

➨
➨

Geen Kunstmarkt
in Nijswiller
Om organisatorische redenen gaat de 6e editie van de Dionysius
Kunstmarkt in Nijswiller, die gepland stond voor zondag 31 augustus,
niet door. De deelnemende kunstenaars zijn inmiddels door de werkgroep van harmonie Excelsior ingelicht. Tijdens de afgelopen edities
van de Kunstmarkt presenteerde de plaatselijke Heemkundevereniging telkens haar jaarboekje. Over de presentatie van het jaarboekje 2014 leest u binnenkort meer.

➨

TROEF OOK VOOR
OPMAAK ADVERTENTIES

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl
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Vlinderwandeling
Drielandenpark
Komende zaterdag 12 juli organiseert
ARK Natuurontwikkeling een vlinderwandeling in het Drielandenpark
rondom Wolfhaag bij Vaals. Ga mee
en ontdek de bijzondere vlinders die
hier leven! De wandeling start om 14
uur en duurt ongeveer 2 à 3 uur. Gestart wordt op de kruising van de
Meelenbroekerweg en de Schuttebergsweg.
grazen
In natuurgebieden van ARK in het
Drielandenpark grazen het hele jaar
Schotse hooglanders. Het gegraas levert
allerlei verschillende begroeiingen op.
Van bloemrijke graslanden en ruigtes tot
struwelen en bosranden. Juist van deze
afwisseling profiteren veel dagvlinders en
maakt dat dit een goed leefgebied voor
ze is.

De zeldzame
rode vuurvlinder.
Foto: Twan
Teunissen

vlinderrijkdom
Tijdens de vlinderwandeling kan er genoten worden van bruine zandoogjes, hooibeestjes en koevinkjes en wie weet laat
de fraaie koninginnenpage zich zien, of
de rode vuurvlinder die hier in 2013 voor
het eerst sinds tientallen jaren in
Nederland werd gezien. Deskundigen
van ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting geven tijdens de wandeling
uitleg over gebied en vlinders.
mee?
Wilt u ook mee met deze bijzondere
excursie? Opgave is verplicht via
ellen.luijks@ark.eu of ☎06-23.34.07.56
Er kunnen maximaal 20 personen mee
en de deelname is gratis.
De excursie gaat alleen door bij goede
weersomstandigheden.

➨
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys

Cafe D’r Knap

Zaterdag 12 juli:
15.00 uur: Huwelijk bruidspaar Sanne Sieprath en Kay
Meertens
19.00 uur: Zeswekendienst Anna Pisters-Custers;
Jaardienst Tiny en Joep Franken-Lauvenberg en dochter Ans; Jaardienst May en Johan Loomans–
Lauvenberg; Willy Schmetz-Heinen (collecte); Bertien
Senden-Lenaerts (collecte); Mia Conjaerts–
Theunissen (collecte)
Zondag 13 juli:
09.45 uur: Jaardienst ouders Geurts-Eussen en zoon
Martin; Jaardienst Jo Merken; Gest. h. mis ouders
Grooten-Schrijvers
Maandag 14 juli:
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux; Jos Huppertz-Vaessen (nms. buurt)
Zaterdag 19 juli:
19.00 uur: Gebedsdienst
Zondag 20 juli:
09.45 uur: Gest. jrd. ouders Kruijen-Peukens
Maandag 21 juli:
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

Bijzondere planten weekend
Voor wie van Bonsai en bijzondere planten houdt is dit misschien
iets
De Bonsai Vereniging Zuid Limburg
organiseert namelijk op zaterdag 12
en zondag 13 juli van 10.00 tot 17.00
uur een Bijzonder(e) Planten Weekend en vertelt u alles over Bonsai en
wat daar bij hoort, zoals de accent-

planten en de oosterse tuinsfeer in
de westerse tuin.
kruiden
Verder zijn aanwezig een stand, met
kruiden, met handgemaakte insectenhotels en ook aparte planten uit
Zuid-Afrika, deze wel alleen maar op
zondag. In de kassen van Marni’s
Kwekerij staan Bonsaibomen en
accentplanten opgesteld.
Ook vindt u hier planten van
Aziatische afkomst. Water speelt een
grote rol in Oosterse tuinen en er
zijn dus Koi, Boeddha beelden,
waterplanten en alle noodzakelijke
dingen voor een mooie vijver. Alles
in Schimmert, Op de Bies 70 en 70a,
TWEEDE poort. Er is geen entree.

