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Trekking loterij
Gulpener Derny
Bocholtz 2015
Hoofdprijs E-bike Viva Mihatra is gevallen op lotnummer 262
De twee troostprijzen (regenpak Mihatra) zijn gevallen op de lotnummers
1070 en 1305
Prijswinnaars kunnen zich melden bij
de Stichting Bocholtz Promotion, Wilhelminastraat 24 Bocholtz.
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Bergdorpje Berggezellig Bergfeest
Vol pretprogramma Vijlener Bergfeesten 2, 3 en 4 oktober
Het eerste weekend in oktober is
het weer Stimmung Pur in het
enige Bergdorpje van Nederland.
De traditionele Vijlener Bergfeesten trekken ook dit jaar weer
veel bezoekers naar het gezellige
Limburgse kerkdorp. Het programma biedt van alles: Boere Dauw
BoerenGolf en uiteraard heel veel
Berg muziek.
optredens
Tijdens de Bergfeesten zijn er diverse
optredens: Taverne & IJscafe Oud Vij-

len bijt het spits af op vrijdagavond
met de band Kaisermax! Bij Boscafe
’t Hijgend Hert is het zelfs twee dagen
feest. Zaterdagmiddag is er een Tiroler Matinee en zondagmiddag treden
Volle Pulle en Gipfel Power op.
Verschillende andere horecabedrijven
hebben zich in het weekend in Tiroler
stijl gehuld en bieden bergmaaltijden
en bergmuziek aan. Meer informatie
over de Vijlener Bergfeesten op
www.bergdorpje.nl
(zie ook de advertenties op pagina 8
en 9 van deze Troef)
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Bergontbijten in Vijlerhof
Lust u Pretzels, Berliner, bierschinken, wurstsalat, Duitse
broodsoorten? Naast smakelijke streekproducten zoals honing uit Vijlen en huisgemaakte jam, spek en ei, bloedworst
met appeltjes, knapperige
broodjes, croissantjes, ontbijtkoek, beschuit, jus d'orange,
vruchtenyoghurt, muesli, gekookt eitje, zoet beleg, kaas,
vleeswaren, roomboter, margarine, melk, koffie of thee,
worden al deze ‘berg’heerlijkheden voor u geserveerd in Hotel-restaurant Vijlerhof tijdens
het bergontbijt op 4 oktober
van 10 tot 12 uur.
Voor de muzikale omlijsting is
uiteraard ook gezorgd. Bennie
Shallow zorgt voor de nodige
“Stimmung”. De prijs van het buffet bedraagt €9,50 p.p. Kinderen
t/m 10 jaar slechts €4,00.
uitslapen
Wilt u na het avondprogramma
van zaterdag zondags langer uitslapen, bent u van harte welkom
op de bergbrunch vanaf 13 uur.
Natuurlijk ook helemaal in de stijl
van het bergdorp met typische

bergspecialiteiten en bergstimmung! De prijs van dit brunchbuffet bedraagt €16,95 p.p. en
kids t/m 10 jaar voor maar €8,50.
Reserveren dringend aanbevolen! Ingo en Alexandra Bulles
nodigen u van harte uit.
Voor meer informatie Bergfeesten, wandeling en het complete programma kijk naar de
advertentie elders in Troef en
naar de site van stichting Bergdorp Vijlen
www.bergdorpje.nl
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Primeur

in Bocholtz bij
150-jarig zangkoor
Op 23 - 24 en 25 oktober staat Sporthal Bocholtz letterlijk en figuurlijk op
z’n kop tijdens dit 3x gouden jubileum van het Bocholtzer kerkelijk
zangkoor.
Vrijdag 23 oktober: Spectaculaire
start met de wereldberoemde sopraan
Laura Engel en tenor Béla Mavrak
beiden bekend van hun optreden bij
André Rieu en dat samen met het KSO
(Kerkraads Symphonie Orkest) en zanggroep Vocaal Totaal. Een avond door
opera en operette (Grande Belcanto).
Iets om nooit meer te vergeten..
Na het programma is het de beurt aan
Nick’s piano party show, het alternatief voor een volledige coverband, drive
in show e.d.
Kaarten voor deze geweldige avond in
de voorverkoop €15 en aan de kassa
€17,50

Benny Shallow bij een vorig bergontbijt in de Vijlerhof.

Lees verder op pagina 3

➨

Weekenddiensten
HUISARTSEN
Voor Bocholtz-Simpelveld-Ubachsberg- Vaals. Voor
niet spoed zijn de praktijken van 8-17 uur bereikbaar.
In Vaals bereikbaar van 8.00-12.30 uur & 13.30 uur17.00 uur
Huisartsenmaatschap Bocholtz . . . . . ☎ 045-5441213
Huisartsenmaatschap Simpelveld . . . ☎ 045-5440333
Huisartsenpraktijk Ubachsberg . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062744
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3061383
Bij spoed een van de volgende nummers bellen:
Bocholtz:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5441208
Simpelveld: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5440325
Ubachsberg: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 045-5754747
Huisartsenpraktijk Vaals (Bruggeman & Broere) . ☎ 043-3062780
Huisartsenpraktijk Vaals (Habets & Stouten) . . . ☎ 043-3062468
Na 17.00 uur en in het weekend wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Huisartsenpost in Heerlen

Het 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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 5444094
Simpelveld: ma. t/m vr. van 8.30-18.00 uur. ☎ 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.
Zaterdags kunt u van 9.00-17.00 uur terecht bij Apotheek de Hesselle, Bongerd 25 Heerlen ☎ 045 -5719545.
Zaterdags kunt u van 9-17 uur terecht bij Theriak apotheek de Heselle, Bongerd 25 Heerlen . ☎ 045-5719545

TANDARTSEN
spoedhulp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 06-51 27 20 39
(alleen voor SIMPELVELD-BOCHOLTZ, GULPEN-WITTEM 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,
Heerlen, Stationstraat 13.
Tel. bereikbaarheid . . . . . . . . . . . . . . . ☎ 0900 - 8844.
Internet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.politie.nl

Agenda
Vrijdag 2 oktober
Bergdorpje Berggezellig Bergfeest
Vol pretprogramma, Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel).
•

Oktoberfest Zwart Wit '19

Avond met muziek voor jong en oud, aanvang
20.30 uur, kantine Zwart Wit Eys (zie ook artikel).

Zaterdag 3 oktober
Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel en advertentie)
•

The Black Stars in De Klimboom
Bekende Limburgse rock and roll band, aanvang 20
uur, Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld (zie ook artikel).

Zondag 4 oktober
Vijlener Bergfeesten
(zie ook artikel en advertentie)
•

Bergontbijt en Brunch in Vijlerhof
(zie ook artikel en advertentie).
•

Jachthoornblazers bij zangkoor Bocholtz
in H. Mis van 9.45 uur, Jacobus de Meerdere kerk
Bocholtz (zie ook artikel).

Maandag 5 oktober
Haak- en breibijeenkomsten

Geef uw advertentie af bij
de contractadressen of mail Troef,
info@weekbladtroef.nl
of bel ☎045-5443567
voor onze tarieven.

