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4e Woensdagwandeltocht
Woensdag 2 augustus organiseert Wsv NOAD deze weer.
De routes voeren door de mooie grensregio in
Oostelijk Zuid-Limburg. De woensdagwandeltochten kunnen
zich verheugen over een toenemende belangstelling en zijn ideaal
voor iedereen die op zoek is naar een ontspannen en gezond uitje op een
doordeweekse dag. Er worden steeds nieuwe routes en paden uitgezet,
die u kennis laten maken met al het mooie dat Simpelveld en omgeving
te bieden heeft.

lengte
Men kan de 5 en 10 km wandelen. Wilt u 15 km wandelen dan
kan dit ook door na de lus van 10 km ook nog de lus van 5
km te wandelen. De tochten starten tussen 8 en 14 uur vanaf
brasserie de Driesprong bij Bungalowpark Simpelveld.

waar naar toe
De 5 km wandelt over rustige wegen in de omgeving van Boschenhuizen
Het parkoers van de 10 km brengt de wandelaar deze keer via het PLatebos
en een stukje Duitsland naar Vlengendaal in Bocholtz waar een rustplaats
is ingericht. Vervolgens gaat het over merendeel rustige wegen weer terug
naar de startplaats in Simpelveld.

52e Luikse Marktfeesten
Wahlwiller
Zaterdag 5 en zondag 6 augustus van 10-18 uur..
De oudste (sinds 1965) en enige echte,
door de Stad Luik erkende, Luikse Markt van Nederland.

Markt
Is het belangrijkste onderdeel met vooral antiek, bric-à-brac, brocante,
curiosa, vintage en het meest uitgebreide assortiment tweedehands
goederen en boeken.
Maar ook talloze infostands en verkoopzaken van bijzondere producten.
Van aardewerk, beelden van Heiligen, hoeden en stoffen, zelfgemaakte
juwelen, houten vlinders, koken en bakken kado’s, schilderijen, life-style
en woonaccessoires, handgemaakte decoratie beren, natuurproducten,
planten, vinyl en zepen tot zeer bijzondere streekproducten als blauwe
bessen, bijenproducten, luxe confituren en workshops van Rouwette Groen,
atelier ’t Bezei en de Siterhof.

Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Zie ook: http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1832218

wat kost het
Inschrijfgeld: € 2,50. Leden van erkende wandelsportorganisaties ontvangen
€ 1,- korting. Er is een sticker te koop voor € 0,25. IVV stempel is aanwezig.
Bij de inschrijving ontvangt iedere wandelaar een versnapering voor
onderweg. Inlichtingen: Han Pirovano 045-5250190 of 06-12534731
e-mail: info@wsv-noad.nl
Website: www.wsv-noad.nl . De wandeltocht gaat onder alle
weeromstandigheden door! Denk aan passende kleding en schoeisel en
deelname is op eigen risico.
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Lezing vliegend
hert in Vijlen
Het vliegend hert komt in Limburg
nog op veel plaatsen voor. Om lokaal
meer aandacht te vragen voor het
vliegend hert verzorgt Stichting IKL
de aankomende tijd op verschillende
plaatsen in Limburg lezingen over
deze bedreigde soort.
De startbijeenkomst vindt plaats
maandag 31 juli in Vijlen om 19.30
uur en bestaat uit een lezing waarin
de levenswijze en de verspreiding
van het vliegend hert met veel
beeldmateriaal wordt toegelicht.
Dit omdat er in die omgeving nog
voorkomen.
lees verder op pagina 4

Full Circle” uit Vaals ook present op de Luikse markt in Wahlwiller.

goede doelen
Naast de mondiale als Floortje voor Moortje (Gambia), Patris (Brazilië),
Uganda Kitgum Education, zijn er Heemkunde Wahlwiller, Hobbyclub Partij,
Jongerenpastoraat Born, Oudervereniging, Stad Luik, Zonnebloem afdeling
Wijlre, dit jaar aangevuld met Banda Di Zamba Eys, verder Handwerkgroep
Schaesberg, het Limburgs Bus Museum en Wereldwinkel Langraaf.

