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Wahlwiller maakt zich hiervoor komend weekend, zaterdag 1 en zondag 2 augustus,
op.

opening
Gouverneur drs. Theo Bovens
verricht zaterdag om 11.00 uur,
samen met het “Collège communal de la Ville de Liège", de officiële opening.
Tevens wordt dan het boek "Quai de la Batte
Wahlwiller, 50 jaar een Luikse enclave (1965-2015)",
samengesteld door auteur Marcel Ploemen van
Heemkunde Wahlwiller, ten doop gehouden. De muzikale omlijsting van de openingsceremonie wordt
traditiegetrouw verzorgd door Harmonie Excelsior, dit
jaar bijgestaan door troubadour Ruud Verhoeven.
belangrijkste
onderdeel van de eerste en enige echte Luikse markt
met vooral antiek, waaronder een bijzondere collectie eeuwenoude kluizen van “Cassa Forte”, brocante,
curiosa en tweedehands goed, gecombineerd met
vele bijzondere verkoopzaken van uiteenlopende
aard en jaar extra aandacht voor oude en nieuwe
ambachten.
Lees verder op pagina 3

➨

Heerlijk toeven op het kunstweekend in kasteel Rijckholt.

Zaterdag 1 en zondag 2 augustus openen Kasteel
Rijckholt en het Koetshuis weer hun poorten voor
Kunstweekend Kasteel Rijckholt. Meer dan 60 professionele kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland presenteren er hun beeldende kunst. Eveneens
zijn er op beide dagen 3 mini-concerten van Peter
Caelen (piano) en Hans van Kerckhoven (viool) in het
klassieke genre en een ensemble van de Koninklijke
Harmonie van Gronsveld verzorgt 2 mini-concerten
met harmoniemuziek.
Lees verder op pagina 5
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Agenda
Vaals Amuse(ert)!
elke dag in de maanden juli, augustus en
september kunt u deze amusewandeling maken.
(Zie ook artikel).

Woensdag 29 juli
Vijlerhoffeest (zie ook artikel)

Zaterdag 1 augustus
Kunstweekend Kasteel Rijckholt
Beeldende kunst van meer dan 60 professionele
kunstenaars, van 12 tot 17 uur, Adres: Kasteelstraat
15, Rijckholt. (Zie ook artikel en advertentie).
•

Luikse Markt Wahlwiller

van 10- 12 uur (Zie ook artikel en advertentie).
•

Boerderijroute

GEZOCHT

BEZORGER(STER)
voor één route in Simpelveld
Minimum leeftijd 13 jaar. Ook zeer geschikt
voor gepensioneerden e.d. Prima vergoeding
en contante betaling bij elk nummer.
Aanmelden:

☎045- 5443567
Mailen kan ook:

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

Zondag 2 augustus

samen met Coen Eggen. Start 11:45 uur bij hoeve
St. Nicolaas. (Zie ook artikel).
•

van 10- 12 uur (Zie ook artikel en advertentie).

IVN Scharrelkids-struintocht
‘Watergeweld’

Dinsdag 4 augustus

Vertrek: om 14 uur vanaf parkeerwei hoeve 'Ten
Bosch', Cottessen12, Vijlen. Einde: rond 17 uur
(zie ook artikel).

Zondag 2 augustus
Kunstweekend Kasteel Rijckholt
Beeldende kunst van meer dan 60 professionele
kunstenaars, van 11 tot 17 uur, Adres: Kasteelstraat
15, Rijckholt. (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
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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Luikse Markt Wahlwiller

Anders boodschappen doen en
anderen ontmoeten
Vertrek om 9 uur, Op de Boor Bocholtz en om 9.15
uur vanaf Oranjeplein Simpelveld. (Zie ook artikel).

Woensdag 5 augustus
Woensdagwandeltocht simpelveld
Startplaats: Brasserie De Driesprong, Kruinweg 3 in
Simpelveld. Vanaf 8 uur (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.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER
Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 4 augustus wordt het oude papier
in Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit
voor 17 uur, goed gebundeld, aan de kant van
de weg plaatsen.
HARMONIE ST. AGATHA EYS
Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 7 augustus: Papier vrijdag vanaf 18
uur gebundeld langs de kant van de weg
plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
WIJK 2: Iedere 2e donderdag van de
maand: Donderdag 13 augustus: 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.

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

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand. Dinsdag 18 augustus: 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.

De volgende Troef
verschijnt, wegens
vakantie,
in week 34,
op dinsdag 18 aug.

SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand
Dinsdag 11 augustus: Ophalen oud-papier
en karton in de straten: BoschenhuizenBouwensstr.-Bouwerweg-Brandstr.-Brewerstr.
Buysroggesttr.-Clara Feystr.-Clovisstr.-DeusDiddenstr.-Dr.Ottenstr.-Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.-Gangstr.-Grispenplein-Haembuckerstr.Hennebergweg-Jamarstr.-Kapelstr.-Karolingenstr.-Kromstr.-Laurenthof-Laurentstr.-Lerschenstr.-Merovingenstr.-Molt- Norbertijnenstr.-Panneslagerstr.-PeuschkensheiderwegRomeinenstr.-Scheelenstr.-Sougnezstr.Stampstr.-Steenstr.-St.Georgestr.-St. Remigiusstr.-van Werschstr.-Verzetstr.-Vinkedelstr.- Wijnstr.-Zaunbrecherstraat en Zijstraat. Dinsdag
voor 18 uur buiten gereedzetten.

Zondag 23 augustus
Classic Mini Heuvellandtour
De mooiste tocht van Zuid-Limburg
(zie ook artikel).

Vakantiesluiting Bibliotheken
Bocholtz en Simpelveld:
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Kijkje op de Luikse Markt in 1971.

50ste Luikse Markt Wahlwiller
(vervolg voorpagina)
Zo zullen demonstraties worden verzorgd door o.a. een ganzendrijver, goudsmid Patrick Souren, een koperslager en
schoenmaker Frits Verheijen. Ook nemen weer de jaarlijks deelnemende
goede doelen en infostands een prominente plaats in, zoals Heemkunde
Wahlwiller, Hobbyclub Partij, Jongerenpastoraat Born, Oudervereniging Basisschool De Driesprong, Stad Luik, Zonnebloem afdeling Wijlre en richt Fédération du Tourisme van de Provincie Luik
een uitvoerige informatiestand in met
specialiteiten uit Wallonië. Natuurlijk
niet te vergeten nog de mondiale doelen, zoals de stichtingen Patris (Brazilië),
Floortje voor Moortje (Gambia) en
Vrienden van de Sahel (Mali).
speciale attracties
zijn de demonstraties door de kunstsmeden Ramon Ranschaert en Gert
Bonnema, Als artistieke opdracht smeden zij tijdens de markt de Luikse haan.
Maar ook door kunstenares Arlaque de
Clerque, bekend om haar abstracte
schilderkunst en schilderen op grote
doeken en Art House Limburg van Fiel
Frins. De glaskunst is vooraanstaand vertegenwoordigd door Berend van
Leunen, die grote bekendheid geniet
door glasfusing en figuren van 2 dimensionaal glas. Dit alles nog wordt nog
gecompleteerd met de kunstwerken van
Jelle Kooistra van het Haags Kunsthuis.
tentoonstelling
Bibliothèque Ulysse Capitaine richt een
prachtige tentoonstelling “Luik gezien
door de ogen van Herman van Den
Bosch”. Heemkunde Wahlwiller pakt
voor het gouden jubileum uit met een
schitterende expositie over 50 jaar
Luikse Markt, met tevens aandacht voor
800 jaar Wahlwiller.
Kermis, culinair en kindervertier
In combinatie met de markt is er een
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gezellige kermis met o.m. een nostalgische draaimolen, eendensport, lijntrek- en bussenport, springkussen, notenbar, pinda-popcorn, suikerspin en
snoepgoed, aangevuld met eetgelegenheden als broodjesbar, frites, snacks,
loempia’s, softijs, Spaanse churros en
Luikse wafels. Een vispaleis ontbreekt
dit jaar evenmin.
gratis
voorstellingen door Kindertheater De
Appelflap van Alwin den Biesen en zijn
permanent de ballonnen-, grimeer-, en
tattooclowns, Pipo, Cindy en Heike in de
weer.
Fifty festival
is er speciaal voor deze vijftigste editie
georganiseerde muziekfestival met voornamelijk artiesten van eigen Wilderse
bodem, georganiseerd door Roy Scheffers en Rob Wassenberg.
doorlopend
Zijn er op zaterdag, vanaf 12.30 uur, live
optredens van: B Band, Blues & Zo, Donna Voce, Hole & Corner Tribute, Dwayne
Horbach, Henny en Regina Knops, Erwin
Lennarts, Steve Mc Cloggy, Moonspark
en Christine Timmermans en in de
avond door Hunting Robin, Resonate en
Booz’n Blues.
Zondag 2 augustus wordt het programma muzikaal vervolgd met Die Eiserbach
Musikanten, Full Circle en Hey Angie op
het podium bij Gasterij A gen Kirk. De
markt is dagelijks open van 10-18 uur.
entree
voor volwassenen is €2. Kinderen t/m
12 jaar hebben gratis toegang. Het
entreebewijs is tevens een lot waarmee
mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst is voor goede doelen.
gratis
parkeren is er op een van de terreinen
speciaal ingericht door
C.V. De
Boemelaire en P.H.V. Geduld Overwint.
Meer info op www.luiksemarkt.nl

➨

Anders boodschappen doen
en anderen ontmoeten
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 eventuele 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.

