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LIMBUROSCH .DAGBLAD

De K VP-meeting
te Heerlen

�&, Hl lt.Orll. - (Eigen
t..._---:' - Op initiatt.el WA de heer
._ llrieuwbot ui& 1Ioenabf08k,
�lder ml algeml!en 8eo
-..... wn de Nténkring Heerlen.
�.''."" IJO&hl Wij reeds in h41t kott
�-- op tiaterdag U met eetl.
�ruwe Ml hoogstaande · .M\ln•
Jalli IIN!f'Un, van de K,V,F,
k llll!Td, Dtl1e propaganda-byeenM
p:16 \'lndt plaats op het RMdhuia'8 boerten des namiddà«I c,m
•
l'faocliat t.voren C!en tkntal
� 'll'it <ki rtäd im uit de sa
� fltatèn!U'ingoo v�•
ö'."nW'9rk
"ulpen_ ..,.,
_ ouwn
.,.,u.--,
u ä....m........, muzie k
k
Ol'JJ!ll!n. Uit i.ndm-e Limburgse ge_ éen klinkende nrnzikale
�
0 -enton
'hebbQ
n<lwancter mg door· de. stad Heerlen
!» n g'emàakt, :tullen dé tl'îJ.rifJke
J �llendGrt bit geheel �id
l.Ï:
�la u� kunnén l'lli1'tièren MIJ/ doe•
e
l'èd�o 1'in,gêll wn 8èn
e rit vièt'mansc-hn:p,
l)ii
��:'KC::�!t�:���
��
,�'.'.:..°l' van. d4! T W'e'edie Ktuner, oflfl
heer Jan
��as Kame:rlid, 00
-H n
� <w!'II •-'t R____._.. __,.
� lt...... ui
'-"-"'""""-...,
tiert'é�tie ir H. B. J. Witte, mb\f
in.is•u
\llllci W't!deropbóuw ett Volk:ldlui&van
�n,g_ en •tot slot• mr :u,
-;-voi,n
d KVP
�g :._ moA.ttÏ �1:���
óe belangrljk,ste, d!lo er ooit
.., '!!lbuz,g is gehou<lt>n -· .v ooraf.,
""" E.11" op l-Iemclv&art8dag 1,() tnoi
�-__!�le 1-a.nde�ijike bromfiet,,èn���n verreden. Op w ver�u·� plaatse n in het hele land
�er ·een verzamelpunt zijn. Voor
� is dlÎt de stad :Roermond.
� een propa,gandi&ti11eh• mon•
� beloott deze ateirri.t t,e,vene
�'Veili,g--rerkeersrit te worden
er, die op elk afde:
at of bij dê propa,ga:n
�
l!Q �
-----. de !heer C. Nieuwhof, M,gr
�
�t 8 te Hoensbroek, op
� een dee-lniem�nllrt kan
�
� - al of n,i.et lid van de
�
!llll - dingt mee naar de prtljs _van
,r.:: �ets, die er te winnen is
� � elke wirma= van de tien
�n uitgenodig,d worden
�
lil � bezoek aan de KiRO•rtu<l:1,o
�":':� waar o.lv. Kees Schil
� enfkele vragen ter bèant
in::"'lQllfl WUI'den geste·ld. De win
.._. � èe7Je test ontvangt ckm 'n
� Zij nog v,eirmeld, dat aan àé
1ei1g tseneteni.t ?al\ li() mei even
E!en aamial sportreooci.euren
�
"-1
ki'!'.\ alalnede een uitzending
de KlffJO óoot :ueo Pa.gan,o.
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De K C V.L
in 1955

lil�M, M aprlt <etren. ""1.) lliohet jaa� 1951 ftlt de K.,.
lieke Centra.Ie voor Lectaurvoor•
� in Limburg wordt gecoMta·
""td. da& de ja.ren hebben geleerd,
�
11..._ cie KCVL - uit de nood der tij- lteboPen - ll&ll Cle JéllMlde 1't!f•
� De
�-tt
-ugéft · ratmschooca votdoew.
·
Oei det paroohtebiblfoUMtken liJ èr
.__
� � bewtjs van.
e
•·
b
l j centrale boekenstock omvatte op
a
1956:
5926
boeken.
Er
wer�u
rt
de
de 132 boekenzendingen omvattende i�.301 boekên a:i.n 52 ver!!chillen•
ttaa11 �iothéken ven:onden. Het èen.•
't af UrèaU \fll!l de KCVL heeft in
!tie gel,open jaàr :.2 catalogi, 9UJP'Pl8•
leenten, boekenlijsten. enz. gequogecontroleerd en in de juiste
!J\e{1ek en ingedeeld, Voor 22 biblioeen en ontwierp het centraal bureau
11en :�inistratief systeem, Zr Wl!I',,_,aa nieuwe bibliotheken Opgt'!rle!ht
�8 t�n
b�er een te Gracht•Spek'heide
!leer 1 liotheken werde1'. ge'l'eor,gant•
,,_,eJ en heropend. 96 bibliotheken
!!tl lll.en door de direotéUr bêZO<:ht
het �t raad en daad bijgel!taan. Aan
lati_�nd van de gewestelijke óriën16 bi � van de KVcL werd aan
îere1tt1oth ecarissen het diI)loma uit•
"illl d · Do or het tot stand lcomert
îe"e8e 1.1!-ndelijke cursus lt'Nrun de
Aan (le
� �llJ ke te vervallen.
h1,r�k:e_ C!-!rsus slaágden 18 L.im•
�te;= blbliotJhecarilll!IOl1. 218 ltandi•
"%r. bereiden zich op héi diplótnl
·
A
.<l.CCOUlltaDtSaSSOCI• •

1'1l:�

r Ho· recaf

at1'e

" ·
-troo
·
11>.t!t&Nntma, 18 april, (lî:ig. corr.)
'l'ij<il
algemene ledenvor1adé•
to11 ...,. - lóáll reed, êérdor in het
t.1....11 \Verct aemeld - de afd e· ling
...
""'1h11ra van Horecat l n h t81 aith 8
llaara1kenbura hoeft a•houden, w erd
Yor
bestuur e� aobracht, dat het hoofd•
taa
Plannen het1t om over Ie
11elij\ tot het instellen van een lan•
le l! e accountant, a1110ciat.le, die _ de
• d.e -van Horec:af ln moe!l!,ikhediin
11t,,
�
l 11'ies kan ditnen,
ld
�� hl!f!r Cruq, dlr11c:teur Vlln Hort•
� ,,_,ees tijdèna de vor1act1rlna op
•oor llut van Of! n 1nkoopverenl g1n1
liitld de le den. De hèèl' L, Stevens
�&ei/aarbij Hn pteidMi Vfiör ge•
41 i·· e !Ilarktbertchten.
'l>t�n Jaarverslà.l rnemoreerd• iié•
t.1t. tis A. steven& de bloei van de
�.._ t tl! "
-.., ech n· sche 110,nóO
olt'.ard '
�ll.aàraan 1momente@l
U leerlingen
llJ. l l
).iet la Pe r week dê l 1!11sen vólae n.
�b.0o\ePtember hOOPt men aan dH@
tt.rte niet een nie\lV,e cursus \é
)all ll. Mededeling werd gedlian
�ie "�e nationale biertapwedstrijdén
tgeschrevell zijn door het een�-1�"'-'1..
1.
- "ro
"I "
uwe rij ...
.aantoor en die (),a.
ilil <>:e ee rlen en MàastriCht gehoudên
ln
� '1/ 1'l{orden.
etc18e "20e k van het gèwesteij k ar0
er
� 11 1 Ureau (afdêling V alkenburg)
�idsg ll. de adviescommissie voor ar'•lite 1!Schmen aàngewezen voor
�burg als lid-werkgever de
"et :;-• Pappers, ,
ho11,.,'!_0t'@caoofigre11 f:al wo_rden ge" .... ó"
1.
"tl. \s"h
., 9, 10 81'1 1 1 o"tóbêr
A.1, t@
.,lj ' e,.,• Alme1O éll h
1
nenge
o.d
�e t>;;ondvraa11' V!'ol!g med Offl illti
het v erl!Oêk te richten bij
'let0
�ll ,eonstoringeri de hotelhouders
il �rgentielljn te plaateel'l,
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Q111,

