
Ooereenkomst tussen Risdom en Domaniale 

Zal .restauratie van Rolduc 
spoedig een feit worden? 

H O O F D P IJ N ! + Mijabardt'1 Hoofdpijapoeden. Dooe O Nat ' 

Grote Friese toneelavond 
in Treebeek 

Men kan zich afvragen of de Friese ver
e-niging "Troch Ynspanning Untspanning" 
baar naam met ere draagt. Wij geloven 
niet buiten de waarheid te gaan als we 
beweren: Afgezien van een aankomende 
toneelclub krijgt "t gros van de vereniging 
wel ontspanning, maar niet door eig_en in
spanning. Het bestuur zorgt voor de "in
spanning"en de rest profiteert van de daar
uit voortkomende "ontspanning". Men kan 
dus zeggen, dat voorlopig nog voornamelijk 
het bestuur en enkele toneelspelers in volle 
zin aan de naam van de vereniging alle eer 
geven. Men kan echter bij - een nog al 
jeugdige Fryske Krite ook niet direct volle 
inspanning van het gros der reden ver
wachten en daarom juichen wij toe, dat het 
bc:::tuur alle moeite doet om prima toneel
cl:.!bs uit Friesland naar de mijnstreek te 
laten overkomen. Immers zolang het specl
vc-rmogen van eigen club nog betrekkelijk 
gering is, doet men verstandiger gerouti
neerde spelers uit het Heitelän te charteren 
op grote toneelavonden. Door deze inspan
ning van het bestuur hebben honderden 
Friezen in de mijnstreek herhaalde malen 
f'en weldadige en gezonde ontspanning ge
noten. 

A.s. Zaterdagavond, 7 April (8 uur),
wordt er in het casino te Treebeek weer 
een mooie Friese avond gegeven. Het is 
het bestuur gelukt de ons allen welbekende 
toneelclub van Adema uit Leeuwarden weer 
op de planken te krijgen met het geestige 
blijspel "Eline Leafde" van Poortinga. Ik 
heb het stuk gelezen en kan eerlijk zeggen, 
dat het zeer comisch is met geestige ver
wikkelingen en "bryke setten"! Ik geloof, 
dat de keuze van een mooi blijspel zeer 
gelukkig is in deze tijd van zorg en narig
heen. Men lacht weer eens avond gezond 
en breed uit en dat is toch werkelijk "ont
spanning", zou ik zeggen. 

Het onvergetelijke spel van Adema's club 
in "Oermacht" waarborgt ons een uitste
k ende opvoering. Ik geloof niet, dat iemand 
�pijt zal krijgen als hij zich voor Zaterdag
avond vrij ziet te maken! 

Dr. A. v. cl. Wey, 0. Carm. 

Voor het eerst sedert 1-t jaar 
bedevaarten naar Aken 

Gelijk aandeel in dt 
·' herstelkosten 

KERKRADE, S AprU (Etg. rt,d.) -
Naar we van de zijde van het Bisdom 
vernemen, la er tuasen de directie van de 
Domaala.le Mijn en bet Bisdom besloten 
om over te gaan tot reetanratle • van de 
linkervleugel van Bolduc, &'enaamd 
"Kletn-Bolduc", welke zodanii van een 
bodemvenakldng- heeft te en geba4, 
dat langer lmisvesttng tn ·t gedeelte 
van de oode abdij onverantwoord en zelfs 
le'\·enegevaa.rlijk 'l"'erd en tn bet begin van 
dit Ja,a.r tot ontnrlming van dit gedeelte 
werd besloten. De kosten van de restau
ratie zutlen voorlopig door bet Blldom 
en de Domaniale gezamenlijk worden ge
dragen, op bo.llte van een gelijk . aandeel, 

B!j nadere Informatie bij de directie 
van de Domaniale of zij inderdaad be• 
reid Is om voor de helft in de restaura
tlekooten b-ij '\e dragen, weigt:rde men 
ons hieromtrent nadere gegevens te .ver
strekken. 