➨

Tom Kleeven
&
Francis Frissen

geven elkaar het ja-woord
op zaterdag 8 augustus om 15.00 uur
in de kerk van de H. Jacobus de Meerdere
te Bocholtz
Wij vinden het fijn, als u hierbij kunt zijn.
ons adres is:
Hofstraat 9 • 6351 BD Bocholtz
Pagina 3

Truukblik Brónk Lemieesj
Engerwaeg
Zóndig d’r 5e juli woar i Lemieësj wer de brónk wie giddes joar. Nit alling de route woar angesj dan vurrig
joar, óch de versieringe óp en nevver d’r waeg lete
nuuks te wunsje uvver. Buurtsjap Mamelis houw e sjun
sjtuksjke wèrk aafgelivverd. Óp twei plaatsje sjtóng e
rusaltaar woa gebeand en durch ‘t mannekoer gezónge wòat. De ieësjte rusplaatsj woar óp d’r Engerwaeg.
E rusaltaar mit väöl grung sjtóng doa de luuj óp te
wade. Al vanaaf ‘t begin van d’r Engerwaeg woar d’r
waeg gans pasend aafgesjtèmd.
Sjun versierd góng ’t wier noa ’t tweide rusaltaar.

2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj

ga gee sjleët duo zoewie die zich wete a
te vulle. Noa de mis woat me in de gelaegenheed gesjteld um ing tas kaffe, of
wat dan óch, en e sjtuk lèkkere gesjponserde vlaam te goa hoale. Alles beejgenee bekaeke,
houw me óp dae zóndigmörge e vol program gehad:
ing sjun wandeling durch vèldwaeg, wei en busj, gebaend, ing mis óp ing plaatsj woa me normaal nit kunt of
moag kómme, meugelik gemakt durch de gastvreejheed van d’r kastieëlheer, gezank van ’t koer, gezellige
klanke van de harmonie, óch noa de mis.
bedanke
Da nog de persoeëne die hieël tevreie woare: d’r haer
Pastoer dae zich noa de mis ‘Bovve’ bedanket dat ’t
druug woar bleëve. De harmonie die ing oorkonde oet
1934 uvverhandigd kroog. De twei persoeëne die in de
figuurlike blumkes gezatte zunt woade. En warsjeinlik
woar óch gidderinge dae hat beejgedrage dat alles
gód verleep, tevreie. Noe mienge i-druk leep alles óp
rölkes. I dat geval is dat wie ing symbiose, deginnige
die alles regele, kenne nit zónder publiek en angesjum
ken ’t publiek nit zónder de luuj die alles bis in de puntjes verzurge. En alling meh wen die symbiose uvver- Zaterdag 18 juli is er door een groep vrijeesjtèmt, kriet me e gesjlaagd resultaat. Zoe ziet me willigers onderhoud uitgevoerd aan de
woa e kleej dörp groeët i ken zieë.
ruiterpaden rondom de Voeleborn in het

Troef de goedkoopste in kleur

Ruiterpaden
Vijlenerbos
onderhanden
genomen

Verseering vuer ‘t tweide Rusaltaar.
water
Sjun geste: óngerwaeg koeënt me inge beëker
(bron)water krieë en beej de wermte die al langsaam
begón óp te kómme, woare hieël gèt luuj die mitlepe,
zicher vroeë doamit. Durch ing wèj, mit nit al te hoeëg
graas, kómp me in e sjtuk busj tereët en doanoa beej’t tweide rusaltaar.
Kastieël
Doa a-kómme, begón èffe sjpieëder de mis. Nit alling
woat durch mannekoer CCK ’74 gezónge en durch
harmenej St. Catharina gesjpeëld, óch woat i ‘harmonie’ same gezónge en gesjpeëld. Noa mieng mening

Bej ‘t Altaar an’t Kastieël.

