
under devook van deLANGE JAN
Sinterklaas komt al

dichter bij!
h«h '^A R ' s al dichter h(j dan 11 denkt! We
j'k» n vorige week tenminste al een blik in zijn

mn&en werpen. De speelgoedverkopers
t l precies wat de Heilige Man dit jaar op tafel
ij*? n*e«. F.n dat is heel wat. Wat denkt u van

'srhe auto met complete versnellingen, radio,
Mi maglrusladders, echte schijnwerpers en®.?

wilt h wetten? Nou ja, daar vraag je Sinter-
H, JJ'et naar. Heel nuchter gezegd: we v,ijn deze
IW****' enkele speelgoedshows gaan kijken. Daar

w'e niet alleen dat sliper.de-luxe speelgoed
'"•If maar ook hele gvtedkope dingetjes van

fuldens. Wat we er vooral geleerd hebben, is,
4 » "ö het maken van speelgoed niet alleen aan

wordt gedacht, maar Hat er allerlei
overwegingen bij de fabricage een rol

"n pluche zijnNjjj'snenißeh zegt men.
Np de duur eenVfe ' 6 van baote-

•' bsÜÜc''>IV W|J hebben
en alle mo-

andere harige
gezien, die een

van schuim-
"Vw Rebben, zodat ze

ln een wasmachi-
% meedraaien en

wringer ge-
worden

n dominospelen
• ■ ln*' 3 ®1" kleuters
'W>en spelen, die

Bo§ "iet tot tien
•ijl K tellen. De fabri-
' de verschillen-4Uen ook in ver-

schillende kleuren aange-
geven, zodat de kleintjes
kleur bij kleur kunnen
passen. Wist u dat Ne-
derland bovenaan staat in
de vervaardiging van
„grafisch speelgoed", zo-
als gezelschapsspelletjes
in de vaktaal heten?
W/K zijn blijkbaar nog

steeds een vnij hui-
selijk volk. Het is niet
allemaal ganzenborden en
dammen meer. Er zijn
ook robot-spelletjes, her-
sengymnastiek, woorden-
spelen en allerlei andere
nieuwigheden, waaraan je
blijkbaar verslaafd kunt
raken.

TVE deskundige heer die
de shows in witte jas

leidde, heeft een pleidooi
gehouden dat eigenlijk te-
gen ziijn eigen zake-
lijke belangen leek in te
druisen. Wij probeerd de
de vaders en moeders van
te overtuigen, dat ze hun
zoon van twee geen enor-
me mecano-doos of een
dure elektrische trein
moesten geven, omdat
dan alleen vader er maar
mee kon spelen. Met veel
minder geld is er iets te
krijgen, waar de jongen
zelf plezier mee heeft.
Het meisje van drie hoeft
ook niet. direct een pop
van f 40 te hebben, omdat
het- buurmeisje er ook zo
een heeft. Ze zal veel
meer plezier hebben met
een minder dure, waar ze
niet zo voorzichtig met
hoeft te zijn.

| WBRICrHJNiS was de
man wel zo verstan-

dig om de duurste tech-
nische snufjes te demon-
streren. Hij sprak hier
immers voor vaders en
moeders. En ik vertel u.
dat die in de pauze druk
gebruik hebben getaakt
van de mogelijkheid om

er zelf mee te spelen, Of
ze de verleiding zullen
kunnen weerstaan om Sin-
terklaas tóch maar voor
hun zoontje van drie zo'n
magische wonderauto te
vragen......
Als u al deze wonderen
zelf wilt zien, ze liggen
in de goede speelgoed-
winkels te kiijk. De shows
van deze week werden
georganiseerd door V. en
D. en Schunck te Heerlen.

Koeien buiten
hun boekje

We zullen het niet heb-
ben over de noodzaak het
centrum van Heerlen uit
te breiden. Die wordt o.i,
voldoende in hogere re-
gionen ingezien. De be-
woners van de Ben zen-
raderweg, Dr. Jargersstr
en omgeving zullen er
echt blij mee zijn, als het
eenmaal zo ver is. I>an
zullen de koeien (uit na-
burige weiden) niet meer
komen grazen in de voor-
tuintjes der woningen, zo»
als dit nog einde vorige
week en maandagmorgen
het geval was. De koeien
zijn stout, brengen door
hun roekeloos oversteken
van de weg het verkeer
in gevaar, dienen op hun
eigen territorium te blij-
ven, kortom hun haas
dient te zorgen, dat de
afrastering van de weide
nu direct in orde komt.

