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Sympathiek spel 
van "Moedertaal" 

De Mechelse toneelvereniging "De
Moedertaal" die zaterdag in het 
Maaslandcentrum te Elsloo aan het 
Toernooi deelnam, deed dit met 
een soort thriller van eigen bodem. 
De auteur Eddy de Vries heeft met 
het stuk getiteld "Klacht tegen on
bekend" zelfs een bekroning van 
het N oordstarfonds verworven, 
maar desondanks schijnt het regis
seur Eddy van der Auwera niet in 
dank te zijn afgenomen dat hij dit 
stuk op het repertoire heeft geno
men. Als toevoeging bij het pro
gramma lezen we namelijk "over
het moeras van jaloers gestook, ei
genzinnig onbegrip, gewetenloze
afbraak, berekende doodzwijgerij 
én infantiel geheul met al wat bui
tenlands is". Dit verschijnsel 
schijnt dus algemeen verbreid te 
zijn, het beperkt zich, om de Me
chelse spelers te troosten niet tot 
de regio waarbinnen zij acteren al
leen, in Limburg weet men daar 
hier en daar ook van. Hierom 
waren we wel nieuwsgierig naar 
het stuk van Eddy de Vries. Mer
kwaardigerwijs moesten we bij dit 
stuk herhaaldelijk denken aan het 
stuk van de vorige week, André 
Bagnol van Theo Pasing. Ook in 
dit stuk komt de centrale figuur
door zijn persoonlijke opstelling in 
moeilijkheden. Hier gaat het ech
ter niet om een directeur maar is 
een bediende die graag hoger zou 
zijn geklommen, de man die "an
ders" gaat handelen dan tot dan 
toe. Hij voelt zich gedrongen om de 
rol van de grote zuiveraar te spe
len. De idealist wordt aan het slot 
van het stuk, waar blijkt dat hij ge
lijk gehad heeft, op een cynische 
manier gelikwideerd. Een verhaal 
dat soms aan Kafka doet denken, 
de kleine bediende de Kort lijkt
wel iets op Joseph K. De rol is aar
dig opgezet en ook de uitwerking 
is verdienstelijk, men blijft hem in 
zijn denkproces volgen en is lange 
tijd bezig met suspens . Die komen 
dan wel uit maar in de plot mist 
men het explosieve grote moment.
Al bracht het optreden van de cy
nische directeur een wel theatrale 
verrassing. Ook hier bleef de 
hoofdrolspeler, een knap uitge
werkte rol van René Massart, met 
een sterke mimiek en een beheer
ste voordracht, het spel dragen. 
Het spel van Jan Sergeyssels als 
Rosseel en van Urbain Vanpoucke 
als directeur was, in de realistische 
uitbeelding, zeer beheerst. De 
voorstelling kwam wel niet aan het 
niveau van de prijswinnende ge
beurtenissen uit vorige toernooien, 
het spel kon toch de sympathie van 
het publiek wegdragen. 

PAUL HAIMON 

BIOSCOPEN 

HEERLEN 
Royal 
Black sunday, 2e week, 16 jr. dag. 
14.30 en 20.30 uur. 
Rivoli 
The <leep, 6e week, 12 jr. dag. 15.30, 
19 en 21.30 uur. Popeye festival, a.l. 
wo. 13.30 uur. 
Passag-e 
Kom met je waldhoorn tussen mijn 
alpen, 16 jr. dag. 14, 16, 18, 20 en 22 
uur. 
H5 

De kettingzaag, 2e week, dag. 
13.45, 15.30 en 20.30 uur; de eerste 
voorstelling valt uit op wo. De 
vrouw die twee maal leefde, dag. 
13.30, 15 en 20 uur; de eerste voor
stelling valt uit op wo. Jour de fête, 
a.1. dag. 14, 16, 19 en 21 uur. Wang
Yu hard graniet, 16 jr. dag. 13.45, 
15.45, 18.45 en 20.45 uur. In Tirol 
gaat de ontucht vrolijk verder, 16 
jr., dag. 14.15, 16.15, 19.15 en 21.45 
uur. Flatfoot in Hongkong, a.i. wo. 
13.45 uur. Nederlandse Robinson
Crusoë, a.1. wo. 13.30 uur.

EXPOSITIE 

HEERLEN 
Caumermolen 
Grafiek van Gèr Boosten. Open za 
en zo van 14 tot 18 uur. Overige 
dagen uitsluitend na tel. afspraak 
045-413126. Tot en met 8 december.

HOENSBROEK 
Galerie Ger Ru.yters 
Hommerterweg 7Z 
Aquarellen, pastels en tekeningen 
van kunstepaars uit de 19e en 20e 
eeuw. Open dagelijks van 11 tot 18 
uur, zondag van 14 tot 18 uur. Tot
en met 26 november. 

HULSBERG 
Galerie Wanda Reiff
Schilderijen van Rob Vermeulen, 
wandkleden van Monique Setola. 
Dagelijks open van 14-20 uur, be
halve woensdag en zondag. Tot 25 
november. 

Ten Esschen 
Tenniscentrum 
Olieverven en pentekeningen van 
Wim Beek. Tot 30 november. 

