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T-Spoon slotact bij Vols Tropical
Weer Lempkesmarkt
Vols Tropical, dit jaar weer als vanouds tropisch, vindt dit jaar
Ubachsberg
op zaterdag 22 juli vanaf 19.30 uur plaats.
Zaterdag 15 juli vindt van 17 tot 23 uur de traditionele
Lempkesmarkt in Ubachsberg plaats. Deze avondmarkt
heeft een bijzondere sfeer. Alle kramen zijn bij het
invallen van de duisternis feestelijk verlicht met kleurrijke
lampjes. Daaraan heeft de markt zijn naam te danken.

150
marktkramen zijn er, met een grote variatie aan producten. Voor de vele
duizenden bezoekers is er van alles te koop.
Van exotische artikelen tot babykleding, van schoenen tot Belgische spekjes,
sieraden, slijpsteentjes, noem het maar op. Voor elke bezoeker wat wils.
culinair
Maar zeker ook vindt u op de markt een gevarieerd aantal culinaire stands.
Wafels, poffertjes, hamburgers, saté, Spaanse churros, loempia’s, twisto’s en
nog veel meer. Verder is ook de plaatselijke horeca van de partij.

kermis
Tijdens de Lempkesmarkt staan er voor de kinderen een aantal
kermisattracties opgesteld zoals een draaimolen, lijntrek en een enorm
springkussen in de vorm van een hindernisbaan. Op het Bernardusplein
worden demonstraties gegeven met miniatuur race-auto’s.

Limburgs
Samen met een hapje en een drankje krijgt de markt een echt Limburgs en
feestelijk karakter.
Dus kom op 15 juli a.s. naar de Lempkesmarkt te Ubachsberg en laat u ook nu
weer verrassen (zie ook de advertentie elders in Troef ).

Koelmarkt wordt familiefeest
in moderner jasje
Organisatie stopt met traditionele braderie. Meer food en muziek!
De Koelmarkt stopt als traditionele braderie en gaat zich meer richten
op food en muziek. De Stichting
Evenementencommissie Vijlen vindt
Verder in
dat het na 31 jaar tijd wordt voor
een familiefeest in een moderner
jasje. Zo wordt er nog wel gekozen
voor een markt met hoogwaardige
producten, maar komt de nadruk
te liggen op een familiefeest met
meer lokaal eten, drinken en muziek.
De kindermarkt en rommelmarkt
verdwijnen. De nieuwe Koelmarkt
wordt gehouden op woensdag 19
juli en start nu om 15 uur.
De toegang is gratis.
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streekproducten
Het eten wordt bereid door
lokale ondernemers die hiervoor
voornamelijk streekproducten
gebruiken. Bovendien is er de hele
dag muziek, met de band
Van Dattum en DJ It’s Jorday in het

Het Prins Willem Alexanderplein zal worden omgetoverd
tot een waar vakantieoord met èchte palmbomen
en uiteraard zomerse koele cocktails.
De organisatie, in handen van
CV de Plintepuutsjere, zijn trots
bekend te mogen maken dat dit jaar
T-Spoon als afsluiter de bühne zal
betreden.

succesverhaal
Dat startte begin jaren ’90. Het
begon als een dance-act die zich
vooral richtte op happy hardcore.
Jarenlang domineerde T-Spoon
de hitlijsten, met hits als No Time
2 Waste, Mercedes Benz, Part of
My Life, Summerlove en natuurlijk
de wereldhit in 1997 ‘Sex On The
Beach’. Het nummer werd niet
alleen in Nederland, maar ook in
België, Duitsland en Scandinavië
een grote hit. Meer dan 6 miljoen
platen werden er verkocht en dit
nummer bracht hun in meer dan 10
landen op een nummer 1 notering.
Uitverkochte concerten waren het
gevolg. Naast een 10-tal gouden en
platina-platen, mochten zij in 1998 de award voor beste Nederlandse
dance-act in ontvangst nemen.
Al deze hits zijn de reden dat de band vandaag de dag nog steeds zeer
populair is in clubs en op vele evenementen. Vaals gaat het deze zomer
meemaken als T-Spoon als afsluiter op Vols Tropical 2017 staat.
Kaartverkoop
De kaartverkoop is reeds gestart en zijn online te koop via www.volstropical.
nl of via de voorverkoopadressen the readshop Vaals, Outdoor Outlet Vaals,
Enjoy Feestballonshop Gulpen, Ivo’s Sportshop Simpelveld of VVV Vaals/
Gulpen of Valkenburg. De kaarten kosten € 11,- in de voorverkoop en € 13,50
aan de kassa ( zie ook de advertentie).
middagprogramma
en de band Full Circle in het avondprogramma.

eet- en drinkmarkt
De traditionele braderie heeft dus plaats gemaakt voor een eet en -drink
markt. Zo worden er pannenkoeken gebakken, Vijlens zuurvlees gekookt,
hamburgers gemaakt en is er een barbecue. (zie ook de advertentie).