Hedenavond om 6 uur speelt RAPID-J.C. in het sportpark te
Malheide voor de slachtoffers van de ramp te Marcinelle
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Men kope enkele dure
gemeente-ambtenaren

ANDERMAAL, hebben
de ambtenaren van de

Heerlense gemeentesecre-
tarie al voetballend pen
roemloze pagina toege-
voegd aan de geschiedenis
van hun vrije tijdsbeste-
ding. En weer waren het
hun parmantige collega's
uit Kerkrade die het be-
ter deden, weshalve deze
op het V.V.H.-terrein ge
speelde, ontmoeting in 'n
7—4 triomf voor Kerk ra
de eindigde. Wordt — zo
vragen wjj ons in gemoe-
de af — het niet hoog tijd,
dat de Heerlense gemeen-
te-ambtenaren in navol
ging van onze IJmburgse
eredivisie-teams klasse-
spelers gaan worden? Kan
men niet uit eigen bron-
nen putten, *o kope hef
gemeentebestuur (tegen
zwarte prijs desnoods)
enkele dure ambtenaren
Als zij maar kunnen voet-
ballen! Naar andere (se-

condaire) kwaliteiten
worde niet gekeken.
Is dit even wat, die 7 —4
slachting! Elke redhtge-
aarde Heerlenaar met het
hart op de juiste plaats,
zal bij het passeren van
het raadhuis voortaan
moeten denken: achter

deze muren zitten ze nu.
de secretaris met zijn elf
toffe jongens die niet
eens kunnen winnen! Wat
eens de machtige schep-
ping van ir Peutz heette,
wordt door de voetbal-

houding van de hierboven
bedoelde elf, een bouw-
vallige keet. En het zou
ons niet verwonderen,
als op opdrachtgeefstei
voor die imposante flat-
bouw naast 't „raadhuis"
vandaag nog haar op-
dracht introk. Wie wil er
nu bouwen naast een ge-
bouw (toe maar!), waarin
elf van die Men heeft
er tenslotte geen woorden
meer voor!

W/E geven (geen mens
zal het lezen» tot

overmaat van ramp een
kort (lees: veel te lang)
verslag van de jongste
voetbalpoging van onze
kranige Heerlense amb-
tenaren die direct na de
aftrap al in de meerder-
heid geraakten, hetgeen
Silver Muijsers in de 10e
minuut met een doelpunt
wenste te bekrachtigen.
I—o. Kerkrade lachte er
eens luidkeels om en be-
sloot in de 25ste minuut
de gelijkmaker te scoren.

I—l. Men kreeg al trek
in thee, toen Karei Wol-
tërs (geheel overbodig
gezien het eindresultaat)
er 2—l voor Heerlen van
maakte, De thee had
Wolters overigens zeker
niet goed gedaan, want
hij scoorde al 5 minuten
na de hervatting 3—l.
waarna de jongens uit
Kerkrade de tijd gekomen
achtten 3—2 te laten no-
teren. Wiel Ummens
(optimistisch als steeds)
dacht door een vierde
goal de zaken voor Heer-
len warempel nog te red-
den! (4—2)

IMMERS, wat seint onze
correspondent omtrent

deze fase van de strijd?:
„Hierna was het echter
gedaan met het sterke
ïsic!) uithoudingsvermo-
gen van de Heerlense se-
cretarie-mensen." Mooi
zo! Toe maar!
Enfin, we maken er een
einde aan! De Kerkrade-
naren, kennelijk niet moe,
fabriceerden in de reste-
rende tijd nog 5 doelpun-
ten, hetgeen met zich
meebracht, dat de Heer-
lense keeper Hub. Doh-
men vrtjf maal moest
zwichten. „Keeper Doh-
men onderscheidde zich
zeer in deze wedstrijd",

vertelt meergenoemde
medewerker verder En
dat doet dan meteen de
deur dicht!

AMSTLEVEN
Stad en Streek
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Rtjwielbergplaats bij school Naar
aanleiding van een verzoek van
het bestuur der Jacintaschool in de
Fatimaparochie stellen B. en W. de
gemeenteraad voor om ex. art. 72
der L.O. wet 1020 een bedrag van
ƒ lfiOO,- beschikbaar te stellen voor
de bouw van een rijwielbergplaats
aan genoemde school. Deze rijwiel-
stalling is bedoeld voor de kinderen
die op een afstand van meer dan

1,5 km van de school verwijderd
wonen.

