41e jaargang
Week 26
dinsdag

23 juni 2015

Kermis Vaals weer aantrekkelijk
Autoscooter, American Wipp en
de Laguna vormen het aanbod in
de categorie grootvermaak. Aangevuld met draaimolen, Ufo-Jet en
de nodige spel- en verkoopzaken
is er een aanbod voor jong en oud,
voor groot en klein.

Kon. Philharmonie
Bocholtz samen
met philharmonie
zuidnederland
in de Harmoniezaal, komende zondag 28 juni, aanvang om 20.00 uur.
Laat u verleiden door de gezamenlijke, hoogstaande, symfonische
kwaliteit.
Zie pagina 13
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Tri-jo
Korenfestival
Zaterdag 4 juli is concertzaal A ge
Wienhoes in Partij Wittem podium
voor een uniek korenfestival. Uniek is
dat alle drie deelnemende koren door
dezelfde dirigent geleid worden, Jo
Smeets 56 jaar en uit Nijswiller afkomstig.
geen onbekende
Naast zijn werk als hobo-docent bij
muziekschool Kumulus in Maastricht profileert hij zich als gitarist bij kamerensemble 'Trio Vivente' en speelde hij in
het verleden bij Coverband 'Just 2 Perfect'. Sinds een aantal jaren heeft hij bovendien de muzikale leiding van 'Vocalgroup Magan' uit Mechelen, 'Sound 70'
uit Sittard en 'Hanzon Vocaal' uit Eys in
handen.

Vanwege de bouwactiviteiten bij het Kon. Julianaplein wordt de kermis
in Vaals gesitueerd op het Prins Willem Alexanderplein, bij Albert Heijn.
Traditiegetrouw komt er een aantrekkelijke kermis te staan, inclusief
een gevarieerd randprogramma.

De kermis wordt op zaterdag 4 juli
om 14 uur officieel geopend, waarna het feest kan losbarsten. Op zondag weer gecombineerd met de
Üllemarkt. Op het kermisterrein
treedt vanaf 14 uur sambaband
Animoso op, die ervoor zorgt dat
niemand stil kan blijven staan.
Elmo
uit Sesamstraat maandagavond
vanaf 19 uur. De jongere kermisbezoekers kunnen De bekende Sambaband Animoso zondag 5 juli vanaf 14 uur op de Vaalser Kermis.
met Elmo op
de foto.
Dinsdagavond
treedt,
eveneens
pag. 12
om 19 uur,
Reality op. Deze dansgroep uit
Maastricht gooide hoge ogen bij het
programma Holland got's Talent en
is zeker een must om te zien.
De kermis staat geprogrammeerd
van 4 t/m 7 juli en wordt georganiseerd door Kermisorganisatie &
Advies Rob Meijers in opdracht van
de gemeente Vaals. Alle informatie
op: www.kermisvaals.nl en
www.rob-meijers.nl

Negen jubilarissen bij WDZ
➨

➨

breed en modern repertoire
Alle drie Limburgse verenigingen zijn
gemengde muziekgroepen met enthousiaste amateurzangers van jong tot oud
en wel Vocalgroup Magan, Sound 70 en
Hanzon Vocaal. wanneer? Zaterdag, 4
juli, gemeenschapshuis A ge Wienhoes,
Oude Heirbaan 9, Wittem.
Aanvang: 20 uur, entree gratis.

➨

Nu naar
Neercanne!
Zie pagina 3 ➨

Achterste rij v.l.n.r.: Frank Van der Sluys, Ron Esser, Leon Burgers, Maurice
Janssen en Serge Janssen. Voorste rij: Rik Wiertz (is afwezig en zal volgend jaar
gehuldigd worden), Simone Peeters, Tom Wiertz, Björn Weijers en Leon Austen.

Zie pagina 3
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Schützenfest
in Orsbach
Zie pagina 7
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Agenda

Zaterdag 4 juli
Tri-jo Korenfestival

Zaterdag 27 juni

Aanvang: 20 uur, Gemeenschapshuis A ge
Wienhoes, Oude Heirbaan 9, Wittem
(zie ook artikel).

Repaircafé in Op de Boor Bocholtz

Zaterdag 4 t/m dinsdag 7 juli

Van 10 tot 13 uur Wilhelminastraat 19
(zie ook artikel).
•

Nienke Crijns in Theater De Klimboom

Kermis Vaals
(zie artikel en advertentie)

Aanvang 20 uur, Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld 4
(zie ook artikel).

Zondag 5 juli

Zondag 28 juni

40e Üllemaat en Kermis Vaals

Gezamenlijk Philharmonie Concert

Centrum van 10-18 uur (zie ook artikel).
•

Wandelen rondom Eys

Harmoniezaal Bocholtz. Aanvang 20 uur
(zie ook artikel).
•

Start vanaf 7 uur, Sporthal Kanariestraat te Eys
(zie ook artikel).
•

in Bocholtz, 48e keer, start vanaf 7 uur,
Wilhelminazaal, Dr. Nolenstraat 9.(zie ook artikel).
•

Gillishof Bocholtz Inloop: 13.30 uur, aanvang14
uur, Gillishof, Zandberg 20 te Bocholtz.
(Zie ook artikel).

Vertrek 9 uur vanaf Markt Simpelveld. Start tocht
9.40 uur, parkeerplaats achter treinstation Meerssen
(zie ook artikel).
•

Woensdag 8 juli
Inloopdag Mantelzorgers

Aanvang 9 uur (zie ook artikel).

Van 10-12 uur in de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57 Simpelveld.

Vrijdag 3 t/m maandag 6 juli

Zaterdag 11 juli

EMT Keiendorptocht
IVN wandeling

W.D.Z. jubilarissen dag

Schützenfest in Orsbach
Voor verdere info (zie ook artikel).

Zomerconcert CMT Jongerenkoor

Zomerconcert harmonie St. Agatha
Aanvang 16 uur, in de gymzaal Eys (zie ook artikel).

WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

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

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25

kort vermeld
BOCHOLTZ/SIMPELVELD: IVN wandeling
Zondag 28 juni een gevarieerde tocht in de omgeving van Meerssen. Deze start om 9.40 uur op de
parkeerplaats achter het treinstation. Voor de
pauze door het schitterende dal van de Watervalderbeek richting Ulestraten. Na ca. 8 km is er een
pauze op de Markt (tegenover de Baseliek) in
Meerssen. Daarna door de Dellen, langs het Geulke en Mergelgroeve terug naar het startpunt.
U heeft dan totaal ca. 15 km gelopen. Een lunchpakket is wel aanbevolen. Vertrek (carpoolend €4.)
om 9 uur vanaf de Markt in Simpelveld. Ook niet
leden kunnen mee.. Deelname aan
de activiteit, alsmede het (mee) reizen van en naar de startplaats is
geheel voor eigen risico.
Inlichtingen: Henk Ghijsen ☎0455440575 en Math Kockelkoren
☎045-5443342.

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

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.
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.
Vrijdag 3 juli: Papier vrijdag vanaf 18 uur
gebundeld langs de kant van de weg plaatsen.

Troefjes
WEGGEVLOGEN
Parkiet (kleur rood/blauw)
Tegen beloning terug:
☎ 045-5443213

Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Üllemaat Sjpass vuer jidderrenge
Zondag 5 juli van 10.00-18.00 uur
centrum Vaals
GEEN ENTREE
P

GRATIS PARKEREN

ALLE WINKELS
GEOPEND

Braderie
•
Jaarmarkt
•
Kermis
Honderden kramen, standwerkers, oude ambachten, demonstraties, leverde muziek, etc.

40e Üllemaat Vaals
Zondag 5 juli a.s. is er weer, in het centrum van
Vaals, de traditionele Üllemaat van 10-18 uur.
Deze mengeling van braderie, jaarmarkt en een
vleugje zomercarnaval op het gebruikelijke parcours .
U kunt op de markt terecht voor alle soorten oude
en nieuwe producten, voorwerpen en demonstraties, er zijn podia met live-muziek en er zullen diverse orkesten over het parcours trekken.
kermis
Naast de markt is er in de omgeving van het
gemeentehuis de uitgebreide Zomerkermis met
allerlei attracties voor groot en klein.
Natuurlijk zijn ook alle winkels in Vaals op die zondag geopend en ook de horeca zal u zowel binnen
als buiten met open armen ontvangen voor een
natje en een droogje.
Aan de vooravond van de Ullemarkt is er zoals
gebruikelijk op zaterdag op diverse locaties, zowel
binnen als buiten, live-muziek.
Dus voor elk wat wils en de entree op de Üllemaat
is zoals altijd vrij en er kan op die dag ook overal
gratis geparkeerd worden.

➨

Jesjpòòrt en Jesjtivvelt 17e keer,

nu naar Neercanne
Vertelden we u vorige keer dat
we 27 juni een nieuwe tocht
zouden maken, naar Maastricht met een andere route,
welnu dat kan niet doorgaan.
Problemen met gids (vakantie), andere busonderneming
enz. Eerst maar stoppen, maar
dan kruip het bloed waar het
niet gaan kan.
We gaan nu zaterdag 18 juli
met als hoofddoel De JezuïtenBij het Voormalig Feilzusterklooster , herbouwd in de 17e eeuw. De zusters werden berg met grot (kan alleen door
zo genoemd omdat ze een sluier (falie) voor hun gezicht droegen. Zo heet ook het groepen bezocht worden, komt
park wat eromheen ligt. Foto José en Jan Klemm-Gorissen.
u individueel niet naar binnen)
en rondleiding, kasteel Neercanne, de Belgische grens over, daar ook
Vlaam en koffie-thee en tenslotte een stukje Maastricht, met gids, dat maar heel weinig mensen ooit gezien hebben en naar
binnen waar u normaal zo niet in kunt.
Laat u verrassen
Tot slot eten in het van de vorige keer
bekende restaurant. Kosten hetzelfde als
vorige keren €20.
Als u nog mee wilt, aanmelden bij het bekende adres Leo Franzen via
☎045-5443567 of
franzen.leo@gmail.com
We weten op het ogenblijk van schrijven
niet of de bus vol is (er kunnen maar 50
mensen mee, meer gaan er niet in).

➨
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Zomerconcert CMT Jongerenkoor
op Gillishof Bocholtz
Zondag 5 juli om 14 uur geeft het veelbelovende , talentvolle Jongerenkoor CMT ,
voor de eerste keer een groot openlucht
zomerconcert, samen met de solisten
Marjon Lambriks, Renate Rothbauer en
Frans Kokkelmans. Decor voor deze primeur vormt de binnenplaats van Hoeve
Gillishof in Bocholtz. De muzikale begeleiding is in handen van dirigent Max
Smeets.totaal van 87,75.
passie voor muziek
Dit professionele Jongerenkoor, onder de
artistieke vleugels van de bekende zangeres
Marjon Lambriks, bestaat uit getalenteerde
jongeren in de leeftijd tussen 8 en 18 jaar en
is sinds een jaar in haar thuisbasis Kasteel
Wittem bezig met de opbouw van een zeer
afwisselend repertoire. Het koor telt momenteel 25 goede zangers en zangeressen.
gevarieerd
Tijdens het Zomerconcert op de Gillishof in

Bocholtz kan men genieten van gevarieerde
en bekende melodieën.Operette, musical,
een Abba medley, Bocelli maar ook Dotan,
Shakira en John Legend, ze komen allemaal
voorbij. Tevens treden een aantal begaafde
jonge solisten uit het koor voor de eerste keer
voor het voetlicht.
nieuwe naam Jongerenkoor
Na een jaar van opstarten en opbouwen,
krijgt het koor ook een nieuwe naam, waarmee ze zich in de toekomst, als onderdeel van
het Centrum van Muziek en Theater (CMT),
zal presenteren. Deze wordt tijdens het Zomerconcert op 5 juli op een speciale wijze op
de Gillishof bekend gemaakt.
kaartverkoop
De entreeprijs is €12.50 voor volwassenen
en €6,- voor jongeren tussen de 6 en 12 jaar.
Kaarten zijn te bestellen via
aktie@gillishof.nl
Adres Gillishof: zandberg 20, Bocholtz.
Inloop vanaf 13.30 uur.

➨

Zomerconcert
St. Agatha Eys
Zaterdag 11 juli om 16 uur sluit harmonie St. Agatha het
seizoen af met een zomerconcert in de Eyser gymzaal.
Naast de harmonie, o.l.v. Paul Oligschläger, levert het
Kinderkoor Eys onder Alf Franken en Hanzon Vocaal,
o.l.v. Jo Smeets een bijdrage.