Woensdag 7 oktober
De boodschap van je paard
met dierentolk Gina Biemans Zaal eetcafé Bij
Maxime Simpelveld, aanvang 19 uur
(zie ook artikel).
•

Inloopdag Mantelzorgers

van 10 -12 uur In de Rode Beuk, Kloosterstraat 57
(zie ook artikel).
•

Woensdagwandeltocht Simpelveld

WSV NOAD vanaf 8 uur, startplaats Brasserie De
Driesprong, Kruinweg 3 Simpelveld (zie ook artikel).
•

Lezing over insecten

Nederlandse insecten, een tropische kleurenpracht
ARK Natuurontwikkeling lezing over insecten in
Wielderhoes Wijlre. Aanv. 19.30 uur (zie ook artikel).

Donderdag 8 oktober
“Zo lang mogelijk eigen baas”

Serious Request in De Klimboom, Dr. Ottenstr. 46
Simpelveld. Aanvang 19 uur ( zie ook advertentie).

Infobijeenkomst in de Rode Beuk Kloosterstraat 57
Simpelveld, aanvang 19 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 6 oktober

Zaterdag 10 oktober

Haak- en breibijeenkomsten
Serious Request en Verkoop in D’r Durpswinkel,
Op de Boor Bocholtz. Aanvang 13.30 uur
(zie ook advertentie).
•

Herfstconcert met Phil en Aemeliaan

Rode Beuk Kloosterstr. 57 Simpelveld,
aanvang 10.30 uur (zie ook artikel).

Live EK kwalificatiewedstrijd kijken in zaal hotelrestaurant Cuba Libre Vijlen vanaf 18 uur
(zie ook artikel).

Dag van de Ouderen

Troefjes
Verloren: Sleutelbos
in nabijheid Gasthof Bocholtz.
Info via ☎06-55.12.12.01 of
via Troefkantoor Dr. Nolensstraat 8 ☎045-5443567.
Alvast bedankt.

GEZOCHT: Poetshulp
voor enkele uren per week
t.b.v. kantine en kantoren,
neem contact op met
J. Grassere ☎045-5441835
Pagina 2

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF

Harmoniezaal Bocholtz, Dr. Nolensstr.7, aanvang 20
uur, geen entree (zie ook artikel).
•

Vijlen wel of niet naar EK Bergdorpjes

Zondag 11 oktober
Met de Bongard
naar Blegny en Cheratte
Excursie en rondgang in het jaar van de Mijnen
verzamelen om 10 uur op de Markt in Simpelveld
(zie ook artikel).
•

Fenna Ograjensek in Klimboom
vanaf 14 uur (zie ook artikel).

Dinsdag 13 oktober
Haak- en breibijeenkomsten
Serious Request Aanvang 13.30 uur, D’r
Durpswinkel, Op de Boor Bocholtz
•

Vijlen wel of niet naar EK Bergdorpjes
Live EK kwalificatiewedstrijd kijken om 20.45 uur in
Taverne en IJscafe Oud Vijlen (zie ook artikel).
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Oud papier
Algemeen: Onder oud papier wordt niet verstaan
behang of de kartonnen(tetra) flessen van melk,
frisdrank, pudding en yoghurt. Ook geen verpakkingsmatriaal als piepschuim en plastic mag meegenomen worden. Bundel het papier of doe het in
kartonnen dozen en dus niet in houten kistjes of
plastic zakken.
HARMONIE EXELSIOR NIJSWILLER Elke eerste
dinsdag van de maand. Dinsdag 6 oktober 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. Vrijdag 2 oktober: Papier vanaf 18
uur gebundeld langs de kant van de weg plaatsen.
FANFARE ST. CECILIA BOCHOLTZ. WIJK 2: Iedere
2e donderdag van de maand. Donderdag 8
oktober: 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.
SIMPELVELD: 2e dinsdag van de maand. Dinsdag 13 oktober: 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.-GrispenpleinHaembuckerstr.-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. Voor 18 uur buiten gereedzetten.

GEZOCHT

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

☎045- 5443567
Mailen kan ook:

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

Fenna Ograjensek
Na haar optreden
zaterdagavond
in
Bocholtz kunt u zondagmiddag 11 oktober, vanaf 14 uur, in
het Simpelvelds Theater aan de Dr. Ottenstraat genieten
van de mooiste klassieke melodieën, die
u eigenlijk allemaal
wel kent.
Sopraan Fenna Ograjensek en pianist
Robert Weirauch nemen u mee door een selectie van
de mooiste opera- en operette werken (o.a. O mio
babbino caro, Vilja lied), maar ook naar een paar
juweeltjes van haar liedrepertoire (o.a. Die Forelle,
Abendempfindung). Fenna staat bekend om haar
warme stemgeluid, haar muzikaliteit en haar connectie met het publiek.
Ze zong reeds op grote concertpodia over de hele
wereld, o.a. in de Carnegie Hall in New York, in het
concertgebouw in Amsterdam en bij de Philharmonie
Berlijn. Momenteel schittert ze in “El Rey de opera”
De entree bedraagt slechts €10 Reserveren kan via
info@puurweijersenweijers.nl en telefonisch via
☎06-55.95.45.25

➨

Primeur

in Bocholtz bij
150-jarig zangkoor
(vervolg voorpagina)
zaterdag 24 oktober
Zangclinic voor jeugd en volwassenen met
niemand minder dan Marion Lambriks en
Jack Vinders en m.m.v. Jongerenkoor de
Eurosingers, Kinderkoor Eys en Projectkoor
Simpelveld-Bocholtz.
Zingt uw zoon/dochter de sterren van de
hemel is dit de gelegenheid en mag zijn/haar
eigen talenten ontplooien. Afgesloten wordt
met een grande finale met gezamenlijk optreden van de 3 kinderkoren.
Deze zangclinic is gratis toegankelijk voor
iedereen, ook als u niet wil meedoen en
alleen luisteren en kijken.
Zaterdag avond Oktoberfest der Superlativen met de Original Innsbrucker Böhmische, Blech Mich en Kyle Schielen!
De Innsbrucker Böhmische is een Oostenrijkse 7-koppige topformatie. Zij verzorgen optredens door geheel Oostenrijk, Süd Tirol,
Duitsland en Nederland.
Blech Mich bestaat uit 8 professionele blaasmuzikanten die vooral Böhmische blaasmuziek spelen, allen afkomstig uit Zuid Limburg.
Kyle Schielen, is pas 17 jaar oud is een zeer
talentvol accordeonist, die voornamelijk Oberkrainer muziek speelt.
Deze avond kost in de voorverkoop €7,50 en
aan de kassa €10.
Zondag 25 oktober:
H. Mis in de parochiekerk (11 uur) gecelebreerd door Mgr. Wiertz m.m.v. het beroemde Aachener Domchor
Vanaf 14.30 uur in de Sporthal:
Receptie met jubilarissen en afsluiting met
Nick’s Piano Party.
Voorverkoop
Bocholtz: Plus Tossings Gasthof 2, Bakkerij
Dreessen Wilhelminastraat 27 en Sigarenmagazijn Jos Laval, dr. Nolensstraat 25.
Simpelveld: Readshop Kloosterplein 42 /A,
Kerkrade: boekhandel Deurenberg, Markt 23.
Vaals: RTV Geelen, Koperstraat 7

