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15e Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt tocht
Komende zondag
27 juli met twee
overvolle huifkarren (60 personen) naar Aken.
Om 9.15 uur
graag bij Sporthal Bocholtz , waar iedereen zijn/
haar programma en bonnen ontvangt voor eten en drank. Om 9.30
uur vertrek.
bezienswaardig
In Aken niet alleen de gebruikelijke
bezienswaardigheden, zoals de Dom
en de Elisenbrunnen. We gaan ook
eens kijken waar de zusters uit Simpelveld gebleven zijn, bezoeken het graf
van Clara Fey en bekijken de oorsprong van de Gillishof in Bocholtz, de
St. Gilliscommanderie en nog veel
meer. Wist u dat Aken ook een groen
hart heeft, midden in het centrum.
Kortom Aken op een andere manier
als de gewone toerist. Natuurlijk wordt
de 1200e sterfdag van Karel de Grote
niet vergeten (Wist u overigens dat
Karel een Belg was!) en nog veel meer.
Laat u ook nu weer verrassen.
gids
Onze gids, deze keer is Ine Scholl. Ze
heeft een enorme kennis van Aken en
Karel de Grote.
2e Tocht
Bij voldoende belangstelling (30 personen) kunnen we de tocht nog een
tweede keer maken en wel op zondag 10 augustus. Wees er snel bij
want we gaan dan maar met 1 huifkar. Aanmelden kan wederom bij
Leo Franzen ☎045-5443567, bij Yvonne Frissen ☎045-5444003 of Marianne Bonten ☎045- 5440198.

➨

VOLS TROPICAL
5
goes Mallorca! ➨

Vijlense Koelmarktfeest
braderie
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 met o.a.
een Mega Stormbaan en Tobbedansbaan en een springkussen voor
de allerkleinsten. Bovendien een

Morgen woensdag 23 juli gaat de
Koelmarkt, zoals ook al in ons
vorig nummer belicht) weer van
start en wel van 9-18 uur.

wedstrijdje kratten stapelen en waterballen.
avonds
‘s Avonds gaat het feest helemaal
los. Dan speelt coverband 10FeetUp
op het grote podium in de Koel. Het
avondprogramma is geheel gratis.
Ook is er weer een spectaculaire
vuurwerkshow. De entree overdag
is €1,50. Zie ook de advertentie
verderop in Troef.
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Luikse
Marktfeesten
Wahlwiller

Kasteel Rijckholt waar zich alles afspeelt.

Kunstweekend in
Kasteel Rijckholt
Evenement voor liefhebbers
van kunst- en levensgenieters
met waardering voor de mooie
dingen in het leven..
Op zaterdag 2 (van 12-17 u.) en
zondag 3 augustus (van 11-17
u.) openen Kasteel Rijckholt en
het Koetshuis weer hun poorten voor dit jaarlijks terugkerend Kunstweekend.

dit jaar zelfs Zimbabwe, presenteren er hun beeldende kunst.
Eveneens zijn er op beide dagen
3 mini-concerten van Peter Caelen (piano) en Hans van Kerckhoven (viool) in het klassieke
genre en een ensemble van de
Koninklijke Harmonie van Gronsveld verzorgt twee mini-concerten met harmoniemuziek.

program
65 professionele kunstenaars uit
Nederland, België, Duitsland en

Lees verder op pagina 4 en zie
daar ook de advertentie.

➨

Wahlwiller, beleeft zaterdag 2 en
zondag 3 augustus de 49e editie
van de eerste en enige echte Luikse Markt van Nederland, met tal
van nevenevenementen voor jong
en oud.
jaarmarkt
Als vanouds vormt het belangrijkste
onderdeel de omvangrijke tweedaagse jaarmarkt met vooral antiek (waaronder een bijzondere collectie eeuwenoude kluizen van ‘Cassa Forte’),
brocante, curiosa en tweedehands
goederen.
Lees verder op pagina 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.

Agenda
Woensdag 23 juli

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl

Koelmarkt Vijlen van 9-18 uur

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:

Vanaf 19 uur 10 feet up en vuurwerkshow
(zie ook artikel).

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

Donderdag 24 juli
Concert Hampshire County Junior Band
bij Mondriaan Heerlen. Van 19-20 uur.
Vrije toegang iedereen (zie ook artikel).

Vrijdag 25 juli

☎ 045-544 35 67

Avondwandeling IVN Vijlen-Vaals

☎ 045-532 26 20

Vertrek 20.00 u. v Tyrellsestraat (Blokker).
Duur ca. 2.5 uur (zie ook Kortvermeld).

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.

Zaterdag 26 juli
Vols Tropical

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

in en rond Prins Willem Alexanderplein Vaals.
Aanvang 20 uur (zie ook artikel en advertentie).
•

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.

Senioren+ wandeling Simpelveld
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Zondag 27 juli
15e Jesjpòòrt en Jesjtivvelt tocht
Vertrek 9.30 uur Sporthal Bocholtz. Aanwezig 9.15
uur (zie ook artikel).
•

27e Catharinatocht Lemiers

Zondag 27 juli a.s. Start van deze wandeling vanuit
café Oud-Lemiers, Rijksweg 20 tussen 7 en 14 uur
(zie ook artikel).

Maandag 28 juli
Denis Roosen concerteert
in Mechelen. Johannes de Doper kerk (vanaf 20.15
uur). Entree Vrije Gave. (zie ook artikel).

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39

Zondag 3 augustus

Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na afspraak Math Göbbels . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442794
of Jozé Leisten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5442241

Oud papier

Vertrek 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode
Beuk (zie ook Kortvermeld).

van ARK Natuurontwikkeling in Drielandenpark
tussen Epen en Vaals. Vertrek tussen 10 en 14 uur.
Deelname gratis (zie ook artikel).

van 12-17 uur (zie ook artikel en advertentie).

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.

De volgende Troef
verschijnt op
dinsdag 5 augustus

HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag wordt het oude papier in
Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit voor 17 uur,
goed gebundeld, aan de kant van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier vrijdag
1 augustus vanaf 18 uur gebundeld langs de kant
van de weg plaatsen.
SIMPELVELD:
Elke vierde dinsdag van de maand. Vandaag
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.-PaterDamiaanstr.-Plaarstr.Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-RolduckerwegSchiffelderstr.-Schilterstr.-St. Nicolaasbergweg-St.
Nicolaasstr.-Stationstr.-Sweijer-Sweijersgewandenvan de Leyenstr.-Vingweg-Vliexstr.-Vroenhofstr.Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur buiten
gereed zetten.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand.
Dinsdag 5 augustus: Ophalen oud-papier en
karton in de straten: Boschenhuizen-Bouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr-ClaraFeystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr. Ottenstr-Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.-Gangstr.Grispenplein-Haembuckerstr.-HennebergwegJamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr-Lerschenstr-Merovingenstr.-MoltNorbertijnenstr.-Panneslagerstr.- Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr-Steenstr.-St.Georgestr.-St.Remigiusstr.-van
Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr-Wijnstr- Zaun-brecherstraat en Zijstraat. Dinsdag voor 18 uur buiten
gereedzetten.

