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Competitie RK-BLOM 

Tr. Vrienden 1 boekte 
eerste zege op SVT 1 

�STENRADE, 21 febr. ( eigen corr.) - ,  De beste schtlltters waren: St. Hubertus 
t[elopen zondag waren de competitie- 1 A. Lamten en H. Latten 197; St. Brigid
11 utters van de R.K. Bond van Lucht- J. Ramakers 1 93 :  St. Lambe11tus J. Of
� 117eerschuiters in de Oude Mijnstreek fermans 191 : Juliana A. Hallingse 198;
o:r in actie. In de Eerste Klasse A ! RKWBCM L. Leendcrs, L. Jacobs en M.
1 kte Trouwe Vrienden 1 zijn eerste I Manikowski allen 179: SVT J. Plas 189
lberwuming in tien wedstrijden. De ringen. 
� lliswedstrijd tegen SV Treebeek 1 Stand Hoofdklasse B!e�:n�!�elijk met 735 tegen 721 ringen Sparta 2 9 8 0 1 l6

St. Huhertus 2 JO 8 0 2 16

� U�tslngen in d e  diverse klassen luid- St . Brigid 2 9 6 0 3 12 
en: St . Lambertus 2 9 5 O 4 10 
�A 1 • St. Brigid 1 74,.'>-748 Juliana 2 10 4 0 6 8 
� WBCM 1 _ St Hubertus 753_772 RKWBCM 2 1g 1 0 9 2 
l! beste schu tte�s waren St. Hubertus: SVT 2 1 0 9 2 

6842 
7,539 
6681 
6702 
7201 
7183 
6441 

-� ll:uppcrtz 197 :  RKWBCM: L. Moonen le Klasse B
t �St. B,·igid :  W. Offermans: 1 90:  SCA: ESWV 2 - Trefpunt 2 687-747· rni, s,cn 193 ringen. : Oud Rumpe 2 • SCA 2 690-730 
!tand Hoofdklasse A: 1 Tr. Vrienden 2 - Vr. Schutters 2 664-779 
it. Lambc1 ' tus 1 8 8 O O 16 6289 De beste schUitters waren: Trefpunt M. 
/t. ll:ube,·tus 1 9 7 1 1 15  6992 : Kochelkom 192; SCA: D. Teunissen 19'2; 
aiiana 1 9 6 1 2 13 6903 • Vr. Schütters H. Beugel 203; Oud Rum-
! \VP.CM 1 lD  4 1 5 9 7532 ' pe H. Dankers 183; ESWV Fr. Tilburg 
1fA 1 lJ 2 1 7 5 7574 182; Tr. Vrienden L. Bronnenberg 177 
v · Ihgid l 9 2 o 7 4 6697 ringen. 
r. Sc:outtcrs 1 9 1 0 8 2 6673 

1 
J
e k_tas�e A
l; V2lk 1 - Sparta 1 75�765 ,efp�t 1 - Luck R.aek 1 753-737
'1· Vncn:kn 1 - SVT 1 735-721
�e be9tc schutters waren: Sparta Heijse 
D J. S::nners beiden 196: Trefpunt B . 
�en 194: De Valk J. Schif_felers 194: 
�. J. .Janssen 184: Tr. Vrienden M. 

Stand le Klasse B 
SCA 2 
De Valk 2 
Trefpun;t 2 
Vr. Schu,tters 2 
De Prins 2 
Oud Rumpe 2 
ESWV 2 
Tr. Vrienden 2 

1 1  9 
10 8 
I l  8 
10 7 
LO 4 
10 3 
11 2 
1 1  0 

0 2 
0 2 
0 2 
1 2 
0 6 

1 6 
0 9 
0 1 1  

18  8011 
16 7322 
16 8061 
15 7455 
8 6963 
5 6989 
4 7631 
0 7012 

:ubec 1 32:  Luck Raek L. Schlosser 189 2e Klasse B
''1gen. ; Trefpun,t 3 - Juliana 3 722-740 
lpa 

I RKWBCM 3 - Sparta 3 717-734 l rta 1 9 g 0 0 18 6952 De beste schutters waren Sparta M.
)�efnu •; t  l 10 9 0 1 18 7600 Cox J.94: Juliana P. Droomers 191;  RK 
D Valk 1 10 7 0 3 14 7522 , WBCM H. v.d. Elzer 182; Trefpunt W.,�P. i ,: s  1 9 3 0 6 6 6604 r Simons 186 ringen.

Kegelen Duitse Banen 

Vier kampioenen 
in Vijlen 

VIJLEN, 21 febr. (Eig. corr.) . - Zonder 
dat er nog opzienbarende verrassingen 
te noteren waren, is het doek gevallen 
over de competitie in het District Zuid
Oosthoek van de Nederlandse Kegel
bond Duitse Banen. In de A-klasse be
haalde Ons Genoegen uit Vijlen het 
kampioenschap. Wel deed Krans 7 uit 
Lemiers dat op eigen baan uitkwam nog 
een ernstige poging om ons Genoegen 
van de troon te stoten. Zij presteerden 
het om hun achterstand te verkleinen
van 102 hout naar 3-0 hout. 
"Veel Hout" uit Bocholtz, dat lainge tijd 
rodelantaarnd11ager was klom weer een 
plaats omhoog. Fortuna uit Mechelen 
dat de vorige keer een enorme duike
ling maakte van de 4e naar de 7e plaats,
kon zich niet meer loswerken va.n de 
1 aatste plaats. 
In de B-klasse werd Ons Vermaak u it 
Vijl.en kampioen, waardoor Vijlen alle 
kampioenstitels voor zich opeiste. Hier
uit blijkt wel dat er in VijLen kundiige 
kegelaar,s zijn. Ons Vermaak liep in de
eindspurt nog vei,der utt, van 31 hou'
na,ar 187 hout. Voor de :rost vonden hier 
geen verschuivingen mee.T plaats. 
Persoonlijke standen A-klasse. 
Het wordt haast eentonig maal!' ook 
hier. eviernals in de B klasse, was het 
weer een lid van de Vijlen.se club Ons 
Genoegen n,l. L. Hagelstoin die met de 
hoogste oor ging strijken. Hij verhoo,g
de zijn voorsprong n,og van 64 tot 70 
hout. Enkele goede prestaties k1.ID11Je111 
we verinelden van J. Biermans (Le
miers) welke van de 13-e na,ar de 7e 
plaats klom en H. Groten (Nyswiller) 
welke van de 1 2e naar de 9e steeg en .J. 
Heijenrath <Lemiers) welk,e van de 17e 
na,a,r de opklom. 
Persoonlijke standen B-klasse. 

(' r 1 9 3 0 6 6 6591 i 
l�ck Rack 1 9 1 0 8 2 6568 Stand 2e klasse B 1· Vrien:lcn 1 10 1 0 9 2 7128 , Sparta 3 
� 1{1 " .  