WEGENS OMSTANDIGHEDEN GEVRAAGD:

BEZORGER(STER)
voor één route in Bocholtz en Simpelveld.

Minim. leeft. 13 jaar. Ook geschikt ouderen (b.v. gepensioneerden).
Uitstekende contante betaling p. nummer. Aanmelden op 045- 5443567 van
14-17 uur. Mailen kan ook op info@weekbladtroef.nl . Zet naam adres en
leeftijd er op met een tel. nr. en we bellen terug.

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
Vrijdag 14 juli:
Sophianum zwaait drie oudgedienden uit
(zie ook artikel).

Zaterdag 15 juli:
Lempkesmarkt Ubachsberg
van 17 tot 23 uur.
Kerkstraat e.o (zie ook artikel en advertentie).

Paul Franssen weg bij
Basisschool Bocholtz

Aan het einde van dit schooljaar neemt hij
afscheid. Paul was jarenlang als vrijwilliger
aan de school verbonden, waar hij iedere
ochtend van 9-12u de conciërge ondersteunde.
Daarnaast was hij de vaste chef-kok tijdens de
schoolverlatersdagen. De school dankt hem voor
zijn tomeloze inzet en betrokkenheid!

Zondag 16 juli:
Wandelen in de Meinweg
Vertrek met auto’s (carpooling) 9 uur Markt
Simpelveld (zie ook artikel).
•••••••••

“Black Cap”Rally 2017
an motorclub Iron Centaur “Limburg”
vanaf café Im Weissen Rössl Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Dinsdag 18 juli:
IKL lezing padden in Wildertref Wahlwiller
Aanvang 19.30 uur. Zaal open v.a. 19 uur (zie ook
artikel).
•••••••••

Blijf vitaal en wandel mee
Vertrek 13.30 uur Op de Boor Wilhelminastraat
Bocholtz (zie ook Kortvermeld).

Woensdag 19 juli:
Vernieuwde Koelmarkt Vijlen
Aanvang 15 uur. Toegang gratis (zie ook artikel en
advertentie).
•••••••••

Terrasconcerten Mechels Vocaal Ensemble
Aanvang 20.30 uur bij Vino e Cucina en Café
In de Kroeën t.o. kerk Mechelen (zie ook artikel).

Zaterdag 22 juli:
Vols Tropical v.a 19.30 uur.
Prins Willem Alexanderplein Vaals (zie ook artikel
en advertentie).

Zondag 23 juli:
Snuffelmarkt Wijlre
van 9-17 uur van Wachtendonckplein e.o.
(zie ook artikel en advertentie).

Dinsdag 25 juli:
Scootmobieltocht
Vertrek 13.30 uur bij “Op de Boor” Bocholtz.
Gratis deelname. Rond 17.00 u. weer terug
(zie ook Kortvermeld).

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 13 juli:
WIJK 2 :
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.

Paul Franssen, Grillmeister,
maar heeft nu zijn taak er op zitten.

OUD PAPIER
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Elke derde dinsdag van de maand
Dinsdag 18 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.
Harmonie St Caecilia Simpelveld
Elke vierde dinsdag van de maand.
Dinsdag 25 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. - 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.
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Frans Derksen (CDA)
naar Balans

Het raadslid uit Eys stapt per direct over
naar de fractie Balans. Derksen heeft
geen vertrouwen meer in de leden van de
gemeentelijke CDA-afdeling en ziet daarom
geen heil in een verder lidmaatschap.
Derksen zit sinds 2014 in de gemeenteraad
van Gulpen-Wittem. Zijn maatschappelijke
betrokkenheid en zijn actieve rol in het
verenigingsleven, hadden hem aangezet
zich ook politiek in te zetten voor de lokale
samenleving. Toen Derksen zich aansloot bij
het CDA, maakte hij ook zijn ambitie voor een
toekomstig wethouderschap bekend aan het
plaatselijk bestuur.

open procedure
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018
zou er een open procedure worden gestart
door het CDA, waarin geïnteresseerden zich,
op basis van een opgestelde profielschets,
voor het wethouderschap konden aanmelden.
Het CDA deelde Derksen op 14 april j.l. echter
mee dat hij geen kandidaat was voor het
wethouderschap en dat nog voor de start van

de betreffende procedure. De partij gaf geen
uitleg over het waarom. Door deze gang van
zaken was er geen vertrouwen meer van hem
in deze club en maakt nu de overstap naar de
groepering Balans, maar behoudt zijn raadszatel.

