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Voor de Maastrichtse rechtbank eëist
g

1 5 weken voor parketbode wegens meineed

tsk�n �'."gen ontkennen
oezery aan propellet

8'l'R1cuT
• l5 Jan. (Eig. ber.) de M: stric
&grn
htse Rechtbank heeft
fd�
e bo e ag terechtgestaan de 52t I' Jd S.van het parket te Ma asterzake het afleggen van
g
ellng e Verklaring tijdens de be
r be Voor het Bossche Hof in
air � tegen d e direkteur van
eer M. Sm. in verband met
kJ.�ht
r
doen verongelukken
n
ee vu:� het
u
het llof ig, waarvan de heer Sm.
is vrij gesproken. Verdach
l'. J. 8
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. oinva.n:\bepaalde beschadigingen
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d
e
edeling , hand van deskundige
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lei� Ma astrichtse rechtbank,
en d
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dat getuige c. H.
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M.
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� Pas veel later aangifte
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signal eerde handelingen van getuige H.
die als bezwarend getuige in zijn zaak
door de heer Sm. onbetrouwbaar werd
geacht.
Als motief voor de toegebrachte vernie
lingen van de propeller noemde de heer
Sm., dat H. dit had gedaan om met de
beschadigde propeller niet meer de
lucht in te hoeven gaan.
HET IS NIET WAAR
De getuige C. H. kwam verklaren, dat
v an de beschuldiging, dat hij de propel
ler met een beitel zou hebben bewerkt,
niets waar was. Hij had nooit een stuk
gereedschap voor dit doel gebezigd.
Na vevhoor van de politiemensen, die
verdachte na zij n aanhouding hadden
ondervraagd, werden door de rec-htbank
opgeroepen enkele getuigen-deskundi
gen. waaronder drs. J. W. V. scheikun
dige in D€n Haag. Deze kwam tot de
conclusie, dat het uitgesloten was, dat
de beschadigingen met een beitel of een
ander gereedschap waren aangebracht.
De beschadigingen waren in de lucht
ontstaan. Ook de inspectie rijkslucht
vaartdienst, was eenzelfde mening toe
gedaan. Andere deskundigen, o. a. de
heer Br. oud-chef technische dienst van
de Nationale Luchtvaartschool, die door
verdachte als deskundige was aangewe
zen, moesten tot de conclusie komen,
dat er niet met gereeds chap aan de be
schadiging van de propeller was ge
werkt.

DESKUNDIGEN ONOMSTOTELIJK
De Officier van Justitie mr. J. Corsten,
heeft - nadat enkele ge!Juigen à déchar
ge op ondergeschikte punten verkla
ringen hadden afgelegd - geconstateerd
dat deze zaak voor de Officier een per
soonlijk onaangename kant had, omdat
hij verdachte zeven jaar als parketbode
had meegemaakt..
De Officier van Justitie kwam tot een
eis van 1 5 weken, waarvan 10 weken
voorwaardelij k, zodat met aftrek van de
vijf weken hechtenis verdachte geen
vrijheidstraf meer zal behoeven uit te
zitten.
De verdeddger mr. M. Tripels, Maas
tricht zag naast d e obj ectieve beoorde
ling van het gesprokene de subj ectieve
waarden in de verklaringen van ver
dachte, die er wellicht vast van over
tuigd is, de waarheid te hebben gespro
ken, mogelijk door een dwangneurose.
Hij concludeerde tot vrijspraak voor z'n
cliënt dan wel tot een nader deskundig
onderzoek en dan speciaal door deskun
digen op het gebied van de aoro-<lyna
mica, waarvoor hij d e naam van een
Akense T.H. professor noemde.
Uitspraak 29 januari.