➨

Troef de goedkoopste in kleur
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Woensdagwandeltocht
Simpelveld
(vervolg pagina 4)
parcours
De 5 km wandelt over rustige wegen via de
oude molen naar de Huls om vervolgens via de
Molsberg en het centrum van Simpelveld terug
te keren bij de start. Het parkoers van de 10 km
brengt de wandelaar deze keer in een grote lus
om Bocholtz heen. Er wordt gewandeld via de
Kievit en de Prickart over het voormalig stort
naar de grote carréboerderij in Overhuizen.
Vervolgens gaat het achter Bocholtz langs richting Vlengendaal waar u op de rustplaats door
leden voorzien wordt van een natje en een
droogje. Vervolgens gaat het richting Orsbach
om via oude smokkelwegen via Baneheide de
finish te bereiken.
startplaats Brasserie De Driesprong, Kruinweg
3 Simpelveld. Volg de pijlen richting Natuurtransferium en bungalowpark.
Starttijd: 15 km van 8-13 uur, 10 km van 8-14
uur, 5 km van 8-15 uur.
Het startbureau sluit om 16.30 uur.
Inschrijfgeld: €2,50. Leden van erkende wandelsportorganisaties ontvangen €1,- korting. Er
is een sticker te koop voor €0,25, IVV stempel
is aanwezig. Bij de inschrijving ontvangt iedere
wandelaar een versnapering voor onderweg.
Info: Han Pirovano, ☎045-5250190 of ☎0612.53.47.31, e-mail: info@wsv-noad.nl, website: www.wsv-noad.nl De wandeltocht gaat
onder alle weeromstandigheden door! Deelname aan de wandeltocht is op eigen risico.

➨

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

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

P. Bertholet
Gemmenicherweg 21 • 6291 BR Vaals
Tel.: 043-3062256 • Fax: 043-3062353
M: 06-53836738
E: SteigerverhuurPB@gmail.com
Pagina 4

Jachthoornblazers spelen zangkoor
Bocholtz naar finale jubileumjaar
Zondag 4 oktober, in de heilige
mis van 9.45 uur, vindt in de
kerk van Bocholtz het laatste
gastoptreden plaats in de aanloop naar het 150-jarig bestaansfeest van St Joseph Bocholtz. Het jubileumfeest vindt
plaats op 23, 24 en 25 oktober
a.s. in de sporthal van Bocholtz
(zie artikel elders in Troef).
Dit laatste gastoptreden wordt
verzorgd door de Jachthoornblazers Sint Hubertus uit Nieuwenhagen. Jachthoorn blazen is
muziek maken op het kruispunt
van cultuur en natuur. Ze vullen
de Bocholtzer parochiekerk met
ronde natuurlijke muziektonen.
Laat u verrassen hoe ze die tonen
tot een verfijnde symphonische
klank omzetten.
bekendheid
Het uit 17 personen, vanaf 1980,
bestaande ensemble staat o.l.v.
Harry Reumkens en heeft als doel
de bekendheid van het jachthoornblazen te vergroten. Ze
genieten landelijke en internationale bekendheid en treden vaak
op bij grote jachtfestijnen
in binnen en buitenland.
introductie
De Franse koningen introduceerden de hoorn (als grootmeesters
van de Hubertusorde) in de mis,

De Jachthoornblazers van St. Hubertus, die zondag optreden in de kerk van Bocholtz.

bij aanvang van grote jachten ter
ere van Sint Hubertus. Tijdens de
mis in Bocholtz brengen de jachthoornblazers muziek ten gehore
uit de Grande Messe Saint Hubert
van Hermann Neuhaus (1971)

aangevuld met enkele stukken uit
de Sankt Eustachiusmesse nr 2
van Karl Stiegler.
Kijk ook op de website:
www.150jaarzangkoor.nl

➨
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Herfstconcert met
Phil en Aemeliaan

St. Aemeliaan in volle glorie, met Loek Smeijsters op de bok.

Zaterdag 10 oktober concerteren de harmonie uit Bocholtz en Bleijerheide samen in de Harmoniezaal Bocholtz. (aanvang 20 uur en geen entree). St. Aemeliaan
doet dat met haar volledige concoursprogramma, want
2 weken later ( zondag 25 oktober) gaat ze o.l.v. “enge
Jóng van de Phil”, Loek Smeijsters, op concours in
Roermond.
Aemeliaan
Start met de Guggisberg Fantasie van Rob Goorhuis, gebaseerd op een oud Zwitsers volksliedje dat het verhaal van
twee 17e-eeuwse geliefden vertelt. Met Frank Ticheli’s
Angels in the Architecture vervolgt Bleijerheide haar programma, een werk gevuld met experimenteel instrumentgebruik en met sopraan Fenna Ograjensek, die onlangs nog
exeleerde in de Limburgstalige opera El Rey. Het laatste
werk is Vasa van Josép Suñer Oriola. Deze Catalaan schreef,
na een museumbezoek, dit symfonisch gedicht als eerbetoon aan een oude, Zweedse koninklijke familie en hun
vlaggenschip dat bij de tewaterlating in 1628 zonk en pas in
1961 geborgen werd en thans tentoon is gesteld in het door
de componist bezochte Stockholms museum.
Phil
Die begint na de pauze o.l.v. Matty Cilissen met het welbekende Finlandia van Jean Sibelius, een protest tegen de
autocratische censuur waar de Finse onafhankelijkheidsbeweging mee te maken kreeg onder het bewind van de
Russische tsaren. Met Sidus (Latijn voor ‘ster’) van Thomas
Doss wordt muzikaal verbeeld wat gevoeld kan worden als
men naar de oneindige diepte van de sterrenhemel staart.
Het stuk kent passages van gezongen verbazing en kalme
koralen. Een compleet contrast met de Benny Goodman
Memories, gearrangeerd door Naohiro Iwai, waarin Bocholtz op de swingende toer gaat en de grootste hits van de
jazzmeester uit de jaren ’30 schetteren. Tenslotte het thema
van The Lord of the Dance, Michael Flatley’s waanzinnig
populaire dansshow uit de jaren ’90, waarmee een ware
stortvloed van Keltische muziek op u afkomt.

➨

Drumband St.Cecilia in de prijzen

De drumband aan het werk in Landgraaf.

Tijdens het drumbandfestival zondag 13
september in Landgraaf heeft de drumband
van de fanfare uit Bocholtz hoge ogen
gegooid met het concourswerk " Different
Pictures", speciaal voor hun geschreven. In
de derde divisie werd de drumband
beloond met de eerste prijs en mocht huiswaarts keren met een fraaie beker!
O.l.v. Roland Jaegers is men voornemens zondag 15 november deel te nemen aan een concours in Venray.
opdracht
Speciaal voor deze gelegenheid heeft Henk
Mennens een compositie gemaakt met de
naam “Different Pictures”. Alle facetten van
slagwerk komen in dit fraaie werk naar voren.

De fraaie beker die ze bij elkaar speelden.