Derksen
“Het vertrouwen in het CDA is weg” “Wat er
gebeurd is, is hard aangekomen bij mij. Vooral
het feit dat het CDA mij niet heeft uitgelegd
waarom ik op voorhand al geen kandidaat meer
ben. Ik heb nooit eerder een signaal gehad dat ik
hiervoor geen goede kandidaat zou zijn. Sterker
nog: Voor mijn werk als raadslid, hebben ze mij
altijd geprezen. Daarom deze overstap”.

waarom Balans?
“Balans ,vindt ik, is een partij die het
belangrijk vindt in gesprek te gaan met de
burger” Daarnaast ben ik in het verleden als
burgerraadslid actief geweest voor de Lijst
Herberichs, in de toenmalige gemeente Wittem.
Bij de herindeling is deze lijst opgegaan in
Eenheid ’19, dat uiteindelijk in 2006 is opgegaan
in Balans.
Ik ben dus weer terug op mijn oude nest”.

Frans Derksen, die overstapt.
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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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Presentatie
Heemkundejaarboek
Nijswiller 2017
Heemkundevereniging Nijswiller bestaat dit jaar
12 ½ jaar. Gedurende die periode hebben ze elk
jaar een aantal keren ‘van zich laten horen’ in
Nijswiller en omgeving. Dat gebeurde ook dit jaar
weer met de presentatie van de 10e publicatie,
het 7e deel van Nieswieler, va vreuger bis noe.
Ook deze keer is er weer genoeg informatie
gevonden een boekje uit te geven. Er wordt
Anna van den Boorn-Bertram in de
aandacht besteed aan de familie Vanweersch
winkel.
(bouwers in Nijswiller en omgeving), de
levensmiddelenwinkel van den Boorn-Bertram
(1932-1969), de onthulling van het Heilig
Hartbeeld bij de kerk (1929), de ontdekking van
een wilde kat in het Nijswillerbos (februari 2017),
oude krantenberichten over Nijswiller, oude
recepten en – nieuw dit jaar – een dorpskroniek
vanaf januari 2016.
De presentatie vond plaats tijdens het
zomerconcert van harmonie Excelsior afelopen
zondag 9 juli. De boekjes zijn nu verkrijgbaar bij
A. Weijenberg, Rijksweg 76, Nijswiller
en bij de kloosterboekhandel in Wittem.

Anna en Hubert van den Boorn in hun
levensmiddelenwinkel (1932-1969) in
Nijswiller.

IKL lezing padden in
Wildertref

Deze gaat m.n. over het leefgebied van de
geelbuikvuur- & de vroedmeesterpad.
Dinsdag 18 juli vindt deze plaats om 19.30 uur en
de zaal is open vanaf 19.00 uur.
Iedereen kent wel de kikker, de pad en de
salamander. Maar weet u ook dat er bijzondere
zeldzame soorten in uw eigen omgeving leven?
Kom kennismaken met deze twee paddensoorten
die in het buitengebied van Wahlwiller
voorkomen.
soorten
alsmede hun leefwijze en biotoopeisen worden
De Geelbuikvuurpad in de hand.
besproken en toegelicht. Wat kunnen we doen om
Zo te zien ie deze niet erg groot. Foto Will Niessen.
ze te helpen en waarom zijn ze zo zeldzaam?
Aan bod komt behalve de beschrijving van de
soorten vooral het huidige beheer omtrent de
voorplantingswateren en de landbiotoopeisen.
(De vroedmeesterpad komt voor in kalkrijke
gebieden met poeltjes en de
geelbuikvuurpad komt alleen
nog in Nederland voor in
onze omgeving red.)
bijzonderheden
In zaal Wildertref heeft u de
mogelijkheid kennis te maken
met de bijzonderheden
van Wahlwiller. Met
belangstellenden kan tevens
na de presentatie een datum
gekozen worden voor
een buitenexcursie in de
omgeving.

Een Vroedmeesterpad met eieren.
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Weer Snuffelmarkt Wijlre
Op zondag 23 juli vind de Snuffelmarkt in Wijlre plaats op en rond het van
Wachtendonckplein. Tussen 9 en 17 uur kan iedereen, voor slechts €1,50
entree (vanaf 12 jaar), een kijkje komen nemen op de gezelligste snuffelmarkt
van het Heuvelland.

