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Wen Knöp óp Blòm en Sjtruuch versjienge
Vuggeltjer de Noeëte sjwienge.
De Zon wer sjiengt en jeet en kunt,
de Loeët da klòar en naats de Sjtèère sjtunt.
Da is ét Vrugjoar werrem dráa
en jeet ‘t óp de Pòasche aa.

ÓP DE PÒASCHE AA

Hón en Haas al va tse-vúëre
ziech tsezame dunt en zetse,
en òane völ tse schwetse
die Eier da junt klúëre.
Da is ét Vrugjoar werrem draa
en jeet ‘t óp de Pòasche aa.
Wen jédderénge ziech jet nujts da jèlt,
‘ne Antsóg, Kleed en mieë besjtelt,
öm doamit da tse sjténtse.
en... Kínger al de Sjoeël ens sjwéntse
Da is ét Vrugjoar werrem draa
en jeet ‘t óp de Pòasche aa.
In Hóes me al éns réng deet maache
en Luuj me dökker húët éns laache,
sjpatseere junt en ziech vermaache,
ziech kömmere öm dat en anger zaache.
Da is ét Vrugjoar werrem draa
en jeet ‘t óp de Pòasche aa.
En wen ózze Herjod da mós en liejje,
vür Lèave en Doëd deed sjtrieje
en Drèj Daag sjpieëder is jeschtánge óp,
da isset Lèave ooch werrem jód.
en kén ‘t Vrugjoar jénge kòa
en Pòasje is da éndlich dòa.
( Mèats 2014)
Kroétwusch

Deze week in Troef
Stripboek van
Ralph Brendt
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Sjun Poaschdaag
va j(g)edderénge
dèa bej d’r Troef
besjeftigt is.....
en jód Wèèër.
(Da hant vier
‘t ooch!)

Veel keus bij de “Sport van de
Maand april” in Vaals
Dan staan er 2 sporten centraal:
Streetdance
Allereerst op de agenda. Top Dance
geeft na schooltijd twee dansworkshops in de gymzaal van de Brede
school.
*woensdag 1 april voor groep 1 t/m
3 van 12.45-13.30 uur
*woensdag 8 april voor groep 4 t/m
6 van 12.45-13.30 uur
Open Dag
Alle leerlingen van de basisscholen
zijn van harte welkom op de Open

dag vrijdag 10 april in de Obelisk
aan het Prins Willem Alexanderplein. Van 14.00-14.45 uur kinderen
van 4 t/m 6 jaar en van 15.00 16.00 jeugd van 7 t/m 12 jaar. De
entree is gratis, dus kom ook kijken
of deze spetterende dansgroep ook
wat voor jou is!. Meer info:
topdancevaals@gmail.com of
www.facebook.com/topdancevaals
Kids Cross
Nick Suringh van Nick S Style
stoomt de leerlingen vanaf 6 jaar

weer helemaal klaar voor de derde
Koningsloop.
Lees verder op pagina 3
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Agenda
Woensdag 1 april
Senioren+ wandeling
Vertrek 09.45 uur dienstencentrum Rode Beuk
Simpelveld, (Zie ook kort vermeld)

Witte Donderdag 2 april
Schola Cantorum zingt
19.00 uur: Cunibertuskerk Wahlwiller
(zie ook artikel).

Goede Vrijdag 3 april
Schola Cantorum zingt
15.00 uur: Cunibertuskerk Wahlwiller
(zie ook artikel).
•

Wegkruisenwandeling Bocholtz
Start: 20.00 uur bij kerk Bocholtz (zie ook artikel).
•

Kruisentocht Eys

Vertek 19 uur. Verzamelen bij de St. Agathakerk om
18:45 uur. (zie ook artikel)
•

Kruiswegtocht Mariabeeld

Vijlenerbos. Vertrokken wordt er vanaf de kerk
Vijlen om 18.30 uur. (Zie ook artikel)

Paaszaterdag 4 april
Gratis proefles
Theaterschool Heuvelland in De Klimboom Dr.
Ottenstraat Simpelveld vanaf 10 uur
(zie ook artikel).

WEEKBLAD
OPLAGE 13.000 EX.
Aanleveren redactie per e-mail t/m donderdag 12.00 uur.
Advertenties en troefjes t/m donderdag 16.00 uur.
Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

E-mail: advertentie@weekbladtroef.nl
TROEF KANTOOR
Dr. Nolensstraat 8, 6351 GM Bocholtz☎ 045-544 35 67
Openingstijden: dinsdag t/m donderdag 14.00-17.00 uur en
vrijdag van 14.00-16.00 uur of op afspraak. Tel bereikbaar tijdens kantooruren of info@weekbladtroef.nl
REDACTIE:

E-mail: redactie@weekbladtroef.nl
AGENTSCHAP
Laval sigarenmagazijn Bocholtz
Dr. Nolensstraat 25
☎ 045-544 14 25
Klachten over bezorging
☎ 045-544 35 67
Lay-out
Media Studio Wijmenga Eygelshoven☎ 045-532 26 20
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt
worden d.m.v. fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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Paaszaterdag 4 april
Cunibertuskerk Wahlwiller
19.00 uur: Vocaal Ensemble Donna Voce
met passende gezangen.

