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BIOSCOPEN 

HEERLEN 
Royal ·· 
GnJpstra en de gier. 2e week, dag 
14 30 en 20.30 uur. 
Rivoli 
The v;-arnors. 5de week. dag. 15.30 
en 20.00 uur. 16 jaar. 
Het raadsel van de spookplaneet, 
wo. 13:30 uur. 
Pass;ige 
Z"'oele Zweedsen. dag. 14, 16. 18, 
21 en 22 ·uur, 18 jaar. 
H5 

The Te avelange express, dag. 14.30 
en 40 30. 12 Jr. 
!npikker. en wegwezen. dag. 16 en
21) uur: 12 Jaar.
Cit elkaar, 3e week. dag. 14, 16. 19
e" 21 uur. 16 jaar.
Emanuelle deel 3, dag. 14.15. 16.15.
19.15 en 21.15 uur 16 jaar.
Tom en Jerry. deel 4, za .. zo. en wo. 
14 uur· a].

EXPOSITIE 

HEERLEN 
Pa�ratiusbank 
Olieverven van Frans Ploum. Open 
ma. t nrr vr. 9-17 uur. Tot en met 12 
oktober. 

Galerie Zef Clement 
Ol1everven, aquarellen en grafiek 
van Mak Camps en Niek de 
Vriendt. Tot 21 oktober. 

KERKRADE 
l\lijnmuseum Abdij Klein-Rolduc 
Tal van facetten uit de Limburgse 
mijnbouw zoals een overzicht van 
het ontstaan van steenkoollagen, 
het opsporen ervan en de wijze, 
waarop.ze in de Limburgse bodem 
voorkomen. Geopend dins
dag. vrijdag van 13 tot 16.30 uur, 
tMft!!'f!tke tweede zaterdag van de 
maand van 13 tot 16.30 uur. 
•.e,.: v.
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SITTARD 
Forurii I-
Engelenkampstraat 68 
"Moo11raker" James Bond, 2e 
week, aanvang 20.30 uur, 12 jaar. 
Forum II 
Engelenkampstraat 68 
"De mysterieuze erfenis", aanvang 
20.45 uur. 16 jaar. 

GELEEN 
R()xy Theater 
Rl'jksweg c 67 
"Moorrraker", James Bond 2e 
week 'aanvang 20.30 uur, 12 jaar. 
Sttid\ó Anders 
Rijksweg C 67 
.. Convoy", 2e week, aanvang 20.45, 
uur. 12 jaar. 

SITTARD 
Ziekenhuis De Goddelijke Voor
zieoigheid 
Elisabeth van Barstraat, ingang 
Walramstraat 
Tentoonstelling van werkstukken 
van de P AAZ van het ziekenhuis in 
�Dagelijks te bezichtigen in 
de Qp.n.àmenhal. 
Streekmuseum De Tempel 
Gruizenstraat 
Tentoonstelling van oudheidkun
dige voorwerpen, uitgebreid met 
een expositie speciaal handelend 
over de Sittardse binnenstad. Ge
open_d maandag tim vrijdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
18.00 uur, zaterdag en zondag van 
14. 00 tot 1 7 .00 uur.

-·

GELEEN 
Gemeentehuis De Stadshal 
Tentoonstelling Geleense kunst, 
CU\lerse soorten werken van inwo
necs van Geleen. Geopend tijdens 
de< Df)�ningsuren van de kantoren. 

. , . 

MUNSTERGELEEN 
A�ei:nhiin IVN, parkeerterr. Oud
Wln tràkerberg 

Kli111111l>/l 
• 

lil 11111z ie Il <Jt I lle,·11 'ijs 

Pleidooi voor een 
heP.erkte deP.endance 

Van onze verslaggever 

KLIMMEN - ,,De gemeente Klimmen is een witte vlek wat betreft muziekonderwijs. Daar 
moet op korte termijn verandering in komen". Dat vinden de raadsleden Hub Winthagen en 
Frans Borghans, die samen met harmonievoorzitter Frans Moonen gesprekken op gang 
willen brengen om daar iets aan te doen. In tegenstelling tot de meeste nabuurgemeenten 
subsidiëert de gemeente Klimmen het muziekonderwijs van particulieren helemaal niet. 
Wel ontvangen de muziekkorpsen een financiële bijdrage in de opleiding van leerlingen. 