Wie uiteindelijk de restauratiekosten 
zal moeten dragen, hangt o.f van de 
vraag of hier werkt.lijk sprake is van 
mijruichade. Reeds jarenlang zijn er 
moeizame besprekingen gaande welke 
nog niet tot een afdoende oplossing heb
ben geleid. De :nogelijkheiá bestaat n.l. 
dat de bodf.mverzakking onder Rolduc 
een gevolg is van de z.g. feldblee, een 
breuk iD de bodem. Naar de vraag of 
deze aardbreuk werkelijk onder de oude 
abdij heeft doorgelopen of dat de oude 
abdij in het storingsgf.bied van deze 
aardbreuk heeft gelegen, of dat Inder
daad deze verzakkingen aan mijnschade 
moeten worden toegeschrt ven, wordt doOr 
deskundigen een diepgaand onderzoek In
gesteld. Tot op heden is nog geen defi
nitief antwoord op deze vragen gegeven. 
Intussen geraakte een van Limburgs 
rijkste en meest waardevolle historische 
monumenten tot verval, zonder dat ook 
maar één hand werd uitgestoken. Men 
mOf.st de muren in kleln-Rolduc stutten 
en naderhand de gehele vleugel ontrui
men. Om tot een .spoedige beslissing tn 
deze kwestie te komen, heeft de ge
meenteraad van Kerkrade, op advies van 
de hoofdingenieur-directeur van de We
deropbouw en Huisvesting op 27 Febr. 
u. het bewuste gedeelte van Rolduc on
bewoonbaar verklaard. Na bovenstaande
mededeling van het Bisdom lil het te
hopen, dat klçin-Rold�c spoedig in de
steigers zal worden gezet. Want elke
dag langer wachten betekent een groter
\·erval van dit deel van de oude ab.dij
die sinds de twaalfae eeuw zo'n bëlang
rtjke rol heeft gespeeld in de historie va.n 
het Land van Rode.

is toch maar je ware! 

( Adt,ertentieJ 

Ernstig ongeluk te Vaals 

Jongen op autoped vloog 
tegen auto op 

VAALS, 3 April. - (Eigen corr.) 
Een zoontje van de familie H. had de 
steile helling van het benedengedeelte van 
de Viergrenzenweg, met de gevaarlijke 
bocht naar . de Tentstraat, als . terrein 
voor een autoped-demonstratie uitgeko
zen. De knaap vloog met een flinke vaart 
tegen een auto op, die passeren wildE.. 
Met een hersenschudding_ vrij ernstige 
verwondingen aan het hoofd en een been
kneuzing werd de jongen naar het zie
kenhuis te Heerlen gebracht. 

Oud-studenten Apost. 
School _ Ste ..\'larie bijeen

SCHIMMERT, 3 April. - (Elgeri corr.) 
-·De met Beloken Pa.sen gehouden twee
daagse reünie van oud-studenten der
Apostolische School Ste Marie te Schim
mert is andermaal een groot succes ge
worden. AI was de opkomst ditmaal niet
zo ta.Irljk als verleden jaar, de gezelligheid
was er daarom niet minder om. Op de
jaarvergadering werd er zelfs zwaar ge
discussieerd, hetgeen de vergadering but
tengewoon interessant maakte. N,i de be
handeling van meer interne aan.g-elegen
heden werd met algemene stemmen besJo_ 
ten, om de bestaande kringen van oud
studenten te hergroeperen rond de Mont
fortaanse Huizen. Hiermee werd tevens 
een lans gebroken ,voor de vele oud--stu
denten van Noord-Brabant, die nu te 
Oirschot de gelegenheid krijgen tot beter 
onderling contact. Op de laatste dag van 
deze reünie had des namiddags de ge
bruikelijke ontvangst der dames plaats, 
terwijl na de vertoning van de film van 
de bisschopswijding van mgr. dr . .J. Theu_ 
nissen in de grote toneelzaal volop geno
ten werd van de amusante voordracpten en 
sketchen, 

(AdtiettentieJ. 

De tanden vragen : 
voor- het vallen van de nacht 
nog even aan IVOROJ,, gedacht 

Het MARKTSCHIP 
Toen het vriende/ijkP. dorp nog een heerlijkheid 

en machtige Heren er de lakens uitdeelden 
was 

,,DE MAASOOUW" (Maart-April nummer), het aantrtekkel\jke Limbarg-ae tijd
schrift voor geschledents, taal en kunst, opent met een interessant artikel van de 
beer L van Muiken over "Het Ma.rktacht p van Elsloo", Wat was dit - een markt
schip 'l De naam zegt het reeds. Met d it schip begaven de Elaloo'era Eieh � 
vroeger eeuwen ter markt. · En wel te Maastricht! Ook de goederen, waarin Z\J 
handel dreven, werden er mee vervoerd. 