Paaszondag 5 april
Missa Festiva
Kerkelijk zangkoor St. Joseph in kerk Bocholtz
Aanvang 11 uur (zie ook artikel)
•

Cunibertuskerk Wahlwiller

11.00 uur: Schola Cantorum zingt bij aanvang van
feestelijke hoogmis het intredelied ‘Resurrexi et
adhuc tecum sum’(zie ook artikel).

Paasmaandag 6 april
Cunibertuskerk Wahlwiller
11.00 uur: Liturgische werkgroep. met gezangen
Vocaal Ensemble Donna Voce o.l.v. Hans Geerkens
(zie ook artikel).
•

Paasmaandagconcert Simpelveld
Harmonie St.Caecilia en het Kerkelijk Zangkoor
Harmonia uit Simpelveld, 19 uur in de
Simpelveldse Remigiuskerk. (zie ook artikel)
•

Lunchconcert Kasteel Wittem
Duo Famara, gratis entree om 12 uur.
•

Passion4Music

met Phil Bocholtz en St Michaël Thorn
Parkstad Limburg Theater Heerlen om 20 uur.
(zie ook artikel)
•

Bloesemwandeling à Hermkes

Basisschool à Hermkes, Schoolstraat 16 te Epen.
Starten tussen 8 en 15 uur (Zie ook artikel).

Vrijdag 10 april
Dialekoavend
‘D’r Veerentswantsigste Pluk’
Heemkundevereniging De Bongard vanaf 20 uur, in
parycentrum Ouzd Zumpelveld. Zaal open 19 uur.
Entree €6,-. Heemkundeleden €3,-(zie ook artikel).

Zaterdag 11 april
Jubilarissendag
Dameskoor Morgenzang Bocholtz. Vanaf 19.00 uur
in de H.Jacobus de Meerdere kerk (zie ook artikel).

Zondag 12 april
Missa Festiva

Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet
verstaan behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk, frisdrank, pudding en yoghurt.
Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim
en plastic mag meegenomen worden. Bundel
het papier of doe het in kartonnen dozen en
dus niet in houten kistjes of plastic zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER Elke
eerste dinsdag van de maand.
Volgende week dinsdag 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
Elke eerste vrijdag van de maand. Papier
vrijdag vanaf 18 uur gebundeld langs de kant
van de weg plaatsen.
SIMPELVELD: 2e dinsdag v.d. maand Ophalen oud-papier en karton in de straten:
Boschenhuizen-Bouwensstr.-BouwerwegBrandstr.-Brewerstr.-Buysroggesttr.-Clara
Feystr.-Clovisstr.-Deus-Diddenstr.-Dr.Ottenstr.Dr. Poelsplein-Dr. Schweitzerstr.-Gangstr.Grispenplein-Haembuckerstr.-HennebergwegJamarstr.-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.

Met verslagenheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van

Mia Kaubo-Kaelen
Mia was 22 jaar lid van onze
vereniging als speelster en souffleuse.
Met Mia is een vriendelijke en warme
persoonlijkheid heengegaan.
We wensen de familie zeer veel
sterkte in deze droevige dagen.
Mia, rust zacht.

Kerkelijk zangkoor St. Joseph Bocholtz in Dom
Aken Aanvang 11 uur (zie ook artikel).

Troefjes
TUINHULP Gevraagd
in Simpelveld 2 uur per twee
weken (in overleg)
☎ 045-5445020

Bestuur en leden TOG Bocholtz.

De volgende Troef verschijnt
op dinsdag 14 april
Nr. 14 • 31 maart 2015

De Man Zonder hoofd
De tekenaar van onze Paasprent op de
voorkant heeft onlangs zijn eerste stripboek uitgebracht van De Man Zonder
Hoofd met als titel Een Zware Bevalling.
Tevens wordt het boek ook nog eens
gesigneerd met tekening. Hebt u hiervoor belangstelling kunt u dit krijgen via
het Troefkantoor ☎045-5443567 of via
info@weekbladtroef.nl
De kosten zijn slechts €5.99 en kunnen
in ondeling overleg betaald worden.
Tekenaar Ralph Brendt met zijn stripboek.