STEIN 
Archeologisch Reservaat 
Scbepersgats 6 
Tentoonstelling gewijd aan de
voorgeschiedenis van de Romei
nen en Franken tevens voorwer
pen van het oudheidkundig Mu
seum Beckers uit Beek. Geopend 
dagelijks van 16.00 tot 18.00 uur en
volgens afspraak. Tel. 04499-2850. 
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Eerste prins 
over de drempel 

En dit is het conterfeitsel van de eer
ste prins, wiens foto wij binnen kre
gen: zijne hooglustigheid prins Huub 
(Mulders) de Eërste va Sjilvend, 25 
jaar en tot aan zijn uitverkiezing nar
cose verpleegkundige in het zieken-

huis te Brunssum. Hij blijft natuurlijk 
narcotiseur maar dan met de humor, 
de beste pijnverdrijver, die er bestaat. 
Hij kwam tevoorschijn in het kader 
van een geslaagde carnavalsrevue met 
voor het eerste de Sjilvender Hofsän
ger en vele andere artiesten, die door 
president Jeu Arets vlot werden aan
gekondigd. Sjilvend Alaaf biedt de 
nieuwe prins op zaterdag 10 december 
in zaal Dohmen een receptie aan, 
waarop alle onderdanen de gelegen
heid krijgen hun trouw aan de nieuwe 
hooglustigheid te betuigen. De recep
tie gaat over in een prinsebal met mu
ziek, zang en dans en· gratis toegang. 

Nonnevotte 
voor bejaarden 
Bovenstaande kop is dubbel op. Het 

waren de Nonnevotte van Treebeek, 
die de bejaardenavond organiseerden. 

En er waren volop nonnevotte om te 
consumeren zonder dat een der aan
wezigen maar een ogenblik aan kan
nibalisme behoefde te denken. Nadat 
prins Kees al zijn oudere onderdanen 
hartelijk had verwelkomd brak er een 
avond los vol vrolijkheid en plezier
dank zij de medewerking van voor
treffelijke carnavalsartiesten. Even 
stokte het gejuich toen men afscheid 
moest nemen van het danseresje Ma
rina Donnedu. Als haar opvolgster 
werd begroet Nidia, die ook al meteen 
een warm applaus oogstte. De gouden 
N onnevot werd dit jaar toegekend aan 
de directrice van het bejaardencen
trum Elvira in Amstenrade. Een grote 
verloting en een dansje besloten de 
uitbundige N onnevotte-avond. 

Prins Theo regeert 
Schaesberg 
Zijne hooglustigheid prins Theo (van 
de Wetering) de Eerste is de nieuwe 
heerser over het carnavalsrijk in 
Schaesberg. Aan het einde van de 
carnavalsrevue "Schaesberg Waggelt" 
waggelde hij niet de zaal in maar 
sprong hij tevoorschijn tussen zijn
onderdanen, aanvankelijk nog in 
schuttersuniform, maar die vermom
ming wrd al spoedig doorbroken en
heel Schaesberg juichte om deze po
pulaire prins. Hij werd door de bur
gemeester, die eerst nog afscheid van 
Hans de Eerste moest nemen, meteen 
geïnstalleerd. Uit de proclamatie van 
prins Theo viel af te leiden, dat 
Schaesberg een kort maar bijzonder 
krachtig seizoen tegemoet gaat. 

Twee maal elf 
jaar Bergböck 
Als begin van de viering van haar 22-
jarig bestaan start de carnavalsvereni
ging De Bergböck van Huls-Simpel
veld vrijdagavond om 19.30 uur met 
een bonte avond, die in een bal uit
loopt. De Roderland Muzikanten zor
gen voor veel en goede muziek. De 
avond wordt aangeboden door de kas
teleinsvereniging, die er dus geen gras 
over heeft laten groeien. De jubileum
viering wordt op 30 november voort
gezet met een avond voor de bejaar
den en vervolgd met nog een vijftal 
evenementen van hoog niveau. 

Eerste prinses 
op komst 
De damescarnavalsvereniging De 
Sjraveleire van Brunssum roept za
terdag tijdens een zitting, die om 20 
uur in Unitas begint, haar nieuwe 
prinses uit nadat prinses Mia de Eer
ste zal zijn afgetreden. Het zangduo 
Sibil en Wiel, buutterecdner Wiel Sijs
termans, jodeljerry en Daniel Matjeu, 
het dansmarieke Marga en het orkest 
Piet Droomen uit Brunssum werken
aan het grote gebeuren mee.

Tiende 
25 november zijn 50-jarig huwelijks
feest. Het feest wordt ingezet met een 
eucharistieviering om 14.00 uur in de 
parochiekerk te Bingelrade. De recep
tie is van 18.30 tot 19.30 uur en vindt 
plaats in café de Sport, Knykuilerweg 
4 te Bingelrade. 

Kerkraads
CULTUUR IN DE REGIO 
De Rheinische Musikbühne brengt 
op vrijdag 25 november en maan
dag 28 november twee voorstellin
gen van de operette "Viktoria und
ihr Husar van Paul Abraham in de
Stadsschouwburg te Heerlen. De 
uitvoeringen beginnen om 20 uur. 
Deze produktie is een Limburgs
Duitse aangelegenheid. Solistische 
medewerking verlenen o.a. Gott
fried Lingens, Ingeborg Lutten
berger, Alois Frings, Astrid Heli, 
Irene Brinkman, Theo Westgeest 
en Heidi Wehner. De muzikale lei
ding is in handen van Peter Ser
penti. De operette is geregisseerd 
door Gottfried Lingens. Muziek en 
dans worden verzorgd door het or
kest en het ballet van de Rheini
sche Musikbühne. 
Uit deze operette, die in drie lan
den speelt - het eerste bedrijf in 
Tokio, het tweede in Moskou en 
het derde in Hongarije- zijn enkele
liederen wereldberoemd · gewor• 
den, zoals "Ja, so ein Mädel",
"Mausi, süsz warst du heute 

Nacht", ,,Reich mir zum Abschied 
noch einmal die Hände" en "Par
don Madame, ich bin verliebt". 