Rijschool M. Reinders
Bocholtz
tel: 06 46731861

Vijlenerbos.
Zo zijn o.a. de volgende werkzaamheden
gedaan: -takken, stenen en zwerfafval verwijderd -bomen en struiken gesnoeidpaden breder gemaakt (van erg smal terug
naar de oorspronkelijke breedte van het ruiterpad) en de ruiterpaden gesleept.
meer onderhoud
gebeurt er op de volgende onderhoudsdag,
die gepland staat op zaterdag 19 september.
Opgeven kan via ruiterpaden@gmail.com
of
www.facebook.com/groups/RuiterpadenVijlenerbos
Deutsche kurzfassung:
Am 28 Juli wurde an den Reitwegen beim
Voeleborn im Vijlenerbos gearbeitet. Wir
möchten euch alle einladen zum nächsten
Instandhaltungstermin Samstag 19 September. Anmelden über
ruiterpaden@gmail.com oder
www.facebook.com/groups/RuiterpadenVijlenerbos

Lesprijs
per uur €

42.50

(pakket)

Voordeelpakket

€1095.
* theorie examen

--

* eigen verklaring CBR
* praktijk examen B
* 20 rijlessen à 60 min.
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Zaterdag 18 juli j.l. is er hard gewerkt aan de Voeleborn en het ruiterpad
eromheen.

Nr. 31 • 28 juli 2015

Kunstweekend
Kasteel Rijckholt
(vervolg voorpagina)
creatief
De jongste bezoekers kunnen, onder vakkundige begeleiding, op beide dagen creatief zijn in de "Kunsthoek voor de Kids".
August Hoon organiseert een wijnproeverij op beide dagen. Bovendien kan men te
allen tijde genieten van een hapje en een
drankje op het sfeervolle terras van het
Koetshuis.
Kunst en Kitsch
Alleen op zondag kan men tussen 13.30 16.30 uur bij "Kunst&Kitsch" maximaal 2
objecten p.p. laten beoordelen door 2
beëdigde taxateurs.
info
Adres: Kasteelstraat 15, Rijckholt.
Openingstijden: zaterdag 1 augustus van
12.00 tot 17.00 uur en zondag 2 augustus
van 11.00 tot 17.00 uur.
Toegangsprijs: €5,00 vanaf 13 jaar, inclusief een lot, een full colour bezoekersgids
en gratis parkeren.
Meer info:
www.kunstweekendkasteelrijckholt.nl
of op facebook.

➨

Vaals Amuse(ert)!
Een Bourgondische & historische amusewandeling van ca. 10 km door het
Zuid-Limburgse Heuvelland De belangrijke aspecten hiervan staan in een
kersvers wandelboekje met vijf vouchers die men kan inwisselen voor een
amuse op verschillende locaties.
Het unieke is dat gestart kan worden op
elke locatie, waar het boekje te koop is.
De tocht voert u langs historische locaties
in Vaals en omgeving en de aangesloten
deelnemers verrassen u, tegen inlevering
van de voucher uit het bewaarboekje,
met een typisch (lokaal) hapje.
De volgende gelegenheden doen mee
aan de wandeling: Herberg Oud HolsetRestaurant de Raadskelder-Kasteel
Bloemendal- Gasterij Hoeve de Linde en
Kasteel Vaals-broek allen in Vaals.
elke dag
in de maanden juli, augustus en september kunt u deze amusewandeling maken.
Tijdens de Juli-Kunstmaand is er op diverse locaties eveneens kunst te zien.
*Restaurant de Raadskelder en Gasterij
Hoeve de Linde zijn op woensdag
gesloten.
Wandelboekjes zijn te koop voor slechts
€9,95 p. stuk op iedere locatie en tevens
bij de VVV-winkels in Vaals, Gulpen en
Valkenburg aan de Geul.
Meer info op www.vaalsamuseert.nl

➨
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Schitterende 17e J&J tocht
Zondag 18 augustus naar o.a. Jezuïtengrotten
in Maastricht, Kasteel Neercanne en Kanne in
België. Goed weer, unieke grotten enz.
De volgende tocht is nog niet bekend, misschien in het volgend nummer van Troef.

➨

Groepsfoto op de trappen bij de Franse tuin van kasteel
Neercanne. (Foto: Wiel van Gemert).