➨

Veel keus bij de “Sport van de
Maand april” in Vaals
Wil jij je tijd verbeteren van vorig jaar? Kom dan meedoen met de
Kids crosstrainingen. Nick geeft namelijk speciale 2 looptrainingen om te oefenen voor de Koningsloop en wel voor alle kinderen vanaf 6 jaar. Wanneer: Woensdag 15 en 22 april van 13.30 14.30 uur Waar: Drielandenpunt, verzamelen bij de Bokkerijder, Viergrenzenweg 230. Deelname is gratis.
Voor meer info: Nick Suringh, ☎06-83.59.21.23 of surf naar
www.nicksstyle.com

➨

Kruiswegtocht
Mariabeeld Vijlenerbos
Als voorbereiding voor Pasen
wordt er weer de jaarlijkse
Kruisweg oefening gehouden.
Goede Vrijdag 3 April gaat men
weer in Processiegang naar de
rand van het Vijlenerbos. Vertrokken wordt er vanaf de kerk om
18.30 uur, alwaar bij aankomst onder zang, en gebed, de kruisweg
gebeden wordt. Het Mariacomitè
hoopt ook dit jaar dat Vijlenaren en
mensen buiten Vijlen, hieraan
deelnemen. Bij regen gaat de
Kruisweg door in de kerk. Voor
Donaties Mariamonument
NL 29 RABO 0166 4740 37.

Te Huur in Eys
Gerenoveerde
halfvrijst. woning
Rustig en op op het zuiden gelegen (Bergstraat 5). Voor en
achtertuin. Compl. keukenwoonkamer, hal, WC, bijkeuken,
2 sl. kamers, bad & hobbyruimte
Te bevr. 043-4512075 of

06-25.53.43.69

➨

Het Mariamonument aan de rand van het Vijlenerbos.

Fysiotherapie, Manuele therapie,
shockwave, revalidatie
na een operatie
Wij zijn ook open na kantooruren
Nr. 14 • 31 maart 2015
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André Franssen
50 jaar priester
De geestelijke uit Cadier en Keer besloot in januari 2009
pastoor Reijnen te assisteren door mee te draaien in
roosters van eucharistievieringen in de parochies Eys,
Nijswiller en Wahlwiller. Sinds 2013 is hij bisschoppelijk
vicaris en draagt zorg voor de contacten met priesters en
diakens, die met emiraat of ziek zijn.
viering
De gezamenlijke kerkbesturen
van Eys, Nijswiller en Wahlwiller willen dan ook zijn jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op zondag 12 april is er om
11 uur een mis in de parochiekerk H. Agatha van Eys.
Aansluitend kunt u pastor
Franssen feliciteren tijdens de
receptie van 12.45 tot 14.30
Gouden priester Pastor
uur
in café Sport tegenover de
Franssen.
kerk.
In het weekend van 25/26 april zal er in de diensten van 19
uur te Nijswiller en om 11 uur te Wahlwiller ook stilgestaan
worden bij zijn gouden priesterfeest, gevolgd door een receptie voor de parochianen uit die parochies.
Pastor Franssen wil liefst geen persoonlijke cadeaus.
Eventuele giften zijn bestemd voor de Gorettistichting:
IBAN: NL41RABO 0147595002

➨

Stef Nevelstein PastoorDeken in Kerkrade
De bisschop is voornemens te benoemen tot deken van
Kerkrade en tot pastoor van de St. Lambertusparochie en de
St. Catharinaparochie, alsmede van de parochies van
Chevremont en Haanrade. Pastoor Stef Nevelstein, thans
pastoor van Hoensbroek. Deken Nevelstein werd geboren te
Bocholtz op 10 maart 1963. Na het A.D.C. ging hij naar het
grootseminarie te Rolduc. Hij werd priester gewijd te
Roermond op 28 mei 1988. Benoemingen volgden als kapelaan in Gulpen en Heerlen. In 1993 werd Nevelstein pastoor
te Schandelen, Meezenbroek en Heerlen. In 1998 werd hij
pastoor in Hoensbroek.

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Donderdag 2 april
19.00 uur: Aanbidding
20.00 uur: Herdenking van Jezus laatste Avondmaal
Vrijdag 3 april
11.00 uur: Schoolviering Goede Vrijdag
15.00 uur: Goede Vrijdagviering incl. kruisweg
19.00 uur: Kruisentocht
Zaterdag 4 april
21.00 uur: Plechtige Paaswake
Zondag 5 april
9.00 uur: Gezinsmis N van Nieuw Leven
11.00 uur: Jaardienst ouders Hermans-Olischlager; Gest. jrd.
ouders Scheepers-Blezer en Tien Blezer; Anna Pisters-Custers
(collecte); Jos Huppertz-Vaessen (nms. Buurt)
Maandag 6 april
11.00 uur: Jaardienst Chris Boon en voor Minou; Gest. jrd. Hub
Starmans en voor dochter Ruth; Gest. jrd. Bas Schmitz; Ouders
Franssen-Maas en zoon Jan Jacob van de Weijer; Ouders Hermans-Radermacher
Zaterdag 11 april
19.00 uur: Jaardienst familie Bessems en zoon Jan Gest. jrd.
Michel Senden; Gest. jrd. ouders Heinen-Stoffels en dochter
Willy; Gest. jrd. Peter en Bertha Ploum-Hendriks; Lieske
HaambeukersSchoonbrood (nms. Buurt); Tuën Duckers
Zondag 12 april
11.00 uur: Gouden priesterjubileum pastor Franssen
Maandag 13 april
19.00 uur: Gest. h. mis Guillaume en Bertha Xhonneux; Bertien
Lauvenbeg en Andrees Voncken