Niet alleen Elsloo ha.cl een eigen Wanneer het marktechfp voor het eerst 
marktschip. Dat was ook het geval met ln de vaart kwam, ts niet bekend, Maar 
plaatsen als Urmond Maeseyck en Stoc- reeds in 1553 verklaarde de Heer van 
kum. Het schip .;an Elsloo was het Elsloo, dat zijn heerlijkheid sedert men
ei .,..endorn van de Heer der heerlijkheid. senheugenis een vrij markt.schip bezat. 
Hij liet het om de twee of drie jaar ver-
pachten. Om óe exploitatie van het =..--------------= 
marktschip rendabel te. maken, was het :::::: 
de Ingezetenen der heerltlkheld verboden 

L b 
- -

zowel te water als te land buiten de � 
,•m u rg s - -marktschipper om goederen naar Ma.a.s- ;:-= " 

tricht te vervoeren, tenzij eigen-geteeld § � g-ewas, dat geladen was· op eigen voer- =c."= 
J 

I = 
of vaartuig. Eveneens bestond het ver- ==� 

0 u rn a a �e�h!t ��t!!1à
d
:a�::ii:;�ij��id ia� ��� · -= 

te leggen, te laden of te lossen. De · ['Ë� �� marktschipper had het recht, dit des- -=;--------------= 

noods met de hulp der schutterij. welke 
destijds nog het karakter van een ver
dedigingscorps droeg, te beletten, 

Ondanks deze monopolie-positie is 
blijkbaar geen der pachters van het Els
Ioo'se markt.schip ooit rijk geworden. 
Het kwam zelfs voor, dat zich bij he� 
verpachten geen gegadigden meldden: 

Eerst 

HET SCHIP moost ten minste één
maal per week naar Maastricht varen, 
als het weer "vaerbaer" was, De markt 
daar werd op Zaterdagmorgen gehouden, 
Op Vrljdagvoorm!ddag voer het markt
schip naar de Schille, ()m goederen In te 
Iaden van Stein en het gehucht Kleine 

van de beste ? 

U koopt niet elk jaar een stofzuiger. De aan
schaffing van een reiniger is· een beslissing voor 
JAREN ! Overtuig U er dan ook van, dat U 
inderdaad de beste reiniger koopt; l"t U ;,, 
ieder gffl;I/ de Hoover demonstreren. Dàn zult 
U zien hoeveel méér een Hoewer . reiniger 
doet dan een gewone st.o&liigcr. Want 
eigenljjk is de Hoover 3 machines in een. 
Hij Zi:i.igt niet alleen, maar . . . hij KLOPT 
ook a, hij V «_ft /xwe,,dûn. Dit i,s de 

HEERLEN, 3 Aprtl. - Voor het eer11t 
stn<b! 14 jaar zullen deze zomer weer 
plechtige bedeva&rten naar de heilig
dommen van Aken 'W'Orden gehouden. De 
oude residentie van Karel de Grote ts 
een der voornaamste bedevaartplaatsen 
van Duitsland. In 1937 werd Aken be,. 
zocht door meer dan 2 millioen bede
vaartgangers. De voornaamste reliqutën 
bevinden zich hl het Akense Munster en 
:&uilen bij gelegenheid van de bedevaart 
aan het voi. k vertoond 'W'Orden. 

In tegenwoordigheid van twee Bisschoppen enige manier 00:1 Uw tapijten een lang 
leven te geven; all� met de Hoover 

Prïï-. · .-.ieumcc
$11• praai""IM

laal�àaldrea, 
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Emigrantendag · te Roermond wordt het diep-ingelopen scherpe 
stra� • dat op den dUlQ.' Uw 
kleden vernielt -gro,.dig 9CfWijderd. 

Schuttersfeesten te 

Binsielrade en Vaesrade 
\ BINGELRADE, 3 April. - (Eig. oorr) . 
Door het bondsbeStuur der Zuid-Lim
burgse Schuttersbond St. Lambertus, te 
Amstenrade, werd aan de schutterij te 
Blngeln,de het organiseren van het 
bondsfeest op 10 .Juni a.s. opgedragen. 
D< �r een onderlinge regeling tussen de 
verenigingen van V� en Bingelrade 
zal laatstgenoemde het eerste bonds
schuttersfeest van de Z.-Llmburgse Bond 
houden op 3 .Juni a.s., terwijl de schutters 
van Vaesrade op 10 .Juni gaan feesten. 

BI.JEE?li'KOMST STATENKRING 
OULPE.V K.V.P,.JONGEREN, 

GULPEN, 3 April. - (Eigen corr.) -
Oe Statenkrlnir Gulpen van de K. V .P.
jongerenorgan1satle houdt op Zondag 8 
April om 10 uur een bijeenkomst in het 
Posthotel te 'Wittem. De heer K. Meel"
veld zal een inleiding houden o\·er: .. De 
noodzaak van een katholieke politieke 
partij". Besproken wordt o.m. het contact 
met Duitse jongeren. 

