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Voorjaarskermis Bocholtz
The coriovallum
pipe band op
antiek- & kunstmarkt Lemiers
Ontstaan uit de Heerlense Muziek Politie
Kapel in 1950, manifesteerde dit korps
zich voor het eerst in 1978 als een Pipe
Band. Als eerste band in Europa promoten zij de Schotse doedelzakmuziek op
het vaste continent maar zijn ook talloze
keren in het Verenigd Koninkrijk te zien
en te horen, zoals bij de Royal Albert Hall
in Londen (zie foto).

Hemelvaartsdag donderdag 14
mei is weer de start van de voorjaarskermis in Bocholtz. De opening is om 15 uur door wethouder Hodinius. Liefst 14 attracties
staan tot en met maandag 18 mei
opgesteld in de Wilhelminastraat.
Er zijn er voor de kleinsten, maar
ook voor de oudere jeugd en volwassenen. Natuurlijk zijn ook lekkernijen verkrijgbaar, want viskraam en notenbar ontbreken
niet.
markt
Op de basisschool worden boekjes
uitgedeeld met kortingsbonnen.
Een bezoek aan de kermis loont
dus altijd, maar er is dit jaar nog
veel meer.
Zondag 17 mei is er een markt met
stands vanaf het Wilhelminaplein
tot aan de Julianastraat. Er staat
eveneens een podiumwagen voor
diverse optredens en naast café Im
Weissen Rossl wordt een groot terras geplaatst. Bij goed weer belooft
deze dag een topper te worden.
loterij
Klapstuk van de kermis is de loterij
op maandagavond. Via Bocholtzer
ondernemers worden gratis loten
verspreid waarmee tijdens de kermis fraaie prijzen zijn te winnen. De
hoofdprijs is een fiets ter waarde
van 450 euro. De tweede prijs is
een levensmiddelenpakket van €75.
Er zijn nog vele andere prijzen, beschikbaar gesteld door ondernemers uit Bocholtz, de prijzenpot is

Kijkje op de Bocholtzer Himmelvaatskirmes.

bijna €1.000 groot. Dit alles is mogelijk gemaakt door de Stichting
Bocholtz Promotion in samenwerking met de gemeente Simpelveld

en de ondernemers uit Bocholtz. De
trekking begint om 19.05 uur o.l.v.
wethouder Wiel Schleijpen.
(zie ook pagina 3)

➨

Hub Sintzen opnieuw
schutterskoning

Coriovallum Pipe Band
Dat André Rieu het orkest telkens weer
uitnodigt om bij zijn concerten op te treden mag een indicatie zijn over het
niveau. Goede wijn behoeft geen krans.
Op Hemelvaartsdag, 14 mei a.s. kunt u
met volle teugen genieten van dit excellent streekproduct op de traditionele
Antiek- en Kunstmarkt in het pittoreske
Oud-Lemiers.

➨

16e tocht
Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt ➨pag. 5

Het nieuwe koningspaar Hub en Truus Sintzen. Foto: Luc Wolters

➨ pag. 5

Zondag 17 mei

Agenda

Grensoverschrijdend muziek maken

Dinsdag 12 mei
BVN modeshow
voor en door (ex)borstkankerpatiënten
Toon Hermans Huis, Heerlen, van 10–12 uur.
Inloop vanaf 9.45 uur. (Zie ook artikel).
•

Alzheimercafe Parkstad

Vanaf 19 uur, Alzheimercafe Parkstad Heerlen.
(Zie ook artikel).

Woensdag 13 mei
Inloopdagen Mantelzorgers
Van 10-12 uur in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57
Simpelveld. (Zie ook artikel).

Hemelvaartsdag 14 mei
Start Voorjaarskermis Bocholtz
om 15 uur Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook artikel).
•

Kerkel. zangkoor St. Joseph Bocholtz Gastoptreden
koor Horbach, om 9.45 uur (zie ook artikel).
•

Zumpelvelder Zóndigmiddig

in Theater De Klimboom. Aanvang 14 uur
(Zie ook artikel).
•

Luisteren naar zingende
vroege vogels
ARK Natuurontwikkeling, Vroege-vogel-wandeling,
Kruising Meelenbroekerweg / Schuttebergsweg in
Vaals. Start 8 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 23 mei
Schilderijententoonstelling “Artistique”
De Klimboom Simpelveld. Van 14 – 18 uur.
(Zie ook artikel).

1e Pinksterdag 24 mei
Schilderijententoonstelling “Artistique”

op antiek- & kunstmarkt Lemiers (zie ook artikel).

De Klimboom Simpelveld. Van 14 – 18 uur.
(Zie ook artikel).
•

Zaterdag 16 mei

Afhalen 9.10 uur. H. Mis 9.30 uur (zie ook artikel).
•

Eiserbach Muzikanten Bocholtz

Afhalen 9.10 uur. H. Mis 9.30 uur (zie ook artikel).
•

The Coriovallum Pipe band

Communicantjes Bocholtz
Communicantjes Vijlen

naar EK Blaasmuziek. Rodahal Kerkrade,
aanvang 20 uur (zie ook artikel).
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Openstelling Hervormde Kerk Vaals
Kerkstraat 47 Vaals (bij parkeerplaats),
tussen 13.30 en 16 uur: (zie ook artikel).

2e Pinksterdag 25 mei
Openstelling Hervormde Kerk Vaals
Kerkstraat 47 in Vaals (bij de parkeerplaats), tussen
13.30 en ongeveer 16 uur: (zie ook artikel).
•

Pinksterwandeling rondom Mechelen
Startplaats: Café/zaal In de Kroeën.
Starttijden/afstanden: 28 km: 7.00-11.00 uur,
21 km: 7.00-12.00 uur, 14 km: 7.00-13.00 uur,
8 km: 7.00-14.00 uur (zie ook artikel).

Donderdag 28 mei
Inloopdag Mantelzorgers
Voerendaal: Van 10 tot 12 uur in Wijksteunpunt
Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74. (Zie ook artikel).