ectuurweekend
te C eerl'tn gshO( .
_

ta Ne, lG april
�R"'l.,tl
'-\'t.
_n 13 mei

(@tMèfl têd.) .....
tlrgättiséel't dê
ll)@t dt L1l'hbtitg in 8ámimwéf'kinl
\tlillt'lölkshogêschMl öeerlingsho1
!�but� voor d@ Vietdê maal
'
_••11ditoriéel lel!iuurwt!lè'kehd,
""" t)t<
�\>@t btt,g,ramtnê -Vèfineldt iti1eid•1ngê!tl
i:,�lliJJin.bliothêêktechnték dóö!' Hárry
u1n'l!i bt1@k èfl jét!gd MM dl' N,
�
"'1lt �-l. êft hët boelt: i1\ de! !'M•
4001' W'lee ttroene,

HEERLEN

lNLIUDING 9AOJ', LANGEMWlta
Prol. mt. G. E. UilNg;êmeÎjer, adlV<>ott-ll-tge� bij de Hoge RMd diet- Ne
dlerikmden. hie-1d maandê:ga,voo,d in
.in hotJed. Rot:,e,r,tz \tOOt çt.e l-odèn vun
.,De Brug" van dl8 liee:rlenee poli.tie
en ve1e gasten van deze veren;igi,ng
de SC/!l.U!l,d'V•raa.g,
een i.n•l eiilin,g
er
b
de gëlèe:rde
wijdde
:rooo
ij,
Z-ee.t
.sipre!ker in zijn van het begin 1ot
het einue . boeiend betoog un.t O'V9l' de
schuld'V'raà"" blJ
' · v,erkoorsdelioten,
wam<bij hij verschei:dene markante
gevallen uit de praiktijk de:r rech<t
spraa,k lllls illmtrerend nw.teriaal ge
brudikltie,
Ne. dê in:1.E>idln.l werd.én VE!ll'lklhtidmt@
w,o;g,en ptèld, w11,n,r,b 1J o.:n. de vraa,g
naa,r �n kwam ol het - tet juia
� be001'dlClliT1.g vnn deHcten - een
�e spooi al !Ml,1.le bij tie rMhll�•
ljj ke maoht niet gew�nst WM (11,ptt.rte
rechters voor v>et'kiete!l'sd elicten, ètiz.)
r"ruf. umgQltnOijer ve,r,k.1!141.rdè zleh
om \l'Clll'SOhei,dcne rooencn (W.O. de be
""__...,in
,...,.,
... ..amv\l!
.,�.,� 1ti,t;'k) n.iet ant1houi-itt8t
voor een dtlll'fl!�ll!ke gp�aliNUë. :Dit
7JOU in• het algemeen de gCJ1Cde gang
van z.aik_e n in de rechterlij,ke Were,ld
n-let t.en good,e komen, , , ·.
Oe inleiding werd •:foor dlv� proml.n.ienbê p,e1'8öMn bi}g(!WOOild, . o.w.
bu-r,gemèester Van G-run�en, dtt van
Banning, bu-rgemeefflier . vn.n 0�1<".Cn,
mr. Re cev•eu!r, Offi-0Ier van Ju-stii.11-ê
te Maa-stricht1 mr. v. . d. Kroon, Kan
ton,rechteir te He-eden divorse an
d'ltl"e V'OOl1lmlsfa4l:nde fi.gtir-M , uit de
j:uetifü:mele wct-eld, alsóok · pól!ti.è
a,u,tru-iteiten, o.w. oommil!earia Späen

=.

V�
�:g•eme
hoofdlnç. H. Gi�lene bood
pro
er J.
en a an

,
ij a s aandenk
f. Lan
,vvu.u ee'n whisky-glas aan met
,-e a-----'
....
'-'v�
di@ ffllllblome!l V'MI de BI"U11 v�? Heer'
len en Ni,Jmegen Het N 1Jm-eegse
korps wns v-erle�nwoord,ig<l door
oomrniissaris mr. Prick.
(Advertentie> .

HEROPENING
,,SALON WECKS"
Morgèri 18 aprll, ·om ·3 uur, zal
onze geheel gemoderniseerde
damet;salon _ heropend worden.
Voor bljzondérheden zie onze
advertentie van morgen.
SALON WECKS
Sittarderweg,
hoek Grasbroekerweg