Als
kwaliteit
voorrang
krijgt
Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861
Pagina 4

Daarnaast is dit de afsluiting van de introductie over blaasmuziek op de basisschool. De kinderen van de groepen 3
t/m 8 hebben in een cyclus van 9 weken kennis gemaakt
met blaasmuziek volgens de methode Windkracht 6 van de
Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. Tijdens het
concert laten de kinderen horen wat ze hebben geleerd,
met begeleiding van de harmonie.
mijlpaal
Ook dit jaar wil men, tijdens het concert, de gouden bruidsparen van afgelopen jaar feliciteren. Door het stijgend aantal is de traditie om een serenade te brengen aan deze
opgegeven. Hetzelfde geldt voor de inwoners van Eys die
afgelopen jaar een Kon. onderscheiding hebben gekregen.
Inmiddels heeft iedereen, voor zover bekend, een uitnodiging ontvangen. I.v.m de privacy weet men niet of de lijst
van bruidsparen en gedecoreerden volledig is. Daarom
wordt gevraagd dit per mail door te geven aan
secretariaat@harmoniestagatha.nl of bij Andrea Senden
via ☎043-4512042. Voor dit concert is er geen entree, enkel
een vrije gave.
nagenieten
kan tijdens de barbecue die de Vrienden van de Harmonie
organiseren (vanaf 17.30 uur). Hier is iedereen welkom.
Opgeven kan tot 6 juli bij Wiel Degens via
w.degens@hetnet.nl of ☎043-4511262.

➨
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Uniek...!
Na 36 jaar eindelijk de foto’s van de
demonstratie Bôches bliet Bôches,
tegen de voorgenomen herindeling
met Simpelveld, op zaterdag 13 oktober 1979 en die om 16 uur startte,
maar die uiteindelijk toch doorgezet
werd op 1 januari 1982.
De foto’s werden voor een gedeelte
gemaakt door Wiel Laven (voorm. directeur van de basischool op de Bongard en
onderdirecteur van Óp jen Bies). Hij
gebruikte, voor zover ik me kan herinneren een Pentax camera.
Wiel was in die tijd redakteur van ‘Bôches
Troef’.
Veel kijkplezier en misschien herkent u zich op
een of andere foto. Nu te zien op:
www.facebook.com/weekbladtroef

➨

Heel Bocholtz was uitgelopen!

Naar Prosit Sommerfest
met Early bird-korting

Wir sind Spitze
Wie kent ze niet! De mannen uit het
Zuid-Limburgse Heuvelland brengen
een geweldige, humoristische, muzikale mix van de populairste Schlager,
de beste Polkas en de foutste Ballermann Party hits, aangevuld met
Nederlandstalige krakers, ruige rocksounds en swingende dance classics,
kortom een top sfeer! Ze hebben
zich inmiddels ontwikkelt tot een
van de meest gevraagde live-acts
voor onder andere Oktober- en
Bierfeesten! De organiserende Plintepuutsjere zijn dan ook trots deze
band te mogen verwelkomen.
Early Bird-actie
Speciaal voor de snelle beslissers
maakt de organisatie het nu wel heel
interessant vroegtijdig kaarten te
kopen. Vanaf nu is er t/m 30 juni een
speciale early bird actie. Gedurende
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deze periode kosten de kaarten
slechts €7,99 per stuk. Dit is bijna de
helft van de normale avondkassa.
Maar let op, deze actie loopt alleen
via de ticketshop op de website
www.prosit-sommerfest.nl of
www.volstropical.nl
en daarnaast zijn er slechts 200 early
bird-tickets verkrijgbaar.
kaartverkoop
is inmiddels gestart bij de VVV Vaals,
Gulpen, Valkenburg, the Read Shop
Vaals, Ivo Sport Simpelveld en Café
de Paardestal in Mechelen. Daar kost
een ticket €11,-. De avondkassa is
€13,50.
Meer info:
www.prosit-sommerfest.nl
of
www.volstropical.nl Het Prosit
Sommerfest is zaterdag 18 juli op
het Prins Willem Alexanderplein in
Vaals en begint om 20 uur.

➨
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Jana Bleijlevens
Europees kampioen
Jana Bleijlevens 12 jaar oud en
woonachtig op de Bocholtzerheide
is voor de 4de keer achtereenvolgend Europees kampioen in de A
categorie 12-15 jaar gardedans.

10% korting
op alle Oakley zonnebrillen

Daarbij had ze ook de wisselbeker in ontvangst mogen nemen omdat ze het hoogst
aantal punten had behaald in de leeftijd van 1215 jaar. Deze happening vond plaats op
zaterdag 6 juni in Waalre in een bomvolle
zaal. Jana, lid van dans en show groep
Accelerando uit Simpelveld is tevens Dansmarieke bij de Woeësjjuupkes van Simpelveld
en daarbuiten danst ze ook op diverse zittingen.
Tevens is ze ook op zondag 17 mei Nederlands
kampioen geworden. Ook hierbij had ze
het hoogst aantal punten bij de 12-15
jarigen zodat ze hier ook de wisselbeker in ontvangst mocht nemen.

Wij wensen Jana alvast heel veel succes
voor het komende seizoen..

Inloopdagen voor mantelzorgers in de maand juli
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 juli is dit ‘Hulpmiddelen’. Vegro (Meander Uitleen) geeft een demonstratie van
mogelijke hulpmiddelen. Na-dat
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 8 juli van
10-12 uur in de Rode Beuk, Kloosterstraat 57.
Voerendaal: Donderdag 23 juli
van 10-12 uur in Wijksteunpunt
Voerendaal-Kunrade, Hogeweg 74.

Wo.
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Schützenfest in Orsbach

Ca. 8.000 maandelijkse
bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf
maandag/dinsdag
een complete uitgave
op internet.

Voor het opstellen van de optocht. Vooraan hamonie St Catharina Lemiers o.l.v. Thijs Zenden, dan die Schützenbruderschaft Orsbach
en de Maijungen met hun partner. Foto Leo Franzen.

