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Danscursus
voor ouderen

Twintig-jarig bestaan van Mijnstreek Unie

Grote belangstelling
tijdens duivenshow

Kerff doorlicht
satirisch decadentie

In "dr Brikke-Oave" te Brunssum
aan het Lindenplein is Joseph
Kerff, geborenin 1943 te Bocholtz,
nu woonachtig in Heerlen,meteen
verzameling van zijn recente schil-
derijen. De schilderhandhaaft zijn

-en zijn opmerkelijke visie,
(ie vorm is hij nog iets geraffi-
der geworden dan hij was op

de vroegere expositie in het Heer-
lens raadhuis. Zoals men van zijn
vorige tentoonstellingen kan

' weten isJosephKerff een soort sa-
tiricus die moderne samenlevings-
vormen op de korrel neemt. Hij
brengt in zijn doeken, van eigenlijk
nog bescheiden afmeting, hele toe-
standen samen die als een kriti-
sche analyse van de welvaarts-
maatschappij op de kijker afko-
men. De complexiteit van beel-
dcomposities wordt door de cata-
logustitel niet altijd verduidelijkt,
die titels lijken ook pas achteraf
aan de werkstukken te zijn gege-
ven.
Men zou JosephKerff kunnen zien
als een moderne Brueghel, hij
bouwt zijn oeuvre uit tot een iro-
nisch of satirisch schouwspel
waarin de mens wel centraal staat,
maar waarin de homo sapienser al-
lesbehalve verheven boven de
mede-eters op het ondermaanse

t te staan. Men voelt zich me-
verplaatst in een decadente; omgeving, en dat niet omdat er zo-
naakt op zijn doeken voor-

!. want dat harmonieert vaak
de kleine plekjes zuivere na-
Als Kerff iets positiefs wil

] benadrukken, houdt hij eraan dat
puur te schilderen. Hij doet

:s dan briljant, en het lijkt als
I kan hij zonder moeite overgaan tot

'Ijnschilderen dat momenteel
vogue' is. Hij is daar blijkbaar
op gesteld, hij wil echt wel iets

! anders dan enkel wat poëtische
derstukjes afleveren. Joseph

]Kerff mag men dan ook, al komt deI politiek maar zelden, via een be-I kend kopstuk (Luns ofDen Uyl) in
vverk voor, een geëngageerd

stenaar noemen. Men moet er
op letten wat hij doetmet deI gezichten en dat bij mannen en

".ven. Het zijn meestal carica-
;. maar dat slechts zelden tot
graad van hatelijkheid. Ze

.ijzen naar verkrampte toe-
den, naar hypocrisie, slinks-

I, naar machtswellust en sa-

Het onthullen van hun feitelijke
wezen verleidt hem soms wel tot
een wrang tafereel zoals het doek
met de dure feestelingen, gedra-
peerd met linten en eretekens
boven de gordel, en het niets ver-
huËende naakt daaronder. Een bij-
zonder effect haalt Kerff uit het
vaagjes wegschilderen van een ge-
zicht en ook uit deplaats waar hij
dit in zijn composities neerzet. Bij
voortduring vraagt men zich bij
het bekijken van zijn figuren wel
af, wie hij nu heeft geportretteerd.
Ook dat is een speciaal element in
Kerffs werk, want het blijft de kij-
ker intrigeren. Als men zichzelf
dan op een doek geportretteerd
vindt, is men eerst onthutst, dan
vraagt men zich af of men geattra-
peerd werd bij iets waarvan men
zichzelf niet bewust was om ten-
slotte er toch plezier aan te bele-
ven, omdat men wellicht toch ook
een rol speelt in het stripverhaal
dat auteur Joseph Kerff in zijn
schilderijen van zijn tijdgenoten
ophangt, om daarmee als een der
meest intrigerende kunstenaars
van zijn generatie op te treden.