Troef de goedkoopste in kleur

➨
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Passion 4 Music met
Phil en St Michaël
Toepasselijke naam voor het traditionele TOP4-concert dit jaar op tweede
Paasdag, maandag 6 april, in het
Parkstad Limburg Theater te Heerlen.
De handen in elkaar geslagen met de
Harmonie St. Michaël van Thorn, opent
de Kon. Philharmonie Bocholtz dit concert o.l.v. Matty Cilissen.
Phil
Dat gebeurt met de wereldberoemde ouverture Der Fliegende Holländer (1841)
van Richard Wagner. Rollende golven,
donder- en bliksemslagen, en romantische leidmotieven in deze muzikale vertolking van de legende van het spookschip. De portie van de Phil wordt ver-

MET MONTAGE/DEMONTAGE VOOR ALLE
RENOVATIES IN EN OM UW PAND
TEVENS HET ADERS VOOR GEVELRENOVATIE

*voegen uitkappen *opnieuw invoegen
*stralen *impregmeren
Meer dan 20 jaar ervaring
Vraag vrijblijvend offerte aan

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com

volgd met het Divertimento (2011) van
de Zwitser Oliver Waespi: vier delen, met
elk een verschillend, muzikaal karakter. Te
beginnen met rustige en soms ook lyrische motieven in de prelude. De meditation contrasteert met het introverte
gezang van hobo, fluit en hoorn in een
spel tussen licht en donker; de derde
beweging, procession, zoekt het New Orleanse Dixieland op; en het werk besluit
met een virtuoze, typisch Amerikaanse
hoedown.
Het derde stuk op het programma is
Danzón No. 2 (1994) van de Mexicaanse
componist Arturo Márquez. Deze grillige,
temperamentvolle dans werd direct geïnspireerd door de broeierige balzalen van
Vera Cruz. De Phil eindigt met Benny
Goodman Memories (1998) van Naohiro
Iwai een eerbetoon aan de King of Swing.
St. Michaël
Is na de pauze aan de beurt, o.l.v. Ivan
Meylemans, met een gevarieerd programma dat werken van Moessorgski,
Ferran, en Bizet ten gehore brengt.
conclusie
Passion4Music haalt het beste in de
muzikanten naar boven. En ook in het publiek! Van romantisch klassiek naar lekkere swing, van lyrische rust naar broeierig
temperament, dit TOP4-concert biedt
voor elk wat wils. Dus u bent allen van
harte uitgenodigd op tweede paasdag,
om 20 u. in het Parkstad Limburg Theater
te Heerlen. Kaarten zijn vooraf verkrijgbaar bij de bekende verkooppunten.
NL Doet
Deze landelijke actie is ook nu weer wonderwel geslaagd en ook de Bocholtzer
Phil deed hieraan mee.

➨

kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+
wandeling
Elke eerste woensdag van de
maand. Nu woensdag 1 april is
er weer een.
Deelnemen kan iedereen die
graag wil wandelen, maar dan
met aangepast tempo en tijdsduur (± 1 uur). Er is voldoende
begeleiding en Gerda Heckmans
gaat als EHBO-er mee.
Vertrokken wordt om 09.45 uur

vanaf dienstencentrum Rode
Beuk, alwaar middels een gezellig samenzijn ook afgesloten
wordt. Bij slecht weer wordt
voor een alternatieve activiteit
gezorgd. Voor de organisatie
zorgen Henk Ghijsen en Harry
Steinbusch.

➨

TANZTEE

Vanaf 9 april as iedere donderdag
van 15.00 uur t/m 18.00 uur in
Zaal “SUISSE” te Vaals,
met DJ LOTHAR.
Deze stimmungsmusikant zorgt voor goede muziek en
goede stemming. Gratis parkeren op onze parkeerplaats.

Zaal SUISSE
Een grote groep Philleden die voor hun vereniging zorgden dat ook dit keer de actie weer
een groot succes werd.
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Goede week met gerestaureerde
schilderingen en kruiswegstaties van Aad de Haas
in kerk Wahlwiller!
Witte Donderdag 2 april:
19.00 uur: Het laatste avondmaal van
Jezus en zijn leerlingen en de instelling van de Eucharistie. De Schola
Cantorum zingt o.a. over de oprechte
liefde in het offerandelied ‘Ubi Caritas
est vera’.

Het verraad van Judas.
Goede vrijdag 3 april:
15.00 uur: Het lijden en kruisdood
van Jezus. Tijdens de meditatieve
dienst, ‘de graankorrel die moet sterven’ wordt stilgestaan bij iedere kruiswegstatie.
De Schola Cantorum zal hierbij passende gregoriaanse gezangen verzorgen.

