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,,Ik spreek Limburgs maar denk Nederlands'' 

Goeverneur beschermheer van 
militaire oorlogsslachtoffers 

Van onze verslaggever Limburg van de Bond van Neder- lingen ook metterdaad een beroep op kenen van verbondenheid met de

ltoEllMo landse Militaire Oorlogsslachtoffers. de bescherming van de goeverneur BNMO. 
ll.- ND -. Goevem_eur dr. J. af d ·t t d t h"" u b h De installat1·e g1·ng g·epaard met een 
...-etn De goevemeur g ron u1 oe a IJ zullen moeten doen. ,, ent psyc o-
1la �r5 yan Limb'!r!t' "'.mdt dat de niet had verwacht zoveel leden van loog. En juist in dat vlak liggen nu feestelijke Limburgse show waarin 

s1
11e

h1:satie van m1hta1re oorlogs- die organisatie in Roermond te ont- sommige moeilijkheden van oorlogs- Limburgs dialect de voertaal was.
"

0o 
offers in Limburg moet blijven moeten. sl&chtoffers. Materieel gaat het ons Goeverneur Kremers onthulde daar-

Il rtbe5taan om �oor de jeugd een h bij zelf tegenover presentator Pierre 
•�

t 
huw_ ende vmger op te steken goed. Maar bij invaliditeit moet nu et 

Huyskens·. ,,Ik spreek Lun' burgs maar 
"" h t De heer Kremers stak niet onder stoe- ouder-worden worden opgeteld en dat 
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. -·-, lim.f>iirg-S·. dagbla,l)

lltba e_. in �n beschaafde maat- !en of banken dat hij graag het be- geeft wel eens pscychische proble- ik ben Nederlands gaan denke_n". De
"e11. '81J nooit meer 0<!rlog mag ge- schermheerschap aanvaardde. ,,De men". legde voorzitter Jac. Houben nachtwacht uit Berg en Te�bliJt ver
lllidd e goeve���r zei dat zondag- slachtoffers van de oorlog hebben bij de installatie uit. In een stropdas overde bij de bonte rij van Limburgse
Dto lg !la�at hlJ m de schouwburg recht op steun en hulp van alle mede- en shawl van de bond, een boek over artie�ten het warmste app�au� van het
lt b::Jer1e tel'! overstaan v� enlie- burgers. Dat geldt ook voor de goe- het lot van oorlogsslachtoffers en een pubhek, dat niel. naar hms gmg voor 
SlaJ1

ee d
erden Limburgers was gem- verneur", zei hij er zelf over. Het !iJkt zilveren briefopener met inscriptie het gezamenlijk een massale Lirn- • Onder toezicht van de besturen van de afdelingen Noord- en Zuid-Li.mburg van de BNMO

a,,o r tot beschermheer van de . t h" l"k d t de best k k ·terli·J·ke te burgse koffietafel alle eer had aange- dd k 11eUngen Noord-Limburg en Zuid- me onwaarse _1Jn IJ 
a 

BNl\,,0- u
f
r
d
en reeg de goeverneur 00 ui • daan aanvaar e goeverneur dr. Kremers oo de uiterlijke tekenen van zijn nieuwe functie. 

van de twee Limburgse , -a e- · 

.................................................................................................................................................................................. t

60 jaar NKV Nieuw-Einde 

onderscheiden 
HEERLEN - De NKV-indus
triebond afdeling Nieuw
Einde vierde zaterdag haar 
zestigjarig bestaan, waarbij 
aan 12 jubilarissen door Hub 
Reinders tijdens een zeer druk 
bezochte receptie een onder
scheiding werd uitgereikt 
i.v.m. 40-jarig respectievelijk
25-jarig lidmaatschap. Twee
oud-voorzitters van het NKV,
de heren Cox en van Bergen,
werden speciaal in de bloe
metjes gezet. Diverse vereni
gingen uit Nieuw-Einde gaven
acte de presence. Wiel Friede
richs sprak namens het pro
vinciaal centrum. Hij toonde
zich bezorgd over de situatie 
�cfbt wat betreft de werkgele
genheid in Limburg. Wethou- · • Het jubilerende bestuur van het NKV Nieuw-Einde. 

• In het Missionair Centrum werden Hindoestaanse instni
menten bespeeld t.g.v. het Dewalifeest.

