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Paardensport in
Bocholtz
Ook dit jaar weer strijden deelnemers van jong
tot oud om de prijzen die te verdienen zijn op
het Concours Hippique te Bocholtz!
Naast alle tennis- en voetbaltoernooien is er ook dit jaar weer
een spring- en dressuurwedstrijd op de Bocholtzerheide. Op de
terreinen van PC en LRV de Sportvrienden strijdt jong en oud voor
de prijzen in diverse categorieën.

Jan Vaessen legt zo. 7 sept. 2014 de laatste hand aan de versiering bij het
kruis aan Ten Oaveres (Overhuizen).

De Brónk trukt werm i Bóches

Dressuur voorstelling vrijdagavond.

Verder in

TROEF
Winnaars
3
kermisloterij
kunst en erotiek
4
bibliotheek Vaals
Gouden keiendorp
10
tocht Bocholtz
Jubileumtocht Jesjpòòrt
en Jesjtivvelt geslaagd12

Op vrijdagavond 16 juni
komen om 19.00 uur de
semiprofessionals in de
dressuur in actie in de
categorieën Z1 - Z2 - ZZlicht
paarden en pony’s. Zaterdag B
t/m M2 paarden en zondag 18
juni B t/m pony’s.
Beide dagen vanaf 12 uur

selectie
Ook dit jaar is de wedstrijd
in Bocholtz weer een
selectiewedstrijd voor de
Limburgse kampioenschappen.
De deelnemers zullen
ongetwijfeld hun beste beentje
voorzetten om een felbegeerd
ticket te winnen.
Toegang is alle dagen gratis, u
bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen!

De Buurtvereniging Um d’r Paum gaat komende zondag 18 juni
weer aan de slag. De processie komt in de nieuwe opzet (er is
elk jaar nog maar één Brónk) elke twee jaar ook än d’r Paum. Dit
jaar steken de Paumers weer de handen uit de mouwen en met
nieuwe ideeën de Brónk weer een waardige doorkomst bieden.
Overhuizerstraat, Paumstraat en Emmastraat krijgen weer de
aloude straatversieringen, ,aangevuld met nieuwe creatieve
elementen. De bewoners van de Gasthof en de Hofstraat zullen
zeker niet ontbreken. De buurt staat allang bekend om hun gezellige
feesten, wandelingen knutselavonden etc. . en om serieuze zaken,
zoals het zieken bezoeken ,de ouderen in de buurt, het beheren ,
onderhouden van de kapel.

6 uur
zondagmorgen zijn dertig tot veertig mensen in de weer.
Het zal door de nieuwe vroegere datum van 18 juni al lekker licht
zijn. De Brónk zelf is voor sommigen bijzaak, maar samen dit doen
om een gebruik in ere te houden voor mensen voor wie dit wel nog
betekenis heeft, dat siert de saamhorigheid en respect voor elkaar.
Om acht uur een gezamenlijk ontbijt en daarna nog volop aan de
bak, want om 10 uur dient alles gereed te zijn, hopelijk gaat het niet
regenen dan is alles voor niets.

zeventig jaar
gaat dat al zo. Na de processie kunnen de bezoekers nabij het
rustaltaar een koffie met wafel nuttigen om lekker wat bij te praten
. Tot ongeveer 13.00 uur kan men de straatversieringen en de
bloemsierkunsten bewonderen. Dan begint het opruimen. Een
verzoek is om de straat zondag tot 14 uur autovrij te houden.
Bloemen voor versieringen zijn zoals altijd zeer welkom.
Het thema van dit jaar is “Christenen en vluchtelingen”

Troef op Facebook (link www.facebook.com/weekbladtroef),
met foto’s en meer en.... met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl .

HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg-Vaals
Voor niet spoed zijn de praktijken
van 8 - 17 uur en in Vaals van
8-12.30u. en van 13.30-17 uur bereikbaar.
Huisartsenmaatschap Bocholtz 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg 045-5754747
VAALS
Huisartsen Bruggeman en Broere 043- 3062744
Huisartsen Habets en Stouten
043-3061383/
3061239
Spoednummers
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:
045-5441208
Simpelveld:
045-5440325
Ubachsberg:
045-5754747
Vaals:
Bruggeman en Broere: 043- 3062780
Vaals:
Habets en Stouten: 043-3062468/ 3060123
Na 17.00 uur en in het weekend wordt U automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in
Heerlen
Rechtstreekse nummer van
Nightcare 045-5778844
•••
OPENINGSTIJDEN APOTHEEK
SIMPELVELD/BOCHOLTZ
Bocholtz: ma. t/m. vr. van 8.30-12.30 uur en van
13.30-17.30 uur. 045-5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30 - 18.00 uur.
045- 5441100
Buiten genoemde openingstijden kunt u voor
spoedgevallen in avond, nacht en weekend terecht
bij de Dassenburcht
Apotheek op het ziekenhuisterrein
Atrium MC te Heerlen,
Henri Dunantstraat 5 Heerlen,
045 - 5741004.
TANDARTSEN spoedhulp 06-51.27.20.39
(voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPENWITTEM en VAALS)
IMPULS MAATSCHAPPELIJK WERK
inloopspreekuren:
Bocholtz: Donderdag 14 - 15 uur, Welzijns Medisch
Centrum, Kommerstraat 51 045-5440999;
Simpelveld: dinsdag 14 - 15 uur, Gemeentehuis
Markt 1 045- 5440999.
Crisissituaties buiten kantooruren 045 - 571 9999.
Gehandicaptenplatform
Tel. spreekuur: Elke vrijdag van 10-11 uur en na
afspraak Math Göbbels 045-5442794
of Jozé Leisten 045-5442241.
Publieksopeningstijden politiebureau Vaals,
Randweg 5:
Maandag t/m Vrijdag van 09 - 17 uur.
Politiebureau’s die doorlopend open zijn:
Maastricht, Prins Bisschopsingel 53 en Heerlen,
Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid 0900 - 8844. Internet:
www.politie.nl .
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AGENDA
Donderdag 15 juni:
Kunst en Erotiek in Bibliotheek Vaals
Lezing door Arjen van Prooyen v.a. 19.30 uur.
Gratis toegang (zie ook artikel).

Dinsdag 27 juni:
Scootmobieltocht
vanuit Op de Boor Bocholtz om 13.30 uur.
Geen kosten (zie ook Kortvermeld).

Vrijdag 16 juni:
Dressuur in Bocholtz
19.00 uur semiprofessionals. Gratis toegang
(zie ook artikel).
•••••••••

OUD PAPIER

Jack Vinders in De Klimboom

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ

Simpelveld
Vanaf 20.00 uur (zie ook artikel).

Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 20 juni:

Zaterdag 17 juni:
Concours Hippique te Bocholtz
B t/m M2 paarden. Gratis toegang (zie ook artikel).

Zondag 18 juni
De Brónk trukt werm i Bóches
Dit jaar richting Overhuizen met versierde
Overhuizer- Paum- en Emmastraat. Van 10-13 uur
te bezichtigen (zie ook artikel).
••••••••••

Concours Hippique te Bocholtz
B t/m pony’s. Gratis toegang (zie ook artikel).

Dinsdag 20 juni:
Blijf vitaal en wandel mee
Vertrek 13,30 uur dienstencentrum Op de Boor
aan de Wilhelminastraat Bocholtz
(zie ook Kortvermeld).

vrijdag 23 Juni:
Paul van Loo in De Klimboom Simpelveld
Aanvang 20 uur (zie ook artikel).

Zondag 25 juni:
Gouden Keiendorptocht in Bocholtz
Starttijden tussen 7 en 14 uur Wilhelminazaal
(zie ook artikel).

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.

Harmonie St Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 27 juni:
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. - Markt Marktstr. - Mr. Jongenstr. - Molsberg - Moogstr.
- 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. - Vingweg
- Vliexstr. - Vroenhofstr. - Vroenkuilenweg Bocholtzerweg en Waalbroek.
Voor 18 uur buiten gereed zetten.

IN MEMORIAM PIET SAUREN
Op vrijdag 9 juni bereikte ons het droeve bericht
dat ons lid Piet Sauren op 88 jarige leeftijd
in het Verzorgingshuis Bocholtz was overleden.
Piet is in 1959 lid geworden van onze vereniging
en was elftalleider, lid van de elftalcommissie en bestuurslid.
Eind zestiger jaren onderbrak Piet zijn lidmaatschap.
Na de sluiting van de mijnen trok hij met zijn gezin
naar Apeldoorn. Na zijn terugkeer in 1995 werd
hij meteen weer lid en maakte zich jarenlang
verdienstelijk als lid van de groep, die wekelijks het
onderhoud van onze accommodatie verzorgd.
We wensen zijn familie veel sterkte in het verwerken
van het verlies van Piet.