Attracties
Bezoekers kunnen genieten van artistieke shows en presentaties van oude
en nieuwe ambachten, zoals vertonen van professioneel kunstsmeden
door Ramon Ranschaert en Gert Bonnema en abstracte schilderijen op
grote doeken door Arlaque de Clerque. Potten draaien, decoreren en
lees verder op pagina 3

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

Gevraagd:

Maandag 31 juli:
Lezing vliegend hert in Vijlen
om 19.30 uur (zie ook artikel).

Tuinman
gepensioneerd,

Woensdag 2 augustus:

voor bijhouden kleine tuin in

4e Woensdagwandeltocht
Vanaf Brasserie Driesprong bij Bumgalowpark
Simpelveld.
Start tussen 8 en 14 uur (zie ook artikel).

Zaterdag 4 augustus:
52e Luikse Marktfeesten Wahlwiller

Bocholtz.

Info via Troef
045- 5443567.

van 10-18 uur (zie ook artikelen en advertentie).

Dindag 5 augustus:
52e Luikse Marktfeesten Wahlwiller
van 10-18 uur (zie ook artikelen en advertentie).

OUD PAPIER
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER

Voor Mergel- & Heuvelland

Elke eerste dinsdag van de maand.
Dinsdag 1 augustus wordt het oude papier
in Wahl- en Nijswiller opgehaald. Graag dit
voor 17 uur, goed gebundeld, aan de kant
van de weg plaatsen.
P.S. Geen plastic zakken of houten kistjes.

HARMONIE ST. AGATHA EYS
www.weekbladtroef.nl

i Bôches , Zumpelveld, Ees, Nieswiller, Wilder, Gen berg, Vols, Lemieёsj en Viele

Oplage 13.000 ex

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

Elke eerste vrijdag van de maand.
Vrijdag 4 augustus vanaf 18 uur gebundeld
langs de kant van de weg plaatsen.

FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ
Iedere 2e donderdag van de maand.
Donderdag 10 augustus:
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.
Harmonie St Caecilia Simpelveld
Tweede dinsdag van de maand
Dinsdag 8 augustus:
Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen - Bouwensstr.- Bouwerweg
- Brandstr. - Brewerstr. - Buysroggesttr. Clara Feystr. - Clovisstr. - Deus - Diddenstr. Dr.Ottenstr. - Dr. Poelsplein - Dr. Schweitzerstr.Gangstr.- Grispenplein - Haembuckerstr.
- Hennebergweg - Jamarstr. - Kapelstr.
- Karolingenstr. - Kromstr. - Laurenthof Laurentstr. - Lerschenstr. - Merovingenstr.
- Molt - Norbertijnenstr. - Panneslagerstr.
- Peuschkensheiderweg -Romeinenstr.
- Scheelenstr. - Sougnezstr. - Stampstr. Steenstr.- St.Georgestr. - St. Remigiusstr. - van
Werschstr. - Verzetstr. - Vinkedelstr. - Wijnstr. Zaunbrecherstraat en Zijstraat.
Dinsdag voor 18 uur buiten
gereedzetten.
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Vervolg voorpagina: Luikse markt Wahlwiller
handvormen door keramiekatelier Potterie Partij
en goudsmeden door Patrick Souren.

demonstraties
boogschieten door Sportnedwork, geeft beroepsvalkenier Bert Deckx
presentaties met roofvogels en verzorgen instructrices van Wante Sport
workshops Hoela Hoep Fitness, pole sport en aerial silks.

Kindervertier
Is er in de vorm van tattoo- en ballonnenclown Cindy, die ook een
knutselhoek inricht, en gratis gegrimeerd worden door make up artist
Ulrike. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor de jeugd om deel te
nemen aan de workshops hoela hoep fitness en pottenbakken.

Exposities
Door de Stad Luik “Nothing / Nowhere” met een kunstzinnige kijk op
de Chartreuse, door fotografen Willy del Zoppo en Andre Leclercq. De
Heemkundevereniging met een tentoonstelling en boekenstand over
de historie van Wahlwiller, thema dit jaar “het rijke verenigingsleven”
en het Limburgs Bus Museum, dat historische stads- en streekbussen
restaureetrd, heeft een stand met diverse attributen uit het verleden van
Limburgs openbaar vervoer.