1

. St. . Larnbertus 3
g" a.-se A Juliana 3 
D•v . Docnr;ide 1 St. B,·igid 3 737-722 , Vr. Schutters 3�e beste schut.ters waren SVD J. Offer- RKWBCM 3'i�ns l 92 : St. Bl'igid P. Schobben jr. 187 SVT 3 

10 10 
10 7 
1 1  6 
10 5 
11 4 

0 0 
0 3 
l 4
1 4 
1 6 
0 !i 
1 7 
0 10 

Ook hier moeten we een kegelaar uit 
Vij len als kampioen vermeLden nil. M. 
Zinken van ,.Ons Vermaak'' uit Vijlen . 
Het voorspelde gievecht om de 2e pla,a,ts 
werd gewonnen door W. Collarl uit 
Bocholtz die de vorige keer :f:raiad van 

20 7541 de 7e naar de 2e plaats steeg. Hij ver-
14 7271 'grootte zijn voorsprong op rno. 3 nog van 
13 7849 7 op 23 hout. Rest ons nog te vermel-
11 7031 den dat het oude en roemruchte Forlu-

gen. Trefpunt 3 
l°'!fdk!asse B Oud Rumpe 3 

9 4 
1 1  3 
10 0 

9 7786 na uit Mechelen moet degraderen naa,r 
8 6398 de B-klasse en dat Ons Vermaak uit 

7 7887 Vijlen zal promoveren naiar de A-klas-
0 6708 se. 

St
hana 2 - SVT 3 743-734 PROGRAMMA s · liubertus 3 - St Lambertus 2 7�8-731 d 

Eindsta-rnd clubs A-klasse: 1 .  Ons Ge
noegen 1884,2; 2. Krans 7 18812; 3. Gut 

t. BrigLct, 2 • RKWBCM 2 726-704 1 Op" 2 maart zu\len . e volgende
1 struden pla,ats vmden . 

wed- Holz 18500: 4. Veel Hout 18353; 5. Po·e
delhaters 18320: 6. Ons Vermaak 1,8203; 

---- --------- --- J Hoofdklasse A 
S:. Brigii-d 1 - RKWBCM 1 

7. Fortuna 18172.
Eindstend B-klasse: 1. Ons Verm.-ak 
18032: 2. Gut Holz 17845; 3 .  Ons Genoe
gen 2 17841 : 4. J.K.V. 17009; 5. Veel Ir��rtinghaan in 

Evgelshoven 
fy . ... , 
1� iELSHOVEN, 20 febr. (eig. corr.) -
tr ot begin van dit j_aar nog zal in 
Ie geJ�.b�vcn een ka1·t1ngb2an worden 
�a�Pend. Een :NV van Eygelshoven,;e 
lle/tng-spodvrienden heeft het initia
!o tot het stichten van deze baan ge
bàl\l-en. welke na Vaals de tweede in 
\ar . sa-ort in Limburg zal zijn . Gezien
� n1nke groei die de skeltersport in
� contreien momenteel doormaakt,
�kent deze tweede baan voor de Lim
\ gse piloten een zeer welkome nieu
Le lnogelijkheid tot tra,inen en het hou
� Van wedstrijden. De piloten mogen 
�elijk met hun race-karretje nl�.t op
�at rijden. zodat ze alleen maar kun
ilt trainen voor het begin van wedstri.ieo: op het daartoe uitgestippelde par-

rs. 
1

� OPENINGSWEDSTRIJD l. bo
seizoen van de Interna,tionale Skel-

1 !lid Limburg zal worden geopena 
, een race te Maasniel, waar de or-

11,;:•�atie in handen is van de Philhar
�e. Gezien de lange rusttijd voor de 
�s za,1 het in Maasniel bijzo,nder 
,� ga·an worden, want wanmeer 
i.stchts 75 pot van de licemtiehouders
� starten dan zouà,en nog altijd 80 
�"llners met hun karts op het circuit 
il'Schijnen. De Philharmonie, heeflt . 'n
IQ atenicircuit gekozen bij de Beatnx
�an <tegenover N.V. Philips) . 
lallllr het sei7.-0en van de I.S.B.L. zal 
te11"angen, zal nog een algemene leden
Cergadering worden gehouden, waarop " huishoudieliike reglemen,ten zullen 
�rden 1so-edgekeuro. VooT de renners 
fen de uitbreiding van het aantal kl-as-
11 lllet een C-klasse in de 100 cc zeker
t:, on.neet.tig zijn. De "mindere go
DtiJ ' krijgen nu ook volop kansen in dP

�en te vallen .  

Re�ionale BilJarthond 

ERRSTE NEDERLAAG 

VOOR EENDRACHT 

i,� �AKT MACHT 

St. Huber1tus 1 - St. Lambertus 1 
Juliana 1 - Vr. Schutters 1 
Hoofdklasse B 
SVT 2 - St. Hubertus 2 
St Lambertus 2 - St. Brigicl 2 
RKWBCM 2 - Sparta 2 
le Klasse A 
Sparta 1 - Trefpun,t 1 
Luck Raek 1 - SVT 1 
Tr. Vl'ienden 1 - De Prins 1 
le Klasse B
Trefpunt 2 - Oud Rumpe 2 
SCA 2 - De Valk 2 
Vr. Schutters 2 - ESWV 2 
De Prins 2 - Tr. Vrienden 2 
2e Klasse A 
Oud Rumpe 1 - RIA 1 
St. Brigid 3 - ESWV 1
2e Klasse B 
.Julia,na 3 - SVT 3 
Vr. Schuijters 3 - St. Lambertus 3 
Spar.ta 3 - Trefpunt 3 
Oud Rumpe 3 - RKWBCM 3 

Hout 16980; 6. Ons Vermaak 2 16728. 
Ehndstan.d persoonlijke wed.strijden A
kla,sse: 1. L. HagelsteLn Orns Genoegen 
3879; 2. C. Deswij.1en Veel Hout 3809: 
3. Arn. Krott Kra,ns 7 3790; 4. J. Du
mont Gut Holz 3782: 5. G. v. Proeme
ren Ons GE'noegen 3760: 6. W. Krott sr.
KrantS 7 3748: 7. J. Biermans Krans 7
3748: 8. J. Bodelier Ons Vermaak 3742;
9. H. Groten Gut Holz 3740; 10. J. Lu
cassen Gut Holz 3732. 
Eindstand persoonlijke wedstrijden B
klaisse: 1. M. Zinken Ons Verm.aiak 3680: 
2. W. Colle.rt Veel Hout 3650; 3. M. Gul
pen Ons Vermaiak 3627: 4. J. Hendriks
Gut Holz 3620; 5. M. Vermeeren KJV 
361 1 ;  6. P. Jaminon Ons Gen,oegen 3604; 
7. P. Severijns Ons Vermaak 3585; 8. P. 
Hambeukers Gut Holz 3583; 9 . .J. Jami
IllOn Ons Genoegen 3567; 10. H. Baggen 
Orus Genoegen 3550. 