l)f! ltE1!:lt BE1lNAERT8
GEJllJLl>lGD
Tîjdèns een onlangs gehouden feest\'@rgaderin!I ter (lélefetiheid van het
2!Härig bë!lt!l.àh o;an de R.K. Zuid
LifflbUr&I!& Banketbakkersbond . in
bqtel Du Chêne'' Ui Maastricht ia
de h�i' Bèrnaerts _ 11ehuldi!ld i.v.m.
hè\ feit dat hij zolang dé a�el!ng
bestaat hiervan sêcretariS 1s ieweestt ·In zijn· -huldigingstoesf)taak
heeft de v oorzitter_ .. ei: . op gewezen,
dàt de jub!l11.till stèedè blijk heeft ge
geven' van erièi:giek 'eri onbaatzuch•
ti g strêVétl: vàör · de hönd. Geéluren•
dé de atgélopett kwärt eeuw werd
hij stel!d !! noot de ledenvergadel'iri•
g@n s ang@Wezt!n ótti als vertegen
woor<l!i;gea- de oontactveirga-dering�
bij te wonen. Op déze bijeenkomsten
heeft hij steeds de belangen van de
Zuid-Limburgse bond mi!t hnr� en
ziel verdedigd en behartigd, Op velerlei ander gebied hèéft d@ hèét'
Bernaerts zich t. o. v. de bond . tèè!'
Vèrdienstelijk gemaakt. Als dafik
voor al hetgeen de jubllars in hét
belang van de bond dèM, werd heft\
een geschenk aangeboden. Nog vet•
schillende andere leden sprllk@n de
heer Bema.erts toe.
NOTITIES VAN DE POLlft:E
W. uit Kerki:a<le werd als vetduht
v an diefstal van gereedséhttti · doót
de politie aangehöudèn . - D. . t.e
Heerlen, deed aangifte vru1 -Vètduis•
tering van een. bêdrag vatt Mg@v@ er
l 400, gepleegd door V. uit Mlláll•
trléht - O. te Heerlen déëd aangil•
te van diefstal van oen regetijä8
ua de gang van zijn woning - 8,
té Heerlen deed aangifté van diel•
11tai van een tent ter , waardè van.
l 60. - V. te Heerlen deed · 011 ngif•
te van diefstal van zijn rlJWièl _ ter
Wattrde van f 20, dat hij tlÎ!léiiloten
voor een café alhier gepláàt�t had.
- N. te Heerlen deed aanglfü,, dat
onbevoegden zich toegang tot zUn
woning haddèn. verschaft on énkele
k uten doorzocht hadden. E r wordt
niets vermist. - B. te Heerlen deed
aangifte van diefstal V'áli ëen ko•
nijn. met vitl jongen, tet waarde van
ongeveer 30, gepleegd uit een hók
op het erl van tljn woning,
.
SCUOOLWEDST&IJDEH
tîlftLAGl!!N
Bt. Amoldu1111ah. •
v1>etbal:
l,
Croèp
He rv. l!èhool Beërsdä1 2-3 ; 0.L.
VtöUW@IICh. 11-EU. Ludovicu�8ehool
1-a : O.L, Vr ouwe8ch0ól I-TalmMch.
2-0; Kon, Wilhelfnlna11chool Î•St'.
Bernardi1'.UIJ Coll. 0--4 ; Kon, Wilh. 0
achool II-Min. de Vissersch. 0---3 ;
l>ius X school-St. Jöt@flichoo1 �2 ;
St. Henricussch.-St. Pancrll tius8 eh.
2_0_
'tweede ronde : Herv. sch , De@ rëda1O .L. Vrouweschool I l-ó; Bern ll rdinus Coll.-Min. de Visseril t:h. 4=-0 ;
st. Jozefschool-St. HenricUl!llch. b-1
st. Ludovicus vrijlot.
Vèrliezersronde : St. Arnölduss@h." · ao.1... Vrouweschool II 1�•"' ,• T�1m
schOOl•Kött,
Wilh.-schoo1 I Oa-2 ;
Kort. Wilhelminasch. II-St. Päfil!ratiusllch. ()-..Il ; PIU8 X schotJl vrijlot.
Derd e rortdê: flll! r,v, Scho()l Beersdal-St. 1iterfiardifiYR Cö11. 0-4; st.
Henricussrh, •8t , Lud twio u.O ch. �i
O.L. \rrouwesch. tl•Kött. Wllhelrrtlrl asohool I · 1-0; St. Päfiflt'lltiuss ëhool.
Plus X school 3-1.
Viérde ronde: St. Bern ätdlnti8 Coll.
St, · Henticusschool 0-1 { O .Ll Vrou·
WèsC hoot II-St. Pancra i1.Jsec11. 0-2.
1"ina 1ê aO april: ULO St. Henricus ULO St. Pano tatius.
(Vrij!! leeftijden) : KweekGroep
school "Christus • Magister I-MTS I
0--li Kweekech, Christus Magister
lt•M Bèm-aMin'l.iti Oo1L (Kweék!'t'h
tt,(l,L Dernudinuä Wlfifitiiit) l UTEI•
MTa 11 0=6.
'l'Wéèd@ !'oftdél M:fg Mlt. :fternardltiU!l �oll, 3-1 l M'I'S , tt Vtijlöt.
Yl!!rtl@î!étntlhdt!l . Kw@@ltscli. Clhri!IM
tui; MäMilliét I-tJ't's 7-4
Derde i'ófide: M'I'fJ 1-MT� tt 0-0.
Jrintl1ê :iO april: M'1'9 l•KWêeksch,
Chrisiüs Mägist@r 1.
-..T'h
··
.,,.
•
On.uED
VVIJS..B
Et.vl!'!MlltfO
IJ� � R. Al'lr.îäémJ . «! Hiêêt'lérbt¼Afi, thäM óftdfl'Wtft@r bitfl d@ 8t,
P'tlinlëÎ.!lbUS!lChöol té 'Ï'rêebeelt; i8 l,e.
ttot!!'tld aan dè êt. J�ool, H8•
,
bèlmra&t.

v,

-

tr!�

1

GRACE KELLY
THE- COUNTRY GIRL
in häar b11kroott4è filfii

r

�@•�

l

(Advertenttê)

OVERo&PLAA"l'ft
1&iil: � van 1 med. a.a. i6 de �
H. Adnoom, vä1 H-oork!rbae,n. tiháns
WW� a,]s tmMrWijrtm aä1i de
st. Fl'Glfic� tê Tteé'beek lrl
g.eiltl.l'k e functie lbefiCJfflnd lla>h - d@ ä-1•
hier á8lrt d,è N�aa.t g,el•n 8t.
JfJOtllplièehooL
. ALL!A..�Ofl Fl\A.NtAI8È . .

Maurice Genevoix v-ai"l de Aca&miie
frániç;iise · zal woensdag · a.s. des
ll!V'Otlid'8 om 8 uur in de foyer van
dé 8t'hou:W'blt.l'g spt'E!'ltè'11 VOOf dé afd.
�rlen -Vll.n <iO Alliànce fránçaise
over "Een !hook van Fran;krijk te
midden van de andere". Op 'l!l april
a.s. heeit dè afdeling ev�neenis" in
d{'! l!@höll'W-bUTg•foylixr . Mm filmàvónèl.
KlltNAVOND
.J:>e Alg, R.K. otfi.clér@nvt!'réfii,ing
(lf)ee1'len an. Om8tlrekoo b()ulit öf>
cltmdletrdäg 1'9 April IU, in h.-,tel
.Nê<srl11ndill ooft kien.4VOl'id Vóöt dë
l�n en .h-un dà�s.
. MAM\\'ËDWnl,lJDEN
In IIB!n'l(!<riwèrlting tnet Mt aèti�-dO•
mlté "Wlll�ml!ttnmf' Ml hêt lluiten , tamboorko.rps ·. ,,?.,tart:llte" vnn
Heeirlerbàan op zaterdag 112 en ion
d!\!! 113 mm a.s. marswedstrijden or
gani9CT'tn aan d@ Willemstraat. .Aan
d4 wectmri;ltl-en, waat'Yftn de bnien ten
g-0€de zulieri korn�n 11:àn de kns van
hêt UTtlforffiol!!Jlfond.ll ken worden
éi-e-elgénornén in dé Ïie, 2e en :½ê af
deling. Mleerdiere binnen- en buiten
landse verenigln,gen hebben thans
reeru, toegezegd om hieraan hun
mêd'è'\Ver'king te verlenen. . JJ:eelge
nomen kan· woroen door .nuit- en
tam:boe1'korpsen, klaroenenkorpsett,
drumlbands, fanfares, _ harm-on,i.eën,
enz. IDr zullén ge1�rijzen besahfä�
baar worden gest-èld en andere
waardevolle :l)rlijzen. dlie door divoer
se in�tanti'8 werden toegeztgd.
BIJEJ!:NKOMST l'A..."lll
K.V.l>.-JONGERÉN
Vrijldagavond hield de K.V.P.-jon
gerenafdelini een bijeenkomst in
h-otel Robertt, De voorzitter richtte
een bijl:ionder woord Vén '1>.>elkom
tot de jong,erengroep }.fulcnberg
wE,;lke zich 1::,lij de afdeling Heerlen
centrum hèeft aangesloten. Er wer
den diverse mededelingen g,edaan
m.b.t. komel'ide activiteiten: _ filmavond op 21 . april, deelneming . aan
dJC jongerenmeeting te :Maastnc-nt,
pa:mflettenaotie, enz.
De heer J. Tonllla-ei:- Meld v!!i'Volgens een spl"ee'kbeurt <:JVcr Jon«9ren
e n VE>.l'kiezill!;en en ovw d'e no_od--,
zaak van p0Htieke be'\111'1.lSWt'.Jt'ilng,
Hij Wijtdtde tilt O\l'e1' het jon-gèl'é1'.•
aandeel in die p01itle'k IH\ de plaa_ts
van de jon,1<et'�n in d4! K.V.P, Do
het wttn,k<ilè :fun•
spreker weè!
dlament. _ W1iiia't,p de Vv.d.A, i8 f!ê•
bouwlfi, de sli-ffl�Jdng met d<(!tê
partij in v,rOèglt!ré làTen ërt de htli•
dtgè ltöers.
De hè@r 'Pc,nnél!'l' �n, ui�rig Ml
Ol) h� p:t'Og!ràn:t dàt dé K.V.P. zic!l.
voor die 1tomfflld@ -v1ar jaren ge!Jttld
lheeft, � bij uitffle!k mttionoaal f)!'ó,mm. 01? t'ft! _efl0oi.Wt.stè, cWerzit'hbel\t,lte wtèènzettmg •o.Lgdé e4i!n k!•
\"l!ifidige di.ffl.tstM,
* :n:r- .. . �-- . •==-=
Adv@rt@fitiè
..
egena . M!otmê hëlàng!M
_ llin«
is dt :fnagnifièltê film