Begeleide natuurfietstocht

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

(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM en VAALS)

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

Zaterdag 2 augustus
Luikse Marktfeesten Wahlwiller
(zie ook artikel en advertentie).
•

Kunstweekend Kasteel Rijckholt

Luikse Marktfeesten Wahlwiller
(zie ook artikel en advertentie).
•

Kunstweekend Kasteel Rijckholt
van 11-17 uur (zie ook artikel en advertentie).

Woensdag 6 augustus
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Luikse Marktfeesten
Wahlwiller
(vervolg voorpagina)
stands
Daarnaast nemen de stands van caritatieve, culturele, kerkelijke en sociale instellingen als vanouds een prominente plaats in.
Dit jaar o.a. Floortje voor Moortje, Heemkunde Wahlwiller, Hobbyclub Partij, Jongerenpastoraat Born, Mijncomplex Blegny,
Oudervereniging Basisschool De Driesprong, Patris Klimmen, Schoolfonds voor
aidsweeskinderen in Kenia, Stad Luik,
Vrouwengroep Kampala Uganda en De
Zonnebloem afdeling Wijlre. Ook toeristische infostalletjes, zoals van de VVV van
de Provincie Luik en het mijncomplex van
Blegny, die speciale streekproducten uit
de Waalse regio presenteren en demonstraties verzorgen van Luikse ambachten.
kermis
In combinatie met de markt vindt er een
gezellige kermis plaats met o.m. een nostalgische draaimolen, bungee trampoline,
lijntrek- en bussenport, springkussen, notenbar, pinda- popcorn, suikerspin, snoepgoed, softijs, wafels, poffertjes, diverse
snackbars en andere eetgelegenheden.
doorlopend
Zijn er voorstellingen van een kindertheater en permanent ballonnen- grimeer- en
tattoo-clowns.
speciale attracties
Een show glasblazen door de Katinka
Waelbers en Robert Gall, ‘n prachtige tentoonstelling over "Luik in het Stripverhaal"
door Bibliothèque Ulysse Capitaine, een
exclusieve expositie over de Indiëgangers,
ingericht door Heemkunde Wahlwiller, de
miniatuurkermis van Mario Pigarella en
voor het eerst de open euregionale supersjoelkampioenschappen.

upto50
Liefhebbers van verschillende genres muziek komen royaal aan hun trekken dankzij het alweer derde “Upto50” festival, met
doorlopende live-optredens op het openluchtpodium van Gasterij I Gen Durp, waar
ook op zaterdag om 11:00 uur de officiële
opening plaatsvindt, die traditiegetrouw
muzikaal wordt opgeluisterd door Harmonie Excelsior uit Nijswiller (al vanaf
1965).Daarna presenteren de organisatoren Roy Scheffers en Rob Wassenberg ook
dit jaar een veelbelovend “voor elk wat
wils” programma.
zaterdag 11-23 uur
vader en zoon Rob en Mike Jeukens
(Blues & Zo) met een muzikale reis door
de bluesgeschiedenis en vervolgens moeder en dochter Christine en Monique Timmermans ( “Christine” en “Moon Spark”).
Verschillende succesvolle deelnemers uit
de eerste editie keren terug op de bühne,
zoals Gwen Ummels met haar rockband
Hunting Robin en Rene van der Heijden,
die met Sixpack o.a. de echte Stones doet
vergeten. Als waardig uitsmijter besluit
Raymond Hensgens met zijn popformatie
Loedder de zaterdagavond, aangevuld met
zangers Renée Vaessen.
Zondag 13-23 uur
staat muzikaal in het teken van de Belgische verbroedering met optredens van
de 40-koppige D.M.A. Band Belgique uit
Wallonië en Johan Veugelers van de
Sunsets uit Vlaanderen, o.a. bekend van
zijn laatste hit Vlaamse Nachten. De zondag wordt afgesloten door een spectaculair optreden van de alom bekende amusementsband Just4fun. Bij het ter perse
gaan van dit nummer was het volledige
programma nog niet bekend. Voor meer
info zie www.luiksemarkt.nl

➨

Ook gesmeed wordt er op de Luikse Markt in Wahlwiller.
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Kunstweekend in
Kasteel Rijckholt
(vervolg voorpagina)
kids
De jongste bezoekers kunnen, onder vakkundige begeleiding, op beide dagen actief
zijn met verf in de "Kunsthoek voor de
Kids".
hapje drankje
August Hoon organiseert een wijnproeverij,
waaraan u op beide dagen kunt deelnemen. Bovendien kunt u te allen tijde genieten van een hapje en een drankje op het
sfeervolle terras van het Koetshuis.
Kunst&Kitch
Zondag kunt u tussen 13.30 -16.30 uur bij
"Kunst&Kitsch" maximaal 2 objecten per
persoon laten beoordelen door 2 beëdigde
taxateurs.
voorstelling
Van 15.30-16.15 uur leest Jacques Vriens
voor en speelt een kleine voorstelling rondom het boek "Grootmoeder's grote oren".
Tenslotte is er zaterdag een dans- en zangoptreden van het duo "Les Troubadours du
Présent".
waar?
Kasteelstraat 15 Rijckholt. Toegangsprijs:
€5, vanaf 13 jaar, inclusief een lot, een full
colour bezoekersgids en gratis parkeren.
Meer info:
www.kunstweekendkasteelrijckholt.nl
of op facebook.

➨

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de maand. Woensdag 6 augustus is er weer een.
Deelnemen kan iedereen die graag wil
wandelen, maar dan met aangepast tempo
en tijdsduur (± 1 uur). Er is voldoende
begeleiding en Gerda Heckmans gaat als
EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur vanaf dienstencentrum Rode Beuk, alwaar middels
een gezellig samenzijn ook afgesloten
wordt. Bij slecht weer wordt voor een alternatieve activiteit gezorgd. Voor de organisatie zorgen Henk Ghijsen en Harry Steinbusch.