Volleybal in het zuiden 

Moeizaam bevochten zege 
SDO op SWIFT van 

ook niet en de drie andere sets won Ma
rathon, zij het dan ook met klein ver
schil. 

(Van onze volleybalmedewerker) 
HEERLEN, 21 febr. - De belangrijkste 
wedstrij.d in de volleybal hoofdklasse he
ren, V.C.R. - Smash, kon geen doorgang 
vinden, aangezien de aangewezen DameskJ_asse - Hier won St. Jan met
scheidsrechter het niet nodig achte om grote c1Jfers_ van Maraithon; de setstan
aa.riwezig te zijn. Hevok, dat bij E.V.v. l den 15:-6, l!.>--5, 15-2 en 1�-1 spreken
op bezoek ging behaalde een regelma- 1 voor zichzelf. O .D.S. was met opgewas
tige 3-0 overwinning op deze zwakke I sen tegen het __ technisch goed spelE:nd 
tegenstander. Moeilijker was het voor Hee_rle1;, ter:w1Jl Smash II t�gei: He,;ok
s.D.O. om belde punten in het bezit te II emd1gde m een 3-1 overwmrung voor 
krijgen, Pas na vijf sets lukte dat. de Hevok-reserves. 

Heren 2e klasse - In 2A boelote S.V.M.
een overwinning tegen Hevok III doch 
r:.oest zijn meerdere erkennen in Madra 
UI en Heerlen 1. Rod,a II ging op de goe
d,e weg voort en bond nu Madra III aan 
de zegekar, terwijl Bekkerveld geen en
ke}e set aan Grotius afstond. In 2B 
maakte Petrus en Paulus geen fout en
deze ke,er za,t Madra II in de hoek waar 
de klappen vielen. 

Gemeenteraad vergaderde 

Voorlopig komt er nog geen 
zwembad in Simpelveld HEERLEN m,oveerde men naar de Eerste klasse. 

Nadat men .in 1959 ook in deze k1asse 
JUDOKAMPIOEN de hoogste eer voor zich had opgeëist 

werd de promotiecompetitie met succes Afgelopen zonidag werden in Eindhoven doorlopen en sindsdien speelt Falco 1 i nd e  Zuidnederlandse judokampioensch ap- de Overgangsklasse steeds een toor.aanpen voor junioren in de licht , midtden gevende rol. Di:t jaar zal het kampioen.sen zwaargewichtklasse gehouden. In de team opnieuw proberen via de promo'..ie
zwaargewichtklasse wist de Heerlense wedstrijden h�t Hoofdklasserschnp te bejudoka B. de Man van sportschool van reiken. 

Gemeentelijke 
financiën lieten 

het niet toe 

sloot de raad de medewerking te verle
nen. 
Gec,n booonkmgen had de ra,a,d tegen 
de voorgesbeldie wijziging van de Ge
meenschappelijke Regeling Vol-ksore
dietban,k Mijnistreek Oo:;it, en de Alge
mene regelen van verkoop van bouww-

SIMPELVELD 21 f b (E. ) rein,en. De regularisarl:.ie van de gem-ee,n,-
• e r. ig. corr. - tebegrotin,g verkreeg eveneen,s de goed-ht een prettige sfeer behandelde de

1 keuring 'va,n die raad.

de Venne beslag te leggen op de titel. In verband met ziekte van N. Schreu,5 In de finale versloeg hij zijn Helmondse heeft het bestuur besloten de viechg tegenstander met 'n snelle eerste arm- van het kampioenschap uit te stellenworp, wa·arna hij met een handgreep 'n tot na de nog lopende competitie.eind ma.akte aan het gevecht, H. Goed- · raad van Simpelveld woenS$lagavond 'n 1 
dertien punten tellende agenda. 

1 
NIEUW RAADHUIS

Wethouder G. Houben en raadslid P. A. De bouwkosten van het nieuwe gemeeinKerckhoffs waren door ziekte verhin- tehuis aam de Markt zullen in totaia-1derd. Ook was afwezig het �s11� H. J 474.000 belopen. De raad stelde nogJ. Ot�en dat op deze dag zijn 40-Jarlg een aanvullend orecliet beschikbaar van

makers, eveneens van sportschool van 
de Venne bereikte bij de lichtgewichten 
<l-e tweede plaats. KLIMMEN 

huwelijksfeest vierde. J 74.000,-. 
BRUNSSUM 

,.Klol.5köp". - De Langeberg,s,e Klots
köp organjseren. zondag een gekostu
meerd bal met attracties en prijzen. 
Kostumering is niet verplicht. Maandag 
begint men om 6. 11 uur en dinsdag 
hoUJdt men de boerenbruiloft. Het Yer
jonglde dans- t n showor�est Les Trou
baclJOurs onder leiding van Piet Suyker
buyk zal de muziek verzorgen. Het 
,,Jonge bruidspaar" wordlt thuis afge
haald door prins Sjaak I mat zijn spe
ciaal feestcomité. Na een korte rond
tocll.t door de Langebergse straten, 
waarbij de prins de kinderen zal trak
teren, arriveert de stoet rond half zeven 
bij het Barbarahuis, waar de "huwe
lijksplechtigheid" zal plaatsvinden . De 
bruiloftsstoet zal de volgende route ne
men: Akerstraat, Langeberglaan, C. 
Huygensstraat, Wreenweg, Barbarahuis 

Sleuteloverdracht. - Zondag 24 feb: ua
ri trekt vanaf het Vrijthof een stoet, 
waarin de drumband van de schuttcij 
en de harmonie de Berggalm meetrek
ken, naar de won.ing van prins Wiel II. 
Vandaar zal de stoet vertrekken nMi r  
het gemeentehuis, waar bu,gc,mceste, 
Wolfs de sleutels aan prin,s CarnaYal 
zal overdragen, ten teken van diens on
beperkte macht tijdens de carnavalsda
gen. Na deze overhan,diging gaan ge
meenteraad·, prins carnaval, prinsen,·aad 
en raad ,-an elf naar de raadsza,tl, wër  
een gecombineerde raadszitlLing zal pl:iats 
hebben_ 