RK vv WDZ Bocholtzerheide
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Winnaars
kermisloterij
Bocholtz
Het is inmiddels een traditie in Bocholtz:
de hemelvaartkermis sluit met een loterij.
De jeugd kon weer gratis meedoen. Dankzij
gulle sponsors waren er weer mooie prijzen
beschikbaar.
Na een korte rondgang van drumbank
gv Wilhelmina verrichtte wethouder
Schleijpen de trekking. De eerste prijs,
een kinderfiets ter waarde van 300 euro,
kwam terecht bij Fedde Kingma, Heiweg
198. Deze prijs werd mede gesponsord
door ’t Fietshoes vá Bóches. De tweede
prijs ging naar Jon Blezer, Steenberg 63.
Dat wordt een heerlijk dagje Toverland
voor 4 personen. Voor dit plezier tekende
de organisator van de loterij, de stichting
Bocholtz Promotion. De derde prijs was een

TV. Laat deze nu weer gewonnen worden
door de jongen die ook vorig jaar de TV won:
Bram Korver, Bongerdplein 34.
Er waren nog meer prijzen, o.a. 4 dagkaarten
voor Gaia Zoo, beschikbaar gesteld door
D’r Aowe Kino. Marielle van Hof Krichelberg
sponsorde twee ritten van 30 minuten op
een van haar ezels. Bakkerij Dreessen stelde
twee pakketten beschikbaar om muffins
te bakken, inclusief deegrol. Deze prijzen
werden in willekeurige volgrode gewonnen
door Noud Senden, Nikki van de Bombaard
23, Nighel Verspaget, Noel Mommers,
Michelle Weerts, Martijn Smeets, Sam
Tylkowski, Jayden Weijers, Fleur Beenen, Tess
Bleylevens en Aimee Quodbach.

Verliezers

zou hebben als hij bij de trekking
aanwezig was geweest. Jammer toch,
aanwezig zijn is een voorwaarde, want de
organisatie gaat geen winnaars nalopen
om de prijs thuis te bezorgen. Volgende
keer beter Dylan! Alle prijswinnaars: van
harte proficiat met jullie prijs.

Geslaagd
Bocholtz kan weer terug zien op een
leuke en geslaagde kermis, die alleen
een beetje werd geplaagd door het
warme weer. De volgende activiteit in
Bocholtz is op zondag 3 september.
In het gebruikelijke weekend van
de najaarskermis staat er weer iets
bijzonders op het programma.
Reserveer deze dag alvast!

die waren er in zekere zin ook. Dat was b.v.
Dylan Donners, die wel een prijs gewonnen
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Aanleveren redactie
per email t/m donderdag 12 uur
Advertenties en troefjes
t/m vrijdag 16 uur
Overlijdensadvertenties
zondag tot 17uur
Email: info@weekbladtroef.nl
Troefkantoor: Dr. Nolensstraat 8,
6351 GM Bocholtz 045-544 35 67
Openingstijden:
dinsdag t/m donderdag van 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 14 tot 16 uur of op afspraak
Telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren
of via info@weekbladtroef.nl

Redactie: email: info@weekbladtroef.nl
Agentschap: Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr.Nolensstraat 25 045-5441425
Klachten over bezorging 045-544 35 67
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
De Redactie behoudt zich het recht voor artikelen in te korten,
met zoveel mogelijk behoud van essentie
Troef is het voordeligste fullcolor weekblad in de regio en
verschijnt 1 x in de 14 dagen
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Gratis
multifocale zonnebril
bij aankoop van een complete
multifocale bril.*

20% korting
bij aanschaf van een zonnebril.*
* Vraag naar de voorwaarden,
m.u.v. Ray Ban
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Jan Steen “Meisje dat oester ( en misschien ook wel zichzelf) aanbiedt”.
(detail) Arjen van Prooijen.

Kunst en Erotiek in
Bibliotheek Vaals

hij naar Nederland en bespreekt enkele schilders uit de gouden
eeuw.
De burgerlijke cultuur heeft daar zijn hoogtepunt in de
genrestukken van Vermeer, Metsu, van Mieris en Jan Steen.
Aanmelden via:
vaals@heuvellandbibliotheken.nl of 043-3080110

Lezing door Arjen van Prooyen
Donderdag 15 juni – 19.30u. – gratis entree
Verborgen en verloren erotische betekenissen in
de schilderkunst van de barok en de rococo. Laat u
verrassen door een erotiserend en spannend verhaal
dat nergens vulgair wordt en aanzet tot nadenken.

