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'VERGADERING OVERv I CORIOLADE 19630 gende half 9 • Week dinsdag, 's avon.clsIVetb,o� onder voorzitterschap
Uis een . • J, Schutgens in het
llloet het' 

ergadering plaats in ver
de or ?-ntwerpen van plannenen in :nJ.Satie van de Coriolade

ltitvoerba 
z�ei:maanden. Degenen 

br�gen 
r�. 1deeen naar voren wil

� we:Jn op deze vergadering 

vtit om
. 

vo::E"!gfE UITNODIGING
lreer1e . E SUNNY BOYS

s" beert� Jell.g'dorkest "The Sunny
gen O!ll �reererende uitnodiging ont� S)>(!�n . rdag 19 januari a.s. te 
ieit � N" in de mensa van de uni
dit orkJllle�en. De negen jongeren�

\V 

, die als muzikaal lei.der 
Berkho egel en als a�gemeen leider 

r'.'Jll.i· lir' tsr 
:! hebben, gaven aan deze 

', dié hun 
arne gehoor . .,The Sunny

. 'Vet7o zescte leveI11Sjaar zijn in
id van rga,� de muziek bij geleee&ISe stu�et Jaarlijkse feest van de
a.s. za� .. :�ten. Omdat het festijn

ll;da �n�� l)OO om half tien des 
IJl Nijlll! Zullen dl Heerlense jonge�ten:n blijven oYernachten. Inuo�• ov �re]d schijnen "The Sunte Zi,in,, tlrigens een graa,ggezien o-r
liog eeri, � l!,á Nijmegen heeft men

Versif.eit l!anb1ooi-ng 1open voor de 
I! \1\!n Groningen. 

�R MERTENS PLV. CHEF
\'erban:ELING BEVOLKING
llraiis . lllet het vertre,k van de heer
�t !)11:a;:t ingang van 1 februari 

e!htg � �angend chef van de 
Al. Ivt lkm,g hier ter stede de 
l)s \\> ertens benoemd. De heer 

at\ielhi,g as tot dUsverre werkzaam op
tien, 0n<Ierwïjs van de gemeente

C.\JlAb-
�-J.' TE MOLENBERG 

1111r in 3anuan wordt 's avonds om 
ht�

ti
het Patronaat te Molenberg

b
an3t 

. Clna:le cabaretavond gehou-
"aii de� het bruisende enthousias
. ?ito1en 

estuurderen van de drum
"et-an�die voor de organi
tot 8tan-i elijk is) kon deze 
t 111 d komen. Het programma� �erse namen van artisten

il. �� h radio- en T.V.-kringen 
G
�. het ebben gemaakt. Zo komen 
� .. _!Oetlicht Die Herzblächer, 

•= n De Harmonetta's.
�� F. Souren zal voor
- --""� op deze avond zorgen.

UIMING 

50% korting 
ICHTING 

Sint .Jan Elv. Toen kort na de bevrij
ding de nieuwe parochie van Mariage
wanden werd gesticht, werd de heer 
Tjeu Verboeket dirigent van het nieu
we l!:erkkoor van deze Paroohie. Later 
was hij nog dirigent van het kerkkoor 
in het rectoraat Mariarade. 
Buiten Hoensbroek was de heer Ver
boeket bekend in Brunssum, waar hij 
vele jaren de dirigeerstok zwaaide bij 
Brunssums Marnienkoor. 
Zijn ernstige ziekte maakte enkele ja
ren geleden abrupt een einde aan zijn 
vele functies, waarvan hij zeer node 
kon scheiden. 
De plechtige uitvaartdienst en begrafe
rtis zal worden gehouden op maandag 
21 januari om tien uur in de dekenale 
kerk van Sint Jan Ev. te Hoensbroek 

MERKELBEEK 
Carnavalsvereniging - Het ligt in de 
bedoelin,g van de e.v . .,de Zeemplekkesj'' 
VOOII" de bejaarden uit deze gemeerute 
eein a;fzoniderlijke camavalszittiin,g te 
houden. De slechte weeucsornstamdighe
den zijn er evenwel oorzaak V'81Il, dat 
het be.stuur dezer v,e,rertiging nog geen 
datum voor deze bonroe avond heeft 
ku,n,nen vaststelle,n. 
Er zijn 8 ca,r.naval.sschlagei,s ter beoor
deling ingezon,den. De im,eru:lers zullen 
op maandag 21 jan. om 8 uur n.m. in 
de bovenzaal va,n café Sm>eetts hun 
schlager presenteren. 

BINGELRADE 
Carnaval - Zondag, 20 januan-i a.s. om 
7.111 uu,r start de onlangs opg,eniohte =
navalsvcroniging met een bonte avond. 
Tijdens deze avond wordt de prins vrui 
het jaar uitgeroepen. 

VAESRADE 
ZITTING GAA.T NIBT DOOR 

De carnaval.szitting van de "Droepnaze" 
uit Vaesrade, zal zondag aanstaande 
niet doorgaan. 

VOERENDAAL 
Lezing. - Met aJs onderwerp de jeugd
crimlnaliteit :oo.l de heer G. van Vlij
men, hoo:fid1nspecteur van politie te 
Heerlen een lezing houden over de he• 
dendiaagse problemen van d-e jeugd. 
Deze lezing welke gehou<len worot on• 
der auspicien van de plaatselijke KAB, 
wordt gehouden za,terdag a.s. om half 
elf voormioddag in Huize Sit Laurentius. 
De toegang is voor iedereen vrij toe
gankelijk. 
Prijzen St Sebastianus. - In het afge
lopen seizoen behaalde de Koninklijke 
schutterij St Sebastianus niet minder 
dan 64 prijzen en wel 5 ereprijzen, 43 
eerste prijzen, 1 1  tweede prijzen, 4 der
de prijzen en 1 vierde prijs. 
Vier ma,al werd het hoogst oontal pun
ten behaa1d voor Binnenkomen Optocht 
en Défilé. Tevens wist zij het hoogst 
aantal punten te behalen Folklore, ex• 
ercitie en Wimpel van Prins Bernhard. 