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, Donderdag 21 mei: Beatrixstraat;
Bernhardstraat; Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;Dr. Nolensstraat; De Pomerio; De
Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord;
Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof; Julianastraat;
Kerkstraat; Kloosterhof; Kommerstraat; Op de
Klinkert; Op de Weijer; Oude Smedestraat;
Overhuizerstraat; Past. Neujeanstraat; Patersplein; Patersweg; Paumstraat; Persoonstraat;
Prickart; Pr. Hendrikstraat; Quelle; Schoolstraat; Schuttershof; Steenberg; Steenbergervoetpad (onderste en bovenste flat); Stevensweg; Weiweg; Wilhelminastraat; Zandberg.
Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten
gereed zetten.
SIMPELVELD: Elke vierde dinsdag van de
maand. Dinsdag 26 mei: Ophalen oudpapier en karton in de volgende straten:
Anselmusstr.-Baakstr.-Bocholtzerweg-Bulkemsbroek-Bulkemstr.-Cochemstr.-Dorpstr.Gaasstr.-Giezerstr.-Hennebergweg-Irmstr.Kanthuisstr.-Kersboompjesweg-Kloosterstr.Kloosterplein-Kruinweg-Loretostr.-MarktMarktstr.-Mr. Jongenstr.-Molsberg-Moogstr.Nieuwe Gaasstr.-Oude Molsbergerweg- Pastoriestr.-PaterDamiaanstr.-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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41 Communicantjes
in Bocholtz
Pinksterzondag 24 mei ontvangen 20
meisjes en 21 jongens hun 1e H.
Communie in de parochiekerk van de
H.Jacobus de Meerdere tijdens de
plechtige mis die om 9.30 uur begint en
wordt opgedragen door pastoor Pierik.
Tijdens de H. Mis zijn er div. voordrachtjes door verschillende groepjes communicantjes en zoals elk jaar speelt daarin
juffrouw Linssen een hoofdrol Na de
Mis worden buiten nog enkele muzieknummers ten gehore gebracht, terwijl er
Achterste rij v.l.n.r.: Aydin Lindeman, Enya Schwanen, Merijn Gulpen,Thijs Vermeeren, foto's van ouders en kinderen worden
Noah Drittij en Sem Maas. Voorste rij v.l.n.r.: Sandrine Overberg, Britt Koster en Inge gemaakt bij de ingang van de kerk.
ophalen
Voncken.
Om 8.45 uur verzamelen kinderen en
ouders zich bij de basisschool aan de
Wijngracht en van daaruit in optocht

Communicantjes Vijlen
Koningskinderen

Zondag 24 mei om 9.30 uur ontvangen 9 kinderen
(4 jongens en 5 meisjes) hun Eerste H. Communie
in de St. Martinuskerk te Vijlen. Het thema van de
viering is ‘Koningskinderen’. De communicantjes
worden om 9.10 uur door de harmonie St.
Martinus afgehaald bij de parkeerplaats aan de
Pastorijweg en o.b.v. de harmonie naar de kerk
gebracht. Na afloop brengt de harmonie buiten een serenade en zullen
er door de communicantjes ballonnnen worden opgelaten. Wij wensen
de communicantjes en hun familie een hele mooie en feestelijke dag
toe.
communicantjes:
Naam
j/m
Adres
Woonplaats
Aydin Lindeman
(j)
Aan de Wolf 8
Vijlen
Enya Schwanen
(m)
Vijlenstraat 19
Vijlen
Merijn Gulpen
(j)
Hilleshagerweg 1B
Vijlen
Thijs Vermeeren
(j)
Mamelisserweg 8
Vijlen
Noah Drittij
(j)
Oude Trichterweg 38
Vijlen
Sem Maas
(m)
Groenenweg 7
Vijlen
Sandrine Overberg (m)
Weideklokje 32
Vijlen
Britt Koster
(m)
Vijlenberg 5
Vijlen
Inge Voncken
(m)
Sint Martinusstraat 11
Vijlen
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Naam
Judith Alleleijn
Ingo Brouns
Gwyn Bulles
Jitse Degens
Dylan Donners
Dana Dresen
Nico Franssen
Julia Frissen
Dean Geelen
Ninthe Geerdes
Mette Goossens
Guy Grooten
Solange Grooten
Senna Hodiamont
Evi Hounjet
Finn Hounjet
Simon van Iperen
Floris Janssen
Zoë Lankhorst
Sophie Leerssen
Sem van Loo
Thijs Meuwissen
Myrthe Moers
Inke Ortmans
Lis Otten
Sharon Peters
Nina Philipp
Evie Philips
Noah Ramakers
Milan Schmets
Colin Schonewille
Mika Sleijpen
Loyd Smeets
Ester Smeijsters
Staf Souren
Jaro Spaubeek
Silvana Spee
Tijn Vaessen
Indy Vijgen
Simon Waelen
Len Wierts

j/m
meisje
jongen
meisje
jongen
jongen
meisje
jongen
meisje
jongen
meisje
meisje
jongen
meisje
meisje
meisje
jongen
jongen
jongen
meisje
meisje
jongen
jongen
meisje
meisje
meisje
meisje
meisje
meisje
jongen
jongen
jongen
jongen
jongen
meisje
jongen
jongen
meisje
jongen
meisje
jongen
jongen

o.b.v. Kon. Philharmonie via de
Wijngracht - Herver - Dr. Nolensstraat en
Past. Neujeanstraat. Wij wensen de
communicantjes en hun familie een
hele mooie en feestelijke dag toe.
communicantjes:

Adres
Kerkstraat 32
Steenberg 10
Stampstraat 58
Kerkeveld 31
Margrietstraat 37
Baneheide 23
Bombaard 35
Vlengendaal 36 a
Prickart 10
Kasperenstraat 38
Kerkeveld 25
De Slag 20
Baneheiderweg 35
Heiweg 166
Persoonstraat 26
Heiweg 34
Margrietstraat 13
Pr.Hendrikstraat 7
Min.Ruysstraat 67
Bouwensstraat 19
Elf Schoorstenen 4
Begoniastraat 3
Groeneboord 16
Rosaliestraat 21
Lazaristenstraat 20
Kommerstraat 10
Baneheide 22 a
Hofstraat 2
Rozenstraat 12
Steenberg 91
Bombaard 20
Stevensweg 10
Molenweg 3
Wilhelminastraat 34
Vlengendaal 52
Beeklaan 5
Elf Schoorstenen 25
Vlengendaal 150 a
Dautzenbergstraat 30
Koolhoverweg 30
Dahliastraat 12