°"
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"WIEN BLEIBT
WIEN''
LUXOR SITTARD

illêt!hts hêdên. 8.30 uut it'I.

ROXY GELEEN

Dél!f)I'Mk tlJdig. - 18 jaar,
t>e hlM!t' .Rust.in Hchtte een voorne
men van het bondsbestuur toe om
h1 d@ naasté to!!ltomst rayonverga
dèringen te beleg�_e n. De _ kring Mijn-
streek I telt 60 afdèlingen. De tegen
woordige indeling laat een intens
bewerken der afdelingen niet toe. In
?e laatste h�of�bestuursvergadering
1s een comnussie benoemd ter her
ziening van de kringindeling.
De voorzitter deel-de mede, dat bin
nenkort een bijeenkomst van de be
sturenraàd te verwachten is.
De
hogo hUrén Ván !:Ie Wöhing'éti Voör
ouden van dägen vormden Vêrder •n
l)fil!@rwerp van getf>tl!lt.
ln êert slotwöörd Wêel! do geê!lte1ljlt
advt11èur, kaJ)liloan V. Debets op het
llpostolaatsw@rli:, dat ook in dé lé•
d11nwtirvin.« opgé$lóten ligt.

KERKRADE

$Ug RAAD VlNCEN'.l'ttJS ëONFE
-- R.tNT1Jt8

Zond-aigmorgen h1ëld d• Bijl/()lld!!-re
Raäd der St. VincerltlUMlatl:fererttie5
:lijn jaarverg,a,dering. Na OOn heiUge
this werd de jà-a•.rv,e,i,gaderln,g g(l'hou
den in de Ruishwd1!1Chool Vke-pre
s:üon,t C. Spr0tk-è!l ope-n,d l! detie v-er
giad,er1ng _. wiaa,ma het jliiarV(!rslag
w;erd ui·tgebràcht dOOt seoreta:r'i5 J,
F1soher en het hna.rtéiël-e oviettkht
door permin:� J. Herpërs.
Da,a:r;ne. vol,gde een �a<:iht door
mgir. K . Ronciken. V(!tt'Wlge119 niunen
de he:ren Spro1k-èl eti. Groti.taru-s ha
mens de Bij.Z'àndm'(!' tn Centrale
Raad mid.er aa1'1iblèdln•g van een heir
l.tmerin,gs,gescihenk af.sch(!!fd W1111 de
OO�idende �t, do'ltw Urn
pens, waarna door d e h�r �èl
de n-i.eitl!We prffl!denit, dra w. Du.<,k., fe
instiallil.eerd werd.
Aa.ngehoud.en. - De mdiniclierj� M.
werd te Rotter&rrn aan,gtehoooEl!l;
blij'klbaar was hertt de liu:st tot avtërn
Ml!I' te glroOt ,ge,w,ord,en. H. W@rd to-
l"lllg,� Til<ll3'I' Kerkniidé.

RECn'AL M.-L. WEEll'l'S
De p,ia,n.ist,e Marriè-Loo!ise W� ml
OIP tjiondJerdag 19 april 'Voor de KRO
een �citt.111. 'Y'ef'7l0r1gein.. Zij ml
werlken spel.en wn de �n
SIC'airlaitti en Chovl-ti, Aamm,ng van
het recital is om hä1:I' 1lw4'1!! UWI'.
Ultkèring 3 proamit, - Hiat ooMe�
stelt die raad 'flt10r op dê �e.rtlng
'\llan tlonderdia« A .ll. Mm l,n diienst vun
dé ,g,eimeente t:Lindie 'Wla.t'knmneri! oon
tt111kcr,i«-J,g 1le \>tt'lènen O'V'E!!l' ihet jáa'f'
11955, welke ut'tJkerm3 bet,áa:M -wOl'd!I.
op 3 prooén:t � M j,aa.rweddê,
W_erkpia&ts mlMêr•\-&llden. - fie
8bi,c,ht.i:ng
11.lt. _ Aän,gépastê Affléld
Kevkrade �kt het aolltê� êert
'.l'enroel•� '\fitlors(filöt te wll1er1 ver•
!ttreik'kein VtiJn 3S.OóO _ gulden !én b@
,hoeve . via.n de aMkélop en f.hrlohtil,n.g
'lllan eên_ �litá'fls •ooir .�d(:'he:mèdltk
� �(cJt. ,g�l!Jk Olfîivoil
�a:atl'di,gie meJSJies ffll l011gö Wfflmffll,
!0-:itM./; 'f)estaansfèlW. = fll! jöttgeHtt�
�d•gîng Eindl!i'l:� ria\ m iU
H, naar wij thans �tl., hêtt:r M
jaTig bestaansfeest -v�,- • Uilt-- ··&!
mld-lieden i'S een coffütê �. da,t
die �ering, waat1Mfi 'W!1@ a-tlllreo,.
tid �<len zijn, fflót'IIMi: éldt.