HULSBERG 
KRADE CARNAVAL 

�----------1 1 Tijdens het p-rinse,nbal, zondia:g jl. in de
narrentempel Bosch, we,rd prins Frans 
I der Beumerwakl!ers officieel aJs heer
ser ove·r Hulsberg geinstalleeird. De 
president va.n de carnavalsvereniging 
leidde deze plechtigheM met assistentie Met een klinkende V1811J de raad van elf. Er bestioind veelT�beekse ca,rnavaJ.s- beLangstelHng, aangezien de donors vanNoamevotme" het nieuwe het Beumelwaldersrijk nog en.ige uren

zaiterdaig in. Om 8.1 1 VlOOr de opening een keuze moesten doende prms Pie<t I (Piet ui,t de vele sollicitaities naar de hoogste 

zijn 
� en eer orure:r de carnavallisten. Om precieci

de stemmig versierde 9 uur moest prins Lei I, onder het zin
.W. Anloldussen iJil,trek-

gen van schLaiger 1962, afscheid nemen ��=m �r
m�: vian zijn opvolger Frans I (F. Ra,gemams

�"llli. de b-'•-·-'·- -hlager- van de Raadhutsstraat) , dlie op geheim°""""""" - zinnige wijze uit een met kolen gestuibte 
de et,emmin,g wel zal miJnschJa,cht naar het pocHum werd ge

loodst. De nieuwe prins V'l'Oeg de steun 

De harmonie Concordlia geeft van zijn vorige colleg1a's va,n de raad en
uïs te Brunssum een van de hele bevolking. De hofkapel z,org
op wijldag 25 jainuari de voor de nodige carna,vaJ,sst-emming. 

fr '17a,n de heer H. Saivelkoul Verrd€r verleenden medewerkin,g; de e.v.
"De Molmuus" uit Klimmen met hun 
befäamde buuttereedn.er, de ree<lner Cor� ring - Zondag 20 ja- nelke va.n Schinnen en Janssen uit Tre€-. 8t; � ,., de r.k. gymnasti,ekver- beek, Teil Uilenspiegel, geassisteerd door �c j e. .... us in het beambtenoa- het Krezie trio.� � OltilarliJkse gymnast�ekuitvoe-

1 1\11,..�e 
2.30 uur begÎint. Dit is het Nieuwe kerkverllchtlng - Het ligt in 't 

� !� �� naar buiten in het nieu- ,voor-nemen ':an . het . kerkbestuur de be
�� liet programma beva.t alle staande verlichtmg m de kerk te ver

' 
�

� de gymnaistiiekisport ruieuwen wanneer het door de parochia
� .:"'lten tnee het r.k. trommel- nen te vorm-en financi€ringsfo,n,ds hen
�ti;_�� h korps St. Ant.onius, Tree- hiertoe in de gelegenheid zal stellen.
1" ��eer G. Ju:rjus met de imi- Kanarievereniging. - Zondag hield de �. � h. 0'?-', De diag wordlt in�ze<t kanarievereniging haar z.g. balansver-� In ltlia Uit dankbaairheid om gardering over de resultaten van de ge� de St. Barbarakerk, waax- hoiulden tentoonstelling. Uit het financi'17an het nieuwe va,andiel. ele versl�g van de secretaris bleek wel 

OIRsn EEK 
overduidelijk, dat deze tentoonstelling, 
zoweJ. VOOir publiek aJs voor de kas, vol-� ·aoa ledliig is geslaagd. Besloten werd in de rJ, �� IJ!o:N JUBILARIS eerstvolgende vergadering met plannen 

SCHAESBERG 
KEGELKA.MPIOENSCHAP 

De heer Gerrit van de Beek is erin ge
slaagd hiet kegelkampioeru;chap van de 
club Treffen is Kunst te veroverEc'n. 
Vanaf het begin van de competitie wist 
hij de leiding te nemen, welke hij tot 
het einde behield. Een bij2JOruiere pres- ' 
tatie, want de heer Gerrit van de Beek 
beoefent eeret sinds vier jaren de kegel
sport. Hij versloeg thans onder an.dere ' 
keizer Rooenboom en ex-keizer van de ! 
Bolt. 
Woensdag 28 februari houdt TIK 't tra
ditionele koningskegelen in clublokaal 
Reindens. 

SCHAESBERGSE KEGELBOND 
Zonda,g 20 j anuari va1t om 10  uur 's
morgens het startschot VOOII' de derde 
ronde voor het kampfoenscoop van de 
Schaesbergse kegelbon.d. Deze ronde 
wordit gehouden op de baan van de heer 
F,ranssen (Markt) .  De vierde ronde heeft 
op 3 februari plaaits in Café de Amstel. 
Op het ogenblik heeft TIK in he,t ploe
g;enklassement de leiding voor De Vlin
ders, Val Urn en Onder Ons. Favor,iet 
voor de titel is Val Urn, waairvan de 
werpers op eigen baan alles op alles 
zullen zetten om de leiding te nemen. 
In de persoonlijke rangschikking leidt 
Frans Gulpers (De Vlinder) met 222 
hout, gevolgd door L. Horsch (Onder 
Ons) en H. Rosenboom (TIK) , beiden 
met 205 hout. 

KONINGSKEGELEN 
,.DE VLINDERS" 

Op de baan van eafé "De Amstel" 
vond het jaarlijks koningskegeLen van 
de keg,elclub De Vlinders plaats. Na een 
enerverende strijd werd de heer G. Vo
gel.sang met 7118 hout in 100 ballen ko
ning. Dit resultaat betekende tevens een 
nieuw baainrecord. Bij de dames legde 
mevr. Vogelsang met 64 l::mt in 10 bal
len beslag op de koninginnentitel. Voor 
hoor be-tekende dit ha.ar derde achter
eenvolgende overwinning waardoor zij 
zieh keizerin d( r kegelaarsters van De 
VLinders mag noemen. Koning en keize
rin werden op hartelijke wijze gehuldigd. 
Het traditio·nele koningskegelen werd be
�1oten met een feestavond. 
Lustrum "Operetteklanken" - Zaterdag a.s. 19 januari zal het R.K. S<:haesberg
se Operette Gezel.schap OperettekLankein 
haax derde lustrum gaan vieren. Het be
stuur ,·an deze vereniging heeft het aan
gedurfd Schaesberg te verrassen met 'n 
echbe Nederland.se première. Na maan
den repeteren zaJ deze jubilereruie vere
nigiing zaterda,ga.vond om 8 uur in de 
grote zaial van het Strcperkruis de ko
mische operette gaan opvoeren "Der 
Graf von Olala". Deze operette, kers
vers geschreven door de bekende com
ponist G. Geller, heeft in Duitsland veel 
succes geoo1gst en het is nu de eel'61:e 
keer dlait deze operette binnen onze va
derlandse grenz.en wordt g,ebracht. Aan 
deze operette verleent het eigen uit 15 
personen bestaande orkest medewerking 
OOlk de bekeruie balletgroep Sylvia ol.v. 
mevr. v.d. Hout zal het geheel verluch
tigen. He,t opvoeren ...-ain deze operette, 
"Der Grat von Olala", zal een waardige 
bekroning worden van het 15-jarig be
sta.an. Aan deze operette werken 20 spe
lende leden mee. De decors en andere 
aankleding wreroen geheel door de eigen 
technische staf in gereedheid g,ebracht. 
Het is raadzaam g,ebruik te ma.ken van 
de la,a,t.ste voorverkoop en reservering 
des midd.ag:s van 2 tot 3 uux in zaal het 
Streperkruis, Het R.K. Operette Gezel
scoo,p Operetteklanken wem 15 jaren ge
leden te Schlaesberg op�cht op initia
tief van de heer Smeets sr, die ook thans 
nog met hart en :Diel verkruicht is aan 
,,zijn" vereniging, Hij iiS ere-voorzitter. 
Trouwens het is opvallend dat sinds de 
oprichting de hechte kero sreeds is be
waard gebleven. Daar hebben we b.v. 
nog de dlirigent de heer v.d. Tillaaro, de 
regii'SSe'Ur Ben Balherbe etc. Het bestuur 
VW1 Operettekla,nken is als volgt sa,me,n. 
gesteld: voorzittet" de heer J. Lemmens, 
secreatarls de heer J. Smeets