Woensdagwandeltocht
Simpelveld

Woensdag 7 oktober organiseert wsv NOAD Bocholtz
alweer de zesde en tevens laatste woensdagtocht van
dit jaar vanuit Simpelveld.
De routes voeren door de mooie grensregio in Oostelijk
Zuid-Limburg.
Men kan de 5 en 10 km wandelen. Wilt u 15 km wandelen
dan kan dit door na de lus van 10 km ook nog de lus van 5
km te wandelen.
Lees verder op pagina 5

➨
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De boodschap van je paard
met dierentolk Gina Biemans
Ben je benieuwd wat jouw (verzorg-)paard jou te vertellen heeft en/of
heb je vragen? Wil je weten of het tevreden is, zich goed voelt, iets mist,
iets anders wil? Weten hoe het paard jou als mens ziet?
spiritueel
Paarden zijn zeer spirituele dieren die ons graag helpen om onszelf beter te
leren kennen. Via telepathisch contact is het mogelijk om op zielsniveau contact te hebben met het dier. Een duidelijke foto is genoeg om dit contact tot
stand te brengen.
contact
Dierentolk Gina communiceert, al van kinds af aan, op deze manier met dieren en maakt op deze avond, met maximaal 20 paarden van deelnemers contact en geeft boodschappen door. Ook voor mensen zonder paard, maar met Gina Biemans bij enkele paarden.
interesse in het wezen paard is deze avond leerzaam, omdat de paarden hun
kant van het verhaal nu mogen doorgeven.
Stichting Paard in Nood heeft 2 locaties in Voerendaal en in Eys en organiseert maandelijks diverse benefiet evenementen.
opbrengst
De opbrengst gaat naar de paarden die sinds 2007 opgevangen worden, en
die afkomstig zijn uit verwaarlozing, mishandeling, onbegrip (gevaarlijk), handicap of ziekte en die anders ingeslapen of geslacht zouden worden. Indien
mogelijk worden ze gerevalideerd en bemiddeld.
Datum: woensdagavond 7 oktober 19 uur.
Locatie: Zaal eetcafé Bij Maxime Simpelveld
deelname kosten
Donatie van €25 voor foto reading. Zonder foto €15.
Aanmelden noodzakelijk via info@paardinnood.nl of ☎06-10.64.12.78 of via
www.paardinnood.nl

➨

TROEF: THE BEST INFORMATION!
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Voorverkoop
Sprookjesevenement
Simpelveld van start
Vrijdagavond 16 oktober vindt voor de 4-de
keer in successie dit evenement plaats. Met
dit jaar 25 acts en meer dan 60 sprookjesfiguren. Men is er dit jaar in geslaagd om op
het gezellige Kerkplein (Vroenhofstraat) een
bijzondere slotact binnen te halen in de persoon van Clara Zoerbier, hij zal u op het
einde van de route amuseren. U kunt vanaf
nu reeds entreebewijzen in voorverkoop
kopen, dat voorkomt lange wachtrijen bij de
start van het evenement. Deze keer wordt
gestart vanaf de Sportlaan in Simpelveld.

entree
voor kinderen t/m 12 jaar bedraagt €1,50, voor
alle andere bezoekers bedraagt €2,50 en zijn
te koop bij:
Speelgoedzaak Play Town, Kloosterplein 42c
Simpelveld, Friture Oranjeplein, Oranjeplein 1a
Simpelveld, Bakkerij Ivo Dreessen, Wilhelminastraat 27 Bocholtz, Sigarenspeciaalzaak Jos
Laval, Dr. Nolensstraat 25 Bocholtz.
Het evenement is voor jong en oud, iedereen
is van harte welkom.
Organisatie: Gemeente Simpelveld in samenwerking met Puur Weijers en Weijers, bedenkers van unieke momenten.

➨

The Black Stars in De Klimboom
U kunt op zaterdagavond 3 oktober om 20 uur
terecht aan de Dr. Ottenstraat 46 Simpelveld
waar de Black Stars voor u optreden.
eerst
Op deze avond in De Klimboom wordt eerst
begonnen met wat liedjes en verhalen van zanger
Paul van Loo en om 21 uur sluiten de gitaristen Jo
Wanders, George Brauwers, bassist Jan van der
Plas en drummer Jo Hendriks aan en wordt in
twee sets teruggekeken naar de zestiger jaren en
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wat daarna nog muzikaal zoal gebeurde.
gevoel van vroeger
Er mag meegezongen en gedanst worden. Pas
dan is dat gevoel van vroeger
weer terug. En dan, de volgende
dag, spierpijn en last van de keel,
dat hoort er gewoon bij. Lekker
genieten, dus...
De entree bedraagt €10, - en
reserveren via
info@puurweijersenweijers.nl
of ☎ 06-55.95.45.25

➨
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Vijlen wel of
niet naar EK
Bergdorpjes?
Voetbalminnend Vijlen komt 10 en 13
oktober bij elkaar om gezamenlijk naar
de cruciale EK kwalificatiewedstrijden
te kijken van het Nederlands elftal.
Mocht het Nederlands elftal zich niet
plaatsen voor het komende EK Voetbal
in Frankrijk dan kan het voetbalteam
van RKVV Vijlen ook niet naar het EK
Voetbal voor Bergdorpjes, die Bergdorf
EM, dat eveneens volgend jaar in
Frankrijk wordt gehouden. RKVV Vijlen
vertegenwoordigde Nederland al in
2012 tijdens de Bergdorf EM, die
destijds in het Oostenrijkse Kleinarl
werd gespeeld. Ook die Bergdorf EM
wordt eens in de vier jaar georganiseerd.

Oktoberfest Zwart Wit '19
Is sinds jaren een begrip voor
mensen die van een gezellige
ontspannen sfeer houden en
waar je nog met plezier, van
muziek voor jong en oud, van
een geweldige avond kunt genieten. De muzikale omlijsting
wordt door het orkest Stanza
verzorgt. Dit is overigens hun
allerlaatste optreden!!!
Onderstaand in het kort
de geschiedenis van Stanza:
Na een periode van bijna 40 jaar
hebben de mannen van Stanza
bestaande uit Alf Franken en Cyril
Spierts besloten om te stoppen
met het opluisteren van bruiloften,
partijen en andere festiviteiten. Het
is, zogezegd, gewoon mooi geweest. Onder naam Green Oak was
het dansorkest, dat in het begin
nog uit 3 leden bestond, een begrip in de wijde omgeving en stond
garant voor gezelligheid en vooral
“sjtiemmung”. Eind jaren negentig
besloten de leden ieder zijn eigen
weg te gaan en een uitstapje te
wagen naar een ander orkest.

Toch besloten de vrienden Alf en
Cyril om 10 jaar geleden weer
onder de naam Duo Stanza verder
te gaan en dit bleek een gouden
greep. Na veel succesvolle jaren
treden de mannen dus nog één
keer voor het voetlicht. Het evenement en dit unieke optreden vindt
dit jaar plaats op vrijdag 2 oktober,
aanvang 20:30 uur, kantine Zwart
Wit Eys. U bent allen van harte
welkom, dit laatste optreden bij te
wonen.