PAUL HAIMON

het 20-jarig bestaan van de Mijn-
streek Unie,

Tijdens de receptie kwamen vele au-
toriteiten en afgevaardigeden van ver-
enigingen het bestuur van de Mijn-
streek Unie fêteren. H. Kollee, vice-
voorzitter van de C.L.B, vond dat de
M. Unie een bijzonder goede klank
heeft en een begrip is geworden in de

met veertig duivenverenigingen al
twintig jaren stand hield is er weer
een duidelijk bewijs van". Dit zei de
Heerlense wethouder W. Jansen in
zijn toespraak bij de opening van de
jubileumshowdie gehouden werd in
het kader van de feestelijkheden bij

HEERLEN - "De duivensport is een
voorbeeld van een perfecte samen-
werking. Uw Mijnstreek Unie die

" Het echtpaar Maurmair-Stevens

Gouden paar in
Nieuwenhagen

Noel Redding Band
in Luxor Hoensbroek

HOENSBROEK - De Luxor aan de
Akerstraat in Hoensbroek krijgt
vanavond, vrijdag, een heel bijzon-
dere muzikale gast op bezoek: nie-
mand minder dan Noel Redding (en
zijn Band). De ex-Jimi Hendrix gita-
rist (van 1966 tot 1969) concerteert
vanaf 21.00 uur. In de voorverkoop
kost een entreekaart slechts 7,50 gul-
den. Aan de kassa komt daar ’ 2,50
bij. Voorverkoopadressen zijn:
Luxor, Satisfact.ion, De Man, Viva,
Boudisqueen Schenkelaar.

Limburgse duivenwereld. Een bij-
zondere hulde onderging ook de heer
Harry Essers, die van de oprichting
penningmeester is. In de middaguren
toen het er "volle bak" was, werden
van de kampioenen van 1976, bonnen
voor jonge duiven verkocht, ten bate
van de jubilerende Mijnstreek Unie.
Dit werd een groot succes met als
toppers; Joosten en zn. 250 gulden; A.
Hendriks 225 gulden; Hasoul en zn.
225 gulden;Hub Plyumen 200 gulden;
Nic. Janssen 200 gulden en Thei De-
gens 200 gulden. Het duivenfestijn in
het "Kegelpaleis" werd besloten met
een feestavond. Hoogtepunt hiervan
was de huldiging van de generale
kampioenen 1976, Joosten en zn., A.
Hendriks, Karel Jagers en Vrosch-
Hermans. Zij werden met een dave-
rend applaus begroet. De duiven die
aan de show deelnamen, werden te-
vens onderworpen aan een zichtkett-
ring door de Brabantse keurmeester
Lepper. Winnaar van de cup geschon-
ken de burgemeesterSieben uitVoer-
endaal en uitgereikt door zijn plaat-
selijk raadslid Charel Lemmens, was
H. Smit uit Waubach. De volgende
prijzen waren voor, 2. Schijnen-v.
Deurssen. 3. Frans Boymans. 4.
Boon-Bertrand. 5. H.v. Loo (verleden
jaar winnaar) 6. Moonen. 7. H. Pas-
mans. 8. H. Kortooms, 9. Koonen, 10.
Quadvlieg-Roeleven, 11. Handels-
Eurlings, 12.K. Heidstra, 13. Szymick,
14.Lei Hermans, 15. H. Scholten.

„St.-Bastianus”
bestaat 360 jaar

KERKRADE - In verband met het
360-jarig bestaan gaat de Schutters-
broederschap St.-Sebastianus in
Kerkrade dit jaarhet patroonsfeest
op bijzonder feestelijke wijze vieren.
Het feest wordt zondag 23 januari
reeds in de vroege morgen begonnen
met een reveille aan de leden en ere-
leden doordefluitist en tamboervan
deschutterij. Hun „wekroep"bestaat
uit de melodie: Freut Euch desLebe-
ns. Na een eucharistieviering en het
jaarlijkse bezoek aan het kerkhof
wordt in het verenigingslokaal van
Jos Chermin een koffietafel gehou-
den met aansluitend een korte ver-
gadering. In de middaguren wordt
gewoontegetrouw een rondgang ge-
maakt door het centrum van.Ker-
krade. Het patroonsfeest wordt be-
sloten met een diner bij de huidige
koning en voorzitter van de schut-
tersbroedersschap Bert v.d. Weijer.
In 1976werd hijvoor het tweede ach-
tereenvolgende jaar koning, waar-
door hij dit jaar de keizerstitel kan
behalen. Ofschoon de stichtingsoor-
konde van deKerkraadse schutterij-
indien er een geweest is - verloren is
geraakt, staat toch met zekerheid
vast dat St.-Sebastianus 360 jaar be-
staat. Het oudste koningsschild
stamt namelijk uit 1617 en draagt de
initialen en het wapen van Johannes
Daniel Spies, heer van Ehrenstein.