➨

kort vermeld
BOCHOLTZ-SIMPELVELD:

Collecte-opbrengst

De Oma die d’r Tieë koam bringe.

De oma Heijenrath-Kreuwels (oma va mieng
vrauw Finy), van ’t café D’r Knap i Viele, zurget
ummer gód vur de voetbalsjpeëlere.
Giddes paus góng ze mit d’r groeëte tiekeëtel ’t
vèld óp.

Een greep uit het aanbod:
Activiteitenbegeleiding van Langedael
zoekt ondersteuning bij opbouw/afbouw podium en hulp bij terrasverzorging in zomer en najaar.
Houdt u van paarden?
Paard in Nood zoekt vrijwilligers om paarden die gered zijn van o.a. de slacht te
helpen verzorgen. Je moet wel fysiek zwaar werk aan kunnen.
Trajekt Rayon Vaals is op zoek naar een kinderoppas die tijdens de Nederlandse
les van de ouders op 2 a 3 kinderen wil oppassen.
Gezellig een praatje maken.
Villa Vaals is op zoek naar een vrijwilliger die wekelijks een bezoek wil brengen
aan een oudere vrouw en gezellig met haar onder het genot van een kopje koffie een praatje te maken.
Dienstencentrum Vaals is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het
kienen. Voor de ouderensoos wordt gezocht naar bestuursleden.
Computerkennis delen met ouderen?
Dan is Dienstencentrum (De Soos) op zoek naar u!
Ondersteuning groepsopvang.
Ondersteuning geven bij Langedael aan de medewerkers op de groepsopvang.
De Boodschappenhulp zoekt vrijwilligers die boodschappen willen doen voor
ouderen die (tijdelijk) niet zelf de boodschappen kunnen doen.

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

kort vermeld

Te Koop: Tom-Tom
met als aanwijzer VW kever. Compleet met leren tas,
kabels en bevestiging voor zowel dashbord als
autoruit. Kosten slechts €50
te bevr. via Troefkantoor ☎045-5443567
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2014 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

Vacatureladder Vaals

Deze bedroeg voor mensen met een
handicap en/of chronische ziekte
(Ango) in de gemeente €1061,49,
mede door de inzet van collectanten
BOCHOLTZ-SIMPELVELD: naar
en gulle gevers.

➨

Da kroge de Sjpeëlere allemoal ing tas thee.
Energiedrankjes en zoe woare doe nog ónbekend, ich ken mich vursjtelle
dat ‘De jonge’ toch wel oetkoke noa de tas thee.
De foto is warsjeinlik oet de vóftsiger joare, of
ieëder, van de vurrige ieëw.
De foto va toendertsiet rupt gans zicher, veural
noe wie benoa gidderinge ‘voetbalkoorts’ hat,
gezellige herinneringe óp.
En nit alling ónger ’t sjpael, óch dök d’r-noa zurget d’r café-egeneer vur de nuuëdige nattigheed.

Weert

Het lokaal comité Dag van de Ouderen organiseert een winkeldag
voor senioren en min-validen naar
winkelcentrum de Muntpassage in
Weert op dinsdag 5 augustus. Vertrek