Paaszaterdag 4 april:
19.00 uur: Tijdens de eucharistieviering gedenken van het verblijf van
Jezus in zijn graf. Het is een dag van
stille bezinning die eindigt bij aanvang van de vreugdevolle paaswake.
Vocaal Ensemble Donna Voce zal met
passende gezangen de paaswake
begeleiden, waarbij de nieuwe paaskaars ontstoken en het water gewijd
wordt.
Paaszondag 5 april:
11.00 uur: De Schola Cantorum zingt
bij aanvang van de feestelijke hoogmis het intredelied ‘Resurrexi et
adhuc tecum sum’ (Ik ben verrezen
en nog altijd bij u). De plechtige gregoriaanse hoogmis is boordevol Allelujastemming, Christus is verrezen!!
Zoals men van de Schola Cantorum
gewend bent, ligt er voor iedereen
een vertaling van de gezangen klaar.

Jezus verrijst uit het graf.

Jezus sterft aan het kruis

www.lei-schilderwerken.nl
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Paasmaandag 6 april:
11.00 uur: Gebedsdienst, verzorgd
door de liturgische werkgroep. De gezangen zijn van Vocaal Ensemble
Donna Voce o.l.v. Hans Geerkens. Iedereen is van harte uitgenodigd deel
te nemen aan de vieringen!

➨

Voor alle werkzaamheden betreffende:
*nieuwbouw *aanbouw *renovatie *tuinmuren
*restauratie *al uw andere bouwwerkzaamheden
Pascal Peters • Kommerstraat 10 • Bocholtz
06-46217251 • www.pp-bouwservice.nl

Jubilarissendag
Morgenzang
Zaterdag 11april zet het Bochotzer
dameskoor haar jubilarissen weer
in het zonnetje.Deze feestelijke
avond begint met de Heilige Mis
om 19.00 uur in de H.Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
De Thomas mis, geschreven door
Sjef Muijlkens wordt uitgevoerd door
Dameskoor Morgenzang. Deze mis
heeft hij voor zijn kleinzoon geschreven. Dit jaar is er een jubilaris, Mia
L’homme-Rademakers. Zij is 25 jaar
lid. Aansluitend vindt er een interne
huldiging plaats in het repetitielokaal onder de kerk. Ook is er nog
een koffietafel voor de leden, kerkbestuur en familie van de jubilaris.
Zangeressen gezocht
Woon je in de regio en zing je graag,
kom dan eens geheel vrijblijvend

Jubilaris Mia L'Homme-Rademakers
naar de repetitie op woensdagavond
om 20.15 uur onder de kerk. Je bent
van harte welkom. Of neem contact
op met een van onze leden.

➨

Samen in de Voerstreek
Normaliter plaatsen we niet zo
gauw activiteiten buiten ons verspreidingsgebied, behalve als er
verenigingen uit ons gebied bij
betrokken zijn. Omdat ik de
Voerstreek nogal goed ken en het
er fantastsch is om te wandelen,
maken we hierop een uitzondering. (Leo Franzen).
Zaterdag 11 april wordt er een route
gelopen, met gids Fred de Warrimont een ware Voerstreek kenner.
O.a. kan kasteel Altenbroek bewondert worden met zijn Wagyu-runderen (uit Japan) en de behaarde Mangalitza-varkens (uit Hongarije).
start
is om 10.00 uur bij café ‘de Wandelaar’, Vitchen 46 te ’s-Gravenvoeren
en na 3 uur dus om ca. 13.00 uur

wordt met een drankje deze tocht
afgesloten. Iedereen is welkom.

➨

Kasteel Altembrouck (Altenbroek).

Ca. 8.000 maandelijkse
bezoekers op
www.weekbladtroef.nl
Elke week vanaf
maandag/dinsdag
een complete uitgave
op internet.
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Omroep Krijtland
Lopen en fietsen bij
Omroep Krijtland
De uitzending van Omroep Krijtland
begint met het Regiojournaal. Aandacht voor de nieuwe app-wandelingen en toeristische verwijsborden van
de gemeente Gulpen-Wittem en de
MTB-tocht die onlangs in Gulpen werd
gehouden. Daarna volgt een nieuwe
aflevering van Koetsje durch’t Krijtland. Het programma beperkt zich dit
keer niet tot het Krijtland, want programmamaker Henk Kroese had voor
deze uitzending een gesprek met
Harry Huijben, die bezig is met een
voettocht van Zuid- naar NoordEuropa.
Deze tv-uitzending van Omroep Krijtland start donderdag 2 april en is een

week lang dagelijks op de gebruikelijke tijdstippen (3, 7, 11, 15, 19, 21 en
23 uur) zowel analoog als digitaal
(Ziggo-kanaal 46) op tv te bekijken.
De programma’s zijn terug te zien op
de Facebookpagina & de site van Omroep Krijtland (omroepkrijtland.nl)