➨
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ook in

Vaals, Vijlen
& Lemiers
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VOLS TROPICAL
goes Mallorca!
11e editie op zaterdag 26 juli vanaf
20 uur op en rondom de terrassen van
het Prins Willem Alexanderplein in
Vaals. Dit is een speciale versie en
een nieuwe opzet met als thema
“Mallorca”!
party eiland
Mallorca staat bekend om de geweldige
stranden, zwoele avonden en het uitbundige nachtleven, zoals de vele Ballermann-feesten. Tijdens dit festival worden de terrassen aangekleed als partyeiland met palmbomen, cocktails en veel
Mallorca-partymuziek. Kortom Vaals
wordt de party place to be. De Duitse artiesten, zoals die op de bekende Ballermann 6 te zien zijn, mogen hierbij niet
ontbreken!
Tim Toupet
Deze zingende kapper werd bekend met
een reeks van party hits. Een positie in
de hitcharts bereikte hij met het zelf
gecomponeerde en gezongen lied “ Du
hast die Haaren schön”. Vervolgens de
hit “Ich hab ne Zwiebel aufm Kopf, ich
bin ein Döner” en zijn misschien wel
meest bekende hit das Fliegerlied - So
ein schöner Tag, en dat in diverse talen
Toupet verschijnt regelmatig op Ballermann in Mallorca en op de Duitse televisie. Kortom de ultieme artiest voor
deze unieke avond!

Dieter Koblenz
Bij Mallorca denk je aan Schlagers en
aan Dieter Koblenz! Hij zorgde voor vele
hits om keihard mee te zingen, klappen
en swingen. Dieter Koblenz staat garant
voor humor, plezier en veel bekende
nummers, zoals onder andere ein Festival der Liebe, Rosamunde en eine neue
Liebe ist wie ein Neues Leben!
PitchLight
Het restant van de avond wordt gevuld
door de soul-, pop- & rockcoverband
PitchLight. Deze sensationele 11-koppige band is een echte gangmaker voor
ieder feest! Heerlijke livesounds met
blazers, percussie, een strakke ritmesectie met echt Hammondorgel en daarbovenop een dijk van een zanger en zangeres. Ze brengen indrukwekkende
soul-, funk, rock- & popklassiekers van
de afgelopen decennia op muziek van
o.a. U2, Robbie Williams, Rolling Stones,
Adèle, Anouk en nog veel meer!
Kaartverkoop
In de voorverkoop €11,-. De avondkassaprijs is €13,50. Ze zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bijte koop bij Cafe d’r
Koffereck (Maastrichterlaan 60), Outdoor Outlet Vaals of de VVV’s in Vaals,
Epen, Gulpen, Valkenburg of Heerlen.
Meer informatie is te vinden op
www.volstropical.nl

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Vakantie van donderdag 24 juli t/m zaterdag 2 augustus
Vanaf donderdag 7 augustus sta ik graag weer voor u klaar!
Tim Toupet, dit jaar dé ster van Vols Tropical.
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Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Daniélle Boon zaterdag in Catharinakapel Lemiers.

Daniëlle Boon & Mark Beumers
in Catharinakapel Lemiers
Tijdens de vakantie zijn wij open !!

27e Catharinatocht
Lemiers
Zondag 27 juli a.s. Start van
deze wandeling vanuit café
Oud-Lemiers, Rijksweg 20
tussen 7 en 14 uur.
uitstekende reputatie
Aan de Catharina Wandeltocht hebben de afgelopen
jaren duizenden liefhebbers
deelgenomen. De wandelingen over 7, 10, 15 en 25 km
voeren langs schilderachtige De Catharinakapel in Lemiers
waarnaar de tocht vernoemd
landschappen, over holle we- is.
gen, door weilanden en bieden fraaie vergezichten. Op goed verzorgde rustplaatsen
kunnen de wandelaars hun dorst lessen, de inwendige
mens sterken en in gezelschap van andere wandelaars
even op adem komen. Ook dit jaar heeft Hub Baltus zorg
gedragen voor het uitstippelen.
geschikt
Zijn ze voor het gezin alsook voor de sportieve, meer
geoefende wandelaars. De medische verzorging is in handen van de EHBO, afdeling Vaals.
starttijden
Van 07.00 tot 12.00 uur voor de15 en 25 km en van 07.00
tot 14.00 uur voor 7 en 10 km. Het afmeldbureau sluit
uiterlijk om 17.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50
per deelnemer. Leden van erkende wandelbonden ontvangen een reductie van €1,00. Het IVV-stempel is aanwezig. Meer info bij J. Huits ☎06-34.39.65.15 of via
josendiana.huits@home.nl
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Ze vormen een ingespeeld duo met zang
en gitaar. Mark trad al vaker solo op tussen de eeuwenoude muren van de Catharinakapel in Oud Lemiers. Daniëlle,
geboren in 1972 te Bussum, zingt hier
voor het eerst en straalt puurheid en verwondering uit met haar overwegend N-

ederlandse liederen. Op zaterdag 26 juli
om 15.00 uur kunt u genieten van dit uitstekend duo en van de unieke akoestiek
in de kapel. In het kader van de Kunstmaand Vaals kunt u uw bewondering uitdrukken in een vrije gave. Denkt u er wel
aan dat de kapel geen toilet rijk is.

➨

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!
(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!
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RABOBANK
Dikke banden Race

De nieuwe verjongde groep van het Mei-I Vaare met op bovenste rij : Falco Sauren en
Ivan Schobbers Middelste rij: Bart Lux, Bas Loozen, Bas Rompen, Moraya Willekes, Ben
Höppener, Chris Zegers, Marcel Thewessen, Sander Wijnsema, Lars Rompen, Ritch te
Kampe, Bram Clignet, Remco Vanhommerig, Pascal Kaelen, Peter Höppener, Resi
Grooten, Astrid Houben en Francis Bertram. Voorste rij: Jordy Ortmans, Patrick Bulles,
Luc Houben, Chantal Simons, Michelle Sauren, Danielle Kaelen en Yoska Schobbers.

Stichting Mei i Vaare klaar
voor de toekomst
Dat is men na een enorme groei van
het ledenbestand en het kiezen van
een nieuwe voorzitter. Dit is, na Hub
Grooten, nu Luc Houben. Alweer
58e editie, waar iedereen welkom is,
wordt dit jaar gehouden op de hoeve van de familie van der Linden aan
de koolhoverweg 28 te Bocholtz,
zaterdag 23 augustus met een feestavond en zondag 24 augustus met
de traditionele Oogstdankmis om
9.45 uur in de parochiekerk van de
H. Jacobus de Meerdere, waarna
men zich voor de kerk verzamelt om
met een antieke hooiwagen getrok-

ken door een
viertal
trekpaarden
de
laatste schoven tarwe van
het veld te halen en die naar de
hoeve van familie van der Linden te
brengen om daar de folkloremiddag
te laten beginnen, met de-zelfde tradities, die al vanaf het begin in
gebruik waren. Omstreeks 14.00 uur
begint de familiemiddag, waar is
gezorgd voor genoeg entertainment
voor de kids, waaronder een springkussen, schminken, oud Hollandse
spelen en nog veel meer. Waardoor
U als ouder zorgeloos kunt genieten
van een hapje en een drankje.
Kortom het ideale zondag middag
uitstapje voor uw familie.
Men hoopt U allen massaal te mogen begroeten. Tot ziens op het Mei
i Vaare.