KRIS KRAS 

'-1 ___ door het 
1 

land 

Op 9 April a.s. 
BOERMOND, 1 April (J:lg-. rett.) 

�dag st April za.l In Boel'lDODd een 
emlgratledal' sehooden worden. Om 16 
mir zaJ rêoter Jooaten, inet bls�oi>l'6'" 
lijke assistentie van Mgr. Lemipene, een 
plechtige :Q. Mis opclragell. De pftldlc4· 
tie zal gehouden wordea door de Roos• 
eerw. Heer IJ', Bemelmalla, deken van 
Heerlen, 

Na de H. lU.s zal Vader BiseehOp me
dailles, waaraan speciale voorrechten Z\ih 
verbonden, aan de emigranten overhan
digen. Om half 12 zal in het Harmonie
paviljoen aàn de geslaagden van de eml
gratiecursu.s }iet diploma wor(Jen uitge
reikt door de ?leer ){erten.11, V<>O�t.ter 
van de L.L.T.B. 

's MidW!,gs om half S zal de g'J'Ote 

Maandve.-gadering Natuur
hi�t�riscb Genoot�bap 

MAASTRICHT, 4 April. _.. Heden, 
Woensdag, zal om 6 ul,Jr n.m. op de 
maantivergadertng in 't Natuurbistonsch 
Museum te Maastricht Dom. F. Anctaux, 
O.S.B., een · lezing houden over "Les 
cavernes de Belgique". De :niet-der' houdt 
dezelfde lezing voi6 .:..ide week Woensdag 
om 7 uur op 4e vergadering_ van het 
Genootschap tn de R.K.H.B.S, aan de 
Akerstraat · te Heerlen. 

Aansluitend aan deze lezing wordt een 
excursie georganiseud naa.r de grot VaJl 
Remouchamps op Zondag, 29' April, 
waar Dom Anctaux de deeel�rs zal 
rondleiden, 

Veertig namen bi vQCtstuk 
van monument te E�rlinde 

Dinsdagnacht heeft een fellé brand 
t;"ewoe.1 in het gebouw van de directie 
Bruggenbouw van Rijkswater.staat in 
Den Haag. Een der vleugels van het 
grote gebouw brandde totaal uit. Type
kamer;:;, archieven, de lichtdrukkerij en 
totoi.n.stallat!es werden door het vuur 
,,ernield. De brand werd vermoedelijk 
\'eroorzaakt, doordat in een kamer een 
gas.stel, waarop een ketel water was 
Jroo:.;;,;c:;;.ookt, wa.s blijven branden. ,;. 
Prtu:1 Bernhard heeft door de tralies 
n1n de kluizen heen het goud kunnen 
zien van een der tharu;i rljkste landen 
ter wereld. Uruguay. In de onderaard
:;e gewelven van de "Ba.neo de la Re
publica" te Montevideo zag Z. K. H. 
het goud in massieve blokken opge
stapeld, bij duizenden kilogrammen en 
voor honderden millioenen waarde. 
Overigen is 't in Uruguay alles behalve 
goedkoop want een één-persoons ho
telkamt.r met pension b.v. kost f 65 
u f 70 rer dag, een pakje Amerikaa.n:;;e
"'igaretten f 2.50, een • behoorlijke lunch 
t 12.50. "' De invoer in ons land van 
Spaanse wijnen, als sherry enz., welke 
e:1 l;;e ti;ct wa.3 stopgezet, iS thans weer 
�-oor een bepaald bedrag vrtj gegeven. 
-. De bekende Noderlandsc musiooloog 
.Jos. ,::;.;niU van Waesberghe, te AmEter. 
(üi.m. wün Je fri_;svraag (en hiermede 
èen half :n' • . l<•eL lires ) ,  welke de Ita
llaal!!e · rt:gering in 1930 lj.itschreef over 
een tn he:t Latijn te schrijven mo:p,o
grapt.le betreffende het leven, de wer. 

ken en de betekenis van de beroem 
c!e muziekpatJagoog Guido va11 Arez 
I-O. 'I Onze IliJ ;;5postspaarbank te Am
�terc)arn tes�c.rd Zond�g TO jaar. :f{et 
personeel - ;üu ma11 ..,,,. cmtv111g een 
. ,feèstpennlng" l.r: .�e vorm van f 10 op 
0paa�enl..!!l 

GULPEN, 3 April (Eig. corr,) - Dtns
dagmiddag werd ee:a begin gemaakt met 
de plaatsing van het voetstuk ,oor het 
monument voor de in de oorlog gevalle
nen op de EyserUnde. Het ontwerp voor 
dit voetstuk werd gemaakt door het ar
chitectenbureau Swinkels uit Maaa
ttjcht en werd uitgevoerd door de heer 
P. Rombach uit Heerlen met materiaal
uit eigen groeve. Op ·dit voetst"1k werden
door de heer Rombach een veertigtal
namen aangebracht · vari de personen uit
de gemeenten Boeholta, Gulpen, Simpel
veld, Vaals, Wittem en Wylré, die in
de jaren 1940-'00 hun leven gaven voor
het vaderland.