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 1 augustus
15.00 uur: Uit dankbaarheid b.g.v. 50-jarig huwelijk. 19.00 uur: Geen H. mis
Zondag 2 augustus
9.45 uur: Wim Jeukens (collecte)
Maandag 3 augustus
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
Zaterdag 8 augustus
19.00 uur: Gest. jrd. Hub en Miet Thiessen-v.d.
Broek; Gest. jrd. ouders Bremen-Kleuters; Ouders Olischlager-Lumey
Zondag 9 augustus
9.45 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux
Maandag 10 augustus
19.00 uur: Mien Haambeukers-Vaessen en zoon
Sjaak; Familie Debie-Pelzer en Frans en Willem
Pelzer
Zaterdag 15 augustus
19.00 uur: Maria Ten Hemelopneming (zegening
Kruiden); Jaardienst Jef van der Krogt; Lena
Schreuders-Aarts (nms. Buurt); Frits en Henriëtte
Kokkelmans-Mulders
Zondag 16 augustus
9.45 uur: Maria Ten Hemelopneming (zegening
kruiden) Marieche Lauvenberg
Maandag 17 augustus
19.00 uur: Geen H. mis

In juli & augustus pauze
van 12.30-13.30 uur
Pagina 6

Nr. 31 • 28 juli 2015

Classic Mini Heuvellandtour
Vakantie van maandag 27 juli t/m
11 augustus. Woensdag 12 augustus
staan wij weer voor klaar!
De Mini’s weer op weg.

Wo.

Boerderijroute

Hoeve Synter Cloayss (historische naam) bij het begin van de Oude Molenstraat waar men
bij elkaar komt. (Foto: Leo Franzen)

Heemkundever. De Bongard in de gem. Simpelveld deelt ons het volgende mee: Voor monumenten en historische panden is vaker interesse getoond en wil men graag altijd iets meer van weten. Helaas
op korte termijn, maar er is de mogelijkheid geboden om
samen met Coen Eggen een paar boerderijen te bekijken
met als interessegebied de bouwhistorie en wel zaterdag 1
augustus a.s.
Vanwege de onderlinge afstanden en om de tijd zo goed mogelijk in te korten gaat er met de groep in auto’s van locatie naar
locatie gereden worden. In verband met de parkeermogelijkheden is het handig samen verder te rijden.
11:45 uur samenkomst bij hoeve St. Nicolaas. Nadat hier een
rondje gelopen is gaat men bij elke hoeve minimaal een uurtje
blijven, met als vervolgroute hoeve Bulkum, Molsberg,
Waalbroek, Gillishoff, De Hof en Paumstraat.
maximum
Omdat de groep ook weer niet te groot mag worden hanteert
men een maximum van 20 personen. Helaas zijn ook aan deze
excursie kosten verbonden en vraagt men voor leden €5,= en
niet-leden €7,50.
Graag even bevestigen voor deelname via de mail:
DeBongard@hotmail.com
Heemkunde vereniging De
Bongard, Pascalle Hamers ☎06-12.83.14.80.

Vindt dit jaar plaats op 23 augustus.
Verwacht wordt net als voorgaande
jaren, weer met een groot aantal
classic mini’s door het prachtige
heuvellandschap van Nederland,
Duitsland en België te rijden.
kronkelende wegen
De laatste jaren was Bocholtz het
begin- en eindpunt van de tocht. Dit
jaar is de start echter midden in het
Mergelland: het pittoreske dorpje Eys.
Vertrokken wordt vanaf de Eyserhof
(Wittemerweg 7, Eys) waar er voor iedereen koffie en vlaai is. Na een schitterende tocht over kronkelende wegen
met de mooie uitzichten (incl. tussenstop met drankje) is het eindpunt op

het vertrouwde adres: Hoeve Sint
Gillishof (Zandberg 20, Bocholtz). Hier
is er een goed verzorgde BBQ, omringd door alle deelnemende mini’s.
Mede dankzij sponsoren zijn de prijzen
weer tot een minimum beperkt (17,50
p.p.; kinderen van 4 t/m 12 jaar 7,50;
tot 4 jaar gratis).
het rallyschildje
Omdat de kosten hiervan gedekt worden uit de sponsorgelden en er maar
een beperkt aantal beschikbaar is,
geldt ook dit jaar weer “wie het eerst
komt, wie het eerst maalt”. Website:
www.heuvellandtour.nl email:
heuvellandtour@online.nl
Inschrijven voor 17 augustus!

➨

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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Groep 8 in hoofdrol
spetterend cabaret
Voor de tweede keer in het bestaan
van de Basisschool Bocholtz hebben
de 55 kids van groep 8 hun ‘lagere
schoolperiode’ afgesloten met een
spetterend cabaret Het thema was
“Around the world”. E.e.a. een co-productie tussen leerkrachten, ouders,
oudervereniging en schoolverlaters.
stralen
Een keur aan artiesten en acts uit alle
delen van de wereld passeerden, tij-

Conchita Wurst kon niet ontbreken.