('..:�,x-l/"t�\��t;:�.:.\ 
• Astrid Heti, een van de so
listen in_ ,,Viktoria und ih.-r Hu
sar". 

( ADVERTENTIE) 

KERKRADE -In 
het ziekenhuis in 
vrijdag, zaterdag en 
tiende maal de Bethlebembeurs 
houden. De opbrengst van de 
terse artikelen, die op deze 
verkocht worden, is bestemd 
een kinderthuis in Bethlehem. In 
thuis wordt een hondertal 
gen en wezen verzorgd door de 
ters van Liefde. 

Van de opbrengst van de beurs en de 
giften die in de loop van het jaar bij 
conrector van het ziekenhuis, pater J. 
Smeets binnkomen, wordt verder 
kleding verzonden naar een klooster 
in Nazareth en een tehuis voor gehan
dicapte kinderen in Haifa. Dit jaar kon 
aan het kinderthehuis in Bethlehem 
f 24.000 worden overgemaakt voor de 
vernieuwing van de uitrusting en voor 
sanitaire voorzieningen. Daarnaast 
werd 1450 kilo voeding, zeep en kle
ding verstuurd. Met de verzending 
van de diverse goederen was dit jaar 
een bedrag van f 3.300 gemoeid. Naast 
een ruime sortering aan houtsnijwerk, 
koperwerk,. sieraden, sportzegels, 
klokken en antie�e voorwerpen uit de 
Oosterse landen zijn dit jaar ook bor
d uurwerken, ikonen en halfedelste
nen uit deze landen op de beurs ver
krijgbaar. De Bethlehembeurs is op 
vrijdag geopend van 15 tot 20 uur en 
op zaterdag en zondag van 11 tot 20 
uur. Naast financiële bijdragen, die 
het gehele jaar door kunnen worden 
overgemaakt op het banknummer van 
de Bethlehembeurs 40.51.45.063 bij de 
Amrobank in Kerkrade kan ook goede 
baby- en kinderkleding worden afge
geven bij de conrector van het Kerk
raads ziekenhuis, pater J. Smeets of 

, bij een van zijn medewerkers. 

De heer Joost Geurts die in 1905 te 
Duisburg, Dld. werd geboren kwam 
als 18-jarige naar Limburg, om in de 
steenkoolmijnen te werken, waar hij 
36 jaar werkzaam was. 
Hij is jarenlang een van de steunpila
ren geweest van de voormalige schut
terij in Bingelrade, waarin hij het laat
ste de rang van generaal bekleedde. 
Op 25 november 1927 trad hij in het 
huwelijk met Marina Parijs afkomstig 
uit Vlijmen. Ze gingen wonen te 
Hoensbroek. Vanaf 1933 wonen zij in 
Bingelrade. Matina Parijs komt uit 
een mandenmakersfamilie. Zij ver-

Gou den echtpaar keert evenals haar echtgenoot nog in
goede gezondheid, getuige het feit dat 

l·n B1"ngelrade 
ze nog wekelijks op de fiets naar 
Brunssum boodschappen gaat doen. 
Uit het huwelijk werden 7 zonen en 4 

BINGELRADE Het echtpaar dochters geboren. Zij en 21 kleinkin-
Geurts-Parijs wonende aan de Beu- · deren zullen op het gouden feest van
kenstraat 7 te Bingelrade, viert vrijdag de partij zijn. 

Mevr. Hoogland erevoorzitster 
Rode Kruis te Brunssum 

BRUNSSUM - In de Burgerzaal van 
het bestuurscentrum te Brunssum 
vond de installatie plaats van 
Brunssums eerste burgeres, me
vrouw Hoogland, tot erevoorzitster 
van het Rode Kruis afdeling Bnms
sum. Dit gebeurde in aanwezigheid 
van B. en W. gemeentesecretaris Le
jeune alle medewerksters en werkers 
van het Rode Kruis en kringcommis
saris de heer Lagaume die de voorzit
ter van het plaatselijke Rode Kruis 
de heer J. Hendriks de zilveren me
daille van verdiensten overhandigde 
en mevrouw Hoogland installeerde 
tot erevoorzitster. 
,,We moeten een algemeen en essen
tieel uitgangspunt niet uit het oog ver
liezen en dat is, dat het Rode Kruis be
zield door gevoelens voor de mede
mens zich ten doel stelt zowel in tijd 
van vrede als in tijd voor oorlog men
selijke nood en menselijk leed te 
voorkomen en te verzachten, zonder 
daarbij onderscheid te maken op 

grond van ras, maatschappelijke wel
stand, godsdienst, politieke gezind
heid of welk ander criterium ook", 
aldus de heer Hendriks die na zijn toe
spraak aan een viertal medewerkers 
die 40 of meer jaren aan de afdeling 
verbonden zijn de medaille van ver
diensten uitreikte. Zilver kregen de 
heren Bressers en Leufkens, brons de 
heren Bennihg en Luyten. Na deze 
plechtigheid werd het nieuwe onder
komen in het souterrain van het .oude 
gemeentehuis bezichtigd. Deze ope
ning gebeurde door mevrouw Hoog
land en door de oprichter van het 
plaatselijke Rode Kruis, oud-voorzit
ter dokter Mey. Burgemeester Hoog
land zei blij te zijn dat alles nu gere
geld is en het Rode Kruis zijn onder
dak weer gevonden heeft. Het Rode 
Kruis heeft indertijd plaats moeten 
maken voor de uitbreiding van het 
gebouw in de Raadhuisstraat dat men 
deelde met VOSUM. De avond werd
afgesloten met een gezellig samenzijn. 