1 
Markies

straart 10 te Schaesberg, pennmgmeester 
de heer J. Quaden, dirigent de heer v.d. 
Tillaard, ere-voorzitter de heer Smeets 
sr en geestelijk adviseur kapelaan Lins
sen. Het ledenta.1 van Operetteklam.ken is 
zeer beVT>edigend. Ook buiten Schaesberg 
is "Operetteklanken" zeer gezien. In de 
loop der jaren heeft men met succes op
getreden illl Bleyerhei:de, Chevremont, 
Heerlen, Waubach, Nieuwenhagen., Te
gelen, Vallrenburg, Susteren etc. Het is 
verheugend, dat "Der Graf von Olala" 
ook buiten Schaesberg z;al kunnen wor
den opgevoex,ct, Die verenigingen of or
ga,nj&altdes die- hiervoo,r i,nteresse hebben 
kunnen :zich hiervoor in verbinding stel
len met het secretariaa,t: Markiesstraat 
10 te Schaeeberg. 
Windbuksvereniging EFWV - Verleden 
week was de Schaesbergse windbuks
vereniging EFWV op bezoek bij de 
hoofdkilasser Willem Tell = Wijlre. 
Het Sohaesbergse team verloor met rer
volle cijfers: 768-753. Dit de hoogste 
oorie die tot duwer door EFWV ge
schoten is. Mejuffrouw Annie Tempe uit 
Schaesberg stak alle heren de loef af, 
want zij was met 196 ringen de b€ste 
schu1ster. Heden, vrijdagavond komt 
Willem Tell op tegenbezoek. Deze wed-
91:irijden worden gehouden in zaal Ben 
Jansen en beginnen om 8 uur. 

NUTH 

(Advertentie) 

HOOFDPIJN 
neem 'ASPRO' · 
'Aspro' bevat al les 
om u snel van uw 
p ij n  af te he lpen .  
Vei l i g en verantwoor.d. 
Neem 

. ASPRO' 

Diamanten 
huwelijks/ eest 
in Strabeek 

VALKENBUR.G, 17 jan. (Eig. corr.) _; 
Op 25 januari zal hei zestig jaar gele-

i den zijn dat Joseph v. Caldenborgh met 
Maria. Elisabeth Voncken in het huwe

i lijksbootje sta.pte. Beiden zijn rasechte 
Houthemers. De bruidegom werd er 9 

, ja.n. 1877 geboren, terwijl de bruid 17 
mei 1880 het levenslicht aanschouwde. 

, De naa.m v. Caldenborgh vindt men 
reeds in 1330 in de registers van de ge-

(Advertentie) 

WIJ RUIMEN OP. EN HOE ..... 
Zuiver wollen pullovers 
Zware wollen pullovers 
HOEDEN: 

van 23.75 voor 17.9u 
van 37.75 voor 25.90 

"Borsalino" van 52.50 voor 14.�5 
"Fléchet" van 29.75 voor 19.iii 
Haarvilt hoeden van 19.75 voor 12.50 
Overhemden No-iron van 1 1 .90 voor 7.95 
Overhemden No-iron van 15.90 voor 11 .90 
Sporthemden No-iron van 16.90 voor 11.90 
Verder handschoenen, shawls, petten, sokken, 
pyama's, enz . . . . .  tegen zéér gereduceerde prijzen. 
Op alle NIET afgeprijsde artikelen lO<;é KORTING 

(behalve op artikelen die in 1963 
binnen gekomen zijn) 

meente. In de oude kapel te Vroenhof E D E R  HERENMODE

f. :11,■Îlla!;t;: �;'-�� i i ' iÎ �=:c�:v:!
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Saroleastr. 69 

Ubach over W orn1�

NIBUWE GYMNASTIEKCLUB. 

- :  klooster van 's morgens 6 tot 7 uur 's- Ru1·m J 12/.. m1·q·oen subs1·a1·esavonds voor tachtig eent per dag. 
7� 

Later wem Joseph v. Caldenbo,rgh aan-
nemer. Ve.rschillende hotels heeft hij ge-

De parochie Waubach is thans ook een 
gymnastiekverenigin.g rijk. Van deze 
vereniging kunnen zowel jongens als 
meisjes lid worden. Voor de oefenavon
den heeft de vereniging twee leiders en 
twee leidsters aangetrokken. Deze oefen 
avonden vinden plaats in de gymna,s
tiekzaal van de R.K. Jongensschool St. 
Joseph. Voo,r de bestrijding van de zaal
huur wo,rdit een wek.elijkse contributie 
van 35 cent per lesuur geheven. Zijn uit 
een gezin meer dan twee kinderen lid, 
dan bedraagt deze contributie 25 cent 
per kind. Gegadigden voor het lidmaat
schap kunnen zich voor woensdag 23 ja
nuari opgeven bij kapelaan F. Lemmens 
(Kerkberg 7 ) ,  mej .  A. · Haan (Eygels
hovenerweg 62) ,  de heer J. Gielen Kerk
straat 23 en de heer M. Wennekers Bur
gemeester Beckersstiraat 8. De leden 
dienen zelf te zorgen voor een gymna,s
tiekbroekje en gymnastiekschoenen. 
Dag en uur waarop de oefenavonden zijn 
worden nader bekend gemaakt. 