In het weekend van de 18e Brand
bier Drielandenomloop wordt er op
zaterdag 9 augustus (16.30 uur
Wilhelminastraat) een Dikke Banden Race georganiseerd voor de
schoolgaande jeugd uit de regio.

Schrijf je nu in en stap in de voetsporen van Bauke Mollema, Marcel Kittel
en al die andere wielerhelden.
Inschrijven kan via
info@drielandenomloop.nl
of bellen naar ☎06-30400453.

Dit is een wielerwedstrijd voor jongens en meisjes tot 12 jaar die geen
wielerlicentie bij de KNWU hebben.
Er wordt gereden in verschillende
leeftijdsgroepen, zo dat ieder kind dat
meedoet tegen kinderen van de
eigen leeftijd fietst.
Kinderen die willen meedoen rijden
op hun eigen fiets. Voor een helm, tshirt en verzorging wordt gezorgd.
Elk deelnemend kind krijgt sowieso
een unieke medaille, t-shirt en een
cadeautje. Voor de winnaars liggen
coole prijzen te wachten die gesponsord zijn door de Valkenier Valkenburg en Snowworld Landgraaf.

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.

➨

Aannemersbedrijf

DAEMEN-DOUVEN
Kan nog werk
aannemen
Nieuwbouw en
Renovatie

Selzerbeeklaan 4A
Vaals

☎06-10.13.41.68 of
☎06-19.90.42.62
Nr. 30 • 22 juli 2014

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 26 juli:
19.00 uur: Gest. jrd. ouders Bremen-Kleuters; Gest. jrd.
Werner Schmetz en ouders Schmetz-Roufs
Zondag 27 juli:
09.45 uur: Zeswekendienst Henriëtte KokkelmansMulders; Jaardienst Jozef Colleije en Suze Colleije –
Sparreboom; Ouders Broers-Houben en Hari Houben
Maandag 28 juli:
19.00 uur: Hub Ortmans en ouders Ortmans-Mobers;
Ouders Haambeukers-Schijns en Jacques.
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Vacatureladder Vaals Begeleide natuurfietstocht
Een greep uit het aanbod:
Buddy
Villa Vaals is op zoek naar een buddy voor een man om hem te
begeleiden naar zijn ziekenhuisbezoeken.
ARK NATUUR is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met de begeleiding
van veldlessen voor basisscholieren.
Wandelmaatje
Wij zoeken voor een oudere man in een rolstoel een wandelmaatje.
Voorlezen
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die regelmatig de krant wil gaan voorlezen
aan een slechtziende oudere vrouw.
Activiteitenbegeleiding van Langedael zoekt ondersteuning bij opbouw/afbouw
podium en hulp bij terrasverzorging in de 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. Het gaat wel om fysiek zwaar werk.
Trajekt Rayon Vaals is op zoek naar een kinderoppas die tijdens de Nederlandse
les van de ouders op 2 tot 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

Op zaterdag 26 juli organiseert
ARK Natuurontwikkeling een
natuurfietstocht in het Drielandenpark tussen Epen en Vaals,
tussen 10 en 14 uur.

Onderweg passeert u verschillende
gidsen die u iets vertellen over hazelmuizen, geelbuikvuurpadden en
grote grazers in het bijzonder en
over de bijzondere natuur in het algemeen. Ook aan een versnapering
is gedacht. U kunt zelf bepalen wanneer u op de fiets stapt.
enige
De bossen rond Vijlen en Vaals zijn
de enige plekken in Nederland waar
hazelmuizen voorkomen. Ook bronbeekjes zijn onderdeel van het landschap. In deze beekjes heeft ARK
een jaar geleden de geelbuikvuur-

pad teruggebracht die hier van oorsprong thuis hoort. De gidsen staan
op uw route en laten locaties zien
waar hazelmuizen en geelbuikvuurpadden zich thuis voelen en vertellen u alles over Schotse hooglanders. U fietst door het uitgestrekte
Vijlenerbosch, maar ook langs idyllische dorpjes en verrassende uitzichten.
bijzonder
Wilt u ook mee met deze bijzondere
excursie? De deelname is gratis.
Starten kan om het half uur tussen
10 en 14 uur. Locatie: Basisschool À
Hermkes, Schoolstraat 16, Epen. U
ontvangt daar een routebeschrijving
van deze tocht van ongeveer 25 kilometer. Neem wél zelf een fiets mee.
Kijk ook op www.ark.eu

➨

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

Demonstraties ouderenwerk
op zomermarkt Bocholtz
De zomermarkt in Bocholtz op zondag
29 juni was minder zomers dan verwacht. Maar de regen stond de
demonstraties van de SWOBS-groep
niet in de weg. Geïnteresseerden
bekeken de rustgevende bewegingen
van de 55+’ers bij de demonstratie
van Chi Kung. Door het omgeslagen
weer werd de vrolijke Line Dance
demonstratie in d’r Durpswinkel uitgevoerd. Chi Kung en Line Dance zijn
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twee van de activiteiten die door
Impuls ouderenwerk worden aangeboden. Het activiteitenaanbod voor
55+’ers in de gemeente Simpelveld
bestaat uit sportieve, creatieve en
educatieve activiteiten.
Meer informatie over het activiteitenaanbod? Neem contact op met
d’r Durpswinkel via 045-544 28 77.

Fietsers in het Heuvelland. (Bob Luijks/Natuurportret).
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Reconstructie Maastrichterlaan Vaals afgerond
Een maand eerder dan gepland.
Donderdag 3 juli kregen gedeputeerde Koppe en wethouder Verbeek een rondleiding, samen met
leden van de ondernemersvereniging, provinciale en gemeentelijke
ambtenaren en de pers werd stilgestaan op verschillende markante
plekken en anekdotes uitgewisseld.
Zo werd bij de grens teruggeblikt op
de situatie waarbij men tegen conflicterende wet- en regelgeving aanliep i.v.m. het regelen van verkeer.
Dit is in Duitsland namelijk heel anders geregeld dan in Nederland. Gelukkig is er een manier gevonden
waarop het verkeer geregeld kon
worden met inachtneming van alle
wetten en regels.
Ook bij het Wilhelminaplein is kort
stilgestaan. Het pleintje bij de Action, de bloemenwinkel, Raccoon en
Leonidas Bonbonnerie is tijdens de
wegreconstructie ook opnieuw aangelegd. Tijdens de werkzaamheden
kwam men erachter dat het pleintje
in de volksmond dan wel Wilhelminaplein heet, maar niet formeel die
naam draagt. Uit onderzoek bleek
dat het pleintje in 1898 naar de
Koningin Wilhelmina is vernoemd,

