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Programma, dat Je linkt 
a}@ een klok 

BINGELRADE, 10 Aar. (Etren eorr.) -
Het Land van Binrelrade Is een van de 
beste en mooiste traltstreken 'Van Ollll land. 
De bomen groeien wellr alt een aterke 
rrond, worden door ·kundige frulttelers 
met moelsehaar en spultmac!hlnea het ge-

1 hele jaar door behandeld en re•flll In de 
lente, de zomer en de herfst producten, die. 
tereebt kannen wedijveren met de beste 
van de wereld. Is er niet een kers, die de 
., Vroege van Bingelrade" heet en de naam 
van dit dorp uitdraart tot •er batten OIISe 
landsrrensenf 
De vette aarde rond de plaats geeft .,brui
sende" oogsten en nu. in de zomerse dag, 
staan lange rljen garven te zonnen in deze 
heerlijke streek. Ver van het jachtend 

L grote verkeer, ver van de wegen die de 
touristen gewoonlijk nemen, leven hier de 
mensen nog in een serene landelijke rust. 
DEfZe gelukkige mensen met hun .kleine 
zorgen. hun plichten, maar ook met hun 
blijde hart en hun . vele rechten. En het 
recht wil hebben dat in zomerse dagen 
vooral, de bloemetjes op tijd worden bui
ten gezet. Dat de Bingelraden het werk
pak-van-elke-dag verwisselen met hun 
beste colbert, rusten in de schaduw van 
een van de ontelbare bomen of grote hui· 
zen en een ,.duik" nemen in een glas met 
schuimend verfrissend brouwsel. 

Nu alle Bingelraders dit eens per jaar 
I op eenzelfde dag wensen te doen, mag men 

wel zegsen, dat ze aan elkaar hangen. als 
.,klet". ln de afgelopen winters.e dagen is 
deze dorpsgemeenschap noa: meer naar el-
kaar gegroeid. · · 

Het reroemde mazlekreseli!IChaP .;Bt. Ce
elll&", de stoere IM!hattertl "St. Lamberiaa" 
- de struise 'Voetbalclub staken hun be
nen onder één pote tafel'en besloten re•· 
menlijk één somerfeest te orpnlaeren en 

t aUe Inwoners daarop ·alt te nodtren. Een 
eomUé van 9 leden atroopte ·de mouwen 
op. vroer en nrkreer de zegen van bar
remeester Baron ••n Riveli tot Weater-

• nter en Weaenld, die het beaohermheer
> schap aanvaal'dde. en van de Z.E. Heer pas
t toor Gorli!Sen, die als. ere-voorzitter . fJl.n-
1 geert. · 

Zaterdaa:avonrl a.s. wordt het feest reeds 
geopend. Maar hH grotf' ~~;ebeuren vindt 

r Zondagmiddag plaats al~ .. St. Cecilia" .. Ttm 
1 geleide" wil zijn van de andere verenigin
t gen en van de inwoners en hen met forse 

marsmuziek fn de· feestweide en "t sport
veld zal voeren. De jeugd van Bingelrad·e 
zal zich hier meten met een del' sterkste 
elftallen uit de omtrek E'n het kampioene
elttal van "Bingelrade 1937" trekt nog eens , 
"broek en trui" aan om het tegenwoordig! 
.,Bingelrade" te bekampen. De Landelijke 
Ruiters zullen wedstrijden houden in dra
ven, springen, ringstekPn te paard - ook 
voor dames - enz. De schutterij zal schiet
en exercitieoefeningen houden. In de lom
merrijke feestweide zal "St Cecilia" "feest··' 
liederen" zingen. Er zullen volksspelen : 
zijn; voor "elck wat wils" en als de mtddag : 
in spel en sport voorbij is, noden de tonen ! 

van een strijkje allen tot een dans. Ook 1 

hen die van veraf komen en genièten wil- 1 

len van een heerlijke middag in het open · 
land. I 
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Ronde van. Stadbroek-Sittard · 
STADBROEK·SITTARD. 10 Aug. (Eigen 

red.) -,Dank zij de grote opofferingen en 
het harde werken groeit de tweede Ronde 
van Stadbroek als kool~ De belangstelling 
van de renners voor aeze wedstrijd is 
buitengewoon groot en een zeer sterk veld 
zal a.s. Zondag de. strijd aanbinden op dit 
prachtig parcours. Vanaf de TuddemdPr
weg zullen de coureurs draaien over de 
Schnackersstraat, de Broeksittarderweg en 
de Broekstraat. De nieuwelingen zullen 
deze omloop 30 maal maken. De grootslt 
belangstelling gaat in deze categorie na
tuurlijk uit naar de Broeksittardenaar 
Ehlen, die in 20 ronden startte en 18 maal 
zegevierde. Zijn hevigste concurrenten o.a. 
Stevens, Collard, Willemse zullen deze 
kampioen. die voor eigen mensen en bu
ren wil tonen. wat ,Jlij kan, dwingen het 
uiterste te geven. 

De amateurs wachten 100 km. en in deze 
categorie is .. de eind-overwinnaar moeilij
ker aan te wijzPn dan bij de nieuwelingen. 
De Limburgse sprinter Piet Haan uit Me
chelen zaL als het op een groeps-sprint 
aankomt wel de snelste blijken. Maar een 
van de Laer, die in de Ronde van Suste
ren schitterde en een .,onruststoker" was 
en. bleef tot. in .dè .Jaat_ste km., een Ter
~tmnk. "'"" Gelissen. èen· Frösch en 
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