Aloysiana naar
Etten-Leur
SCHAESBERG - Zondag (23 januari)
zal de koninklijke fanfare Aloysiana
deelnemen aan de landelijke kam-
pioenswedstrijden te Etten-Leur.
Deze deelname geschiedt op grond
van de concoursprestatie te Heksen-
berg (306 punten en promotie naar de
superieure afdeling) en op uitnodi-
ging van de R.K. Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen. Als ver-
plicht werk voor dekampioenswed-
strijden werd aangewezen: New Or-
leans, een ouverture van Meindert
Boekei. Daarnaast heeft de fanfare
nog twee keuzewerken op het, pro-
gramma staan te weten de Suite
Classique vanMeindert Boekei en de
Suite in B-flat van Gordon Jacob.
Een van deze beide keuzewerken zal
op aanwijzing van de jury moeten
worden uitgevoerd. Het tijdstip van
optreden is bepaald op 14.40uur ter-
wijl de uitslag omstreeks 19.30 uur
wordt verwacht.
Fanfare "Eendracht" uit Nieuwen-
hagerheide gaatook naar Etten-Leur
en houdt vanavond (vrijdag) in fan-
farezaal (Hoogstraat) een generale
repetitie.

HOENSBROEK - Donderdag (3 fe.bruari) start in het Hoensbroekse
dienstencentrum De Koffiepot aatt
de Mettenstraat 60 een danscursüs
voor ouderen. Voor de cursus elke
donderdag tussen 14.00 en 15.00 uur
moet ’ 15,- worden betaald. Aan het
eind wordt een grootse feestavond
georganiseerd. Probleem is echter
dat bij telling van de inschrijvingen
blijkt dat (alweer) devrouwen veruit
in de meerderheid zijn. Daarom'
vraagt het dienstencentrum aan hef
'sterke geslacht' in groten getale de
dansvloer te betreden. Opgave is nog
mogelijk tot 1 februari en bij al te
grotebelangstelling wordt in augus-
tus een tweede cursus gehouden.

rede voor en zondag hield hij een
drukbezochte receptie in café
Schijns. Vanavond, vrijdag, zal
zijne hooglüstigheid het middel-
punt zijn van een groot carnaval-
streffen in zaal Nieling aan de
Beekstraat, waar de Schinveldse
carnavalsverenigingen en een aan-
tal „buitenlandse" zustervereni-
gingen elkaar zullen ontmoeten.
De avond, die om 20 uur begint en
waarvoor de toegang gratis is,
wordt opgeluisterd met muziek,
dans en buuttereden.

NIEUWENHAGEN - Het echtpaar
Maurmair-Stevens uit Nieuwenha-
gen viert zaterdag (22 januari) te
midden van zijn elf kinderen, 31
kleinkinderen en twee ahterklein-
kinderen het feit dat het vijftig jaar
geleden in het huwelijksbootje ge-
stapt is. Om 14 uur wordt er in ver-
band daarmee in de kerk van de H.
Hart te Nieuwenhagen een eucharis-
tieviering gehouden en van 18 tot 19
uur houdt het paar receptie in het
Dorpscentrum. De dag wordt feeste-
lijk besloten meteen feestavondvoor
familieleden en bekenden.

Alouisius Maurmair werd op 2 okto-
ber 1903 te Hamborn (Duitsland) ge-
boren. Zijn vrouw zag vier jaar later
op 4 april 1907 het eerste levenslicht.
Alouisius trok in 1917 naar Heerlen.
Hier werd hij te werk gesteld als bo-
vengronder op de 0.N.-I-mijn. Nadat
hij in 1927 trouwde, trok Alouisius
metzijnvrouw Gararda naarLobith te
Gelderland om in de scheepswerfzijn
geluk te beproeven. Doch dat bleek
tevergeefs want drie jaar later waren
de heer en mevrouw Maurmair-
Stevens weer terug. Gedurende de
crisisjaren was Alouisius werkloos.
Na de oorlog ging hij eerst nog eens
vier jaar in de mijn te Alsdorf werken
om zijn carrière te eindigen bij de
0.N.-II te Schaesberg. Ondertussen
had mevrouw Maurmair-Stevens het
druk met het opvoeden van haar
twaalf kinderen. „Zo zwaar was dat
niet. Ik heb er altijd plezier in gehad.
En hadden de kinderen eens nieuwe
kleren nodig dan maakte ik ze zelf,
want ik heb altijd graag aan handwer-
ken gedaan", aldus Gerarda.