Verborgen
In dit verhaal neemt hij u eerst mee naar de
verborgen betekenissen in de schilderkunst van
de 17de en 18de eeuw. Zijn verhaal start bij het
schilderij “amor vincit omnia” (liefde overwint alles)
van Caravaggio. Via de Utrechtse Caravaggisten gaat
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Mandoline
Vereniging
”Sorriënto”
Simpelveld
Muzikale agenda
Zondag 18 juni a.s. opluistering Eucharistieviering
Parochie Verschijning van de Onbevlekte Maagd
Molenberg Heerlen ter gelegenheid van een 50
jarig huwelijksfeest.
Noteer zondag 15 oktober alvast in uw agenda:
dan heeft “Sorriënto” haar jaarlijks najaarsconcert,
dit jaar met medewerking van Zangkoor Sint Jozef
arbeider Huls Simpelveld.

Bestuurswissel
Tijdens de goedbezochte jaarvergadering van
Sorriënto werd Helmy Ortmans-Vanhommerig
als nieuw bestuurslid gekozen. Aftredend dit jaar
en niet meer herkiesbaar was Nicole VonkenWilhelmus.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:
Voorzitter: Math Henssen
Secretaris: Henny Hummel-Maasen
Penningmeester: José Snackers-Kronenberg
Bestuursleden: Marc Nobbe, Ralph Schreijen, Math
Crijns, Helmy Ortmans-Vanhommerig

interesse
Als u dat hebt in het mandoline-/mandola-/
of gitaarspel is van harte welkom op een van
de repetities die elke vrijdag plaatsvinden van
20:00-22:00 uur in EetCafé- Zaal “De Kroon” aan
de Kloosterstraat in Simpelveld. Kunt u geen
muzieknoten lezen en heeft u nog nooit een
instrument in handen gehad, geen probleem!
“Sorriënto” verzorgt zelf mandoline- en
gitaaropleidingen.
Voor meer informatie kijk op de
website: www.sorriënto.nl .

Kerkdiensten
parochie H.Agatha
Eys
Ook indien u geen rouwbrief heeft ontvangen bent u welkom bij de crematieplechtigheid.

DE MAKELAARS VAN GOEDEN HUIZE(N)

TE KOOP: EYS - SPOORSTRAAT 6
VRAAGPRIJS: € 275.000,- k.k.
Dit levensloopbestendige woonhuis is in 2011
gebouwd en gelegen in de rustige, jonge buurt
‘De Wissel’ aan de rand van Eys. De uitstekend
geïsoleerde woning beschikt op de begane grond
over alle voorzieningen.
Indeling:
B.G.: hal met gastentoilet en garderobe. Ruime
eet-/woonkamer met erker. Open keuken.
Slaapkamer. Badkamer met dubbele wastafel en
ligbad. Separate toiletruimte. Bijkeuken.
Garage. Onderhoudsvriendelijke tuin (50 m2).
Verdieping: 2 Slaapkamers en een 2e badkamer
met wastafel en douche.
Kenmerken:
Woonopp.: 125 m2. Inhoud: 465 m3. Perceel: 246 m2.

MEER INFO? www.boon-vastgoed.nl I Rijksweg 4 I 6271 AE GULPEN I Tel.: 043-4582122

Zaterdag 17 juni: 19.00 uur:
1e Jaardienst Mia Bartholomé
– Offermans
Gest. Jrd. Hub en Netta
Huynen – Canisius
Wiel Gulpen en familie Boon –
Laval en kinderen
Andrees Voncken en Bertien
Lauvenberg en
ouders Lauvenberg – Senden
Zondag 18 juni: 9.00 uur:
Vertrek Sacramentsprocessie
naar Piepert
Zeswekendienst Jan Sleijpen
Lena Schreuders – Aarts
Geert Sprokel (collecte)
Bertha Urlings – Jongen
(collecte)

Zaterdag 24 juni: 19.00 uur:
Jaardienst ouders Gehlen –
Vermeeren en overige fam.
leden
Gest. h. mis Guillaume en
Bertha Xhonneux
Thijs Haambeukers
Zondag 25 juni:11.00 uur:
KRÖNUNGSMESSE
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Zwerfvuil ophalen in
Wahlwiller
Het verzamelpunt is bij gemeenschaps accommodatie Wilder Tref
a/d JF Kennedystraat
In Wahlwiller. De gemeente zal zorgdragen, dat er voldoende
afvalcontainers, zakken, papierprikkers en knijpers aanwezig
zullen zijn.