onder de bloemen en de gielukwensen
bedolven. Prins CaJ.lie dankte de bewo
ners van Heksenborg voor het im. hem
gestelde vertrouw en. Hij verzocht hen
ook tij dens zijn regeringsjaar hun volle
dl1g,e med1ewerikiintg te verilienen, zodat ihet
cairnavalsóeest te Rcksenberg ook dit
j,a,ar tot ieders volle teVll.'edenheid mag
verlopen.
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GOED JAAR IN "DE
,,HEIDEBLOEM
De KUJ11stwielrijdersvere111i.gli,ng "De Hei 
deb�o€ffi" hie1d zondag j .1. ham joo.r
v,er,ga,d,eo:á,n g in clublokaiail M. Grond,
Rennemigstmat. V<lorz.itter 0. Vand e
berg mocht bij de operung constateren,
dart d,e vergade,ring door alle leden werd
berocht, hetgeen hij beochouwde als een
teken, dat de geest in de vereniging op
perbest is. De j aiarveirsLa,gen van secre
tads J. Hamexs en penningmeester M.
Dortarut g.arv,en ahle <re!Cllen tot entihous.ias
me.
.,De Heidebloem" verzorgde î,n het afge
lopen jaar niet mtnder dan 23 uitvoerin
gen 1111 Nooerla·nd, Duiits1and en België.
Tevens werd medegedeeld, dat de film
van HeerLerh eiide in de toekomst nog
eens op het witte dioek wordt gebracht.
Dat de verenigi:n g tot zulke grote activi 
teH:.en kwam, was n,a,ar de mening van
de viooa-zitter 1111 ho-o:f\dlzaak te danken a,an
de prettige samenwerkm,g tussen bestuur, leden, tra.iners en erebestuursleden. Ook de Heerlerheidse gemeenscha:p
met halar on.on tboorlijk,e steun helpt de
vereniging haar werk VIOOrlga.n.g te doen
vinden. 1ln de na,aste toolromst zullen de
kurwtrij wielen g.ro11Jdig heiisteld worden.
BRANDWEER
Het ,,rollend materi.a,a,l" woirdt uitg,e
STORING
breid. Bovendien 2ial het ten.ue in de De 'br.amJclweanvemJ011giiJnlg lis ov,en,gedttia
komeirudie maJmden dloor een rueww WOT gen a:an de iberoe,psbralnldlweer 'Vlalil Heeir
den ver vaingen. De vereniging z;al ook �ern. Bij branld lkaln men deize bnainldlwoor
voorbereLdingien tr,efoon voor de :Eees t:e  ailia,rmeren 01nldier llllUiIIIIIruer 3333 HefelI1l.en.
lijee
ke viering va,n, haar 55-jarig bestaans
ElenJiede,r .ils ibeV'OetgJd om de brainldiw>eier lte
f st.
verwi/tt�gien. N'aa,m en iaidires vialn de !l)ILaiartls
waar lde h.ufllo verlleenl:i moeit W10mden,
NIEUWE "BOKKER.JEJESJ"-PRINS
De c a<rm1a1viallisV'Cl!:1en1ilgiilnig ,,De Bdk!keme moeiten dlUiÏldleilijik qpigiageven W'Olrfden.
:lrnl!l men
j-e,sj " iJ:J,eeWt •op •url/bblUJnlj/;j_ge wij.ze hla1aJr !lllieu Bij siti(Jlriilnlg in de eldtll1imteit
we PrrlbnlS vex<w,eJik'omJd. Helt Wlals Del:j,o Tu t:hi�nlS tiwedhlt !bij die !heen:- Th. Dtonl'V'en,
mlu!Leirio, ()lu/�. 21 j,aJllr'., 'Wllrl 'bea:1oe\P lkialnltloor Donpliitriaialt 116, tel. K 4492-579.
betdlienld,e lb!J ih€t AMF en llfüd Vlalrl, die :Kéo
nliinlkillijlke :F1am!far,e St . Jlooeph. Plrtllnts De[ I
V'o]gde Flnilr:IS Jlo I ('HlallTl!a,elkers) QIJ. Dalll,CARNAVAL
Cin!llg Nait1cmaJail. Wa'S 1du:1ulk �et 'bülen <let!'lemlon!iemee\Ster Jan Hiond!.ijk een beigûn Daink zij de medewerking van aUe veremookte met het ceT1emoni,rel van de n.i.gmgen en orgacisa:ties zal Bingelrade
p,r,j!111seip110cl];alma1tie. D e � walS
iren dlit jaar voor het eerst cairnawl gaan
itlop ,gesteigten., 1:i()len d e inli€111iW'e prlilnls vea-- vieren. Zon.dag a.s. om 7 .11 uur
m1omli iall!s oop wilt de Apenlklooi, geëscol"- 's-avo.nrls zail dJaal de eerste zitting begin
toor'd ,dlcior die ZWla,aat,,'tJen 'lller RaJaid valil E1Jt. nen.. De Vorst VGm de Kêsschek:nub m�
de ,.,a3'o1kike!Sljilall." wiell1d 'blilnlnle111�. aan de aanwezigen bij de opening voor
Opperlbók: .föe!P Kilemn(jal!ll3 Ollll1lruklte die stellen de eerste raad van Elf. Aan de
Frtiints h,eft Ulal31fl51ue ll?llaJSiker. ElnrtfriiOOl51ilast ze avOOld zal de karnavailsveremdgün,g
werid De1 I d100ir de menûl� Cllnltvialillg'ltl De Meuliewieke" van Oirsbeek haair
De •oui d-1>rfrnsen wa,ren die e€'I15'\len, ct:i.e �erking verlenen. De buuttereed
hem lkwa/Ill!en ier.'ioilte,r,en. De Blolldkiell"Ïe- ners, dei!' Harie uit Oirsbeek en der
j e,sj iboldien heim bij zij1n :i1n11Jr1c1de een n1ieiuw Maan uit Pey<Echt zullen de nodtige kol
dln.llll��i-ielk;e lél1an, 'd'3lt iln de 'tloe1lmmslt d,e der de zaal ingooien. 't Trout en der
ovcru!g,e ,drl1•e ,d!aJ!ll�rnJartlek'es :zJa[ ,ai;mst,e,ren. Paiul lllit Hillensberg wisselen het pro•
"De %cd!d12ill,jC'Jn@e" va1 n SdbJa,ru!berig,e,:,v€11d gr.amma met hun liedjes af. En tot Sllot
wa,rien 1iln viol om�alt en op viollled�g,e zullen de Boere Bleiraers'' vwi. Bean•
s�e!ilçte aa:niwezüg; het qp,�oclhrtJoomlité gie1<ler voo.i! 1IIIU.ZÎek zorge,n. Al met al
zal Bin� een echte ca,mava.lsa
vond .krijgen.

OveJ1gnoot,mc,eld, er M. v. rd. Oev,e,r, Nw
Emdie (i65 jlalair) , igir:oo!lnnoeider B. Gir�eik
v.id. Oevieir, Verisfi[>iênlbdsc'h (45 jaiair-) . moe
der- M. Helilnfen-Grfüek, Vrieheïde (24 ja/air),
lmlnld 8 !!nala!!ltllen.