1 Katbolie�e Gezi�!Jzorg in 
Grev��l,ichi e'1 Ql!S�treken 
GRE�NBICli'f, 3 April cs::ig. co,r.) 

Utt het ja,q.rversf�g over l966 · van de 
!'athollel<e Gezt11�t10t8' .. �revsJl►�

-
pht t&i,.. 

Omstreken" 1:)lljl(t, dat 1� dat jaa,r µi 4e 
ver�chlllende p4r«hie, (J.eor de ge�in.l!lr 
verzor

.
g.isterp in to

.
� 

.
. 1 �1 4

. 
l!-J_en gewerkt 

werd in ,. g11zlnne;i en wel $.!� volgt: ID 
Greven�iç}lt 339 dagen . m tJ gezin�e;i ; 
fa. O\!tb{eht 1ft 44gc.ii qi 1 guinnen; µi 
Bo� $8G 4ag'fp i?, tT ge�tJ!P.é111 � �uc!\
teii 3f qg�11 11 • r�Ji�n�:1 q !J! l{()\tum 
! �en t::i l rutu

verga4ering plàats hebbèn, waatop ook 
mr. dr. Houben, de Commi.!'saris van de 
Koningin in Limburg, te

f
o-enwoordlg zal 

zijn. Mgr. dr. Han.s11en za hier het emi
gratievrl!,&g.stuk belichten. Verder zal o. 
m. het woord gevoerd worden door de
heer Mertens, de voorzitter van de
L.L.T.B.

Koop dua nimmer een fCiniger, 
zood.er de Hoovcr in werking te 
hebben gezien. Vraag Uw 
Hoover-haodelau NU l 

PASTOOR SIEGEB TE STRA.8S, BI.J 
KEBIUIAl)E, n,JF.J:'IO .JA.Al' PBIESTEB 

Ve H OOV E  
KERKRADE. 3 April, - Op tweede 

Paasdag vierde het kleine Duitse grens
dorpje Strass tussep Herzogenrath en 
Kohlschei(1, en voor een deel gelegen 
langs de Kerkraadse Nleuwstrp.at, groot 
feest. Op die dag herdacht de pastoor van 
de St. .Jozef-parochie, de Z.E. heer Peter 
Steger, zijn 50-ja.rig priesterjubneum. De 
gouden jubllart11 werd te Keulen geboren 
en in 1901 door mgr. Sima.r tot priester 
gewijd. Na eerst In Anrath bij �eld 
en daarna in Aken-Bqrtscheid in de ziel-

litEG, T� MAIII( 

RE IN IGER 

Ay. &OPT. . . e,e 1ut·YUt1f. . .  � /r.fJMi(f 

Minister Peter, in ons land 
AMSTERDA!H, 2 April. - Ir. L. A. H. 

�,Dag van de . Jeugd'' in 
parochie Mariagewanden 

. zorg werkzaam te zt1n geweest, volgde ln 
1912 zijn benoeming. tot herder van het 
toenmalige St. Jozef-rèctoraat te Strass. 
Op Paasmaandag werd de gouden prie
ter door zijn parochianen hartelijk en 

Peters, de nieuwe n'linl$ter va:a Unieza
ken en Overzeese Rijksdelen, die r�ds 
Zaterdagmorgen j.l. werd verwacht, ar
riveerde vanmiddag kwart voor vier met 
de K.L.M. Co:nstellation "Venlo" op 
Schiphol. 

HOENSBROEK, 3 April: .,.. Wat doet 
men h1 een nieuwe parochie als de zorg 
voor de materiè1e kerk·bouw achter de 
rug ts T Dan begint men met de opbouw 
van het parochleleven. En een van de 
eerste zorgen is dan het opvangen van Uitbundig gehuldigd. 