BILJARTNIEUWS 
De trainingsavonden van de biljartclub 
EWBC zullen in he<t vervolg niet meer 
op :zaterdag doch op vrij.d;ag worden ge
h,o,uden. lJeze nieuwe regeling wordt 
vrij>dag 18 januari a.s. van kracht. De 
training wordt geleid door de bekende 
biljarter Wim van Rosen en wel va:n 21 
tot 23 uur . 
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� op Kerkraadse beg rot1·n� bru.1degom heeft een leven van hard f , f I f 1 
werken achter de rug. Ook zijn vrouw 
is ondanks haar leeftijd zeer vitaal. 
Het diamanrt:en feest begint zondag 27 ja- KERKRADE, 17 jan. (eigen :red.) - Op I Semmarie Bisd'Olffi Roermond f 400; Stu
n,ua:ri met een plechtige h. m,is, opge- de gemeentebegcl"oting 1963 van Keu,krade ' diefonds Limburg f 3750 ; LeYcn=hooJ
dragen door een heerneef, kapeJ 3a!1 Von• ,is voor subsid'ies u;itgellrokJcen een be- Jonge Arbeiders, Maastric'ht, Heerlen en
eken dlie thans in Utrecht verbl!Jft. drag van f 1 .339.386 te verdelen MS vo}gt: Vaals f 11 .355: ,Vormingsinstituut voox
Van '2 tot 4 uur is er een receptie in ho- Pollitiesporlvereniglng f 250 ; Vet'bond meisjes f 265 ; St1chtmg Mater Amalb1l!s
tel Wi1lems-Voncken. In verband met de voor Ve1i1iig Verkeer f 50; Veribond voor scholen / 20710: Kath. Sociale .Akademie
hoge leeffijd van de feestelingen wordt Veilig Ve>I"keer afü.. Ker<k.ra>de f 2.000; SittaJrd t 80; Ver. Soheppen� Ambacht
verzocht geen serenade te brengen, Rec1asseringsvereJllig:ingen J 600; Nederl. Limbllil'g f 50; St. Ga-lach Instituut f 150;
máar er een aubade van te maken, hier- Bond van Pollitie-ambtenaren tot besche:r- Vol1ksho�hool Geerlingshof t 100;
toe ÎlS na de Mis gelegenherd in De Hol- mi,ng van dieren f 300; Kind�itzendling Openbwe bibliothieiken t 61770; Limburgs
le Eik. Noo. Ver. van Suikerzieken f :WO; Lim- Geschied- en Oud'heidilmndig Genootsch ap 

burigse Groene K.ruis, ve:r,pleging krinde- en contirib<utie f 110; Stichting Limburgs 
ren in herste11Jingsoord'en f 6000; Subsidie LandlsciIBJp f 50 ; Muziekgeze1scllapp�n 
Kiuisvere!llÎ,gi.ngien f 1600; Sticllting R.K. f 15300; Zangverenigingen f 5?00; ç>ra1:iJ e 
Oplei,din,g voor Gezinsverzorgsters f 300; wirenig,Llllg Kerk,ra,de f 75ï5; K1rehröaits3e:r 

AGENDA 

HULSBERG Chmist. Ver. voor veripleg,m,g van lijde-rs Vasteloavendsverain f 2500; RKVV Hop€1l 
west End za4erda,g 19 jan., zaal Th. aan vailil:end,e :z,iekte / 2.5; Kweekschool . 1 375; Stichting RK Sportcentrum L1m
M�,rtens, · kwajongconeours. voor Vroedvrouwen Heerlen .f 1�; ; burg, Maastricht f 4-00: Stichtin,g BUJreau

Koningin Wilihe1minafcmds f 500; Zmd I voor Med. Sportkeu,ring KeTkrnde e.o. 
NUTH Limbur,gs Drankweer Comité Heerlen f 500; Bonld tegen vloeken f 25; Jeugd
Minor-jeugd zaterdag 19 jan. 19.00 uur, f 32; Neder!. Congires open,� gezond- W'€llÜ{ f . 21000; Militaiire Tehuizen f 520;
zaal Harst, kwajongconcours. hehdsre��,mg f 4-0; V�. Medlische Maat- CuT�tormm Kath. �gan,gen, Tilb�rg
Minor zondarg 20 jan. 14.00 uur, canrtine �e,li�k �onsu,ltatieb1.llrean.!6 v. � f 25: Culturele Krmg "Het Land \ an

rtveld al.gemene ledenvergade- holnsme m Limblllrg'' f 700; Plaatseli.ill:e Rode • f 6000; Ma3:stnc_hts Conservatoriumv!ln spo ' afdeling Limb. Gro€ne Kruis tbc-bestriJ- f 400; Sociaal Historisch Centrum voo-r rmg. diing, Protestantse wijlkverplegûng Stic!h- Limburg f 500: Stichtin,g "Beroepstoneel 

(Advertentie) 
ting Gezond Limbua,g HOll'Il f 39100; Llm- Limburg" f 500; Orkesten (K.S.O.) f 4500; 
bwigse Groene Kru.is te Sittarr-d (ZIUJige- R.K. Federatieve Bond van Ton�lgezel
lingen oonsultatirebUJrOOtUS en klootarbu- schappen .f 1100; Culturele Raad L1;ffiburg 
rea,UJS f 3-000· Medisch ()pvl()edlk;undlig Bu- .f 250; Muzieksichool f 96.000; Stichting VOOR UW BONT, SUèDE en 
reaiu f 2780· Sticllti.ng Kiru:liervakantie- Limburgs Symp. ho.nie-Orkest f 19080;NAPPA TOT 50% KORTING. 
v.rerk: • Prot Centraail. COIIIlité Vakantie- Stichting Zuid-Nederlandse Ope:-a f �; Bioscoop-agenda - Grand-Theater: za- M • M ngede' spel. Mijnstreek f 2000; Diverse OIIJJd�ij�- Nede-rlandB G€sprek Centrum _! 10; Kos-terdag t.m. maandag: Zondige liefde o4 Ql50n e 
instellin•"en voor buiitern;choolse akt1v1;tei- ten culturele belan,gen f 4000, �arantie-jaarJ ;  vrij.dJag en zondag: De wet van de "' .. :----�,., ,,_ _ bs'di bou St. Rube tushuis f 1200· oorlo•g (14 jaax) . Or"-nie Nassaustraat 32-34 ton ! 14925· Div,erse ondel"W!JSw,,,,=uiu.,,;"'" su 1 e ver- w r , 

-., HEERLEN * f 1700· BijzO!llder Hoger Onderwijs: Groot Limburgs Jeugdtoneel f 250; Jeugdsport
Kon. schutterij "St. Joseph". _ De ko- ' _______ ( gymnastiek, voetbal. enz.) en Sportraad 
ninklijke schutterij St. Joseph hield :oo.-