Samba band
Naast de vele kraampjes met een divers aanbod aan spullen is er ook een
tentoonstelling van Modelbouwclub Zuid-Limburg, komt sambaband
Amistura de markt in zomerse sferen brengen, zorgt Coverband Re-fuse voor
de muzikale gezelligheid bij de bar en kun je een kijkje nemen bij de mensen
van het Limburgs busmuseum en hun echte jaren ‘80 bus.

gokje
Daarnaast kun je een gokje wagen bij het échte Brand bierkratje trap (bekend
van Roda JC). Schiet de bal in een metershoge bierkrat en win de eeuwige
roem! Aan de kleintjes is ook gedacht, alle kinderen mogen zelf een eigen
mergelfiguur maken en kunnen spingen op het springkussen. Kortom een
gezellig dagje uit voor het hele gezin!
Meer informatie? Stuur een mailtje naar snuffelmarktwijlre@gmail.com of
kijk op de facebookpagina.

Zomerprogrammering
Omroep Krijtland

De afgelopen maanden kampte Omroep Krijtland met technische
problemen, waardoor er geen uitzendingen op tv mogelijk waren.
Die problemen lijken nu verholpen en dus kan er weer uitgezonden worden.
Aangezien diverse programma’s in de afgelopen tijd dus niet of niet goed te
zien waren, worden diverse programma’s de komende weken herhaald.
Zo zijn er de komende weken herhalingen van het programma Jan & Alleman
(o.a. met Ralf Bodelier en Herbert Kuipers. Ook de Lintjesregen 2017 in
Gulpen-Wittem wordt nog eens uitgezonden, net als het programma
De Tafel en ene reportage over de mensenketting tegen Tihange.
vanaf september wordt de actuele programmering weer opgepakt.
De uitzendingen van Omroep Krijtland starten iedere maandag om 20.00 uur
en zijn een week lang dagelijks op ieder even uur, zowel analoog als digitaal
(Ziggo-kanaal 46), op tv te bekijken.
Ook zijn de meeste programma’s terug te zien op de Facebookpagina
en de website van Omroep Krijtland www.omroepkrijtland.nl .

Pagina 5

Nr. 28

13 juli 2017

BOCHOLTZ:
Scootmobieltocht
De volgende is dinsdag 25 juli:

Kerkdiensten parochie H.Agatha Eys

Deze tochten 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.

Zaterdag 15 juli:
13.30 uur: Huwelijk bruidspaar
Connie Senden en Pim Hendrix
19.00 uur: Geen H. Mis

Zaterdag 22 juli:
19.00 uur: Geen H. Mis

Zondag 16 juli: 9.45 uur:
Jaardienst Jo Merken
Gest. jrd. ouders Kruijen – Peukens
Fieny Huynen – Eussen (collecte)

Zondag 23 juli: 9.45 uur:
Joseph Colleye en Suze Colleye Sparreboom
Gest. h. mis Guillaume en Bertha
Xhonneux

Maandag 17 juli:
19.00 uur: Geen H. Mis

Maandag 24 juli: 19.00 uur:
Geen H. Mis

In orde
Belangrijk is dat u beschikt over voldoende rijvaardigheid om veilig in een
groep een grotere afstand te kunnen rijden. Verder 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.
Computer kennis delen
Vrijwilligers
met ouderen? Dan is
vacatureladder Dienstencentrum (De Soos) op
zoek naar u.
Vaals
Ondersteuning groepsopvang?
geven bij
Een greep uit het aanbod: Ondersteuning
Langedael aan de medewerkers
op de groepsopvang.
Dienstencentrum Vaals
(ouderensoos) is op zoek naar
bestuursleden.
Activiteitenbegeleiding van
Langedael zoekt ondersteuning
bij opbouw/afbouw podium en
hulp bij terrasverzorging in de
zomer en najaar.
Stichting Kunstzinnige Vorming
Vaals is op zoek naar een
vrijwilliger die wil helpen bij het
up to date houden van haar
website.

Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??
Woensdag 19 Juli:
Geen aanschuifmenu

Woensdag 26 Juli:
Voorgerecht:

uiensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: kibbeling-frietsalade-saus
Dessert:
aardbeien bavarois
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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Wilt U meer weten? Kom voorbij
of bel even:
Vrijwilligerscentrale Vaals
Maastrichterlaan 73A
op dinsdag en donderdag van
9.30-12.30u
vrijwilligerswerk@vaals.nl
043-3040011 of 06-46112017

U kunt terecht voor:

• volledige gebitsprothese
• volledige gebitsprothese
op implantaten
• reparaties en passend maken
van bestaande prothese
• gratis advies

Vergoeding rechtstreeks door ziektekostenverzekeraars

0 4 5 - 5 4 4 08 73
Stampstraat 26b
6369 BD Simpelveld

Jong geleerd
is oud gedaan
Leer uw kind stap voor
stap met geld omgaan

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl

Open nu
s
het JongWij
pakket

Kisters Adviesgroep / Thijs Zenden en Roy Kisters
Wilhelminastraat 20
6351 GN Bocholtz
T 045 - 544 08 72 / 045-7440777
E roy@kistersadviesgroep.nl
I www.kistersadviesgroep.nl
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Ingezonden
(Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en
kan artikelen die te lang zijn, na overleg, inkorten. Ze dienen
voorzien te zijn van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te
worden gepubliceerd, als ze maar bekend zijn bij de redactie.)