Zu ihrem traditionellen Schützenfest lädt die Schützenbruderschaft Orsbach vom Freitag
3 bis Montag 6 Juli recht herzlich ein. Wie schon seit langen
Jahren feiern Bogenschützen
und Maijungen gemeinsam.
Viele Besucher aus Stadt und
Land sowie aus den nahen Niederlanden kommen immer wieder in das kleine Dorf um ein
großes Fest zu feiern.
Das Festprogramm
im Überblick:
Samstag 27 Juni
*14.30 Uhr Gönnerkönigsvogelschuss (Orsbacher Bürger und
Freunde der Bruderschaft sind
herzlich eingeladen mit der Armbrust in einem Wettkampf den
Orsbacher Gönnerkönig zu ermitteln)

Freitag 03 Juli
*18 Uhr Schülerprinzenschuss
*19 Uhr Pokalschiessen der befreundeten Bruderschaften aus
Laurensberg, Richterich, Soers,
Vetschau und Orsbach.
Samstag 04 Juli
*16 Uhr Königsvogel ‘Bocholtzer
Jonge’
*19 Uhr Großer Maiumzug
*20 Uhr Zeltparty im Festzelt mit
der hervorragenden Cover-Band
„Night in Paris“.
Sonntag 05 Juli
*10 Uhr Bruderschaftsmesse in
der Pfarrkirche St. Peter Orsbach
*11.30 Uhr Frühschoppen im
Festzelt
*14.30 Uhr Großer Festzug durch
Orsbach mit befreundeten Schützen aus Laurensberg, Vetschau,
Richterich und der Soers sowie
der Maijungen unter Begleitung

der Harmonie
aus Nijswiller
und der Harmonie aus Vijlen.
Der amtierende
Schützenkönig
Hermann Ehlert
wird in der Orsbacher Schule abgeholt und zur Festwiese begleitet.
*16 Uhr Königsvogelschuss Die
Schützenfrauen laden zu Kaffee
und Kuchen ins Festzelt ein. Auch
für die kleinen Besucher ist bestens gesorgt mit Hüpfburg (springkussen), Traktor fahren, Torwand
(goalschieten), Kinderschminken
und Ponyreiten.
*17 Uhr Musikalische Unterhaltung mit der „Keidorf Musikanten“ aus Bocholtz
Montag 06 Juli
*15 Uhr Ehrenkönigsvogelschuss.

Wandelen rondom Eys
Zondag 5 juli organiseert Wandelcomité St. Agatha uit Eys een
prachtige wandeling in de omgeving van Eys.
Ze gaat dit jaar richting Nijswiller
en verder en voert u langs lommerrijke paadjes, veldweggetjes
met imponerende vergezichten.

Op de rustplaatsen kunt u genieten van vlaai, gebakken door de
leden van de harmonie van Eys.
Start vanaf 7 uur vanuit de Sporthal aan de Kanariestraat. De afstanden zijn 7, 14, 21 en 28 kilometer. Organisatie onder auspiciën
van de KNWB. De stempel is aanwezig!

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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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
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Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys

Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:

Zaterdag 27 juni
19.00 uur: Jaardienst oudeers Muyrers-Groenemeijer zonen en schoondochter. Joep en Tiny
Franken-Lauvenberg en dochter Ans; May en
Johan Loomans-Lauvenberg.
Zondag 28 juni
11.00 uur: Krönungsmesse
Maandag 29 juni
19.00 uur: Gest. H. Mis ouders BartholemeSchielen. Familie Debie-Pelzer en Frans en Willem
Pelzer. Andrees Voncken en Bertien Lauvenberg.
Zaterdag 4 juli
19.00 uur: Einde Schooljaarviering. Gest. Jrd. Juup
en Nel Coolen-Lauvenberg. Lieske HaambeukersSchoonbrood (nms. Buurt).
Zondag 5 juli
9.45 uur: Zeswekendienst Hub Huveneers. Bas en
Gertrud Schmitz-van Helden.
Maandag 6 juli
19.00 uur: Hub Ortmans en ouders OrtmansMobers en ouders. Haambeukers-Schijns.

Stichting Kunstzinnige Vorming Vaals
is op zoek naar een vrijwilliger die wil helpen bij het up to date
houden van hun website.
Ark Natuur
Nu de natuurgebieden bij Wolfhaag veranderen is het belangrijk om te weten
hoe het gebied zich ontwikkelt en hoe de natuur hierop reageert. Om dit te
onderzoeken zoekt men vrijwilligers, die helpen met het inventariseren van
Flora en Fauna.
Zorgvrijwilliger
Als zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg ondersteunt u mensen bij een
bezoek aan huisarts, ziekenhuis of andere hulpverlener. U biedt, naast emotionele steun, een luisterend oor en een helpende hand.

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

KinderVakantieWerk
Ook dit jaar wordt dit georganiseerd voor alle kinderen van Bocholtz in de
leeftijd van 7 t/m 12 jaar (basisschoolgroepen 3 t/m 8) en wel van 24 t/m
28 augustus op het terrein van Sportclub’25 en PHV De Speurder.
De voorbereidingen zijn weer in volle gang en begin juni zijn de boekjes op
school uitgedeeld.
inschrijven kan op woensdag 24 juni 12-13 uur en donderdag 25 juni van 1516 uur in de basisschool en op 25 juni van 19-20.30 uur in het café van sporthal Bocholtz. Als je niet in Bocholtz op school zit, kun je een boekje afhalen bij
Lex Quaedvlieg, Dautzenbergstraat 3, vanaf 18 juni. Voor meer informatie kun
je ook terecht op onze website: www.kvwbocholtz.nl

➨
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Dialek
In ‘t joar 1961 sjtóng d’r sjlaagboom vur d’r winkel woa
toendertsiet d’r bèkkerswinkel van d’r Ploum of
Ploumen woar. (Gebakke woat in de Busjsjtroat).
Doanevver woar d’r Wittevrouw, wat toen doanevver
woar, weet ich nit, meh noaderhand woar doa ing frituur. Doanevver d’r sjlègter Schluper en doanevver d’r
bèkkerwinkel va Rothkrantz. D’r tweide winkel va
Rothkrantz loog ónge óp d’r Laan, ’t tweide hoes hinger woa vrugger de “Star Disco” woar. Óp d’r hoek,
beej de zebra, woar ‘t Hotel Vaalserhof. Doanoa hoosj
dat Prince Garden en noe liegkt dat al joare laeg.
Grens en sjmoekele
Mit de joare is d’r sjlaagboom ópgesjoave want óp ’t
lèts woar dae bovve beej de Grenssjtroat. Dat ’t beej
de grens nit ummer gód aafleep, hat ing vrauw mich