Woonplaats
6351 GJ Bocholtz
6351 AS Bocholtz
6369 BE Simpelveld
6351 LA Bocholtz
6351 CA Bocholtz
6351 JV Bocholtz
6351 MA Bocholtz
6351 HD Bocholtz
6351 AG Bocholtz
6466 BJ Kerkrade
6351 LA Bocholtz
6351 GW Bocholtz
6351 JP Bocholtz
6351 HX Bocholtz
6351 EN Bocholtz
6351 HV Bocholtz
6351 CA Bocholtz
6351 CW Bocholtz
6351 CJ Bocholtz
6369 BH Simpelveld
6351 MD Bocholtz
6351 BW Bocholtz
6351 ED Bocholtz
6351 LG Bocholtz
6351 ME Bocholtz
6351 ET Bocholtz
6351 JW Bocholtz
6351 BD Bocholtz
6351CG Bocholtz
6351 AR Bocholtz
6351 MB Bocholtz
6351 AV Bocholtz
6351 JA Bocholtz
6351 GN Bocholtz
6351 HE Bocholtz
6286 BL Wittem
6351 MC Bocholtz
6351 HG Bocholtz
6351 LS Bocholtz
6351 JD Bocholtz
6351 BV Bocholtz
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Dominique Gijzen en de dames van
het damescomité. Het zwenken van
het vaandel over het hoofd is het
teken van het officiële lidmaatschap.

Hub Sintzen opnieuw
schutterskoning
16e tocht
(vervolg voorpagina)
Zondag 26 april werd in Eys voor
de koningsvogel geschoten door
schutterij St.-Sebastianus. Nadat
met enig protocol de generaal en
het aftredende koningspaar waren
afgehaald, begaf de schutterij zich
naar het erf van de familie Grooten.
burgerkoningin
Bij de burgervogel toonden enkele
dames en heren hun schietkunsten
en zij maakten er een spannende
strijd van. Op het beslissende mo-
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ment was het de beurt aan Hanny
Kremer, die de vogel afschoot en nu
een jaar lang burgerkoningin van Eys
is. Hanny, wier partner Dominique
zich recent als geweerdrager heeft
aangemeld, is de kleindochter van
de legendarische commandant Karl
Franken en dochter van oud-koning
Wiel Kremer. Bovendien was er ook
weer een vogel voor de leden van
schietvereniging ‘Ons Genoegen’ uit
Wijk aan Zee, wederom met een flinke ploeg present. De strijd werd ditmaal beslecht door oud-Eysenaar
Henk van de Bogaard, wiens kinderen de titel meermaals behaalden
terwijl het hem als voorzitter en
bruggenbouwer tussen de twee verenigingen niet eerder gelukt was.
schutterskoning
De strijd om het koningschap volgde
daarna, diverse schutters, zowel jong
als oud en twee damesleden deden
een gooi. Na de openingsschoten
barstte de strijd los. De wedstrijd
werd spannend toen de vogel flink
gehavend raakte. Het winnende
schot werd gelost door de officier
Hub Sintzen, eerder koning in 2011.
Echtgenote Truus zal wederom fungeren als koningin; twee zonen zijn
lid, Bjorn en Ricky, de laatste slaat de
overslagtrom. Hub is iemand die alle
werk aanpakt, dat op zijn pad komt.
Voor zijn verdiensten ontving hij bij
zijn gouden schuttersjubileum in
2012 een Koninklijke onderscheiding.
denplanten
Zaterdag 9 mei j.l. werd even na acht
uur de koningsden geplant, zodat
iedereen in Eys de koning weet te
wonen. Dit gebeurde bij de residentie aan de Wezelderweg. De schutters trokken die middag met de den
rond en deden op hun ronde ook
kasteel Goedenrade aan. Bij gelegenheid van het denplanten gingen
de nieuwe leden van de schutterij
onder de vlag. Dit jaar betreft dit

Daags erna, op zondag 10 mei, trok
de schutterij mee in de grote processie.

➨

Jesjpòòrt en
Jesjtivvelt
Zondag 31 mei (zondag na Pinksteren). Dit keer richting Maastricht en... voor het eerst met de
bus. Deze tocht is helemaal vol
met 57 personen. Als alles gaat
zoals we ons dat voorgesteld hebben, wordt het weer een
prachtige tocht, met een gids uit
die contreien. Hij laat ons plekjes
zien die zelfs ik nog nooit had
gezien, alhoewel ik al zo’n 3 keer
door Maastricht ben gewandeld.

hiervoor al opgegeven. Ik kan u
meedelen dat deze zondag 14 juni
kan doorgaan. Natuurlijk alleen bij
voldoende aanmeldingen.
De kosten zijn incl warm eten, koffie
(thee etc) en Vlaai (in een Molen),
consumptie, vervoer en gids in
Maastricht €20.

tweede keer
Een tiental deelnemers hebben zich

➨

aanmelden
Dus wil u mee, spoedig aanmelden
bij Leo Franzen ☎045-5443567 of
mailen met vermelding van uw
naam, adres en tel. nr. op
franzen.leo@gmail.com

Eiserbach Muzikanten Bocholtz
naar EK Blaasmuziek

Zaterdag 16 mei a.s. nemen de Eiserbach muzikanten o.l.v. Ralph
Knauf deel aan het EK voor Böhmisch-Mährische blaasmuziek,
dat van 15-17 mei plaatsvindt in
Kerkrade.
De wedstrijden, waaraan 17 blaaskapellen uit 5 landen zullen deelnemen, vinden plaats op zaterdag en
zondag in de Rodahal
Het concours optreden van de
Eiserbach vindt plaats op zaterdag
om 13.20 u. Zaterdagavond heeft