maar dat het tijdens de tweede
wereldoorlog vernoemd is naar de
Maastrichterlaan (Omdat de Duitsers geen namen van de kon. familie
in straten wilde hebben. Voorbeeld:
In Bocholtz heettte het Wilhelminaplein in de oorlog Lindeplein en de
Julianastraat Bongaarderstraat. Redactie) Na de oorlog is het straatnaambord wel even terug gehangen,
maar de naam is nooit formeel terug
veranderd. Op 22 november 2013 is
het plein weer omgedoopt tot Wilhelminaplein (zie Troef nr. 48 2013
pag. 3, terug te vinden via de website www.weekbladtroef.nl in het archief.)
Het laatste stoppunt was bij het
nieuwe busstation van Vaals. Dit
heeft een heel andere vormgeving
dan het oude. Nu kunnen bussen
zich achter elkaar opstellen.
reparaties
op de laan worden nog enkele reparaties uitgevoerd en in het najaar
nog enkele bomen gepland. Dan is
de reconstructie volledig afgerond.
Op 22 augustus vieren de ondernemers van het kernwinkelgebied dat
met speciale acties en leuke evenementen.

➨

Gas in fles nodig?
Wij zijn Primagaz dealer

30% KORTING in juli:
Alle voorradige schroeven, spijkers en bouten
Mamelis 14a 6295 NB Lemiers –Vaals
☎043-3061453 • vaals@agrotuinendier.org
Openingstijden: Maandag - vrijdag: 9.00 - 18.00 Zaterdag: 9.00 - 17.00 uur

Felicitaties voor
briljanten paar
Op 30 juni j.l. vierden de heer en mevrouw Vanwersch-Hacking uit Vijlen
hun 65-jarig huwelijksfeest. Ter gelegenheid daarvan bracht burgemeester van Loo bezoek aan het briljanten bruidspaar. Namens het gemeentebestuur bracht hij de welgemeende felicitaties over, uiteraard
vergezeld van een kleine attentie. In
de kring van de familie werden vele
gezamenlijk herinneringen opgedaan.
Burgem. van Loo met het briljanten paar
Vanwersch- Hacking.

➨

Grensülle halen Bläck
Fööss naar Vaals
De Keulse cultband komt voor een
avondvullend concert zaterdag 4
oktober naar Vaals. Carnavalsvereniging de Grensülle vieren hun 6 x 11jarig jubileum in het weekend van 3
tot 5 oktober in gemeenschapszaal
de Obelisk. Kaarten ad €20,-- zijn
alleen in de voorverkoop verkrijgbaar
V.l.n.r.: René Deckers (ondersteuning SOV), Ralf Schiffer (SOV), Karl. Geelen (Voorz. SOV), bij sigarenmagazijn Sparla aan de
Gedeputeerde Erik Koppe, dhr. Dehing (Provincie), wethouder Juliette Verbeek en Da- Maastrichterlaan in Vaals. Voor een
niella Maschino (Projectleider gemeente Vaals) tijdens de rondleiding over de nieuwe
Maastrichterlaan.

Ca. 8.000 maandelijkse bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf maandag/dinsdag
een complete uitgave op internet.
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geweldige afterparty staat het orkest
de Wheels garant.
Vrijdag 3 oktober is de dag voor de
kinderen met een afwisselend dagprogramma. Vrijdagavond staan alleen Vaalser artiesten op het podium,
tijdens een revival van de Volks-zitsoeng. Kaarten ad €5,-- zijn verkrijgbaar bij Sparla aan de Maas-trichterlaan. Zaterdagavond 4 oktober de
Black Fööss en de Wheels in de
Obelisk. Zondag 5 oktober een dialectmis met Los Catastrofos en een
receptie van 16.00 tot 18.00 uur in de
Obelisk. Om 17.00 uur is de trekking
van de jubileumloterij. De prijzen zijn
schitterende kunstwerken gemaakt
door Vaalser kunstenaars. Loten zijn
nog te koop bij de leden van de
Grensülle.

➨
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Combiticket Veolia Transport & de Miljoenenlijn
In het jaar van 175 jaar spoorvervoer Nederland introduceren
Veolia Transport en de Miljoenenlijn een treinticket waarmee
de Zuid-Limburgse recreatieve
pareltjes in Maastricht, het Heuvelland én Parkstad met elkaar
worden verbonden.
geldig
Het combiticket is geldig op de
rijdagen van de Miljoenenlijn (zie
www.miljoenenlijn.nl)
en geldig in de Veoliatreinen op het traject
Maastricht RandwyckValkenburg-HeerlenKerkrade-Centrum en
de stoomtrein en dieseltrein op het traject
Kerkrade-SimpelveldValkenburg.
Een combiticket voor

Zomerprogrammering
Omroep Krijtland
I.v.m. de zomerprogrammering wordt
deze week het tweede deel van de special met de naam Krijtlandroute uitgezonden. Dit is een fraaie ontdekkingstocht door de omgeving in beeld
en geluid. Daarna volgt het nieuwe
evenementenprogramma ‘t Affiche.
Hierin kijken we terug op het Driving
Event in Heijenrath. Deze tv-uitzending

volwassenen kost slechts €15,00
en voor kinderen (3 t/m 11 jaar)
€5,00, Het is te koop bij de loketten van de Miljoenenlijn (Simpelveld en Valkenburg), de Veolia
servicepunten op station Maastricht en station Heerlen, via de
Veolia verkoopautomaten op de
stations langs de Heuvellandlijn
en bij de VVV Zuid-Limburg.
Reis met de Veoliatrein naar station Valkenburg, Schin
op Geul of Kerkrade
Centrum, stap daar
over op de Miljoenenlijn en beleef een
historisch mooie reis
in het langste museum van Limburg (23
km)

➨

van Omroep Krijt-land start donderdag
24 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.