KLEIN JO URN AAL
redactie 
wiel lankes 

tel. 045-718100 
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SPREEKUUR 
SIMPELVELD - Donderdag 24 no
vember van 14.30 tot 16 uur komen 
functionarissen van het N.K.V. naai: 
Simpelveld om in zaal Dackus aan de 
Irmstraat spreekuur te houden. Hier
kan men met alle mogelijke moeilijk
heden terecht. 

AFSLANKEN 
NIEUWENHAGEN - De afslankcur
sus in regionaal verband opgezet door 
het groenekruis start in januari 1978. 
Men dient zich vroegtijdig op te geven 
bij de wijkzusters te Eygelshoven. Op 
maandag t/m. vrijdag van 13.30 tot
14.00 uur Tel. 351484. Wel is noodzake
lijk een briefje van de huisarts. Het 
wijkgebouw is gevestigd Christina
straat 52 Eygelshoven. 

CURSUS 
BOCHOLTZ-Dit is de laatste oproep 
om deel te nemen aan een afslankcur
sus van het Groene Kruis. Er wordt 
om spoed gevraagd. Opgeven monde
ling of telefonisch Groenekruisge
bouw tel. 1500 tussen 13.30 en 14 uur. 

NIEUWE VOORZITTER 
NIEUW-EINDE - Het Schalmeien
korps Glück-Auf uit Nieuw-Einde 
heeft in de heer H. Rijsmus, Prins 
Berhardstraat te Nieuwenhagen een 
nieuwe voorzitter gekregen. Hij neemt 
de plaats in van de heer H. Agelink die 
deze functie na 11 jaar wegens ge
zondheidsredenen heeft moeten neer
leggen. Het secretariaat van de ver
eniging is in handen van de heer G. 
Peters, Lodewjjkstraat 4 te Hoens
broek. Het korps kan ook nieuwe 
leden gebruiken. Deze kunnen zich 
aanmelden iedere donderdag van 19 
tot 21 uur in de Christus Konings
chool tijdens de repetitei. 

VOORZITTER 
SIMPELVELD-De heer A. Koll werd 
benoemd tot voorzitter van de Leeuw 
Boys. Hij komt in de plaats van zijn 
overleden vader Hens Koll, die vanaf 
de oprichting van Leeuw Boys voor
zitter was. 

SECRETARIAAT SCHAESBERG - Vrijdag 25 novem
BOCHOLTZ _ De nieuw benoemde ' ber om 20.30 uur in het Brandswapen
secretaris van de Verenigingsraad de door S.V. Brandwapen. 
heer Schleijpen Heiweg 201, tel. 2978., SCHAESBERG - Zat�rd�! i6 �o
verzoekt alle verenigingen die afgelo- vember om 13.30 uur m . antine.
pen jaar van adres of lokaal veranderd Kakertse Boys door Groen-Wit. 
zijn dit met spoed aan hem mee te de- SCHAESBERG - Maandag 2� no-
Jen' vember m het gemeenschapshms d'r· Sjeet door Altijd Prijs. 
POSTZEGELS 
SIMPELVELD - Donderdag 24 no
vember vanaf 19 uur wordt in zaal Ne
lissen hoek Norbertijnenstraat-Remi-. 
giusstraat, een postzegelbeurs gehou
den. Alleh die iets voelen voor postze
gels kunnen hierbij aanwezig zijn. 
Ook uit belangstelling. Men kan hier 
ook met de heer Joha spreken over de
postzegeltentoonstelling in Langen
selbold volgend jaar mei, in het kader
van de Europadag. 

VERGADERING 
UBACH OVER WORMS - De PvdA 
afdeling SUN houdt op donderdag 24 
november in het gemeenschapshuis· 
De Residentie in Abdissenbosch de
jaarvergadering. Deze bijeenkomst 
begint om 20 uur. 

. 
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ONDERSCHEIDING 
BOCHOLTZ -In een besloten avond 
van de C.V. Kalk an de Boks werden 
de heren Jo Derwall en Leo Van
hommerig onderscheiden met de 
Orde verbonden aan de Bocholtzer 
Kei voor hun vele verdiensten de afge
lopen tijd. Bloemen waren er voor 
hoofddecorateur Joep Winkens. Pre
sident Wiel Palmen deelde mee dat de 
vereniging nu ook beschikt over een 
dansgroep, bestaande uit 8 meisjes.
Deze groep zal debuteren op 7 januari. 

KWAJONGEN 
SCHAESBERG - Donderdag 24 no
vember om 20 uur in lokaal Excellent 
door s.v. Excellent.
SIMPELVELD - Donderdag 24 no
vember om 14 uur in de Soos voor de 
bejaarden. 
VAESRADE - Vrijdag 25 november 
om 20 uur in het gemeenschapshuis 't 
Pomphuuske. 
SCHAESBERG - Vrijdag 25 novem
ber om 20 uur in lokaal Prevaes door 
de Bokkerijder. 