men de eer om een optreden te
mogen verzorgen in de Rodahal,
samen met de 3 deelnemers uit de
Hochststufe (de hoogste klasse)
–Lublaska uit Zwitserland– Stadtkapelle Tenneswar uit Roemenie en
de Böhmerwaldkapel uit Schinnen.
Aanvang 20 uur. Kaarten voor het
concours optreden en het avond
optreden kosten €7,50 en zijn online te bestellen via www.ek-2015.nl
of via het WMC kantoor in Kerkrade
☎ 045 -5455000
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Diamanten Bruiloft
in Bocholtz
Zaterdag 16 mei a.s. vieren Herman Dortants en Bertha DortantsDeguelle, van de Baneheiderweg
64 hun 60 jarig Huwelijksfeest!
Herman, geboren en getogen op de
Baneheide, heeft Bertha leren kennen tijdens de carnavalsdagen in
Vaals. Hij was in die tijd werkzaam
op de Willem Sophia óppen Sjpekkelzerhej, alwaar hij 22 dienstjaren
volmaakte. Vanaf begin jaren ’70
was hij werkzaam in de bouw en sedert 1999 geniet hij van een welverdiend pensioen.
Bertha, geboren en getogen in Nijswiller, was in haar jonge leven werkzaam bij verschillende winkelketens.
Het echtpaar trouwde in 1955 in
Mechelen, gemeente Wittem. Na
eerst 6 jaar in Kerkrade, kwamen ze
naar Bocholtz.
interesses
Bertha was vroeger fanatiek kegelaarster bij “Nooit Gedacht”, waarbij

ze verschillende jaren de titel “Keizerin” mocht dragen. Nu de kinderen de deur uit zijn, geniet Bertha
van haar hobby’s, kienen en kaarten,
met uiteraard een vers kopje koffie.
Herman was vroeger turner bij G.V.
“Wilhelmina” (d’r Wiesse Toernverrein) en fanatiek kegelaar bij “Val
Um”. Sinds 1962 is hij lid van W.D.Z.
Bocholtzerheide, waar hij zijn hart
aan heeft verpand. Hij was daar ooit
voetballer, trainer en bestuurslid. Nu
geniet hij als lid langs de lijn en
steekt af en toe de handen uit zijn
mouwen als er hulp nodig is in de
kantine. De Eucharistieviering tot
dankzegging wordt opgedragen om
15 uur in de parochiekerk van de H.
Jacobus de Meerdere Bocholtz. U
kunt het diamanten paar feliciteren
tijdens de receptie van 19 tot 20 uur
in café “Oud Bocholtz”, Past. Neujeanstraat 11 te Bocholtz (tegenover
de kerk).

➨

Grote Rommelmarkt &
Braderie Lückerheide
Het diamanten bruidspaar Bertha en Herman Dortants-Deguelle.

Op 21 juni organiseert verpleeghuis Lückerheide weer de jaarlijkse rommelmarkt / braderie. De laatste stands gaan in de verhuur en vol = vol! De kosten
zijn €17,50 voor ‘n stand zonder zeil en de kosten voor een stand all-in zijn:
€32.50 (klemmen, zeil en 10 euro borg). Aanmelden kan via:
gidiongulpers@mgzl.nl of ☎045-545 69 44. De rommelmarkt begint 9 uur en
de poorten ook. De braderie duurt tot 16 uur, met live muziek en terras waar
u kunt eten en drinken. Voor de kinderen is er een springkussen en veel meer.

Wo.
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Onbekend talent
in Simpelveld

“Woa iech als Kingk han gesjpieëlt sjteet ee Kapelke”. (Sterre der Zee Simpelveld).

Als je op het internet gaat surfen
kom je heel vaak voor verassingen te staan. Want soms ontdek
je juweeltjes van liedjes waarvan
je het bestaan zelf niet eens wist.
kapel Rodeput
Zo ontdekte ik op Youtube het liedje van Peter Koll: ” ‘t Kapelke”.
Het gaat over de kapel waar hij als
kind heeft gespeeld. Verder zag ik
ook nog twee nummers in het
Duits staan.
wie?
Nu zult u zich af vragen: “Wie is die
Peter?”. Peter woont in Simpelveld
en houdt zich al heel lang met muziek bezig. Het is allemaal begonnen met gitaar spelen en dit spoorde hem aan om melodieën te gaan
schrijven.
tekst
Zo begon hij met het schrijven van
instrumentale nummers, tot op

een goede dag een vriend van hem
zei: (die zelf ook een muziekstudio
heeft) “Zeg het wordt nu wel eens
tijd dat je bij je nummers ook de
teksten gaat maken” en zo is het
allemaal begonnen. Zijn voorkeur
ligt nog steeds bij het schrijven van
Duitse schlagermuziek, waarvan hij
al heel wat nummers heeft gemaakt.
dialect
Sinds kort schrijft hij, op aandringen van de bekende Limburger Robert Loozen, liedjes in het dialect
zoals ’t Kapelke’. Als ik hem thuis in
zijn studio vraag: “Wat vind jij zo
leuk aan muziek?”, dan zegt hij:
“Iets proberen te schrijven waarvan
je hoopt dat een ander het nog niet
geschreven heeft” en dat vooral in
de muziek”. De clips van Peter zijn
te zien op Youtube, onder de
naam: Peter Koll.

➨

Solisten fanfare Bocholtz scoren!
Zondag 26 April namen een
tiental jonge solisten van
Fanfare St. Cecilia deel aan
het Roderlandtoernooi deel.
Deze kunnen een muziekwerk
uitvoeren uit het repertorium
voor solisten en ensembles.
rubrieken:
Muzikale uitvoering, dynamiek
en nuancering, ritmiek en samenspel, techniek, klankgehalte en zuiverheid.
In de jury zaten Jos Scheren en
Noël Speetjens. De pianobegeleiding was in handen van Gaby
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Devies.
mooie resultaten
jeugd-divisie:
De solisten keerden allen met
bijzonder mooie resultaten
thuiswaarts.
Te weten: Chamel Kikken 81
punten, Lisa Westdorp 82,
Janneke Mares 85 en Iris
Sluijsmans 82 punten.
vijfde divisie:
Lara van Deursen 83 en Britt
Philips 77 punten.
vierde divisie:
Ties Baggen 83 en Fleur Höppener 81 punten.