Kermis en culinair
Is er met ondermeer een nostalgische draaimolen, eendenspel, lijntrek- en
bussenport, springkussen, notenbar, kermissnoep en suikerspin/popcorn.
Ook culinair geen tekort met koffie- en theespecialiteiten, ambachtelijk
schepijs, slush puppie, softijs, broodjes, crêpes, frites en snacks, loempia’s,
tot kazen, worsten en choco kusjes toe.

bezoek
Gasterij A gen Kirk, waar u kunt smullen van smakelijke Luikse gerechten
en puike drankjes en aan de Wilder Tref, waar de Oudervereniging van de
nieuwe basisschool van Mechelen, Partij, Wahl- en Nijswiller overheerlijke
Limburgse vlaai serveert.

Musique Festival de la Batte
Liefhebbers van verschillende genres muziek komen aan hun trekken
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dankzij doorlopende live optredens van artiesten van voornamelijk Belgischeen Heuvellandbodem dat plaatsvind op het openluchtpodium bij Gasterij A
gen Kirk. Voor het programma zie artikel elders in dit blad.

Opening
Die is er officiëel zaterdag 5 augustus om 11:00 uur door Wim Heuts, voorzitter
VVV Zuid-Limburg en Louis Maraite, raadslid in Luik en honorair consul
voor Duitsland. Muzikaal opgeluisterd door Harmonie Excelsior en Ruud
Verhoeven.

entree
Die is € 2. Kinderen t/m 12 jaar gratis toegang. Het entreebewijs is tevens een
lot waarmee mooie prijzen te winnen zijn. De opbrengst is voor verschillende
goede doelen.

gratis parkeren
kan op een van de terreinen die speciaal zijn ingericht door C.V. De Boemelaire
en P.H.V. Geduld Overwint. Voor meer info zie www.luiksemarkt.nl.

Pand in Simpelveld
6 maanden gesloten
Dinsdag 18 juli heeft burgemeester Richard de Boer van Simpelveld
besloten de woning gelegen Oranjeplein 16 in Simpelveld te sluiten,
nadat er bij controle op woensdag 12 juli hennep, xtc en amfetamine was
aangetroffen. Gelet op de hoeveelheid, was er sprake van het aanwezig
hebben van softdrugs en harddrugs voor verkoop, afleveren of om te
verstrekken Nadat de bewoner de door de politie achtergelaten restanten
had verwijderd, is het pand op donderdag 20 juli voor de duur van 6
maanden gesloten.
Binnen gemeente Simpelveld is het de vijfde woning die in dit jaar wordt
gesloten in verband met een overtreding van de Opiumwet.
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Vervolg voorpagina: lezing vliegend hert
Aanmelden
is verplicht via de site
www.buitenkrachtlimburg.nl.
Daarna ontvangt u de locatie waar de
bijeenkomst zal plaatsvinden. De vervolgdagen
worden vervolgens in overleg met de deelnemers gepland.
De tweede bijeenkomst bestaat uit een excursie
waar tijdens een wandeling een leefgebied van
het vliegend hert wordt bekeken.
De derde zal in het najaar plaatsvinden en
bestaat uit een werkdag waar beheer wordt
uitgevoerd om het leefgebied van het vliegend
hert te verbeteren.

landschap. Hierdoor zijn vliegende herten op veel
plaatsen verdwenen en is de soort inmiddels in
geheel noordwest Europa bedreigd.

Computerkennis delen met ouderen? Dan is
Dienstencentrum (De Soos) op zoek naar U.
Ondersteuning groepsopvang? Ondersteuning
geven bij 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 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.

grootste
Het vliegend hert is de grootste kever van
Nederland, waarvan de mannetjes wel tot 8
centimeter lang kunnen worden! Het zijn met
name deze mannetjes die tot de verbeelding
spreken vanwege de grote kaken die doen
denken aan het gewei van een hert.
De levenswijze van de dieren maakt dat de
soort zich maar moeilijk kan aanpassen aan
de veranderde inrichting en beheer van het

Vrijwilligers
vacatureladder
Vaals
Een greep uit het aanbod:

Het Vliegend Hert, een imposante Kever.
Foto Rob Geraeds.