1 b L b 
f 875(); Kunstkrinrg Ke-rkrade ! 6-00; Bur-

terdag j.l. haar j aarvergadering in ver- Kynologenc U 1· ID urg ����:
é
n 1}

st
((

m
tî;1��ritr

a
,fpi��

enigingslokaal Scheeren aan de Kant-
Fluit- en tamboercorpsen /1000: Bureaus straat. Voorzitter W. Dautzenberg ver- Rechtsbij stand K.A.B. f 250: Dienst voor zocbt een minuut stilte ter nagedachte- MaatschapJ)€1ijke zorg f 7ï7000; Volksere-

nis van de overleden beschermheer van 

h Id d 
• 

· tw (V lkscrecliet m l  f 15· 
de schutterij , burgemeester Herman�. 1· e 1· aarverga er1ng �::��ing f !;500; luchting "Bi.i :Een apart woord van welkom richtte hJJ zondere Sociale Zo� Gracht f 10.000, aan de geestelijke adviseur kapelaan de Bond Nederlandse Militaire Oorlogsslacht-Haa.n. 1n korte trekken liet hij het af- • • . offers f 25: Stichting "Psychologisch In-
gelopen ve.ren.igingsjaar de revue passe- HOENSBROEK, 17 jan. (Eig. corr.) - bied m Nederland hoopt met deze maait- stitu'Llrt Limburg

" J 500; Karoinaal Mindren. De geestelijke oo.viseur wees alle O:n,danks het feit dat de kynologenclub regel de gez�mde opbouw van de ras- szentysticllting f 5250; Stichting 1940-45leden erop dat het voor eenieder een Limburg in 1962 niet haar iraditionele hondensport m Nederland te bevorde- f l50; R.K. Vcrcnigin,g G=iirulvoogdij enplicht is ervoor � zorgen. da,t de schut- clubmatch kon houden - de hondsdol- ren. Patronage f 700: Provinciaal Opbouworterij een grote vr1endenkr�n.g word�. Het beid was hiervan de oorzaak - mag de De termijn, waarbinnen de stambo�n gaan Limburg f 1020; <=;�mrnis�ie BlindenjaarversLag van secreta.rLS F. Niev�- vereniging toch terugzien op een voor- behoren te worden aange�, bl!Jft zorg "Licht en Liefde f 1600; Organen
stein was zeer UJirtvoeri,g. Er bleek mt spoedig verenigingsjaar. Dit hebben de voorlopig gehandhaafd op zes maanden van samenwerking v.h. Maatschappelijk 
dat met trots op dit afgelopen jaar kan vele leden kunnen beluisteren tijdens de na de geboorte van de pups. Het be- Werlc f 16.980; Gezinszorg f 101000; 13eworden teruggezien. Voor het eerst se- jaarvergadering, die in hotel Roberts hoeft geen betoog dat het bestuur van jaard.en-sociëteiten f 4400; Afdelin� �Jn
dert ca. 10 jaren nam de schutterij deel In Heerlen werd gehouden. Na een wel- de kynologenclu.b LimbUil'g haar leden streek van de A.V.O. f 55; Ve!'t;rugm.gen 
aan verschillende kerkelijke en wereld- komstwoord van voorzitter T. Goedma- met klem heeft aangedrongen kennis te voor Vreemdelingenverkeer (Lunb. Felijke feesten. Ook · werd oon enkele kers en de behandeling van de ingeko- nemen van deze belangrijke mededelin- deratie van -) f 1500; Econom�h Teeh
bondsfeesten deelgenomen en werden men stukken, gaf mevrouw J'. Boenen- gen, opcta,t teleurstellingen worden voor- nologiscll Irurti.tuut f 2500; Subsidie Kerk-
verschillende prijzen in de wacht ge- Pijls een overzicht van de verschillende komen. besturen f 37950. 
sleept. Met een ha.rtelijk applaus dank- activiteiten van de kynologenclub Lim-
te men de secretaris voor dit verslag. burg in 1962 aan de ba.nd va.n een keu-
Ondanks de grote financiële uitgaven rig verzorgd jaarverslag. 
bleek uit de kasVErs1agen van le pen- Penningmeester J. Austen l!e<t eveneens
ningmeester W. Hendriks en 2e penning- een optimistisch geluid horen. Hij had
meester M. Frijns, dait de vereniging zijn boeken kunnen afsluiten me� �n
toch nog een ba.tig saldo had overgehou- ruim batig saldo. De bestuursverkiezmg 
den. De aftredende bestuursleden, voor- leverde eveneens geen moeilijkheden 
zitter W .Dautzen�erg �n lre . penning-· op. Zowel de aftredende vOOTZitter de 
meester W. Hendriks, die be1<ien her- heer T: Goedmakers alsook de heer J.
kiesbaa'l' waren, werden met algemene van Elmbt vice-vooniliter, werden met

Eygelshovense begroting 
voor 1963 sluitend 

stemmen herkozen. Als nieuwe bestuu:5- algehele �mmen herkozen. 
leden kooo men de heren P. de Bru!Jn, De geaniimeerde vergadering werd be-

FIKSE REEKS 
de) f 250; Groene Kruis Werken f 9736; 

P. OffeJ:mans en Jac. Smeets. Het be- sloten met een leermme causerie over SchoolaMsendienst f 2860.-; School -
stuur WQrdt nu gevormd door de heren vele rll6Sell, waarbij tevens dia's wer- tandverzorging f 2890.-; Rattenbestrij-
W. Dal.lltzenberg le voorzitter; F. Nie- den vertoond. SUBSIDIES ding f 2065.-; Harmonie St. Caecil ia 
velstein, secretaris; "!?{, Hendriks, Ie pe,n- Belangrijk nieuws . voor �e ��ologep j 2000.-; Muziekvereniging Accordia ningmeester; M. FriJns 2e pennmgmees- waren verder de meuwe nchtlJJnen, die . • J 500.-; Trommel- en Fluitkorps f 250 ;ter en de bestuursleden P. de Bruijn, door de raad van beheer op kynologiseh EYGELSHOVEN, 17 Jan. (Eig. oorr.) -

Gemengdkoor St. Jozef f 250.-; OranjeP. Offermans en Jac. Smeets. De v�- gebied in Nederland werden ontvangen Op de eerstvolgende gemeenteraadsver-
en Barbaraviering f 5272.-; Gymnas-dere verdeling van de bestuursfuncties en op 1 januari 19163 van kracht werden. gadering kan het College van B. en W. J f vindt op de eeratvolgende bestuursver- De vereniging besloot rer voorkoming de raad een sluitende begroting aan- ti�n.iging st• an lOOO.-; Gym-