Dewalif eest werd 
in Heerlen gevierd 

HEERLEN - Dat gisteren het feest
van Allerheiligen gevierd werd, 
weten praktisch alle Limburgers. 
Dat op dezelfde dag vele Surinaamse 
Nederlanders hun Dewalifeest heb
ben, is algemeen onbekend. Toch is 
dit feest - de overwinning van het
Goede op het Kwade - voor Surina
mers zeker zo belangrijk als voor ons 
Allerheiligen. 

. �� 
!e?e�r groot was de belangstelling bij de klaterende in

tding van de fontein. 

der Andriesma was namens de 
overheid aanwezig. Na de re
ceptie werd in intieme sfeer 
het feest voortgezet. Oude klassen Petrus en 

Vele Surinamers waren gi�tercn dan 
ook naar het Missionair Centrnm w·
komen om hun Dewali te ,·1.-ren. D,· 
middag begon met een lezing van 
Pandit Ramdaras, een Hindo<>st.aan� 
priester, over de zin en de betE-keni,-, 
van hetDewalifeest. Hierna bespeelde 
een Surinaams muziekgezeJgchap ai
lerlei Hindoestaanse instrumenten 
zoals de Dental, de Dholak en ec-n 
harmonium. Vervolgens werd er gf?
danst. De middag werd georganiseerd 
door de Surinaamse vereniging Sun
nen met hulp van de Limburgse lm
migratie Stichting. 

MAASTRICHT HEEFT 

VRIJTHOF-FONTEIN 
t'YSTRICHT- Maastricht bezit sinds afgelopen zaterdag een Vrijth?f·' Gen etn. Het is een cylindrische kolom omgeven door dansende en spnn
� ie figuren die de ontwerper, de Maastrichtse beeldhouwer Frans Gast,
Ata enaming gaf ,,Hawtuuchvas": De bronzen fontein,� geschenk aan
iQ7i

O.Stricht van de Spaarbank Limburg ter gelegenehid van haar 125-
seqJ! bestaan, werd tijdens een alleszins vochtig ceremonieel aan het
llan. 

bestuur overgedragen door president-commissaris mr. F. Duynstee
tlich het Jubilerende bankbedrijf. Het geschenk werd namens de Ma�-

e de tse_gemeensch.ap aanvaard door burgemeester mr.A. Baeten. TerwiJl
b koninklijke harmonie van Maastricht een feestmars liet schetteren

� u'JIOn de fontein "officieel" voor het eerst te spetteren. De nieuwe aanwinst
n. het Vrijthof wordt 's m10nds ondergronds aangestraald. 

r 

t 

In beslag genonzen: 

Pistool, mes en 
zendinstallatie 

HEERLEN - Een Heerlense politiepa
trouille heeft zondagmorgen een gela
den gaspistool en een dolkmes, alsook 
een in een personenwagen geïnstal
leerde zendinstallatie in beslag geno
men van een 29-jarige Duitser. De 
man werd op de Apollolaan aange
houden. Na hetgeen moest gebeuren 
werd de man aan de Duitse autoritei
ten overgegeven. 

Paulus 
SCHAESBERG - Bij gele,enheid
van het 40-jaric bestaan van de Pe
trus en Paulus-mavo te Schaesberg
werd een reünie gehouden voor de
leerlingen van de jaarrangen 1938 tot 
1968. In grote getalen hadden de
oud-leerlingen gevolg gegeven aan 
de oproep. Ook de oud-docenten 
waren zeer goed vertegenwoordigd. 
De reünisten werden welkom geheten
door de directeur van de P & P-Mavo
de heer Wiel Herpers. De directeur
kon ook twee oud-directeuren wel
kom heten t.w. de heren Grootjans en 
Tillmans. 