IIEKSENBERG

INSTUIF-AVOND
Jeug,draad Heksenbea-g houdt zatierdiag
19 jainuooii. as. 's avonds om 7 uuir in de
bovemiaial va.in de kleutwschoo•l haair Îlnr
middeilis bekend gewovden In.stuif-avond
VOO, 16-jm-igen en O'Wder. De Valencia's
ver:ror,gen · h et muzikale d eel va,n deze
avornd.
De
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vóór het seheren

Elke morgen Blett vóór het scheren en U voelt zich de gehele
dag alsof U pas geschoren bent ! Een bijzonder actief ingrediënt
in Blett richt het baardhaar op een speciale manier hoog uit de
huid op. Het uitscheren kan hierdoor véél dieper dan normaal
geschieden! Dit is vooral bij elektrisch scheren zo belangrij k !
Door Blett blij1t U veel langer glad geschoren • • • • • U ziet e r
's avonds nog even schoon uit a l s 's morgens!
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VOLLEYBALCLUB TAVENO
De volJJeybailclub TAVENO hield afgelopen zonidag zijn eerste j aiarvergia,deriJLg. N(udat voorzitter Dekker de leden
een goed wed1strij.djaiM"" bl.ad toegewerust,
bLe ek uit hiet fin,al!ldeel J aia,rversla.g dat
het de nog jonge verenigiJn.g good gaat.
Het be.stuur V31ll TAVENO, wa,aTttit zich
de secretaris en de penningmeester hadden teruggett"okken, ziet er nu als volgt
uit: Th. G, Dekker ( voorzitter) , H. Schif:f\w-s (sec:retair1s, EiwdieveJJd-weg 29) , G.
Dekker (pen,nLngmeester). De kascontrole-oommissiie ww<lt gevormd door de
heren M. va111 de Peppel en T. Fieten,
terwijl de herern B. v,am die Werf en L.
K1eiITTtjens het bestu= completeren.
De vollieybaklubs Sport en Spel en een
team V1aln. Grotius zullen op zate,r,dag 1 9
j.ainuari bij TAVENO een vrienidischiappelijke wedstrij d spelen.
HEIN J REGEERT
DE " HEKSEBESSEME"
In het "Heksehol" Heyltj es V;ond de proclamaitie plia•at!:, � de prins van de
,,Hekaebessem.e - Hem I (:8oltus) I:�m op
ontroerende w1J. . ze afsch1:1d van ZlJ n ond�en. Een i;eiusiacllt�ge - � werd
bm�erngevoerd, die onder leiding van de
pr,esûdent -ywd ontstolkem, lhehg,een '.!11et
veel lawa,a,1 en vuurwerk gepall;l"d gmg.
Toen de ra�et we� op �e bast� terug�eerde bleek, dat m het mv;:endige Calbe Steyaart was gezeten, d!.e door de
emi.n e1;te pres_ïdent der Heksebesseme
tot Pnns Callie I werd geprocln.meer<l
Spontaan enrt!1ousiast waren de reacties
v,a,n het publiek. Het medle1evien . met de
nieuwe prins wais ailgemeen. Hij werd