2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
ins verteld wie ich beej de Edah wèrket.
Wen die gaste van de douane ’t nit vertrouwete, woate alle tèsje durchzoeët en
fouillere dónge ze óch nog geregeld. Zoe
óch die vrauw. 8 Pèksjkes gow bótter houw ze zich
ónger d’r zommerjas geduid. “Wen dat meh gód geet,”
zaat ’t Marij, ’t meëdje oet Maastrich dat ’t sjwat i-zoog.
‘t Woar volóp zommer en dat houw óch e noadeel. Wie
de vrauw eindelik vur d’r ambtenaer sjtóng, en dae
vroaget: “Haben Sie etwas zu verzollen, Butter oder
so?” “Nae,” zaat de vrauw. D’r man sjpróng hinger zie
bureau oet en kook noa de sjong van de vrauw. “Das
ist doch Butter, ” reep d’r man wus.” De vrauw zaat:
Nae, nae, dat is ging bótter mieë, meh öäl. D’r man
reep: “Liebe Frau, Gehen Sie Bitte, sonnst ist hier alles
unter die Butter.

Veel sport bij
Omroep
Krijtland
Door een onverwachte aanpassing in de
programmering op het laatste moment,
deze week een paar programma’s die
vorige week al waren aangekondigd.
Eerst een nieuwe aflevering van het
Regiojournaal met daarin aandacht voor
het afscheid van de familie Meijs, die jarenlang café ’t Trefpunt in De Del runde.
Daarna terugblik op de wielerwedstrijd
Kleeberg Challenge in Mechelen.
Tot slot nog een Krijtland Special waarin
het project Irun2BeFit centraal staat.
Leerlingen van het Sophianum hebben
zich daarbij voorbereid op deelname aan
de 5 km-loop van Maastrichts Mooiste en
deze ook daadwerkelijk gelopen.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland
start donderdag 25 juni en is een week
lang dagelijks op de gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en 23 uur) zowel
analoog als digitaal (Ziggo-kanaal 46) op tv
te bekijken.. Ook zijn de programma’s
terug te zien op de Facebookpagina en de
website van Omroep Krijtland:
www.omroepkrijtland.nl

➨

Ca. 8.000 maandelijkse
bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf
maandag/dinsdag
een complete uitgave
op internet.
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Nienke Crijns in De Klimboom
veld. Meer info over Nienke? Bekijk dan haar
site : www.nienke.nu

Nienke Crijns

Oildrop en Up
Zaterdag 4 juli is het tijd voor ‘Oildrop & UP”.
Een tweedelig programma vol muziek en tijd
voor het moment. Een samenwerking tussen
twee duo’s, uniek en mooi.
Jos van Rens, eerder o.a. bassist, gitarist, mondharpist en zanger bij Vantage, D’Anoukki
(Nienke Crijns), Deasy, Basic Roots en ‘Leonard
geit plat’. Een minstreel van ‘gevoel’. Marinka
Koopmans, zij begeleidt en zingt solo. Zij is een
‘jong’ gepassioneerd zangtalent uit Reuver. Ze
kreeg eerder o.a. zangles van Floor Janssen
(After Forever) en heeft de artiestenopleiding
afgerond.
Up
Phil Karis (o.a. gitarist bij Gé Reijnders) & Ursula
Maas vervolmaken het programma met hun
‘breekbare’ songs.
Aanvang 20.00 uur. Reserveren via
☎06 55954525 of via
info@puurweijersenweijers.nl

Haar passie is muziek. Nienke is een singersongwriter en combineert zang met piano
en mondharmonica. Al vanaf haar zesde
speelt ze piano en vanaf haar tiende is ze
gaan experimenteren met het schrijven van
eigen werk. Inmiddels heeft Nienke een
eigen cd als soloartiest. Een superleuke uitdaging was dat ze samen met een orkest
een 10-daagse tour in China heeft gedaan.
Er werden toparrangementen gemaakt van
twee van haar nummers, namelijk ‘Addicted’
en ‘Give me a note’.
Zaterdag 27 juni speelt ze in de Klimboom
(200 zitplaatsen) met een veelzijdig gezelschap, n.l Kasper Moorman en Ruwan Emonts.
Een palet aan klankkleuren wordt geboden
door 3 muzikanten! Ze spelen zowel bijzonder
eigen werk, als een aantal catchy covers van
o.a. Adèle, Billy Joel, Norah Jones en Anouk.
Aanvang 20 uur, Dr. Ottenstraat 46 te Simpel-

Oildrop

Up

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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Samen repareren in
Op de Boor in Bocholtz
Zaterdag 27 juni van 10 tot 13 uur aan de Wilhelminastraat 19.
repareren
Start de computer niet meer op of loopt uw naaimachine vast? Blijft het
koffiezetapparaat lekken of zit er een gat in uw broek? Gun uw kapotte
spullen een tweede leven! Gooi niet meteen alles weg!

EMT Keiendorptocht Bocholtz
Zondag 28 juni a.s. voor de 48e keer
en zoals altijd georganiseerd door
WSV NOAD. Deze tocht vindt plaats
in het kader van de Euregio Marching Trophy (EMT).

Het Repaircafé is er om samen met u te proberen die kapotte spullen
weer aan de gang te krijgen, te repareren. De vrijwilligers van het
Repaircafé laten u zien dat repareren leuk is, en vaak heel makkelijk!
Er is gereedschap en materiaal (geen onderdelen) aanwezig om alle
mogelijke reparaties uit te voeren op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc.
U blijft erbij als uw spullen aan een inspectie worden onderworpen, zo
valt er ook altijd iets te leren. Wie niets heeft om te repareren kan
gewoon een kijkje komen nemen, de koffie en de thee staan klaar.
duurzaam haken en breien
Tijdens het repaircafé kunt u weer aanschuiven aan de haak- en breitafel. Els Schenk laat zien hoe haken en duurzaamheid samen gaan, hoe kleding die te
eng is weer passend gemaakt kan worden,
en dat saaie T-shirt opeens weer een leuke
frisse uitstraling krijgt of hoe u een simpele
jute tas kunt opfleuren. Materiaal is te koop
tegen inkoopsprijs. Aanmelden mag (telefonisch of via de mail) maar is niet nodig, ervaring ook niet. De workshop is gratis maar een vrije bijdrage is welkom
infostand ruilkring “Lets voor elkaar”
Zeer actueel tegenwoordig zijn andere vormen van ruilmiddelen, diensten voor diensten etc. Een groep die zich daarmee bezig houdt is de ruilkring “Lets voor Elkaar”. Voor info over de LETs gedachte kijk op de website www.letsvoorelkaar.nl en kom naar het repaircafé
eigen repaircafé
Er is altijd veel animo voor de repaircafé’s in Bocholtz. Bent u iemand die
handig is in bijvoorbeeld het repareren van elektronica of elektrische
apparatuur en wilt u dat graag doen voor een ander? Loop dan eens naar
binnen tijdens het Repaircafé en maak kennis met onze vrijwilligers en
de gezellige sfeer.
Contact: ☎06-53562168 of via de mail;
repaircafeparkstadlimburg@gmail.com
Meer informatie over het Repaircafé staat op website
www.repaircafeparkstad.nl
Gratis entree, een vrije gave is welkom!
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naam
De Keiendorptocht is afgeleid van de
‘Kei van Bocholtz’, een voor deze regio
ongekend grote zwerfkei (na Amersfoort de grootste). De talrijke ‘smokkelweggetjes’ van weleer zijn nu ideale
wandelwegen.
praktische informatie:
Inschrijven kan van 7 tot 14 uur in de
Wilhelminazaal, Dr. Nolenstraat 9.
De starttijden variëren als volgt: 28 km:
7-11 uur; 22 km: 7-12 uur; 17 km: 713 uur; overige afstanden: 7-14 uur
In Simpelveld is de centrale rustplaats