TERWINSELEN

VIERING KONilol(UNNlmAG

Ook dit jaar zal Koningin� mét
l'l
 veel luister gevierd , worden. Dank
-=--""'-�=-=·�--e=-.
·-=-=·=•=·-""
��--=-=··=
....!lij het werk van het c,ranje l!omité
i!fi de onmisbare huli, 1'àfi de ge
:NU!UW kA:H'roö:R \·OOR
ffiêénte en van hêt tond/1 voor
t)J!l
Sociale Instellin•gen i s een uhgèbreid
DE! Vf!il'óttigln-g voor V�ièllngen prO!framma opgesteld, Onder dè titel
vèi'kè�!' 111hi"1' dil.e oola.nge haät ,.lèbninkrijk en Oranje" tAl &m kin
.1tantoort7ê lián d,ê 8chinlkelstr!'lei UI de'f'iltóèt uittrekken, Wlillrllàtt <,Il, 900
kWljtgêraiiltt, krij;gt rtof dit eé1Mefi ltinderen sullen _deelnemm, lJe op
êen nim.1w kim1.oor. Dit \'-•ordt; near tocht krijgt één lefigtê Vàn 800 mtr;
wlJ • vei'ficrnéft Jlt!'PlêáUt óP hè't 21 gro@pen, prulwàgenti et\ muzièk
voorplein väin 1t voormalige !lehool� gezelscháppen trekken mèe. be stoet
SebouW äàtt dé m1l't.iong�ra-tlt, waar Wo rdt geopend door het harmonie
in tieh 1tte-ttèt"tl;/d de :Mluzièklicliood orkest vlin Stllàtsmijn Wilhelmina..
�hëcl 5.11 Vfltl !(@n. liet geböuw :Cè Nêdèrlandse Léètiw, op een zes
voor dê V.V .V. wórdt uit hout op meter lafl,/Je wagen, wor"' gef1àn•
�rokkd't, dooh hét zial van al het kêéffl door èen solda:at vál\ tie lánd
iiöd.lg.e Comiort wordèn voo�iecn, tháuht_,_ êên inatroos, een Yliegèn.lèr,
Wlát'bl.1 &elf9 tien kt!'l.lkentje n.i« Z8.l een H.B.•èr en zes mijnwerkers.
önförék:en, Do kóstên. w,or. het ge• Acht i,apö@a'8 trekken "' de wa:gen
bauwtje w-ru-den �édleelteltjk uit de ,.<h-ffle&sê gebiedsdelen .
(�è'l-dèn) middelen Ván dê VVV
beikóllt.igd lnnî ld-dell!I hedttte de
oomm.181!:iè V'OOJ:' geldelljkê IIMliJe
}egenhMèn Uit dé mlld � ha-ar Petit •oor la.ndbou"'er. - De heer
,oodkettrlng aan het Wrlenen. va,n 1 . liaibet8 4. d. Oraohtsnraat leed a:n
êt!li voorl!(llhot VA,n. lSOOO l]d, t.b,Y, de dêI"1'r!,áal een gevóélilge schooepoot
bouw, 0V9l' verlènin,g -van d1,t be doordä; èen koe moest worden af
dlrag Ml die NIM in 1.lljrt �:stkömen �à-kt.' De ae !roe voor dieze liaoo
de vergaCkft'lln« biwitleêfl,
bOuwer in enkele jairen tijd.
JUBILEUM BSIGAt>d'B
nrt,gad(leor !9Aremant ftl1 de Heélr
lèt'l69 i)ólitlle die Illi!iLnda I jl 215 ja.à!'
in tlieMt wu v,an h� Mem-Iens-é Deen pbroken. - Tijdens de voetlbaL
�ljd Bi!tl!glemld;e-Hi.Hensberg
kOf"l.')ll!, zal d<l't f@lit vieren ó1' :l'naMHléf
bra+t _ de vOE.tba.lla: J;).,,Geu,rts van Bin
2-3 April A.s.
�adê êén been. vit ong�val was
niet te wijten aan ruw !CP!îl, dot'h 11811
een onge1u'kktig toeva<l. De weds1irijd
AcTIJI: IN bE It.A.B. ..(lE.NfltALP! w� 1n �e 'Veffltandhrn.itting ge
speeld en de 8tffltd was 0•0 Oi1J dat
ne KAB-Centrale . vart DrunMum �- KA 'd@ ihèll'V!!:ttin,g d(JIE!lpUnt•
vergaderde met de besturen der aan- te H. Bronnelbet,g en Bin,g�l<ra<le brak
gesloten verenigingen in C CJl](:Ordia hiermede het ongeslagen record. d,er
ter bespreking van enkele belangrij leiders uit Hinen�g.
ke kwestie8. Deze vergadering werd
ook bij,gewoond door dA di.trietll• De tweede pa&MJor-�ken. - I¼ lx!
bestuurder de heer Hulltin. Nadat !Il'Oe!l'lbÎrt,g van pa!!ifJOlor Meit'tt!fis kit
voorzitter !l_. Aquina de
· Hfi'#Higen PQ\9toor-deken te Sóhae9be-rg is dé
h ad verwe=o· md werd d·e samenstel- Me de3tien-benoein.Jn.g val!\ eèh ptiês
de r Wàhmgcommiss1e aan d e or- terzoon uit Bingelrade. De eerste
·
1mg
de gesteld. De daarover in een vo pastoor-deken Is de H.E.. h� H. &•
rige bijeen,komst gegeven uiteenzet• miel=ns. past.oor-doeken tê H-eet'lèn:.
ting werd nog in het kort gerele
veerd, waarna de commissie ge
vormd wet'd, Zij zal balltali. ni\Ji t �
heren H. Aquina, GreflteMtrflftt 13:
A: Bolk, Akerstraat 77: J. A. Dehing,
Prinses BeAtrixstraat 67: J. A. Men:,
Schinkelsptr11.at 17 met als secretaris
de heer , Vullers, Heidestraat 25 .
Vervo1gens werd de 1e denwer.mg
.. . sactie besproken. Deze betreft niet
alleen de KAB en de NKMB maar
ook de diverse buiten de mijn wer SITTARD, Hl äptl.i O!li� cot't .) . �
kers staande groeperinJ,t@n, l!0llls Mê• De pro'V'i,nciè.l:e . bond voor pairoohie•
taalbewerkèrs, fabrieksatbêidèt'á en en Vul1ksl'>füHotlhek.en. hi-el-d een ver•
•ar�idsterl!. Voor zovêr delle nog ll'liderin,g, waa,rop V(!rschililende fi-ieu
niet bêlrta an, zal getracht worden we plalllnen naàr voren kwamen.
hierVát'i afdelingen met zelfstandige Allereerst zal aan de leden een fol
�r worden aang!!boden, dlé r.e tè•
bèsttitéff op te richten.
�fog ttiä_ar 44 pCt van alle werkne- g€n g,erilll� vergx>eciln,g in elk aantal
me:t'II i!Jn georganiseerd. De leden- kunnen \'etltt!Jgêtt, 1!lên päkkl?fliti,@ :fó•
Wervitt[f!jacltie wordt in dé 3de hem bO met èen goede tekst zal de p,laät
Vlln april feh ouden. Zij wordt voör �lij:kè bibltó1i?leelt meél' bekend thll
bereid ên gesteund doof !!en 86ciale ken cm� d@ be-voi!lcl:n-g.
flt'êék tn de katholi_eke kêMtêft ter Mêt bMtuot· :!!al tt�lnè'mel'I lt!lti éè'f1
pllllltl!é, Oök de. KAVO afdelingen kadercursus, die· de bestuursleden de
Wêtdefl geactiveerd voor uitbreiding nodige kennis bijbrengt, om op de
väft häär lêdental.
juiete manier de Instelling te.gen.over
Verdél' Wêrd de aaiidBl!'ht pvraagd !l'OO'(ie en slechte leow11,1r te kunnen
voor dé krbtgvergade.ri.rttr or, t:ol'idal itit@ll'ptetiéten ètJ d�@ tlàtt de 1-éden
211 Ar,tii . in het Barbärahuis té 'rrêe- èfi d-è lêzêr8 d'OCJt' M g'f'!,/ffi.
De bffl Flein, , bestooralid wn de
bêélt.
.