' llingelrade 
krijgt 

bibliobus 

Vogelshow in Kunrade 

1� Van onze redactie 
e11 �ELRADE - Gemeenten bene

J .otr\e� 5�oo zielen, zoals Bingelrade, 
:, 'ltsbijd

ntet in aanmerking voor een 
e Il O rage voor een vestiging van 
� � fnbare bibliotheek. Het college 
i O • en W. van Bingelrade stelt 
.l onc1lll . aan de raad, die maandag
:• Oor In _vergadering bijeenkomt, 
' !en �r I Januari 1979 Bingelrade te 
.l liob�Pnemen in de route van de bi
r eek

s van de Provinciale Bibli-
r w Centrale Limburg. Eenmaal 

l � 
ee

ee1c komt de bus met boeken 
f II Pr 

uur op een nog nader te bepa
e Il.Il aats. Lees- en studieboeken 

!!l)_ kn direct geleend worden en 
lee 

an grammofoonplaten, dia's etc. 
In 

n aanvragen. 
erri.i;rne aan deze dienst kost de 

nte f 2.540 gulden per jaar. 
• Heel wat vogels waren voor de vogelshow opgesteld in zaal
Kunraderkruis in Kunrade.

VOERENDAAL- In het kader 
van hun 12,5-jarig bestaan or
ganiseerden De Vogelvrien
den uit Kunrade het afgelopen 
weekeinde een onderlinge vo
geltentoonstelling. In totaal 
waren er ruim 300 vogels te 
bezichtigen die pronkend met 
hun verenpracht een lust voor 
het oog waren. De beste resul
taten van het kweekseizoen 
werden tijdens de show door 
vier keurmeesters beoordeeld 
dat tot gevolg had dat H. Erens 
algemeen jeugdkampioen 
werd. Algemeen kampioen 
kanaries: F. Gulpen, algemeen 
kampioen tropen F. van Gee
nen. Kweekkampioen werd L. 
Souren. 

weer hij elkaar Eerste prijs voor 
fanfare Nieuw-Eindr 

D_4:! heer Herpers wees nog eens op de 
b1.1zondere sfeer die altijd van de P & 
P-Mavo is uitgegaan en die zelfs nu 
nog na vele jaren van weerzien op de 
reünie werd gecontinueerd. 

Zaterdag in Den Haag 

Demonstratie tegen 
jeugdwerkloosheid 

HEERLEN - Aanstaande zaterdag 11 
november, organiseert een tiental 
jongerenorganisaties in Den Haag 
een demonstratie tegen de jeugd
werkloosheid. Omdat naar de me
ning van deze organisaties het kabi
net Van Agt met Bestek '81 de 
jeugdwerkloosheid alleen maar ver
groot, achtten zij het moment aange
broken waarop de jongeren op 
krachtdadige wijze moeten laten 
blijken hoe ze daarover denken. 

Na het officiële gedeelte ging het ge
zellig samenzijn pas goed van start en
het was leuk te constateren dat de
klassen van "toen" elkaar snel wisten 
te vinden. 

NIEUW-EINDE - Fanfare St. Caeüha 
uit Nieuw-Einde heeft zondag tijdens 
een bondsconcours in Vught in de af. 
deling uitmuntendheid een eerste 
prijs met 288 punten behaald. De fan
fare kreeg voor het verplicht werk, 
Western Pictures van Kees Vlak. 147 .5 
pt. en voor het keuzewerk Devon Fan
tasy van Eric Bali slechts 140,5 pt. 

Marechaussee 
zoekt getuige 

BRUNSSUM - In de nacht van zater
dag op zondag botste op de parkeer
plaats van café Berg en Dal in Schaes
berg een personenauto tegen een ge

' parkeerd staand busje. Een getuige 
plaatste later achter de ruitenY.isser 
van het busje een briefje met de me
dedeling dat de botsing was veroor
zaakt door een auto met een Afcent
kenteken. In verband met het onder
zoek verzoekt de Kon. Marechaussee 
de tot nog toe onbekend gebleven gp. 
tuige zich met haar in verbinding te 
stellen. Het adres is: Kon. Marechau;;
see, Prins Hendriklaan 215 Brunssum. 
telefoon 045-250740. • De fototentoonstelling tij

dens de reünie trok de belang
stelling van de vele oud-leer
lingen van de P en P-Mavo. Spoorwegpolitie l'indt 

bewusteloze man 
HEERLEN - Tw-ee leden van de 
spoorwegpolitie hebben vrijdagavond 
in de struiken naast de voetganger
stunnel een 20-jarige Duitser uit Aken 
aangetroffen._ De man had kennelijk 
een overdosis heroïne gebruikt :>n 
daardoor bewusteloos geraakt. De 
man kon tijdig voor behandeling naar 
het Heerlense ziekenhuis worden 
overgebracht. 