wandelen met
het I.V.N.

drukking in de matte vertoning
van het zondige Sodom. Lot en zijn
volgelingenkomen in conflikt met
de Helamieten, die koningin Bera
van haar rijkdommen willen bero-
ven. Bera zoekt steun bij Lot en
Lot trouwt met een slavin van
haar. Een engel waarschuwt Lot,
dat de stad verwoest wordt en hij
trekt weg. Als zijn vrouw nog een
keer omkijkt verandert zij in een
zoutpilaar. Een spektakelstuk,
waarin het spektakelver te zoeken
is. 14 jaar.

" John Wayne speelt een belang-
rijke rol in „De slag om de Paci-
fic".

ROYAL
„DE SLAG OM DE PACIFIC": een
cliché-matige Amerikaanse oor-
logsfilm uit 1965. In de hoofdrol-
len: John Wayne, Kirk Douglas,
Patricia Neal, Torn Tryon. Regie:
Otto Preminger. De film, geba-
seerd op de strijd tussen Amerika
en Japan, verliest zich al snel in de
particuliere moeilijkheden, die ka-
pitein Torrey met zijn zoon heeft.
Als die moeilijkheden uit de weg
geruimd zijn, zijn zij in staat om
heldhaftig strijd tegen de Japan-
ners te leveren. Regisseur Premin-
ger is niet de eerste debeste en ook
nu weer bewijst hij zijn vakman-
schap in de treffende beelden,
maar het oppervlakkig verhaaltje
is te dun om er een boeiende film-
avond aan over te houden. 14 jaar.

H5
„SODOM EN GOMORRA": een
weinigzeggend Italiaans-Frans
spektakelstuk uit 1962. In de
hoofdrollen: Stewart Granger,
Anouk Aimée, Stanley Baker,
Pier Angeli. Régie: Robert Ald-
rich. Het bijbelverhaal over
Sodom en Gomorra is hier mis-
bruikt om een tamelijk magere
film te kunnen serveren. Hoe
mager alles is komt vooral tot uit-

Vasteloavend Same
zorgd voor een bont programma,
waaraan de jeugd veel plezier be-
leefde. De Woesjjoepe zagen het
met plezier gebeuren. Immers,wie
de jeugd heeft...
Zondag om 16 uur wordt de jeugd-
prins van Eikenderveld en 't Koon
uitgeroepen tijdens een feestmid-
dag, die om 16 uur in het trefcen-
trum 't Loon begint.

Nieuwe prinsen
in de maak
De Vasteloavesverein Kalk an de
Boks van BOCHOLTZ kiest zater-
dag de nieuweprins tijdens een om
20 uur beginnende avond met een
voortreffelijk programma en Wiel
Palmen als presentator. De be-
faamdeKeidorfmuzikanten maken
hoogst persoonlijk de muziek. En-
treekaarten van ’ 4,50 zijn in voor-
verkoop verkrijgbaar.
De Goaze van HEERLERHEIDE
hebben eveneens de zaterdag-
avond bestemd voor het uitroepen
van de nieuwe prins. Dat gebeurt
in de Hitjesvijver tijdens' eéfn
avond, die om 20 uur begint, en
waarop een programma wordt ge-
presenteerd waarin bekende car-
navalsnamen flonkeren. De entree
is gratis.

Prins kwam
per koets
Zijne hooglustigheid prins Jan de
Tweede, driedaags regent over
Schinveld met deszelfs bossen en
andere aanhorigheden deed zijn
glorieuze intocht met groot gevolg
perkoets. Hij werd hierbij begeleid
door het trommel- en fluiterskorps
Wilhelmina en de fanfare Sint
Lambertus. De schutterij Sint
Eligius-Juliana compleet met
drumband maakte de route vrij.
Prins Jan las op het bordes van het
gemeentehuis zijn proclamatie-

Prins der Bergbök
De uitroeping van prins Jan
(Trags) de eerste als regeerder in
het rijk van de Bergbeek te Heer-
lerheide trok grote belangstelling
met als bijzondere gasten De
Schwellmenkes uit Heerlen en de
Roadsheren uit Hoensbroek. De
nieuwe prins zal zaterdag van 16
tot 18uur in café 't Centrum aan de
Ganzeweide recipiëren en vervol-
gens vanaf 20 uur zijn volgelingen
ten dans noden. En dat allemaal
gratis.