KAARTJES 
SIMPELVELD -Vandaag, woensdag,
zal het bestuur van 17 tot 19 uur aan
wezig zijn in het Soosgebouw. De be
jaarden kunnen dan tegen de prijs van
f 2.50 kaartjes komen halen voor de 
bejaardenavond op 30 november aan
geboden door de carnavalsvereniging
de Bergböck op de Huls. De bejaarden 
die niet goed ter been zijn en toch mee
willen gaan kunnen dit aan het b.e
stuur kenbaar maken, zij worden dan
van huis opgehaald en weer terugge
bracht. 

UITSLAG 
HEERLEN -De uitslag van de vogel
tentoonstelling gehouden in het lo
kaal van de heer Smeijsters op de
Schelsberg door de vogelvereniging
Eendracht Heerlen Il is als volgt. Al
gemeen kampioen en kampioen pig
ment, J. Haagmans, Reserve kampi
oen, kampioen vetstof-kweek A Stam, 
F. Willems. Derby kampioen kanaries,
N. Habets, derby kampioen bastaar
den, B. Oude Luttikhuis, derby kam
pioen tropen, J. J oosten en jeugd
kampioen werd de heer Kollee. Tij
dens de tentoonstelling werd de heer
J. Joosten gehuldigd ter gelegenheid
van zijn 10-jarig lidmaatschap van de
vereniging. 

SUCCESSEN 
BOCHOLTZ - ,.Het Raskonijn" was 
zeer succesvol in Bru.nasum. Bij een 
concurrentie van 400 uitgelezen die
ren, werden de volgende resultaten
behaald: W. Peters met klein zwart 
zilver lF, waarmee hij provinciaal
kampioen werd. Ook haalde hij de
prijs voor beste dier kleine rassen. De
heer Th. van Kan met Rode Nieuwzee
lander en R. Geurts met Alaska be
haalden ook een lF en werden in hun 
categorie eerste. 

UITSLAG 
SIMPELVELD -De uitslag van de ka
narietentoonstelling gehouden door 
de vogelvereniging de Vogelvriend uit 
Simpelveld is als volgt. Kampioen 
werd de heer A. Scholtis die met 450 
punten het hoogste aantal behaalde. 
De prijs voor beste vogel ging naar de 
heer L. Plummen, die tevens winnaar 
werd van de bondsmedaille. Klasse A. 
1 e L. Plummen, 2e A. Scholtis en 3e L. 
Theewissen. Klasse B. le en 2e A. 
Scholtis en 3e L, Plummen. Klasse C. 
le A. Scholtis, 2e L. Scholtis en 3e J. 
Honnef. Parkieten le H. Belleflamme, 
bestaarden le L. Theewissen en over
jarige le H. Lumey. 

TREKKING 
TERWINSELEN - De prijzen van de 
loterij die werd gehouden op de fan
cy-fair in het Gemeenschapshuis zijn 
gevallen op de volgende nummers:
3958; 2280; 5898; 1636; 7633; 4560; 
4597; 5919; 8219 en 8885. De prijzen 
kunnen worden afgehaald bij : H. Hol
landers, Tunnelweg 42 in Terwinse
len. 

♦ ONDERWIJS
STICHTING 
BOCHOLTZ - Na enkele mutaties is 
het bestuur van de Stichting Katho
liek Onderwijs Bocholtz nu als volgt 
samengesteld: voorzitter G. Vaessen, 
secretaresse mevr. T. Schnackers 
Schoolstraat 40, tel. 2084, zuster Jo
sina, zuster Marie, mevr. B Huppertz, 
mevr. A. Merx en de heren A. Vliegen
en J. Schijen. Pastoor Delissen is aan 
het bestuur verbonden als Bisschop
pelijk gedelegeerde.

. .. -

�;:� GEMEENTE 
GROF VUIL 
NIEUWENHAGEN - Het grof vuil 
wordt in de maand november in
Nieuwenhagen opgehaald op 24 en 25 
november.

•• 

�� SPEL 
KIENEN 
HEKSENBERG - 19.30 uur in zaal 't 
Karrewiel door de samenwerkende
verenigingen. 
SPEKHOLZERHEIDE - 19.45 uur in 
club 208 door de Bokkerijders. 
SCHAESBERG - 20 uur in de Ark 
door het vrouwengilde ten bate van 
een projekt in de ontwikkelingssa
menwerking. 