v.v.v.
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"De spooktrein'9
voor 0.N.-personecl

Heerlens U.T.S. ·treedt naar buiten

ln dé St11dsschouwburg te Hèèrlert
kan het personeel van de órnnje
Nä!isäU Mijnen deze week wèer van
èel1 t,rettige ontst1annin,gsa,vond gé•
nieten. Het lee�t werd zondaî!ävofid
ingstet. Het Hnrtnonie-orkést der
O.N. Mijnert iötgdè ortdèr lèidlttg
van directètir Màt@el Atbeél voor
een pittig ptogrntnmà vol áfWiJiiée
ling. De moderne muziek W@td niet
vergeten: Katchähirlán WaB l!t naut
Kalman; in de smaalt Viel " 11 fiiä•
teremonio segreto" van Clmar oêä.
Daarnaast ook :IÈStudiäntina, een
wals van Waldteufél. M11reel Arbeê1
en het Harmonie-orkest oogstten ' n
·
dankbaar applaus,
De Beatnbte11°toneelvêtèrtlg!ng ve1e_t•
de h@t bekende gr!ezelstlllt "D@
�pooktrein" _ vári Arnold _ Rldléy öP.
Via het beroepstoneel kwam h�t
.
stuk bij de betere arnateur-gezel
llchäppcn, die er aardig wat v11.n
maken kunnen. Men kàrt dit öpnleuw
In feit@ Vttl!t stellen bij de oi;,voél'irllJ
door "tle 13. A.T.O.N.". Dè 1eugdi,1!!
Ans liettog, die in dit gêzell!chai,
menig opv11llend nummer heeft
" we11•
ge9ever1; er enkele "crèatiès heeft
gehHlák:t, Is helaas reèds aan haar
afscheld!!Voorstelling. Helaas, zeker,
Wllflt tij was van haar eerste op
treden nf een prima actrice, en kon
Véll! k:ánten uit. In blijspel of dra
tnàtlsc:he scènes, steeds wist zij het
zuivere 11<'.!cent te vinden. In "De
8Poöktréin" is zij �.Julia Price.", een
doortrapte hulp van eeri stel fielten.
Zij moet de vermoorde onschuld
spelert doet dit . alleszins geloof
waard l g, met toch dát intrigerend
tikk:éltje mysterie rond zich heen,
wà11rmee haar latere plotselinge ont
hulling tot haar ware gedaante
wordt voorbereid. Voor de rest wil
len we niet meer over het gegeven
in ,,De spooktrein" onthullen �:X•
positie, ontwikkeling en ontknoping
zijn goed gesteld, er i!I spanning on
humor, en wat de titel ' belooft: ae•
legenheid tot griezelen. De enscé
nérlng was zeer goed. ln de realia•
tisch getekende décors, die oen ver•
w11arloosde wachtkamer in een af•
gélégen vlak in Cornwall uitbêeld
de, kon zich dat merkwaardig voor
val voordoen waarmee dit stuk lle
toeschouwers tot hun pleizier occu•
poert. De regie van Dick Hendriks
viel dus weer te love1'., Hij speelde
deze keer zelf de rol van de oude
stationschef, knap, in de beproefde
vroegere stijl. Het verhaal over de
spokerij kwam, ook al wegeM het
uitbundig reageren van hét publiek
niet voldoende over het vóetlicht.
Ans Hertog gaf, als gez@gd, weet
een pi.t.ti1g nummer t.onecl. Co Mac
k,ay deed · heit; ni•et minl,:re,r a-ls miss
Bbtttne, met een boeiende voor•
dracht. Leo Meyers wa11 van begin
af weer safe, in alle omständighê
den interessant in beweeglijk __ en
open spel, waarbij de Engelse hu
mor ftardig werd opgevangen. Dou•
we van Putten speeldt1 kalm èn ze
ker, iloals men dat vad hem l,!éWehd
is . . Van de jongere krachten haddê.i!
efl.ige nog last van plankenkoorts.
Häfls 1.aponder en Nol'lö .flonkêr•
�oot zetten samen eéfl .IN1emend
!!tel oî) de planken, en beloVèfi "oor
dé B,A.T.O.N. van bétékefliä
te
Worden. Bij de andete debutátltêfl
Viel nogal eens een steek. In het
8aniehspel ontstonden daardoor ook
wël éens lege plekken, doch dit tä1
bij de komende opvoeringen wel zijn
verbeterd, het waren kenfielij!t J)tê•
-mi�i:e-fouten. · In ·elk géva1 heéfi h@t
i:,ubliek van deze spooktrein éVenäls
vê:n de muziek door het Harmon.le
orkest heerlijk genoten.
l'. H.

,,Techniek en ''Stijl'' brengt
.
.
·,,kunst-pers -expos1t1e
Donderdag opening
in L.T.S . ..cantine

0

Htl:àLJi:N, 18 &prtl (Elteft rèd,J Nttaat dîvet9ê ltUden\ènVéN!tllgittgl!ft
un mlddelb11.re Instellingen e.4, be
st8't In Hèerten !ilnthl entre tijd óölt
&eft lltüdétttèttVf!!'l!ttl_glnf aAn dé Uf8
die 1tch tekenend "Techniek. M 8lUl"
lléèt& genoomd ett nu ooit een1 ttaàr
bult@n wU tcmffl, dat te meuerdaact
be11tà.at en tot Iets ernirtlrs in staat l!I.
t\ls aänloop op @én grotê t.ëntoönfü,1lmg_ van industrîëie vormgevin.a in
1967 Otg!l.fli�éetd .,Technlêlt èl'I Stijl"
als éérste prl'!fitntie náar buiten van
dófloordälJ 1u vm 1ondng 23 april a.s.
in llê cät!.UM Vfln dil L.T,S. All.tl, het
lhi.fl, ae Hê!!M!lle-pleln àlhii!r met
fiP.me Vöàr de ti'liddêlbtmi iwhool•
jc,ugd _ een ,,kUn!t•p�s"•O:Xt)Ollitie,
welke een bezoek Leker overwaard
zal Zijl'l,.
Order l!upêrvisie van de directeur
C:ér 11chool. de héer Lán.génhuysen,
en mét medewerking van enige lera
rén héê!t dè stud@ntenvereniging het
klaar gespeeld om op het gebied van
kunst een prachtig gevarieerdè col
lectie:? bijeen tè brengen, wa-àrbij men
diverse töégèpastê technieken nader
Hl kunnèn l@ren konnt!n. Dt ge
meentë Heerlenj kuria·tenaars en par
tkuli�ren sfondèn hiervoor tijdelijk
&ll@rlei kuristwerken al. Op de ex•
positie zal mén o.a. aantreffen mo
tälêkên van Marianne v. d. Heyden,
aclhter•glait-1,<:l'lilderwer� van G, Eg•
gèn, ontwérpen van glás in beton
�an Eug. ,l,audy, wànddoeken van
'îonville, IIChilderijen v�n Otto van
Reê9, bron• van Lóózenburg, gecom
bineorck t�hnieken en tekeningen
van Nic. Twnrners, beeldhouwwerk
van Arthur Spranken en schilder
stukken va1'. dienä Finse echtgenote
J arju Tlkanoja, inkttekeningen va n
Charlel! E;rck, achilderstukken van
der. Lataei.r, Vera van Hasselt,
b€eldei;i. van Stultiens enz. Een ex
positie tSerhalve, welke tt zijn mag
en waar kunstwerken worden ge
toond, welke men in onze mijnstreek
niet eerder zag.
Bovendien is in de cantine ook nóg
t'en plaats \fOOr eën per11tentoon8tél•
1mg gereserveer� waarvOOt' het nia•
teriaàl döot' het Yersrrtu!eum te Am•
11terdam en het stlldsarchiêf -van
Maastricht Wé'lWill@nd bai!chikbtlttt
wordt gesteld. De journalist Bertrand
uit Wijlre verleende hièrbi,i �ijn me
dewerking. Op deze persexpositie
ltän ftlêl'l n.ä. zien hot oon krant
wordt gemaakt en krijgt men o.m.
@en c,veriicht vtm ällê ktàntèrt @11
bedrljf&bladtm dié . in Limburg en
l!pedàt!l in tie Mijnstreek vèrechij
nefi. Een stand tnèt èchoo1b1adGn
ontbre11kt evenml1'..
De "kunst•pers"-téntoonstè1li:1g
wordt dtmderdágnvönd à,I. ort\ 8 uur