om 09.00 uur vanaf Op de Boor
Bocholtz en om 09.15 uur vanaf
Oranjeplein Simpelveld
Vertrek Weert Muntpassage 17.00 uur.
Aanmelden voor u en eventuele begeleid(st)er en betalen bij Maria Vliex
☎5441074, Gerda Bastin ☎5443347
of Cisca Wings ☎5443061 tot uiterlijk
31 juli. Kosten p.p. €12,50
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Limburgse
stoomtrein
dagen
treinenfestijn voor kinderen, volwassenen
en liefhebbers van nostalgie
Programma
Op zaterdag 12 ( van 12-20 uur) en zondag 13
juli (van 10-18 uur) wordt de Miljoenenlijn bezocht door verschillende gasttreinen. De drie
stoomlocomotieven, 2 bijzondere dieseltreinen
en diverse nostalgisch treinwagons staan continue ter bezichtiging op station Simpelveld en
rijden afwisselend over het traject
In de stoomtreinwerkplaats is te zien en horen
hoe stoomtechniek levend wordt gehouden,
bezoek het filmlokaal, het museum met handgemaakte (stoom)modellen en de modelbaan.
kinderen
kunnen met één van de miniatuurtreinen of
mee in de cabine van de machinist van een
echte trein? Volg de conducteurspeurtocht en
spellentocht of leef je uit op het springkussen.
uit de lucht
Er is een 25 meter hoge, hoogwerker met fotografenplatform.
Plaatsbewijzen
Een dagkaart geeft tevens toegang tot het station en emplacement van de ZLSM te Simpelveld. Kost €15,00 p.p. (vanaf 12 jaar), en €5,00
p.p. voor kinderen (3 t/m 11 jaar). Te verkrijgen
aan dagkassa’s en bij de conducteurs op de
treinen.
Meer info via ☎045-5440018 of
www.miljoenenlijn.nl en te verkrijgen aan de
dagkassa.

➨
➨

Vaals, Vijlen
& Lemiers

ook in

Extra handen nodig in Simpelveld!
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel mensen
denken aan een rolstoel en een spierziekte. De
chronische ziekte, die het zenuwstelsel aantast,
komt maar moeilijk van vooroordelen af. Tijd
voor actie, besluit Saskia Lie Atjam, ambassadeur van het Nationaal MS Fonds.
Saskia( 45), heeft 4 jaar geleden de diagnose MS
gekregen, maar heeft al sinds 2007 klachten.
diagnose
Het is een duidelijkheid, een verademing. Eindelijk
heb ik een diagnose, hoe zwaar die ook is!
vooroordeel
Er is een enorm vooroordeel dat mensen met MS
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in een rolstoel terechtkomen. Ik heb mijn omgeving zelf verteld wat MS is zodat mensen niet zelf
daarbij een beeld gaan vormen.
Staat MS jouw leven in de weg?
Nee, ik denk dat je alleen maar zelf je leven in de
weg kan staan. Het is gewoon hoe je er zelf mee
omgaat en hoe positief of negatief je in het leven
staat. Op zekere hoogte kan je natuurlijk bepaalde
dingen minder goed, maar mijn leven gaat gewoon door.
Is MS voor iedereen hetzelfde?
Niet voor iedereen. Je kan 100 MS-patiënten hebben en iedereen heeft een ander verhaal.

extra handen
Afgelopen november werd de MS Collecte met
zo’n 10 collectanten in Simpelveld georganiseerd.
“Wij zijn dolblij met dit aantal collectanten! Maar
om bij iedere voordeur aan te bellen, zijn er zeker
nog 15 nodig”.
aanmelden
als collectant kan bij het Nationaal MS Fonds,
info@nationaalmsfonds.nl of via
☎010-5919839 Voor meer informatie:
www.nationaalmsfonds.nl Een donatie, klein of
groot, is welkom op giro 5057. De collecteweek is
van 17-22 november.

➨
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Diamanten Eddie
Woensdag 23 juli presenteert Sabine Kray
haar boek „Diamanten Eddie“ in de bibliotheek Vaals aan het St. Jozefplein 51.
Aanvang 19.30u. Entree 5 euro inclusief
consumptie.
uitzonderlijk
Na vele maanden van bezoeken aan instan-

ties, archieven en gesprekken met tijdgenoten, onder wie de voormalige profvoetballer
Günter Netzer, ontstond het verhaal van een
uitzonderlijke persoon.
het verhaal
Ze noemen hem 'Diamanten Eddie', hij is gespecialiseerd in juwelen en bont. Altijd ele-

Sabine Kray met het verhaal over haar opa.