Jeugdprinsen
De kinderen van Simpelveld be-
groetten in prins Paul de nieuwe
jeugdprinsvoor dit jaar.Er was ge-

De Jong Geetebök van Waubach i
bezitten in prins Henk de Tweede j
al sedert december een uitstekend j
regeerder. Hij werd uitgeroepen j
tijdens wat men zich in Waubach ;
nog steeds herinnert als een ge- i
weldige avond. Tot nog toe heeft [
hij veel in stilte gewerkt. Zaterdag [
zal hij zich in al zijn glorieopnieuw [
aan het volk vertonen tijdens een j
prinsebal in het gemeenschaps- j
huis waar de Montevideo's zich [
verantwoordelijk stellen voor j
goede muziek. ' [
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiilllllll!

Geetebökprins
recipieert

Toneelgroep Geleen met
’Egaal wea’ in Brunssum

BRUNSSUM - Zaterdag 22 januari
brengt de Toneelgroep Geleen het
dialectspel 'Egaal wea' inhet Bruns-
sumse ontmoetingscentrum dr
Brikke-oave. De auteur is Fritz
Wemper en de regie is in handenvan
Frans Meewis. Het spel werd in het
dialect omgezet door Max de Bruin.
'Egaal wea' is een oerplezierig stuk
waarin vader en moeder Smeets een
en dezelfdekamer verhuren aan twee
huurders. Dubbele inkomsten maar
ook dubbele zorgen als de huurders
ontdekken dat ze dezelfde kamer
hebben gehuurd.
De avond begint om 20.00 uur en de
entree bedraagt vijf gulden. In de
voorverkoop zijn entreebewijzen ver-
krijgbaar bij het VW in Brunssum.
Houders van de 65 plus pas en het
CJP betalen slechts 2,50 gulden.

Noel Redding is bepaald geen onbe-
kende in onze contreien, behalve zijn
aandeel in de bekende hits van Jimi
Hendrix Experience (Hey Joe en All
along the Watchtower). Na de enorme
financiële en privémoeil „kneden
slaagde Noel Redding erin om in 1970
de groep Fat Matress te formeren. In
1971 kwam de groep Road. Ook dat
bleek niet erg succesvol. Na een wat
teruggetrokken leven aan de lerse
kust (kippen en ganzen en onbespoten
fruit) kwam na enkele jaren de groep
NoelRedding Band uitde bus die met
devorig jaargemaakteLP „Clonakilty
Cowboys" de fans in vele landen aan-
genaam verraste.

MAASTRICHT - Het I.V.N.-
Kerkrade/Eygelshoven houdt zondag
23 januari een excursie naar
Wormdal-Wilhelm Stem, vertrek bij
het grenskantoor Holz-Herzogenrath
om 13.30 uur. Paspoort meenemen.
Verder is er zondag nog een drielan-
dentocht door prachtig landschap
0.1.v. het 1.V.N.-Vaals, vertrek brj het
drielandenpunt te Vaals om 10uur.

KLEIN JOURNAAL
EXPOSITIE

redactie
wiet lankes
tel. 045-718100

„Aces” in

Sjapakwa
HEERLERHEIDE - Zaterdagavond
22 januari treedt in het jongerencen-
trum Sjapakwa van Heerlerheide de
Noordlimburgse popformatie „Aces"
op. De Acesgroep, die al eens eerdef
in Heerlerheide te horen waren»
brengen alle soorten muziek op een
plezierige wijze ten gehore: van kei-
harde rock 'n roll tot prettige dans-
muziek.De zaal gaatopen om 19uur-
Het optredenvan de groepbegint on>
20 uur. De toegang bedraagt drie
gulden.

Hofvan Ehrenstein
Olieverven en tekeningenvan Frits
Kraat Van 13 januari tot 23 jan.,
dag. van 14-20 uur.

BRUNSSUM
Dr Brikke-Oave
Acrylschilderijen van Joseph
Kerff. t.m. 25 januari, werkdagen
van 14-20 uur, zaterdag en zondag
van 14-18 uur.