Coalitie Simpelveld zorgt voor
extra groenonderhoud
De fracties BurgerBelangen, Leefbaar Simpelveld en Lokaal Actief
hebben geconstateerd dat het groenonderhoud binnen de
gemeente Simpelveld tot klachten van burgers leidt en wensen
dat de kwaliteit van het groenonderhoud wordt verbeterd.
Door middel van het indienen van voorstellen tijdens de
raadsvergadering, hebben de fracties BurgerBelangen, Leefbaar
Simpelveld en Lokaal Actief extra financiële middelen vrijgemaakt
, zijnde € 40.000,- jaarlijks, ten behoeve van extra maatregelen
groenbeheer respectievelijk onkruidbestrijding, zodat de
onderhoudskwaliteit van het groenbeheer structureel wordt
verbeterd. Dat komt de leefbaarheid in de wijken en het toeristisch
imago van de gemeente ten goede.
De voorstellen werden breed gesteund door de oppositiepartijen,
die de voorstellen zelfs ondertekenden, waarmee ze unaniem zijn
aangenomen.

Wandelen in de Meinweg

Zondag 16 juli organiseert IVN Bocholtz-Simpelveld-Eys een wandeling door het
Nationaal Park de Meinweg bij Roermond. Het gaat door bossen, langs velden en
heidegebied, met weinig hoogteverschil, kortom zeer afwisselend.
Start van de 5 km. lange tocht om 10.00 uur op de parkeerplaats van het
bezoekerscentrum de Meinweg c.q. Brasserie De Boshut, gelegen aan Meinweg 2 in
Herkenbosch. Hier is ook de middagpauze. Vertrek met auto’s om 9.00uur op de Markt
in Simpelveld. Carpoolen € 9.- p.p. Iedereen is welkom, ook niet leden. Deelname
alsmede meereizen is geheel voor eigen risico.
Inlichtingen: Math. Kockelkoren via 045-5443342 of 06-83.43.42.22.
Website: www.ivn.nl/afdeling/ivn-bocholtz-simpelveld en www.ivneys.nl

Een stukje, uit de lucht, van Nationaal park de Meinweg.

Ouderen naar Muntpassage Weert

Het lokaal comité “Dag van de Ouderen” Bocholtz-Simpelveld organiseert dinsdag
1 augustus ‘n tocht met de bus daar naar toe. Men kan daar een dagje winkelen
en andere mensen ontmoeten. Mee kunnen senioren en min-validen en hun
begeleiders(sters).

Vertrek
Dat is om 9.30 uur bij Op de Boor Bocholtz en om 9.45 uur aan het Oranjeplein in
Simpelveld. Men vertrekt in Weert weer om 16 uur. Kosten (vallen reuze mee) € 10 p.p.

aanmelden
Kan uiterlijk tot vrijdag 28 juli bij Maria Vliex via 5441074 en Gerda Bastin via 5443347.
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Sophianum zwaait drie oudgedienden uit

KORTVERMELD

Docenten komen en gaan. Dat gebeurt
elk jaar. Niks bijzonders, zou je zeggen.
Maar het Sophianum staat vrijdag 14 juli
wel wat langer stil bij het vertrek van drie
docenten. Waarom? Omdat zij inmiddels
tot de inventaris behoren. En dus ook in
het Heuvelland honderden leerlingen
onderwezen en begeleid hebben. Eenmaal
binnen, bleven ze het Sophianum hun hele
carrière trouw. Maar nu gaan de drie heren
genieten van hun pensioen.

SIMPELVELD:
Loterij WNK
Bij de trekking van de loterij van
Gymnastiekvereniging Werk Naar Krachten
Simpelveld zijn de prijzen op volgende
nummers gevallen:
2447 - 1799 - 1651 - 2484 - 0072 - 1659 - 0471
- 0526 - 2458 - 1453
Ze kunnen tegen overlegging van het lot worden
afgehaald bij penningmeester: Wiel Bleijlevens,
Houbiersstraat 6 045-5440338.