Met deze actie wordt bijgedragen aan de landelijke actie voor het
opruimen van zwerfvuil, die met name onder de aandacht van de
jeugd zal worden gebracht.
Na afloop is er een gezamenlijke kop soep en stuk vla als afsluiting
bij eetcafe A gen Kirk te Wahlwiller.
Deelnemers graag aanmelden bij Erwin Lennartz 06-12.18.12.51 of
Fred Baenen 06-53.15.65.74.

Vakbond ABW
huldigt jubilarissen
Woensdag 21 juni a.s. gaat de Vakbond ABW
alle platina, diamanten, gouden, robijnen en zilveren jubilarissen
van 2016 en 2017 samen met hun echtgenotes en/of partners
tijdens een feestelijke avond in de “bloemetjes” zetten.
219
zijn er dat in totaal, waarvan 2 platina, 15 diamanten, 17 gouden,
45 robijnen en 140 zilveren jubilarissen.
De huldiging vindt plaats vanaf 19 uur in de manege zaal van
Auberge de Rousch aan de Kloosterkensweg 17 te Heerlen.
Programma
Er is een feestelijk programma met optredens van o.a.
de muziekband de Häörepaert en het
bekende trio ‘Capito’.

Troef
de voordeligste
in kleur
Pagina 6
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Jack Vinders
in De Klimboom
Op vrijdagavond 16 juni kunt u om 20.00
uur genieten van heerlijke, sfeervolle liedjes
van Jack Vinders. Hij zal dan zijn nieuwe
cd “Vuur en Vlam “presenteren. Dat gaat
over gevoelens en gedachten van mensen
zoals u en ik. Deze cd is weer “een boeket
van liedjes”, die prachtig bij elkaar passen.
Er staan zowel ballades als swingende en
gezellige liedjes op.
Enkele van zijn bekende liedjes op
deze avond zijn : “Kóm mit miech mit”,
“Moezziek”, “Zommer in Limburg” en
uiteraard “Vuur en Vlam”. Natuurlijk zal
ook zijn Limbo top 100 nummer één hit
d’r Kloon niet ontbreken. Jack is een graag
geziene gast in het Klimboom theater.
Kom deze avond heerlijk genieten van
een mooi concert in een gezellige sfeer in
Theater De Klimboom. U kunt reserveren
via info@puurweijersenweijers.nl en via
06-55.95.45.25.

BOCHOLTZ: Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 20 juni start deze succesvolle maandelijkse
wandeltocht weer, georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken wordt om

Restaurant Wilhelminatoren Vaals
zoekt
flexibele, vriendelijke medewerkers
voor de bediening,
afwaskeuken en productiekeuken.
Graag reageren op
tel. nr. 043-3061569
of info@wilhelminatorenvaals.nl

13,30 uur vanaf dienstencentrum Op de Boor aan de
Wilhelminastraat, waar deze ook gezamenlijk afgesloten
wordt. Ger Vliegen heeft de ongeveer 2 uur durende
wandeling rondom Bocholtz wederom uitgezet en deze gaat
onder alle omstandigheden door. Ger houdt rekening met
het tempo, zodat iedereen op een aangename manier mee
kan wandelen. Deelname is kosteloos

Heeft haar deuren geopend
in Simpelveld

Bent u op zoek naar
een nieuwe baan
of zoekt u personeel?
Wij staan voor u klaar
van maandag t/m vrijdag
van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Kom gerust langs
om de mogelijkheden te bespreken.
Tot snel,
Sandra
Hamers

Monique
Jennekens

Ivo
Heuten

St. Remigiusstraat 5 a 6369 EK Simpelveld
045-3030890
Pagina 7
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Paul van Loo in De
Klimboom Simpelveld
Luisterliedjes, veelal in het Limburgse
dialect, maar soms ook in het Engels uit zijn
rijke repertoire, dat is wat u kunt verwachten
op vrijdagavond 23 juni om 20 uur in
Theater De Klimboom, Dr. Ottenstraat 46 te
Simpelveld.
Paul van Loo brengt als afsluiting van het
theaterseizoen eigen liedjes, liedjes van zijn
compagnon Ivo Rosbeek
of van andere songwriters.
Hij heeft een zestal cd’s op zijn naam staan
samen met Ivo Rosbeek en de lotgenoten en
samen met de Black Stars.
Paul is zoals altijd puur in het kwadraat, met
steeds dezelfde kwaliteit en drive: passie,
enthousiasme, echtheid en warmte.
Als vertolker van het Limburgse luisterlied
is hij niet meer weg te denken uit de
Limburgse muziekwereld.
Paul zingt op een bijzondere manier: rustig,
meeslepend, melancholisch, welgemeend.
Als u een gezellige ontspannen avond wilt
beleven, dan is dit een aanrader. U kunt
reserveren via info@puurweijersenweijers.nl
of via 06-55.95.45.25.

