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41e jaargang
Week 28
dinsdag

7 juli 2015

2e Sempervivetum festival in Bocholtz

De volgende Troef
verschijnt, wegens
vakantie,
in week 31,
op dinsdag 28 juli.

Deze keer in Troef
Weer Lempkesmarkt op
Ubachsberg

3
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Dit Romeins Festival staat weer in
de startblokken. In het weekend
van 18 en 19 juli wordt het Bongerdpark in Bocholtz weer overspoeld met ruim 120 echte Romeinen en Eburonen. Re-enactors
uit heel Europa zijn te zien op het
twee dagen durende festival. Het
zijn gerenommeerde groepen die
een prachtig beeld geven van het
toenmalige dagelijkse leven in
het doortrekkend leger van Julius
Caesar en het platteland in de regio.
tijden herleven
In een Marskamp oefenen soldaten,
in het Burgerkamp is te zien hoe de
Romeinen kookten, weefden en
schreven in het Latijn. Voor de kinderen is er een kinderparcours. Ze
mogen zelf aan de slag met riet- Aanvallen! (foto: Leo Franzen)
vlechten of zwaardvechten. Een
Eburoonse verhalenverteller laat Romeinse markt en een archeolovervlogen tijden herleven. Wie hon- gisch spreekuur. Ook is er een gids
ger of dorst heeft kan de Romeinse die wandelaars langs Romeins erfgoed in Bocholtz leidt. En als herinhapjes en drankjes proberen.
Voor de echte liefhebber zijn er le- nering kun je met het hele gezin in
zingen en een infomarkt met stands Romeinse kleding op de foto.
van onder andere het Thermen- voorverkoop
museum en de Katakomben, een Nu al een kaartje kopen voor dit

spektakel? Dat kan bij: Laval (Dr.
Nolenstraat 25) en de Plus Supermarkt (Gasthof 2) in Bocholtz en in
Simpelveld bij de Plus Supermarkt
(Kloosterplein 27). Digitale tickets:
www.sempervivetum.nl
Hier staat ook het programma met
tijden voor beide dagen.

Koelmarkt in
teken Standwerkersconcours
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Naar
Neercanne!
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ZLSM stoomtreindagen op 11 & 12 juli

7

De jaarlijks terugkerende traditie
bij de Zuid-Limburgse Stoomtrein
Maatschappij in Simpelveld. De
vrijwilligers zijn nog druk in de
weer met de voorbereidingen.

Ein Prosit der
Gemütlichkeit op
18 juli in Vaals!

Koninklijke
Onderscheiding
bij WDZ

4
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Twee dagen vol met trein- en
familieactiviteiten.
Met een scala aan activiteiten voor
jong en oud kunnen bezoekers o.a.

15

➨
Gastlocs zoals die op de stoomtreindagen te zien zijn.

➨

genieten van diverse kinderspelen,
stoomparade, gastlocomotieven,
grote modelbouwbanen en nog
veel meer. Tijdens de stoomtreindagen geven de vrijwilligers een
uniek kijkje achter de schermen. Zo
zijn er bij de werkplaats diverse
demonstraties en vertellen ze graag
wat er allemaal voor nodig is om de
105- jaar oude trein te laten stomen
door Zuid-Limburg.
Het volledige programma is te vinden op www.miljoenenlijn.nl
Openingstijden: zaterdag 11 juli:
11.30-20 uur, zondag 12 juli: 10-18
uur. Een dagkaart vanaf 12 jaar kost
€15,-, kinderen 3-11 jaar €5,- Kinderen onder 3 jaar zijn gratis.
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Agenda
Vrijdag 10 juli
Zomeravondconcert Ubachsberg
Schoolplein 'Auw Sjoeël, Oude Schoolstraat 33.
Aanvang: 19.30 uur (zie ook artikel).

Zondag 12 juli
Koningsvogelschieten
St. Henricus Bocholtzerheide Aanvang: 15.00 uur,
Schuttersweide Baneheiderweg (zie ook artikel).
•

Zomerconcert harmonie Excelsior
Verenigingslokaal “A gen Baag” Kerkstraat
Nijswiller. Vanaf 14:15 uur (zie ook artikel).
•

Dagvlinderwandeling

Zaterdag 11 juli

Start 14 uur kruising Meelenbroekweg met de
Schuttebergsweg in Vaals (zie ook artikel).

ZLSM stoomtreindagen

Woensdag 15 juli

Van 11.30 uur- 20.00 uur, station Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Koningsvogelschieten

St. Henricus Bocholtzerheide Aanvang: 15.00 uur,
Schuttersweide Baneheiderweg (zie ook artikel).
•

Concert Harmonie St. Agatha

Aanvang 16 uur, gymzaal Eys (zie ook artikel).
•

ARK Nachtvlindertocht

Drielandenpark in Wolfhaag bij Vaals.
Vanaf 21.30 uur (zie ook artikel).

Zondag 12 juli
ZLSM stoomtreindagen Simpelveld
Van 10.00-18.00 uur, station Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Pareltjes zingen voor
zangkoor Bocholtz
Om 9.45 uur in St. Jacobus de Meerdere kerk
(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:

Vogelspotten mantelzorgers
Vogelexcursie Vaals, van 14-16 uur. Vertrekpunt kerk
Holset (Zie ook artikel).

Zaterdag 18 juli
2e Sempervivetum festival
in Bocholtz. Van 9.30 tot 19 uur, Romeins Festival,
Bongerdpark Bocholtz
(zie ook artikel en advertentie).
•

Prosit Sommerfest Vaals

Prins Willem Alexanderplein vanaf 20 uur
(zie ook artikel en advertentie).

Zondag 19 juli
2e Sempervivetum festival
in Bocholtz. Van 10 tot 18 uur, Romeins Festival,
Bongerdpark Bocholtz
(zie ook artikel en advertentie).

Woensdag 22 juli
Koelmarkt Vijlen
Van 9 tot 18 uur, vanaf 19.00 uur Tonca en
vuurwerkshow (zie ook artikel).