gant gekleed, charmant en
intelligent is Edward Kray
een graag geziene gast aan
de speeltafels en in de bars
van Mönchengladbach. Hij
reist dwars door Europa,
maakt geen plannen, spaart
niets. In zijn dromen stapelen de beelden uit het verleden zich bedreigend op. Bij
de eerste luchtaanval van de
Duitsers op het ZuidoostPoolse Zamo?? verliest hij op
zijn vijftiende zijn familie en
wordt als dwangarbeider
naar Duitsland gedeporteerd. Zes jaar lang moest hij
in straf- en werkkampen de
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grenzen van het draaglijke
ervaren. Edward overleeft en
blijft ook na 1945 in Duitsland.
promoveren of waarheid
Sabine Kray werd in 1984
geboren in Göttingen. Na
haar studie Amerikanistiek
stond ze voor de keuze: ofwel promoveren of eindelijk
de waarheid over haar grootvader leren kennen. Ze
woont als schrijfster en vertaalster in Berlijn.
Meer info:
www.literarischer-sommer.eu en
www.heuvellandbibliotheken.nl/vaals
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Van Vierdaagse
sponsorloop maken
Merina Raijmakers uit Vaals loopt dit
jaar de Vierdaagse van Nijmegen
(van 15 t/m 18 juli dit jaar voor de
98ste keer) niet alleen voor zichzelf
maar vooral voor een goed doel, de
kankerstichting KWF.
Tussen de ruim 46.000 deelnemers die
in juli weer 4 dagen lang afstanden variërend van 30 tot 50 kilometer wandelen loopt Merina deze alweer de zesde
keer mee. Ook nu is ze al weken lang
bezig zich goed voor te bereiden en te

trainen voor deze prestatie. Zij loopt
zelfs 50 km per dag hoewel zij maar 40
km hoeft te lopen.
reden
Voor Merina is er een bijzondere reden
de tocht te lopen. Een geliefd familielid
vecht al jaren tegen verschillende soorten kanker en een ander dierbaar
iemand is dit jaar zelfs aan deze vreselijke ziekte overleden. Haar doel is om
met haar prestatie zo veel mogelijk geld
op te halen om het KWF te ondersteunen.

meer info
Meer informatie over Merina
Raijmakers en haar bijzonder doel
vind u op de website van de officiële Vierdaagse sponsorloop,

www.devierdaagsesponsorloop.nl
Via deze site kunt u Merina natuurlijk ook sponsoren, elke bij-

drage zorgt voor extra motivatie
en helpt in de strijd tegen deze
nare ziekte.
Wanneer u zelf ook de Vierdaagse
loopt en graag een goed doel wil
steunen kunt u zich hier ook aanmelden als sponsorloper.

➨

Strooplekkernijen
heerlijk en divers!

NIEUW! Etan trampolines
Als kwaliteit bepalend is!
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Even pauze na uren handen drukken van talloze bezoekers bij zijn afscheidsreceptie, die om
18 uur begon en ver na 20 uur een einde nam.

In juli tussen 12.30 en 13.30 uur gesloten

www.lei-schilderwerken.nl
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Zomeravondconcert Bernardusplein Ubachsberg

Vrijdag 11 juli verzorgt fanfare St.
Cecilia en Schutterij St. Hubertus een
mooi zomeravondconcert op het Bernardusplein (naast de kerk van
Ubachsberg).
Op het muzikale programma staan spetterende, lichte werken van o.a. Gloria
Estefan, Earth-Wind-and-Fire en Elton
John. Voor dit oergezellige dorpsfeest is
trouwens een speciale muziekkiosk en
een horecatent op het plein opgebouwd.
aanvang
Het (gratis) concert begint om 19.30 uur
en is bedoeld voor iedereen, die de
Ubachsbergse verenigingen een warm
hart toedraagt. Daarnaast is het tevens
een feestelijke afsluiting van het muziekseizoen van de fanfare. Na het concert is er volop gelegenheid om nog een
paar uurtjes de vakantieplannen of andere weetjes met elkaar uit te wisselen.
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De fanfare met haar afscheidnemende dirigent Jos Paffen.
afscheid
Tijdens
het concert wordt
tevens afscheid genomen
van dirigent Jos Paffen. De afgelopen
jaren werkte Jos met veel ambitie aan
de opbouw van het orkest. Mede dankzij zijn inbreng is de Ubachsbergse fanfare zowel qua jeugdige als qua ervaren
muzikanten flink gegroeid. In een ontspannen en harmonieuze sfeer wist hij
o.a. de muziekvereniging klaar te stomen voor diverse succesvolle concerten.
Na de vakantieperiode zal de fanfare
haar nieuwe dirigent presenteren.
verkassen
Bij onverhoopt slecht weer verkast het
zomeravondconcert trouwens naar fanfarezaal ‘De Auw Sjoeël’ aan de Oude
Schoolstraat 33 in Ubachsberg.