KERKRADE

Reünie Bernardus-
school te Heerlen

NIEUWENHAGEN - De schutterij
Koningin Wilhelminauit Nieuwenha-
gen heeft in de heer W. Dierks een
nieuwe secretaris gekregen. Zijn
adres is als volgt; Achter het Klooster
42 te Nieuwenhagen.

BINGELRADE -De carnavalsvereni-
ging „De Keescheknup" houdt zater-
dag 22 januariom 20 uur in de harmo-
niezaal een bonte avond, met als hoog-
tepunt het uitroepen van de nieuwe
prins. Aan deze avond verlenen tal
van artiesten hun medewerking en de
muzikale omlijsting is in handen van
deHedelfingerkapel. -

De muziek op deze avond is in handen
van debekende JunctionBand.
NIEUWE LEDEN

SCHAESBERG - De kegelclub „Dr
Poedel" gevestigd in het lokaal Heijen
kan nieuwe leden gebruiken. Dege-
nen die interesse hebben voor een
lidmaatschapkunnen zich zaterdag 22
januari om 19.30 uur opgeven in het
clublokaal Heijen.

MERKELBEEK - De uitslag van de
tentoonstelling gehouden door de
postduivenvereniging „Dr Blauwe
Sjek" in lokaal Smeets is als volgt: le
P. Offermans, 2e G. Navis,, 3e A. Von-
dewinkel, 4e Jo. Cox en 5e B. Post.

BESTUUR
BRUNSSUM - De stichting „Buurt-
werk Brunssum" heeft in mevrouw
Janssen-Goossens, een nieuwe secre-
taresse gekregen. Zij volgt de heer Th.
Gielen op die wegens drukke werk-
zaamheden deze functie heeft moeten
neerleggen. Mevrouw Janssen was lid
van het overlegorgaan Brunssum-
Oost.

BIOSCOOP

HUWELIJK
POPGROEP

SIMPELVELD - Zaterdag 22 januari
geeft de ballet- en dansgroep Simpel-
veld, onder leiding v n Louise Slan-
gen een uitvoering in Susteren en
Linne.

HEERLEN - Een aantal oud-
leerlingen van de St.'
Bernardusschool te Heerlen Vrank'
Husken is voornemens om een reünie
te houden. Het comité, bestaande uit
Sjef Wolff, Sjaak Stultiens, Sjef Vo-
rage, Wiel Wolff, JanHagelaar, Peter
Wolff en JohanLendie, doen in ver-
band daarmee een beroep op alle
oud-leerlingen die in de jaren 1953-
-1955 in klas 4, 5 of 6 op de school van
meester Visschers gezeten hebben,
om zich bij Sjef Vorage, Marshallsin-
gel 47 te Heerlen, 045-215832, op te
geven. Dit omdat het comité welis-
waar over een aantal klassefoto's ui*
die tijd beschikt en ook nog de
namen weet, maar de adressen kwijt
is.

FEESTAVOND

TERWINSELEN-De Heerlense pop-
groepHoleand Cornertreedt zaterdag
22 januari om 20 uur op in het jeugd-
huis aan de Schaesbergerweg in Ter-
winselen. De entree voor deze avond
bedraagt 4 gulden en is voor iedereen
vanaf 14 jaartoegankelijk.

RANSDAAL - Zaterdag 22 januari
wordt om 20.11 uur in zaal Coumans,
tijdens een bonte-avond de prinsen-
proclamatie gehouden. Aan deze
avond verlenen medewerking Karel-
tje Knetter, het Geeteberg trio, Thei
Jennen, Frans Haseliers, Wielke Vin-
ken, Sjef Diederen en het orkest De
Little Rickey. Na afloop is er dansen
op muziek van het duo Clara en Jo.

TREEBEEK - Zaterdag 22 januari
houdt devoetbalverenigingDe Leeuw
om 20 uur in het Casino van Treebeek
een feestavond. De muziek op deze
avond wordt verzorgd door het orkest
The Hurricans.

NIEUW EINDE ' De sopraan Ina
Hendriks en de dirigent Ed de Win
van het jongerenkoor „Joy" uit Heer-
lerheide, treden zaterdag 22 januariin
dekapel aan deGreenstraat te Geleen
in het huwelijk. De receptie wordt ge-
houden van 18 tot 19.30 uur in de
Lijster aan de Rijksweg-Zuid 172 in
Geleen. Zij zullen nadien gaan wonen
in de Kouvenderstraat 151 te Hoens-
broek.