Vakantiesluiting Bibliotheken
Bocholtz en Simpelveld:
Bocholtz: Maandag 20 juli t/m vrijdag 7 augustus
Simpelveld: Maandag 27 juli t/m vrijdag 14 augustus

GEZOCHT

BEZORGER(STER)
voor één route in Simpelveld

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

Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d. Prima vergoeding
en contante betaling bij elk nummer.
Aanmelden vanaf 16 juli

Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20

Mailen kan ook:

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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☎045- 5443567

info@weekbladtroef.nl
Zet uw gegevens er op met een telnr.
en we bellen terug.

De volgende Troef
verschijnt, wegens
vakantie,
in week 31,
op dinsdag 28 juli.
Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet
verstaan behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt.
Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim
en plastic mag meegenomen worden. Bundel
het papier of doe het in kartonnen dozen en
dus niet in houten kistjes of plastic zakken.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ WIJK 2:
Iedere 2e donderdag van de maand: Donderdag 9 juli: Beatrixstraat; Bernhardstraat;
Bongaarderweg; Bongerdplein; Broek;Dr.
Nolensstraat; De Pomerio; De Slag; Emmastraat; Gasthof; Groeneboord; Hinsbrig; Hofstraat; Irenehof; Julianastraat; Kerkstraat;
Kloosterhof; Kommerstraat; Op de Klinkert;
Op de Weijer; Oude Smedestraat; 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.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ Elke 3e
dinsdag van de maand. Dinsdag 21 juli:
WIJK 1: Akerweg; Alle straten in de Bloemenwijk; Alle straten in het Kerkeveld; Aretsbosweg; Baneheide; Baneheiderweg; De Baan;
Groeneweg; Heiweg; Herver; Koolhoverweg;
Min. Ruysstraat; Molenweg; Nachtegaal; Neerhagerbosweg; Nijswillerweg; Platenweg; Reijnert; Verl. Koolhoverweg; Vlengendaal en
Wijngracht. Let op: Papier vóór 17.30 uur buiten gereed zetten.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 14 juli: Ophalen oud-papier en karton in de straten: Boschenhuizen - Bouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.
Dr.Ottenstr.-Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.-Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.Merovingenstr.-Molt-Norbertijnenstr.- Panneslagerstr.-Peuschkensheiderweg-Romeinenstr.
Scheelenstr.-Sougnezstr.-Stampstr.-Steenstr.St.Georgestr.-St. Remigiusstr.-van Werschstr.Verzetstr.-Vinkedelstr.-Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag voor 18 uur buiten gereedzetten.

Nr. 28 • 7 juli 2015

Oud papier
SIMPELVELD: Elke 4e dinsdag
van de maand. Dinsdag 28 juli:
Ophalen oud-papier 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.-MolsbergMoogstr.-Nieuwe Gaasstr.-Oude
Molsbergerweg-Pastoriestr.-Pater
Damiaanstr.-Plaarstr.-Pleistr.-Puntelstr.-Reenstr.-Rodeput-Rolduckerweg-Schiffelderstr.-Schilterstr.-St.
Nicolaasbergweg-St. Nicolaasstr.Stationstr.-Sweijer- Sweijersgewanden-van de Leyenstr.-VingwegVliexstr.-Vroenhofstr.-Vroenkuilenweg en Waalbroek. Voor 18 uur
buiten gereed zetten.

kort vermeld
Zaterdag 18 juli 2015

SIMPELVELD: Uitslag
verloting WNK

De waardebonnen, van elk €20, vielen op de lotnrs.: 1073-1032-21471134-1281-0509-1745-0017-1493
en 0506.
Deze kunnen, tegen overlegging van
het lot, worden afgehaald bij penningmeester Wiel Bleijlevens, Houbiersstraat 6 te Simpelveld.
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De volgende Troef
verschijnt, wegens
vakantie,
in week 31,
op dinsdag 28 juli.

Troef de goedkoopste in kleur

Weer Lempkesmarkt op Ubachsberg
Zaterdag 18 juli is er van 17-23
uur weer de traditionele Lempkesmarkt op Ubachsberg. Deze
avondmarkt heeft een bijzondere sfeer. Alle kramen zijn bij het
invallen van de duisternis feestelijk verlicht met kleurrijke lampjes. Daarvandaan ook de naam
van de markt.
Zo’n 150 kramen staan er met een
grote variatie aan producten. Voor
de vele duizenden bezoekers is er
van alles te koop, van exotische
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artikelen tot babykleding en van
schoenen tot Belgische spekjes,
sierraden en slijpsteentjes. Kortom
voor elke bezoeker wat wils. Er
wordt een zeer gevarieerd omlijstend muzikaal programma gepresenteerd. Samen met een hapje en
een drankje heeft de markt een
echt Limburgs en feestelijk karakter.
Kom naar de traditionele Lempkesmarkt en laat u verrassen.

www.lei-schilderwerken.nl
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Jesjpòòrt en Jesjtivvelt 17e keer,
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

nu naar Neercanne
Zaterdag 18 juli met als hoofddoel
de Jezuïtenberg met grot (kan
alleen door groepen bezocht worden, komt u individueel niet naar
binnen) en rondleiding. Verder
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 men
normaal zo niet in kunt.

Laat u verrassen.
Tot slot eten in het van de vorige
keer bekende restaurant. De bus is
vol, mocht er iemand uitvallen bellen we naar diegenen die zich
opgegeven hebben, maar niet
mee kunnen. Meer info bij het
bekende adres Leo Franzen via
☎045-5443567 of
franzen.leo@gmail.com
Tenslotte: Iedereen graag om
9.30 uur aan het station in Sim-

pelveld.
U ontvangt
daar het
programma etc.
en om 10
uur vertrekt de bus.
Om 18 uur wordt iedereen weer
opgehaald in Maastricht.