Grondaankoop en ruiling: — Aan de
raad wordt aankoop voorgesteld
van een perceelgedeelte voor hoek-
afronding van de Julianastr.; aan-
koop van een perceel in de struiken,
dat inmiddels met goedvinden van
de eigenaars reeds in gebruik ge
nomen is als speelterrein voor de
jeugd van de woninggroep Lange-
berg; aankoop van gronden aan en
nabij Koolholstraat en Rumpener-
straat, bestemd voor verwezenlij-
king van het bouwplan tussen de
Koolhofstraat en de Haansberg;
verder ruiling van grond aan en na-
bij de Sluiterdïtraat, in gebruik ge-
nomen bij het doortrekken van de
Ridder Bexstraat naar de Maastrich-
terstr. en bij de aanleg van de ver-
bindingsweg van de Sluiterdstraat
naar de Ridder Bexstraat.

Nieuwe straatnamen — B. en W.
stellen de gemeenteraad voor de
voetpaden in het complex woningen
voor bejaarden in de Rumpener-
beemden, die de verbinding vor-
men tussen de straten Taelmanshof
en Woendershof. te noemen naar
Rumpenerhofsteden, die in he ver-
leden nabij de R'.imnenerbeemrten
gelegen hebben: Snijdershof en
Bijsmanghof.

BINGELRADE
Verloofden cursus — Woensdag 12
september zal om 8 uur n.m. in het
verenigingsgebouw te Bingelrade
de verloofdencursus een aanvang
nemen. Deze cursus omvat 7 les-
sen op zeven achtereenvolgende
woensdagen. Hij is bedoeld voorna-
melijk voor de jonge mensen uit de
parochies Jabeek en Bingelrade. De
eerste les zal worden gegeven door
mej. Jacq. Jongen uit Schaesberg
over het onderwerp „Is verloving
en Huwelijk alleen een kwestie van
Liefde?"

KERKRADE
Fotoclub Dinsdag, 11 september
a.s. zal de Kerkraadse Fotoclub een
vergadering beleggen in lokaal van
Saanen aan de nummer II straat.
De agenda bevat o.a. een bespre-
king over een bezoek aan de ~Fot-
okino" te Keulen.
Geslaagd — Te Rotterdam slaag-
de voor het diploma ..schoenwinke-
lier" de heer Joh. Ploum uit de
Grupellostraat te Kerkrade.

EIJGELSHOVEN
KERKELIJK ZANGKOOR

Het kerkelijk zangkoor , St. Joan-
nes" ontving een uitnodiging uit
Nieuwenhagerheide, om op zondag
30 september a.s. de plechtige in-
zegening van het vergrote orgel in
de parochiekerk te komen opluiste-
ren. Het koor zal onder de plechti-
ge hoogmis de ~Missa Sancti Edu-
ardi" van Refice uitvoeren en daar-
na ..Laudate Dominum" van Rec«
tor Ritten z.g., welke deze oudrec-
tor van het Gezellenhuis compo-
neerde bij gelegenheid van de plech-
tige inzegening van het nieuwe kerk-
orgel in de St. Janskerk te Eygels-
hoven in oktober 1937.

VALKENBURG
MOTOR TEGEN JEEP

Zondagnamiddag kwam op de hoek
Molenweg - Oud Vaikenburgerweg
een jeep uit St. Maartengvoeren, die
achteruit reed, in botsing met een
motor uit Kerkrade, die uit de rich-
ting Oud-Valkenburg kwam. Beide
wagens liepen materiële schade op.
Nieuwe directeur — In de zater-
dagavond gehouden ledenvergade-
ring der fanfare St. Joseph te Broek-
hem werd tot directeur benoemd
de heer M. Henssen uit Puth-Schin-
nen, thans woonachtig te Nuth,
Hommerterweg.
De nieuwe dirigent zal zijn functie
aanvaarden op zaterdag 15 septem-
ber as.
Jaarvergadering Walram — Zondag
18 september houdt de R.K.V.V.
Walram haar jaarvergadering in 't
patronaat aan de Plenkertstraat.
De dag wordt ingezet met een H.
Mis om 9.15 aan 4e Lourdesgrot,
waarna koffiemaaltijd in het club
lokaal. De jaarvergadering begint
om 10 uur.
Opbrengst collecte Kankerbestrij-
ding — De opbrengst van de in de
hotels en pensions gevoerde acties
ten bate van de Kankerbestrijding
bracht te samen met de huis aan
huis collecte de mooie som op van
ƒ 1500.