➨

ook in Vaals, Vijlen & Lemiers

Troef de goedkoopste in kleur
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TE KOOP/TE HUUR

Als
kwaliteit
voorrang
krijgt

Bedrijfspanden te
Bocholtzerweg • Simpelveld.
Meer info: 045 5444704
(tot 16.00 uur)
of 06 51822417 (na 17.00 uur)

Rijschool M. Reinders
www.mreinders.nl
tel: 06 46731861

Paasmaandagconcert
in Simpelveld
Dan geven Harmonie St.Caecilia en
het Kerkelijk Zangkoor Harmonia
uit Simpelveld een gezamenlijk concert. Dit begint om 19 uur en wordt
gegeven in de Simpelveldse Remigiuskerk.
Het doorlopende programma is opgebouwd rond een aantal thema’s die
bij de Goede Week en Pasen passen.
Beginnende met kwetsbaarheid komen achtereenvolgens verbondenheid en passie, verloochening, strijd,
afscheid, verzoening, en tot slot verlichting aan bod. Dirigenten en muziekcommissies hebben hier een
selectie van bekende muziek aan gekoppeld.
veelzijdig
Er is een veelzijdig program waarin

beide verenigingen samen muziek
maken. Op het repertoir staan
beroemde klassieke werken van o.a.
Verdi (Nabucco), Händel (Hallelujah!),
Prokofjev (Romeo en Julia) en Mozart
(klarinetconcerto). Daarnaast musicalmuziek van Andrew-Lloyd Webber en
ABBA naast symfonische rock van
Queen. Ook spelen de althobo, sopraansax en trompet een solistische
rol in een deel van het programma.
Er is geen entree; de verenigingen bieden wel de mogelijkheid tot een vrije
gave. De besturen, muzikanten en
zangers hopen van harte u, op dit concert, te mogen begroeten en wensen
u alvast heel veel luisterplezier toe!

➨

St. Caecilia tijdens een concert.

TROEF: THE BEST INFORMATION!
Kruisentocht Eys
Op 3 april (Goede Vrijdag) vertrekt om
19 uur weer de traditionele kruisentocht. Verzamelen bij de St. Agathakerk om 18:45 uur. Het is dezelfde
route als afgelopen jaar. Er wordt gepauzeerd in café A gen Baach in Nijswiller rond 20:15 uur met zang van St.
Cecilia. In Wahlwiller zal Schola
Cantorum zingen tijdens de overweging.Let op: de kruisentocht gaat
onder alle weersomstandigheden
door.
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MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij
de contractadressen of mail Troef,
info@weekbladtroef.nl
of bel ☎045-5443567
voor onze tarieven.
Nr. 14 • 31 maart 2015

Dialekoavend
‘D’r Veerentswantsigste Pluk’
De dialectgroep van Heemkundevereniging De Bongard presenteert op vrijdag 10
april, vanaf 20 uur, in parycentrum Ouzd
Zumpelveld, deze gevarieerde avond met
gedichten en korte toneelstukjes.
Jisse Vliegen en Larissa Erens zijn ook dit jaar
weer van de partij. Voor een lach zorgt Wim
Krutzen met zijn bekende humor. Paul van
Loo met zijn mooie luisterliedjes brengt in de
pauze zijn muzikale inbreng. Als afsluiter de
dialectzanggroep ''Neet Mis" uit Heerlerbaan.
De leefde vuur ós dialek
De leefde vuur ós land
Die is, dat vingt dier toch nit gek
Deep in mie hats gebrand
Annie Franssen
Sectie dialect Simpelveld - Bocholtz
Akense krant, nadat de ‘Missa Fes- Zaal open 19 uur. Entree €6,-. Heemkuntiva’ door het koor op 2e paasdag deleden € 3,-.
1965 in de St. Elisabethkirche in
Aken werd gezongen. "Es war ein
Gebet vom Anfang bis zum Ende.
Nicht ein Chor in Aachen singt wie
wir es gehört haben, selbst der
Domchor nicht". Toch een compliment.
draad opnemen
Anno 2015, neemt het koor, onder
leiding van Anton Kropivcek, de
draad weer op en brengt deze uitzonderlijke mis, met Pasen (5 april
om 11.00 uur) in de kerk van
Bocholtz en zondag 12 april in de
Dom in Aken, om 10.00 uur, ten Annie Franssen bij een voordracht.
gehore. Weer een schitterende
opmaat om, het 150-jarig bestaan
van het Bocholtzer zangkoor, extra
luister bij te zetten. Kijk ook op
www.150jaarzangkoor.nl