Noor aanleiding van een ind.errt.ijd door 
de heer C. Berger gestelde vreiag om
tre!llt de mog<"il.ijkheid om twee ma,a� per 
week het huisvuil te doen ophaiLen, deeà
de B en W mee daJt iniwilligmg viam dit 
verzoek V!OOr,aJ.sI110g geen aian,be<velia:ug 
verdiel'!lt. De kosten zou.dien per emmer 
een bedtrag van J 15,- g,a,an belopen. 
VO?rzi!ter Scheelen wees er o.m. op dtalt 
hmsvwl en e.v. tUJiruafvalpr·odukten -
mits behoorlijk verpakt en of gebun
deld ron1der meer,dere kosten aam de 
ophaaldi,en,st kunnen woPden meegege
ven. 
Het aanbrengen vain een deklaag va111 
grin,dasfalt m!èlt stolgri,nd voor uitvulUng en egaltserin,g va,n de Bu.llrems
broek za.l evienieens voorlopig :ni;et kUJil
ruen gebeuren. Met atlgemenie stemmen 
besloot de raaid tot het verbeteren van 
de RodepUJt en de Pater DamialllllStraat. 
I.v.m. het vervoor van kiezel met zwa
re V0€1rtui.gen vanuit de groeve op s-ij
er zal t.a.v. de Rodeput grondverbete
riorug �o1;'<ien toegiep,ast. Tot leden va1t1 de 
conumss1e v� aidvies iruiake vor-derong
van wooruru1mte wer,den met algemene 
stJemmen gekozen H. H. Reinders,
Gracht.straat 119 ; J. .Janssen, Stampstir. 
24; H. otllen, Rodeput 38; H. Leerssen 
en H. van de Weyer. 
Zonder aainmerk�rug besloot de ra.ad 
overeenkomstig d,e voorstellen va111 B e,n
W voorisclwtten op de g,emeen,telijke ex
ploitaitieviergoect.ingen t.b.v. het b.l.o.,
g.Lo. en het v.g.o, in deze gemeenite ter 
beschikking te stellen. In arutWOOI'ld op
een vmag van de heer P. Merx merkte 
voorzitter_ Scht?elen op dtait; het aianibren -
gen van 1solait1emateriaial boven de pla
fo•n.ds van 4 leslokalen in de bijzo111idere 
meisjesschool Wel noodzakelijk is, gelet 
op het ontbreken van een houten vloerboven de . plafonds. Hiea.'ldootr 01I1itstaiait
warmteverhes. Na dezie toelichtwn,g be-

Micro-korfbaltoernooi 
te Roermond 

MAASTRICHT, 21 febr. (eig. corr.l -
Op wndag 17  maart zal vanaf 12 uur door de Korfbalbond Limburg in de 
Sporthal te Roermond een groot microlrorfbalt�rnooi worden g,eorga.niseero. 
Er zal �n twee afdelingen woroen g,e
spee1d; m de eerste afdeling kunnen 
acht 90ni.orploegen uitkomen ; in de 
tweede afdeling nemen acht ploegen 
oudere aspiranten deel. Al deze plooo� 
�ij,n a_a,n,ge.sloten bij de K.B.L. �r WO!ldt 
m bei-de afdelingen gespeeld �n twee 
pooJ.s van elk vier ploegen.

SCHEIDSRECHTERCURSUS 
Op 7, 21 en 28 maart en op 4 april 2lal 
te Geleen 'n cul.1S1l!; voor korfbail.scheids
recbten! worden gehouden. HierulJn kan 
w-oroen deelgielliOIIWn door spelen; 'Wllil. 

ver,enigi-ngen welke zijn aanglelSloflen bij 
de Korfbalbond Limbtlll"g. 

Lustrumtoernooi 
judoclub St. Michael 

Ten behoeve van de fina,ncie.ring va111 de 
bouw van 21 woningem in het Hu1sV'eld 
werd in de g,110,rudtr,ainsaktte met de heer 
Heijer uit 's Gravenhage alsnog de "on
der:rettin,gsclausule" opge,niomen. 
In a,ntwo,oo,d op een vriaiag van de heer 
Berg-er om bij de ti,appe,n rnaia!I." heit 
Tuinocrorp een leun.in,g a•an te brengen, 
deelde voorzitter Scheele,n mede dmt 
bi-ervoor reeds sta.ppen wer.de:n onderno
men. De heren Frainooen en L€<ntnartz 
wezen op de slechte staart; van het Dr. 
PoelspleJin en de Stampstraiat. Uit de 
toelichting van voorzitter Scheelen bleek 
dart; dezie wegen zeker verbete!'d zullen 
worden. I.v.m. de aanleg in 1 963 vacri 't 
stamriool zullen de aa,n te brengen 
voorzieningen echte:r slechts noodverbe
teringen zij,n . De heer Franssen infor
mee!'de naa;r de huurverschille:n voor de 
woningen aan de P. A. Dirudenstraiat en 
de Haembuckerstraat. Beide woniin,g
groepen behor,en tot verschillende bouw
complex:en. De huren voor beide com
plexen zijn bovendien slechts voorlopig 
vastgesteld. Voorzitter Scheelen merkte 
voorts nog op daJt bij de definitieve huur
vaststefüng kam blijken dait de groenvoor
:>:ien,ingskosoon te hoog zijn geweest. Het 
teveel betaalde woridt na de defind.tieve 
vaststelling uitgekeerd. 
De heer Rutte-rs informeerde na.ar de 
verkoop van won.ingwetwoniin.ge,n. Voo,r
zitlter Scheelen deelde mee dat de aan
vragen va,n de heren Vliex en Reinders 
ter verdere beha,ndling wamen doorge
oonlden n,aar de Prov. Dir. va111 de 
Volkshuisvesting te Maastricht. De ove� 
rï.ge a,ail!V'ragen voor koop van wondnig
wetwon,ingen zii,n bij de won.il.1,gvereni
g�ng Simpelveld nog in beha111,deling. 

ZWEMBAD OF BADINRICHTING 
De heer Len,nartz zou gaa-rne bin 
nen niet al te lange tijd het zwembad 
zien verwezenlijkt of een badinrichting. 
OvereenJkomstig de toelichting van voor
zitter Scheelen bleek dat dit verlangen 
reker nitet op korte termijn kan worden 
irugewilligd. De vele financiële verplich
ting,en van de gemeenite maken zulks 
miet mogelijk. Vo,o,rzitt,er Scheclen deel
d,e de ra-2.d nog me-e dat men ing-ang V'3Jll 

1963 een begin 2al wordt"n gema,akt met 
d1e bouw van woningen in het Eyser
beekplam. 

VALKENBURG 

BINGELRADE 
Anw Wieverbal. - Verleden z.omdiag
hield de harmonée St. Cecilia met me
dewerldng van de e.v. ,.De K€€6jekirnp'' 
het tradio111ele auw wieverbal. 
Omstreeks 8.11 uur arriveerde prins 
Math. 1 meit zijn gevolg en na een kor
te toespraak van de president richtte 
Math. I zich to� de vele aanwezigen. 