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
Pagina 8

dens de twee uur durende voorstelling,
de revue, waarbij iedereen minimaal 3
keer op de bühne stond. Belangrijkste:
‘’alle kids straalden in hun eigen hoofdrol”. Er waren liefst drie voorstellingen:
Twee voor de andere basisschoolleerlingen en op vrijdagavond 10 juli j.l. de
“Grande finale” voor ouders en leerkrachten. Aansluitend “naborrelen” in
Café d’r Aowe Kino.
nieuwe uitdaging
De schoolverlaters konden hiermee op
hele mooie wijze hun schoolperiode
afsluiten. Ze zijn met hun talenten helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging.
De werkgroep cabaret: Silvia Kikken–
Esther Vaessen–Anke Huynen–Remy
Geurts–Joyce Vliegen–Fleur Franssen
René Grooten wenst alle kinderen heel
veel succes en plezier toe in de voortzetting van hun studie.

➨
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Frank Desgronte nieuwe
koning St. Henricus
Zaterdag 11 juli werd voor de 124ste
keer geschoten om het koningschap
van de kruisboogschutterij op Bocholtzerheide. Er namen 14 senior leden
aan de strijd deel. Nadat de eregasten hun ereschoten hadden uitgevoerd, begonnen de schutters aan
een zeer spannende strijd. In de 12de
ronde en bij de 61ste treffer kon
Frank Desgronte zich als nieuwe
koning laten installeren.

Woensdagwandeltocht
Woensdag 5 augustus organiseert wsv NOAD de 4e woensdagtocht van dit jaar vanuit Simpelveld. De routes voeren door de
mooie grensregio van Oostelijk Zuid-Limburg. Men kan de 5 en
10 km wandelen, wilt u 15 km lopen dan kan dit ook, door na de
lus van 10 km ook nog die van 5 km te doen. De 5 km gaat over
een rustige veldweg naar Simpelveld. Via het kloosterpark naar
het hellingbos, alwaar men o.a. de Lourdesgrot en de fraai gerestaureerde kruiswegstaties passeert. Via de Oude Molsberg en
het Molsbergervoetpad keert men terug naar de startplaats.
mooie vergezichten
Het parkoers van de 10 km brengt de wandelaar eerst via Baneheide om van hieruit af
te dalen naar Nyswiller. Van hieruit gaat
het via de Schulsbergweg, waar men kan
genieten van mooie vergezichten tot ver in
België en Duitsland, naar Wahlwiller alwaar
rust. Via een mooie wijngaard bergop naar
de Karstraat, om via rustige veldwegen
terug te keren.
Startplaats: Brasserie De Driesprong,
Kruinweg 3 in Simpelveld. Volg de pijlen
richting Natuurtransferium en bungalowpark.Starttijd: 15 km van 8-13 uur,
10 km van 8-14 uur en de 5 km van 8-15 uur.
Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: €2,50. Leden van erkende wandelsportorganisaties
ontvangen €1,- korting. Er is een sticker te koop voor €0,25. IVV stempel is aanwezig. Bij inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor onderweg.
Inlichtingen: Han Pirovano, ☎045-5250190 of 06-12.53.47.31,
e-mail: info@wsv-noad.nl website: www.wsv-noad.nl
De wandeltocht gaat onder alle weeromstandigheden door!, denk
aan passende kleding en schoeisel, deelname is op eigen risico, deelnemers zijn verzekerd voor schade aan derden.

Troef de goedkoopste in kleur
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bijzonder
Sinds 1989 is Frank lid, en dit is de 1ste
keer dat hij koning is. Bijzonder is dat
Frank in Jevenstedt woont, een dorp in
Schleswig-Holstein, ergens tussen Hamburg en de Deense grens en zo’n zeshonderd kilometer (enkele reis) van
Bocholtzerheide.
afzakken
Zeker twee keer per jaar zakt hij samen
met zijn familie af voor het koningsvogelschieten en de jaarvergadering. Hij
wilde zo graag eens koning worden, en
nam die zaterdag zijn dochter Selina als
mascotte mee. Door die steun mag
Frank zich nu koning noemen tot het
125-jarig jubileum in 2016 van vrijdag 8
t/m maandag 11 juli 2016 op de
Bocholtzerheide.
reserve Koning
werd Kevin Volders met 9 treffers van de
12 geschoten rondes. De koppelprijs
ging naar Kevin Volders en Piet Habets
samen met 16 treffers in totaal. De
staart was voor Nic Volders, de linker
vleugel werd naar beneden gehaald
door Piet v.d. Weijer, de kop was
voor Jo Franssen en de rechter vleugel werd door Ger Heckmans weggeschoten.
prins
Tevens was er een jeugdcompetitie
om het prinse-schieten van Bocholtz. Na een enerverende strijd was
het Bram Kelleter in de 57ste ronde
en met de 34ste treffer die de vogel
naar beneden schoot en zich prins
2015/2016 mag noemen.
niet-schutters
Een dag later, zondag 12 juli, veroverde Michel Nicolaije in de 4de