ingericht alwaar NOAD leden zorgen
voor een natje en een droogje. Het
parkoers van de 28 km is ook te bekijken
via:
www.afstandmeten.nl/index.php?id=1440716
De hele route wordt door NOAD voorzien van een uitstekende markering.
start
is vanuit de Wilhelminazaal, Dr. Nolenstraat 9.
Parkeren kan men rond de kerk, in het
centrum van het dorp en bij de sporthal. Alles op korte loopafstand van het
startlokaal. IVV stempel is aanwezig.
inlichtingen bij:
Han Pirovano, ☎045-5250190, mobiel:
06-12.53.47.31.
Website: www.wsv-noad.nl
Mail: info@wsv-noad.nl

➨

Wandelaars op weg.
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Negen jubilarissen bij WDZ
Zondag 28 juni worden om 9 uur
de jubilarissen met hun partners
thuis opgehaald en naar het WDZ
clubgebouw gebracht, waarna
tegen half tien de stoet naar de
parochiekerk van Bocholtz vertrekt waar pastoor Pierik een
plechtige Hoogmis zal opdragen.
Daarna weer terug naar het clubgebouw voor een gezamenlijke
koffietafel. Om kwart voor een
worden de jubilarissen persoonlijk
door de vereniging gehuldigd en
om half twee is iedereen welkom
in het WDZ clubgebouw om hen
tijdens de receptie persoonlijk de
hand te drukken.
Na de receptie gaat DJ Mark met
de WDZ familie nog voor enige
gezellige uurtjes zorgen.

De jubilarissen
40 jaar: Leon Austen
kwam bij WDZ terecht als 13 jarige.
Na de jeugdteams speelde hij in alle
seniorenteams. Hij beleefde veel
hoogtepunten, de jeugdtrips naar
OBV in Apeldoorn, kampioenschappen met het 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e
elftal, de jubileumfeesten en zijn benoeming tot WDZ-prins in 2008.
Buiten het voetbal was hij nog
(jeugd)leider, wedstrijdsecretaris bij
de jeugd, redacteur en drukker van
het clubblad, clubscheidsrechter en
vrijwilliger achter de bar.
40 jaar: Maurice Janssen
Speelde in alle jeugdelftallen en na
zijn 18e in diverse seniorenteams. Bij
heel wat activiteiten speelde Maurice
een rol in de leiding, de carnaval-

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
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smiddagen van de jeugd, de jeugdkampen in Epen en Hunsel en de
Wiel Heckmans jeugdtoernooien. Hij
was en is ook actief als leider van senioren- en jeugdelftallen en werkte
als vrijwilliger in de kantine. Hij volgt
wekelijks vol trots zijn zonen Stijn en
Koen op het voetbalveld.
25 jaar: Leon Burgers
Kwam als senior vanuit S.V. Simpelveld, nadat zijn broer een jaar eerder
al de overstap had gemaakt. Zes jaar
gespeeld in het eerste en daarna afgebouwd op het 2de. Geplaagd door
hardnekkige knieblessures moest
Leon helaas stoppen met voetbalen.
Ook hij volgt als trotse vader wekelijks de voetbalverrichtingen van zijn
zonen Stijn en Tren.

wen.Dat lukte
niet helemaal,
tot zijn 39ste
speelde hij in
het 1e elftal. Daarna nog actief op
verschillende seniorenelftallen en nu
nog actief in het 3de en is daarmee
de oudste speler die nog competitie
speelt. Hoogtepunten; het kampioenschap in 1991, de promotie in
1999 samenvallend met het 40-jarig
bestaan van de club, en het kampioenschap dat hij als trainer van de Bjeugd vierde.

25 jaar: Ron Esser
Ron kwam bij WDZ na zijn verhuizing
naar Bocholtz en begon op het 1e.
Gedwongen door een zware blessure moest hij een stap terug doen en
belandde in het ‘legendarische’ 5e
elftal.

25 jaar: Björn Weijers
Volgde op jonge leeftijd samen met
broer Roy een proeftraining bij WDZ
en heeft de club daarna nooit meer
verlaten. Doorliep alle jeugdteams
om vervolgens op het 2e terecht te
komen. Na een aantal jaar belandend via het 3e in het 5e, waar hij
naar eigen zeggen nog steeds een
lekker potje kan voetballen.
Hoogtepunten zijn meerdere kampioenschappen in de jeugd en het
kampioenschap met het 2e elftal.

25 jaar: Serge Janssen
Kwam erbij door verhalen van medestudenten Roger Wetzels en Erwin
Habets. Zijn vuurdoop was een hele
dag achter de tap in de kantine en
was meteen verkocht. Speelde in alle
seniorenteams en werd kampioen
met het eerste, tweede en promoveerde met WDZ 3. Als nog actieve
voetballer traint hij wekelijks en
voetbalt op zondag in het 3de elftal.