MAASTRICHT
AANRIJDINGEN

Op de Franciscus Romanusweg is
de 14-jarige wielrijdster A. M. M. uit
Maastricht aangereden door een
personenauto, bestuurd door H. C.
B. uit Geleen. Het meisje had een
kneuzing aan de linkerarm en is
ter behandeling overgebracht naar
het ziekenhuis.
Op de Maasmolendijk geraakte de
voetganger M. v.d. B. uit Maastricht
in botsing met de wielrijder K .H.
F. uit Smeermaes (B.)
De voetganger bekwam een bloeden-
de hoofdwonde en is ter behandeling
overgebracht naar het ziekenhuis.
Op het Leo XIII-plein had een
botsing plaats tussen een personen-
auto, bestuurd door F. P. uit Maas-
tricht en de wielrijder Chr. K. uit
Maastricht. De wielrijder bekwam
kneuzingen aan de enkels en linker-
voet en diverse schaafwonden. Zijn
rijwiel werd vrijwel vernield.

DIEFSTAL
Op verzoek van de commissaris van
Politie te Breda is te Maastricht
aangehouden de 30-jarige schipper
B H. T., gedomicilieerd in België.
Hij werd verdacht van diefstal en
verduistering.
De schipper is op transport naar
Breda gesteld.

MEERSSEN
H. Familie — De aartsbisschop der
H. Familie hield zondag het z.g. zo-
merfeest met opdracht van nieuwe
leden en huldiging der 25, 50 en 60-
jarige jubilarissen. Circa 20 nieuwe
leden traden toe; een vijftal 25,
4 tal 50, en een 2 tal 60 jarige trou-
we leden kregen de eremedailles.
Ook door de Eerw. pater, die de
feestpredikatie hield, werden de le-
den tot trouw vergaderingbezoek
aangespoord.
A akantie verlengd — Daar men met
de werkzaamheden aan de meisjes-
scholen (Beekstraat) nog niet klaar
is gekomen 's ' "'"'antie verlengd
it donderdag 13 september.

Bejaardenuitstapje
Ubach over Worms

ÜBACJH CA"BR WORMS, 10 sept. —

'Eigen corr.) — Het werkcomité der
gezamenlijke standsorganisaties heeft
voor de ouden van dagen van Übach
over Worms het traditionele jaar-
lijks uitstapje georganiseerd, De 25S
deelnemers hebben — het weer
werkte prima mee — genoten van
een buitengewoon geslaagde zwerf-
tocht door Zuid- en Midden-Lim-
burg. Omstreeks 12 uur vertrok men
vanaf het gemeentehuis in vijf lAO-
bussen en twee personenwagens in
gezelschap van pastoor Peters van
Waubach, burgemeester Hermans,
gemeentesecretaris Janssens en de
wethouders. De Stoet werd geassis-
teerd door de Rijkspolitie van de
groep Waubach en door meerdere
verpleegsters.
In Stein werd de haven bezichtigd.
In het Steinerbos stond een wel-
voorziene koffietafel gereed. Hier
sprak de voorzitter van het comité,
de heer A. Jacobs, de deelnemers
toe. Na een gebed voor de overleden
beiaarden van Übach over Worms,
bracht spreker dank aan het ge-
meentebestuur, de geestelijkheid, de
directie van de 1.A.0., Rijkspolitie
en verpleegsters. Vervolgens zette
men koers naar Born, Roosteren en
de Zelfkant, lodens de rit werden
de heren getrakteerd op sigaren en
de dames op snoep. Tn Brunssum
pauseerde het gezelschap ruim een
uur in hotel Kerkeveid. Hier bracht
de eigenaar vrolijke muziek ten ge-
hore. De stemming die toch al op-
perbest was leidde er toe, dat meer-
dere deelnemers en deelneemsters
de dansvloer betraden. Het was bij
half tien toen de deelnemers in de
thuishaven terug kwamen. Zij wa-
ren vol lof over de prachtige tocht
en de goede organisatie.