Tot slot behaalde Daan Baggen
in de derde divisie 87 punten.
interesse
om een instrument te gaan
bespelen, dan kan dat op elk
gewenst moment. Momenteel
is er nog een saxofoon, trompet, bugel, hoorn en slagwerk
beschikbaar. Leerlingen, jong
of oud, hoeven dus zelf geen
duur instrument aan te schaffen.
Bel Sandra Baggen
☎0624495567 of Jean Brouns
☎0646189738.

kort vermeld
BOCHOLTZ: Verloting

Parochiële Ziekenzorg
Deze kende de volgende uitslag:
1e prijs €50 lotnr: 0061 - 2e prijs €25 nr. 0774 - 3e
prijs €10 nr. 0205
De 4e t/m de 10 prijzen van €5 vielen op de nrs.
1125 -1787 - 0489 - 0901 - 0665 - 2499 en 2007.
De prijzen kunt U afhalen bij: Gerda Heckmans: De
Slag 11 ☎045- 5440646 tussen 17.00 en 20.00 uur.
De kerkdeurcollecte bracht het mooie bedrag van
€250,30 op. Hiervoor hartelijk dank!

➨

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers
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Schilderijententoonstelling
‘Artistique’

Tentoonstelling “Artistique”

Zaterdag 23 en zondag 24 mei a.s.
organiseert teken- en schilderclub
‘Artistique’ voor de achtste keer haar
schilderijententoonstelling in De
Klimboom aan de Dr. Ottenstraat te
Simpelveld. Op zaterdag kunt u
terecht van 14 – 18 uur en op zondag
van 14 – 17.30 uur.

Krijtlandpad vernieuwd
Vrijwilligers van Wandelnet markeerden een nieuw gedeelte van het
Krijtlandpad, het 90 km lange Streekpad door het Limburgse
Heuvelland. Het traject van de route is namelijk aangepast. De route
loopt bij Wolfhaag (bij Vaals) niet langer meer over verharde weg,
maar dwars door het prachtige natuurgebied van Stichting Ark.
Wandelaars zijn erg blij met deze verbetering: “Echt iets voor de
mensen die op zoek zijn naar rust en natuur.”
meer natuur
Door de wijziging van het traject
is er meer natuur op de route.
Wandelaars lopen nu ongestoord door het hoge gras en
langs de rustig grazende, zwarte
Hooglanders. Het struingebied
kan in sommige jaargetijden wel
erg nat worden. In dat geval kan
de wandelaar nog altijd de oude route lopen. Vrijwilligers van Wandelnet
(tevens van de ANWB) hebben niet alleen nieuwe markeringen op het
verbeterde traject aangebracht, maar ook meteen alle geel-rode markeringen van het Krijtlandpad gecontroleerd. Verkleurde stickers zijn vernieuwd, voorhangend struikengewas is weggehaald en omver gereden
bermpaaltjes met markeringen zijn weer overeind gezet. De route ligt er
nu weer piekfijn bij voor het zomerseizoen. Kijk voor meer informatie op
www.wandelnet.nl/krijtlandpad-sp-7

tentoonstelling
Ook dit jaar wordt de opening muzikaal
omlijst door gelegenheidsorkest “Sixpack”, een groep van vijf muzikanten
waarvan een aantal lid zijn van
“Artistique”.
Zoals u gewend bent, kunt u genieten
van een grote variatie aan teken- en
schilderwerken. En last but not least
kunt u bij een lekker kopje koffie met
vlaai nagenieten van alle opgedane
indrukken.
Ruud Verhoeven
De tentoonstelling wordt zaterdag om

14.15 uur geopend door Ruud
Verhoeven die, als columnist én kunstliefhebber, al menige beschouwing
hieraan gewijd heeft. Kenners weten
ook dat hij zijn ‘beschouwingen’ lardeert met mooie liederen, waarbij hij
wereldberoemde chansons plaatst in
een vaak poëtische Limburgse setting.
info schilderclub
Teken- en schilderclub “Artistique” is de
naam van de gezamenlijke teken- en
schildergroepen die op maandagochtend, maandagmiddag, dinsdagochtend, dinsdagmiddag en woensdagochtend voor hun cursus bij elkaar
komen in Cultuurhuis De Klimboom en
kent inmiddels ca. 50 leden. Zij krijgen
les van Ans Westdorp-Klinkers. Tijdens
de les zijn de leden vooral op een
leuke manier bezig met hun hobby,
wat telkens weer blijkt uit de zeer
goede bezetting en de gezellige sfeer
die er heerst. Entree: vrije gave.

➨
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Grensoverschrijdend
muziek maken

Mannenkoor MGV Horbach

Labyrint Drielandenpunt Vaals
Voor de komende maanden zijn wij op zoek naar

enthousiaste horeca-medewerkers
die ons team willen komen versterken. Het gaat om uiteenlopende werkzaamheden in ons restaurant, op het terras en in onze friture/ ijssalon.
We zijn op zoek naar

weekend- en vakantiehulpen èn seizoen-medewerkers
voor meerdere dagen per week.
De werktijden liggen meestal tussen 10.00 uur en 19.00 uur,
ook in het weekend!
Geïnteresseerd?
Reageren kan uitsluitend per mail t.a.v. Geert Driessen of Tim Beckers.

Labyrint Drielandenpunt Vaals
E: info@drielandenpunt.nl
I: www.drielandenpunt.nl
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Zondag 17 mei vindt er in de mis van 9.45 uur en in aanloop naar het 150 jarig jubileumfeest van kerkel. zangkoor St. Joseph Bocholtz, op 23, 24 en 25 oktober, wederom een gastoptreden plaats. Deze keer gaat het koor in
het kader van de feestslogan “Samen Zingen verbindt”
een grensoverschrijdende verbinding aan met de Duitse
buren en wel een voortreffelijk mannenkoor, St. MarienGesangverein Horbach.
uitstekende reputatie
Werd in 1864 aanvankelijk als kerkkoor opgericht. In 1902
was er een splitsing enkwam er een mannenkoor bij. Dit
wijdde zich oorspronkelijk aan wereldlijke liederen en
bestond uit 52 zangers. Er werden o.a. dankzij de uitstekende Koordirigent grote successen behaald. Sinds 1961 werden
er 11 koormeestertitels behaald. Vanaf 1993 staat het koor
o.l.v. Ando Gouders, die met zijn uitstekende pedagogische
en muzikale vaardigheden, de kwaliteit van het koor op een
hoog niveau weet te houden. De uitstekende reputatie van
het koor leidt tot veel optredens in de Euregio, waar het koor
een keur van wereldlijke en geestelijke liederen ten gehore
brengt.
Zangkoor st. Joseph Bocholtz nodigt iedereen hartelijk uit
dit gastoptreden bij te wonen. Zie ook website:
www.150jaarzangkoor.nl Er is geen entree, alleen een
vrije gave.