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

Mei-I-Vaare
Dit oogstdankfeest organiseert de Stichting
Mei-I-Vaare Bocholtz nu al voor de 61e keer
en wel op 19 en 20 augustus. Tijdens dit
typisch Limburgs folkloristisch gebeuren
wordt gevierd dat de laatste graanoogst
binnen gehaald is. Deze keer zijn ze te gast
op hoeve Jos Vaessen, aan de Helweg 1 te
Bocholtz.

Het feest
Op zaterdagavond is er muziek met de
Coverband Jambassadors! Een minder
bekende naam in de regio, hun muziek is
er echter niet minder om! Op de Facebook
pagina zijn enkele filmpjes te vinden om een
indruk van hun werk te krijgen!

mis en stoet
Zondag het begin met de traditionele
oogstdankmis in de kerk, gevolgd door een
feestelijke stoet met o.a. de oogstwagen
getrokken door Belgische trekpaarden. Deze
zal onder traditionele muzikale begeleiding
richting hoeve Vaessen trekken. Aangekomen
op de boerderij wordt de ‘Mei-tak’ van
de wagen gehaald en op het dak van de
boerderij geplaatst als teken dat de oogst
binnen is. Hierna is er een boeren koffietafel
voor de genodigden. `s Middags is de
traditionele feestmiddag met leuks voor jong
en oud!

info
Houd voor meer informatie facebook pagina
‘stichting Mei i Vaare Bocholtz’ in de gaten!
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Heeft u al eens
kennis gemaakt
met onze 3 gangenaanschuifmenu’s
voor € 8,95 ??
Woensdag 2 augustus:
Voorgerecht: kleine ceasar salade
Hoofdgerecht: kipschnitzel-frietsalade-saus
Dessert:
bitterkoekjes bavarois

Woensdag 9 augustus:
Voorgerecht: groentensoep-broodkruidenboter
Hoofdgerecht: shoarma-friet-salade-saus
Dessert:
chocolade mousse
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
Nr. 30
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Succesvol optreden Philjeugd
WMC
Op zondag 9 juli gaf drumband en jeugd van de Kon. Philharmonie Bocholtz
een concert ter gelegenheid van het WMC in het stadspark Kerkrade.
Met stralend weer en veel bezoekers leverden beide een topprestatie.
Na afloop werd na veel applaus, zelfs nog een toegift gespeeld.
A Bóches kén doch jénge tie-pe.

Ook de drumband o.l.v. Roland Jaegers liet zich niet
onbetuigd.

Kerkdiensten parochie
H.Agatha Eys
Zaterdag 29 juli: 19.00 uur: Geen H. Mis
Zondag 30 juli: 9.45 uur:
Jaardienst Sjaak en
Lieske Haambeukers-Schoonbrood
Maandag 31 juli: 19.00 uur: Geen H. Mis
Zaterdag 5 aug.: 19.00 uur:
Gest. jrd. ouders Bremen – Kleuters
Zondag 6 aug: 9.45 uur:
Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux

De jeugdharmonie van de Bocholtzer Phil
o.l.v. Noël Nijsten tijdens hun optreden.
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Maandag 7 aug: 19.00 uur: Geen H. Mis
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Sparen voor Kika bij PLUS en Bakkerij Dreessen Bocholtz
Zondag 5 november loopt Bocholtzenaar
Roger van der Linden de marathon van New
York en probeert daarmee zoveel mogelijk
geld te verzamelen voor de Stichting
Kinderen Kankervrij. Kika streeft ernaar de
genezingskans voor kinderen met kanker
te verhogen naar 95% (nu 75%) én de
behandelmethodes te verbeteren.

Suzanne Dreessen (links) en personeel bij de collectebus.

De sponsoractie verloopt succesvol en inmiddels is er al ruim € 27.500,gestort door meer dan 175 unieke sponsoren.

eenvoudiger

Chris Tossings van de Plus in Bocholtz naast
ende statiegeldzuil.