➨

FNV jubilarissen 2e kwartaal
Er zijn ook nu weer door FNV
Bondgenoten Kerkrade/Landgraaf/
Simpelveld-Bocholtz verschillende leden onderscheiden voor hun lidmaatschap van 25, 40, 50, 60, en 70 jaar.
25 jaar
R.H. vd Berg, E.P. Borghans, H.M. FrijnsBruls, F.F.J. Gorski, D. van der Graaf, H.A.
Gulikers, P.J.M. Heinrichs-van Weersch,
R.W.M. Janssen, G.J.W. Klinkenberg, J.F.P.
Kuppers, G.J.G. Kuypers, A.L.J. Lennaerts,
J.M. Mohr, F.J. Mulders, H. ReintjensWeygerse, M.H.G.M. Simons, J.J. Schlenter, R.H.J. Snoeren, T.A. Timmermans en
P. van Wersch.
40 jaar
D. Barendsen, R. Jager, L.C. Janssen,
P.G.J.M. de Moel, N.J.H. Offermans, M.
Park, A.M.J. Peeters, H. Schreuders,
L.H.M. Simons, P.J. Smeets, J.P. Vincken
en F.J. de Witt.
50 jaar
R.W. Keimling, J.A. Pelzer, J.J.G. Triepels
en C.M. Verschooten-Claessen.
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60 jaar
E.P. Brosius, H.J. Hanneman, C.J. Kobus,
J.J. Leunissen, K.J. Ploum, J. Schins en
V.J. Schriebl.

➨

kort vermeld
VIJLEN/VAALS: Avondwandeling
Het IVN organiseert deze komende vrijdag 25 juli Vertrek om 20.00 u. vanaf de
Tyrellsestraat (Blokker). De wandeling
duurt ± 2,5 uur en gaat door gevarieerd
terrein, verharde en onverharde wegen,
weiland, bospaden. Doel is u kennis te
laten maken met de schemering, haar
kleuren, geuren, geluiden. Identiteitsbewijs meenemen (wandeling gaat
gedeeltelijk over Duits gebied), stevig
schoeisel en een zaklamp. Deze laatste
zo min mogelijk / liever niet gebruiken.
Deelname aan de wandeling is gratis
en geschiedt op eigen risico.
Inlichtingen: 043-3065137 na 19.00 u.

In juli tussen 12.30-13.30 uur gesloten

➨
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President Henk Schnackers overhandigt de cheque aan de heer en mevrouw Verweij
van de voedselbank. Foto Kaldenbach Vaals

De eerste prijswnnaars, de fam Wolters. Foto Kaldenbach Vaals

Succesvolle lustrumeditie Klaproostour!
De door de Lions Club Wittem
Neubourg voor de vijfde keer
georganiseerde Klaproostour is
zondag 6 juli succesvol verlopen.
Gelukkig konden de daken van de
cabrio’s toch de hele dag open
blijven, om een prachtige route af
te leggen door Zuid-Limburg en de
Voerstreek langs vijf stopplaatsen.
puzzelend
De deelnemers, gestart bij Kasteel
Vaalsbroek, moesten al puzzelend de

route van zo’n 120 km. afleggen.
Voor de slimste equipe lag er bij
afloop een weekend elektrisch rijden
verzorgd door Autobedrijf Kerres
klaar!
Alle beschikbare plaatsen voor de
Klaproostour waren deze editie
benut, en met zo’n 90 deelnemende
auto’s was er ook en mooi bedrag
over voor het goede doel
De Voedselbank Limburg-Zuid is
actief in heel Zuid-Limburg en helpt
zo’n 550 gezinnen met de nodige

hulp. Gebruik hiervan is alleen beschikbaar voor gezinnen die onder
het bestaansminimum leven, en is
helaas hard nodig
wafels en meer
De Lions Club ondersteunt dit jaar de
Voedselbank, en kon al eerder de
opbrengst van wafelverkoop op de
Hubertusmarkt overhandigen. Bij de
klaproostour hielpen de oprichters

en dagelijkse bestuurders van de
Voedselbank, de heer en mevrouw
Verweij, ook mee bij de stopplaatsen
tijdens de rit.
Deelnemers en sponsoren zorgden
er tezamen voor dat President Henk
Schnackers namens de Lions Club
een cheque van 4496 euro kon uitreiken aan Hannie en Harrie Verweij
van de Voedselbank.

➨

WDZ info
Indeling 1e elftal
De KNVB heeft de indeling in de derde klasse A bekendgemaakt. Opvallend is dat geen enkele Maastrichtse club meer in
deze klasse speelt. Van voorgaand seizoen zijn RKHBS, SV Simpelveld,
SVN/Vossenberg, UOW'02, Voerendaal en Weltania oude bekenden. Nieuw
in de klasse zijn FC Hoensbroek, Langeberg, RKVVM, VV Hellas en Vaesrade.
Voor het komend competitieseizoen is nog van belang te vermelden, dat
vanaf het seizoen 2015-2016 de zesde klasse wordt opgeheven en de overige klassen uit 14 teams gaan bestaan.
Beker
Zaterdag 23 augustus starten de bekerwedstrijden. Tegenstanders van het
eerste elftal in deze halve competitie zijn SV Wijlré, FC Gulpen en Daalhof.
Zondag 7 september is de eerste wedstrijddag van de nieuwe competitie.

TROEF EEN UIT-STEKEND BLAD
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Nicole Bessems blijft
damestrainster
Rood Groen LVC’01
Afgelopen seizoen werd Nicole Bessems uit Vaals dat. Nicole brengt
een berg ervaring met zich mee als speelster en nu ook dus als
trainster. Ondanks dat het damesteam enkele personele problemen had kenmerkte het zich afgelopen jaar door een zeer positieve sfeer en spelopvatting en reden was haar verbintenis met Rood
Groen LVC’01 te verlengen. Sportief gezien kan, na de ietwat tegenvallende resultaten van het afgelopen seizoen, de weg naar boven
ingezet worden. Doel is in ieder geval met een goede instelling en
attractief voetbal bij de bovenste plaatsen in hun competitie te eindigen. Daarnaast wil het damesteam haar bijdrage leveren aan de
verdere opmars die de vereniging in alle lagen de afgelopen jaren
heeft ingezet. Het toetreden van speelster Gaby Spierts in de seniorencommissie is hier een duidelijk voorbeeld van. Het damesteam
van Rood Groen LVC’01 is 1 van het belangrijkste visitekaartje van
de vereniging en ze hier graag een steentje aan bijdragen.