Programma voor Zondag 
de jeugd, die nog altijd de toekomst 
heelt, maàr die, opeengepakt in de 
agglomeratie van onze mijnwerkerswoon-a S 
wijken, verloren dreigt te ga.an. Dit was 

• • ook de. werkmethode iD de nii.mwe raro-
chle Mariagewanden (Steenberg) te 
Hoensbroek. Daar werd tn de betrekke-

Je ICJasle A 
G.V.A. V.--Sneek 
Zwolse Boys-Achillea
H.S. c.:..... Velocitas 
Zwartemeer-Go Ahead
Be Quick-Heerenveen
L,eeuwarden-Frisia

le ltlailM B  
Ensch. Boys-N.E.C. 
"t Gooi-Vitesse 
Hengelo-Heracles 
Wageningen-D.O.S. 
Ajàx-Enl!Chede 

le � C  
A.Q.O.V.V.-D.W.S. 
R.C.H.-Blauw-Wit
A.D.0.Hermes D.V.S.
V.S.V.-Haarlem
S.V.V.-H.B.S.
E.D.O.-K.F.C.
de Volewijèker-D.W. V

le Klaae D 
Longa-Ximres 
de Baronie-Emma 
J'eyenoord-Willem Il 
T.�.C.-N.A.C.
NQAP--{lparta
ll.B.C:.-�. V. V,

J!:indhove�V. V.V. 
Sp. :j!:Jrt�rBiefJe�el4e 
M.V.V . .,,,,-P.S.V.
Çbel\/'fem�ri�µm�giF
\3rapanti4--,-�el�ol\1Jiá
sitt4rdi,t....-Màurits 

D�C'r ztm> D 
!e Klasse A 

De Valk-Juliana 
W oensel-Kimbria 
Wilhelmina •OS-Standaard 
V.V .H. 'l&-Hoensbrock

!e Ktasse B  
Groene Ster-Waubach 
R.K.H.B.S.-Roermond 
Kerkrade-Hek!'enberg 
Blerick-Atmania 

Se KJasae A  
. Zwart-Wit •19-V.T.V. 

Willem 1-W.V.V. '28 
R.K.H.S.V.-MsastI. Boys 
Marsana-Heer 
Caesar-Rap id 

le Kiaae B 
S.V.N.-F.C.K. · 
R.K.B.S.V.-Miranda 
Nieuw Einde-Minor 
Waubachse Boys-Laur& 
K.E.V.-Kolonia 
Sportcl. '25-Simpelv. Bo� 

Ie Klasse C 
Obbicht-Lind1mheuve 
R.K.R:V.V.-R.I.O.S. 
'Swîtt,,-Liiµte 
E.\1.V.-De

. 
!)ter 

�.C.V.G.-Arma.44 
Cjoleen-I,V.�. 

te ll,lasse A 
"!..K.V.V.L . .,,..,S. V.M.]!:. 
'!ëèrde?,\,ea.,,.-$.C.Q. 
'.Vhltt �ter.;_Anun�li 
l't.K.A..S.V.-,-1'.C.!.t 
Jij11àitJ1-$t. Pi�w

te k� B lijk korte tijd van nog geen Jaar met be, 
Hellos H.-R.K.S.V.B. hulp van bekwame en apostolische leken 
Huskense Boys-R.K.V.V.1'. een je1,Jgdbeweging · opgebouwd die in 
Walram-,-Vrusschemig staat ts de gehele jeugd te bestrijken. 
R.K.T.S.V.-Berg Naast de reeds bestaande jeugdclubs van 
Spekholzerheide-Gulpen het buurthuis werd overgegaan tot de 
Hopel-Lemersia oprichting van een jeugdsportclub, van 

te klasse c een verkenners- en gidsengroep en van 
Scbinveld-Urmondia een patronaat, Reorgantsatie had of heeft 

plaats van <le bestaande afdelingen van Schuttersveld-Haslou K.A..J. enV.K.A . .J. Het eerste zichtbareHaanrade-Rimburg resultaat van dit werk - de openingSpaubeek-Adveo 
Mariarade-Ha.vantia van drie jel.!,gdlokalen tegelijk: de hoofd-
Schinnen--Vaerade kwartieren van verkenners en gidsen en

te kl&Me D van het nteuwe kajottershuis - Zl!-1 op
feeste

.
Iijke wijze gevierd word.en op Dins-

F .C.R.LA.-S. V.S. dag llS Mei a.s. Er zal dan een groteM.H.D.-D.V.O. ,,Dag van de .Jeug<l" georganiseerd wor-Limbricht--Schalbruch àen voor alle leden van de jeugdgroepen Bom-Buchten (pl.m. 200 jongens en meisjes) . Het pro-Dieteren-Stadl>roet gramma begint met een door de jeugd 
Reserve te Klasse gezongen plechtige hoogmis op de bin-

nenplaats van het kasteel Hoensbroek en Lin?-burgia 2-Kerkrade 2 een gezamenliik ontb!J"t. Hoogtepunten zijn Juliana 2-M.V.V. 2 " 
Bleijerheide 2--Sp. Emma 2 verder de Inzegening en opening van de
v.v.v. S-R.K.O.N.S. 2 lokalen door pastoor Otten, in tegen-
è\Iaurits 2-Sittardia 2 woordigheid van hoge gasten. 's Avonds 

wordt eveneens in het kasteel Hoensbroek 
Reserve 2e Klasse A door de gezamenlijke jeug<Jgroepen een 