➨

live
In de zaal van hotel-restaurant Cuba Libre
in Vijlen wordt zaterdag 10 oktober de
wedstrijd Kazachstan-Nederland vanaf 18
uur live uitgezonden. Direct daarna volgt
de eveneens hele belangrijke wedstrijd
tussen Tsjechië en de directe concurrent
van Oranje, Turkije. Beide ontmoetingen
zijn op een groot scherm te zien.
volgende kraker
die staat dinsdag 13 oktober gepland. Nederland speelt dan om 20.45 uur thuis
tegen Tsjechië, terwijl Turkije het tegelijkertijd thuis opneemt tegen IJsland. Deze
wedstrijd wordt live uitgezonden in
Taverne en IJscafe Oud Vijlen.
kans
Nederland speelt feitelijk twee finales en
kan zich eigenlijk geen misstap meer veroorloven en daarbij hopen dat Turkije
punten laat liggen, om zo nog kans te
maken op play off wedstrijden die in
november worden gespeeld.
duidelijk
zal dan ook zijn of het Nederlands Bergdorpje Vijlen naar die Bergdorf EM 2016 in
Morzine mag. Zie ook:
www.ekbergdorpjes.nl en
www.bergdorfem.com

➨

ook in Vaals,
Vijlen & Lemiers
Pagina 8
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Remember
September bij
Omroep
Krijtland
Deze week in het Regiojournaal de opening
van het bakhuis bij de Volmolen in Epen.
Daarna in ’t Affiche een verslag van het
evenement Remember September 1944
dat in Nijswiller plaats vond.
Tot slot als toetje de clip van Dwayne Horbag met het nummer ‘Hotte van’. Deze tvuitzending van Omroep Krijtland start donderdag 1 oktober 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.
Ook zijn de programma’s terug te zien op
de Facebookpagina en de website van
Omroep Krijtland:
www.omroepkrijtland.nl

➨

Dag van de
Ouderen
Dinsdag 6 oktober in Rode Beuk Simpelveld.
Programma:
10.30 uur H. Mis H. Remigius Kerk te Simpelveld, 11.15 uur koffie met broodje, zang door
Linda Klinkers, 13.00 uur soep en Broodje,
zang door Gerda en Ton, 15.00 uur koffie en
vlaai, Lachyoga met Jacqueline Jacobs,
17.00 uur Sluiting.
Entreekaarten kosten €8,50, verkrijgbaar bij
Gerda Bastin: ☎5443347 Bocholtz, Rode
Beuk: ☎ 2050077 Simpelveld en Op de Boor:
☎ 5440940 Bocholtz
Taxi Meurs haalt u gratis op om 10 uur aan
het Wilhelminaplein te Bocholtz en om 17
uur Rode Beuk Simpelveld.

➨

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

Annalise Emerick & Devon
Graves bij Pandora

Overlijdensadvertenties kunnen ook opgenomen
worden en wel tot zondagsmiddags 17 uur.

staan door gitarist Olivier
Legall.

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.

Annalise Emerick.

Zondagmiddag 11 oktober
staan deze 2 singer/songwriters vanaf 16 uur op het podium in Wahlwiller. Ze komen
uit Nashville en worden bijge-

In de muziek van Devon Graves hoor je een sterke invloed
van folk, bluegrass en country,
gecombineerd met herkenbare
popmelodieën en een tikkeltje
jazz.
Annalise Emerick koos ervoor
alles van een normaal leven
achter zich te laten en als een
volledig onafhankelijk muzikant
te gaan reizen. Drie jaar lang is
ze non stop onderweg geweest.
Haar eerste plaat werd door
Performer Magazine bestempeld als ‘undeniably good’. Nu,
vier jaar later, is haar op folk
gebaseerde muziek volwasse-

Devon Graves.

ner geworden. Entree: 10 euro
Reserveren is aan te bevelen,
en kan via ☎06-11.85.30.41 of
via www.pandorapodium.nl

➨

Schintaler in Ubachsberg
Oktoberfeste en Polka's zijn natuurlijk onverbrekelijk met elkaar verbonden. De polka's
van de fameuze Schintaler gaan echter een
stap verder: die swingen ook nog als een op
hol geslagen locomotief. Omdat veel leden
van de Schintaler in het orkest van André Rieu
musiceren, zien we de complete groep helaas
niet zo vaak. Dit jaar verzorgde de band bijvoorbeeld slechts twee optredens en voor het
derde moet je vrijdag 23 oktober in
Ubachsberg zijn.
In fanfarezaal 'De Auw Sjoeël' aan de Oude
Schoolstraat 33 kan de liefhebber nog één
keer compleet uit z'n dak gaan op hun aanstekelijke muziek. Het is dan meteen ook het
laatste optreden in 2015. Mis het dus niet!!!

kaartjes
Het polkaspektakel begint om 20 uur en de
entree is €13,- in de voorverkoop en €15,- aan de
kassa. Wees er snel bij, want vol=vol! (Zie voor
het volledig programma ons volgend nummer
met de advertentie.)
Voorverkoop
Boerderijwinkel Spee, Oude Schoolstraat 2A,
Ubachsberg. Duysens Drogisterij, Furenthela 16A,
Voerendaal. The Read Shop,Kloosterplein 42A,
Simpelveld
Tot uiterlijk 10 oktober kan men ook kaarten bestellen via fanfare.ubachsberg@ziggo.nl Vermeld duidelijk naam, adres en het aantal benodigde kaarten. Vooraf betalen is noodzakelijk en
er wordt per zending €1,- verzend- en afhandelkosten berekend.
Meer info: www.fanfareubachsberg.nl

➨

MEER LEZERS BEREIKEN,
ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of
Troefkantoor, mail info@weekbladtroef.nl of bel
☎045-5443567 voor onze tarieven.
Pagina 10

De Schintaler die, voor de laatste keer dit jaar, optreden in de Auw Sjoeël te Ubachsberg.

Nr. 40 • 29 september 2015

Met de Bongard naar
Blegny en Cheratte
2015 is het jaar van de mijnen.
In het kader hiervan organiseert de Heemkundevereniging
in de gemeente Simpelveld zondag 11 oktober een excursie
naar het Belgische Blegny en
Cheratte.

wereld-erfgoed
De mijn van Blegny staat sinds
2012 op de Wereld-erfgoed-lijst
van de UNESCO en is nog steeds
intact. Ze geeft, als museum, een
goed beeld van een belangrijk

Vacatureladder Vaals
Een greep uit het aanbod:

onderdeel van onze jongste
geschiedenis. Men kan zien hoe
steenkolen gedolven en verwerkt
werden.
rondleiding
Na de lunch, in het restaurant van
het museum, is er een rondleiding. O.l.v. een Nederlandstalige
gids wordt een deel van de galerijen en de schacht bezocht. Deze
schacht, met de naam Marie, is
als museum ingericht en laat het
dagelijkse werk van een mijnwerker zien: de douches, de kleedruimtes, enzovoorts. Voordat echter Blegny wordt bezocht is er een
kleine omweg over Cheratte. Dit
mijnwerkersdorp ligt onder de
rook van Luik. Cheratte heeft nog
enkele indrukwekkende gebouwen uit de tijd van de mijnen. Er
is een rondgang door het dorp
langs de overblijfselen van het
kasteel en mijnwerkerskolonie.
verzamelen
om 10 uur op de markt in
Simpelveld. Wie mee wil, kan zich
aanmelden bij Hetty Backbier via
☎045-5443863 of via
h.backbier@home.nl De kosten
bedragen voor entree, rondleiding met gids en lunch €20 p.p.
voor leden en €24 voor nietleden. Voor meer info zie ook
www.DeBongard.nl

➨

Inloopdagen Mantelzorgers
Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom! Aanmelden niet nodig. Deelname,
koffie en thee zijn gratis. Kijk voor meer info op
www.mantelzorgparkstad.nl bel ☎045-2114000 of mail
info@mantelzorgparkstad.nl Simpelveld: Woensdag 7 okt. en verder
elke 2e woensdag van de maand van 10-12 uur In de Rode Beuk,
Kloosterstraat 57. Voerendaal: Donderdag 22 okt. en verder elke 4e donderdag van de maand van 10-12 uur In wijksteunpunt VoerendaalKunrade, Hogeweg 74.