Nieuw rijwielpad
in Brunssum

BRUNSSUM, 10 sept. (Kig corr.). —

De gemeenteraad van Brunssum komt
niet woensdag, maar donderdag: a.s.
om 7 uur in vergadering bijeen. Na-
dat de 25 punten tellende agenda is
afgewerkt zullen de drie zilveren
raadsleden, mevrouw M. H. C. de
Vries-Velraeds en de heren J. Lcj.eu-
ne en W. Hiddink worden gehuldigd.
Het wordt in verband met de verbe-
tering van het kruispunt Akerstraat-

Rodemplein-Rumpenerstraat-Prins
Hendriklaan wenselijk geacht een rij-
wielpad aan te leggen aan de noord-
zijde van rte Prins Hendriklaan vanaf
de Schoolstraat tot voorbij de bocht
ter hoogte van het pand Prins Hen-
driklaan 143. De kosten worden ge-
raamd op f 32.000 B. en W. stellen
de raad voor ter consolidering van
een deel der vlottende schuld een
geldlening aan te gaan van f 200 000
a 4*r bij de Coöp. Centrale Boeren-
leenbank te Eindhoven.

Het bier was weer
best!

MAASTRICHT, 10 september. fEig
red.). — In het Staargebouw te
Maastricht weid wederom onder gro-
te belangstelling en voelbare span-
ning de jaarlijkse biertapwedistrijd
georganiseerd vanwege het Centraal
Brouwerijenkantoor
In de afdeling éénmanszaken viel de
eerste prijs toe aan mevrouw Hoen-
dervangers-Kleinens. Hoge Brugstr.
63 te Maastricht met 310 punten;
tweede prijs aan W. Lambrix, Prof.
Moserstraat 38 Maastricht met 303
punten; derde prijs aan mevrouw
Dolmans van der Honing, café Mau-
rjts. Mauritslaan 52, Beek met 275
punten en de vierde prijs aan J. H.
Dielamans, van La Bourse, Markt 37
Maastricht, 260 punten.
De uitslag van de teamwedstrijd was:
le prijs aan Heiny en Tiny Otten-
he.vm van café Het Molenijzer te
Maastricht met 689 punten; 2e prijs
Theo van Hede] en George van Koo-
ten van de Coin des Bons Enfants,
met «86 punten; derde prijs aan W
Oh ijzen en M. Toennaer, van café Het
Paradijs met 664 punten; vierde prijs
Math- Vreydenberger en Ed. Verwey,
van café Heit Stadspark met 648 pun.
ten: vijfde prijs S. Posma en Hub.
Deuremberg, van Momus met 622
punten
De eerste prijswinnaars zullen mee
doen in de finale van deze wedstrijd
in het eoncertgebouw te Amsterdam,

Boerenleenbank
vijftig jaar

ULESTRATEN, 10 september. (Eigen
oorr.). — De Boerenleenbank van
Ulestraten vierde zaterdag het vijftig-
jarig bestaan. Directeur Demacker
gaf een overzicht van de ontwikke-
ling van deze boerenleenbank. De
enige nog in leven zijnde oprichter
van de bank, de heer Bosch, kon we-
gens ernstige mekte niet aanwezig
zijn Hij overleed zondagmorgen in
het ziekenhuis te Maastricht.
Pastoor van Eys herinnerde aan de
goede onderlinge samenwerking
waardoor deze instelling groot was
geworden. Ook door de heer Fles-
kens, voorzitter van de centrale boe-
renleenbank te Eindhoven, werd het
woord gevoerd- De heer Bosch werd
op deze zaterdag nog de zilveren ere-
medaille van de centrale bank toe-
gekend. Deze onderscheiding werd
aan zijn zoon overhandigd. Andere
sprekers waren oud-burgemeester
Opfergelt van Wijnandsrade en de
heer Hutsdhemakers van de LLTB
De receptie weiri zeer druk bezocht,
's Avonds stond een gezellige koffie-
tafel in zaal Jacobs-Bennenbroek ge-
dekt. Hier spraken o.a. de hoofdin-
specteur van de centrale bank en jhr,
P. van Meeuwen. De fanfare „Con-
oordia" bracht een serenade.