➨

Koninklijke onderscheiding in Vaals

Mevrouw A.M.G. Bonnema-Waltmans werd zondag 28
juni onderscheiden als lid van de orde van Oranje Nassau,
als dank voor haar langdurige vrijwillige werkzaamheden
voor o.a. Stichting De Zonnebloem, het Diabetes Fonds,
de Nierstichting en de Carnavalsvereniging Grensülle Vols.
Als bestuurslid, collectant/coördinator en vrijwilliger besteedt zij bijna elke vrije minuut onvermoeid aan haar vrijwilligerstaken. Burgemeester drs. R.L.T. van Loo speldde
VAALS: Vogelspotten
haar de versierselen rond 14.30 uur op, tijdens het 50mantelzorgersen hun naasten, o.l.v. Hans jarig jubileumfeest van de Stichting De Zonnebloem, afdePhijls. Een wandeling van 3 km in het ling Vaals/Lemiers, in ZeRa te Vaals.
gebied van Lemiers/Holset. Woensdag 15
Burgem. Reg van Loo tijdens het opspelden van de koninklijke onderjuli van 14-16 uur/Vertrekpunt kerk in scheiding bij mevr. Bonnema.
Holset. Deelname aan deze activiteit is gratis maar u moet zich wel even aanmelden.
Dit kan telefonisch op werkdagen van 8.3017 uur: ☎ 043-321 50 46 of e-mail:
info@voormantelzorgers.nl Kijkt u ook op:
Heeft u de kerk aan het einde in opdracht van de Staten Genewww.voormantelzorgers.nl
van de Kerkstraat nog nooit van raal gesticht ten dienste van de talbinnen gezien? Of wilt u eens rijke hervormden die in Aken e.o.
rustig de wandborden en glas- vanwege hun godsdienst werden
in-loodramen bekijken? Loop vervolgd. Tegenwoordig houdt de
dan tijdens de zomermaanden Protestantse Gemeente Maaseens binnen om meer over dit Heuvelland (www.maasheuveloudste protestantse kerkge- land.nl) er elke tweede zondag om
bouw in Limburg en zijn geloofs- 10 uur haar vieringen. Na afloop
gemeenschap te weten te wordt er koffie gedronken in de
naast de kerk gelegen Oude Paskomen.
torie. Deze dateert uit 1717, naar
het ontwerp van de bekende
historie
De Hervormde kerk werd in 1671 Akense bouwmeester Laurenz
opgetrokken tegen de oude, mer- Mefferdatis.
gelstenen kerktoren van de toen- openingstijden
malige RK parochiekerk. Ze werd De hervormde kerk aan de Kerk-

kort vermeld
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Openstelling Hervormde Kerk Vaals

➨
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straat 47 in Vaals (bij de parkeerplaats). is in de weekenden 18 &
19 juli, 1 & 2 augustus, 15 & 16
augustus en 5 & 6 september telkens van 13:30 tot ongeveer ca.
16:00 geopend. Iedereen is van
harte welkom!

➨

Een kijkje in de kerk met haar rijke historie.
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Koelmarkt in teken
Standwerkersconcours
avondprogramma met
feestband Tonca en vuurwerk
Voor de 30ste keer organiseert de Stichting
Evenementen Commissie Vijlen dit zomerevenement voor jong en oud op woensdag
22 juli.
standwerkerconcours
Dat is er eveneens en wordt beoordeelt door
een vakkundige Jury. Liefst 10 standwerkers
uit het hele land strijden die dag om de titel
"beste standwerker van het Bergdorpje
Vijlen". Deze moeten hun goederen op een
overtuigende, originele manier aan de man,

vrouw brengen. Bijzonder is dat dit concours
een officiële voorronde is voor het Nederlands Kampioenschap Standwerken.
voor jong en oud
Overdag, van 9 tot 18 uur, is de markt met diverse kraampjes, waar van alles te koop is.
Voor de kids is er o.a. een mega waterglijbaan, piratenschip, waterballen, een springkussen, maar ook een roofvogelshow. ’s
Middags treedt het Duo ‘Volle Pulle’ (gitaar en
accordeon) in de Koel op. Het avondprogramma van de Koelmarkt is voor de Limburgse feestband Tonca met aansluitend een
spectaculaire vuurwerkshow.

➨

Volle
Pulle

Super prestatie
Zondag 28 juni namen Janneke Mares en Daan Baggen van
fanfare St. Cecilia Bocholtz deel aan de finale jonge solisten
te Venlo. Eerder dit jaar hadden ze al deelgenomen aan
voorrondes hiervan. Vanwege hun goede prestaties mochten zij op 28 juni wederom voor het voetlicht treden.
Janneke kwam uit in de jeugddivisie met bugel en werd
beloond met een eerste prijs en 81,5 pnt. Daan kwam uit
in de derde divisie op sax alt en behaalde 86 pnt. Een super
prestatie van deze twee jonge finalisten.
Interesse in muzieklessen, voor jong en oud? Neem dan
contact op met Jean Brouns of Christine Ridderbeek
Demarteau via jeanbrouns@ziggo.nl of
cdemarteau@kpnplanet.nl

Rijschool M. Reinders
Bocholtz
tel: 06 46731861

Lesprijs
➨ per uur €

42.50

(pakket)

Voordeelpakket

€1095.
* theorie examen

--

* eigen verklaring CBR
* praktijk examen B
* 20 rijlessen à 60 min.
De succesvolle solisten Daan Baggen en Janneke Mares.
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Pareltjes zingen de
sterren van de hemel
voor zangkoor Bocholtz
Zondag 12 juli om 9.45 uur vindt
het volgende gastoptreden, in de
aanloop naar het 150 jarig jubileumfeest op 23, 24 en 25 oktober van kerkelijk zangkoor St.
Joseph Bocholtz, plaats. Deze
keer in het teken van de jeugd.
Steeds meer kinderen hebben plezier in zingen getuige ook populaire programma’s op de TV. St. Joseph onderkent dit en geeft daarom actief aandacht hieraan. Het
koor nodigt u uit om, samen met
uw kinderen, in de kerk van
Bocholtz te komen luisteren naar
Jeugdkoor “De Pareltjes”, die als
thuisbasis het parochiehuis, in de
wijk Langeberg Brunssum hebben
en bestaat momenteel uit 30 leden
in de leeftijd van 5 tot 20 jaar. In
november 1982 werd het opgericht door pastoor L. Cordewener
en huidig ere-dirigent Ton Kropivsek. Sinds 2009 heeft Marianka
Kropivsek de muzikale leiding.