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de
contactadressen of Troefkantoor, mail

info@weekbladtroef.nl

of bel ☎045-5443567
voor onze tarieven.
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Woensdag 13 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. H. Mis Fien Vliegen; Gest. H. Mis
Guillaume en Bertha Xhonneux; Na H. Mis Kruisprocessie
Donderdag 14 mei HEMELVAARTSDAG
9.45 uur: Gest. H. Mis voor levende en overleden leden
van de schutterij en Baron van Thimus
Zaterdag 16 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Jaardienst Bertha Thiessen-Raeven; Gest. Jrd.
Ouders Weerts-Bemelmans en zonen Dre en Jo; Louis
Mulders Juun Gulpen en Maud
Zondag 17 mei
9.45 uur: Gest. Jrd. Kapl. Hub Houben en ouders HoubenSmeets
Maandag 18 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Ouders Xhonneux-van Kan en kinderen
Zaterdag 23 mei
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: 1e Jaardienst Anna Pisters-Custers; Gest. Jrd.
Ouders Mullenders-Canisius; Lieske HaambeukersSchoonbrood (collecte); Bertien Pagen-Mullenders (nms.
Dames gymclub Eys)
Zondag 24 mei PINKSTEREN
9.45 uur: Gest. jrd. overl. familie van Can-Souren
PINKSTERMAANDAG 25 mei
11.00 uur: Gest. Jrd. Maike Spiekers

Omroep Krijtland
Deze week twee programma’s. Allereerst
het Regiojournaal met daarin aandacht voor de voorbereidingen op
een bijzonder concert in de kerk
van het 800-jarige Wahlwiller.
Daarna een nieuwe aflevering het
programma voor 50+. Het thema van
deze uitzending is overleven.

Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 14 mei 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 zijn de programma’s terug te
zien op de Facebookpagina en de
website www.omroepkrijtland.nl

➨

BVN modeshow voor en door
(ex)borstkankerpatiënten
Dinsdag 12 mei in het Toon
Hermans Huis, Wilhelminaplein 24
te Heerlen, van 10–12 uur. Inloop
vanaf 9.45 uur. Gratis toegankelijk
mooi
Tijdens deze modeshow tonen dames die een prothese dragen dat ook
voor hen mooie lingerie en badmode
te verkrijgen is.
Ook zijn er diverse stands aanwezig
met o.a. sieraden, maatwerk prothe-
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ses, gelaatskunde, klankschalen, wellness massage e.d.
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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.

Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

Luisteren naar zingende
vroege vogels
ARK Natuurontwikkeling organiseert op 17 mei in het kader van
de landelijke vogelweek een vroege-vogel-wandeling in het heuvellandschap in Wolfhaag bij Vaals
over vogels in het Drielandenpark.
Vogeldeskundige Alexander Timmers vertelt over de typische vogels die leven in het natuurgebied
tussen het Vijlenerbos en de Vaalserberg. Welke vogels blijft een
verrassing.
geschikt
De vogelwereld is de afgelopen
jaren flink veranderd. Door begrazing met Schotse Hooglanders zijn
er ruigtes ontstaan, die verdwenen
soorten als grauwe klauwieren erg
interessant vinden. Sinds een aantal
jaar broeden ze dan ook weer in dit
gebied. Dankzij klimaatverandering
is er hier ook steeds vaker de orpheusspotvogel, afkomstig uit het zuiden van Europa. En de grote gele
kwikstaarten laten zich ook zien in
de nieuwe natuurgebieden bij Vaals.
Voor ARK is het boeiend de resultaten van vogeltellingen te volgen. De
verandering van aantallen en soorten broedvogels zegt namelijk veel
over de natuur waar die vogels
leven.
meedoen
met deze bijzondere ochtend? Geef
je dan op, want vol is vol. Het begint
zondag 17 mei om 8 uur op de kruising Meelenbroekerweg/Schuttebergsweg in Vaals en het duurt
ongeveer 2 uur. Deelname is gratis.
Het is raadzaam laarzen aan te trekken.
Aanmelden kan via
ellen.luijks@ark.eu of via
www.ark.eu/agenda
In Zuid-Limburg werkt ARK aan
nieuwe struinnatuur. Deze mag zich

hier vrij ontwikkelen en mensen
mogen er van genieten zonder op
de paden te hoeven blijven. ARK
zoekt voor dit gebied vrijwilligers die
willen helpen met de begeleiding
van veldlessen voor basisscholieren,
het uitvoeren van kleine klussen in
het terrein en met flora- en faunainventarisaties. Verder worden ook
excursies georganiseerd. Voor het
geven hiervan zoekt men ook mensen.
beheervrijwilligers
Regelmatig zijn er in het natuurgebied kleine klussen te doen zoals
het opruimen van prikkeldraad en
het onderhouden van poortjes,
bebording en rasters. Vrijwilligers die
de beheerder hierin willen ondersteunen zijn welkom en verder ook
mensen, die de flora en fauna willen
inventariseren.
Geboden wordt: een informatieavond - cursusdag(-en) - een keer per
jaar een voor de vrijwilligers georganiseerde activiteit en - een inspirerende werkomgeving in een prachtig
landschap.
informatie-avond
Woensdagavond 13 mei is er vanaf
19.30 uur een informatieavond in ‘t
Wielderhoes, Wachtendonckplein,
Wijlre. Loop vrijblijvend binnen of
meldt je aan voor de informatieavond via Ellen Luijks:
ellen.luijks@ark.eu en
☎06-23340756

➨

Grauwe klauwier. Foto Harm Kossen.
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Openstelling Hervormde Kerk Vaals Pinksterwandeling
Deze kerk in Vaals, het oudste
protestantse kerkgebouw in
Limburg, is ook tijdens de meivakantie en pinksteren geopend voor publiek.
De kerk werd in 1671 opgetrokken tegen de oude, mergelstenen
kerktoren van de toenmalige
katholieke parochiekerk en in
opdracht van de Staten Generaal
gesticht ten dienste van de talrijke
hervormden, die in Aken e.o. vanwege hun godsdienst werden vervolgd. Tegenwoordig houdt de
Protestantse Gemeente MaasHeuvelland er elke tweede zondag om 10 uur haar vieringen. Na
afloop wordt er koffie gedronken
in de naast de kerk gelegen Oude