WEGWIJS in de ETHER
Woensdag

Hilversum I 402 m
VARA: 7.00 Nws. 7.10 Gym.
720 Gram. 800 Nws. ft. 18 Gr.
5.50 V. d. vrouw. 9.35 Waterst.
9.40 Gram VPRO: 10.00
Schoolradio. VARA: 10.20 Gr.
11.05 Metropol* ork. en soliste.
12.00 Orgelspel en koperkwart.
12.30 Land- en tuinbouwmeded.
12.33 V. h. platteland. 12.38
Instr. trio. 13.00 Nw«. 13.15
Tentoonstellingsagenda. 13.18
Instr. kwint. 13.45 1)# wereld
werd ontdekt. lezing. 14.00
Gram 14.45 V. d icugd. 16.15
V. d. sieken. 16.45 Gram
17 00 Gram. 17.10 Hammond-
trio. 1-7.15 Regerinsguitzending
Rijksdelen overzee: Jeugduitz.
St. Eustatius. St. Maarten en
Saba. door dr J. I-S. Zonne-
veld. 18 00 Nws en comm. 18.20
Act 18.30 RVU: Elektrische
verschijnselen in het dieren-
rijk en bij de mens, door dr A.
Branden. Derde lezing. 19.00
Pianospel. 19,10 Pe hoge feest-
dagen. kUnkb. VPRÖ: 19.30
V. d. jeugd. VARA 20.00
Nws 20.05 Tussen de regels
door 20.15 Gram. v. d. mil.
20.45 De bruiloft is alleen maar
het begin hoorspel. 21.55 Sport.
22.00 Oprraconcert 22.50 Me-
dische kroniek. 23-00 Nws.
23.15 Gram 33 40-24.00 Soc."
nws in Esperanto.

Hilversum II 298m
NCRV. 7.00 Nws cn SOS-h»r.
7.10 Gewijde muziek. 7-45 Een
woord voor de dag. 8.00 Nws
en weerber. 8.15 Gram. 9.00
V. d. zieken. 9.30 V. d vrouw
9.35 Lichte mus. 10.00 Gram.
10-30 Morgendienst. 11.00 Gr.
11.20 Romantiek, hoorspel. 11.50
Gram. 12-10 Holl. liedjes. 12.30
Land en tuinbouwmeded, 12.35
Gram. 12.45 Land «uit water
klankb. 13 00 Nws. 13.15 Lich-
,t muz. 13.40 Der fliegende
Hollander, opera (le en 2e
»kte). 15.30 Oude muz. 1600
V d. jeugd. 17.20 Beursber.
17-45 Orgelspel., 18.15 Gram.
18.45 Spectrum v. h. Chr. Ver.'
en Org-leven. 19.00 Nws en
weerber. 19.10 Clavccimbel en
blokfluit- 19.30 Buitenl. aver».
19.50 Gram. 20.00 Radiokrant
10.20 Evangelisatie-avond. 21-30
NJegro-spirituals. 21-50 Muz-
'uisterv edstr- 22 10 Metropele-
irk. 22 40 Gram. 22 45 Av-ond-
overd 23.00 Nws. 23:15-24-00
Graai.

R.O.Z. 189 m
FM 97,5 mHz
18.00 Nws. 11.10 Deze week...
!8.30 V d. jeugd. Matti Dele-
marre-Tuinstra vertelt. 18.45
Sluiting.

I elevisie
NEDERLAND (kanaal f)
17.00-17.30 V. d kind 2000
Leer om leer, spel.
DUITSLAND (kanaal 9)
16.30 V. d. kind. Daarna fot
17.30 Progr. -overzicht 20.00
Jnurn. 20.25 Discussie. 20.40
Kookpraatie. 21 00-22.00 Politie-
bokstoernooi.
VLAAMS BELG (kanaal 2)
18.45 Testbeeld. 18.55 Gram.
19.00 Openingsbeeld. 19.01
Filmrep 19.30 Eurovisie: Relais
van de BBC: Int. aHetiekwedstr.
te Londen- 20.25 SportuiU.
21.15 Nwt. 21.45 Gevar. mui.

Ballet.
FRANS BELG. (kanaal 3)
iC.45 Testbeeld- 19.00 Kunst-
overzicht. 19 J 0 Boksrep. 20 00
Act. 20.15 Nw». 20.40 Onbe-
kend- 21.15 Eurovisie- Atletiek-
wedstrijden te Londen. 21.45
Pendrz-vous #vee 22.10
Wereldnieuw».