➨

Wo.
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Vluchtelingenwerk Heuvelland
is dringend op zoek naar maatschappelijke begeleiders.
De vluchteling wordt door de maatschappelijke begeleider geholpen bij
zijn huisvesting in de gemeente. Deze regelt alle zaken rondom de woning, het papierwerk, gezondheidszaken etc.
Dagopvang ’t Heemet te Vaals
is op zoek naar een vrijwilliger die ondersteuning kan bieden op de dinsdagen en donderdagen.
Telefonisch een luisterend oor bieden?
Sensoor Heerlen is op zoek naar een vrijwilliger die tussen de regels door kan horen.

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 06-46.11.20.17

“Zo lang mogelijk eigen baas”
Het Gehandicapten Platform Simpelveld/Bocholtz organiseert voor de
22e keer een Infobijeenkomst samen
met de KBO. De bijeenkomst is op
donderdag 8 oktober in de Rode
Beuk aan de Kloosterstraat 57 te
Simpelveld. Zoals gewoonlijk zijn er 2
thema’s: Slechtziendheid en Verspilling in de Zorg.
weinig zicht
Voor veel mensen, en vooral voor ouderen, is slechtziendheid een behoorlijk
groot probleem. In huis zou dit misschien nog lukken, maar op straat? Voor
mensen met een ernstige oogaandoening bijvoorbeeld staar of glaucoom, is
het al moeilijk genoeg. Als men met
een rood/witte stok de grond moet
aftasten of een straat oversteken, ligt
het heel anders. Er zijn twee ervaringsdeskundigen om te laten zien welke
moeilijkheden, maar ook mogelijkheden, mensen tegenkomen met weinig
zicht en wel Sjef Gigase en John Snijkers.
verspilling
Iedereen weet intussen dat de Zorg
steeds duurder is geworden. Het eigen
risico bij de zorgverzekering is verhoogd, de eigen bijdrage is hoger
geworden. En toch wordt er in de Zorg
veel geld verspild. Waar ligt dat aan?
Aan de zorgverzekeraars, de dokters, de
apotheken, de mensen zelf?
Het Huis voor de Zorg heeft geprobeerd
de ideeën die verspilling in kaart te
brengen. De spil in het onderzoek is de
heer Floris de Bok. Het is geen toeval
dat juist hij vanavond komt uitleggen
hoe alles in elkaar zit. Samen met

Mieke Cremers (Apotheek Mediq) zal
hij het een en ander toelichten, niet
alleen hoe het komt, maar ook of en
wat betrokkenen eraan kunnen doen.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Opening.
19.05 uur: Slechtziendheid door de
heren Gigase en Snijkers.
20.00 uur: Pauze, koffie/thee gratis,
geserveerd door de dames van de
SWOBS.
20.20 uur: Verspilling in de Zorg door
de heer Floris de Bok en mevrouw Mieke Cremers. 21.30 uur: Einde van de
Infoavond.
vervoer vanuit Bocholtz naar en van de
Rode Beuk gebeurt gratis door de busjes van Taxi van Meurs. Meldt u zich op
tijd aan bij d’r Durpswinkel, uiterlijk
dinsdag 6 oktober, ☎045-5442877.

➨
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kort vermeld
SIMPELVELD: Senioren+

wandeling
Elke 1e woensdag van de maand.
Volgende week woensdag 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.

➨

Ingezonden
Wakker geschud door Aylan Kurdi
Het is alweer enige weken geleden (do. 3 sept. j.l.) dat het 3-jarige, uit
Kobani in Syrische afkomstige jongetje, Aylan Kurdi levenloos aanspoelde
op het strand van Bodrun en die vrijwel direct erna de wereld overging en
talloze mensen weer eens duidelijk met het vluchtelingenprobleem confronteerde en wakker schudde. Voor de volledigheid: het bootje van de
familie Kurdi zonk, nadat het in aanvaring met een andere vluchtelingenboot was gekomen. Naast Aylan verloor ook zijn moeder en 5 jarig broertje het leven. Aylan’s vader (de 38 jarige Syrisch- Koerdische kapper
Abdullah Kurdi) overleefde als enige. Ze droomden van een leven in
Vancouver (Canada) bij de zus van zijn vader, maar het mocht niet zo zijn.
gevlucht Al in 2012 vluchtten zijn ouders uit Damascus naar Aleppo. Toen
daar gebombardeerd werd trokken ze verder naar Kobani en toen ISIS daar
binnenviel opnieuw op de vlucht .
Alwin den Biesen uit Wahlwiller stuurde ons een stuk proza over
Aylan en dit willen we u niet onthouden (redactie Troef).
de machtigen der aarde, die
De voetjes van Aylan door
dorsten naar meer en meer.
Kijk naar de man die Aylan draagt,
hij gaat gebukt onder een zware
last, al is hetgeen hij draagt zo licht.

St. Pauluskirk i Vols
2015 - Dialektsjriever
Will Kohnen – Lemieësj
De kirk is gebowd va 1891 bis 1893.
Óp d’r hoek van de Kirk- en de
Lindesjtroat is dudelik te zieë dat ’t
gebów van Souren-Schijns nog nit doa
sjtóng. Dat is pas sjpieëder gebowd óp
de plaatsj woa zier warsjeinlik ’t terras
en/of d’r gaad van ‘t sjpieëder
Restaurant Lindenhof is geweë.

Pauluskirk Vols rónd 1905

Die zeggen: jouw god is niet de
mijne! Jij bent verkeerd en niet ik,
Ik ben alles en jij bent niets.
De voetjes van Aylan, zo klein,
zo teer, zo nat, levenloos. Ze hebben
al zoveel meegemaakt.
Nooit meer zullen zij hem dragen,
of de weg wijzen naar de vrijheid
en de vreugde en de liefde.
Hun blik op ons gericht, mogen we
niet weerstaan want ze hebben nog
een boodschap:

Aylan en de Turkse agent die zelf zwaar
was aangedaan door het gebeuren,
omdat hijzelf een zoontje van zes heeft.

Misschien kunnen ze óns de weg
wijzen, als we willen zien met de
ogen van ons hart.

Het kind en de grote zee, genadeloos dobberend onder een blauwe
hemel.

Dan hangen ze niet zo nutteloos,
maar hebben de allermooiste taak
door de lens van de fotograaf

Geworpen op de kust, niet van het
beloofde land want dat ligt thuis,
waar hij geboren is

ons te wijzen op een ander leven,
hier en nu, van openheid en tederheid, van warmte en zelfzekerheid.

Zijn armpjes steken vooruit, als
hielden zij het stuur van een kinderfiets, vol hoop op de toekomst
gericht.

Aylan is niet meer of ergens toch
nog wel...
Ik denk aan hem keer op keer en
zeg stil van binnen:
dank je wel...