Samenwerking

Speleronline
Ook in het komende seizoen gaan in het
kader van de samenwerking van de
jeugdafdelingen van WDZ en Sportclub
’25 weer met heel wat jeugdteams aan
de competitie deelnemen. Bij de jeugdcompetitie zijn een groot aantal spelers,
leiders, trainers en ouders van jeugdspelers van beide verenigingen betrokken.
Om alles in goede banen te leiden gaan
vanaf komend seizoen WDZ en Sportclub
’25 in alle jeugdteams Speleronline gebruiken. Dat is een internetplatform waarin overzichtelijk alle trainingen, wedstrijden, teamactiviteiten en berichten geraadpleegd kunnen worden. Alle spelers
en trainers ontvangen een inlognaam en

een wachtwoord.
gegevens
In het scherm vindt men alle gegevens
van teamgenoten en trainers en een overzicht van alle wedstrijden, trainingen en
events (evenementen/teamuitjes/jeugdkamp etc.. De spelers kunnen zich aanen afmelden voor trainingen, wedstrijden
en events. Ook voor de ouders staan er
belangrijke berichten op, zoals bijvoorbeeld het vervoer naar uitwedstrijden.
mobiel
Speleronline is ook mobiel beschikbaar;
ideaal voor gebruik op een tablet of telefoon. Bij vragen kunnen de trainers, leiders, spelers en ouders terecht bij Theo
Heuts via heutsjes@gmail.com

Velden beschikbaar
Vanaf vrijdag 1 augustus stelt de gemeente de velden weer ter beschikking aan de voetbalvereniging. Zondag 3 augustus start de WDZ selectie
met de trainingen. Om 11 uur begint trainer Paul van Putten met zijn
assistenten Xavier Vaessen en Huub America met de mannen op het
Sportpark Neerhagerbos. Tijdens de oefencampagne in augustus
Suzanne Küttler bij het powerliften Europees kampioen. Piet Strolenberg treedt WDZ 1 aan tegen enkele geduchte tegenstanders namelijk Chèvremont en
geeft aanwijzingen.
LHC Eygelshoven (beiden 2e klasse).

Susanne Küttler
Europees kampioen

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Op de Europese Kampioenschappen Powerlifting voor Masters in
Pilsen (Tsjechie) deed Helios-atlete Susanne Küttler op 9 juli mee de
in de gewichtsklasse – 72 kg. lichaamsgewicht. Ze kwam uitstekend
voor de dag en wist onder zware tegenstand de Europese titel te winnen. Daarbij wist ze op elk onderdeel haar persoonlijk record te verbeteren; haar totaalscore ging zelfs met 12,5 kg. omhoog. Daarmee
sluit ze haar eerste seizoen als powerlifster, o.l.v. van Piet Strolenberg,
succesvol af!
De prestaties van de nummers 1 t/m 3waren als volgt :
naam

lich. gew.. Knie-buigen Bank-drukken . . Dea-dlift . . . totaal plaats

Susanne Küttler 70,4 kg 165,0 . . . . . 87,5 . . . . . 162,5 . 415,0 . . 1
Inger Bin
68,6 kg 162,5 . . . . . 87,5 . . . . . 157,5 . 407,5 . . 2
(Noorwegen)
Sybille Hampel 69,4 kg 167,5. . . . . . 77,5 . . . . . 152,5 . 397,5 . . 3
(Duitsland)
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Nieuws van d’r Durpswinkel Bocholtz/Simpelveld
Eigenlijk kwam Aukje Hendrix bij
d’r Durpswinkel met een vraag:
“Wat kunnen jullie voor mij betekenen als ik nieuwe mensen wil
leren kennen in Simpelveld?” Al
snel bleek dat zij zelf óók iets
voor d’r Durpswinkel kon betekenen: het geven van een keramiek
workshop. Op die manier kon
Aukje zelf nieuwe mensen leren
kennen. Samen met assistent
Anne hielp ze de deelnemers in
drie lessen bij het maken van een
vogel in keramiek . “De eerste les

hebben we met hulp van mallen
de vogel in elkaar gezet”, vertelt
één van de deelnemers. “En vandaag gaan we de vogel glazuren.”
Het is een creatieve middag in d’r
Durpswinkel, waarbij gezelligheid
en ontspanning voorop staan. “Ik
heb anderen blij gemaakt en daar
word ik zelf blij van”, geeft Aukje
aan. En dat past precies in de
visie van d’r Durpswinkel: voor en
door mensen.
Tekst en foto: Manon Verweijst
(vrijwilligster d’r Durpswinkel)

➨

Denis Roosen
concerteert
in Mechelen
Denis Roosen bij het historische Binvignat/
Müller-orgel van 1851 in de Johannes de Doper
kerk in Mechelen

Op maandag 28 juli a.s. vindt in Mechelen in de Johannes de Doper kerk
(vanaf 20.15 uur) het jaarlijkse zomerorgelconcert plaats op het historische
Binvignat/Müller-orgel van 1851. Solist is deze keer Denis Roosen uit het
Belgische Diest.
Opvallend in het programma van
Roosen is het naast elkaar plaatsen van
oude en nieuwe werken, waarbij naar
voren komt dat nieuwe werken altijd

nu voor

40 inch

John Mullenders nieuwe
voorzitter Excelsior
Tijdens de jaarvergadering van
de harmonie uit Nijswiller (zondag 6 juli) werd John Mullenders gekozen als opvolger van
Huub Hagen die deze functie
16 jaar vervulde. Met een
dankwoord en attentie werd
afscheid genomen. Laatstgenoemde blijft voor de vereniging als lid behouden.
dank
John Mullenders nam de voorzittershamer in ontvangst en sprak
daarna zijn dank uit voor het in
hem gestelde vertrouwen. Hij is
bijzonder trots om invulling te
mogen geven aan deze functie bij

279.
-379.
95
64.

nu voor

Portable

de vereniging waar hij als “jungske” is ingestroomd en zijn voorliefde voor muziek heeft ontdekt.
Hij memoreerde daarnaast de
professionele wijze waarop Huub
Hagen invulling heeft gegeven
aan de functie van voorzitter en
wellicht dat hij nog gebruik
maakt van zijn ervaring.
Huub Hagen: “Een bijzonder moment om na 16 jaar de voorzittershamer te mogen overdragen
aan John Mullenders. Ik wens de
nieuwe voorzitter veel wijsheid
maar vooral ook veel plezier toe
bij het invullen van de functie als
voorzitter”.

➨
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prijs; Solisten: Blaasinstrumenten jeugddivisie - Anne
Smulders: 2e prijs; Slagwerk
4e divisie - Roel Smulders:
2e prijs; Slagwerk jeugddivi-

5 jaar
garantie
al vanaf

399.
-799.
599.---

Miele wasautomaat
na retour
actie
Miele

Samsung wasautomaat
eco
Bubbles
nu voor

Koeler
al vanaf

--

159.

Soda Stream
De lekkerste frisdrank maak je zelf
Heel veel siropen uit voorraad
leverbaar.

nu al voor

95

69.

EIGEN SERVICEDIENST

☎ 043.3061792

(TEL. VERKOOP EN SERVICE)

Succes St. Joseph Vijlen op OLS
In de afdeling Oude excercitie behaalde men enkele
mooie prijzen zoals Beste
Defilé: 6e prijs; Klaroenkorps 2e divisie sectie B: 3e

--

Samsung LED tv

Aukje Hendrix rechts bij keramiek workshop. Foto Manon Verweijst.