Hoogtepunten uit het bestaan zijn
ongetwijfeld de musicals opgevoerd ter gelegenheid van het 15-,
20- en 25-jarig bestaan. Het koor
luistert in Brunssum en omstreken
veel kerkdiensten en Kerstvieringen op. Ook de bewoners van
diverse verpleeg- en verzorgingshuizen kunnen regelmatig genieten van een optreden.
divers
is het repertoire van Nederlandstalige evergreens, populaire Engelstalige nummers tot kerstliederen aan toe. Naast samen zingen,
ontplooit men ook andere activiteiten, als uitstapjes gemaakt ter
bevordering van de eenheid en het
samenspel. Kinderen vanaf groep 2
kunnen al lid worden.
Zoals gebruikelijk bij de gastoptredens, kunt u ook nu weer kosteloos genieten van de muzikale
noten van dit koor. Men hoopt
iedereen weer in grote getalen te
mogen begroeten.

➨

In juli & augustus pauze
van 12.30-13.30 uur
Jeugdkoor De Pareltjes

Vakantie van maandag 27 juli t/m 1
1 augustus. Woensdag 12 augustus
staan wij weer voor klaar!

Wo.

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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Ein Prosit der
Gemütlichkeit op
18 juli in Vaals!
Het hoogtepunt van de Duitse biercultuur een keer van dichtbij meemaken? Naar onze oosterburen afreizen is niet nodig,
want je beleeft het deze zomer in Vaals!. Zaterdag 18 juli
wordt, vanaf 20 uur, het Prins Willem Alexanderplein omgetoverd tot een ware Bayerische Bierfest-omgeving. Denk aan
tenten met blauw-witte wapperende vlaggetjes, pretzels,
Weizen-bier uit grote bierpullen, maar ook lekkere cocktails
mogen op dit ‘Fest der Gemütlichkeit’ niet ontbreken! Je kunt
natuurlijk in je gewone spijkerbroek het feestterrein bezoeken, maar de organisatie, in handen van de Plintepuutsjere,
zouden het wel heel leuk vinden als de echte Bierfest-ganger
zich uitdost in een Lederhose of een Dirndl!

De volgende Troef
verschijnt, wegens
vakantie,
in week 31,
op dinsdag 28 juli.

Wir sind Spitze
De muzikale invulling ligt in handen van Wir sind Spitze, de alles
in één feestsensatie van dit moment! Als kameleons wisselen
deze 5 rasmuzikanten in hart en nieren tijdens hun shows moeiteloos van de populairste Polka’s en beste Schlagers naar de ruigste rockhits en meest foute Ballermannhits. Voeg er een flinke
dosis humor, grappige gimmicks en een knipoog naar onze
oosterburen aan toe en een geweldige avond is gegarandeerd.
Biergarten Boys
Het DJ Kollektiv “Biergarten Boys” draait de beste en leukste
Duitstalige hits uit vijftig jaar popmuziek. Van rock naar de betere meezinger: gebeuk, gejodel, gezelligheid. Van Rammstein tot
aan Rosamunde! Ze toveren elke zaal om in een bruisend feest
en brengen meer dan alleen muziek. Heimat Heidi deelt (o.a.)
gratis Wurst en Pretzels uit. De avond loopt uit in een onvermijdelijk Fiesta Germanica!
Ina Colada
Is de 2e special guest. Ze is niet alleen bekend vanwege haar
zangtalent op de Schlager podia.. Deze ultieme Duitse PartyQueen uit het ‘Mega-Park Mallorca’ en de ‘ZDF Fernsehgarten’
brengt haar feesthits ‘Ich liebe das Leben’ en ‘Ola Ole’.
DJ Jens
draait wederom als resident DJ aan ‘the wheels of steel’ op deze
12e editie van het Vols Tropical - Prosit Sommerfest en laat zien
waarom hij een veel gevraagde DJ in het zuiden is!
voorverkoop
Zet je tiroler hoedje op en zorg dat je deze geweldige avond niet
mist. Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij: The Readshop
Vaals (Maastrichterlaan 45), Outdoor Outlet (Maastrichterlaan
16/18), Café De Paardenstal Mechelen (Hoofdstraat 57), Ivo’s
Sportshop Simpelveld (Kloosterstraat 29) en de VVV winkels in
Vaals, Heerlen, Gulpen en Valkenburg. Wilt u niet de deur uit, dan
kaarten online bestellen via www.prosit-sommerfest.nl

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!

Nr. 28 • 7 juli 2015

Pagina 7

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 11 juli
19.00 uur: Jaardienst Mia Conjaerts- Theunissen; Gest.
Jrd. Werner-Schmetz en ouders Schmetz-Roufs; Jacob
v.d. Weyer; Lena Schreuders-Aarts (nms. Buurt)
Zondag 12 juli
9.45 uur: Jaardienst Jo Merken; Gest. H. Mis ouders
Grooten-Schrijvers; Pierre Claessens
Maandag 13 juli
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Zaterdag 18 juli
14.30 uur: Huwelijk bruidspaar Lianne Vincken en Swen
Jongen 19.00 uur: Geen H. Mis
Zondag 19 juli
9.45 uur: Gest. Jrd. Ouders Kruijen-Peukens
Maandag 20 juli
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux
Zaterdag 25 juli
19.00 uur: Voor de parochie
Zondag 26 juli
9.45 uur: Jaardienst Jozef Colleije en Suze ColleijeSparreboom
Maandag 27 juli
19.00 uur: Bijzondere intentie

Anders boodschappen doen en
anderen ontmoeten
Evenement voor senioren en mindervaliden. Het lokaal Comité Dag van de
Ouderen in de gemeente. Simpelveld organiseert dinsdag 4 augustus een busreis
naar de Muntpassage in Weert. Aanmelden en betalen voor u en evt. begeleid(st)er
kan tot uiterlijk 31 juli bij: Maria Vliex % 5441074 en Gerda Bastin ☎5443347.
Vertrek om 9 uur vanaf Op de Boor Bocholtz en om 9.15 uur vanaf Oranjeplein
Simpelveld. Vertrek uit Weert Muntpassage om 17 uur. Kosten voor deze happening
per persoon €11,00.