St. Joseph: Missa Festiva in Bocholtz en Aken
Het Kerkelijk zangkoor uit Bocholtz zingt deze mis van van
Gretsjaninov naast de kerk in
Bocholtz ook in de Dom van
Aken.
geschiedenis
In 1959 werd op aandringen van
dirigent Aloïs Frings de dure ‘Missa
Festiva’ van Aleksandr Gretsjaninov (1864-1956) door het koor
aangeschaft. Bij Boekhandel en
Uitgeverij van Kerkmuziek Bergmans in Tilburg voor ƒ68. Een fors
bedrag in die tijd.
inhoud
De ‘Missa Festiva’, ook wel de ‘Russische Mis’ genoemd, is een mis
die wordt gekenmerkt door grote
contrasten in ritme, klankkleur en
intervallen. Hierdoor is ze moeilijk
in te studeren. Al met al, niet
alleen een zalige mis om te zin-

➨

St. Joseph, op concertreis, in de
Frauenkirche Dresden.

gen, maar ook zeer aangenaam
om te horen. Gretsjaninov componeerde de ‘Missa Festiva’ in 1937
te Parijs.
succes
Kerkelijk zangkoor St Joseph Bocholtz had enorm veel succes met
de mis in binnen en buitenland en
ze stond decennia lang op de eerste plaats als de meest gevraagde
mis van het koor. Zo stond in een

Wegkruiswandeling Bocholtz
Op Goede Vrijdag, 3 april a.s.,
houdt de Sectie Wegkruisen van
Heemkundevereniging ‘De Bongard’ voor de twintigste keer haar
traditioneel geworden Meditatieve
Wegkruiswandeling. Deze keer
langs veertien wegkruisen in
Bocholtz.

Start: 20.00 uur bij de kerk van
Bocholtz
Bij elk kruis wordt even gepauzeerd en krijgt de wandelaar een
thema aangereikt ter overdenking
op weg naar het volgende kruis.
parkeren
Achter de kerk is voldoende par-

➨

keergelegenheid. Ongeveer twee
uur later is men weer terug bij de
kerk.
De wandeling gaat onder alle
weersomstandigheden door. Het
is dus raadzaam voor gepaste kleding en schoeisel te zorgen.
Deelname is op eigen risico.

➨

Tijdens een van de vorige Wegkruisenwandelingen in Bocholtz.

Foto: Leo Franzen
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SPORT
WDZ INFO

Praag
De A-jeugd van WDZ en Sportclub ’25 gaat van Goede Vrijdag 3
april t/m Paasmaandag 6 april
naar de gouden stad Praag. De
19 jeugdspelers nemen o.b.v. zes jeugdleiders
deel aan een internationaal toernooi met de
naam Golden City Cup.
terecht
draagt de parel onder de Europese steden de
naam Gouden Stad. Als je dwars door het centrum van de Kruittoren naar de Karelsbrug
wandelt, denk je in een platenboek van Anton
Pieck terecht te zijn gekomen, waarbij het

bewonderen van de astronomische klok op
het oude stadsplein zeker de moeite waard is.
vertrek
van de A-jeugd in de nacht van donderdag op
vrijdag en men hoopt om tien uur in Praag te
arriveren, zodat ruim de tijd is om de stad te
verkennen. De zaterdag en zondag zijn tot laat
in de middag gewijd aan voetballen. Op maandagmorgen gaat het dan weer huiswaarts.
mogelijk
De reis is financieel mede mogelijk gemaakt
door allerlei acties van de jeugdleden, door
sponsoring en door een bijdrage van ruim 50
sympathisanten, waarvoor hartelijk dank
namens spelers en begeleiders.
De A jeugd die in het paasweekend naar Praag gaat.

Oranje op WK tafelvoetbal

Limburgse senioren deelnemers: Links Jo Franssen Ubachsberg en rechts Peter Vaessen Stein.

Tafelvoetbal staat voor veel mensen
gelijk aan een verzetje in het cafe,
maar is uitgegroeid tot een mondiale
sport. Het is een behendigheidsport
waarbij je scherpe reflexen moet hebben. Veel oefenen is dan ook van groot
belang. Van 8 t/m 12 april 2015 start in
het Italiaanse Turijn (Torino) het WK-
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tafelvoetbal. Namens Nederland wordt
er een dames-, heren- en een seniorenteam afgevaardigd.
Topspelers voor het Nederlands mannenteam zijn Henk Habets (tevens bondscoach), Mark Dost en Elroy Starren, bij de
dames Amber Starren (dochter van Elroy)
en bij de senioren Jan de Mol. De teams
bestaan hoofdzakelijk uit Limburgers,
behalve het seniorenteam dat uit twee
Limburgers en twee Brabanders bestaat.
Net zoals het voetbalveld van Barcelona
anders is dan dat van Roda JC zijn er ook
verschillende voetbaltafels. In Turijn is het
een multitable-kampioenschap op diverse
internationale kunstofkasten (Roberto
Sport, Garlando, Bonzini, Tornado en
Leonhart). Dit in tegenstelling tot de houten voetbaltafels waar in Limburg competitie op wordt gespeeld van de NTVB of
ZOH-bond.
Het zijn lange dagen op het WK-tafelvoetbal. Men speelt van negen uur 's ochtends
tot soms wel 12 uur 's avonds. Zodoende
is de intensiteit hoog. Meer dan 500 actieve spelers doen dit WK mee uit 50 verschillende landen. Ze strijden om diverse
titels zoals single (enkel), double (dubbel)
en voor de WORLD CUP 2015 met het landenteam.
Aangezien er goed getraind wordt door
iedereen, zijn de verwachtingen voor de
Nederlandse equipe hooggespannen.