FALCO 1 WEER KAMPIOEN Hij spoorde hem ook ook tijden,s de kar-
Evenals vorig jaar is het eerste team navalsdagen in "Bem,geld:er'' met Yeel
van de tafeltennisverenigin.g Falco erin plezier en lol "vasten.aovend" te vieren.
geslaagd beslag te leggen op he-t kam- Carnaval - Ca-rnav·alszonidag om 11 . : 1
;pioenschalp in de 0v1tr,gan,gskl.ame. De- uur v.m. zal het comité der cairnia,·als
ze titel werd afgelopen zondag een feit verenl�ing "De Keesjeknup·• met de
doorda.t Falco 1 in Arnhem met 9--1 van raad van elf. met boereblaoska])<ë'l .. �
Treffers won en mede-concurren,t TCR Boerebleuzers"._ priI11S l\fath I aan de
de uitwedstrijd tegen Boemerang ver- · ouderl1J ke won:i�,g afha1en ?m hem naia::
loor. Met nog drie wedstrijden te spe- he� gemee:nitehUIS te begeLeide-n. waar de
len is Falco 1 nu onbereikbaar en is prm:s de sleutel van de b1.1rgemeestf'r
het kampioenschap dus een feit. zal ontvanii:�in. Daarna zal de prms on
Het kampioensteam besta-at uit de spe- der de v-ro��Jke ton,en Yaltl de Boerebleu
lers L. Loozen (aanvoerder) , N. zers met ZlJ n  gev�lg nml.U" d:e �oo,1e
Schreurs en L. Brouwers. In de laatste za,�l ga,a111 ,waar z1J111e dioor�uchtrge ho.og
wed:strijd he eft P. Luyten de zieke �e1d tot 1 uur n.m. rec,ept1e zi:tl houde•:1.
Schreurs vervangen. N. Schreurs en L. s Avonds zal de pnDJS met z1Jn �volg
Loozen spelen reeds sinds de oprich- . een bezoek bren-�en aan alle _cafe s e-n 
tin.g van de club in 1 952 in het eerste : to! slot het bal ]Il de harmomezaial op
toom. Beiden kwamen reeds 250 maal ·  l_ui9!;eren. waar het . orkest . ,.De Bol0-
voor hun club u�t. L. B,ouwers speelt 1 o s  ,voor de stemmige !Duz1ek zal zor
dit jaia,r voor het eerst in Falco 1 na- g�. s Maandags zal prms Math I met
dat hij voorheen als A-junior de kleuren z1Jn gevolg aan de kleuterschool , en la
van zijn club verdedigde. gere school een bezoek bre�•gen s mor
In de loop van haar bestaan heeft de geru; om lil . Il  _uur en ,de ldn.deren een
TTC Falco reeds twaalfmaal een kam- tractati.e aanbieden. s Avonds wordt
pioenschap behaald. Hot eerste team ":� een bezoek gebracht aa-n alle ca 
vcroverde vierma-al een kampioensUtel. fe s en t?t slat vmdt weer de opluiste,mg
Falco 1 st,artte in 1952 in de derde klas- . plaat� t iJ den,s het laatste ca;:,navalsbal
se en bereikte reeds in  het volgende sei- i OD die avond. 
zoen de  tweede klasse. In 1 955 werd Fal- : 
co 1 tweede klasse kampioen en pro- · SCHA ESBER(; 

CURSUS VOOR JONGGEHL'WDES 

Zate�-'a:P 1·n cch1"nvel'-l De Katholieke Gezinsbeweging, afdeling U4 t, ui U Schaesberg, organiseert op 5, 6 en 7 
maart een cursus voor jonggehuwden . 

G I 
• • met medlewerking van een pedagoge, een 

. a a z1tt1ng voor !f�l��e�e'r�8;
t
�pe�

e
fo����o:ci:��- sen zijn in eerste instantie bedoeld voor

leden van de Katholieke Gezinsbeweging
die korter dan 10 of 15 jaar zij.n gc-

w Id • • d 
trouwd. Als er nog plaatsen vrij zijn.

t • 
, kunnen ook nitet-ledie'n mee,doem, ma"r ere WIJ -ac Ie ;;n:ti;::n:::�i!�=0 k Tv . q . meting in India, Jacob Kulangara , heeft 

0 aanwezig r \ a,U,en lllt SchinveLd en verder Harrie en een bedirag bereikt van J 822,23. GiftenMi'!, Hlellebrand, Jan Joosten. Hein kan men bezorgen bij kapelaan Linssen.
SCHINVELD, 21 febr. (eigen red l _ K:11,penenbe!'g en_ .Jo :itoes uit Brunssum, i Hoofdstimat te Scha.esherg. · , S3en,g Smeet.<; urt Bm ge1'ra,àe en Huub , p I • Zaterdag 23 februari zal in zaal Theu- : Daniëls uit Mer,kefüee-k. ' 

,
�oc amahe. - S)P za_terdag 23 februa,i

nissen te Schinveld om 20.11 uur tot be- v..Jl het �i'.kske Z)Jn prms. bekend maik<:n,
HEERLEN, 21 febr. (eig. ber.) - De I ·t d KA .. , ARTIESTENPARADE !n veremgmgsgeoouw E1kske. Om 7 . 1 1
judovereniging St. Michael te Kerkrade- s m van e J Wereld-Wud-Actie van . . · IS za,a:lopen.in,g; om 8.11  llJU!r zullen de
Heilust organiseerde haar eerste lus- de afdeling Brunssum een gala-zitting De ZlttIDg . wordt geop end door districts- 1 ra-ad vain elf. tanzmariechen en ga:·dc
trumltoernooi waaraan werd deelgeno- va.n start gaan, waaraan vele promlnen- aalmoezenier N�lissen. �an volgt een bininen:treden en �m 9.11 uur zal de pro
men door de cluhs Tu Jen uit Am . parade van artiesten, die ook ondanks clamat1e plaats vmden. Na 10 uur is e:r 
st dam F

u-
do

sh
in uit i{1g

tterd- Se
: te karnavalsartiesten meewerken. Op het feit dat zij niet gewen,d zijn op te bal met muziek van de boerenkapel Jo

D�
'C 

uit Heerlen. De uitslag _ar:Ie 
erea:m� deze avond zal de kroon worden gezet treden op de z'.'terdag vóór de ka-rnaval Coenjaerts. Er zij,n prijzen voor de mooi 

bestonden uitsluitend uit zwarte band- op het werk, dat de leiders van deze h_un �ewerking ".erlenen. Onde: hen ste kostuums. Prms Al I v:ai:i Groo1-
houclers _ was: 1 Tung Jen 100 pnt. afdeling reeds hebbe te d B ZJJn �scher, tekstdichter, componist en Schaesberg zal met h�t comite Scha-E',-
2 S 

. D 60 t 3 F d h' 42 
• n gepres er · 0- humorist, de Kweclidelbrothers de ge- berg Alaaf aanwezig zrJn 
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. vendien zal dan blijken dat de afdeling broeders Hermans. een mondharmonie-on ac mg VIJ e an B I d i catrio •t Rind ' G • . d b t Sluitingsuren. - De sluiting.SUI'811 Yoor

gaf na afloop van de wedstrijden met de runssum er a an n et in slaagt het d R1 R' , J van enenJ m e uu • de lokalen en danszalen in Schaesh0rgheer De Bruyn een ze.er boeiende de- grootste bedrag van alle afdelingen bij- nfëls lO
J
·eugd

ltt!m
een za;:_goct!et, H

d
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2
- met karnaval zijn als volgt: zaterdag l