Voor de inwoners van Bocholtz wordt het nu nog eenvoudiger om mee te sparen voor
Kika. Bij Bakkerij Ivo Dreessen staat een collectebus waarin kleingeld, maar natuurlijk
ook papiergeld gestopt kan worden. Bij Plus Tossings vindt u een statiegeldzuil naast
de emballage-automaat. De statiegeldbonnen kan men in de zuil deponeren en komen
zo ten goede aan de actie. De statiegeldzuil is trouwens gebouwd én betaald door Hub
en Gemmy van der Linden. Uiteraard is Roger ontzettend blij met de hulp van al deze
mensen.
Meer informatie over de actie op www.forakidssmile.nl

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
Pagina 6

hugo@meurers.nl
www.meurers.nl
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‘Classic meets Rock ’n Roll’

Panorama-tocht

Kunt u zien en horen zondag 12 november
in de Harmoniezaal Bocholtz.
Vanaf september kunnen echter mensen die
van zingen houden, meedoen aan dit project.
Men hoeft niet persé noten kunnen lezen,
belangrijker is misschien nog het eigen muzikale gevoel en het plezier
in zingen, dat natuurlijk voorop staat.

Zondag 27 augustus met start en finish bij het Kunderhoes
aan de Hogeweg in Kunrade - Voerendaal en inschrijving
vanaf 7.30 uur. Wandel over verharde en onverharde wegen,
geniet van schitterende vergezichten richting België en Duitsland,
passeer vele in Kundersteen opgetrokken gebouwen en loop door de
prachtige natuur met rijke historie van het Zuid Limburgse land.
Afstanden: 9, 15 en 21 km
Inschrijven vanaf 07.30 uur,
Inschrijfgeld € 2,50 pp, voor bondsleden € 1,50 pp,
Kinderen tot 14 jaar gratis
Toilet en EHBO aanwezig. De organisatie kan niet aansprakelijk worden
gesteld bij ongevallen resp. verlies en/of diefstal van goederen.
Voor informatie 06-33.79.50.42 of www.wandelvereniging-voerendaal.nl .

Elvis
Zingen verbindt, verbroedert en….je maakt er vrienden mee.
Zangkoor St. Joseph uit Bocholtz nodigt je (u) uit om mee te doen.
Dus vanaf medio september kun(t) je (u)
’s woensdagsavonds met het koor mee repeteren.
Dirigent Anton Kropivšek arrangeerde daartoe o.a. enkele bijzondere
songs van rocklegende Elvis Presley.

aanmelden
Denk er eens over na en meld (u) je nu alvast aan via 045-5445313
of per mail: anitavdpoel@hotmail.com . Of natuurlijk bij een van de
bestuursleden te vinden op de website www.zangkoorsintjoseph.nl .
Wij houden je (u) natuurlijk op de hoogte van de repetities en andere
mededelingen die voor u van belang kunnen zijn.

verder
Buiten het koor en de gastzangers en -zangeressen verlenen verder
hun medewerking aan dit project:
Jeugdkoor ‘New Generation’ o.l.v. Ilona Schouten,
‘Rock ’n Roll’- combo (gitaar, contrabas, piano, drum),
‘Les Saxes de Cécile’, o.l.v. Sjef Weijers,
’Rock ’n Roll’- dansparen en Fanfare Jeugdkorps St. Cecilea
Bocholtz, o.l.v. Patrick Spelthaen.

De Molen op de Vrouwenheide , een van de vele bezienswaardigheden
tijdens de Panoramatocht.

Jeugdkoor New Generation uit Merkelbeek dat ook
meedoet bij Classics meets Rock ‘n Roll.
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Beleefbus laat Kerkrade op z‘n best zien
Ik mocht op uitnodiging van o.a. de
gemeente Kerkrade het eerste ritje dit jaar
van de beleefbus Kerkrade meemaken.
Verleden jaar een succes en dus voor een
vervolg vatbaar.

in ‘t kort
Vanaf 2 juli rijdt ze al en je kunt instappen
iedere woensdag en zondag om 10
en 13.30 uur vanaf de Rodaboulevard
(opstapplaats nabij Decathlon). Om 10.15
uur en om 13.45 uur kan men dat eveneens
bij de Rodahal in Kerkrade-Centrum, maar
dat is voor onze lezers waarschijnlijk niet
van toepassing. Bij de halteplaatsen staat
een ‘Beleefbus Kerkrade’ bord. De rit kast
voor volwassenen maar 3euro p.p. en
kinderen tot 12 betalen 1 euro.