WDZ info
Seizoensafsluiting
Het zit er weer op. WDZ kan er met een heel tevreden gevoel op terugkijken, zowel bij de
senioren als de jeugd. Nu zaterdag 17 juni is er een spetterende afsluiting.
Rond het middaguur start de jeugd met een heuse bootcamp. Tijdens dit circuit zullen
de teams alles uit de kast moeten halen wat ze aan inventiviteit, kracht en souplesse
hebben. Om vier uur gaat de barbecue aan en om vijf uur is de prijsuitreiking en huldigt de
jeugdafdeling de kampioenen.
Senioren
Om half zeven zijn de senioren aan de beurt. In teams van zes strijden de deelnemers om
goudstukken. De goudstukken zijn nodig om de WDZ mascotte ’t Juupje vrij te kopen.
Direct aansluitend aan de bezoeken van ’t Juupje aan de communicantjes is hij namelijk
door enkele snoodaards ontvoerd. In de diverse spellen stellen de organisatoren de
deelnemers zwaar op de proef wat intelligentie, geheugen, kennis en behendigheid betreft.

Sponsoravond
WDZ hield maandag 29 mei de jaarlijkse sponsoravond op een bijzondere locatie, Huize
Damiaan, misschien beter bekend als het klooster op de Plaar, waarin nu de International
Butler Academy is gevestigd.
De gasten werden buiten al op bijzondere wijze ontvangen door de butlers in opleiding. In
de feestzaal stonden de koffie en de gebakjes klaar. Rond de klok van half acht kon Roger
Wetzels de gasten officieel welkom heten. Hij gaf vervolgens het woord aan de eerste
spreker, Robert Wennekes, eigenaar-directeur van de Butler Academy.
De heer Wennekes schetste zijn weg van restauranthouder naar zijn huidige positie.
Na zijn opleiding in Engeland werkte hij bij de familie Swarowski (kristal) en op de

Hair Care
& M o re
Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis

Dames - Heren Hairextensions.
Angelique Hanssen 06-136 76 031

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen
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Amerikaanse ambassade in Berlijn.
Een spectaculair onderdeel van zijn verhaal vormde de line up
van de voltallige groep butlers in opleiding. De butlers stelden
zich voor en het bleek dat ze werkelijk uit alle windstreken van de
wereld komen.
Na de pauze was het woord aan Marco Boogers, die de gasten
meenam op de VVV trap omhoog. De Venlose voetbalclub bereidt
zich voor op het komend seizoen in de eredivisie.
Vervolgens vertelde voorzitter Huub Schepers iets over de
huidige stand van zaken bij WDZ en over de ambities.
Om deze waar te kunnen maken heeft de club de sponsors hard
nodig en hij dankte dan ook de aanwezige sponsors voor hun
steun aan de vereniging.
De gasten bleven tenslotte nog enkele uurtjes gezellig
nababbelen onder het genot van een hapje en een drankje.

en Namens de vereniging kregen beide trainers een dinerbon en
een boeket bloemen.

60 jaar
In 2019 viert WDZ haar 60 jarig bestaansfeest. Het lijkt nog wel ver
weg, maar WDZ is toch al begonnen met het formeren van een
feestcomité, dat het feest gaat voorbereiden en tijdens het feest
alles in goede banen gaat leiden.

DB van het feestcomité
Wim Possen wordt voorzitter, Jo Smeets vervult de functie van
secretaris en penningmeester is Wim Huppertz. Nog vóór het eind
van deze zomer wil men graag de functies in het feestcomité van
namen voorzien hebben.