➨

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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Juridische column -36-

Schending mededelingsplicht autodealer niet toegestaan
In het najaar van 2012 wendde een zekere heer Reusel zich tot mij met het
volgende. Hij had een Mercedes ML280 4 Matic auto, bouwjaar 2006
gekocht voor €18.250,00. De koopprijs is door Reusel voldaan en schriftelijk vastgelegd d.m.v. een ondertekende koopovereenkomst. Daarin stond
een kilometerstand van 268.572 km. Verder geen garantie, geen NAP, verkocht met diverse gebreken.
nader onderzoek
Bij brief van 17 oktober 2012 heb ik de autodealer ervan op de hoogte gebracht dat
hij aan Reusel een auto heeft verkocht, waarbij bij nader onderzoek bleek dat deze
niet 162.400 km., maar op de Nationale Auto Pas een kilometerstand heeft van
268.572 km. ten tijde van de koop.
schadevergoeding
Ik heb de autodealer erop gewezen dat hij zijn mededelingsplicht heeft geschonden
en hem voorgesteld om een schadevergoeding te betalen ad €6.000,00 danwel de
koopovereenkomst buitenrechtelijk te vernietigen.
reactie
De gemachtigde van de autodealer reageert op 23 oktober 2012. Zij neemt het
standpunt in dat de koopovereenkomst is getekend voor een kilometerstand van
268.601 km en dat Reusel derhalve geen vordering heeft op de autodealer.
dagvaarding
Ik heb de autodealer gedagvaard en heb ontbinding van de koopovereenkomst
gevorderd aangezien er sprake is van een zodanige tekortkoming welke ontbinding
van de koop rechtvaardigt. De kilometerstand week namelijk aanzienlijk af van de
werkelijke kilometerstand van de auto. De autodealer had Reusel hierover moeten
informeren. Door dat na te laten heeft de autodealer zijn mededelingsplicht
geschonden, hetgeen ontbinding van de koopovereenkomst met restitutie van de
koopprijs rechtvaardigt. Volgens vaste jurisprudentie weegt de mededelingsplicht
van de autodealer zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper.
verweer
Het verweer van de autodealer komt er in hoofdlijnen op neer dat Reusel geen vordering heeft op de autodealer aangezien er geen sprake is van een wilsgebrek, nog
sprake is van een zodanige tekortkoming welke ontbinding van de koop rechtvaardigt.
Zitting
De zaak is op 28 februari 2014 op zitting behandeld bij de rechtbank MiddenNederland. Bij de beoordeling van het geding stelt de kantonrechter de vraag of de
autodealer bij de koop van de auto aan Reusel een juiste kilometerstand heeft opgegeven. In geding gaat het niet om het feit dat de kilometerstand zoals die staat vermeld in de koopovereenkomst 268.601 km een juiste opgave betreft. Reusel betwist
dat die opgave bij de totstandkoming van de koopovereenkomst is gedaan. Volgens
Reusel heeft de autodealer de auto op Marktplaats te koop aangeboden met een
kilometerstand van 162.400 km en heeft Reusel pas de koopovereenkomst ontvangen op 23 oktober 2012 nadat daarin door de autodealer achteraf wijzigingen in zijn