Wat gebeurt er
als je ingestapt bent.

De Beleefbus voor het Rodastadion,
maar ze vertrekt bij Decathlon.

Dan begint iemand van toneelver. Excelsior of de bekende Arno
Deckers in ‘t plat en/of Hollendsj te vertellen over Kirchroa en zijn
bezienswaardigheden. De gids schuwt niet om ook nog wat “Wietse”
te vertellen
De tocht duurt zo’n 2,5 uur en u komt van Kerkrade tot Chevremont,
Haanrade enz., langs de Baalbruggermolen, die dit jaar nog een
nieuw waterrad krijgt. Stapt uit bij Rolduc en kunt door het park
en binnenplaats wandelen bij kasteel Erenstein. O ja ik vergat nog
het supergrote kleuren monument Viva la Vida van de Spaanse
kunstenaar Juan Ripollés bij de Rodahal dat nog officieel wordt
onthuld. Toen wij er waren legden enkele spanjaarden nog de laatste
hand aan de sokkel.

verder
de prachtig beschilderde klimmuur op de gevel van een flat in
Bleijerheide. Ook is onderweg de verrassende natuur van het
Wormdal en de Anstelvallei te bewonderen, komt de bus uiteraard
langs trekkers als GaiaZOO, Museumplein Limburg en LeisureDome
en zijn er de typische huizen van de de mijnwerkerskolonie Hopel.

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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Het spraakmakende monument voor de Rodahal met de
inspirerende naam Viva la Vida.
Last but not least krijgt men nog een plattegrond van de
gemeente met voordeelbonnen voor korting bij diverse
ondernemers en attracties in Kerkrade.
plaatsbewijzen en meer informatie krijg je via de website www.
beleefbuskerkrade.nl . Ook in de bus kun je die kopen, maar hier
geldt wel: vol is vol. Dus als u eens wat tijd hebt om Kirchroa te
verkennen!!!!!

Leo Franzen
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Concertreis
met nieuwe
dirigent
Zoals al eerder gepubliceerd
heeft fanfare St. Cecilia Bocholtz
onlangs een concertreis gemaakt
naar het Oostenrijkse Flaurling.
Dit dorpje ligt in Tirol ongeveer
25 km van Innsbruck vandaan. Ze
waren te gast op het Bezirks Musik
Fest, het regio muziekfeest met
de 13 aangesloten verenigingen.
Vrijdagavond een spetterend
optreden van de slagwerkgroep
en zaterdags een excursie naar
Innsbruck. Zaterdags avonds
wederom een optreden van de
Kijkje op een aantal van de 13 deelnemende
muziekverenigingen in Flaurling
drumband en later een zeer geslaagd concert van de fanfare.
Zondags een openlucht mis waar alle 13 muziekverenigingen en
de 2 gastverenigingen muzikaal aan meewerkten, een imposante
gebeurtenis en in de namiddag helaas weer naar huis.

eerste optreden
Dit was tevens het eerste officiële project van dirigent Patrick
Spelthaen, die vanaf januari reeds op projectbasis aan de slag was
en eind april definitief benoemd.
Patrick is in Bocholtz en omstreken natuurlijk geen onbekende in de
muziekwereld.
De nieuwe dirigent
Patrick Spelthaen
en altijd al lid van de
Bocholtzer fanfare.

CV
Begonnen is hij als 9 jarige bij de fanfare
en steeds lid gebleven.
Muzikaal opgeleid als uitvoerend en

docerend musicus aan het conservatorium te Maastricht. Zijn HaFaBra-directie
opleiding volgde hij aan de ArtEZ Hogeschool bij Alex Schillings. Naast dirigent
bij diverse korpsen is hij als trompettist regelmatig bij diverse grote orkesten te
vinden en treedt met zijn familie kwartet regelmatig op.

oude traditie
De “Fanfaar” heeft met het aanstellen van Patrick weer een oude traditie in ere
hersteld, namelijk een Bocholtzenaar als dirigent. Vanaf deze plaats veel succes
bij en met Fanfare St. Cecilia.