VANDAAG 
NIEUWENHAGEN - 20 uur in zaal 
Soho door de supportersclub van 
SVN. 
HEERLERHEIDE- 20 uur in het Pau
luscentrum door de buurtvereniging.
UBACH OVER WORMS - 20 uur in 
het gemeenschapshuis 't Stroatje door 
de samenwerkende verenigingen.
HEILUST- 19.45 uur in café 't Wolfje
door het tamboerkorps Ons Genoe
gen. 
EIJGELSHOVEN - 20 uur in het So
cioprojekt door de sportvereniging.
AMSTENRADE - 20 uur in het ge
meenschapshuis door de gezamelijke
verenigingen. 
HEERLEN -20 uur in het Kegelpaleis 
door de e.v. de Batrave. 
BRUNSSUM - 20 uur in het Höfke 
door de spaarvereniging. 
HEERLERBAAN - 20 uur in het ge
meenschapshuis ten bate uniformen
fond Prinses Marijke. 
TERWINSELEN - 20 uur in het ge
meenschapshuis door Odeon, RKTSV
en zangvereniging Barbara.
HEERLEN -20 uur in het Juphuis ten 
bate instrumentenfond harmonie 
Eendracht. 
BRUNSSUM - 20 uur in café Old 
Dutch door de invalidenbond. 
BRUNSSUM - 20 uur in zaal Gorissen 
door de buurtvereniging Haansberg. 
SPEKtlOLZERHEIDE - 20 uur in
club 208 door het Beerenbosch com
plex. 
CHEVREMONT-20 uur in zaal Jon
gen door de gezamenlijke verenigin
gen, 
SPEKHOLZERHEIDE - 19.45 uur in 
zaal Krings door de zangvereniging
Crescendo. 
HOENSBROEK -19.30 uur in lokaal 
Schiffers door harmonie St. Cecilia. 
BOCHOLTZ-20 uur in de Wilhelmi
nazaal door gymnastiekvereniging

Vogelshow te 
Heerlerheide 
HEERLERHEIDE - Vrijdag _zal 
heer G. Butink om 20 uur JP 
Quaedvlieg aan de Roebroeluf 
Heerlerheide de jaarlijkse teil.
stelling van de kanarieverpe 
"V.H. Heidezangers" openen- 1toonstelling is daarna voor b

e 

bliek open tot 22 uur, op z a 

van 14 tot 22 uur en op zondai v 
tot 20 uur, waarna de prijzen Y, 
uitgereikt. De entree is gra�1t1 dag wordt de trekking verrie elf 
de verkochte loten. Er zijn vof 
bewonderen in alle mogelijlte 1schakeringen, die bestuur en,
van de Heidezangers u gr aa,
trots zullen laten zien. 

l 
Weer intocht Sint 
in Ubachsberg 
UBACHSBERG - Zaterdag' 3 �
her houdt Sint Nicolaas op 111,
ging van het Sinterklaascolll; 
zijn traditionele intocht ?n 

111et
berg. Om 14 uur zal de sint 

SI UPietermannen door de fanfare 
cilia worden afgehaald aan de.1 '-
school aan de Bostenstra.at, 81.0 wordt een oude traditie weer\ 
hersteld. Vanuit de BosteIJS,0trekt de stoet via de Dirkstraat

a
,I 

Kerkstraat naar zaal CaseUi, 'Il r 
Sint de peuters beneden de vie10 en de kleuters en de leerling�\! 
diëntie zal ontvangen. BiJ 
weer gaat de intocht niet do•
wordt iedereen om 14 uur in za •
selli verwacht. 

Doorverwezen ' 

naar psychiater f1II: h: 
HEERLEN -De kantonrechter, a 
Tacken, in Heerlen heeft 11l 
een jongen uit Eygelshoven vool
psychiatrisch rapport doorve� 
naar de rech ter-commissarl 0Maastricht. De psychiater za l 111 
nagaan of de jongen toereke 
vatbaar kan worden gesteld vool
aantal ernstige verkeersovert

6e, gen eerder dit jaar in Kerkra 1.jongen reed toen twee keer llle 
hoge snelheid met zijn motor � 11 het rode licht en was met eell � qi 

heid van 100 kilometer per uut
11 
e'.

de straten gereden en had oo 
stopteken van de politie gene� d 
Tijdens de zitting zei de jong·

d
tl 

hij die overtredingen niet dU1 
meer voor de geest kon halen, 
dat d� beschuldigingen "we l 

11 · ·· 
zullen zijn". ,,Ik zal wel een bl ac 
hebben gehad, dat is me nog 0 onder andere omstandighed�ll, -�
komen", zei hij. ,,Als dat zo 1s, df 
de zaak zeer ernstig. Ik moet 11_ 
verwijzen, ook al om uw vei l 1

e en die van het verkeer", meend 
Tacken. 

Lezing over 
CDA-politiek 

, f .  
BOCHOLTZ - Kamerlid Rene 
der Linden uit Nuth zal op ma

al
a � 

28 november om 20 uur in za 
wijzen Dr. Nolensstraat 12 te

e
"-

, choltz een lezing houden over t11e 
binetsformatie en over het itl ,,Christen democratische pol , f' 

1 een uitdaging in deze tijd". Rene,I 
i der Linden zal al vanaf 19 u&J�e#I
wezig zijn, om ieder in de ge 

ell�heid te stellen met hem te spr

e
d;

over persoonlijke aangelegenl\01� 
Hiervoor kan men zich voor eoc

UJI;
opgeven bij de heer J. H. ]{Je� 
Groeneboord 14, Bocholtz. De

ei
e Jf' 

ling Simpelveld zal ook bij d · � 
zing vertegenwoordigd zijn. �� 41 
uit Simpelveld die de heer va� 
Linden wensen te spreken Jtll 'fft'
zich opgeven bij de heer J. p1eu 1 kers Laurentstraat 9, telefoon d 
Simpelveld. Verder wordt o� ,t
bijeenkomst gesproken over �lil, 
richting van een Sociaal VoO f 
tinscentrum. Een dergelijke a

lfzal in het voorjaar ook in SimPe 

gehouden worden. 