Wo.
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SPORT
Nordic Walking: Meer bewegen in evenveel tijd!
Dit is fitness-wandelen in een
tijd dat we gevoelsmatig tijd te
kort komen. Nordic Walken is dat
gevoel doorbreken. Op gemiddeld wandeltempo, lange, rustige bewegingen maken. Zoveel
mogelijk spieren prikkelen en
niet perse kilometers vreten.
Overgewicht of matige conditie?
Switch van rollator naar lopen
met stokken. Of misschien is NW

wel het opstapje van wandelaar
naar hardloper. Nordic Walking
is er niet alleen voor ouderen of
als je hulpbehoevend bent.
Stap 1: Deelnemen aan een
praktische proefles van 1,5 uur
op maandagavond 13 april te
Gulpen bij Rocca. Overtuig u zelf.
Stap 2: Neem deel aan een gevarieerde avondcursus op 14, 20
en 21 april te Vijlen, om van Alfa

RoodGroen
LVC’01

tot Z alles over NW te leren.
Stap 3: Ga enkele keren per FiFa 2015 toernooi voor jeugd en senioren
week op pad. Alleen, met zijn Op zaterdag 11 april organiseert de club een Fifa
tweetjes of sluit aan bij een 2015 spelcomputer-toernooi. Er zal in twee comgroep die wekelijks walkt.
petities gespeeld worden, met elk maximaal 40
deelnemers. De eerste competitie start om 15.00
Meer info: www.renespierts.nl uur in de kantine van Rood Groen LVC’01 en is
of bel ☎043-3065423.
speciaal voor de jonge leden vanaf 8 t/m 15 jaar.
Ook via info@renespierts.nl
Daarna start om 19.00 uur het toernooi voor de
kunt u terecht voor specifieke oudere geïnteresseerden. Je hoeft niet perse lid
vragen.
te zijn van onze vereniging om deel te kunnen
nemen. Hij is dus ook voor vrienden en supporters van de vereniging. Het toernooi wordt mede
mogelijk gemaakt door telefoniezaak Raccoon uit
Vaals.
Toernooi
Dat staat onder de professionele leiding van Mars
Game Events en neemt 4 Xbox 360 en 4 Playstation 4 (inclusief 16 controllers) en 9 24” TFT schermen mee. Voor de tussenstand is er ook een
apart scherm aanwezig.. Nadat alle deelnemers
zich hebben aangemeld bij de tafel van Mars
Game Events gaat de loting beginnen. Het toernooi zal beginnen met een poulefase en daarna
een knock-out fase. Net als in de Champions
League blijven er 2 deelnemers over voor de finale. Er zal ook een troostfinale tussen de nummers
3 en 4 plaatsvinden. Voor de nummers 1,2 en 3
zijn er mooie bekers te winnen!
Aanmelden
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt en vol
is helaas vol. Inschrijfgeld a €5,- per persoon, incl.
consumptie. Inschrijving gaat enkel via
info@roodgroenlvc01.nl Vergeet niet je naam en
leeftijd te vermelden. Betaling is terplekke op 11
april. Voor meer informatie kunt u terecht bij het
bestuur van Rood Groen LVC’01 tel: 06-15478669
Kijk ook op onze site www.roodgroenlvc01.nl

Zwart-Wit ‘19
Eys
PROGRAMMA Zaterdag 4 april Jeugd:
Zwart - Wit '19 E2G- Walram E4 . . . . . . . . . . . . . . 09:30u.
ST RKMVC/Partij E1- Zwart - Wit '19 E1 . . . . . . . . . 11:00u.
SV Simpelveld D1-Zwart - Wit '19 D1G. . . . . . . . . . 11:30u.
R. Groen LVC'01/VijlenB1-Zwart-Wit'19/Gulpen B1 . 14:00u.
Zwart - Wit'19/Gulpen A1-Keer A1 . . . . . . . . . . . . . 12:30u.
Veteranen WDZ -Zwart - Wit '19 Eys. . . . . . . . . . . 17:00u.
Senioren RKMVC 2-Zwart - Wit '19 Eys 2 . . . . . . . 18:00u.
Maandag 6 april: Senioren:
WDZ 3-Zwart - Wit '19 Eys 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:00u.
Zwart - Wit '19 Eys 3-VV Hellas 4 . . . . . . . . . . . . . 11:00u.
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