De nieuwe Koning, Frank Desgronte

ronde en met de 32ste treffer het kampioenschap van Bocholtz “voor niet
schutters”. Er waren in totaal 30 deelnemers. De prijs van ‘voor schutter’ was
voor Erwin Brouwers en die van ‘na
schutter’ voor Carina Willemsen.
Een geslaagd weekend voor Sint
Henricus, waarvoor men iedereen
bedankt die hieraan mee heeft gewerkt, op welke manier dan ook.

➨
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IVN Scharrelkids-struintocht

‘Watergeweld’ in het
eeuwenoude Geuldal
Weer Vijlerhoffeest

En maar scharrelen.

Zaterdag 1 augustus, voor alle
kinderen van 6-12 jaar met
(groot)ouders. Vertrek: 14 uur
vanaf de parkeerwei van hoeve
'Ten Bosch', Cottessen12, Vijlen.
De lengte van de tocht is 3,5 km.
Einde: rond 17 uur.
beleving
Onder begeleiding van IVN Heimansgidsen op zoek naar bijzondere plekjes langs de Geul, die natuurontdekker Eli Heimans meer
dan 100 jaar geleden bezocht.
Kijken door het brilletje van deze
sympathieke leerkracht uit Amsterdam en ons, net als Eli Heimans

tóen, verwonderen over wat we
allemaal ontdekken. Meedoen aan
deze struintocht, met onderweg
veel doe-activiteiten, is een beleving. Deelname is gratis!
kunstige pizza
Van zo’n tocht raak je natuurlijk
uitgehongerd. Daarom kunnen na
afloop van de tocht, zowel kinderen als volwassenen, een rijkelijk
belegde pizza eten bij hoeve Ten
Bosch. Maar.., die moet men wel
eerst zélf maken. Het deeg staat er
klaar en de rest zelf doen. Er is
ruime keuze aan beleg en mag er
een eigen kunstwerk van maken!
Vervolgens wordt de pizza in de
oven gebakken en daarna is het
smullen geblazen. Het zelf maken
en opeten van die pizza kost p.p.
€5,-.
aanmelden
Lijkt dit een spannende, actieve
natuurmiddag? Dan vóór 31 juli
a.s. aanmelden bij Josien van
Boekel: boekel1@home.nl of bij
Marianne Bonten:
mariannebonten@gmail.com
We verheugen ons jullie te mogen
verwelkomen.

Dit jaar met een spetterend optreden
van de coverband Anderkovver en
een extra performance van de zanger Dwayne Horbag. Het feest wordt
gehouden morgen woensdag 29 juli
op het parkeerterrein tegenover Hotel restaurant Vijlerhof in Vijlen.
Vanaf 20.00 uur wordt er een nonstop programma geboden met hapjes en drankjes waaronder een barbecue.
bijzonder
De uitvoering van de covers die
Anderkovver speelt mag gerust bijzonder worden genoemd; daarmee onderscheidt men zich van anderen. Alle
muziekstijlen komen terug tijdens een
optreden, op niveau vertolkt en met de
juiste sound voor elke gelegenheid. Een
extra optreden is er met Dwayne
Horbag. Hij begon in 2007 al met zingen en werd ontdekt door Erwin Lennarts, Roy Moonen en Axel Lindelauf
van Volumia. Hij stond binnen no-time
in allerlei grote programma’s waaronder Jan Smit, Tros muziekfeesten en het
mega piratenfestijn voor 15.000 mensen in Neer. De singer-songwriter
schrijft zelf liedjes met piano en gitaar.
Nu zet Dwayne verscheiden festivals en
podia op de kop met Limburgstalige

Singer-songwriter Dwayne Horbag.

meezingers! Omdat Anderkover en
Dwayne allebei hun `roots` in Limburg
hebben, brengen een ode aan Rowenheze!
Voor diegenen die het iets rustiger aan
willen doen: ANDERKOVVER en
Dwayne zijn ook perfect te zien en te
beluisteren op de aangrenzende terrassen. Het feestterrein wordt voor deze
gelegenheid geheel overdekt, zodat de
weersomstandigheden geen roet in het
eten kunnen gooien. De toegang is
geheel gratis.