Veel handen voor 
Concordia 
Treebeek 
HEERLEN - Het harmonieorll
Concordia in Treebeek heeft z� 
tijdens de receptie in het jeug 
aan de Maanstraat vele bande��·
gereikt gekregen. De enorme be r,!Jç, 
stelling voor het korps gold het i•'
ces van het muziekgezelschaP 111' o1 
dag 13 november in Leiden wa � 
het Top Concours van de Alge:�
Nederlandse Unie van MuzielC � 
schappen het bondskampioen�11 Imet 336 punten werd behaalp 1 eJI. 
hoogste afdeling. Het Treebe tl� 
korps blijkt vooral van de in-W-0�
van de wijk veel waardering te
gen. 

Schubertmis 
- · .' te Heerlerbaan 
�· 

HEERLERBAAN - Zondag 2\,i! 
vember zal het kerkelijk zaPI t "dJ'. 
St. Caecilia van Heerlerbaan h�

·
·
.
� 

amanten bestaan op gepaste _.,, 
vieren. Het feest begint om 1:e pr
met een eucharistieviering in �
rochiekerk St. Jozef. Het koor�. tl, 
ten gehore de Missa in G dur ,,jet'.· 
Franz Schubert. Medewerkinl

vr
t�

lenen het K.S.O., Marijke de teJI"'
Eliveld, sopraan, Hein Meens'i-1, �en Hans Scheijen, bariton, 1s;r, 
kerkelijke dienst is er van IZ t0'

.,pt1dt"
uur in de Euroclub een feestrec

1101,� 
waaronder de heer J. Widders., 11d· ter gelegenheid van zijn 45-jaJ"1 
maatschap wordt gehuldigd. 