officieel door ir. C. Räëdls, Ybbt'ût"
ter V'an de Ver. voor Ni,iverhèidson•
derwijs in HèË!fléfi. geopend. Mën
hoopt mét deze ex.postitiè voe1ral ooit
te bevordérèn, dat de levende kunst
k al háäl' diversê 1.Jitlt13en hóe lan•
ger h oê mè-èr ook _ bij dê b()\lw \1àl\
scholen en in bédtij\léfi töt?PMgifi3
vindt. !!;én praehti.g objéct füèt"VOot'
za! b.v. ooit dé nle,uwê \1.T.S. tlJn,
die aan de Seha.ndelêrboord u1 WöJ'M
den gebouwd.

Feestavond der
NVEPC

MAA9TkICHT1 l& áPrll. (Elj, bei',)
Dé N,V.!:.P.G, afd. Limbvtli hield za•
têl'da;ävond j .1. in höte1 :Ootninica;n
te l\'làastrlcht eèn 1tt1r 11oslaa1c1e
fèest1"ertadarint Wélkê ln hef lëlteft
stond VAn de reis ván H, .M. cié ko
ningin ên de prinli•.der Näliètlandè"I
naar dé Overzeese Rijksdàlal'I, ·
Na el!rt kort welkomswoord ,toor dt
voorzitt@r van de afdeling: "...imbu.-g,
de hêet Sjèl dt Groot, tot dé aen�
digdén alsniède de dlfflOI èll hun
leden, heette hij bljMndér hartelijk
welkom de spreker van dit IIVönd,
het hoofdbestuurslid jhr. B-188(:.ho ft
van He e mskerk abmede de tfge•
vaardigden van dè afdeli.i!gèn Éind•
hove n an dè voorzitter van het Hr'R
atd LhnburJt dè hepr CtasbtJrn.
Jhr 8isac'·.off van H'eemskuk dia 1ft
zijn functie
van oppersialmeestèt'
Väl'.l Mare Majesteit dt rcr11 mee had
voorbertid •n meeaemaakt gat dÓ<it
'n boetende èn I•erumé voordracht
een beeld van de voorbateideridê
werkitäamhedt!n. Het g11heel werd
omlij,oJt doui- een pra<:htip klèwen
fllm door spreker zelf oi,gtnomeA.
Na atloop van déze Hèt mooie voor
dracht. Word Jhr Bimc:t1Df1 -.. Heeme
lti!tk dtJor de afdelingsvoorzitter all
herinnotil'lg aan dezê aes1aa,de
avond 011n originele mijnlamp aan•
Jebolion. Mlcrmee wat het cfflclële
lédeeltê beëindigd én ventäMllden
&iéh allen in de benedenuat waar
mén nog enige uren 1caem1 bijaoft
blèe!.