On�tra tie karalte" te b · , pioen "uu iceree ner . -·"' m � i " 

1s· . een rengen voor het prachtige doel, Marianne Geurten. met haar songs The uur, rouiu.ag en maan.dag 2 uur, dinsda�
Tun,g Jen, dat a wmnaiar van het dat d KA T , , _  

• 24 uur. 
toernooi de 60 centimeter hoge St. Mi- e J van Nederland voor ogen young gu-....,, e-1: de bekende buuttereed-
chael-trofee mee naar .Am,steroiam heeft met de Wereldwijd-Actie. ner Knoops !,llt Maasbracht en 't Cor-
mocht nemen z.al deze het volgend J·aar nelk,e wt Schinnen, trouhad•our Joep Ra-

d' .• 0 . . k t Het streven van de KAJ is namelijk het demacher en de Globetrotters De alge-komen verde ,gen. verige,ns belte en wtrenden van jonge arbeiders naar on- hele leiding berust b" J K · k de tweede plaats van Sei Do uilt Heer- deronJtwikkeLde gebieden. ZiJ' verblijven d' t · 1s nf 
11 �n euzen amp,

len in dit sterk beze�te toernooi een d 
ie . evens a co erenc1er optreedt. De

1 ulbaait aar twee jaren en ontva,ngen een klein muziek zal worden verzorgd door dezeer eervo res · onderhoudsge1d: geen loon. Sinds 1956 Meutekapel, welke na vele jaren weer

Ubach over Worms 

ttJx..PEN 20 febr. (eig. corr.) - Tij
� de �ate1·dag gespeelde wedstrijden 
t11.r de competitie van de Regionale
b.:lartbornd vielen enkele verrassende 
�!.Slagen te noteren. In de eerste klasse
liieg het Noorbeekse Eendracht Maa,kt
� rht de eerste nederlaag te ineasse
� 11· In de Kroon uit Mechelen stuurde
� leider met een 6-2 nederlaag n.aar
�rbeek terug. De tweede gegaidigde 
\,,.".,1 . de titel, Epen. moest in de u_i_t
�'IStrijd tegen Banholt mat 8--0 ZJJn 

)li tdere in de gastheren erkennen. 
/� e�:denkring wist de mi_sstappen _van
� histaan.voerders niet tut te bwtei;i; 
'�lli Cl-ulpenaren die op bezoek wa·ren b1J 
�Il 

bos, brachten het ni�t verder dan 

� PuntenverdeUng (4-4) . In de ont
� ttn.g Guna • NooLt Gedacht werden
�, P_�,n.tjes broederlijk gedeeld (4-;--4) , 
�,(1.11 Simpelveld on�fanks rnatenaal
�,�1 5-:i van Vriendschap en Vermaak
1� Oor 

Bij de dames ha<l Hevok meer moeite 

meJt V.C.M. dan verwacht werd, doch 
de overwinning lieten de Heerlensen 
zich niet ontgaan. Evenals de heren 
maakten de dames van Smash een te
vergeefse reis naar Venlo. Hier lag de 
schuld bij de kompetitieleiJd.er, die een 
en and1er nie:t behoorlijk had doorgege
ve n  In de Overgangsklasse heren speel
de · R.K.B .S .V. verleden week 1egen 
4,V.N.S. Slechlts met de meeste moeite 
konden de Brunssummers een kle-ine ze
�e behalen. 

zijn eir reed,s 80 k!Je,a,1isten uitgezonden. compl�t zal optreden, namelijk met 15  
_ _ _ _ _ _  - - _ __ - - - - - - Limbur,g bmcht het vorig jaair J 7800 personen. Als gasten zijn aanwezig het
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Feestavond. - Dinsdagavond j .l. bood
Kapelaan de Haan een feestavond in 't 
parochiehuis aan, aan allen die hem be
hulpzaam zij n bij het onderhoud en de 
instandhouding van het parochiehu i s .  
Ook de i;ijkspolitie van Ubach ove:· 
Worms was aanwezig, dit omdiat zij met 
carnaval geen tijd heeft om te fe('s:en .  De prins van d e  carnavalsverenjging de 
Jong Geete Böck kwam met voltallige 
raad van elf en gevolg het feest opluis
teren. De Hanehofza-n.gers brachten op 
deze feestavond enige kostelijke pa ro 
dieën op plaatselijke toestanden. 

' n1/ie iwe-e-d-e klasse verst.erkte �oplo•
-�  Jombos zijn positie. De Schin op
Q

11
rers wonnen in hotel de Kroon te

ter P.�n met 6-2 van Vrieindenkrtng,
ij WJJl de concurrentie, Eendracht
bi.taakt Macht e n  In d-e Kroon . tot een

. \
111teniverd.eling kwamen. Vriendschap

!J\ Vermaak schoot danig uit zijn slof
� Won met 8--0 van het beroekende 
Q

l'o Peh-eld. De on:tme>etingen Julia na . •
�en.e Laken. Epen - Banholt en No'!rt
lt •'�ht _ Gun-a ei,ruiig<den on,besllst 
�";4) , waaruit overd!uLdelijk blijkt d�t
bllt/n d•eze klasse weinig krachltsversch1l
1� aat. 
!ID ge deroe klasse bleef Vriendenkrinf!
� et goede pad door met 8--0 van het
�, 

0eke1,.de Juliana te winnen. BanJlolit
�net goed vol,e-e-n en ,;,tuurde het te gast
'¼'. de Onder Ons met een 8--0 !1eder
•t/ n.aar Margraten teruJ?. De mtwed
� ljd tegen hekkesluiter Nooit Gedacht
�Il Simpelveld met 6-2. 
�l'lltan,den zijn :
���Il klasse &�,. tacht Maakrt Macht 1 6-84, Vr en
ls.::_"ri•ng l6-76 Epen 16--73. Banholt
l�, Simpelveld 15-67. Nooit Ged!acht
&:!, I , Vriendlschap en Vermaak • l6-
Cq11 n de Kroon 15-éi5, Jombos 15-53,
�ea 15-48. Onder Ons 1:5-33. 
1oillE'de kJ,a,sse 
!l!a � 17-87 In d!e Kroon 17--81, Een
� �ht Maakt ' Macht 17--81, Groen La
�.11 17-79_ Banholt 17-72, Juli�na 17-
� \rli.enidschap en Vermaak 17-6'7,
Yli� 17-64, Nooit Ge!dlacht 17-63,
�. �denkrin-g 17-55, Simpelveld 17-
�� Una 17-46. 
'1ti�e klasse �!tli,11denk"ing 1 3-74. Banholt 13-67,
11i
1