	Limburgsch dagblad no. 276 23.11.1977
	Goede morgen van de hoofdredacteur
	Het weer
	Boontje
	De „grameer” moet voorlopig zwijgen
	Dayan: Israel moet nu snel beslissen
	Nadere keuring van vlees 'firn'
	Fabriekssoep blijkt niet veel soeps...
	Fractie stuurt Van Agt terug naar informateur Regeer akkoord stuit op op verzet binnen CDA
	Kalma toch berispt
	STUTTGART - In de gevangenis van
	Weer volop voetbal op televisie
	UITGAAN
	mensen, in gesprek, strips, recept limburgs dagblad
	„Uit het zuiden geen nieuws” door jan van lieshout het 'hannibalspiel' aan de maas Capucijnen onder de wapenen
	recept Macaroni met emmenthaler
	in gesprek
	Huichelarij
	Discriminatie
	Cruijff
	CDA-PvdA
	Wapens
	Oversteken
	Geschorst
	Zuid-Afrika
	Iberisch pact
	Premiestelsel
	Traglia
	Finse vijfling
	Staking
	EEG-bijdrage
	In vergelijk met het PvdA-CDA-D966 voorstel Regeerakkoord naar het CDA/WD-model
	Sociaal economisch beleid
	Reactie, op het CDA/VVD-Akkoord
	PvdA-fractie
	CNV
	Bezuinigingen op collectieve uitgaven
	Grondpolitiek
	Kernenergie
	Defensie
	Buitenlands beleid
	Volkshuisvesting
	Vermogensaanwas deling
	Ondernemingsraden
	Meer wapens voor douane
	Nieuwe cycloon zal India vandaag treffen
	Rite
	Tramles
	Wrakstukken
	Alcohol
	KUS
	binnen- en buitenland limburgs dagblad VANDAAG de dag Vliegramp
	Industriebond NVV tegen kernenergie
	opinie, achtergronden, beschouwingen Limburgs dagblad commentaar Akkoord
	Sursum Corda
	Anwar Sadat nu in rol van Henry Kissinger 'Genève' kan niet slagen zonder pendeldiplomatie Door Henk Kolb
	VS teruggedrongen
	Gevaar
	Strauss in opspraak door Hans Amesz
	Edward Gierek op bezoek bij de paus Regiem en Poolse kerk kunnen elkaar niet blijven ontkennen Van onze correspondent
	Betekenis
	Morele steun
	Pretoria en Salisbury zoeken zelf uitweg uit de problemen Van onze correspondent
	Spanje wacht een ontwerp grondwet
	how, radio en televisie limburgs dagblad Proces om plagiaat door De Frumps HERRIE OM VADER ABRAHAMS' SMURFEN
	PTT antwoordt vanaf onze redaktie Slechte TV-ontvangst? Bel morgen 717222!
	ANTI-ROOKAVONDEN IN „DE COUREUR” Hypnoseshow in Treebeek
	NATIONALE HITPARADE
	Kinderster in Rudi Garrells oudejaarsshow
	radio en televisie vandaan radio en televisie vandaag tv
	NEDERLAND I
	NEDERLAND II
	DUITSLAND I
	DUITSLAND II
	DUITSLAND III WDR
	DUITSLAND III SWF/SDR
	BELGIË (Nederland I)
	BELGIË (Nederland II)
	BELGIË (Frans I)
	BELGIË (Frans II)
	radio
	HILVERSUM I
	HILVERSUM II
	HILVERSUM III
	HILVERSUM IV
	ROZ
	LUXEMBURG-RTL
	BRT II
	economie, achtergronden lintburgs dagblad economie vandaag Japan
	Nissan
	Advertentie
	Investering
	BNG
	Heropening
	Fabelta
	Krediet
	Hypotheek
	Hoechst
	Belasting
	Philips
	Wijn
	Economie
	Mr. Meyer Viol waarschuwt voor scheidingsinstallaties Oud papier belangrijk voor Nederlandse markt
	Terminal geplaatst bij Reisbureau Schoonbrood Maastricht ZUID-LIMBURG AANGESLOTEN OP MA-SYSTEEM VAN KLM
	Eenvoudig
	Zoutloos
	Foutloos
	Zakenwereld
	Gezinnen in moeilijkheden Fiscus betaalt premie met vertraging terug
	verse groente AAN DE KAR
	Beursoverzicht Aandelenmarkt iets in herstel
	Avondkoersen
	Advieskoersen
	beurs van amsterdam
	Eén jaar
	Vandalisme
	Pastorale fiets
	Ordedrager
	Lezing
	Alaaf
	Ontwerp
	Buit 1000 gulden Pompbediende in Heerlen overvallen
	Duidelijke taakomschrijvingen milieuambtenaren in de maak door Wim Arts
	Ideaal
	Klachten
	Deze week nieuwbouw voor Gemeentewerken in gebruik
	ANTWOORD MINISTER GRUIJTERS NA BEZOEK WILMAFLATS Verstandhouding huurders en verhuurders moet verbeteren
	Raad Voerendaal in verzet
	Oplossing voor schoolkwestie te Heksenberg
	nieuws uit eigen streek, cultuur limburgs dagblad KUNST TE KEUR Sympathiek spel van „Moedertaal”
	BIOSCOPEN HEERLEN
	EXPOSITIE HEERLEN Caumermolen
	HOENSBROEK Galerie Ger Ruyters Hommerterweg 72
	HULSBERG Galerie Wanda Reiff
	Ten Esschen Tenniscentrum
	STEIN Archeologisch Reservaat Schepersgats 6
	Nastelavoende same
	Nonnevotte voor bejaarden
	Prins Theo regeert Schaesberg
	Twee maal elf jaar Bergböck
	Eerste prinses op komst
	Tiende Bethlehembeurs in Kerkraads ziekenhuis
	CULTUUR IN DE REGIO
	Gouden echtpaar in Bingelrade
	Mevr. Hoogland erevoorzitster Rode Kruis te Brunssum
	KLEIN JOURNAAL redactie wiel lankes tel. 045-718100 ALGEMEEN SPREEKUUR
	AFSLANKEN
	CURSUS
	NIEUWE VOORZITTER
	VOORZITTER
	SECRETARIAAT
	POSTZEGELS
	VERGADERING
	ONTSPANNING ONDERSCHEIDING
	KWAJONGEN
	KAARTJES
	DIEREN UITSLAG
	SUCCESSEN
	UITSLAG
	LOTERIJ TREKKING
	ONDERWIJS STICHTING
	GEMEENTE GROF VUIL
	SPEL KIENEN
	VANDAAG
	REGIO vandaag Vogelshow te Heerlerheide
	Weer intocht Sint in Ubachsberg
	Doorverwezen naar psychiater
	Lezing over CDA-Dolitiek
	Veel handen voor Concordia Treebeek
	Schubertmis te Heerlerbaan
	nieuws uit de provincie, reportage limburgs dagblad ROB HANDSTEDE OPNIEUW IN HET ZIEKENHUIS Verpleger wil nier afstaan Schaesbergse nierpatiënt werft donors
	Na verzakkingen in Gemeentegrot Valkenburg Verzekering betaalde al kwart miljoen voorschot
	Uitdiepen
	Officiele mededeling GEMEENTE ROERMOND
	GEMEENTE SCHAESBERG
	GEMEENTE SCHAESBERG
	Rijschoolhouders na studiereis VEILIGHEID IN VS HOGER GENOTEERD
	Bijscholing
	Zeventien
	Wens Stichting Natuur en Milieu: Rampenplan èn analyse van storing openbaar
	M. Muller directeur Missionair Centrum
	Openbaar
	„Overbodig”
	PROVINCIE vandaag Rechtbank wenst reconstructie
	Molkenboer optimistisch
	Vrijspraak voor Schaesbergernaar
	Een jaar cel voor vervoer drugs
	KPJ en LLTB in jaarvergadering
	Promotie van Harry Prick
	Officier eist cel na aanrijding
	Na gelijkspel hij Hamburger SV Liverpool heeft Supercup binnen handbereik
	Jordan (nog) te duur
	Schaatscoach krijgt geen vrijaf CIOS
	Verdedigend
	Extra dekking
	Waldegaard houdt leiding
	Zes spelers Real Madrid in selectie
	FC Vlaardingen wil Hasil
	Kees Rijvers ziet volgende UEFA-cupronde wel zitten Optimistisch PSV eindelijk volledig door george taylor
	Optimistisch
	Van der Roer uitgeschakeld
	sport 2 limburgs dagblad Zwemmen: het stiefkind van onze provincie Naud en Ruud Keulen willen hogerop door jos van wersch
	Vrije wil
	Supportersclub Fortuna SC naar Excelsior
	VIER NEDERLANDSE PROFPLOEG EN IN 1978 Minder Limburgers bij Henk Steevens door wiel verheesen
	Tennis groeit als kool door jo didden
	REMISE IN BELGRADO
	Beckenbauer nog niet vrij voor WK

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101

	illustraties
	Telefooncel gestolen
	”DE AMOUREUZE AMAZONE„
	puzzel van de dag
	Panda en de ongelukszoeker
	Eerste prins over de drempel