Katholieke bond
· voor het gezin

tmEltLIN, 18 aprtl (Eiren red.) . Zaterà�mlddag werd in Heerlen eéD
11p9e�b�nkomst
rehoiadeft
V&A
kri:1.'f �t:id Litnburr Y&tl de Ka•
iho!ièke :Bond YOot ll6t fedD. De
h!jeèftktnru!t bàd o.m. ten doel cU d•
deH!JKêfl ft!l«fMlMitl te Jffeft 1'8'>.,_
mncm ltt te dteften -vMr de eeutnie
raad os, 21 juli 1:e Nijmègen.
(Ad�rtentie),
De hêu!' 'Van �n Uit V@n16, eré.
presidènt vtlfl. dil! Bond lichtte dè kin.
äerniJ-s'llig 1CJê luJ , wéle6 liróP, dat
� g.ï?�i,n in Nedetlàr14 � landèft
al9 lie,l(tle, l..ux.émimra_ êl i Ftênkrijk
l!'Jeer ten amtw Btàal �-- ftl èé�
Grote iivontut@nfilm vanaf hëdê!i.
de, dat ..men ni-et êer9t. êetl oorioC
; tot êft mei �--' ki-.. . . . i'ocièt�n döortita«i1 bm · •& èed
� êl\ reoh.WMirdi.gë �
�
re,g,e,ling 1ië kOl'llen. De beer vun Me,iJ.
g.@rn!11 titbl;e zijn � OY'èr' dit
� }4_ .tam,:.,
mooié kitu:IE'J'1>i�l.e,�ng. '"'1'.lté
tiJ dtt Limburawe Mijnen � � 11
gekótl'léti. Naär aarileidi,ng wwi . de
_
spreltk'beurl
van de he« \f&n M.-
gieren bi!8J.oot de Yet"(!&dletm,g de eèn- ;
1Iral4 1"841d voor Û! 8telll!n btJ dil! re
gierïflllt en � "8rtiJ@n IMlft t.@ �
op dtuilmetè �t.'ifSi-e van ldl'ldèrl:;ij.
slàg, fJt'O�e Mli1' hêf kiftJêttllû et\
pr�è naeir h� l:nkó!'!'M!n, DOót
Udtbréld:l.n,g van heit llé� léden lti4!t
het Jtrin,gbestuur Z.Wd,Limbwrg dt
thant áls V'01gt Uitl Trit!'ne'ke!ll!, voorL
Bux, 2'e V'OOr't1, La'V0.1, 8e'è'r,, OoêtiMna,
2e !lê!r,, V. Cl Doéah, J)êM� èft
De heer èti 'IIIM't. �x bébben ln Anf;!'én€'nt, lid. ·
D:dddel6 11 .kleÎtlkmdeteA
Dê bêide ècMelklden � aam 11an
wé:t!lten af. ,Yä� BeCttx wt1a JIM 14
�. toen hJ.J 1111. onder,.;� gJJ.i!;g op
een mijn in Olmrlero:i. én ffl'l'!IW'OUW
�ltx w@ltlk:ttè • • • • • • op �dê
GEI..J;JCN, 16 april (&igên t!Off.) i,0/hQ.f t1oar lMe tot haat 20stè jeall'. Op k inaart werd in een ver1adea
7.iJ hdelip rnee tn het kolm'Ve'l"YOOI' 1'tng van anuttèurvereniglngen tê
boven:grond'S è1' 1DOOflit dé .,lmlert"flU• Sittard besloten tot aanslultina van
ifen'I mt!de in die kool l'AMèn, Het district Zuid II van de K.N.V.B, blJ
Wll'l! e@n 14ffl.fé Wentdèg VtU'l '8 .ttlór• de Landelijke Borld va.n Amateur•
gens 1 uu.r tot •• � ZelVffll VOOI' Vèrènl1ingen.
een loon van 1,:15 ltld, per da(I Het Men kw11.m tot de varklezln1 \'Aft
l&11ure tdlt:paet k!eme o,p de l'li.ijn è.1• oen voorlopig béSiuur, maar 't doel
kaàr llennen en Mft huweUJk _ Wffl'd .an de L.B.A. kan slechts dan be
ook lt!i Charlftlt1! V'Oiltrokilc,an, In 1908 rèikt worden alf ook alle amateur
kwamen ze beiden naair Heer-len, - versnigingên zijn aangesloten.
Wlfllllil' de h..- Deokx h<IUWOI' we-r,S op Daarom zullen w in Limburg drie
d@ o.N. I. 11'1 totlldfJ. .W'etkitè .hij &a jaar bt oonkQmsten worden gè0rganion.<i� WACil"YQft 42 JOCl'I' op dtl! 11eerd, waar niét alleen bef doel an
de noodzakelijkheid van de LB.A.
O. N. I.
nog eens nade1 zullen worden be
ltOLMVkRVOER licht, maar waar men zich ooit als
inschrijven. Deze Vff•
N'86Tl'l1.mle helt �t.1111 � Wéltd, lid kan laten
worden gehouden te V�g;roeiden oo.WUt'lijk ooit dl!I ll()rgffl. l&derinten
1<. op Z3 april in "De Gouden TU
Mèvr. Bee!k:M fing miet kar en pa,aN:i ger", Lomstraat, te Heerlen op vr!J
deputa,a,tlkol.en rijden en kolenslik. Zij
ag 27 april in hotel Roberts, Sta
heeft lbdoendè · e,e,n ha:rd-c! ,.leer• dtionstraat, en te Maastricht op maan
school" dooi"Memll�·kt 1111'1 daia.roorn váJ.t däg '7 ffiti · in . ,,De Gouden Poort",
het niet te verwonderen, d>at zij het Vrijthof.
als een k.leinighéild béilCh(ruWt da:j;è Al deze bijeenkomsten beginnen om
lijiks nog per fieif.s boodsèlhèppen te s uur.
gaan do«i, wt l.n � toe!
Ko;t�•llèden ging l!llj r,er � éen van
hêar zoons in . . . . . . A.nltiwè'rpèn bp
:roeken.
De heer Beokx heeft �it j àa'l'
Lang zijn fléold!lÁl-me vri.� \n'ffl'l VOót' 'n
belaing,rijk dèêl gH'ijd Aart tlt d-l.ti•
voenhou-derij , Hij hêeft ht1'l"ml!de heel
wat �n we�eept.
MOiDtOE DAAD
Bij die bew'ijd:in,g in september 1944
een gtOisla,agtd,e hij et in op
�
_
!11ldt!'l'
·_
te hoevee'J.iheid �
ttséH � te
de ving-ers vän de
hOl.llden en i1'. V<éi,li!llheid '1lt bre�.
De ondememln,g ver'lee-nde hè'm Voof
diit moedig op'tt'@dèft d4! CJ1'f!ffie(1a1ll-e,
Hij is ook dra,/tet V1in dè erè'medaille
lt1 bi'Oll'WI, �den oon dè Orl'ki vsn
,
Orárt.j é•Na!äl'I.I,,
De f�ag w<>rd<t op 29 april ib«e
zet met een h�1s i-n de reeto
fäat�eflt tt1tn d@ eiiti!JtlJi'j@r�. Van
2 tot 4 uur biedt hé-t êdhtir,à!lf !'lt!
genhmd tot gclukwlè�fl

DE SLAVIN DER
MINNETÀREES

het

ROYAL GELEEN

Gouden bruiloft in Hoorlen

Man en vrouw werkten
samen op de mijn
Per fiets naar
Antwerpen

mon

OIRSBEEK

BINGELRADE

_ · BRUNSSUM

1tEERLEN, . 16 april. (l�lfen ber.) 1Iet echtpaar G. Beck:1t•koster, Dia
mantstraat 8 te Heerlen, zal op 29
april a.s. zijn gouden huwelijksfeest
Weren, De J:ieer Beckx ltl thans 73
Jaar oud en ûjn vrou-w doet slechts
In leeftijd twee ja.ar voöP hem onder,
Hun huwelijk werd getlèfend met 16
kinderen, 7 jongens en 9 meisjes. De
beproeving werd het eêhtpaa.r echter
ftiet g,espaard. Van hun kinderen zijn
èr thans nog slechts zè1'1!n in leven.
I

Uitbouw der Limburgse
pafochiebibliotheken

bond voor pa:roohie -bibliótheikoo, dio
1Jeve111S zittin,g had in hèt �ti!' Wili
de K.C.V.L. Limburg, had we1ene
ziekte ontslag ui t deze laatste functie
g,ev,raagd, Hij ml ·. wo� 01>/f�lgd
door de voorzitter van 4,e· B.P.Ii,, die
heer van de Bergh uit llé-ek. tn \f'êlr•
schillende rayons zullen dit jäa:t' ver_
iaderingen worden. oolèigd voor ledètl
en andere behm,gst,ellendien bij de
kctuw-voorzienin.g, De Cérste bijeen
komst zal plaats hebbetl voor Gltl•
pen en omgeving na<là.t eerst; de
p]aatseliJke 'bibliothekefi bewctht zijn.
Voorr de parochiebi-bl iotheken in d·e
gemeente Kerkrade WO!'dt getracht
tot een gezamenlijke acttè te kornet\,
zoals dit reeds in meèlr �ote ge
meenten, o.a. Roèrm011d, Maastricht
en Heerlen, -gte'beurd L1t,,

Vergaderingen
van de L.B.A.

1

,.

Trekking loterij
kwartjesactie

RotRMONt>, is A.Pril, :.... Dé ' trêlr•
1nn1 6P m11andag
ilpti-1 va11 !!étl@
KK" vàn de kwartje$actlè-lotêtij had
tttt · tMttitaát; dat dé At!t'llt& se·w,n
p1 ijtttlfl \rittlert à1' rit! nwt1mers: 2958,
71@,
4494. 2002. 537� en 493. �r
� sten in tot.ot u'7 ptfJMt\.

ra

a:m.

VIER OIBtACH'l'IR

Elisabeth !M11ttltt-Dlmt0t1, '14
jaar, SpaubHk; Martll Ltl'ftl'ên114
Schmitz, 49 jur, Schl!11'1ên; Eli•
. !!!lbeth Drüffllttêl'l•tlmpefll, 2S
jaar, Bingeltada; Maria nrum•
fflli!n, twee jaàt,