Pastorie. Deze dateert uit 1717,
naar het ontwerp van de bekende
Akense bouwmeester Laurenz
Mefferdatis.
De kerk ligt in de Kerkstraat 47 in
Vaals (bij de parkeerplaats) en
opent haar deuren voor belang-

stellenden in mei op volgende
dagen telkens tussen 13.30 en
ongeveer 16 uur:
Zondag 1e pinksterdag 24 en
maandag 2e pinksterdag 25 mei.
Meer informatie:
www.maasheuvelland.nl

➨

rondom Mechelen

WSC Magan is er voor Pinkstermaandag
weer in geslaagd een mooie, afwisselende
wandeling uit te stippelen door het ZuidLimburgse 5-sterren landschap. Vanuit
Mechelen vertrekt men voor de afstanden
van 8, 14, 21 en 28 km.
karakteristiek
Diverse routes kunnen gevolgd worden,
naast veldwegen en de stegelpaadjes door
weilanden, zijn er een aantal karakteristieke
gehuchten als Elzet, Rott, Bommerig, A gèan
Ziej, maar ook bijvoorbeeld Cottessen,
Bovenste Molen en I gen Brook, die prachtige
plaatjes zullen laten zien tijdens het wandelen. Verder verschillende bospaadjes, als in
het Elzetterbos, Schweibergerbos en
Dalensbos.
pauzeplek
Er is niet alleen een pauzeplek midden in het
dorp Epen, maar ook een tweede centraal
gelegen in een prachtig stukje puur natuur bij
Hoeve Ten Bosch in Cottessen met een formidabel uitzicht! Onderweg kan de inwendige mens versterkt worden.
info
Startplaats: Café/zaal In de Kroeën, Hoofdstraat 23 in Mechelen.
Starttijden/afstanden: 28 km: 7.00-11.00
uur, 21 km: 7.00-12.00 uur, 14 km: 7.0013.00 uur, 8 km: 7.00-14.00 uur
Inschrijfgeld: Conform de richtlijnen van de
Koninklijke Wandelbond Nederland.
Email: famvanhautem@ziggo.nl
website: www.vg-magan.com
(button wsc Magan)

➨
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Zumpelvelder
Zóndigmiddig in
Theater De Klimboom
Zondag 17 mei kunt u komen genieten van diverse artiesten uit Simpelveld en Bocholtz.

RegioBank in top 3
van het programma Kassa
Regiobank behoort tot de top 3 van banken waar
klanten naar willen overstappen.
Dat blijkt uit een enquête van televisieprogramma
Kassa van zaterdag 4 april.

Verlaagde rentetarieven op de Budget Hypotheken.
Deze staan zeer concurrent in de markt:
. . . . . . . . . . . . . NHG . . . Basis . . . . . Top . Super Top
10 jaar vast . 2.29% . . . 2.29% . . . 2.39%. . . . . 3.04%
15 jaar vast . 2.64% . . . 2.64% . . . 2.64%. . . . . 3.39%

Financiële Adviesgroep Bocholtz / Thijs Zenden
Wilhelminastraat 20, Bocholtz, tel 045-5440872 E. info@fab-bocholtz.com

Anne Weijers en Dylan

gevarieerd
Vele zangers, zangeressen en cabaretiers zullen in een gevarieerde theatervoorstelling de revue passeren. Denk b.v. aan Wim
Crutzen en Léon Vliegen van de Naatsbrakkeleare, de jeugdharmonie uit Bocholtz, Danique Paffen, Annie Franssen, Zoé en
Kevin, Remco Schoonbrood, Juulke, Femke Phillippens, Anne
Weijers en nog een aantal talenten.
Naast veel zang, en muziek worden er ook verschillende boeiende cabaretscènes opgevoerd. Gezelligheid en sfeer staan
voorop. U kunt met eigen ogen en oren ontdekken hoeveel
talent Simpelveld en Bocholtz in huis heeft.
De middag begint om 14 uur. U kunt kaartjes bestellen via
☎06-55.95.45.25 of via info@puurweijersenweijers.nl

➨

Geopend ma. t/m vr. 10.00-12.30 uur vrij 17-18 uur en op afspraak tel. 06-51556496

Inloopdagen voor mantelzorgers
in de maand mei
Er is weer een inloopmorgen, mantelzorgers
en zorgvrijwilligers kunnen er onder het
genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks
een thema gekoppeld. Voor de maand mei
is dit “Persoonsgebonden budget. Informatie over zorg in eigen beheer”. Mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming
te krijgen wanneer iemand de zorg zelf
regelt. Nadat het thema besproken is, kunnen algemene vragen met betrekking tot
mantelzorg gesteld worden, desgewenst
individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!
Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie
en thee zijn gratis.
Kijk voor meer informatie op
www.mantelzorgparkstad.nl
of ☎045-2114000.

Email: info@mantelzorgparkstad.nl
Simpelveld: Woensdag 13 mei van 10-12
uur in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 28 mei van 10-12
uur in Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade,
Hogeweg 74.

➨

Alzheimercafe
Parkstad
Dinsdag 12 mei bent u weer vanaf 19 uur
van harte welkom in het Alzheimercafe
Parkstad Heerlen.
Deze keer zal Hilde Heijnen (specialist
ouderen geneeskunde) spreken over werking, bijwerkingen en resultaten van deze
medicatie.
waar?
De café-avonden worden gehouden in de
grote recreatiezaal van Zorgcentrum
Tobias, Piet Malherbestraat 2 in Heerlen.
De zaal is open vanaf 19 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om
ca. 21.30 uur.
Zoals altijd zijn de entrée, de koffie en de
thee gratis en is het niet nodig om u van
tevoren aan te melden. Voor meer info
Thijs Peeters, ☎045-5416248.