Caesar 2--R.K.V.V.L. 2 spel opgevoerd, waart!\ het wel en wee 
Kimbria 2--Nie•iw Einde 2 va:a Mariagewanden's jeugd wordt uitg�-
itand11-;µ-d 2-�eer � �e14. 
Simpelv. :poys 11 1'4.V.V. S .., __ .._,,_..,.._...,...,........,.......,..,.......,...,..-.-....,.......,.,. 

J,eaerve Ie -.Uaaao P 
La1J+a 2.,,,-Jqlia1'a 1 
Bl'heide 3-ehevremont 1 
M'.irand4 2--Groerie �ter . i
Hèerle!l 1,,,-Scquttersvel(J i

�,erve 2e � C 
\lm•1'�a �Wfln.eiin. 08 3 

Sit�dia 3--,-�ai+ff� $ 
HoembroeJ, �ftt.tr�i• ♦ 

44t,67Cfflile .. 

Krirnpen va" pijn 

van Elsloo � 
Meers. Des na.middags wu het terug te 
Elsloo en 1aadde daar, ZaterdagochtéDÓ' 
zeer vroeg vertrok het schip naar Ma.as_ 
tricht. waar het de8 zomers uiterlijk om 
half negen en del! winters om tien uur 
moest aankomen. De terugreis werd 
aanvaard om twee uur in die nn.midmtg; 
later werd dit drie uur, Het marktschip 
van Urmond was al eerder vertrokken. 
De Elsoo'se .schipper had de taak erop 
te letten dat zijn Urmondse collega 
zich stiPt

0 

a.an het voor hem vastgestelde 
vertrekuur hield. Buiten de Vrijdag en 
Zaterdag mocht de marktacbipper ook 
goederen "·ervoeren, mits daardoor de 
vastgestelde vaarten naar de markt te 
Maastricht niet In het gedrang kwamen. 
Van 1722 af hadden de Heer van Elaloo, 
zijn officieren en hun vrouwen en kin-
deren, benevens het dienstpersoneel vo 
de heerliJ'kheld, recht op vrij venoer. 
Elke week moest de _pachter van het 
marktachip bij de Heer of diens nom
meester komen vragen of er feta 9D 
zijn dienst was. 

• • •
DE HANDHAVING van hel �lie van de Elsloo'.se marktsehipper Id 

in het midden van ae zeventiende eeuw 
iot een tar-gdurig confl�ct met de markt
schipper van Urmond, wteD "1161 wetea. 
werd dat hij inbreuk maakte op de 
rechten van de Elsloo'er. De Heer TaD 
Elsloo, graaf d' Arberg, arresteerde met 
behulp van zijn schutters de Unnonde. naar en legde beslag op diens IICbtp. 
Later is de man vrijgelaten en ook stJD 
schip werd vrijgegeven, maar de '""" 
wikkelingen duurden voort, waarbfJ de 
drossaard van Stein vUJtig tegen de 
Elstoo'ers intrigeerde. 

Toen de tijden steeds onzekerder wo, 
den. werden de vaarten met bet marttt.-

. schip minder lonend. Om pachtera te 
vinden, moest de pachtsOm aanztenlijlt 
worden verlaagd. Tegen het elDdle VIUl 
de achttiende eeuw heeft het IIClhlp de 
vaarten gestaakt. Voorgoed! 