CARNAVAL
De caa-navailsverenàgilll,g "de Nach-Uule"
houdt op zondag 20 j an!U&'i in haar
,,Uule tempel" (mal E. Vroemen, Sta
BETER KOPEN BIJ
tionstraat) haar prÎl!lSellvproclamatie.
De a,a,nvian.g =n deze avoru:l is 5.3-0 uur,
terwijl de :raad van e'lf, met prins Toon
F�EST I
.
I om 8.11 utH" zijn mtrede zn,l doen. Om
Op 2'01111d,a,g, 20 :ranuaai a.s., zal de ver- 1
9.1 1 uiu- zal p,ri:ns Toon I afsche:id nemen
t aard., groente en fruit
e,ruigin,g, die veel ledJen telt, heit jubilewn ,
Vl3.l!l zijn oruderdaale.n en om 1 0.11 uur
feest vieren. Om 10 uur zal 'n hoogmis
zal men de nieuwe prins proclameren.
tot danikzleggl,ng worden bijgewoond. Na :
A,an de:re M,OII1d zal muzikaal worden
MERKELBEEK, 15 jan. (Eig. corr.) - de hoogmis zullen de mwon.ems diezea- ge- !
meegewerkt door de "Eldlelweisis-Sän
De carnavalsviering in Merkelbeek zal meenrtie alsmede die plaatselijke verenii- ;
gers" en, de buuttereedner Harry M.oo
dit jaar in het teken staan van het elf- gin,g,en in het Jeugdhuis de gelege,n,heid
nen. Als gast ZU'11en de "Nach-Uule"
al'h
.Jarig besta.an der e.v. ,.De Zee mplek- hebben het bestuur met heit jubileum te 1
d e carrnafVlalsverenigil!lg "de
on,tvaingen
kesj". Elf jaar geleden namen enkelen felicioorem.. Van 3 tot 5 uur recipiee<rrt hci
Taaxbreuk" van Schimmert, met I'Mld
het initiatief tot oprichting van een car- bcotuur voor de carnavalsverendgingen
va,n elf en prins, alsmede de hofkapel.
,
lh
navalsvereniging, met het doel de inwo- uit de omgeving.
Gedurende deze avond zullen "De Nach
ners van Merkelbeek de mogelijkheid te
'tevens hun nieuwe schlager initro
Uule'
JUBILARISSEN
"-l.l
bieden verantwoord In eigen dorp carwelke schlager gedurende het
duceren,
-"'"
D
e
heren
Fr.
Deumens,
H.
Rool01
nt, Jo
�.,.
15 jan. ( ig. corr.) - Za naval te vieren. Aan dit doel heeft de Deumens, Luc. Jans8n en Jos. Cox. maseizoon door iedere "Nach-Uul" zal
- vereniging steeds ruimschoots voldaan.
e
moeten worden gewngen. Tegen 1 0.30
�� at· -� januari gaat Kerkrade Met een niet aflatende activiteit werden ken viaruaf de oprich ting van de "Zeem
uur zail. het officiële gied,eeltie wO'I'Cien be
ta� Vol hoogtepunt tegemoet leder jaar opnieuw goed verzorgde car- Pl<"'kloesj " deel uit van het bestuur of de
sloten, zodat de danslustigen aia.n hun
�l i:alsvlering. Voor de ze- navalsfestiviteiten georganiseerd. De op- Raad v,ain, Elf. VaJ112Jel!spa:,e,keoo zullein
treklren kunnen komen. De carn.a,val in
successie heeft de prin- tochten, waaraan steeds nagenoeg de deze piomers zondag a.s. worriden gehul'llde
Nuth i:s weer teruggekeerd en heeft men
t0o. t Presidium van Georg geheIe bevolking op eniger1e1 wyze
PINS DEL I
· · mee- digd.
de jaarlijkse gala-avond
reeds be�rn dat <le "Nach-Uul" niet
1
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tochten in de omliggende kerkdorpen Om half zes zal In zaal Kleuters te Dou- .
111 1 llatt
vleugels weer ml uitspreiden en fier en
' °l'oU lavalsgerechten , waarvan wedijveren en kregen inmiddels bekend• vergenhout een gecostumeerd jubileum- belc];olLven _Rriiins � ' � Olllldleir die . bloemen. troihs
zal fladderen over het "Uule...rijk".
teugen zal kunnen ge- held, hetgeen blijkt uit de grote belang- bal een aanvang nemen. Voor de fraai- De ,,Ralgjtime Ball]dt ��eig !llfüe� allileen
Ie11:ei
�e� llbertushuis, zal zaterdag stelling die ieder jaar van de zijde van ste en origineelste costumering zijn prij- zon_g .:"00r een �gis a nij1a1gien1cl SLreinl!l%e-,u_ blijken te zijn om hen te de Inwoners uit de gemeenten uit de om- zen beschikbaar. De gast van de avond �oot tiJ>dlerug helt loolnJIJJenlliartlen. Wl!l1 de pr1llns,
maiair 1P1reise11Jbeierde odk dlarv-erendie oomialli11t....: op de eehte carnavals- trek voor de optocht bestaat.
Is de carnavalsvereniging uit Tegelen viall:m1JUJziiek
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1t1.._-..
...,.,getiredJein de OU=..e
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ailll
e
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b
uruu1tiveire
n
en
allle
am,op die voorgron,d tredend• BRUNS SUM, 15 jan. {eig. corr.) - De
Nau Cks
�
dere verenJûgliini�en, y� Weililce alalrld ook, get,--,A totam 2460
·t boeken� vol.wasse���u de J.��: 2ll)t!1gi1;vrehy
�l) �
,.,....
�=roen
m
�- voor, dait een en aindeir als officiële receptie, zondagmorgen gehou- aain. ma1S1:ia1all en ortl/giln� 8/al!l. die2Je op- In 1962
� l:n""'-wlJ l v""= de J...,.•.,,,.,..,, gesmeen,ci
�·e� 4390 boe
6540nboek
ZIJil g1aJl1lg kian ga,ain.
den in de Wilhelminazaal a.d. Rumpe- toclht diee[ lte IIJJeffl2n.
J
)SllN.;::_het Pri:namgikle i.s ingenerstr., vond een van de hoogtepunten in
� totaal 1 0� �et aantal lieden
PRINSEN een waardig sluitstuk van
.,_.:.g 146 vol.,;�en en 115 j"""'dleden
�
'J1 ._'l(!e ""' """°-""""..._...,. ...., VCUL'1m• veen groo'5e en
totaal 261. In 1 963 zullen circa 1000 llliieu'r.., �� l!lrootst mogelijke ltLis- De volgende prinsen zijn achtereenvol- stijlvolle viering van het derde lustrum
boeken worden aangeschaft.
we
�� Om 8. 11 UUII" zal heit gens aan het bewind geweest Frans I van de Brunssums carnavals" - en cabaretCARNAVAL
.:h�__ gegeven van een bon- (Deumens) , Sef l (Jos. Latten) , Jan l vereniging "De Kwakkerte .
. _,_,.
KegelcompetHle
_ De IUIÎ,ts,!Ja1g,en Vla/Il de
"ilJt · ;�g van eehte cams.- (Dohmen; 2 jaar i.v.m. watersnood- De Raad van Elf, met in hun midden V�L�oon roru:l,a,g �"'"'-' de �valsver- _p1iaiaitlsellijlke ikei�
dlen :
e lJulildl
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e
kop
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V1a!l
een
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� Mariamde
_
!itt •d,;i ;::,'- Naast de raad van elf ramp) , Joep I (Rademakers) , Pierre I President Henik II, voorziittler G. Boumans m �
1.
N
U
).?1! 1!1!,' "J;lirlesiden,t Gernn:-d Franit- (Schrijen) , Lou 1 {Schlffelers) , Thel l en President Jan Heinen en geflaruke,erd ge�mgd _ _ Rrm,se,nbal, in. het rectoraart:s- Klr'ailllS 5 1
_ l! 112. Alu!tlomla11ik: _ Z'on;12
·�� 1:>tP�dernt vam die Prinse- (Timmermans), Hub I (v.d. Beek) en door de garoe en tan,zmariechen namen hUl:S. TiJdlens . d� komende maanden a131'.1.151cll.'u.lb 3 _ 4
twee uur Jan!! de gelukwensen en g�- wiacht de veTelllJgilnig veirder nog 'n druk VIOIOr Id,e ik!Olllle"nctte weelk ·• 00 VIO(!JgJellidle
aiil Ton i (Wlntraecken) .
SJ "'1:Un de nodige luisterr aDe
l �-,.-.n,.n..
het bestuur en of de Raad van Elf schenken � ontvanii:rs� van velen, d�e beoot pro� Zolildta.g 20 januari w d ij,�en
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Streupers
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,
weisz
Edel
"
zuJ.Ien meewerken die Luc. Jansen Jan Wintraecken Michel e ,1 m�
l\i l\.. �1:):
wij
e, ·
diverse attraco/1!,, de drei Fmgie2leichen Luyten, Lod Schlffelers, Thel 'Timmer- .•�e Brdkke�kkeooh". Hi�ast talrijke om een Prilllsenbal met