PROGRAMMA

Laatste training
Op donderdag 1 juni trainde de selectie voor de laatste maal in
het seizoen 2016-2017. Dit was ook meteen de laatste training
van het eerste en tweede elftal onder de trainers Paul van Putten
en Xavier Vaessen. Paul vertrekt naar KVC Oranje en
Xavier naar RKSVB.
Daarna sprak voorzitter Huub Schepers beide heren nog even toe

Zaterdag 17 juni:
12.00 uur: Seizoensafsluiting jeugd
18.30 uur: Seizoensafsluiting senioren
Zondag 2 juli:
09.00 uur: Jubilarissendag

Hyundai Erkend Reparateur.
Voor reparatie en onderhoud aan uw Hyundai
volgens fabrieks speciﬁcaties.
Ook voor de afhandeling van fabrieksgarantie.

Verkoop
auto’s
Weg Simpelveld
/ Kerkrade
tegenover
Peppermill
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Lease

Onderhoud
& reparatie

Beitel 19
6422 PA
Heerlen
045 542 40 10

Fabrieks
Garantie
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Gouden Keiendorptocht
in Bocholtz
Euregio Marching Trophy
Zondag 25 juni

Info bij: Han Pirovano, tel. 045-5250190
of mobiel: 06-12534731.
Website: www.wsv-noad.nl Mail: info@wsv-noad.nl

WSV NOAD (Nooit Ophouden Altijd Doorgaan)
organiseert dit jaar haar 50e Keiendorptocht. De
tocht vindt plaats in het kader van de Euregio
Marching Trophy (EMT).
De Keiendorptocht is afgeleid van
de “Kei van Bocholtz”, een voor deze regio ongekend grote zwerfkei welke
bij opgravingen werd gevonden en momenteel nog steeds het centrum van
Bocholtz siert. Door de ligging van Bocholtz, aan drie kanten omgeven door
Duitsland, en door het ontbreken van grote verbindingswegen, bleek het
uitzetten van wandeltochten over rustige paden voor de hand te liggen. De
talrijke ‘smokkelweggetjes’ van weleer zijn nu ideale wandelwegen.

Wijngaard in Wahlwiller.

Historische
bouwwerken vanaf de 14e eeuw (Overhuizen) vindt u in de kern en directe
omgeving van Bocholtz. De technische vooruitgang zorgt voor nieuwe
bezienswaardigheden. Internationaal bedrijventerrein Avantis en 100 en 195
meter hoge windturbines geven een beeld van de 21ste eeuw.

Parkoers
Het parkoers van de Keiendorptocht gaat dit jaar richting Nyswiller en
Wahlwiller. Na een kort rondje door Bocholtz gaat het over rustige veldwegen
richting Baneheide. Van hieruit gaat het via Nyswiller naar de centrale
rustplaats in Wahlwiller. Onderweg kunt u genieten van mooie vergezichten.

Wijngaard
Vanuit Wahlwiller wandelen we via een mooie wijngaard, met de langste
afstand, richting Cartils. Via het waterwingebied de Piepert gaat naar Eijs om
via de Botterweck terug te keren op de centrale rustplaats. Het gaat ook weer
via veldwegen met mooie vergezichten richting Hilleshagen en Nyswiller. Van
hieruit gaat het via het Platebos terug naar Bocholtz. Het hele parkoers zal
door NOAD verzien worden van een uitstekende markering.
Het parkoers van de 24 km is ook te bekijken via:
www.afstandmeten.nl/index.php?cat=infoembed&id=1928077

Starttijden:

BOCHOLTZ

045-5446388

De 24 km van 7 – 11 uur, de 18 km. Van 7 - 12 en de 6 en 12 km
tussen 7 en 14 uur. Inschrijven kan van 07.00 tot 14.00 uur in de
Wilhelminazaal, Dr. Nolenstraat 9.
Het inschrijfgeld bedraagt voor leden van erkende
wandelsportorganisaties € 1,50. (€1,75 met sticker). Overige
deelnemers betalen € 2,50. Het IVV stempel is aanwezig.

De Plaatselijke P.v.d.A.
Simpelveld-Bocholtz
Houdt een openbare vergadering.
Op Zaterdag 8 Juli om 15.00 uur
In de Sporthal te Bocholtz Wijngracht 9,
waarbij iedereen van harte welkom is.
Wij willen graag met u over uw problemen in
uw dorp en/of woonwijk,
met u van gedachten wisselen.
Wij willen graag Uw mening horen.
Pagina 10
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BOCHOLTZ:
Scootmobieltocht
Dinsdag 27 juni:
Ze zijn bedoeld als een soort wandeling voor
mensen met een handicap, die zich d.m.v.
een scootmobiel moeten voortbewegen.
Deze zijn gratis. Vertrek 13.30 uur bij “Op
de Boor”. Rond 17.00 u. is men weer terug.
Elke tocht is +/- 20km. Onderweg een
ruime koffiepauze (consumpties voor eigen
rekening).
Impuls/SWOBS organiseert de tochten.
Bij slechte weersomstandigheden gaat de
tocht niet door en wordt een nieuwe datum
gekozen.