Felicitaties 50-jarig huwelijk
Op 16 juli jl. vierden de heer en mevrouw Cristes-Stubbe uit Vaals hun 50-jarig
huwelijksfeest. T.g.v. dit gouden huwelijksjubileum bracht burgemeester Van Loo
een bezoek aan de familie, uiteraard vergezeld van de beste wensen van het
gemeentebestuur en een attentie.

➨
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Ca. 8.000 maandelijkse
bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf
maandag/dinsdag
een complete uitgave
op internet.
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Burgem. Reg van Loo met het gouden paar Cristes-Stubbe.
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Schutterij St. Hubertus
Ubachsberg wint ZLF 2015
Zondag 19 juli werd in Montfort voor de 67e keer het Zuid-Limburgs Federatiefeest gehouden. Op dezelfde locatie als in 1983 mocht schutterij St. Urbanus
dit mooie schuttersfeest voor de tweede keer organiseren. Langs de optochtroute konden de vele toeschouwers genieten van 55 prachtige Limburgse
schutterijen.

Nieuwe pauken voor
Sint Agatha
Tijdens het eerste zomerconcert van de Eyser harmonie op 18 juli j.l.,
samen met Hanzon Vocaal, kinderkoor en de jeugd van Klavertje Vier
dat overigens een groot succes werd, werden de nieuwe pauken, die
met financiële ondersteuning van het Prins Bernhard Cultuurfonds zijn
aangeschaft, officieel in gebruik genomen.

➨

St. Hubertus in de optocht.

ereprijs
Net als op het recente OLS in Maasniel
kwam St. Hubertus uit Ubachsberg tijdens de wedstrijden in de optocht zeer
goed naar voren, hetgeen resulteerde in
ereprijzen beste houding optocht, defilé
en mooiste geheel.
Ook op het feestterrein kwamen de
Bergsche schutters bij de diverse
groeps- en individuele wedstrijden bijzonder goed voor de dag en wisten
mooie prijzen (veelal een 1e) in de
wacht te slepen.
in de running
Als topper zette het A-zestal bij het
schieten de puntjes op de i. De goede
resultaten op het OLS kregen een mooi

vervolg: men wist door te dringen tot de
kaveling met nog 16 concurrenten. Een
mooie en spannende strijd werd gestreden. Tegen de avond waren nog 3 verenigingen in de running voor de eindzege. De schutterij uit Linne moest genoegen nemen met de derde plaats en de
invallende duisternis was aanleiding om
de eerste plaats te delen tussen St.
Petrus & Paulus Susteren en St. Hubertus Ubachsberg.
Door de hoogste score tijdens de
optocht en het schieten, werden de
mannen en vrouwen van St. Hubertus,
net als in 2014, de trotse winnaar van
het ZLF.

➨

Tijdens het zomerconcert zaterdag 18 juli j.l.

Een spetterend muziekfeest!
Zaterdag 18 juli stond het
grensstadje Vaals in het teken van het Prosit Sommerfest. Dit jaar kreeg het evenement van C.V. de Plintepuutsjere een uniek Bayerisch tintje mee met optredens,
geheel in thema. Het zomerse muziekevenement beleefde alweer haar twaalfde
editie en werd ook dit jaar
weer massaal bezocht.
Wir Sind spitze staat al jaren
bekend als een geweldige,
kwalitatief hoogstaande coverband. De vijf doorgewinterde muzikanten brengen
een geweldige, humoristische, muzikale mix van de
populairste Schlagers, de
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beste Polkas en de foutste
Ballermann Party hits.
De tussenacts Ina Colada en
de Biergarten Boys lieten
beiden zien wel raad te
weten met het gekozen
thema. Vooral Colada bleek
een echt podiumbeest.
De Plintepuutsjere hopen
dat de omwonenden hier
niet te veel last van hebben
gehad en een klein beetje
begrip voor de situatie. Dit

prachtige evenement wordt
slechts één maal per jaar
georganiseerd. Na de buitenoptredens verplaatste de
feestende massa zich naar
grandcafé Zera. Hier ging het
evenement tot in de kleine
uurtjes door op de muziek
van DJ Jens. Voor foto’s kan
de facebookpagina van het
Prosit Sommerfest geraadpleegd worden:
www.facebook.com/VolsTropical
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