�ill!i!.
<>.t
-.J.
g
dat
o
ties,
zal woroen p eluistiero door de
)i J:i� örnchein.. EIIl Vl!IWlelfspre- mans, Jan Dohmen, Hub. v.d. Beek Illlct-carnaval1st�sch� vererug:m,gen, ailshofkape'.I. The Metro Stars. Zat.etrdag, 2
e, vele l)arlicu�i.eren.
.
11...� h.._�le,t Kirchiraotsje.r Mead- Pierre v.d. Beek, Jos Cox (nar) , Nol med
Een hoog,tepun,t tIJd�n:s _de :receptie was felbruiaci, woridit in iheit l"l?<:toraat&hiuris 'n
'lll' !ij""WIJ2lein dart deze meisjes r.endriks, Hub. Janssen en Pierre D e- zek
VER.FRAAIING BARBARAKERK
er
de aa111Weztghe1d van Heim; groite ziitting georgain,iseerd, met als to<pet., 2Jo bezoirugein woooen.
bye.
Viehoff een van de mede-oprichters en S?te=em. o.a. Het TipSY•Trio uit Varus; Ln. de KaikJertse Bar-barakerk zal _deze
--------------------,grote st.eUirnpiJruen in de begûnperiode van Oomrneillre uit Scrunaiien; Dorus uit Tree- week Wl>rden begionnen met de schilde
·
d
de jubi1€rende veren�ging. Spontaan en beek; The Springfi,elds uit Roermond; ·
he �
onder grote bijval werid hem, staanide Frentske uit Siitrtlaro; The Metro Stairs en � g�cr:�
ur:;:rtg�oer!i;n�r
de receptie, door die pt'lesi:dent de hoogste de Bo,eriemJoa,pel vaal Holtum. De tradi.- gedekte tinten, Eim:lte f.abruari zal. het
j.wbilewn-oroe o�andö,gd.
1liionellie :feestaivond voor die bejaardien nieuwe altaiair =r de M arialmpel klaarh
De feestvierin,g rond d,i.t 3e llllstrum werd wrodt op 3 februari gehoudien. Zoindag, komen,, waarna de h� Bru-ba.r
a en
zaterda,gaVIOnd ingezet met 'rn grote en 1<:)_ februari, .z:ail prÏlliS Jo I z.ij,n hear!,cha,p- dioopkaipel zal worden ingericht 1XYI: Mao
stijlv lle jubileum-Zlittilll;g met bal waau-- P� over het Rijk viain .de Koe[l.köp beëin- ria.kaipel. De nieuwe kapel zal door een
'
aan bijrond:er.e medewerlcilrng verleende d1gen en vrordt de niieuwe p!l'!ÏillS uitg,e- gJ,aswiamd woroen a,fgesche.ilden. In de
het bekende Duitse camavalsgesellschaft roepe!l- Voo_r die _j� staat op 23 fe- wtimltermialanldle
n 7Ja1l lhlierliln. mJis �:ree.en
"De Holz Pwre Jon,ge" uit Düren. Om 8,1 1 bt'lllalI'll. � . kdn1 dlerrzli.ttill€ op hert pt"()glram- wrorldlen. Deze ik'a,pell 7Ja!1. ivan �n
t1c1emaakten PrinlS Henk: II met president ma, terw]Jl de camruavalsV'erlendgirug in de .--'-••elliJ'lk TlliJln.
Jan Heinen en de Raad van Ellf, vooraf- avondruire,n een be,roek zal bren,g,en aan
Barba,ra,beeJd zal boven het rechtergegaan door de stadsoodiaiten en tanrnia- het bej�en.oorubrUIXl- (?P die drie dolle zijaltaM
¼)
worden gepJ.a,a.tst, terwijl het
de
uit
35
waa
riechern
.
hun
d
enitree,
m.a
agen ZlJ:n er e gezellige ba:ls in heet kaaii.e beeld vain de Maa gd der Armen
.
b."'
e�1d5tojan. {Eig. corr.) - Het �en, berei)d OID?at me1; m
het afgelopen J)C'rSOnen b�taanrle en praCIMiig geuni- I'leclioriaialtshu.is, dmat
�t
de jaarlijkse nmd- een vasbe p1aiat:s in de nieuwe zijkapel
\ �
lleel, oJ.v. Henk Hens- J�a.r oo� llll �me. e
plaatsen formeerde Dürense e.v. onder gejuich gan,g, waiarbij de ztoken zul1e
\Vind in de zellen. Dat U(tvoerlJ!ligen gm.g r geLimburgse
n woo-dien krij gt, In de kinderkaipel zal een fraaie
v�n
. De Stichllî,ng
binnerngehaald. Na het over en weer bezocht en h et be7Jc,ek aam_ de kleuter- ,,.,..,__,,_-e'l
•-"o�
wior.d!en ,,.e,bOllllWld. 'I1emi!UoitJte
� li.�l11&ie die wel getrokken Lirrnb. Jeugidt-onee[ - diie een vaste kiem werd
tliitreiken va,n de tra,d!itionele oroeis en school.
.,_
k
en '°vvn ventilatieluiken
e
erkram
�d
het
bekend worden van 7 personen heeft - heeft het re- er
�I �
er, en traden adhtereenvolgens op Ver.dJeir heeft ook de2le veoorui.gin,g haatr
en IC'Olnl:llensw81te!rlkerimlgfen wloo1dlen 'l/'OIOll:"aet!:er het voorbije jaar perto-ire i,nmildldiels weeir uitgiebreid met deetek
uit 18 pemonen bestaande Mariechen- mediewe.rkin,g beloofd aan het optochtoo- z;ien
Het ligt Îl!l de bedoeling eerlang en111.t�i..._ � In verheugend te mogen het sprookj e "SneeuWWitj e". Men heeft en Gardedansgiroop, afgew1sseld door de mité, dait die pito
o cht, die oamiavnlsmaan- ke[e· fr'ataüe mooJai1kien te plllalaltJSlen. De
�"'11;,.,.1te
het afgelopen jaar 'n tha,ns irn tobaal _ 15 programma-stukken. garoedansers en heren van "De �wak- da•g zal tr ken.,
orga.niise,ect.
ek
sclllJodl�euJgld lllleemlt een mormi1k VIJIQr de
l'teonr wera. In 1962 werd nl. W� de sprookJ� de grote trekpleister kerte" ; de lmutte.reedners en proma:nente
d
e
1PrieeJkl.s1tlcle� vioor llill,ar iretkemlng.
Ik i,,: llet Is r vestl.gd met 203 uit- IJ:lijve� vormen., .!fl men van plan indiien hiumoristen Wernea.- Etnihar�t en_ J. HeiNEOMISTENFEE ST
eerste maal in de ffin8lll.meel mogelijk, steeds meer sprook- denidiahl. De 66-jari,ge Dr. Rons uit Düren
� he,..��
��
,;:,""r
met zijn Pl"0� van oude en nieuwe
e --n dat een aantal van jes aan, het repe!I'toire toe te voegen.
Hiat
Vioorll.iiJIJ)li!g
oomilté,
diBJt i'l belliam met
HARMONIEFEEST
� �t d� Wer«J overschreden. Wij Voor het lopend winterseiroen - dat toit oohkuge;rs De Kwakkertje" zelf waren
de vooo-bereidiing van het neomistenfeest
h
e
er Henk Bensgens begiim mei duurt - heeft men nog 85 verûegenwooriddg;d d,oor De Kliwa's" en Het aktieve dames-comité van de haa-- van die weleerw. heer A. Sevenheck be-::ue1
"
i.4ii �Van het aantal uitvoerin- voorstellingen voor de boeg en ook voor 't Leike" die op een eigen
ma,nier zijn moni e St. Gregorius org,aniooert op m- �egt op zondag 20 j anuari om 1'1 uur v.m
.
d._�ste Plaats Is deze groei het zomiemei�n zijn al een hei1e reeks �ieke kolder ten beste ga:t'. Na het teroo,g 1 9 j,anuari, in zaiatl Boss een m het patronaat een veir�rm,g
met
� 28 :in aa.n het feit dat niet VOIOO"sbelLin,gen gepland. Het Limb. JEl'lllgd- officiël e gedeelte voiLgde de afmars van g,rootse cabaret- en diamsavo.nd. Het ca- afgevaairdd.gden der Kaocertse veren.igintv
4� 1t oer1ngen bulten Lint- toneel . is voorniemens het proi:,raimma uit beide verentgin,gen en sc�aarden velen bnretgezelschap "Zoinmeblomme"
uit gen.
��n worden gegeven te breiden met stukken voor de :middel- mc-h rond de dansvloer. Prms Heruk II en K.erkra, die-Zon zal het grootste deel van Doel Vl3.il1 deze bespreking is, lll'8 te g;aan
Breda, Den Haar, ba<re schoot S�lba,re progiramma's t Duitse Ta,mmari.echen g.aiven het voo,r- de avond voor zijn rekening nemen. Te- op �lke wijze de plaaitselijke veren.i.gi,nr
'll!t- �
.
allen tien dal!lS op de vens zaJ. de h.armon.ie zelf en. oon dans- gen kunnen en wil1e,n bijiCh-a.,gie,n tot het
lt...
)t.;.
. ::'!' U0osen4aa1 en Nijme- voor deze g oep lliggen gereed dooh de beeld en nodi1tden
subsi.dlies zijn n,iet toereikend om dieze vrolijke klanken van "The Melody orkest medewerken. De 8'VO!ld begmt vrels!Jage,n van dit Kiakertse fee!rt, dat op
¾ntaa Ui.tvoerin,gen kon woo-- uit te V10eren.
om 19 uur.
Mixers".
Eerste Paa.sda,g a.s. zal worden �
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Ubach over Worms