Haarstudio

Vakantie vanaf ma. 17 juli.
Op woensdag 2 augustus staan wij weer voor u klaar
geopend

BOCHOLTZ
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Unieke
expositie
,, KunstcollectiefVaals “
Van 1 t/m 30 augustus is in
de kruisherengangen van
de Abdij Rolduc. Getoond
wordt een breed spectrum
van Schilderijen, foto´s en
sculpturen van 13 aangesloten
kunstenaars. De getoonde
werken doen de aanschouwers
ervaren met welk groot gevoel
deze mensen de omgeving en
het object waarnemen.
Voegt men bij deze expositie
nog de niet te evenaren
expositie-locatie dan zal de
liefhebber bij het aanschouwen
vol aan zijn trekken komen.
Voor meer informatie:
http://www.kunstcollectiefvaals.nl .

KSV Helios
Zelfs in de laatste wedstrijd van het
seizoen (15 juli) wisten Erwin Rasing
en Tristan Delang weer te schitteren.
In Herten (Nordrhein-Westfalen)
vormde zij overall het sterkste team en wonnen
daarmee ook hun klasse bij de mannenteams en
daarme de New Team Cup.
Erwin trok 85 kilo maar een persoonlijk record
zat er net niet in.
Bij het stoten evenaarde hij zijn persoonlijk

record met 120 kilo.
Tristan wist op beide onderdelen wel zijn
persoonlijke records te verbeteren. Bij het trekken
kwam hij tot 93 kilo en 123 kilo is nu zijn pr bij het
stoten.

Uitdaging
Na afloop van dit seizoen kan geconcludeerd
worden de gewichtheffers van Helios niet alleen
hebben weten te pieken in de belangrijkste fase

van de competitie (dit voorjaar) maar dat zij
hun vorm tot aan het einde van het seizoen
hebben weten vast te houden. Dat betekent
dat het niveau van alle gewichtheffers omhoog
gegaan is en dit betekent een goede basis voor
het komende seizoen met deelname aan de
competitie in de Regionalliga.
De sterkste teams uit Dortmund, Keulen,
Duisburg en Kassel zullen dan de tegenstanders
zijn.

Tristan Delang
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Musique Festival de la Batte op
Luikse Markt Wahlwiller
Dat is inmiddels een vaste waard en viert dit jaar haar 1e lustrum ook beide
openingsdagen op het openluchtpodium bij “Gasterij A gen Kirk”. Aanvang
zaterdag 14 uur en zondag 13 uur, met als initiatiefnemers Roy Scheffers en
Rob Wassenberg en kenmerkt zich door een gevarieerde mix va muzikanten en
orkesten.
Voor de zaterdag is er een reünie concert met Secret Eye, in de jaren 80 een
zeer succesvolle popband uit Wahlwiller tot ver over de regiogrenzen. Alle
muzikanten die destijds de formatie vormden, t.w. Jo en Bert Smeets, Nettie
Smeets-L’Homme, Frans Kohl,
Dan Vluggen en Rob Wassenberg, zullen het podium bestijgen, ter versterking
aangevuld met Remy Smeets.
Daarnaast - het Belgische karakter van de Luikse Markt niet uit het oog
verliezend een keur van talentvolle Waalse artiesten zoals M & M, Nameless en Cato,
gecompleteerd met topformaties uit Zuid-Limburg, als Slipdress, Johnny B &
the Good Guys, uitsmijter Resonate en uit eigen dorp Moonspark
( Monique Timmermans).
Op zondag wordt het muziekgebeuren nog vervolgd met optredens van Big
Bang Coverband uit Kettenis en het alom bekende Full Circle uit Vaals.
Voor meer info zie: www.luiksemarkt.nl