BESTUURSLEDEN
EYGELSHOVEN - Zaterdag 22 ja-
nuari om 20 uur treedt in het Sajege-
bouw de popgroep Little Earth Band
op. De entree bedraagt ’ 3.

H5: Wie dan leeft, wie dan zorgt, 6e
week, dag. 14.30 en 20.30 uur, a.l.
Levend verslonden, 3e week, dag.
14.00, 16.00, 19.00 en 21.00 uur, 18
jr. Sodom en Gomorra, dag. 15.00
en 20.00 uur, 14 jr. Ilsa, wolvinvan
de SS, 9e week, dag. 14.15, 16.15,
"19.15 en 21.15 uur, 18 jr.Onceupon
a time in the west, 14e week, dag.
15.15 en 20.15 uur, 14 jr. Aanval bij
ochtendgloren, nachtvoorstelling,
do. t/m zo. 22.30 uur, 18 jr. Pippi
gaat yan boord, jeugdvoorstelling,
za., zo. en wo. 13.30 uur, a.l.

HEERLEN
Royal: De slag om de pacific, dag.
14.15 en 20.00 uur, 14 jr.
Rivoli: King Kong, 6e week, dag
14.00, 17.00 en 20.30 uur, 14 jr.
Passage: Sexjool in wellustig Tirol,
dag. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 en
22.00 uur, 18 jr.

APOTHEEKVAESRADE - Door de afgevaardig-
den van de plaatselijke verenigingen
werden als bestuursleden in de stich-
ting gemeenschapshuis „'t Pomp-
huuske" gekozen de heren Franssen,
Hölskens en Kubben. /

FEESTAVOND
SCHAESBERG- Zaterdag 22 januari
houden dekegelclubs van Schaesberg
in het lokaal Heijen om 20 uur een
feestavond. Op deze avond wordt bo-
vendien de prijsuitreiking gehouden
van denajaarscompetitie. Disk-jockey
Hub Jongen zorgt voor de muziek.

HEERLERHEIDE - Onder auspiciën
van het comité „Groot-Heerlerheide"
wordt vandaag, in het gemeenschaps-
huis aan deHeigrindelweg om 20 uur
een groot carnavalsfeest gehouden.
Hieraan verlenen medewerking alle
carnavalsverenigingen van Heerlen-
Noord al dan niet aangesloten bij de
Heerlense federatie of bij de Lim-
burgse carnavalsbond. De opbrengst
van deze avond wordt door het comité
afgedragen aan de CV. De Bokkerie-
jesj ter ondersteuning van de optocht.
Muzikaal wordt deze avond opgeluis-
terd door het showorkest „The Phi-
lomena Boys".

BESTUUR
HOENSBROEK
Royal: Tarzoon de schandevan de
jungle, vrij. en za. 20.30 uur, zo.
17.00 en 20.30 uur. SIMPELVELD - Tijdens de jaarver-

gadering van de L.L.T.B. werd een
nieuw bestuur gekozen dat als volgt
werd samengesteld. Voorzitter J.
Vanhommerig, secretaris-
penningmeester J. Vaessen en als
leden H. Souren, L. Jongen, J. Houp-
permans, H. Vaessen, Th. Vliex en J.
Pesch.

UITSLAG

Grandtheater: De antimaagd, za.
20.00 uur, zo. 19.00 en 21.00 uur, 18

BRUNSSUM
Astoriatheater: Black Emanuélle,
do., za. en zo. 20.30 uur. De vlie-
gende guillotine,vrij. 20.30 uur, zo.
16.00 en 18.15 uur, di. 20.30 uur.
Morgan depiraat, zo. 14.00 uur.

UBACH OVER
WORMS

PATROONSFEEST
SPEKHOLZERHEIDE - Schutterij
St. Sebastianus gaat zaterdag 22 ja-
nuarivoor de 96ste maal het patroons-
feest vieren. Om 11 uur zijn de schut-
ters aanwezigbij deeucharistieviering
die in de St. Martinuskerk voor de le-
vende en overleden leden van de
schutterij wordt opgedragen. Na een
kort bezoek aan het kerkhof wordt de
jaarvergadering gehouden. Dit jaar is
secretar'. van Bree aftredend. Hij stelt
zich weer herkiesbaar. Verder is de
functie van ere-voorzitter vacant.
Kandidaten kunnen zich in verbin-
ding stellen met secretaris van Bree,
St. Joannesstraat 17. Na de vergade-
ring wordt traditioneel erwtensoep
gegeten. De jaarlijkse feestdag wordt
besloten met een grote feestavond in
het verenigingslokaal.