➨
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Modderdaag bij KDV Jij &
Ik en BSO Ziezo Bocholtz
Als voorpoefje op de Nationale
Modderdag 2015 werd woensdag
24 Juni de Regionale Modderloop
op het Blote-Voeten-Park in
Brunssum door regio Limburg
Zuid van Kinderopvang Humanitas gehouden. Maar liefst 380
ouders, grootouders, medewerkers en natuurlijk kinderen waren
hierbij aanwezig. Ook BSO Ziezo
was van de partij. Maandag 29
juni werd de Nationale Modderdag op locatie gevierd.
Bij de Boefjes (peuters) werd de
watertafel gevuld met modder en
konden kinderen lekker hierin
wroeten en ervaren hoe heerlijk
het eigenlijk is om dit de doen.
Ouders waren wel vooraf gevraagd aan oude kleren te denken en natuurlijk had men geluk

met het weer. Toen ze vertrouwd
waren met element aarde werd
nog wat extra’s toegevoegd.
Larven en wormen werden in een
aparte modderdoos getoond en
deze mochten ze aanraken. Van
vies of eng was er totaal geen
sprake, eerder van iets nieuws
ervaren en hoe leuk dat is.
Middags was BSO aan de beurt.
In natuurspeeltuin ‘Bard Dubi’
werden een aantal leuke modderactiviteiten voor hun georganiseerd. Er was een modderkuil en
de kleintjes mochten zich helemaal laten gaan in en met modder. Ook het Moddertikken vonden ze hartstikke leuk. Iedereen
die erbij aanwezig was kijkt
‘Moddervet’ tevreden terug op
deze bijzondere dag.

➨
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Terugblik op
“De Nacht”
bij Omroep
Krijtland
In het Regiojournaal deze week aandacht voor het jubileumconcert van de
zangkoren Galoukidz en Galou uit Gulpen en een interview met MVV-aanvoerder Kjell Knops uit Wijlre. Daarna blikken we in het programma ’t Affiche
terug op de afgelopen Nacht van Gulpen.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland
start donderdag 9 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 zijn de programma’s terug te
zien op de Facebookpagina en de website
van Omroep Krijtland:
www.omroepkrijtland.nl

➨

Troef de goedkoopste in kleur

Bovenste rij vlnr.: Roger Hornesch, Rebecca Weijenberg, Twan Bartholomee. Onderste rij
vlnr.: Ton Olischlager , Jordy Kleykers, Mirza Zander. Inzet links van boven naar beneden:
Thom Hengelbrock, Roland Jaegers, Janine Quodbach.

Zomerconcert van
harmonie Excelsior
Zondag 12 juli en na de interne jaarvergadering vindt dit plaats buiten
voor het verenigingslokaal “A gen
Baag” aan de Kerkstraat te Nijswiller. Vanaf 14:15 uur start de drumband, gevolgd door het opleidingsen het harmonie orkest. Tussen de
concerten door worden de jubilarissen gehuldigd.
jubilarissen
Excelsior is vereerd ook dit jaar weer 8
jubilarissen in hun midden te hebben:
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Ton Olischlager (50 jr), Janine Quodbach (25jr), Roger Hornesch (25jr),
Rebecca Weijenberg (12,5 jr), Twan
Bartholomee (12,5 jr), Jordy Kleykers
(12,5 jr), Mirza Zander (12,5 jr), Thom
Hengelbrock (12,5 jr), alsook instructeur, Roland Jaegers, die dat al 12,5 jaar
doet is bij de harmonie.
Na de concerten en huldigingen is
iedereen uitgenodigd om vanaf ca.
17 uur, samen met de jubilarissen,
nog verder te vieren onder het genot
van een drankje, BBQ en muziek.

➨
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De Noabere va Viele
Organiseerden ook dit jaar een
historische wandeling onder de
titel "In de voetsporen van Eli
Heimans". De gediplomeerde gids
van het IVN, Dieter Schaaf, loodste
een kleine twintig deelnemers
zeer snel midden naar de weilanden rondom de Heimansgroeve. Er
was uitleg over de flora en fauna.
Enkele hoogtepunten: Het ontspringen van de Belleterbeek, Nederlands mooiste hoogstamboomgaard, de Heimansgroeve, etc.
seismograaf
Wist u dat er in de belendende eilanden een uiterst nauwkeurige seismograaf onder de grond zit die de ver-

Op weg.
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schrikkelijke tsunami in Japan
registreerde en dagelijks kleine
bevingen weergeeft die een 150-tal
in werking zijnde vulkanen in de Eifel
produceren?.
Wist u ook dat de Bellethoeve en het
Patronaat in Epen (deels) gebouwd
zijn van "Cottesser steen"?.
historische bijdrage
Tevens vond vrijdag 26 juni weer de
jaarlijkse historische bijdrage plaats
op basisschool “Op de Top” in Vijlen.
Het thema dit jaar was: "Bouwen". In
dit kader verzorgde Daan Bax van
Laugs Bouwmeester uit Banholt een
theorie en praktijkles over vakwerkbouw. Aan de hand van voorbeelden
legde hij uit dat vakwerk in vroeger
tijden veel toegepast werd door
armere mensen omdat de materialen zoals hout, leem en stro in de
omgeving
gevonden
werden.
Voorbeelden van balken, telmerken,
staken, stropoppen, boomzagen en
trekmessen werden besproken en
bekeken.
vol overgave
Ook mochten de kinderen zelf aan

het werk. Op het schoolplein stonden 5 raamwerken klaar om in
elkaar gezet te worden. Na de passende uitleg gingen ze meteen vol
overgave aan de slag om de raamwerken in elkaar te timmeren.
Vervolgens werden deze met houten
pinnen vastgezet en werden er wilgentakken in gevlochten. Voor velen
begon toen het leukste werk n.l. om
het geheel van leem te voorzien.
Deze was niet zoals vroeger van
koeienpies voorzien om de ouders
achteraf een hoop (was)werk te besparen. In een mum van tijd waren
5 mooie vakwerkpanelen ontstaan
die zo in een huis geplaatst zouden
kunnen worden.
onvergetelijk
Na al deze inspanningen werd er
nog even nagepraat en een groepsfoto gemaakt voor de archieven van
de school. Iedereen had onder een
stralende hemel genoten van een
leerzame en onvergetelijke middag.
Kinderen die zich nog lid willen
maken van De Noabere en zo nog
meer willen genieten van activiteiten
door het jaar heen kunnen zich gratis aanmelden via:
info@noabereviele.nl

Zolang de voorraad strekt ontvangt
men dan ook een uitgave van Der
Noaber die zowel interessante artikelen voor de jeugd als de volwassenen (ouders) bevat.