aangebracht. De autodealer betwist het gestelde van partij Reusel.
voorlopig oordeel
De kantonrechter stelt vast bij zijn voorlopig oordeel dat de autodealer inderdaad bij
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de verkoop van de auto een onjuiste opgave van de kilometerstand mocht hebben
gedaan dat in beginsel grond oplevert voor ontbinding van de koopovereenkomst
vanwege non-conformiteit, gelet op het grote verschil tussen de beweerde stand van
162.400 km en de werkelijke kilometerstand 268.601 km. Van de autodealer als
professionele verkoper van auto’s mag worden verwacht dat hij zich vergewist van
de juiste kilometerstand van een auto die door hem wordt verkocht. Opgave van een
niet juiste kilometerstand vormt een schending van zijn mededelingsplicht, welke
gaat boven de onderzoeksplicht van de koper.
gelijk
Tot drie keer toe hield de kantonrechter de autodealer voor dat partij Reusel gelijk
heeft en de koop wordt ontbonden en Reusel recht heeft op restitutie van de volledige aankoopprijs. De kantonrechter stelt partijen twee opties voor: of de zitting
schorsen en proberen in der minne tot een vergelijk te komen of verder procederen.
De kantonrechter voegt eraan toe dat verder procederen voor de autodealer weinig
toegevoegde waarde heeft aangezien hij in het ongelijk staat. De autodealer motiveert en onderbouwd middels bewijs, na het voorlopig oordeel van de kantonrechter te hebben gehoord dat zijn financiële positie slecht is. Hierop hebben partijen aan
de kantonrechter gevraagd om de zaak te schorsen voor 30 minuten voor beraad.
Waarom niet doorprocederen?
Mede gelet op de financiële positie van de autodealer is verder procederen voor
Reusel niet zinvol. Indien de autodealer liquide was had ik de heer Reusel geadviseerd om verder te procederen aangezien ik wist dat ik de zaak zou winnen. Stel dat
de autodealer failliet wordt verklaard dan brengt dat voor Reusel volgende gevolgen
met zich mee. Bij een vonnis waarin deze in het gelijk wordt gesteld kan de curator
bij faillissement van de autodealer de auto van Reusel opeisen. Hetgeen betekent dat
Reusel dan zijn auto moet teruggeven. En het geld dan waar Reusel recht op heeft?
Indien er geen liquide middelen aanwezig zijn valt er dus geen geld te vangen van
de autodealer.
minnelijke schikking
Partijen zijn in der minne overeengekomen dat de koopovereenkomst in stand blijft
en de autodealer aan Reusel een bedrag ad €5.500,00 terugbetaalt. Een en ander
is door de kantonrechter bij proces verbaal opgemaakt met als gevolg dat de zaak
bij de rechtbank van de rol wordt doorgehaald. De autodealer heeft het bedrag ad
€5.500,00 aan Reusel binnen de afgesproken termijn terugbetaald.
failliet
Zes weken na de zitting heeft de rechtbank het faillissement van de autodealer uitgesproken.
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
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zoekt:

BEZORGER(STER)
voor één bezorgroute
in Simpelveld en
één in Eys
Minimun leeft. 13 jaar.
Ook geschikt voor gepensioneerden
e.d. Uitst. beloning.
Aanmelden
op ☎045- 5443567
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet de gegevens er op met een tel.
nr. en we bellen terug.

Philips LED tv

Philips smart LED

32 inch

55 inch
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--

279.

Philips friteuse
Airfryer
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--
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Veteranendag 2014
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899.

--

Uw specialist voor al uw
inbouw en schotelantenne

Inventum friteuse
al vanaf

95

49.

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)
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De veteranen wordenin de Kopermolen toegesproken door burgem. van Loo.

Donderdag 26 juni jongstleden
vond er in de Kopermolen te
Vaals de jaarlijkse veteranenbijeenkomst plaats.
Tijdens een avondmaaltijd werd
stilgestaan bij de inzet van de veteranen die in het verleden op

verschillende plaatsen in de
wereld gericht is geweest op het
creëren van een betere wereld.
presentatie
De Heemkundekring Sankt-Tolbert Vaals gaf een presentatie
over de oorlogstijd in Vaals van
1940-1944.

➨
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Clubkampioenschap
KSV Helios
Aan het slot van het succesvol verlopen
seizoen 2013-2014 hield KSV Helios
zaterdag 28 juni voor haar eigen
gewichtheffers een wedstrijd om vast te
stellen wie zich clubkampioen mag
noemen. Tien Leden deden hieraan
mee; voor de 5 nieuwelingen om ervaring op te doen in wedstrijdverband en
voor de anderen een laatste uitdaging,
zo vlak voor de vakantie, om nog eens
te pieken.
De sporthal was goed gevuld met
ouders, familieleden, vrienden én een
aantal vaste supporters. Het was dan
ook een geslaagde wedstrijd, niet al-

leen om dat bovenstaande doelen werden behaald maar ook omdat iedereen
zoveel plezier beleefde. En dat laatste is
een van de belangrijkste aspecten!
Bij de dames won Bente Brauwers en
bij de heren Leroy Kohl. Deze laatste
werd na afloop als de clubkampioen
2014 gehuldigd omdat hij de meeste
sinclairpunten behaald had. Er was ook
een aanmoedigingsprijs voor de jeugd:
deze werd gewonnen door Eveline
Huppertz omdat zij de meeste punten
bij de beoordeling op techniek had gekregen.
Overzicht resultaten:

naam
trekken stoten
DAMES / MEISJES
Bente Brauwers
58
65
Eveline Huppertz
22
26
Fee Palmen
14
10
HEREN / JONGENS
Leroy Kohl
95
151
Marcel Merx
85
125
Eric Allers
75
80
Max Vanhouttem
67
79
Twan Palmen
58
75
Dennis Schings
55
70
Laurent Huppertz
12
17

sinclairpunten Plaats
162,94
78,97
55,01

1
2
3

282,20
233,20
178,57
170,58
164,00
131,64
70,38

1
2
3
4
5
6
7

De jongste deelnemer (Laurent Huppertz) achter het zwaarste gewicht
van de dag (151 kg.)

MEER LEZERS BEREIKEN, ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contractadressen of mail Troef, info@weekbladtroef.nl
of bel ☎045-5443567 voor onze tarieven.
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Twee Duitse judotitels voor Angelo Krikke
De judoka uit Bocholtz pakte de eerste ,in de categorie -66kg -15 jaar in
Wickede (Nord Reihn Westfalen).
Angelo had zich geplaatst d.m.v. een
1e plaats op de Kreis en Bezirkskampioenschappen.
Op het Nederlands Kampioenschap
was het net geen goud. Dus een
mooie kans om in Duitsland wel de
judotitel te pakken. Zo wist Angelo al

zijn partijen met volle scores in zijn
voordeel te beslissen.
Door deze prestatie werd Angelo geselecteerd voor het Bezirksteam
Keulen. Het West Duitse Kampioenschappen teams werd gehouden te
Bochum. Dit jaar was er een heel
sterk team, Met geweldig overwinningen werd het team ook West Duits
Kampioen.

zoekt:

BEZORGER(STER)
voor één bezorgroute
in Simpelveld en
één in Eys
Minimun leeft. 13 jaar.
Ook geschikt voor gepensioneerden
e.d. Uitst. beloning.
Aanmelden
op ☎045- 5443567
Mailen kan ook op

info@weekbladtroef.nl
Zet de gegevens er op met een tel.
nr. en we bellen terug.

ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL
Rijschool
Reinders

ook in Vaals,

Vijlen
& Lemiers

kort vermeld
SIMPELVELD: Unieke

excursie

Hoge Venen
IVN Natuur en Landschapsgidsen bieden
u deze buitengewone kans! Zondag 13
juli wordt er, vanaf de parkeerplaats bij
het Natuurtransferium, Kruinweg 5, om
9 uur vertrokken naar het grootste natuurreservaat van België. Carpoolen is
mogelijk tegen een kleine vergoeding.
Om 10 uur start de wandeling bij het
Natuurparkcentrum Botrange o.b.v. een
speciale Hoge Venen-gids. Maximum
aantal deelnemers 25. Rond 17 uur is
men weer terug in Simpelveld. De wandeling is 12 kilometer. Advies: zorg voor
goed schoeisel en een lunchpakket.
Deelnamekosten €5,– p.p.. Aanmelding
vóór 11 juli 2014 bij Hub en Marianne
Bonten, ☎045 5440198, email:
mariannebonten@gmail.com
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SLAGINGSPERCENTAGE

85%

www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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