Maar de toekomst is hem ontnomen

Alwin den Biesen, Wahlwiller

INGEZONDEN (Redactie is niet verantwoordelijk voor inhoud en strekking en kan
stukken die te lang zijn, na overleg, inkorten. Alle stukken dienen voorzien te zijn
van naam adres en tel. nr. Deze hoeven niet te worden gepubliceerd, als ze maar
bekend zijn bij de redactie.)
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CAS ORTMANS
SCHUTTERSKONING
UBACHSBERG
Schutterij St. Hubertus kijkt terug op een zeer geslaagd
koningsvogelschieten dat op 13 september plaatsvond. Na
de openingswoorden van voorzitter, burgemeester en
pastoor werd het koningspaar 2015 Jo en Pauline Aelmans
gedeinstalleerd. Daarna werd gestart met de diverse wedstrijden om de koningstitels 2016. Het eerst waren de leden
van het Eregilde aan de beurt. Bij het 77 schot viel de vogel
en werd de heer Hub Vankan koning van het Eregilde.
Voor het eerst werd in Ubachsberg ook door de jeugd geschoten. Onder deskundige begeleiding konden jongeren van 10 t/m
16 jaar op een vogel van piepschuim schieten. Gelet op de interesse en animo van de jeugd was dit zeker een succes. Het was
Roel Lipsch die uiteindelijk het kopje van de vogel afschoot en
daarmee de 1e jeugdkoning van St. Hubertus werd.
Als gastvereniging was buurtvereniging De Hunsch aanwezig. Vol
enthousiasme nam een grote groep buurtbewoners, na een gedegen uitleg, deel aan het schieten. De heer Jan Willem Lipsch
schoot bij het 59 schot het juiste bölke weg, waardoor de
koningsplaat viel en hij de schutterskoning van De Hunsch werd.
De buurtbewoners hebben een traditie van de schutterij overgenomen want inmiddels staat er een heuse koningsden voor
huize Lipsch.
Daarna begon de altijd spannende wedstrijd om het koningschap van St. Hubertus. Zoals ieder jaar gingen meerdere heren
met elkaar de strijd aan om deze eretitel. Ook dit jaar waren
daaronder weer enkele “oud koningen”. In de finale was echter
Cas Ortmans al zijn medeschutters te slim af. Cas die voor de
10e keer aan de wedstrijd om het koningschap deel nam schoot
de vogel naar beneden en werd daarmee de 117e koning van St.
Hubertus. Cas zal samen met zijn vriendin Lieke Sprokel het
koningspaar 2016 vormen (foto). Een koningspaar met schutterspassie, die Cas normaal in zijn functie als bieleman en Lieke
als marketentster uitdraagt.

MEER LEZERS BEREIKEN, ADVERTEER DAN IN TROEF
Geef uw advertentie af bij de contactadressen of Troefkantoor, mail

info@weekbladtroef.nl of bel ☎045-5443567 voor onze tarieven.

Nadat het nieuwe koningspaar de vele felicitaties in ontvangst
had genomen werd de wedstrijd om de titel Burgerkoning gestart. Ook hieraan namen een groot aantal dames en heren deel.
Uiteindelijk werd Kevin Keulers, bieleman van zustervereniging
St. Sebastianus Voerendaal, na het 64e schot Burgerkoning.
Als een rode draad door de dag was er voor dames en heren een
wedstrijd met zware buks, darts, airsoft en handboog. Bij de
dames behaalde Joyce Senden de meeste punten en bij de
heren was de hoogste eer voor Ruud Conjaerts.
Aan het eind van de dag werden alle koningen gehuldigd en
geïnstalleerd waarna ze door de hele schutterij in vol ornaat
naar huis werden gebracht.

➨
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11e thema-avond heemkundekring “de Auw Kapel” Lemiers
Er leven nog genoeg mensen die
goede en minder goede herinneringen hebben aan de “Koel” die tot ver
in de 20e eeuw het dagelijks leven in
onze regio grotendeels direct of indirect beheerste. Maar zoek je naar de
mannen die ooit het zwarte goud zelf
hebben gedolven en “an d’r kòal”
hun longen vol met “sjtub” hebben
gezogen, dan kun je die op de vingers van één hand tellen!

mijnverleden
Traditioneel wordt steeds op de 1e
maandag in oktober een avond georga-

niseerd die een bepaald historisch
thema uit onze samenleving in de
schijnwerper plaatst. Nu, op maandag 5
oktober, is dat het mijnverleden. Jules
de Groot zal zijn uitermate grote kennis
op dit gebied met u delen. Heel herkenbaar voor allen die deze tijd bewust
hebben meegemaakt komt het sociale
leven van toen weer duidelijk voor de
geest en zij die alleen uit verhalen kennis hiervan hebben gekregen wordt
e.e.a. duidelijk gemaakt met prachtige
dia’s en diverse attributen die de mijnwerkers voor hun werk gebruikten.
opgeborgen
Peter Bodelier maakte de mijnsluiting
aan den lijve mee. “Bleëch”en “Pöngel”
voorgoed opgeborgen. Hij is een van de
weinigen die ons nog kan vertellen, en
dat laatste kan hij bijzonder goed, over
anekdotes en diepe rouw die in onze
streek min of meer door de “Koel”
beleefd werden.
Kom zelf maar eens kijken en luisteren op maandag 5 okt. in zaal Oud
Lemiers, Rijksweg 20, Lemiers. Het
kost u geen cent, het is alleen dat u
weer een stukje historie kent. Er
wordt om 20.00 uur gestart, 22.00 uur
is het karwei klaar. Glück-auf!

➨

Kerkdiensten Parochie
St. Agatha Eys
Zaterdag 3 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. Jrd. Ouders Delarosette – Mertens; Gest. Jrd.
Ouders Godschalk – Schoonbrood; Jacob van de Weijer
Zondag 4 oktober
9.45 uur: Gest. Jrd. Mia en Stef Boltong – Janssen; Gest. Jrd.
Gertrud Schmitz - van Helden
Maandag 5 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Gest. H. Mis Guillaume en Bertha Xhonneux; Piet
Bertrand (collecte)
Zaterdag 10 oktober
14.00 uur: Dankdienst 100 jarig bestaan Kerkelijk Zangkoor St.
Cecilia m.m.v. St. Jozefkoor Vaals en Schola Wahlwiller. Voor
leden en overleden leden van Kerkelijk Zangkoor St. Cecilia
19.00 uur: Geen H. Mis
Zondag 11 oktober
9.45 uur: Jaardienst ouders Houben-Schümmer en zoon Jos;
Jaardienst Gezusters Houben; Gest. Jrd. Ouders van LaarCrutzen en Sjeng en Hein Grooten; Gest. Jrd. Ouders Hubert en
Lieschen Houben-Schümmer en zoon Jan; Gest. Jrd. Ouders;
Crutzen-Hutschemakers; Uit dankbaarheid; Bijzondere intentie
Maandag 12 oktober
18.45 uur: Rozenkransgebed
19.00 uur: Alfons Widdershoven
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Deelnemers Grote Clubactie
in verspreidingsgebied Troef

Naast Rood Groen/LVC, zijn in de
rest van het Troef verspreidingsgebied de deelnemende clubs en
verenigingen:
Lemiers: Carnavalsvereniging CV

De Grensschiebere en Postduivenvereniging Limburgia.
Bocholtz: GV Wilhelmina,
Simpelveld: SV Simpelveld
Eys: Handbalvereniging Esia.