Leon Geraedts
André van de Wall
Eén jaar later op 1 augustus 1979 begon de carrière voor
deze op het Sophianum. Hij is docent Duitse taal- en
letterkunde. Met zijn humor en grote vertelkracht heeft
hij zijn leerlingen altijd weten te boeien voor het vak
Duits. Zowel Leon als André waren dus al docent op het
Sophianum, toen dat nog in Bloemendal (Vaals) zetelde.

Thuur Bemelmans
geeft beeldende vorming. Docent en kunstenaar
zijn maakten Thuur tot een
persoonlijkheid op het
Sophianum. Al zijn creativiteit
legde hij in zijn vak en zijn
De boeiende onderwijscarrière carrière van
docentschap. Hij wist de
hem begon op het Sophianum 1 augustus
talenten van leerlingen te
1978 als docent lichamelijke opvoeding
ontdekken en ze te ontwikkelen
en ging verder als docent biologie. Een
tot grote hoogte. Hij startte op
luisterend oor en aandacht voor leerlingen
het Sophianum op 1 mei 1982,
maakten van hem ook nog een deskundig
toen de school al twee jaar in
vertrouwenspersoon.
Gulpen de nieuwe thuisbasis
had.
Aanstaande vrijdag 14 juli worden de drie heren in het zonnetje gezet. Vanaf 13.00 uur is de inloop.
Vanaf 13.30 uur is het officiële gedeelte, waarna vanaf 14.15 uur iedereen de gelegenheid heeft
persoonlijk afscheid te nemen.

BOCHOLTZ:
“Black Cap”Rally 2017
Wederom organiseert Iron Centaur “Limburg”
een motorspeurtocht van +/- 100 km.
Daarvoor worden alle motorrijders uit de regio
uitgenodigd. Inschrijven kan voor € 5 op zondag
16 juli a.s. van 10 - 12 uut in café Im Weissen
Rössl aan de Wilhelminastraat.
Kijk ook op www.ironcentaur.nl .

BOCHOLTZ:
Blijf vitaal en wandel mee
Elke derde dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 18 juli start deze succesvolle maandelijkse wandeltocht weer,
georganiseerd door de SWOBS. Vertrokken wordt om 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

30 jaar Öpke Döpke Reube Söpke
Zondag 3 september 2017
Culinaire wandeling met
oude Limburgse gerechten
door eeuwenoude gehuchtjes
in een prachtige natuur.
Kijk op www.stokhem.nl en reserveer alvast uw kaarten.
Ook verkrijgbaar via tel: 043-450 26 04.
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Hair Care
& M o re

Dé mobiele kappersdienst
bij u aan huis
Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden en prijzen

Dames - Heren Hairextensions.
Angelique Hanssen 06-136 76 031
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Terrasconcerten Mechels
Vocaal Ensemble

Woensdag 19 juli, aanvang rond 20.30 uur bij Vino e Cucina en
Café In de Kroeën t.o. de kerk in Mechelen. daarna is er vakantie
tot 23 augustus

lokaalwisseling
Afgelopen januari verrastte de eigenaar van de Mechelerhof
aan de Spetsesweide, de aldaar gevestigde verenigingen,
met hen uit het lokaal te zetten en dat zonder ook maar enig
overleg. Het gevolg was, dat het door het MVE georganiseerde
voorjaarsconcert aldaar geen doorgang kon vinden.
Per direct kon het koor echter terecht bij Brasserie Hilleshagen
en een definitief thuis werd gevonden bij Café In de Kroeën, waar
men met open armen werd ontvangen. Vandaar o.a. als dank die
2 terrasconcerten.

CD
die komt er van de Live opnames in jubileumjaar 2016. Deze
wordt op 30 september gepresenteerd in Café In de Kroeën

Verder program
Op 22 oktober staat het grote concert samen met het jubilerende
Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius van Mechelen op het
program en op 10 en 15 december gaat het koor, samen met
Gem. Kerkel. Zangkoor St. Gregorius uit Vijlen “A Christmas
Carol” opvoeren. Op 20 december geeft het MVE nog een
bedankconcert in Recreatie Domein Geulhof Mechelen.:

Het Mechels Vocaal ensemble dat 19 juli 2 terrasconcerten verzorgt.

Binnenlopen
voor een goed
gesprek over

online bankieren
of (starten met)
ondernemen.

Donderdag 20 juli l 18.00-20.00 uur l Gulpen en Nuth.
Onze adviseurs geven u graag een antwoord op uw vragen over onze online
bankdiensten voor zowel particulieren als ondernemers en het starten van een eigen
bedrijf. Loop zonder afspraak binnen bij ons kantoor in Gulpen of Nuth.