HEERLEN - 20 uur gemeenschaps-
huis Schaesbergerveld door harmonie
Flos Carmelie.
SPEKHOLZERHEIDE - 20uur in
club 208 door judoverenigingNippon.
HOENSBROEK- 20 uur in de Raads-
kelder door huurdersbond.
BRUNSSUM - 14uur in het Irenehuis
door algemene bejaardenbond.
HEKSENBERG - 19.30 uur in zaal 't
Karrewiel door stichting sportac-
commodatie.
SCHAESBERG - 20 uur in het Hob-
byclubgebouw door orgelfonds H.
Familieparochie.
NIEUWENHAGEN - 20 uur in zaal
Veenendaal door tamboerkorps Wil-
helmina.
NIEUW EINDE - 20 uur in De Varen-
beuk door damesvoetbalclub
RKSNE.
KERKRADE - 20 uur in zaal Jongen
door supportersvereniging Rood-Wit
Miranda.
ÜBACH OVER WORMS - 20 uur in
zaal Eggen doorfanfare Eendracht.
BRUNSSUM-20 uur in het Unitasge-
bouw doorRKBSV.
SPEKHOLZERHEIDE- 20 uur in het
gemeenschapshuis door de gezamen-
lijke verenigingen.
HEERLEN - 20 uur in zaal Hermans
door S.V. Coriovallum.
HOENSBROEK - 19.30 uur in zaal
Schiffers door algemene bejaarden-
bond.
KERKRADE - 20 uur in hotel Mono-
pole door K.V.C. Oranje.
SPEKHOLZERHEIDE - 19.45 uur in
het Vrijetijdscentrum door de ex-
prinsen.

VANDAAG
KIENEN

De avond-, weekend- en zondagdienS;
ten beginnen.op vrijdagavond en eir?
digen de volgende week vrijdagoch-
tend om 8.30 uur.
Heerlen: Apotheek Claessens. Bon-
gerd2, tel. 712541.
Hoensbroek, Nuth: Apotheek Mar-
tens, Hoofdstraat 87, Hoensbroek, tel-
-045-212214.
Kerkrade: Apotheek van Werscli
Hoofdstraat 41, Kerkrade-Oost, tele-
foon 452010.
Schaesberg, Nieuwenhagen: Apo-
theek W. Maussen, Heerlensevveg i'<
Schaesberg, tel. 313315.
Simpelveld, Bocholtz: ApotheeK
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, tel. 1219: zaterdag van 13 tot l 8
uur en van 22.30 tot 23 uur en zondag
van 15.30tot 17 uur en van 22.30 totP
uur.
Übach over Worms:Apotheek Meisef'
Hovenstraat 98, tel. 313633: zaterdag
en zondagvan 11 tot 12 uur en van 1*
tot 19 uur.

VAESRADE -De prijzen an detom-
bola gehoudentijdens de carnavalszit-
ting te Vaesrade zijn gevallen op de
nummers: 289, 576, 206, 700, 323, 943,
485, 300,406 en 846 rosé. Verder op de
nummers: 97, 915, 769, 547 en 751
groen.

SUCCESSEN
SIMPELVELD - De jonge ploeg van
de gymnastiekvereniging Werk naar
Krachten die in Schaesberg moest
aantreden zonderLenneke Spiljard en
An Desonai heeft zich bijzonder goed
van haar taak gekweten.De ploeg liet
zich zelfs niet uit het veld slaan toen
Susan Reijnen varr'de evenwichtsbalk
viel en een arm brak. Met een eerste
plaats voor Donne Senden, een derde
voor Jacqueline Smeets, 6e Marian
Langohr, 8e Irene Gulpen, 11e Joste
van Loo en een 12e plaats voor Petra
Frankort gingen de meisjes toch nog
met de overwinning strijken.

HEKSENBERG- Zaterdag 22 januari
houdt dc harmonie St. Gerardus om
20 uur in het gemeenschapshuis aan
dc Hei-Grindelweg een feestavond.

REGIO
vandaag
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