➨

Bouwen aan raamwerk.
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Geslaagd jeugdkamp Phil
Wel een wat laat verslag, maar we
ontvingen dit pas en “beter laat
dan nooit” nietwaar. Wel iets ingekort, maar dat mag de napret voor
de kinderen niet drukken. Daar
gaan we dan:
Deze keer van wo. 29 april t/m zaterdag 2 mei op thema “Wilde Westen`.
Bij aankomst bedden opgebouwd en
slaapplaatsen verdeeld. Dan verzamelen in de grote tent en groepjes
gemaakt met eigen teamleider. Ook
werd de sponsoring van de fotoactie
(door Sanne Lux en Ivo Sodermans)
van Jeugdopera Carmen bekend
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gemaakt. Daarna snel tijd voor het
avondeten; rijst met kip in een heerlijke saus en een speurtocht door het
bos. Elk groepje kreeg vragen, met
voor elk goed antwoord een punt.
Na de speurtocht tijd om bij het
kampvuur een teambord te verven.
donderdag
Begonnen met harde broodjes en
levend stratego in het bos, met als
toegift een broodje gezond. Slecht
weer en dus geen spellencircuit en
dan maar met de hele bubs naar
Aquana, zwemmen. Voor het avondeten kwam een frietenwagen langs
en genieten van een puntzak frietjes

en snack. Als avondprogramma
bingo geleid door Noël Nijsten.
vrijdag
Ontbijten met spek & ei. Daarna als
verrassing ponyrijden, natuurlijk
onder begeleiding, wat zeer in de
smaak viel. Middags lunchen en zeskamp met o.a. een springkussen..
Avonds BBQ en smokkeltocht in het
donker; ijskoud, maar wel heel
spannend en een groepje de weg
kwijtraken. Toch alles weer op z’n
pootjes terecht. Nu ook weer opwarmen aan het kampvuur.
zaterdag
Morgens, iedereen doodmoe, maar

dan goed wakker door heerlijke ontbijt met spek & ei. Alle spullenopgeruimd nog wat in het veld spelen of
aan het kampvuur zitten met een
knakworst. Daardoor weer voldoende energie opgedaan om een potje
trefbal tegen de leiding te spelen.
Ondertussen kwamen er steeds
meer ouders hun kinderen ophalen.
Op naar een volgend kamp.

➨

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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ARK Nachtvlindernacht
in Zuid-Limburg
’s Avonds komt de natuur tot
leven. Alles wat overdag verborgen leeft komt ’s nachts tevoorschijn. Zoals nachtvlinders die
alleen in het donker actief zijn.
Om deze, vaak prachtige, vlinders te zien organiseert ARK
Natuurontwikkeling een nachtvlindernacht in het Drielandenpark in Wolfhaag bij Vaals op
zaterdag 11 juli.

Meer met 50e Luikse
Markt Wahlwiller

De natuur rondom het gehucht
Wolfhaag is bijzonder. Hier liggen
de meest zuidoostelijk gelegen
begraasde graslanden van het
land. Op de hellingen liggen talloze bronbeekjes en de begraasde
graslanden zijn rijk aan bloemen
en daarmee aan allerlei insecten
waaronder nachtvlinders. In 2013
werd hier de rode vuurvlinder, een
dagvlinder, voor het eerst sinds
1946 gesignaleerd. En in 2014
werd hier het rolrond vliegend
hert, een zeer zeldzame kever,
gevonden.

Dankzij grote inzet van de initiatiefnemers Roy
Scheffers en Rob Wassenberg, zullen de bezoekers van de Luikse Markt dit jaar kunnen genieten
van popmuziek voor jong en oud, dat onder de
toepasselijke naam Fifty-festival georganiseerd
wordt in het kader van de extra festiviteiten tijdens de gouden editie. Zo is er dit keer speciaal
een “Wilder-Band” geformeerd, bestaande uit
Patricia Franken, Hans van Caspel, Raymond
Hensgens, Roy Scheffers, Dan Vluggen en Rob
Wassenberg, die de soloartiesten zal begeleiden bij hun optredens.
programma
Zaterdag 1 augustus wordt de muzikale
opening verricht door Harmonie Excelsior en troubadour Ruud Verhoeven.
Aansluitend, vanaf 12.00 uur, start het
muziekfeest met optredens van een
aantal deelnemers die al ruim hun sporen in de Limburgse muziekwereld hebben verdiend, zoals Erwin Lennarts,

Dwayne Horbach en Henny & Regina
Knops. Vervolgens zullen moeder en
dochter Christine en Monique Timmermans, beter bekend onder “Christine”
en “Moon Spark”, evenals vorig jaar
garant staan voor een groots optreden.
Dit alles nog aangevuld met zanger
Steve Mc Cloggy, Blues & Zo van vader
en zoon Rob en Mike Jeukens en het
nostalgisch Hole & Corner Tribute, met
o.a. Jesse en David de Haas.
terug
Verschillende succesvolle deelnemers
uit de eerste editie keren weer terug op
de bühne, zoals Gwen Ummels met
haar popformatie Hunting Robin, die
inmiddels flink aan de muzikale weg
heeft getimmerd en Rob Wassenberg
samen met zijn rockband Resonate,
een van de toonaangevende uit de
regio. Als meer dan waardige uitsmijter
zal Booz’n Blues, met de bluesbrothers
John en Rob Jeukens, de zaterdag muzikaal afsluiten.
Zondag 2 augustus wordt, vanaf 12.00
uur, het programma muzikaal vervolgd
met o.a. Die Eiserbach Musi-kanten, Full
Circle en Hey Angie.
Alles op het podium bij Gasterij A gen
Kirk.
De openingstijden van de markt zijn
dagelijks van 10 tot 18 uur.