25 jaar: Tom Wiertz
Tom kwam bij WDZ terecht, omdat
zijn oudere broers Peter en René er
al actief waren, doorliep de hele
jeugdafdeling met als hoogtepunt
een 2de plek in de eerste klasse bij
de A-junioren. Na overstap naar de
senioren één jaar bij de selectie en
vervolgens in de lagere elftallen.
Naast zelf voetballen heeft Tom zich
ook jaren ingezet als jeugdleider.

25 jaar: Simone Peeters
Simone kwam op jonge leeftijd bij
WDZ en doorliep alle jeugdteams tot
de meisjes. Daarna de overstap naar
het Vrouwenteam. Het was zuur dat
ze met langdurige blessures te kampen heeft gehad.

kort vermeld

25 jaar: Frank Van der Sluys
Voordat Frank op zijn 29ste bij WDZ
terechtkwam had hij al een hele
voetbalcarrière erop zitten bij Chèvremont, en Roda JC. Keerde terug
naar Chèvremont en drie jaar later
naar Sportclub ’25, waar hij negen
jaar voor het 1ste uitkwam. Vervolgens verkaste hij naar WDZ met de
bedoeling om rustig af te bou-

BOCHOLTZ/: Uitslag

Loterij
KZ St.Joseph Bocholtz

1e prijs (€150,-) nr. 2403, 2e prijs
(€75,-) 2325, 3e prijs (€25,-) 1727,
4e prijs (€12,50), 0767
5e prijs (€12,50) 0867
De prijzen zijn af te halen bij:
Wim Possen, Dr.Nolensstraat 10
Bocholtz, ☎045-5443862.
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Koninklijke
Philharmonie
Bocholtz samen
met
philharmonie
zuidnederland
in de Harmoniezaal, komende zondag 28
juni, met aanvang om 20 uur. Laat u verleiden door de gezamenlijke, hoogstaande, symfonische kwaliteit.
klassiek spektakel
Een gevarieerd programma laat werken van
Verdi, Britten, Tsjaikovski, Dvorák en Walton
weerklinken. Saxofoonsolist Sven Smeets,
winnaar van het LBM Solistenconcours,
speelt de hoofdrol in één van de stukken, die
door Enrico Delamboye gedirigeerd worden.
leiding
De dirigent van de Phil Bocholtz, Matty Cilissen, neemt de orkestleiding zelf ook op zich
als hij de philharmonie zuidnederland onder
zijn baton krijgt en voor dat hij zijn eigen Phil
dirigeert. Die speelt vervolgens een divers
programma, met de lyriek van Wagner, de
vernieuwing van Waespi en de swing van
Goodman. Het belooft een rijkgevulde avond
vol klassiek spektakel te worden, met zelfs
een muzikale verrassing…
Kaarten zijn verkrijgbaar à €15 bij de Witte
Bazaar in Simpelveld, Sigarenspeciaalzaak
Jos Laval en Plus Tossings in Bocholtz.

➨

Twee Koninklijke onderscheidingen
bij Sportclub’25
1- Jan Deguelle (69) kreeg deze omdat hij van 1986
- 2001 elftalleider was bij Sportclub ‘25, van 1989 2011lid van de raadscommissie Grondgebiedzaken in
de gemeente Simpelveld Vanaf 2008 is hij voorzitter
van de supportersclub van Sportclub en van 20112014 raadslid in de gemeente Simpelveld
2- Pascal Andriolo (41)
Van 2001-2014 voorzitter en vrijwilliger, van 20082011 clubcoördinator en op dit moment voorzitter
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commissie Sponsoring en PR t.b.v. 90 jarig jubileumfeest. Verder was hij van 1994-1996 bestuurslid en
daarna , tot op heden voorzitter van de Bocholtzer
Badminton Club (BBC ’77).
De uitreiking, door burgemeester Richard de Boer,
vond afgelopen zondag 21 juni om 12.30 uur
plaats tijdens de interne receptie t.g.v. van het 90jarig jubileum van Sportclub ’25 in het feestpaviljoen op de Bocholtzerheide.
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For Books 2015,
Paul Moraal's Challenge
Hoe ver kun je komen als je je best doet!
Biking for Books is een fundraising initiatief van Paul.
Hij besloot iets speciaals te doen t.g.v. zijn 50ste verjaardag en tegelijkertijd een goed doel te ondersteunen.

Oldtimer bij Vaalsbroek

Klaproostour op zondag 5 juli
Zondag 5 juli gaat de
zesde klaproostour van
start. Een prachtige puzzeltocht met Oldtimers,
Cabrio’s en gewone auto’s. Dit jaar voert de route
van zo’n 120 kilometer
vooral door het Heuvelland, waarbij u over holle
wegen langs diverse
restaurants moet navigeren. Een tocht waarbij
niet de snelheid, maar genieten van de omgeving
en de ontmoetingen voorop staan.
doel
van deze rit, jaarlijks geor-

ganiseerd door de Lions
Club Wittem-Neubourg, is
ook de ondersteuning van
een regionaal goed doel.
Dit jaar ondersteunt is dat
de stichting Leergeld als het
G-team uit Bocholtz.
Leergeld
Deze streeft naar het voorkómen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met financiële problemen. Dit door het verstrekken van leermidelen en
contributiebetaling van verenigingen.
G-team
een voetbalteam voor jeug-

digen met een beperking,
met leden uit de hele regio.
De kosten voor o.a. begeleiding zijn zodanig dat opheffing dreigt: Heel jammer,
gezien de door alle vrijwilligers gedane moeite en het
spelplezier bij deze groep!
drieluik
Kortom, de klaproostour is
een prachtig drieluik van
autorijden, natuur en culinaire hoogstandjes waar
iedere deelnemer met plezier op terug kijkt !
Voor informatie kunt u
terecht op
www.klaproostour.nl

➨

UKEF
Op 6 en 7 juni nam hij daarom deel aan de 24-Hour Melfar Extreme Cycling Challenge in Denemarken. In plaats van kado's,
vroeg hij familie, vrienden, collega’s en bekenden hem te ondersteunen middels een donatie aan Uganda Kitgum Education
Foundation, UKEF. Deze zorgt ervoor dat in Noord Oeganda, in
de plaats Kitgum, kinderen naar school kunnen en een opleiding krijgen.
missie
Hoe verliep de 24-uurs race? Goed weer, geen regen, desalniettemin wel een stevige wind gedurende de hele 24 uur.
Denemarken bleek niet zo vlak als gedacht! Het feit dat zo’n
200 andere fietsgekken in de nachtelijke uren met een vergelijkbare missie op pad waren maakte het geheel een stuk draaglijker.Samen met de goede voorbereiding van Paul doorstonden mens en machine deze gedenkwaardige 24 uur. Uiteindelijk stond er 560 km op de teller!
resultaat
Belangrijker nog: Het beoogde sponsor bedrag van €3.000
werd uiteindelijk €5.657. Dit resultaat maakt het mogelijk dat
UKEF alle benodigde boeken t.b.v de 155 kinderen in de Laker
International School kan aanschaffen. Het overschot zal worden
gebruikt om het voedsel programma van de kinderen aan te
vullen.
Paul: "Hartelijk dank aan iedereen dit prachtige educatieve
doel in Noord-Oeganda heeft ondersteund! Jullie steun
heeft mij ook geholpen deze 24 uur te doorstaan!”