In orde
Belangrijk is dat u beschikt over voldoende
rijvaardigheid om veilig in een groep een
grotere afstand te kunnen rijden. Verder

Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??

moet de scootmobiel in orde zijn: een goede
accu die bovendien helemaal is opgeladen,
goede remmen, werkende (rem)lichten, de
juiste bandenspanning, spiegels enz.
Meer info en vooraf aanmelden bij:
Walter Litting 06-17.04.22.06 of
045 – 5443990.
Men is erg blij als u graag fietst en mee wilt
als begeleider. Meldt u dan aan bij Walter.

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals
Een greep uit het aanbod:

Steunpunt Mantelzorg is op zoek naar
jonge zorgvrijwilligers 18-30 jaar voor diverse
activiteiten. Bijvoorbeeld: steun voor mensen
met dementie, ziekenhuis begeleider etc. U
biedt naast emotionele steun een luisterend
oor en een helpende hand.

Ter versterking van hun 4-koppig bestuur is
Mandoline Orkest Alpenklank op zoek naar
een secretaris
Wilt U meer weten? Kom voorbij of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals Maastrichterlaan
73Aop dinsdag en donderdag van 9.3012.30u vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 of 06-46112017

Hartelijk bedankt,
Voor de vele felicitaties, gelukwensen, kaarten en cadeaus die wij hebben mogen ontvangen
t.g.v. onze 1e Heilige Communie op 4 juni j.l.

Communicantjes van Bs Op de Top Vijlen:

Dyenne – Kiana – Riëlle – Jesper – Scott – Jur – Renske – Lynn – Meike - Janou

woensdag 21 juni
voorgerecht: kleine ceasar salade
hoofdgerecht: zuurvlees-saladefriet- appelmoes
dessert:
mini coupe banaan
woensdag 28 juni:
geen aanschuifmenu
U kunt reserveren via facebook, mail of
telefonisch.
Reserveren woensdag: uiterlijk dinsdag tot 21 uur
Reserveren donderdag: uiterlijk woensdag tot 21 uur
Aanschuiven kan tussen 17 en 18.30 uur.

Restaria Bocholtz
Wilhelminastraat 3 tel. 045-5446232,
mail: snackpointbocholtz@live.nl
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De deelnemers voor de bogen op Overhuizen (Ten Oaveres) in Bocholtz.

Jubileumtocht Jesjpòòrt en Jesjtivvelt geslaagd !!!!

Op enkele mankementen na, door overmacht. Bijv. maar 1 huifkar die de deelnemers naar huis moesten brengen en omdat de
buffetmaaltijd aan de krappe kant voor de laatsten in de rij was. Men is nooit te oud om te leren en dat zal me natuurlijk, voor ieder
die me kent, nooit meer gebeuren, is de tocht zeer geslaagd en dan zo’n fantastisch wandelweer. Ik noem geen namen, maar iedereen
die me op de een of andere manier heeft geholpen, hetzij als begeleider, foto’s maken en voor me in de bres sprong bij een kritische
deelneemster, die niet voor rede vatbaar was en die ik ook nooit meer meeneem (wie de schoen past trekke hem aan).
Het applaus vergeet ik niet. bedankt. En last but not least, Lizenka, die de ontvangst voor de Rabobank Centraal Zuid Limburg regelde.
Leo Franzen

Bezoek voor meer inspiratie
onze showroom of kijk op

www.vegersmeubelen.nl

Hoge rug

Lage rug

€ 379,-

€ 359,CAILY een tijdloze moderne fauteuil
Ons model Caily zit geweldig en biedt de keuze uit 2 rughoogtes. Caily is gestoffeerd
in onderhoudsvriendelijk microleder met een zijdezachte touch. Bovendien hebben we
model Caily heel aantrekkelijk geprijsd. Fauteuil Caily is tijdloos vormgegeven zodat het in
combinatie met alle woonstijlen toe te passen is. Dit model combineert bij vrijwel elke bank.
De armleuningen zijn uitgevoerd in robuust metaal.

W O O N B O U L E V A R D

H E E R L E N

In de Cramer 198 • 6412 PM Heerlen • T 045-5755000
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