Bezoek onze inloopavond, elke derde donderdag van de maand.
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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WDZ info
Jubilarissendag

BOCHOLTZ:
vakantiesluiting

Zondag 2 juli zette WDZ 10 jubilarissen in het
zonnetje tijdens een geslaagde jubilarissendag.
De dag begon met een H. Mis in de parochiekerk.
Deken Kuijer droeg de mis op, die het zangkoor St.
Joseph op indrukwekkende wijze opluisterde.
Terug in het clublokaal bood de vereniging
jubilarissen en partners een koffietafel aan. Tijdens
de daaropvolgende interne huldiging spraken
de bestuursleden elk een jubilaris op bewogen
en humoristische wijze toe. Op het eind van de
huldiging kwam de grote verrassing,

vele handen
schudden mochten de jubilarissen vele handen
een drukbezochte receptie en blijken van
waardering in ontvangst nemen. Bijzonder was
de aanwezigheid van een grote delegatie van
G.V. Wilhelmina die, met name, “hun” jubilaris
Jo Direcks kwam huldigen. Een grote groep
familieleden en vrienden van de jubilarissen
maakten het gezelschap compleet.

BIEB

I.v.m de zomervakantie is
deze van ma. 17 juli t/m
zo. 6 augustus gesloten.
Let op:
De Bieb is eerder weer
open als de basisschool.
U wordt een fijne zomer
gewenst.

Toos Brands met rechts Kris Pluijmen-Grit en links Ralph Schepers,
zilveren jubilarissen en bambini van het eerste uur.

goud
Toos Brands
ontving uit handen van de KNVB functionaris
Karel Knaps de KNVB waarderingsspeld in goud.
Ze was in het verleden een van de kartrekkers van
het vrouwenvoetbal in de vereniging en ze is jaren
actief geweest in het WDZ jeugdkamp.
Vijfentwintig jaar geleden begon Toos met
sporten voor vier en vijfjarigen. De jeugdige
sporters kregen een Italiaanse naam, de bambini.

voorop
stonden voor haar bewegen, lichaamsbeheersing
en samen sporten. In de loop der jaren werd dit
voor de kleintjes een groot succes. De leiders
van de bambini hebben het zilveren jubileum
uitgebreid met de kinderen gevierd met allerlei
activiteiten, zoals een training met vriendjes en
vriendinnetjes, een training met de oma’s en
opa’s, een line up bij een wedstrijd van Roda JC,
een demonstratietraining en voor de wedstrijd
van WDZ 1 + een uitstapje naar de speeltuin
op de Gulpenerberg. Feesten voor de kinderen
dus, maar op zondag 2 juli was het terecht
feest voor juffrouw Toos met een ontroerende
toespraak van haar 87 jarige vader Jan, door
zijn vrouw vergezeld, en de mooie woorden van
schoonmoeder Brands.

Hogerop
In de tweede helft van het seizoen zijn een aantal
jeugdspelers van WDZ nadrukkelijk in beeld
gekomen bij de omliggende profclubs. Gian-Luca
Meyer liep een aantal weken stage bij MVV, maar
dit leidde vooralsnog niet tot een overgang. Twee
van de drie gebroeders Copier (Raf en Lenn)
werden uitgenodigd om eens mee te lopen bij
Roda JC en dat beviel blijkbaar zo goed dat beide
heren de kans kregen om hun carrière voort te
zetten bij de koempelclub in Kerkrade. Het zal
niet verbazen dat ze deze kans met beide handen
aangrijpen en dus vanaf volgend seizoen in het
geel-zwart te bewonderen zullen zijn. Uiteraard
betreurt WDZ het verlies van deze twee spelers,
maar tegelijkertijd zijn we natuurlijk trots op
deze jongens en wensen hen heel veel succes en
plezier bij Roda JC.
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Clubkampioenschappen
WNK Simpelveld

Zondag 25 juni hield Gymnastiekvereniging
Werk Naar Krachten Simpelveld haar
clubkampioenschappen.
De kleuters, turners en turnsters lieten aan het publiek
zien wat ze gedurende het afgelopen seizoen hebben
geleerd.
Het was een zeer geslaagde, gezellige en sportieve
middag
De uitslagen:
Jongens groep 1:
Jongens groep 2:
1. Joes Leclaire
1. Sietse Knobbe
2. Naud Loneus
2. Julian Coenen
3. Luc Huijnen
3. Jort Schoffelen
Meisjes groep 1:
1. Laura van Duinen
2. Ilse Dodemond
3. Julia Ahmed