➨
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bijzonder
Door de grote afwisseling in
begroeiing en in overgangen van
nat naar droog komen hier ook
bijzondere nachtvlinders voor. Een
goede uitgangsbasis voor een fantastische avond. Nachtvlinderexperts zullen opstellingen maken
van lampen en doeken waar de
vlinders vervolgens op af kome.
Ook meedoen met deze bijzondere avond? Vanaf 21.30 uur staan
de vlinderexperts klaar om u langs
de verschillende opstellingen te
leiden. De nachtvlindertocht duurt
tot ongeveer 1.00 uur. Iedereen is
welkom om te komen kijken en
mee te genieten. Na aanmelding
krijgt u de definitieve locatie van
de avond te horen.

Aanmelden kan via
ellen.luijks@ark.eu of via de
website www.ark.eu/agenda

In 2014 werd de zeldzame rode vuurvlinder gevonden (Twan Teunissen / ARK)

Dagvlinderwandeling
Tevens organiseert ARK Natuurontwikkeling aansluitend zondag
12 juli een dagvlinderwandeling in
het Drielandenpark bij Wolfhaag
Vaals. Ga mee en ontdek de vlinders die hier leven!
Schotse Hooglanders
In natuurgebieden van ARK in het
Drielandenpark grazen het hele
jaar Schotse hooglanders. Het
gegraas levert allerlei verschillende begroeiingen op. Van bloemrijke graslanden en ruigtes tot struwelen en houtwallen en hagen.
Juist van deze afwisseling profiteren veel dagvlinders. Tijdens de
vlinderwandeling kan er genoten
worden van de vlinderrijkdom, er
leven onder andere bruine zandoogjes, hooibeestjes en koevinkjes en wie weet laat de fraaie koninginnenpage zich zien. Een insectendeskundige gaat mee met de
excursie en laat behalve vlinders
ook allerlei andere leuke insecten
zien.
De excursie start om 14 uur op de
kruising Meelenbroekweg met de
Schuttebergsweg in Vaals. De
excursie duurt 2 tot 3 uur. Er kunnen maar 25 personen mee met
excursie; aanmelden is verplicht
en kan via ellen.luijks@ark.eu of
via www.ark.eu/agenda
Deelname is gratis. Het is raadzaam laarzen aan te trekken.
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Groot avondrood kan zomaar gezien worden tijdens de nachtvlinderavond (Robin
Kraaij)

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers
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Zomeravondconcert
Ubachsberg
Wilt u nog eens een nostalgisch, sfeervol zomerconcert beleven? Fanfare St. Cecilia sluit op vrijdag 10 juli het muzikale
seizoen af met een open air concert op het schoolplein van
de 'Auw Sjoeël'. Deze supergezellige avond begint om 19.30
uur met een serie populaire melodieën en wordt vervolgd
met schitterende Egerländer evergreens door de Ransdorf
Muzikanten. De toegang voor het concert is gratis en er is
bovendien gezorgd voor een bijpassende entourage
inclusief bar. De Auw Sjoeël ligt aan de Oude Schoolstraat
33 in Ubachsberg.
Zie ook www.fanfareubachsberg.nl

➨

Ransdorf Muzikanten.

Cartoon van Ralph..

124ste Koningsvogelschieten
Kruisboogschutterij
St. Henricus Bocholtzerheide
Dat gebeurt zaterdag 11
juli op de schuttersweide
aan de Baneheiderweg op
Bocholtzerheide en zondag
12 juli voor het Bocholtzer
kampioenschap (door niet
schutters).
de invulling voor dit
weekeind:
Zaterdagmorgen om 9:15
verzamelen bij Chinees restaurant Rose Garden op de
Bocholtzerheide, samen met
de drumband van G.V. Wilhelmina. Hierna wordt om
9:30 uur vertrokken richting
kerk
(Route 1: Heiweg en Pastoor
Neujaenstraat.) waar de Heilige Mis wordt bijgewoond
voor leden en overleden
leden. Aansluitend wordt het
kerkhof bezocht en dan koffietafel en feestvergadering
gehouden in café ‘Oud Bocholtz’, waar ook de loting zal
plaatsvinden voor de volgorde van het koningsvogelschieten. Na de feestvergadering wordt regerende
Koning Nico Volders aan de
Prins Hendriksstraat 23
Bocholtz afgehaald. via de
Past.Neujeanstraat, Dr. Nolensstraat en Wilhelminastraat.
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Om ±13:45 uur vertrekt men
richting schuttersweide, Baneheiderweg 45 via Prins
Hendrikstraat, Julianastraat,
Schoolstraat, Groeneweg,
Kerkeveld, Groeneweg en
Baneheiderweg ) waar de
genodigden om ± 14:45 uur
de openingsschoten verrichten en de strijd kan beginnen
voor de titel koning 2015/
2016. Tijdens het Prinsen
schieten, mag regerend
jeugdprins Bram Kelleter zijn
eer verdedigen.
startschot
Het feestcomité heeft Jo Havenith weer bereid gevonden
om het affiche t.b.v. het 125
jarig bestaan van St. Henricus

te ontwerpen.
Met het onthullen van dit
affiche wordt het startschot
gegeven voor het komende
jubileumsjaar. Een half uur
nadat de nieuwe koning en
prins bekend zijn, worden
deze ter plekke gehuldigd en
gefeest op muziek van DJ. D’r
Huppie. Aanvang van het
Kampioenschap van Bocholtz voor niet Schutters is
zondag 12 juli om 15 uur.
Inschrijven kan vanaf 14:30
uur. Wees op tijd om teleurstellingen te voorkomen.
Iedereen kan meedoen. (inleg €2,- ) Schutters uitgesloten! Beide dagen geen
entree.