Troef staat nu ook op Facebook (even zoeken onder de naam Troef)
met heel veel foto’s en met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl

Workshop
portrettekenen in ´De Klimboom´
Hebt u altijd al eens portretten willen
leren tekenen maar bent u daar nooit
aan toe gekomen? Dan hebt u nu de
kans om een kijkje te komen nemen op
de laatste avond van de driedaagse
workshop. Maandag 29 juni geeft Ans
Westdorp van 19.30-22 uur in haar atelier in ´de Klimboom´, Dr. Ottenstraat 46
Simpelveld de ‘slotworkshop’ portret tekenen.
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eigen niveau
De eerste twee avonden stonden in het
teken van het schetsen van portretten in
houtskool. Op de laatste avond maakt u al
een portret in kleur. U werkt naar levende
modellen. De workshop is geschikt voor
zowel beginners als gevorderden, iedereen
wordt begeleid op zijn of haar eigen niveau.
start
Eind augustus start Ans in haar atelier weer
met de algemene cursus tekenen en schilderen waarbij alle technieken en onderwerpen aan bod komen. In het nieuwe seizoen zijn nog enkele plaatsen vrij.
Meer info, contacteer Ans Westdorp:
☎ 06-120 39 112 of
email: info@ans-westdorp.nl

➨

Paul Moraal
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Jarig Helios vierde 60-jarig bestaansfeeest
Tweehonderd mensen waren op 7 juni hiervoor
naar Partycentrum Oud Zumpelveld gekomen.
In de zaal oude foto’s en rond drie uur begon
het feest officieel en konden de gasten aansluiten bij de barbecue. De aanwezigen amuseerden zich kostelijk en de feestvreugde werd
hier en daar nog verhoogd door een goochelaar, die als bijzondere act aanwezig, de mensen bij de neus nam.
nieuw
Voor alle leden waren er speciale handdoeken
met het Helios-logo En de gewichtheffers toonden
hun nieuwe wedstrijdtenue en trainingspakken,
inclusief de nieuwe sporttassen. Bij het begin van
de avond was het feest ten einde. Voor de organisatoren Claudia Benders, Lilian Steinschuld en Luc
Hamers, kwam er eindelijk rust maar wel met de
complimenten van allen in hun achterzak!
speciale uitgave
In het kader van het 60 jarig bestaan is er een speciale uitgave uitgekomen van het clubblad “t Heliootje”. Deze speciale jubileumuitgave is nog
beperkt te krijgen voor mensen die geïnteresseerd
zijn. Een berichtje naar gielen.weijers@home.nl
is voldoende, maar alleen zolang de voorraad
strekt!
Namens het feestcomite presenteert Luc Hamers de nieuwe
outfit voor de gewichtheffers.
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Selectiewedstrijden Pony’s
op 28 juni in Bocholtz
Met meerdere grote concoursen en regionale oefenwedstrijden is de Landelijke
Rijvereniging
(LRV)
de
Sportvrienden uit Bocholtz een
van de meest actieve ruiterverenigingen van Zuid-Limburg.
Op 12,13 en 14 juni, organiseerde men de selectiewedstrijden voor paarden waar
ruim 400 combinaties (dressuur- en springruiters) de ring
betraden.
LRV Bocholtz bereidt zich nu alweer voor op de selectiewedstrijden voor pony’s op 28 juni aanstaande. Dit najaar, op 29
augustus, vinden de subtopwedstrijden plaats. Hopelijk kan dan
ook weer de ‘insmeerservice
tegen zonnebrand’ ingezet worden, waar veel ruiters en gasten
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van het concours afgelopen
weekend gretig gebruik van
maakten.
hippische events
Naast deze groots opgezette concoursen organiseert LRV Bocholtz
het hele jaar door hippische evenementen waaronder de Rassenwedstrijd voor Friese en Barokke
paarden en Koudbloeden, oefenwedstrijden voor dressuur en
springen maar ook het ludieke
carnavalspringen en de clubkampioenschappen. Alle hippische
events vinden plaats op de multifunctionele rijlocatie aan de
Aretsbosweg in Bocholtz. Alleen
vorig jaar, voor de organisatie van
de Limburgse Kampioenschappen, is de rijvereniging uitgeweken naar de terreinen van de
familie Hartmann bij Maastricht.

Bente 5e

actief
Ponyclub en
Landelijke Rijvereniging
De Sportvrienden Bocholtz telt
ongeveer 150 leden en beschikt
over een rijhal en een multifunctionele buitenaccommodatie,
beide voorzien van een verende
hightech bodem. De vereniging is
lid van de KNHS en de Kring
Limburg Zuid en zeer actief in de
wedstrijdsport. De paardensportvereniging is opgericht in 1932
en de ponyclub in 1971. Nog
steeds zijn bij optochten en
feesten in Bocholtz, maar ook
daarbuiten, de paarden van LRV
Bocholtz aan het hoofd van de
stoet te zien.

Afgelopen zaterdag 20 juni 2015 nam Bente
Brauwers deel aan de European Union Cup
in Ostia (Rome).
In haar leeftijdsklasse tot 17 jaar wist de
gewichthefster van de Simpelveldse Krachtsportvereniging een verdienstelijke vijfde plaats
te behalen. Bij het trekken verbeterde ze haar
persoonlijke record met 63 kg. Bij het stoten
bracht ze 70 kg omhoog. In totaal behaalde ze
daarmee 171,1 Sinclairpunten.
vakantie
Over enkele weken begint voor de gewichtheffers de vakantieperiode maar medio augustus
starten de trainingen weer voor het nieuwe seizoen.
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