Meisjes groep 7:
Meisjes groep 8:
1. Isa Vleugels
1. Eva Bröcheler
2. Maxe Crutzen/Jitte Leclaire 2. Maud Vleugels
3. Julie Jongen
Meisjes groep 9:
1. Marit Rober
2. Isis Leclaire
3. Sanne Lenssen

Meisjes groep 5:
Meisjes groep 6:
1. Fréderique Schmitz
1. Jasmijn Eurlings
2. Elisabelle Wich/Rho v.d. Berg 2. Mirte Amkreutz
3. Lis van Loo
3. Shalina Heijse

Pechvogel
Nog voor de wedstrijd begon moest Dani
Steinschuld, ondanks zijn maandenlange
voorbereidingen, van de zijlijn toekijken.
Onlangs was hij aan de blindedarm
geopereerd en kon zodoende niet deelnemen.
Mentaal was hij echter niet gebroken want hij
daagde onmiddellijk de winnaar in zijn groep,
Daan Huits, uit voor de komende wedstrijd.

Afscheid
De clubkampioenschappen waren voor Bas
Goorden tevens het definitieve afscheid van
de wedstrijdsport. Hij wilde op een goede
manier afscheid nemen door sportief alles van
zich te vergen. En daar slaagde hij volkomen
in. Vanaf nu gaat hij zich volledig richten op
het trainerschap en zal dus het team van
trainers bij Helios blijven versterken.

Meisjes groep 2:
1. Frédérique Wijckmans
2. Julie Raijmakers
3. Isa Bröcheler

Meisjes groep 3:
Meisjes groep 4:
1. Myron Krause
1. Naomi Bogers
2. Nynke Knobbe
2. Jeltje Konen
3. Nadine van Duinen
3. Maud Stessen

Eric Aller, Twan Palmen en Bas Goorden.

Uitdaging

Jitte Leclaire in spagaat op de evenwichtsbalk

Na afloop was er nog een gezellig samenzijn.
Over enkele weken begint de vakantieperiode
en die kan gebruikt worden om de accu op te
laden, want vanaf medio augustus wacht een
zeer uitdagend seizoen 2017-2018 waarin van
de trainers en gewichtheffers veel gevraagd
zal worden.

Clubkampioenschappen en
Familiedag
weer glansrol Erwin Rasing
Om alle gewichtheffers vlak voor de
vakantie nog een mogelijkheid te bieden
hun vorderingen te tonen organiseerden
de trainers van KSV Helios de
clubkampioenschappen zondag 25 juni jl.

jeugd
hierbij werd niet zozeer gestreden wie
de meeste kilo’s wist te tillen maar louter
beoordeeld op techniek. Daarbij bleek
Daan Huits, met een uitstekende score,
de winnaar te zijn, gevolgd door Sophie
Leerssen en Tessa Huits die eveneens een
ruime voldoende voor hun technische
uitvoering kregen.

groep 2
BOCHOLTZ

045-5446388

In deze groep, die afgelopen jaar startte,
ging het wel om de kilo’s. Hierbij werd de
puntenbeoordeling van de Regionalliga
toegepast. Dit is de klasse
waarin Helios volgend
jaar in de competitie van
Nordrhein-Westfalen
uitkomt. Afgetekend
winnaar werd hier
Tristan Delang, voor Nina
Steinschuld, Tim Hollands
en Lukas Strating.

Groep 2 met v.l.n.r. Tristan Delang, Tim
Hollands, Lucas Strating en Nina Steinschuld.

Rood Groen
LVC’01
Trainingen
weer begonnen
De zomerstop was korter dan normaal dit jaar.
De nieuwe trainer Jeremy van Wissen heeft
besloten om alweer op 9 juli te starten met de
trainingen. Vandaar dat de mannen de eerste
trainingen alweer achter de rug hebben.

Deze extra trainingsweken zijn bedoelt om de
trainer de spelersgroep te laten leren kennen
en een stukje extra conditie op te bouwen
voor de competitie. De bekerwedstrijden
laatste groep
starten eind augustus weer. Op de website
Hierin de gewichtheffers
die al langer actief zijn. Hier www.roodgroenlvc01.nl is een compleet
interview te lezen met de nieuwe trainer.
moest men laten zien wie
t.o.v. van afgelopen seizoen Overigens is de vereniging nog op zoek naar
een grensrechter voor het aankomende
de meeste vooruitgang
seizoen.
had geboekt. Deze strijd
Geïnteresseerden kunnen een mailtje sturen
werd gewonnen door
Erwin Rasing die nogmaals naar info@roodgroenlvc01.nl .
toonde welke progressie hij
doorgemaakt had. Tweede
werd Dennis Schings, voor
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