, PJ
elveld 12-63. In de Kroon !Il 12-� Ulian-a 1�2. Onder Ons 14-38,

I��. Xl"OOn IV 12-37, Nooit Gedacht

HOOFDKLASSE HEREN 
�. dracht van de gebden, die dit jaa,r in E.V.V. - Hevok 0-3 - Zoals verwacht 

had Hevok niet de minste moeite met 
E.V.V. dat zowel technisch als aanval
lend n.Let in die hoofdklasse thuishoort.
Elke Heerlense aanval werd een punt,
aangezien de Eindhovenaren niet over 
dlie verdedigiin,g beschikten, die nodtig 
was om deze aanvallen te keren. Het 
fett verder dait de Hevok-ma.nnen gedu

Limburg worde n  geschonken, zal op 3 Naar men ons meedeelt zal de grote 
maart plaatsvinden . verrassing van deze avond wa.arschijn
De afdeling Brunssum he eft reeds een lijk de aanwezigheid zijn van de jour-

--.- ---- --... .., - .__ ___ fancy-fair, een ter"boonstelling en een 
naaldienst van de TV. Deze is aange-

schietconcours georganiseerd. Als laat- schreven en zullen waarschijnlijk als 
Volgens beloilte geve111 we een spel waiair
bij het "psychologûsch" bieden zeier suc
cesvol wa6. 

rende hun eigen partij de tijd hadden NOORD:
om naar de verrichJtin.gen van de Hevok- Schoppem:A V 10 x 
dames te k.ijtken, spreekt voor zioh.relf. Hairt€n: A V 

Ruitiem.: B X X 

Swlft - S.D.O. 2-3 - Na de eerste twee K1ave,ren: x x x x
sets zag het er n iet naar uit dat de 
Nieuwenhagen-aren de volle built zouden 
behalen, want deze werden met 15-7 en 
t,5-10 verloren. Hierna kwam de omme
kte€-r, da•ar S.D.O ., met 3 invallers spe
lend, er beter in kwam en de stand na 

WEST: 
Schoppeai.: K x 
Ha,rten; K 10 9 x 
Ruirben: x x x 
IGave,re<n: K B X X

de derde en vierde se.t zelfs konden ni
velleren. In de vij:f1de set ging de strijd OOST:
gelijk op tot de stan.(l 12-12. Hierna Schoppen: B x
kwam cal)tain Sn,ippe voor het net en Hairten: B x x x
was het lot v-an Swift bezegeld. Met drie Ruiten: A V 
ra,ke klappen bracht deze speler de Klaveren : A V x x x
stand op 15-12 en hiermede won S.D.O . ZUID: 
deze verlo,ren gewa·ancte wedstrijd met 

Schoppen : 9 3 x x xhet kleÏJll,St mogelijk verschil. Ha,rten : x x x 
HOOFDKLASSE DAMES. Ruiten: K 10 9 x x
v.c.M . • Hevok 2-3 _ Nadat Hevok een Klaveren: geen 
2--0 voorsprong had genomen en de der- Noord opende met 1 schoppen, Ooot gat!' 
de set met 16-14 halCi ver!Joren, kregie,n een informatie-doublet en nu begon zuid
de Heerlensen een inzinking, waarrnn met zijn psychic. Hij bood 2 harten West 
Marijke dankbaar gebruik maakte om doubleerde ( straf) ; Noord wist nu, c1at 
gelijk te maken. Hiermede was echter zuid een blufbod had afgegieven. Immer-s
het Ein,dlhoven.se kruit verschoten want west mo·est gezien zijn stratioubleit har
in de vijfde set was Hevok oppermach- ten hebben terwijl Oost evellleens harle,n
tig en won dan ook deze set met 15--8. nwiest hebben op gro,nd vam het infomw.--

tie-doublet en da:ar hij zelf Aais met V OVERGANGSKLASSE HEREN. had, was het blufbod hem duidelijk. 
B.S.V. - A.V.N.S. 3-2 _ De Brunsrum- Kracht kon zuid niet hebben, daoan- dieze
mers konden blij zijn dat Vrouwe For- met 9 of mee,r punten ee,n redoublet 
tuna hen gunstig gezind was. Een 2-1 gee:tlt en met 7-8 punten meesbal een 
achterstand kon de thuisclub slechts afwachtende pas. la� horen, doch juist
met de gro_otste moeite te niet d10en en hoe zwakker zwd 1s, hoe meer hij ka111
na de nodige spanning zelfs omze1tten gaan goochelen. 
in een 3-2 overwinning. Bij A.V.N.S, Noord bood terecht nia West's doubliett
waren vooral de oud-Mavoc-manne!1, 2 S.A . . en Oost 2Jag hier een prachtige
Pen,ders en Bovens goed op d)reef, die down IIIl en doub100l'de. Zui,d was zijn
het dlan ook de Brun.ssummers danig las- spe:Uetje ruog nliet moe en bood 3 Ruiten 
tig maa-kten. •.relk bod Oost weer doubleeroe waiaimiazuid (DJ010i11d bemoeiit zich nia � ktenJrueAFDELING HEERLEN. lijkie psychic :nd,et meer met het biedvar
In de eerste klasse heren waren de !rop- Joop) allies w1st wat hij gr,a,ag wildie we
lopers Roda I en Madra I te sterk voor ten, n.l. West had de schoppen en hair
resp. Bekkerveld Dl en Hevok II. Dat t� krocht, die hij door_ Noomd gedekt
Bekkerveld zelfs niet ste,rk genoeg was �st en Ooot haict. de nu.ten kracht die
om de eer te redden Pleit voor de kracht hiJ zelf d_�e en met renonce kla.Jer.en 
van de Kerkradenaren. R.K.B.S.V. II durfde hrJ �et Ima<;htige bod van 4
startte goed t�gen Marathon door de �choppen, v:r11wel solide, te bi.eden m6t
eerste set te wmnen. Verder kwamen zij l!ll t.ollatal 16 P1.lillltien. 

De tegenpartij was door deze bluf-bie
rungen blijkbaar de draiad kwijt, wmJJt 
er wem wederom gedoubleero, wammia 
zuid met 3 puniten zijm vi.erd,e posLtrevie 
bod liet hor�n e<n red.oubleeroe. Het ver
dere werk liet hij aian Nooro over, dlie 
zonder dJe minste ll1oei.te 2 ovierslagein 
maakte. Pra<:h.tig saimemispel tus§en 
Noord en zuid, doch O - W toonden te
veel vertrouwen tn pu,ruten te hebben en 
weinig ka;a,s gegeten te hebben 'Valll psy
chios. 
Aan de andere taf.el gtng het: 1 schop
pen ; doublet; Zuid: 2 klav,er,en West: 2 
ha,rten; Oost: 3 harten en West 4 harriten 
Gedoubleerd gtnig nia een uitktomst V'alll 
klaveren door Noord dit coml1maci 4 
doWIIl. Hier � zuid een psychic Wllil 2 
klavieren om een kla'V'erell utitkomst te 
ve,rkrijgen. wat worndarwel lukte. Er lo
p-e,n bi.i bridge blijkbaar ook =l.e y,eg,en
ruaair Rome. 