➨

Wasautomaat

Philips LED tv
32 inch

voortbouwen op een traditie en daarmee toch bekend kunnen klinken.
Andreas Willscher (*1955) schreef muziek met veel humor, en richt zich ondermeer op een jong publiek. Zijn suite
“Promenades en Périgord” (wandelingen in de Périgord) bestaat uit een serie
impressies van duidelijk herkenbare
beelden en situaties, zoals Het Vertrek,
De Bron, en De Jacht. Het concert duur
ca 1 uur. De toegang is gratis, maar een
vrije gave wordt zeer op prijs gesteld.

sie - Jarno Niks: 5e prijs. De
schietwedstrijden
waren
voor de Vijlense schutterij,
haast traditioneel, in een
oogwenk voorbij, waardoor

de buks vlak voor het korte
maar krachtige noodweer
weer veilig opgeborgen kon
worden. Het absolute klapstuk van dit OLS was afkomstig van de NIEUWE Marketentsters. Zij sleepten de
hoofdprijs in de wacht: Bes-

te Marketentstergroep Oude
Exercitie: 1e prijs!! De oprechte felicitaties gaan dan
ook uit naar Demi Bleser,
Christel in de Braek, Kyra
Corten, Simone Deliëge and
last but not least Andrea
Geerkens.

➨
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Concert Hampshire
County Junior
Band bij Mondriaan
Komende donderdag 24 juli concerteert deze Junior
Band in de filmzaal van Mondriaan aan de John F.
Kennedylaan 301 te Heerlen. Het concert begint om
19.00 uur en duurt tot ca 20.00 uur. De entree is vrij en
extern publiek is van harte welkom. Bij mooi weer vindt
het concert plaats op het buitenterras van het restaurant
van Mondriaan / Kloosterkensweg te Heerlen.
program
Onder leiding van Jock McKenzie wordt een wervelend
programma ten gehore gebracht met verschillende stijlen en genres.

➨

De Hampshire County Junior Band donderdag bij Mondriaan

Goede scores
schutterij Eys
Zondag 6 juli nam Sint-Sebastianus deel aan het OudLimburgs Schuttersfeest te Grevenbicht. Van de 147
schutterijen die hieraan meededen wist de schutterij
uit Eys weliswaar niet d’n Um naar Eys te halen maar
zich wel excelent te onderscheiden door in de afdeling ‘Oude exercitie’ de volgende prijzen te behalen:
1e prijs mooiste koningspaar Sander en Tessa Herberichs
2e prijs beste defilé (Paradepas voor eretribune)
5e prijs beste houding optocht
2e prijs beste bielemannengroep
4e plaats drumband marswedstrijden (3e div., sectie A)
4e prijs bordjesdrager Milan Verpoort (gedeeld 3e)
3e prijs vaandeldrager Luc Wolters (gedeeld 2e)
6e plaats beste exercitiegroep, idem voor linker- en rechterguide (Thijs Lahaye en Rick Eykenboom)
7e plaats beste commandant Joep Bindels
8e plaats beste marketentstergroep
8e plaats mooiste koningin Tessa Herberichs-Heinen
Bondsfeest Valkenburg
Hier werden op 18 mei de volgende prijzen behaald:
3e prijs beste bordjesdrager Milan
2e prijs beste vaandeldrager Luc
3e plaats beste bieleman (Hub Berger)
2e prijs beste marketentstergroep
2e prijs beste marketentster Klaudia Meessen
Het prijswinnende en pasgehuwde koningspaar Sander en
Tessa Herberichs met voorzitter Leo Eykenboom.
Foto Fred Vliegen
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Opknapbeurt muurschilderingen Cunibertuskerk
Om het zaalkerkje van de Wahlwillerse kerk ook voor de toekomst toegankelijk te houden
voor publiek, is een opknapbeurt
van dit rijksmonument noodzakelijk. Gelet op het bijzonder karakter van de kerk, de toeristische
waarde van het object verleent
de Provincie Limburg hiervoor
een incidentele subsidie van
€15.000.
historie
Deze gaat minstens 800 jaar terug
en is zowel in architectonisch en
artistiek opzicht bijzonder. Van zaalkerkje, uitgebreid met onder meer
verhoogde schip en toevoeging van
het priesterkoor tot de huidige
staat. Blikvanger zijn de muurschilderingen van Aad de Haas (*Rotterdam 30 december 1920 †Schaesberg 21 maart 1972). De van oorsprong Rotterdammer dook gedurende de Tweede Wereldoorlog samen met zijn vrouw onder in ZuidLimburg. In 1946 kreeg hij de opdracht om de kerk te voorzien van
muurschilderingen en kruiswegstaties. Die werken waren aanleiding
voor een hoogoplopend conflict
tussen de kunstenaar en het bisdom, dat uiteindelijk leidde tot verwijdering van de kruiswegstaties uit
de kerk.
teruggekeerd
Een omvangrijke restauratie eind jaren zeventig heeft de kerk en het
schilderwerk van de ondergang behoed en uiteindelijk is in 1981 de
verbannen kruisweg teruggekeerd.
Het werk van deze Nederlandse

Een van de kruiswegstaties van Aad de Haas in de kerk van Wahlwiller.

beeldhouwer geldt nu als één van
de hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst in de twintigste eeuw.
Deze restauratie zorgt er niet alleen
voor dat het stuk historie van de
Wahlwillerse kerk voor de toekomst
bewaard blijft. Voor het Heuvelland
betekent dit ook dat het een toeristisch trekpleister voor in de toe-

komst blijft behouden.
De komende opknapbeurt omvat
op de eerste plaats restauratie van
de muurschilderingen. Veelvuldig
bezoek, door met name toeristen,
noodzaakt bovendien tot het nemen van veiligheidsmaatregelen en
aanpassing van de verlichting. De
werkzaamheden dienen uiterlijk 1
september 2015 klaar te zijn.
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ELKE DINSDAG OP INTERNET...
WWW.WEEKBLADTROEF.NL

Rijschool
Reinders

SLAGINGSPERCENTAGE

A1 selectie WDZ - Sportclub ‘25
Als voorbereiding op het komende voetbalseizoen staan een aantal oefenwedstrijden ingepland met respectabele
tegenstanders, waaronder DVO, FC
Hoensbroek, Voerendaal/RKSVB en
Fortuna Sittard B1. Ook wordt deelgenomen aan de A-toernooien van Schimmert en EHC. Daarnaast zullen de jongens intensief gaan trainen om zodoende in combinatie met activiteiten een
hecht team te gaan vormen. De trainingen starten op dinsdag 5 augustus.
uitdaging
De trainer Niels Franzen en leider John
Bindels realiseren zich terdege dat deze
voorbereiding redelijk intensief is. Zij
willen deze uitdaging graag aangaan om
de spelers klaar te stomen voor een
enerverend seizoen in de eerste klasse.

85%

www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
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