KARNAVAL
Wie wO!I'ldJt de rüeuwe pr.ins van de Geete in de Groenstroat? Deze vraag zal
zondag, 20 jainuari a.s., worden beant woord, wrunt dan zaà d e nieuwe prins
geproclameerd worden tijdens een grote
g,ailia-zitting, dtie te 18 uur begint i:n zaal
Boyrn.ans. Zang, dans en humor zullen
eJ.k,a,ar afwissele n in een bcmt programma1 waaraan mediewerlcimg zullen verlen.en het radio-dansorkest Tony LaJilg
Quintiet, the Young Stars, de Kerkraadse Tweeling, Nöl I.rutgens, Jo Jurgens,
Jo Paulii, Lili Daanoisearux, Hein Reumkens, het duo Donkers, Ad. Jacobs
en
Hub Pécasse. Dit alles ondier leiding van
de presi.client van de Geete en zijrn raad
va,n elf.
Op concours - Een tientail leden van 't
koninklijk erkend flw.t- en tamboercorps
Priioo BernhaTd zullen op 210nda:g, 20 ja.
n,UJari a.s., deelnemen aan een soli.stencon001IrS te Kaalheide, dat aéldaru- geor� worot door het fluit- en tam•
boeroorps Bl.aJuw-Wit. Zij zullen uitkomen in de A, B en C-klasse en in de
Jeu.grlia:f\deling.