ZAALHANDBAL 

Tsjechische damesploeg 

voor Roermond kampt 

met visa-moeilijkheden 
SITTARD, 21 febr. (eig. OON.) - De 
da:mesploog "Rode Ster" uit Bratis1atva 
(Tsjecho-Slowakije) , welke hee:fit ingle
schreven voor het inter:nationiaal dames- · 
zaalha;ndbaltoerniooi dat op 2 en 3 maart 
te Roermollld georganiseerd wordt, on
derv�rudit moeilijkhedien bij de visa-ver- · 
strekking. 't .Ambtelijk apparaat werkt 
diermarte 1aang2Ja.a.rn, dart; zij uit het ver<re : 
Tsjecho-Slowakije een "noodla"eet" heb- i 

ben laiten horen ten.einde aan h u,n spor- 1 

tie<Ve verplich� te kmmen voldoen. 1 

Worot geen hulp geboden, dan komen : 
de visa voor de speelsters absoluut t,, · 
laat. Afdelingsvoorzitter fü:mz Stitziinger 
is thans druk dOEmde die versllrekkin.g 
van de visa bij de betreffende �gs · 
-instanties te bespoedigen en heelt hier- ·
bij de hulp ingeroepen vain Forlunia-ma-

j
1 

Dager Hub. A,dr,iaans, die ook achter biet 
,.ij1.81"81l �,. de weg weet. 

ste actie volgt nu een bijzond,ere zitting, gast aanwezig zijn. 
gebaseerd op het idee va,n ,.Zum Blau
en Bock". Zateooagmiddag begint men 
met een kinderzitting. Een prins en een 
raad van elf, gevormd uit het knapen
koor de "St. Michelsknapen", bekend 
van de ROZ, zullen vanaf het St. Mi
chelshuis naar narrentempel Theunissen 
trekken, wa,ar zij hun iilltocht doen in 
een bont-versierde zaal. De kinderen 
worden onthaald op consumpties en een ' 
tradtatie. De zitting is gekostumeerd. . 
Het Hoei-Hoei-comiité zal aanwezig zijn ' 
met zijn eregast Norbert Gaspar, die 
dit jaar de "geit met het gebreid ud
der" heeft gevonden. Vele artisten luis
teren de k.inderzitting op. 

Dank zij samenwerking 

�a�naval in Schaesberg_ dit Jaar grootser dan ooit 
Record-deelname nigingen als de fanfare laten. vervolgens 

hun "beste stukken" horen. Ook 't dans
paar van de Duitse karnavalsvereniging 
Vaalserquartier zal acte de présence ge
ven. Dit knal-programma zal duren tot 

De grote galazitting heeft 's avonds 
plaats. Zij is georganiseerd ond•er de 
energieke lek!ing van Jan Keuzen-kamp, 
de organisator Thei Boeyen achtieleider 
en de vele Leden van het actiecomité, 
v,a,n w,i;e wij noemen T00111 en Wim Stevel
mans, Jeu Arets, Gerda Rademakers, 

(Advertentie> 

aan optocht 
SCHAESBERG, 21 februari (Eig. corr.) ongeveer half zes. In de loop van de

- Grote voorbereidingen liggen ten avond zal de prins in ge7-elschap van het
grondslag aan de viering van 't Schaes- , comité _een bezoek brengen aan het Stre
bergse kamavalsfeest 1963. De geestelij- 1 perkrUIS, het buurthuis Kakert en het
ke en wereldlijke autoriteiten van dit 

I 
verenigingsgebouw Eikske.

dorp hebben zich dan ook niet ten on- . NOG NOOIT ZO GROOT rechte lovend over de opzet uitgelaten · 
Dank zij de S&Dlenwerking tussen d� 

1 

Zondagnudidiag_ zal de o�tocht trekken. 
beide ka.mava.lsverenigingen Der Sjeet : De deelname is nog nooit oo groot ge
en De Grienlächer, is men tot het vol- weest . Zelfs uit J:ierzogenr�.th . is inge
gende programma. gekomen.: schreven. �e m.uz1kale ornliJstmg k?mt 

van de  konmkhJke fanfare, het muzrek
Zaterdagmi,d,dag wordt het dolle feest . loorps St Michaël Eikske, de harmonie 
ingeluid. Tegen kwart over twee komen i Flos Carmeli, Leenhof, de fluit- en tarn
de beide verenigingen, 't comité Schaes- bourkorpsen St Paulus en St Barbara 
beng Alaaf en de koninklijke fainfaa-e G.A. en de drumband van de schutterij
Aloysiana, bijeen op d,e Lichten.berg. St Hubertus. Er zijn diverse praalwa
Met .schlagers van de fa,zl.fare bege1eid, gens en .vooral de prinsenwagen is
trek!t die stoet naar de resi'Cien,tie van groots opgezet. De prins zal kwist1g 500
prins Al I aan de Pasweg. kg snoepgoed uitstrc>oien.
Men brengt de vorst naar het raadhuis, Na de optocht omstreeks vijf uur zal in  
waar zich inmiddels de wereldlijke en lokaal Thomas aan de Marklt de prijmüt
geestelijke autodteilten alsmede vele an- reiking plaast vinden in de diverse afde
dere prominen:te personen van Schaes- linge n, namelijk wagens, groepen en en
berg zullen hebben Yerzameld. Daar zal kelingen. Ook voor de kinderen zijn er 
de prins dan zijn proclamatie laten ho- speciiale prijzen, · even eens verdeeld in 
ren. Buiten de raaids2Jaal wordt een ge- groepen. De Schaesbergse mi;did€nstana 

· luildiainstallatie aangebracht, oodat men is bij zonder gul geweest, voorel op fi
l zijn toespraak ook buiten za-1 kunnen nanciëel gebied. In de optocht zullen 
· aanhoren. pamlfetten worden uitgedeeld, waaraan 
Het Sjeter Kanon op het bord es voor 't fraaie prijzen zijn verbond:en. In de 
raadhuis 2lal losbranden met een la,ding avonduren zal het feest in alle Schaes

. confetti en daarmee de karn.aval van bergse danszalen en lokalen voortgez,et 
start doen gaan. In de raadszaal over- worden en natuurlijk :ool de prins over

: handigt burgemeester Prick de sleutel .  al verschijnen. Maandag en din.s(fa g zet 
1 en daarmee de macht over Schaesberg : men het feest met even grote animo 

aan prins Al I. Zowel de karnavalsvere- 1 voort. 
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