Koningspaar Nic en Maria Volders
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SPORT
Koninklijke 0nderscheiding bij WDZ
Zondag 28 juni, rond 12.30 uur en
tijdens de Jubilarissendag van de
voetbalvereniging in de kantine
aan de Neerhagerbosweg op de
Bocholtzerheide, werd Wiel
Ramakers (55) benoemd tot lid in
de orde van Oranje-Nassau
Zijn activiteiten:
Wiel was gedurende 6 jaar (19911997) elftalleider en verder van
2005-2007 en vanaf 2012 bij het
eerste. Was van 1991-2002 (11
jaar) medeorganisator van de carnavalsactiviteiten bij de vereniging. Is vanaf 1997 lid van de

commissie voetbaltechnische zaken.
Verder bekleedde
hij diverse
bestuursfuncties
vanaf 1998, was
van 2005-2013 secretaris en daarna , tot nu toe, 2e
voorzitter. Tenslotte nog van
1999-2003 voorzitter van de
jeugdkampcommissie en van
2000-2006 jeugdleider.

➨

Wiel temidden van Burgemeester Richard de Boer en echtgenote Hella.

Uitslagen toernooi TVS
Het jaarlijks tennistoernooi
van de Tennisvereniging uit
Simpelveld op zondag 28 juni
is zeer succesvol verlopen.
De finale uitslagen zijn als
volgt:
HD3 30+
Mike Meuwissen, T.V.S., en Roger Sijben (2), Bas Kemperink
en Ruurd Polderman (1), T.V.S.,
6-3 3-6 7-6 .
HD5 30+
Dennis Rohloff en Steven Wals,
L.T.C. Hoensbroek, Pascal Jentsch, T.V. Rapid, en Marc Werry
(1), T.V.S., 7-5 3-6 7-5 .
GD5 30+
Wim Bisschoff, T.V.S., en Daph-

Rood Groen LVC’01 wint
Vroege Vogel-Actie
Verenigingen die uiterlijk zondag 31 mei
hun bestelling voor de Grote Clubactie
2015 plaatsten, maakten voor hun vereniging kans op 15 fantastische geldprijzen. Rood groen LVC’01 was 1 van de
snelle beslissers voor de actie in september van dit jaar. Het resultaat was dat ze
middels loting 1 van de gelukkige winnaars waren van een mooi geldbedrag
van €250,-.
rooskleuriger
Herman Wehkamp, coördinator van de
Clubactie bij Rood Groen LVC’01, is zeer
gelukkig met deze extra ondersteuning:
"Wij kunnen het geld goed gebruiken. We
zijn de laatste jaren sterk op aan het krab-
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belen uit een zwarte periode van onze
vereniging. Financieel ziet het er allemaal
weer een stuk rooskleuriger uit dan jaren
geleden. Deze prijs geeft ons wederom
een zetje in de juiste richting.
ultieme beloning
gehoopt wordt dat de leden en de supporters in Vaals in september ook weer
massaal loten gaan kopen. Dus als er in
september iemand naar u toe komt met
loten voor Rood Groen LVC’01, schroom
dan niet en neem ze af. Het is voor een
goed doel en wel de grootste vereniging
van Vaals, waar wekelijks vele honderden
mensen plezier beleven aan Nederlands
volkssport nummer 1: voetbal!

➨

ne van der Velden, L.T.C. Gulpen, Roger Bijlsma, T.V.S., en
Anne Otto (1), T.C. Kerkrade
'54, 7-5 6-7 6-2 .
HD5 50+
Ben Deguelle, TC Nieuwenhagen, en Eric Hermans, T.V.
Ubach over Worms, Ruud
Dautzenberg en Harald Everartz (1), T.V.S., 4-6 6-3 6-4 .
HD6 30+
Miquel Ploum en Werner Vliex
(3), T.V. Voerendaal, John Rademacher en Jos Vermeeren
(2), T.V.S., 4-6 6-2 6-4 .
DD6 30+
Jacqueline Foxen en Patricia
Smeets (1), T.C. Kerkrade '54,
Aniek Engelen, T.V. Ubach over
Worms, en Angelique Obernitz
(2), T.V. Rapid, 6-4 7-6 .
GD6 30+
John Rademacher, T.V.S., en Nicole Wijgerse (1), T.C. Kerkrade
'54, Lerau Crombach, L.T.C.
Gulpen, en Karin Hartman (2),
GTR, Walkover.
HD6 50+
Jeu Tummers en Thijs Zenden
(2), T.C. Bocholtz, Ruud Beumer, T.V. Oranje Nassau, en
Harry van Dok, T.V. Voerendaal,
6-3 5-7 6-1 .
GD6 50+
Hans Janssen en Clair Friedericks (1), T.C. Kerkrade '54,
Werner en Marian Vliex (2), T.V.
Voerendaal, 3-6 6-2 6-2 .
HD7 30+
Mike Schmitt, T.C. Kerkrade '54,
en Lars Steinfeld (3), T.V. Ubach
over Worms, Leon Burgers en
Ivo Kikken (7), T.C. Bocholtz, 6-

2 6-4 .
DD7 30+
Michaele Petrick en Rikie
Uiterwaal (1), T.C. Kerkrade '54,
Natascha Hellenbrand-Creuwels en Nina Schurer-Blijdenstein (12), T.V.S., 7-6 6-3 .
GD7 30+
Ron Wachelder en Anke van
Hees (1), T.V.S., Istvan Gielen
en Nina Schurer-Blijdenstein
(4), T.V.S., 6-4 6-1 .
HD7 50+
René Dijkstra en Ron Winthagen (2), T.V.S., Marcel Nilessen, T.C. Laura Eygelshoven, en
Holger Petrick (1), T.C. Kerkrade '54, 6-3 6-2 .
GD7 50+
Ger Einmahl en Beb EinmahlRobben (1), T.V.S., Ernst van
Waalwijk Van Doorn, T.V. Susteren, en Marjo Ummels (2),
T.V. Rapid, 6-2 7-6 .
DD8 30+
José de Bruin en Marie-Jose
Fouarge, T.V. Tempo, Pascale
Burgers en Mandy Muijrers, T.C.
Bocholtz, 6-2 7-5 .
GD8 30+
Gideon Snijders en Bianca
Scipio (2), L.T.C. Dentgenbach
'79, Ilja Lemmens, T.V. Voerendaal, en Manon Wiggerman
(1), T.V.S., 7-5 6-4 .
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