DE HEER L. ERKENS OVER.LEDEN
Op 34-ja'l"ige leeftijd overleed itn het zie
loonhuis te Heerlen, op maanda:gmorgien
de h.ee.r Leo Erkens, technisch hoofd.
ambtenaiaa- viarn die gemeen,t,e Ubach over
Worms. De begraifenis vindt p1aia1i.'1 op
dOl?lideNlag 17 januari a.s. om 1 0 uur op
het r.k. kerkhor te Waubach. In ver
baind dammee zijn de klamtoren vooi het
gemeentehlu:is e n va� de gemeeo,1le,be.
drijven op dOOllCl.erd,a;gmgen �oten.

WAUBACHSE BOYS NIEUWS
DonidierdllJg 1 7 jamiua.ri orgianiseert de
· ug,....
__
.,. ___
, _, Valll. u
,.e waubac..,
-uu....u=e
Je
u.� Boys
weer een con.tact-'81V01Ild voor de ouders
Vlaiil hwi jeugd]eden., wa,arbij tevens de
senäor-leden met hun echtgenoten. zijn
uitgieiliQldigd.
heeft de heer H. A.
De jeugicl.c,ommislsi
· 51...__.
·
J. de Kok ULt
•=u bereid
geVODden
om op deze 8IVOlnd e en spreekbem-t te
2lal gevormd worden door de
h�en . H. de Kok, veren.igingsvoorntter
H. K.liln.klem, m�. adv. dr. Res en geest.
adv._ Pater Sans, �t gel?,eel staart; onder
1etdimg
h.oofdjeugdl,ei,cLer Chr. Hamssen.
.
De . avond WO'l'?t gehouden m
het Oratormm en begi,nt om half aicht.

�:1�

=

UBACHSBERG

";interconcert harmonie .-:- Zonda,g�VO!Ild
hield de _:f:lalrfaire St. CecJlia haan- wmbercon.oerit m zaia:l Vonck� Het "Wll!8 een
c-oncarrt een Landskampioen wam-dig. De
� opende met SI;. Jaoobs Denkmal"
"
hll0r.llla weroe n o.'!-. ua,tgevoerd: Prelude
et �. het vietrPlichte_ wm-� op de 1al!ldlsklaimp1oens!;happen; Prmoeville van Gel13ll1Cl Boedl)n en het �henen werk
Wlln de Elligelse oompo,nrl.st S1lleven-Mellema "The Pirates", een �lmisch zwaair
werk, da.t goed weaid llLtgevoerd. Als
piece de résista,n,ce brachit de harmonie de
ouverture "Dichter und Bauer" waaJl"UÎt
blieek: dat het peil van de haa'monde 5'Ïillàs
de lcampioenschapp en nog ndet gedaald
was. Na het concert kond.en de bezoekers
1110g wat dlalnsen bij de mUZÏE'k, dlie door
het orkest "The Menstreets" werd ver2lOII,gid.

-� OCHOLTZ

Ga1a-avond afge1......
__. - De d,oa- de cairnra� Ka:lk an de Boks voor
hedeilBIVand, woeensdaig
. , Ï!ll lolkaal I Jen.
Smid �de g:ala...avond is i.v.m.
het OV'€11"Lijdien vain die pasb>olr afgelast.
Opbrengst collecte. _ De op de beide
ooncertaV0111de,n der Kon. Phil gehouden
oo1Iecte t.b.v. het Plriesberstudiefonds
bracht de som op van f 148,22.
•
W1nkelslwting - Het bestuur van de
middenstandsvereniging heeft alle middenstanders van Olll2Je P
laalts verzocht
om donderdagmorgen a.s. i.v.m. de begrafenis van de parochi€/heroer de winkels en cafés van 10 tot 1 2 uur te sluiten.

Schutterij St. Sebastianus - Op ZOllldag
20 jan. a.s. oo,ga:niseert de schutterij St.
Sebastianus, in de zaal van de heer Joh.
Goebbels, een groot schuttersbal, waarbij als gastlverenig:ingen aalllWezig zullen
zijn : de carnavalsvereniging KaJlc an
de Boks, de schutterij St. Michael uit
�evremant en de schutterij St. Paulus
6
w.t Vaals. Aanvang
uur. Orkest Les
Cubaineros o.l.v. L. v.d. Eynden.

WIJLRE

WILLEM TELL I RUKT OP
. .
.
,, 1 -·•-'�_.
Willem .,,
i e.u
. '""'"""'- • snel <J:e. Leiding 1fil
de VooJ.se-r wmdbuk�tit?
. Afgelotsten ZIJ zich door een
pen �g plaaS.V.V.
ov
erwl.lliilJing 01>
<Krott-Vaals) met
g n 763 r
7
op de t
p ats.
8'j
1le
all
e
ir
wee�m e�1gen
N•��
een vers..,:.ocg men S.V.V.
h� doch ook ç,ste men � eer van
. de
hoogste diai�hutter voor mch op en dat
":'"ats Jain 9rtmams (Willem Tell) met 192
:i.ngen. Wille� Tell 2 daarentegen moesn�t
� loiklaal. Gelissen_ te Vaals tei;,en Ora.
Je 2 het hoo� buigen en verloor eervol
deze an1moeting. Toch Wl8S een der
hoogste schutters een Wiillem Teller, n.l.
de heer Jos. A,3lmains.
Ln die afgelopen week organiseerde Willem . Tull, roede ter traiin.mg, voor hooir
eerste team een w�trijd tege:n Schaesberg welkle wedstriJ d door Willem Tell
gewonnen werd. De mamnen moesten het
echrter in de een- voor die hoogste schutter afleggen tegen het "2W3kke geslacht"
want niet een ma=elijke schutter doch
de Vlrollwelijke schutter mej. Ann.ie Timpe uit Schafaclberg bleek op dleze avood
de meeste ringen geschoten te hebben.