➨

Troef staat nu ook op Facebook (even zoeken onder de naam Troef)
met heel veel foto’s en met een link naar de website

www.weekbladtroef.nl
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SPORT
WDZ INFO
WDZ wil absoluut de weg naar de middenmoot
vinden. Bezoeker Hellas zal daarom komende
zondag absoluut aan de zegekar gebonden moeten worden. Dat dit een zware kluif zal worden is
wel duidelijk. De fusieclub uit Klimmen en Ransdaal is weliswaar dit seizoen nog zoekende naar de vorm van vorig seizoen, maar ook zij willen absoluut punten scoren.
tweede Het tweede elftal ontvangt middenmoter Voerendaal.
In deze ontmoeting dienen de punten echt op de Bocholtzerheide te blijven om met een wat geruster gevoel de competitie te vervolgen.

programma Woensdag 30 september:
A1 RGR LVC'01/Vijlen - WDZ/Sportclub'25 . . . 19.30u.
Zaterdag 3 oktober:
A1 WDZ/Sportclub'25 - Voerendaal/RKSVB. . . 14.00u.
B1 WDZ/Sportclub'25 - DVO B2. . . . . . . . . . . . 4.30u.
B2 Geertruidse Boys - WDZ/Sportclub'25. . . . 15.00u.
C1G Caesar - WDZ/Sportclub'25 13.30u.
C2 WDZ/Sportclub'25 - FC Gulpen C1 . . . . . . 13.00u.
C3 Walram - WDZ/Sportclub'25. . . . . . . . . . . 11.30u.
D1 Berg'28/ SV Vilt - WDZ/Sportclub'25. . . . . 11.15u.
D2 WDZ/Sportclub'25 - RKUVC D1. . . . . . . . . 11.30u.
E1 WDZ/Sportclub'25 - Partij/RKMVC. . . . . . . 10.30u.
E2 Walram - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . . 09.15u

Rood Groen LVC’01
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
Uiteraard kwam de degradatie uit de
vierde klas B na het afgelopen seizoen
niet voor in de beleidsplannen. Echter
toen de indeling voor komend seizoen
bekend werd, moest zelfs de meest
negatief ingestelde persoon toegeven
dat er toch wel heel veel mooie wedstrijden op het programma staan.
Sterker nog, was het vroeger zo dat de
vierde klasse B een echte Heuvellandklasse was, tegenwoordig is dit de vijfde klasse A geworden. En laat dit nu
exact de klasse zijn waar het eerste
komend jaar in actief is. Liefst dertien
spannende wedstrijden staan er op
het programma, waarvan de meeste
tegen tegenstanders uit het Heuvelland. Natuurlijk springen de échte derby’s meteen in het oog. Wedstrijden
tegen Mechelen, Vijlen, Gulpen en
Nyswiller staan altijd bol van de spanning en de emoties lopen altijd hoog
op. Dit zullen onze jongens dan ook
snel gaan merken. De eerste derby
tegen RKMVC uit Mechelen is dan
alweer voorbij. Vervolgens wordt er op
zondag 11 oktober thuis aangetreden
tegen Vijlen. Zondag 31 januari staat
Gulpen op het programma. Zondag 24
april ontvangt Rood Groen LVC'01 het
altijd lastige SV Nyswiller. Dit bleek
nog in een oefenwedstrijd waar met
1-0 werd verloren.
koop nu seizoenkaart
Speciaal voor de regelmatig terugkerende supporters is het weer mogelijk
om een seizoenskaart te kopen voor
het eerste elftal. De kaarten kosten
€25,- per stuk. Ze kunnen gekocht
worden in de kantine van het sportcomplex of bij de kassa van het complex. Daarnaast kunnen de kaarten
opgevraagd worden via mailadres:
info@roodgroenlvc01.nl
Hiermee kunnen alle wedstrijden van
het eerste in het seizoen 2015-2016
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bezocht worden. Liefst
dertien(!!) thuiswedstrijden staan er in totaal tot eind mei
op het programma. Uiteraard gelden
deze kaarten ook voor bekerwedstrijden en eventuele nacompetitiewedstrijden. Voor meer info bel
☎06-14.99.60.99. Kijk ook op de site
www.roodgroenlvc01.nl
waar overigens ook het complete programma van het eerste elftal te vinden
is.
grote clubactie
De leden zijn vanaf 18 September
gestart met de lotenverkoop van de
Grote Clubactie. Vanaf die dag bellen
zij bij zoveel mogelijk mensen aan om
loten te verkopen. Lotenkopers betalen voor één lot €3,-. Maar liefst 80%
van de lotenverkoop (€2,40 per lot)
mogen de verenigingen zelf houden.
Gezien de positieve reacties na deelname aan de laatste Grote Clubactie
doet Rood Groen nu ook weer mee
onder het motto ‘voor wat, hoort wat’!
De opbrengst zal gelijkelijk over alle
elftallen verdeeld worden. De senioren ontvangen met de opbrengst een
compleet nieuw trainingstenue dat
gedeeltelijk ook mogelijk gemaakt
wordt door Ivo Sport uit Simpelveld.
prijzen
Naast de hoofdprijs van €100.000,- of
een Volkswagen Up zijn in de loterij
van de Grote Clubactie veel mooie
prijzen te winnen. De winkans is in
2015 fors gestegen t.o.v. 2014, door
een flinke uitbreiding van het prijzenpakket.

E3G Walram - WDZ/Sportclub'25 . . . . . . . . . . 09.15u
F1 SV Simpelveld - WDZ/Sportclub'25 1 . . . . 09.30u.
F2G WDZ/Sportclub'25 - Scharn F4 . . . . . . . 10.00u.
F3 WDZ/Sportclub'25 - Wijnandia/Minor. . . . . 09.30u.
F4 RKVVL/Polaris F5 - WDZ/Sportclub'25 . . . . 09.30u.
Ve WDZ - Weltania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.00u.
Zondag 4 oktober:
1e WDZ - VV Hellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.30u.
2e WDZ - Voerendaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.30u.
3e SV Zwart-Wit '19 2 – WDZ . . . . . . . . . . . . 11.00u.
4e WDZ - Rood Groen LVC'01 2. . . . . . . . . . . 11.00u.
5e RKSVB 3 - WDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00u.
VR1 Vaesrade - WDZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00u.

Tornado Vijlen
Volleybal seizoen weer begonnen
Wedstrijd programma week 40 en 41
Zaterdag 3 oktober:
Tornado Vijlen D2-VC. Landgraaf D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang 18 uur.
Tornado Vijlen D1-ADC D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang 20 uur.
Zaterdag 10 oktober:
SEC D1-Tornado D1 Vijlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . aanvang 16 uur.
Wedstrijd in Sporthal Polfermolen Valkenburg.
Volleybal Liefhebbers opgelet:
Wij zoeken nog enkele dames voor onze gemengde recreantengroep op de
maandagavond, de speeltijd van de maandag groep is van 20.30 uur t/m
22.15 uur.
Verder nog dames voor de zaterdag kompetitie, er word getraind op de
dinsdag van 20.30 t/m 22 uur en op woensdag van 19 t/m 20.45 uur.
Loop rustig binnen op een van onze trainingsavonden, u bent van harte
welkom. De wedstrijden worden gespeeld in Gymzaal, Vijlenberg 139,
Vijlen. Website: http://www.vctornado.nl/

Voor meer info kunt u terecht bij het
bestuur van Rood Groen LVC’01
☎06-1547.86.69 of emailadres
info@roodgroenlvc01.nl Of kijk op:
www.roodgroenlvc01.nl of
www.clubactie.nl

Pagina 15