➨
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SPORT
WDZ INFO
Afsluiting seizoen
Zaterdag 30 mei wordt het seizoen afgesloten voor alle jeugden seniorenteams. In de middaguren is de jeugd aan de beurt met een spellencircuit 'The Dutch Battle' en dat belooft een
heus spektakel te worden met veel nieuwe
spellen, zoals Bubble Soccer. Het programma
begint om 13 uur. Vanaf 16 uur start de BBQ.
Om 16.30 uur is de prijsuitreiking en vervolgens
de huldiging van de jeugdteams die kampioen
Foto: Staand: Juupje, Ralf van Uden, Martijn Goossens, Roger
zijn geworden.
Smeets, Tom Souren, Bianca Schmeets, Ed Donners. Zittend:
Quiz night
Aanmelden voor de jeugdspelers kan tot 16 mei Luca Hounjet, Nikky Goffin, Malte Waelen, Philippe Rompelberg,
bij hun leider. In de avonduren wordt een zeer Maarten Goossens, Martijn Smeets, Tim Franssen, Luuk van de
Weijer, Milan Ruwette
gevarieerd programma aan de senioren aangeboden. Te beginnen met een Quiz Night die bestaat
uit een tiental vragenrondes met diverse categorieën
o.a. Voetbal-, Muziek-, WDZ- en Algemene kennis vragen. Naast het quizzen zijn er een aantal tussenrondes gepland waarbij de teams met elkaar de strijd aangaan door middel van wedstrijden Bubbelsoccer en
PROGRAMMA Zaterdag 16 mei: Jeugd:
een Lasergamesessie.
Rood Groen LVC'01/Vijlen B1-Zw. Wit'19/Gulpen B1 . . 12:00u.
Aanmelden voor de senioren via de WDZ website.
WDZ/Sportclub’25 E2
ongeslagen voorjaarskampioen!
Na een moeilijk najaar kwam onze E2 in het voorjaar
uitzonderlijk goed uit de startblokken en ging vanaf
de eerste wedstrijd punten pakken. Met goed spel en
vooral ook een perfecte teamspirit bij spelers en leiders werd vervolgens de ene na de andere tegenstander opgerold. Uiteindelijk mondde dit uit in een
fantastisch kampioenschap zonder puntverlies!
Afgelopen zaterdag werd dit gevierd in de laatste
thuiswedstrijd van het seizoen. Na afloop werden de
spelers en trainers gehuldigd met (kinder)champagne, bloemen en een heuse kampioensbeker.
nacompetitie
Het derde elftal gaat nog even door met voetballen.
Door het resultaat in de eindrangschikking nemen ze
deel hieraan. Ze zijn met hun klassegenoten
Sportclub ’25 2 en Abdissenbosch 2 ingedeeld in een
poule waarin ook RKDFC 2 is vertegenwoordigd. In
de eerste ronde speelde WDZ 3 op zondag 10 mei
tegen laatst genoemde tegenstander. Komende zondag speelt WDZ 3 om 12 uur in Doenrade de return.

Zwart-Wit ‘19
Eys

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden

PROGRAMMA Zaterdag 16 mei
B1 RKVVL/Polaris/SCM B2-WDZ/Sportclub'25. 12.30u.
C2 SCG C1 - WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . . . . 13.00u.
D3 DZ/Sportclub'25 - Scharn D6 . . . . . . . . . . 11.45u.
Ve WDZ - Sporting Heerlen . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 17 mei
3e RKDFC 2 - WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00u.
5e WDZ - Sportclub'25 4 . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 RKHSV - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.

Rood Groen LVC’01
B1 in kwartfinale van
het bekertoernooi
Woensdag 13 mei speelt de B jeugd van Rood
Groen LVC'01 de kwartfinale van het bekertoernooi. De wedstrijd wordt gespeeld op het
sportpark in Lemiers en start om 19:15 uur. De
tegenstander is de B1 van Bunde. Spelers en
staf zouden het geweldig vinden als supporters en sponsoren het team massaal zouden
ondersteunen en aanmoedigen. Het zou een
unieke stunt zijn als een B team van onze vereniging een halve finale zou kunnen bereiken
in het bekertoernooi. Met de steun van de
supporters is er van alles mogelijk!

B1 van Rood Groen LVC’01

www.lei-schilderwerken.nl
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SPORT
Uitslag Grenslandtoernooi KSV Helios
Zaterdag 2 mei jl. organiseerde KSV
Helios een internationaal toernooi
voor jeugd en junioren. Simpelveld
was die dag het schouwspel voor
jonge gewichtheffers van verenigingen uit Duitsland en Nederland.
Voor sommigen was dit hun eerste
grote wedstrijd, anderen hadden al
meer ervaring en lieten zien over een
zeer goede techniek te beschikken.
Voor Helios verschenen Bente Brauwers, Eveline Huppertz en Max Vanhouttem aan het plankier.
Bente wist net niet haar persoonlijke
records op trekken en stoten te verbe-

teren; toch werd zij in eerste in haar
klasse.
overall winnaars
Eveline verbeterde in haar eerste
echte wedstrijd wel haar persoonlijke
records op trekken, stoten en totaal.
In zijn derde seizoen liet Max zien dat
hij nog steeds zeer veel progressie
maakt: ook hij verbeterde al zijn persoonlijke records.
De Overall-winnaars, Links Enis Gjeli, rechts Bente Brauwers Foto: John Huijnen
Bij de dames/meisjes werd Bente
Brauwers overall-winnaar met 167
sinclairpunten.
Bij de heren/jongens ging deze prijs
naar de 16 jarige Enis Gjeli, afkomstig
uit Albanie, met 273 sinclairpunten.

De volgende

individuele prestaties van de Heliosleden:
Naam
Lichaamsgew. Trekken (kg) Stoten (Kg) Totaal (Kg)
Bente Brauwers
66,0
60
70
130
Eveline Huppertz 48,3
28 (pr)
33 (pr)
61 (pr)
Max Vanhoutem
90,2
73 (pr)
95 (pr)
168 (pr)
pr = persoonlijk record

Troef

verschijnt
op woensdag
27 mei

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND
TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

*voegen uitkappen *opnieuw invoegen
*stralen *impregmeren
Meer dan 20 jaar ervaring
Vraag vrijblijvend offerte aan

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com

Fysiotherapie, Manuele therapie,
shockwave, revalidatie
na een operatie
Wij zijn ook open na kantooruren
Ca. 8.000 maandelijkse bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf maandag/dinsdag
een complete uitgave op internet.
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