EUGELSH()VEN

,.ST. GENESWS"
De ton,eelverendgillJg ,.St. Geoosi11S" heeft
haia,r programma voor de eerste helft
van 1 963 vastgesteld. Op zoil!daig 17 fe
bruari zal zij , in sameIH'-nerkin,g met het
gemeng,d koor "St. Jo2lef" een culturele
avand venorg,en in d e nieuwe aula vain
het jon.gensinternaiat te Bleij erheide ten
behoeve V'alll de broeders en leerlingen
van dit ÎinlteTl!llaat. 1nmiddels zijn o.l.v.
de heea- Gulikers uit Heerlen de repeti
ties g,estan:-t vain het stuk "Hairten Troef"
van Malherbe. Dit dialeot--stuk zal op
zondag 17 maiairt woroem. opgevoerd in
zaail Nols in het kader van de VeLdeke
wedstrijd.
In februari ml tevens begonmien worden
met de repetities van een sprookje ten
behoeve van de jeitlJg,d. Dere!)!ie hi€11"Vain
berust bij mevr. Rockx uit Chevr-cmOt!lll ;
de datum V'3lll opvOOl'liJ'l,g WO!l1dt niog 'tlJa
der bepaialcL Tentslotbe :z;aJ. er I110g wor
den deelgenomen aan fedieratieve activi
tei.ten te Kerkrade.

SP EKHOLZERHEIDE

EEN NIEUWE JEUGDPRINS VOOR
KERKRADE-WEST
Met groot carnavalistisch vertoon had
zaterdag j.1. in de tot narrentempel om
gebouwde Apollo-zaal varn de heer Puij n
aan de Industriestraat te Spekholzerheide
de proclamatie plaats van de nieuwe
j eugdprins voor het narrenrijk Krichroa
West, Prins Huub I (H. Barlage, Indus
triestraat, Spek'heide). Tevoren was de
elvenraad, met president Jan Derwall aan
het lhooifd, verigerre,IJd van prins Jdhnny I,
prinsengarde en tanzmariechen ond er een
pittige mars van de garde-kapel. het
fluit- en tamboerkorps Rood-Wit uit
Kaalheide, de koude trotserend, door de
straten van Spekholzerheide, naar de nar
rentempel getrokken. Nad at namens de
Kirchroa-West,
Vasteloavends-Verain
pres_ident Jan Derwall de talrijke aan
wezigen. . waaronder we�uder J. M.
Boels, diverse
raadsleden. alsmede de
buitenlandse gasten, het Karnavalsgesellschaft K.G. •,Jecke am Schlich" uit Pier
bij Düren (Dld. ) welkom had geheten,
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o.Lv. Jan Ypelaar, alras voor de juiste
stemming. Als eerste trad voor het voetlicht h et tanzmariechen Gerti Vreuls met
haar tanzofficier Pi et Godschalk op, die
met hun schiitterend ingestudeerde dans
veel a,pplaius oogstten Het Duitse tanz
mariechen gaf hier antwoord op in een
betoverende dans die aller harten ver
overde. ,,Kwatsch en wietse·• strooiden de
buuttereerdners Karel Bron uit Schaes
berg, Frans Souren uit Kerkrade en de
Heidsj er humorist Wiel Vinken in over
vloedige mate rond De zanggroep "Val
lem.'s" oogstt,e ev-eneens vee!!. bijV3il terwijl
de schlagerzanger Hens Ozek, de nieuwe
carn avalsschlager van Dom. Havenith
,,Losse vuur huuj loestieg zieë", welke er
als koek inging, presenteerde. Nadat
jeugdprins 1 962 : prins Johnny I een af
scheidsspeech voor zijn onderdanen had
gehouden, werd hij opgenomen in de
prinsenraad. Nog hing een waas van ge
heimzinnigheid in de overvolle zaal, toen
president Jan Dervvall, in een geestige
speech, de nieuwe heerser aankondigde,
die onder een waar bombardement uit
een levensgroot ,,Pepsi-Cola-glas" sprong
en zich aankondigde als jeugdprins 1963 .
Huub I. Met een daverend applaus werd
d eze begroet, wa arna hij door zijn voor
ganger met de tekenen zijner waardig
heid werd voorzien.
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<Advertentie l

Byzanti_jnse mis
in Heerlen

HEERLEN, 15 jan. (Eigen red.) - De
Slavisch-Byzantijnse liturgieviering in de
kerk van de B. Moeder Anna In het Bell
kerveld te Heerlen, zal plaats vinden a.s.
zondagavond om half 7. Celebrant is mon
seigneur Perridon, vicaris-generaal van de
Oekrainers in de Beneluxlanden.
Mgr Perrldon wordt geassisteerd door
drs. van Montfoort (assumptionist) , die
als diaken fungeert.
Tijdens deze litu:r,gieviermg is het rooms
katholieke deelnemers toegestaan te com
municeren onder twe e Gedaa1llten, mits
men nuchter is Vl!lllalf 4 uur 's midda,gs.
Het "Tilburg:s Byzantijns K�', oode!."
leid.mig vam :!lmter Friederioo, zaiJ. de ge
zam,gen uitvoeren in de RUISSische volks
taal.
De volgende week donderdag, 24 januari,
wordt in de Annakerk weer een Inter
kerkelijke ontmoeting gehouden.

AGENDA

SIBBE
.
.
lla.nnonie St. � Za1Jell:id_ta,g 19 JamlU:311"1
� Hendtriiiks Ja��g; ZIO!lllda,g 'J:7
Jaill. mail HeIJidirûlks J aiarlijkse kienaivood.
BAANRADE
Harmonie S t. Greg.orius, zondag 20 J. an.'
.' . . Belokaa�-. M. Boss, _n1arvergadermg
lan:gnJke mededelingen.
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NIEUWENHAGEN
.
,,Olympla", ZICllldaJg 20 Jan., '-""''""""''
scha'.l)Slhuis ouw mänkes- en ouw wdever-bal. Organisatie: damesoomité•
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