.;,dering plaats. Met algemene stemmen van minder oirbarc praktijken bij de bieden en zal tevens de begroting in de nastiekvereniging Apollo f 1000.-; Voet
werd als fourier gekozen d:t heer P. Oer- verkoop van rashonden en de aangifte b ha.ndeld worden balvereni,ging Laura, afdeling Jeugd 
lemans. In de kascommissie werden be- van de daarbij behorende stambomen, ;aad �- te . 0 r belangstellenden f 250.- (Onderhoud sportpark f 9046.-) ;
noemd de heiren J_. Blezer, H. ?e . Bruijn tot een intensieve controle bij de fok• er one'? rmg_ v O 

welke uit Volleybalclub St . .Jan .f 100.- ;  Jeugd-en W. Nievel.9tem. Het " 75-J_a.ng :te: kers van rashonden over te gaan. V?or volgen h�er eru�e ge�_evens . werken (KAJ. Verkenners, Gidsen en staansfeest zal �rmoedehJk emoe Juli de met ingang. van .1 januari in werkmg de begrotmg gediept ZIJD. Aan subsidies Studen•ben) f 3650.- ; 2 Jongelingenver-1963 worden gevierd. getreden aangitteplicht_ zullen . door de werd verleend. enigingen f 500.-· Toneelvereniging st. Van de rond.vraag maakte men een raad van beheer gratLs aangiftekaarten . . . . f 200 _. . f . ' • 
druk gebruik. aan d,e fokkers worden verstrekt. Vererugmg vo_or Veilig Verkeer • , Genesms 250.-, 3 -�peel.turnen s�en
Het schietconcours dat georga.mseerd De raad va.n beheer op kynologisch ge- Kindervakantiewerk (Dekenaat Kerkra- f 1500.-; Schut'!enJ St. Seba_sti':nus
wordt door de - schutterij ten bate van de ----------------------------==------- .f 250.-; Verpleging 20 krank=mgen
aanschaffing van nieuwe uniform�n 

E 

f 68000.-; Maatschappelijk Hulpbetoon 
werd .zaiterdag en zo_ndag 12 e,n 13 Ja-

H 
# 

k t St .f 67000.-; �inszorg f 4125.-; Biblio-nuaa-i jl. v�rtgezet 1n het cafe van de armon1e-or es m mma theken f 1400.-; Bejaardenzorg. Socië-heer W. Vodisek aan de Kerkstraat. Za- teit Sterhuis f 600.-; Damessociëteit \>'all 
g� o;..

"" eerder bericht viert de heer ter tafel te komen in.zake de feestvie-
/ il,,��b�.:i:aterda.g, 19 jan., zijn 40- ring van het eerste lui.strum in 1963. 

11,,1� � �e<um bij de P'IT. Pastoor Schlager. - Op '1:/ janruari ml in zaal
� ��� 

dag een hoogmis tot Dreess€n de door het bestuur van de-e, Jt � h.
0Pd:agen. De heer J. Bin: BeumerwaJJder,s bekroonde nieuwe�lbo.,� h lllds zingen. Deze employe schlager 1003 om 6.11 uur worden ge

Bra.ndje. - De wijw:illige brandw-eer 
moest assisteren bij een schoorsteen
bra,nd in d-e woning van de familie St. 
te Hellebroek. Door snel in�ijpen kon 
de schiadre worden beperkt. 

trerdag bleek de heer F. Jurgens de 
Ars f 100 · 2 afdelin<>en KA V f 200 -· beste schutter. :Met liefst 10 maal 36 

b k 
dustri_:_� Oostelij

0

"k M " st k"•punten werd hij winnaar van de 

d 
# 

H 
In ==iap ,, . e 1Jn ree: 

dagprijs. Zondag we� winnaar van de-
concerteer e In oen s roe . .f 2044,08 ; SOCiale werkvoorz1erung

l\ ��tillia v� �ft indertijd ook de hu- presenteerd en ingestudeerd.��e 2aJ. de jubilaris gezongen . 
ti;� ten h�rden gehouden van 112 -
.,_ lllb;� ?• Uize van de heer Orbons, 
�q�r � ""· VALKENBURG 

BUURTVERENIGING 
VIERT FEEST �11<>��� de�t zijn familie en per

l�"'!'.ts. �en '17ro•·�-1·, afd. Hoensbroek, de 
��lG12 lijk einde brengen in zaal De btrur'tvereniging 'N"eerhem houdt za-
�"I; Îtl 1!ld terdag a.s. €en gecostumeeroe carna-
b�. ��liet de heer Orbons, Hl jaar valsavond in hotel ,,Riche" . .Aanvang 8
�� �<Ïii van d,e PIT als hu1pbe- uur. Voor de muzikale confetti oorgt 't
� � �Il 'Wel"d in 19'.?a aangesteld als confetti-orkest "Tempo Band". De me-1-à

t..
��� 1t_I955 bevorderd tot be- neer, die daarbij de dirigeerstok zwaait,

�!� � di �- heet d:iri.gen4 I :omus. Een pronkstuk 
S� �JQre e de heer Orbons in de van de avond wordt het optreden van
� � ""'l!r¾ n Voor zij.n werk heeft af- twee authentieke Spanjaarden. Daarom, 
�\�

l!L4eó� naar schaitting niet min- Neerhemmers en Neerhemmeressen als
�

lt.� h l'o
lldt km.! Ruim negen keer één man en éé.l!- vrouw zronidlagavond

��ij � 0 • • naar het lUilsterriike feest van uw buurt-
11.iet; / ZiJ,n jubil.eumsdag onige- vereniging, die steeds zro verdiienstelijk a.n belangstelling ontbre- aictief is. 

ll()t:, GROTE ZITTING IN BROEKHEM 
" �NSBROEK Oµ 20 jan,ua,ri wordt in .7Jaal M.oon.en. te

EIJGELSHOVEN 
KA V - De KA V ad'deli.ng St. Jan, 
houdit a.s. runsda,g 22 janiuan-i een arlge
m€>Ille ledenvergadering in het zaaltje 
va,n de wed. C. Heckmanns aan de Lau
raistriaa,t. De heer Peschem zail. op deze 
vergaderinig een spreekbeUTt houden 
over bloemen en plain.ten en hert schik
ken hiervan. Na afloop dier vergaderi,n,g 
heeft er een g,ezellig kienen plaaits. 
Bioscoop-agenda - Hollandia: zaterdag 
t.m. maanda,g: Die Flede.rmaus (a.l.) ; 
heden., vrijdag: De D-Man n,8 j.) . . .  Bioscoop-agenda - Hollandia: vnidag 
t.m. maandag: Eine Nacht in Venedig 
(al.) ; zaterdag, nachtvoorstelling: Vr�u
wen uit een andere wereld (14 J ) ;  
dîinsdag en woensdag: D e  D-Man (18 J.)
Roxy-Theater: , vrijdag t.m. maandag:
GeronJ.mo, de laatste der apachen (14 j .)
dinsdag en, woensdag: De man met het
slangenvel (18 j.)