2000 gulden uit 
1 speelautomaten

t ��N°SSUM - Inbrekers hebben 
1 't s ongeveer 2000 gulden gestolen 
' llb l>

eeiautomaten die in de officiers
'
t 

e intan Afcent in Brunssum staat.

Geweldplegingen in Maastricht 
't Road Truud 

nu echt rood 
HEERLEN - Enkele dagen na haar 
onthulling heeft het standbeeldje 
van 't Road Truud een smadelijke 
daad moeten ondergaan. In het 
weekeinde werd het beeldje van de 
legendarische Heerlense nouw 
met rode verf beklad. Waarschijn
lijk hebben grapjassen wat kleur 
willen brengen in het bestaan \'an 
vrouw en hebben uit haar naam 
kennelijk haar favoriete kleur afge
leid. Zonder verf is het beeldje 
mooier, maar niet volgens me
vrouw Tiny Kuypers, die vindt dat 
men de vrouw in een andere pose 
had moeten afbeelden omdat ziJ 54 
jaar lang twee lampen had branden 
bij haar Maria-beeld. 

a 
raak heeft in de nacht van za

r liti! op zondag plaatsgevonden. De 
di V�n Bru�ssum verzoekt perso

t li.
ten�Jongelm hebben gezien in de• cl van de 5de november nabij of

e !\ins� Ren_ibrandstraat/Venweg in
g te 

urn zich met haar in verbin
! stellen. Tel: 045-252555. 

�
�
- Benoeming 
l'ltey - a· � 

lt, ISschop mgr. dr. J. Gijsen n0e:r111ond heeft pater J. Maas rgisp 
d lot kapelaan van de Wal• arochie in Amby. 

MAASTRICHT - De politie van
Maastricht heeft een druk weekeinde 
achter de rug. Zij is onder meer nog 
bezig met een onderzoek naar een 
geval van mishandeling in de nacht 
van vrijdag op zaterdag. Drie min
derjarigen mishandelden daarbij de 
Maastrichtenaren J.K. (19) en P.M. 
(22) in de Grote Staat.

K. liep een wonde op in het gezicht en 
klaagde O\'er inwendige pijnen. M. zag 
zijn bril vernield en liep builen aan het 
hoofd op. De twee mannen waren in 
gezelschap van een meisje over wie 

het drietal een opmerking maakte. 
Het antwoord daarop leidde tot de 
mishandeling. 
Zaterdagavond werd J.D. uit Nuth 
(22) in Maastricht aangehouden omdat 
hij_ in bez�t was van een ploertendoder. 
HIJ was m gezelschap van drie mak
kers, die staande werden gehouden 
omdat ze ervan verdacht werden be
tro�en te zijn geweest bij een vecht
part1J aan het Onze Lieve Vrouwe
plein waarbij een man bedreigd zou 
zijn. 
G.H. (28) uit Maastricht werd in de 
nacht van vrijdag op zaterdag in de 

Nieuwstraat van achteren bij de keel 
gegrepen en tegen de muur gedrukt. 
Hij werd beroofd van 25 gulden en een 
gouden zegelring. Hij kreeg boven
dien een vuistslag in het gezicht. 
In een café aan de Boschstraat 
pleegde de 21-jarige A.O. uit Maas
tricht verzet tegen aanhouding door 
dl;_P?litie zo�dagmorgen tegen 6 uur. H� 1s nog m verzekerde bewaring. Z1Jn plaatsgenoot L.K. _(22) die in zijr. �ezelschap was gmg vnJwillig mee en 1s_mm1ddels weer op Vrije voeten. 
B1J een routinecontrole op de Bosch. 
straat hield de politie drie Chinezeljl 

aan die niet in bezit waren van identi
teitspapieren. Een van hen kon later 
een verblijfsvergunning tonen. Of de 
anderen die ook hebben staat nog niet 
vast. 
Gewaarschuwd door een alarm vanuit 
het Bonnefantenmuseum, trof de poli
tie in de kantoorruimte van het mu. 
seum P.P. (19) uit Maastricht en F.V. 
(19) uit Valkenburg aan. Ze hadden de 
ruimte doorzocht maar niets ont
vreemd. Bij nader verhoor bleek dat 
P. zich in de afgelopen tijd heeft 
schuldig gemaakt aan zeven inbraken 
en een beroving. 

• Het beeldje met verf

beklad.