Wegvervoerders vergaderden

Sterkere organisatie
der katholieken nodig
MAASTRICHT, 10 sept. (Eigji-n red.), — De Nederlandse Katholieke Bind
van het Beroepsvervoer op de weg St. Franciscus, „Franco" genoemd,
heeft zaterdag en zondag in Maastricht zijn jaarvergadering gehouden.
Zaterdagmiddag werd de vergadering bijgewoond door minister Algera-
Het hoogtepunt van het congres — levens eerste lustrum — was zondag'
middag, toen mgr Jenneskens, Deken van Maastricht, in naam van de
bisschop van Roermond de algemene voorzitter, de heer O M. Bekedam
uit Rotterdam, het ere-kruis op de borst speldde van Ridder van St.
Sylvester.

Na het welkomstwoord van voorzit-
ter F. Kooren van de afdeling Lim-
burg hield de heer Bekedam een
algemene inleiding over de wet-
aaitovervoer-goederen in de praktijk,
over het loonbeleid en over de ver-
keersveiligheid. Hij sprak ook over
de moeilijkheden van het grensgoe-
derenvervoer in Limburg De heer
Bakhuizen, directeur Ned. Binnen-
vaartbureau sprak over de verhou-
ding watervervoer-wegvervoer.

Minister Algera moest zich als de-
missionair minister een intense be-
perking opleggen. HU sprak over de
goede verstandhouding tussen be-
drijfsorganisatie en overheid. De
overheid dringt aan op vergroten van
vakkennis. Het ontbreekt wel eens
aan een deugdelijke administratie,
boekhouding en betrouwbare kosten,
berekening Vooral in Limburg is dat
van betekenis in verband met het
intematiïnale goederenvervoer over
de weg.

Het kamerlid Dr Verkerk feliciteer,
de namens de Prot. Christelijke orga-
nisatie en namens de Federatie.
Voorzitter Koop® uit Venlo feliciteer-
de namens de Kath. Middenstand.
Pater Dr. Van Galen O.Carm. hield
zondagmiddag de grote feestrede,
waarin hij het belang van de katho-
lieke organisatie behandelde.

In Nederland zitten 9500 zelfstan-
dige wegvervoerders, van wie ruim
4000 katholieken en van deze laat-
sten zijn er slechts 700 katholiek
georganiseerd. Voor de PB O. be-
tekent dit. dat er hoogstens 2 ka-
tholieken kunnen worden afge-
vaardigd

Vooral Limburg — aldus Pater Van
Galen — blijft achter. Deze opmer-
king kreeg kritiek van de heer G. J.
Gulpers uit Schaesberg, voorzitter
van de afdeljng Mijnstreek, die be-
toogde, dat van dP Limburgse ver-
voerders eenzesde katholiek georga-
niseerd is. Dit is een hoger cijfer dan
in één der andere elf provincie® —

spreker telde de N O. Polder mee —

bereikt werd De heer Gulpers vroeg
ook om een meer centraal gelegen
vergaderplaats voor het hoofdbestuur.

Bloemenweelde
te Terwinselen
Geslaagde expositie van

„De Jonge Kwekers”
TERWINSELEN, 10 sept. (Eigen
rorr.t — Zaterdag 8 en zondag 9
september jl. organiseerde de bloem-
en tuinbouwvereniging „De jonge
kwekers" in „Os Hoes" een zeer ge-
slaagde bloemententoonstelling, wel-
ke zich in een uitermate grote be-
langstelling mocht verheugen. De
zaal was herschapen in een grote
bloemenzee, waarin de dahlia het
hoofdmotief vormde.
Door de prima kwaliteit van de
bloemen overtrof deze clubshow alle
vorige, zodat deze amateurkwekers
van Terwinselen loon naar werken
kregen.
Als keurmeesters fungeerden de he-
ren van Loo, opzichter Botanische
tuin te Terwinselen, en H. Moonen
rijkstuinbouwleraar te Heerlen, die
deze keer geen gemakkelijke taak
hadden. De diverse stands waren
verdeeld in twee categorieën: nl.
bloemenstand en tuinaanleg. De
fraaie wisselbeker voor de mooiste
bloemenstand ging deze keer naar de
heer Krimpman met een totaal aan-
tal punten van 56. Voor de stand
tuinaanleg wist de combinatie
Knuth-'Huisman beslag te leggen op
de begeerde wisselbeker. De ove-
rige uitslagen luidden alö volgt:
Hloemenstanden: le prijs Krimp-
man 56 pnt„ le prijs Aaij 54% pnt..
Ie prijs Derks 54 pnt.. le prijs
Übachs 521* pnt., le prijs Peller