"t hl... Broekhem een grootse ca•rnavalszitting 
�\ ....,.l!:l\ l'JEU VERBOEKET gehouden. President Harie Pappers OUDSTE INWOONSTER 98 JAAR � o-.'E•n heeft veel goeds op het prog,i,amma •• ..,_ • _ _._ van Kerk·rade 

KERKRADE 

�;tel b.._ -· • aw,EDEN stoom. In de buurt kom.en Kusters uit D_e o ....... te lnV-'.?0'"'""'r 
98e verjaar-�� �Uli,ge ziekte is donderdag- Sittard ell:. Appelma.ns, de kampioen x�ert ��� à��!f �eets, inwonend� Q,;,__ ,1 Sint Josephziekenhuis te vian de �1J,nstreek. lin Broekhem heeft bij

ghaar gehuwde oochte.r aain de Linde
t.'•�=•� eden de heer Mathieu Hu- die premaère plaats vam . het . optreden laan 106 te Chevremont. Oma Smeets, .:"Il' 114arï.e Verboeket, ad.mini- van het dw:i Aa<rts-Heooriks w.t Vail.k€'I1- ·et t 1 weer een redelijke ' "an buJ"g Voor de zang zorgen Lex Stassen, gem momen ee 

sti • kte • 
�� , k. 'l'· de wonin,gvere�iging Fritske vain de Post en de Bokkepoot- gezondheid. Van een �r�ï �

e
!�e 

zo g
��� i� � � a.s. {t:1 Verboeket, die op jes; zij worden naituurlijk begeleLd door � m�antM geiedefnlfe� familiekring ��·�1€' 1 

Jaar _zou.:"orden, heeft de hofkapel o.l.v. J. Stevens. De dans- a rdt 
e� · / ardag gevierd.�� bui�- evep m z1Jn woonplaats mamselkes treden met enkele ka.rnava- wo eze ve Ja ·t-•-

i�... �11 'll'el'e verdiensten ver- tistische d,a,nsen voor biet voetlicht. Bejaarden-competltle . .  - De 
d
lll """

t 
gen 

'��-•· � van de eerste wedstrJJ den van e wee-
�� llN:. � e . . . Mirliton - De Miditophllen wijzen er- de helft van de kaartkompetitie van de 
��� li'C! � rueren was hiJ 'll'el� op, cmit zij =g MiTlito:1-l�en kunnen Kerkraadse Sociët��ten van bei:i,arden en 
:,���- "LlJda Hoensbroeks Man gebl"l.lllken. Personen, die hiervoor be- gepensioneerden Z!Jn als volgt. � 'i� \\"

as, 
•.,.._�aarvan :zijn vader de langistell.iin,g hebben, ku,nnen zich opge- Poeg 1· Chevrerrumt I - Nulland I 5-7;� -:"-leket 

� �in tig j aar lang was v-en 1'ij de heer E. Dirx, Grendelplein. Gracht· I _ Kaalheide I 7--5; De Zon I -\ � Q(' <lir! M.gent van dit koor om 
WITTEM 

Heilust 1 10-2; Haanrade I - Kerkrade-
!ti,� �Oo,n g�tok over te dragen Holz I 6-6.
il.:.���. �. &ei &d.i 1:Jeu. Zijn vader was ook Ploegen II: Chevremont P' - Nulland II 
,'.� �:.,� l'll:inistrateur van de wo- L.O. - De uitkering uit het gemeerute- 6-6; Gracht II - Kaalheide Il 7-5; De
\� ;;�%i,� g lioensbroek. Ook in fonds ter zake van het La,ger Oruierwijs Zon II - Heilust II 6-6; Haan.acte II -
.tlt '"'lil. ,,,_}r<ld '!'' · d 

. wordt op de gemeentebegroti,ng voor Kerkrade-Holz II 4-8. \�s·""ler :a-�eu l:Il e voetsporen 1963 geraamd op ruim f 103.000. Ploegen ID: Gracht III - KaalheiJCle III 1,;ra.� tn� d lJ was ?P het ogen- 7-6; De Zon III - Heilus,t m 9-3; 
, �,:'C' ,.,.an d an twintig jaar Mimi- Gemeentehuis - Het ligt in de bedoeling Haannde - Kerkrade-Hk>Jz II 9-3.

llt-"'1« \\ras � worungverenig'ing. hert gemeentehuis in de loop van dit Ploegen IV: De Zon IV - Heilust IV 
�

UI.
de heer Tjeu Verboeket jaar te verbouwen. De kosten. worden op 7-5; Haanrade IV - Kerkrad>e-Hoil.z IV

de dekenale kerk van J 5.000 begroot. B-4. 

ze prijs de heer J. Simons. De volgen- .f 11326,48; Kerkbesimren f 7400.-; 
de schdetda,gen worden gehouden op :za- Voorts nog tal van subsidies voor in-terdag en zond,ag 19 en 20 januari a.s. ne<t zo min als de vak-b!aasmu.sdci van de st,ellingen enz. buiten de geme€nte.in •'het lokaal van de heer Kokol aan de S D • · l d"
Ka:ntstraat; de "Tonjo-bar". Sch.ieturen: ,, emner lXle an MarinierSkapel. die zich daarmee O'V-eiri- ONDERWIJS 
Zaterd�"' van 18 tot 23 U"P en ;zondag 'L' g,erus het een en ander op de hals heb-ben 

f ""' = 
l ld ' 

· -�•d k1 · · • ·  •-•aard JJ"n 4 lagere scholen ( 60.- per leerling)Van 11 tot 13 uur en van 18 tot 23 uur. S Oe.'.P gewe l!P 1n ,ge'h! ..... , voor geen · ein,Je •=• • z • 
t, t, bi-eek in de slotmars "Semper Dix.ielan.d" f 52.500.-; 2 kleuterscholen f 24.017,50; 

BOCH()LTZ 
CursllS opvoedlnr - In de hal van de 
nieuwe jongenss,chDol We!"d clinsdag
aYond j .l. de eerste avond gehouden 
vain de door het Soc. Char. Centrum 
georganiseerde cursus opvoeding. On
dalnks het zeer s]echte we-er was de op
komst goed. Hoofdmspecleur van Vlij
men hield als eerste spreker op dere 
cursus een boeien,d,e en belangwekkende 
i:nletding over "Onze kindieren en de po
litie". De volgende avond wordt gehou
dlen op heden, vrijd,a,g eveneens in 
de hal der jongensschool. De hee-r de 
Kok zal er spreken over "Opvoeding in 
de pralclijk". De:re avond zal niet 2lOals 
aangekondigd om 7 .3() uur begÎJ!me'll, 
doch om 8 Ulll'. Ook de andere a'Von.den 
begil1Jllen om 8 uur. 