Onoindbaar is de r.oeg

naar Wijnandsrade 
m.J HEET PIETJE en op 2l"n &1ftD 

draagt hij een "Uithangbord" door heel 
Zuid-Limburg mee. Deze vrolijke kDaa,p 
reist in schoensmeer. De reuze doo8 
schoensmeer, welke op het dak van 
's mans wagen torent, vertelt dat reedS 
van verre. Pietje dan zat tn Voerendaal 
en moest naar Wijnandsrade. ,.De kortste 
weg is de beste weg," zo spra.lt hij. Ell 
hij besloot niet de hoofdweg te volgen. 
l'na&r binnendoor te rijden, Kent gij de 
doolhof van grillig kronkelende binnen· 
wegen, welke rondóm Voerendaal ligt ! 
J>ietje althans kende hem blijkbaar p.iet 
Hij startte rond het middaguur van her 
mrpsplttn te Voerendaal en .-eed het 
eerste het beste slingerwegje - richting 
Wijnandsrade - Ut, Twee uren later 
stond hJ,f vertwijfel4 ln de eenzaamheid 
van h4t heuvelland naast zijn auto. met 
boven zijn hoofd in de hoge lucht een 
luidruchtige leeuwerik en naast zich een 
vlijtige la.ndbo1,Jwer, die de acbop had 
verlaten, om Pietje weer op de rechte weg 
ui helpen. De schoensmeer-vrtend volgde 
t,tauwgezet. de ontvangen aanwijzingen op. 
Steeài maar recht uit rijden, dan was hij 
binnen tien minuten in Wijnandsrade. Het 
kon .niet missen ! Ziet. na een kwartier 
ètOpte hH woedend en vertwijfeld op de 
heuvelbuft van Klimmen, vlak naast C,.e 
rustieke kerk! NietJWe aanwt,ztngen, 
nieuwe start ! Pietje ZO\J · en m"6St nlJ.41' 
Wljnandsra<l.e ! Tegen het vallen van de 
sclJemertng 1s hij het laatst gezien. De 
auto llobbelde over een bultig binnen
wegje ergens tt�ssen H1+I11berg en V11-lken.. 
?,urg, lçoersende In noord-westelijke 
richting! 

Korte notities 

DE SMOKKELAARS, die Ui de buurt 
van het klooster Mamelis bij Vaals mei 
hun �okkelv;aar ·van NederlancJ uit 
Duitsland pogen te bereiken, gaat het 
de laatste tijd niet nl!-&r den vleze. 
Wederom werden enkele DtJltse smokke
laars hier door de waakzame Nederlandse 
douane aangehouden. Vijf-en-zestig -.Uo 
koffie werd in beslag genomen - Het 
bondsaehuttersfel:'llt, d11,t door de schutterij 
St. Sepast1anus uit Spekholzerheide wordt 
georganiseerd, zou ..... zoals gemeld -
op 20 M.::1 a.s. plaats vinden. Omstandig
heden hebben het nodig gemaakt, het 
schuttersfee;:t thans op 10 .Juni te hou
den. - Maandagmorgen klonk o,r,er 
EIJgel11boven het alarmsignaal van de 
11toom-slrenes der mij nen Laura en .Julia. 
Er had echter gelukkig geen ongeluk 
plaats gehad. De sirenes, welke uit

. 
één 

centr11.al punt op de mijn .Julia kiµmen 
worden Ingeschakeld, waren door een 
defect In werking gesteld. - Op de Ven
lose groente,·elling werden M11,andg de 
eerste raapstelen van dit seizoen verkoeht. 
Er werd 80 cent per kilo voor betaald, 
De meeste sla. welke 26 gulden per lOO 
kroppen opbracht, werd naar Duitsland 
uitgevoerd, evenals prei en schorseneren. 
De uitvoer naar België, welke van weinig 
betekenis was, bestond hoofdzakelijk Uit 
kassla. - Te Bingelrade sloeg h�t paard 
met achter zich de melkwagen van d� 
heer H. op hol. Het dier kwam tot staan, 
toen het in een heff vastliep op het kruis
punt in de "kloes •. - Twee luxe auto't 
botsten te Ell (Mlddt'!ft-Umburg) tege� 
elkaar. De ene luxe-auto kwam �it Heer
len. Slechts matèriële schade. - Te 
Roermond werd de politiehondcnverent
ging D.O.S. opgericht. - De bouw van 
een Mllltair Tehuis te Venlo werd aan
beSteed. Hoogste inschrtfver Ch. Knops, 
Venlo f 70.160ï.. làa.gste inschrijver Haft
mans, Venlo f oT.M5. - Op 28 April vie
ren · de . volgende Zuk!-Llmbnrgae vroed
vronwen hun zilveren jubileum : mevr. 
c. Offermans-Gommans. Hoensbroek ,
mevr. S. Theunlssen-Bemelmans, Eygels
hoven en mevr. G. van den Donck-V8l'J
den Broek, Geleen-Lutten.de. Op 1 · Met :
mevr. _ A. Vaes, Loyen, IÇyBden. Op 2is
Ju_ni: mevr. M. Vossen-Ntessen, V11-a.LI!. -
Het zoontje vaa de aeblpper V" die met
Ztin schip 1lJ Arcen 1�. raakte met �Il
vµiger t.uiwse

. 
n· de t!eur V&!l de macJline

Jlamer bekneld. Een 411;-qk qn d, vtnger
w9'd atgervkt.
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