pnt.
Tuinaanleg: le prijs combinatie
Knuth-Huisman 57 Vi pnt., le prijs
combinatie Übachs-Jagers 56% pnt.,
le prijs Bisschop 53*4 pnt
Vazen grootbloemige dahlia's: le
prys combinatie Knuth-Huisman, 2«
prijs Krimpman, 3e prijs Derks.
Vazen kleinbloemige dahlia's: le
prijs Krimpman, 2e prijs Derks, 3e
prijs Aaij.
Vazen andere snijbloemen: le prijs
combinatie Übachs-Jagers. 2e prijs
Aaij, 3e prijs Bisschop.
Manden: le prijs combinatie Knuth-
Huisman, 2e prijs Feller, 3e prijs
Aaij.
Potplanten: le prijs combinatie
Übachs-Jagers, 2e prijs combinatie
Knuth-Huisman. 3e prijs Aaij,
Mooiste dahlia va,n tentoonstelling:
le prijs Derks, 2e prijs Aaij, 3e prijs
Feller.

Bedevaart naar
Mariamonument

GULPEN, 10 september. — «Eigen
corr.) — Honderden jonge boeren
en boerinnen uit het Land van Gul-
pen namen zaterdagmiddag deel aan
de jaarlijkse bedevaart naar de Gul-
penerberg. Na een Lof in de pa-
rochiekerk trokken de deelnemers
met een brandende kaars in de hand
biddend naar het Mariamonument.
Daar hield de geestelijk adviseur,
kapelaap P. Bindels uit Bocholtz.
een predikatie.

AGENDA
SCHAESBERG. — Heden, dinsdag 11

september begint het Kerk. Zang-
■ koor „St. Caeeilia" van de St. Pe-
trus en Paulusparochie wederom
met de repetities. Voor de jongens
is dit oim 7 uur en voor de heren
om 8 uur in het K A.-huis.

EYGELSHOVEN. — Zondag 16 de-
cember houdt het gemengd koor
„St. Jozef' haar jaarlijkse concert-
avond met medewerking van de
Münnergesengverein ..Liederkranz"
uit Würselen (D ).

MEERSSEN. — Half september start
de afd Meerssen der R.K.E.H.8.0.
met een nieuwe cursus Eerste Hulp.
Personen boven 18 jaar kunnen
hieraan deelnemen. Aanmelden bij
de heer J. v. Es. Bunderstr 244 of
bij mej. P. Koeh. Burg. Kleuter-
straat S-

—. Deze week wordt in lokaal P.
Dreessens, Markt, een groot flip-
perconcours gehouden. Er zijn
waardevolle pa-ijzen beschikbaar

WATERSTANDEN
Opgenomen maandagmorgen: Mann-
heim 455 — 12, Kaub 340 — 9, Trier
IRS — 2, Koblenz 327 — 11, Keulen
332 — 11, Ruhrort 546 — 11, Lobith
1179 — 9 Nijmegen 953 — 9, Arnhem
948 — 6, Eefde 478 — 4. Deventer 372
— 1, Namen la Plante 174 + 24,
Miastriciht hoofdsluis 439fi 4- 1. Borg.
haren 39fil 4 31. Belfeld 1127 + 9.
Grave 483 + 1.

MARKTBERICHTEN
PLUÏMVEEMARKT

S-HERTOGENBOSCH
'S-HERTOGENBOSCH, 10 sept. —

Op de pluimveemarkt van zaterdag
werden aangevoerd 36 000 stuks. Prij-
zen: kippen (witte) f 1,90 p. kg le-
vend gewicht; kippen (gekleurd) van
f 1,80 tot f 1,85 p. kg levend gew.;
zware jonge kuikens van f 2,10 tot
f 2,15 p. kg levend gew.; lichtere
soorten kuikens van f 1,75 tot f I'Bo
per kg levend gew.; oude hanen van
f 3. w tot t 3.95 per stuk: Tamme ko-
mmen van f 1.90 tot f 1,95 p. kg
levend gewicht.
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