SPELENDERWIJS heeft het Harmonie
:Orkest van de staatsmijn Emma giBteren
av011,d in het Luxor-theater te Hoens

broek achter elkaar een aantal ,,zware" 

muziekstukken uitgevoerd, waarbij de 
zelfs voor amateurs ongeëvenaarde speel
vaardigheid en blaaskunstige gerouti

neerdheid nog eens duidelijk werd ge
demonstreerd Dirigent Piet Stalmeier 
maakte een arrangement van Kabalevs
ky's Ouverture "Cotas BTeugnon'', en dit 
nummer kwam als een onvervaard ef
fectstuk uit de bus, als het ware om de
lippen der muzikanten los en de vinge
ren lenig te maken.

Toen girug men, wals dat dan heet, 
simfoinàe-o<I'kestjE' spelen'• ;  Liszts "Les 

Prélud-es" werd door de blaasmuzikan
ten ter hand genomen. Maar desonda� 
de hartig:heid van hun spel moet men 
maar Hever n.iet denlken aan Lis>zts wer-

CHEVREMONT 
kelijlk.e toonkUnsti,ge bedoelin,gen, wan4 
in dit werk krijgen de strijik�groepen 

.. g,eheel andere in-terpebatie-intentJes . .  toe-
A_fbalen pruzen - Op Ba.rbam.dag . or�a- ,gewieZJen dan nu hier te verwezenl!Jkenm�erden _de vak- E:I1 standsorgan1sat1es waren. En wanneer men nu tooh wetenseen verlotmg. De pnJzen van de volgen- en willens de wegen van het siIIlifonie
de lotnummers zijn tot nu toe nog niet OI'kest-domein be-treedt, dan moet menafgehaald, nl. 2I070, 2330, 1409, 479, 2981,  echt ook de Lnlhoud van dit s-iII1ifO<I1ie-3875, 3780, 2898. Tot 4 maal't a.s. kunnen ovkest gedicht op de lege achterkant vandeze !log afgehaald worden bij de heer hert programmablad aifdruk-ken; anden.N. W1ertz,. Klooste:bosstraat 82, Chf:yre• ontlgaa,t bijna elilooen de uitbeelding vanmpnt. Jnàlen na die datum dl:;� pr1Jz� 's mensen revens,loo,p, zoals Lis;zt deze meit ZlJn afgehaa1d vervallen ZIJ aan bei• iJD. dit wertk zo romant.ioch schilderde.
de org,ani.saties. 

SPEKHflLZERBEIDE 
Bioscoop-agenda - Hollandia: Heden, 
vrijdag en 210ndag: Michael Strogoff, de 
heLd der steppe (14 j .) Zaterdag t.m. 
maandag: Der Vogelhän.dler (14 j .) 
Zondag en woensdag; OntJsn.apping uit 
Zahrian (14 j.) Zaterdag en oondag, 
nachitvoorstelling: Met voorbedachte ra• 
de (Str. volw.) . Zond·ag, kindervoorstel
ling; Een schelmenstreek. 

• • • 
MOERIE.NHOUTS 2e Orkestsuite is veel 
minder pTetentieus; Vlaamse volkslied
je& passeren in fikise k!lankpartijen de 
revue. Door de nogal haroe zaalacousticlc 
kwam "de :r,euz-e" bdzond,er uit de kluiten 
gewa.se,n naar voren, of.sohooo, vo-1,gens 
de Antwerpen,aar van MoerenihoUt, ,,.het 
klwez·elken'', uiteraard, het laatste woord 
moest hebben. I,n Harlem Shadows van 
M. Boekel is 't begonnen om 't jl1Zj2;• ele
menit, reden waarom de syncoipe-etfecten 
best nog wat ste,r,k-er geprononceerd naar
v,oren hadd€n kuninen kom€n. nat de
Emma-ma.Dillen op bet sliwk •van J=-stiji,

van sousa, vrelllre gebisseerd moest wor• Schoolmelkvoorz. f 21.030.- (Oudersbij
den . drage f 10.670,-); Lager Onderwijs el

JEF SOMERS ders f 5000.-. Verder meerdere subsi

,,Het fantastische 
element in de 
letter kunde" 

dies voor middelbaar en hogeronderwijs 
elders. Huishoudschool "Stella Maris" 
J 28.100; Mater Ama.bilisscholen f 2000 

DIVERSEN 
Onderhoud Bossen f 11.000,-; Onder
houd straten en pleinen f 57.700,-; On
demoud Plamsoenen e.d. f 17.870,-; On
der.houd Riolen f 8.407,-; Onderhoud 
Begiraaf,plaatsen f 1.895,-

HEERLEN, 17 ja.n, (Eig. ber.) - zo. Reinigingsdienst f 34.362,- (daar staat
als wij gister reeds in het kort bericht- echter teg":n. �er dat f 16.�0,- op
ten heeft de Vlaamse schrijver Hubert brengst rellllgmgsrechten. Dierenpark 
Lampo woensdagavond voor een talrijk f 3.272,-
publiek in het Vendorama aan het RESERVES 
Raadhuisplein te Heerlen een leerzame Nieuw Gemeentehuis J 450.000,- ;  Wauspreekbeun gehoude'!-. De Vlaamse litte- bacherveld f 200 000 _. Woning sane-rator spon een schitterend firmament . • ' • 
van gedachten rond "het fantastische nngen f 5� .300,-
element in de letterkunde. De geldlenmgen per 1-1-1962 bedroe-
De schrijver bracht zijn publiek eerst gen f 5.551.33�,48.
in contact met de theorieën van Km-el Het saldo kapitaaldienst kan onbespro
Gusta v Jung, grondlegger van de mo- ken blijven, daar dit de boekwaarde be. 
derne psychologie. treft van de in de komende jaren nog 
Naast het bewuste en onbewuste van de af te schrijven investeringen. 
Freudiaanse analyse stelt deze Zwitser- 1 ------------------
se geleerde het collectieve ond.erbewus- (Advertentie) 
te. Dit bevat symbolen, archetypen, HOTEL-CAFé-RESTAURANT
van grote sensationele ervaringen van 
onze voorvaderen. De archetypische lit
teratuur is die van het f�mtastische, 
heef,t k1anken die onze ziel doen mee
trillen en ons kosmisch en reli,gieus ver
binden met onze medemens. 
Hubert Lampo voert ons door de letter
kunde op roek naar deze archetypen. 
De grote betekenis van "het fantasti
sche" is dat ze grote schijnproblemen 
relativiseren tot nietswaardige dlingen. 
Dit vindt men ook terug in de goede 
science fiction. 
Hubert Lampo gaf de jeugd die op de
ze avond in grote getale aanwezig was, 
de raad zich eens te verdiepen in het 
boekje van Frieda Fortham "Inlcidin,g 
tot de psychologie van Jung''. 

De Dael
Nuth 

• 
Voor Uw 
DINER• 

RECEPTIE• 
COCKTAILPARTY 

en 
KOUD BUFFET 
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