Holset door de
Eeuwen heen
In augustus verschijnt een herdruk
van ‘Holset door de Eeuwen heen’
In Juni verscheen het boek ‘Holset
door de eeuwen heen’.Voor het eerst
zijn wetenswaardigheden en verhalen
over Holset in één boek gebundeld.
M.m.v. dorpsbewoners en lokale
heemkundeverenigingen heeft
auteur Leo Tillmanns een veelzijdig
portret van het dorp samengesteld.
pagina’s
Het rijk geïllustreerde boek in
vierkleurendruk op A4 formaat met
harde kaft omvat 84 pagina’s, meer
dan 250 foto’s met bijbehorende
De omslag van het boek

teksten, goed voor uren
leesplezier. Het kost € 24,95.
Omdat de eerste druk
geheel is uitverkocht is er
gelegenheid in te schrijven
voor een herdruk. U kunt het
boek bestellen door een mail
te sturen naar:
holsetboek@outlook.com
of bellen met 06- 51.63.72.36.
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WDZ info
Technisch
jeugdcoördinator
Vanaf begin augustus gaat Dave Janssen
werken als technisch jeugdcoördinator bij
WDZ. Dave werd 27 jaar geleden geboren
in Weert en woont nu al jaren in Landgraaf,
samen met zijn vriendin. Hij begon als
jeugdvoetballer bij FC Oda in Weert en
speelde later in de jeugd van SVN en bij de
senioren van Bekkerveld.
Hij volgde de CIOS opleiding en behaalde
het UEFA C trainersdiploma. In 2009 ging hij
parttime werken bij Roda JC als trainer van
de E- en de F-teams. Sinds 2015 is hij fulltime
in dienst van de
koempelclub als
trainer-coach
van de jongens
onder 15 en
hoofdscout
van de
jeugdafdeling.
Dave ziet
het werk als
technisch jeugd
coördinator
van WDZ naast
zijn baan bij
Roda JC als een
grote uitdaging
Dave Janssen de
en verheugt
nieuwe Technisch jeugd
zich op de
coördinator.
samenwerking.

Veilig sportklimaat
Het komt gelukkig niet geregeld voor, maar toch dienen
we een strikt beleid te voeren aangaande preventie van
ongewenste intimiteiten en grensoverschrijdend gedrag
jegens sporters, zowel jeugd als senioren. WDZ staat
voor een veilige sportomgeving. Iedere leider, trainer en
begeleider krijgt een aantal gedragsregels voorgelegd,
waaraan hij of zij zich middels ondertekening confirmeert.
Verder vraagt de vereniging een Verklaring Omtrent Gedrag
(VOG). M.i.v. het nieuwe seizoen gaan Nicole Scholl en
Ruud Domen als vertrouwenspersonen voor de vereniging
fungeren met als taken:
1. Opvang en begeleiding geven aan de klager gericht op
het oplossen van de klacht.
Nicole Scholl
2. Voorlichting geven over de functie van
vertrouwenspersoon en over vormen van ongewenst
gedrag.
3. Preventieve activiteiten organiseren gericht op
voorkomen van ongewenst gedrag en onveiligheid.
4. Beleidsadvies geven aan het bestuur van de club gericht
op de bevordering van de sociale veiligheid.
Nicole en Ruud zijn werkzaam in het onderwijs, waarbij
ze op hun school ook de functie van vertrouwenspersoon
vervullen.
Ze zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@vvwdz.nl .
Natuurlijk kunnen we niet alle grensoverschrijdend gedrag
uitbannen, maar ons is er wel alles aan gelegen om het te
voorkomen.
Iedereen moet in een veilige omgeving kunnen sporten.

Ruud Domen.

Elke derde
donderdag
v/d maand.

Inloopavond
online bankieren.

Wij helpen
u graag.

Donderdag 17 augustus l 18.00-20.00 uur l Gulpen en Nuth.
Uw bankzaken regelen waar en wanneer het ú uitkomt. Online kan dit veilig en
makkelijk. Heeft u vragen over de mogelijkheden? Onze adviseurs geven u tijdens de
inloopavond graag uitleg.

Locaties: Gulpen (Dorpsstraat 34) en Nuth (Stationstraat 171).
Een aandeel in elkaar
www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl
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