"WiJ willen streven naar een algemeen muzieklessen, vooral bij de jeugd. leen voor leden van een vereniging of 
en gesubsidiëerd muziekonderwijs in Maar ook is gebleken, dat de kosten. voor mensen met een ruime beurs. We 
Klimmen. Het liefste hadden we dat zonder gemeentelijke bijdrage, voor vinden het een taak van het gemeente
een beperkte dependance van een mu- veel gezinnen te hoog zijn en dat het bestuur om het muziekonderwijs fi
ziekschool in Klimmen gevestigd zou ook een bezwaar is wanneer men we- nanciëel te steunen". is de mening van 
worden. Waarbij het ons niets uit- kelijks naar Heerlen of Valkenburg Frans Borghans. Het drietal heeft de 
maakt of dat de muziekschool van moet reizen. ,,Zeker de beginlessen zaak, inclusief een globale kostenra
Valkenburg. Heerlen of Hoensbroek met bijvoorbeeld piano of blokfluit ming, bij B. en W. van Klimmen gede
doet", zeggen de drie initiatiefnemers. moeten in Klimmen zelf gegeven kun- poneerd in de hoop, dat spoedig een 
Uit een door hen ingesteld onderzoek nen worden", zegt Hub Winthagen. voorstel aan de raad wordt gedaan. 
is gebleken, dat er in Klimmen belang- ,,Muziekonderwijs moet in principe Gebeurt dat niet, dan zal men zelf met 
stelling genoeg is voor het volgen van mogelijk zijn voor iedereen. Niet al- een voorstel komen. 

Nijpend tekort 
l'rij,,,illigers 

KERKRADE - Het Jeugd- en Jonge
renwerk Kerkrade-West heeft een nij
pend tekort aan vrijwilligers. De acti
viteiten voor de ruim 1500 kinderen op 
de Gracht kunnen niet meer op een 
verantwoorde manier van start gaan. 
Vanaf 11 uur overhandigen de kinde
ren aan de buurtbewoners formulie
ren waarin nogmaals een dringend 
beroep wordt gedaan op de inwoners 
om als vrijwilliger voor de kindermid
dagen op woensdag en zaterdag van 14 
tot 16 uur en de tieneravond op vrijdag 
van 19 tot 22 uur. 
Inlichtingen en inschrijfformulieren 
zijn verkrijgbaar bij het Jeugd- en 
Jongerenwerk Kerkrade-West (tel. 
414513); Wiel en José Ackermans, Aga
thagracht 29 (tel. 419001) of René Spcl
thaen. Bernadettestraat 51. 

_.,\anrijdi11gen 
in Kerkrade 

KERKRADE - Op het kruispunt 
Hoofdstraat - Holstraat - O.L. Vrou
westraat - Kruisstraat in Kerkrade 
heeft een aanrijding plaatsgevonden 
tussen een personenauto en een mo
tor. Het ongeluk gebeurde toen de 
22-jarige J.S. uit Kerkrade geen voor
rang verleende aan de 40-jarige A.D.
uit Duitsland. J.S. liep hierbij lichte
verwondingen op. De auto en de mo
tor werden zwaar beschadigd.
Getuigen worden verzocht zich in
verbinding te stellen met de Kerk
raadse politie, afdeling verkeer, tel.
452345 toestel 131/132.

• Pastoor F. van der Haghen biedt de schutters van Binge
larde zijn gelukwensen aan.

SV Lambertus 
bileerde 

• 

JU 
BINGELRADE - De schietvereniging St. Lambertus van Bingelrade kan 
terupien op een geslaagd jubileumfeest. 

Het zilveren bestaan werd vrijdagavond ingezet met een drukke receptie, 
waarop vooral veel schuttersvrienden en uiteraard de hele dorpsgemeenschap 
present was. Huldigingswedstrijden op zaterdag en een feestavond op zondag 
maakten het schuttersjubileum in Bingelrade kompeet. 

Bernardinus speelt 
voor 

Van onze redactie 

India 
• 

me1s1es 
• • 

ID 

Een project. waarbij meisjes en jonge afgelopen week hebben dames van het 
vrouwen worden opgevangen in tehui- Melaniegilde de leerlingen van het 
zen en waar zij opgevoed worden tot Bernardinuscollege een toelichting 
jonge vrouwen, die beter toegerust gegeven op het project, dat in India zal 
zijn om het hoofd te bieden aan de worden aangepakt. 
moeilijke levenssituatie waarin zij ver- De Franciscusdag aan het Bemardi
keren. Behalve door bewustmaking nuscollege en alle activiteiten die er 
van de vrouw gebeurt dat ook door te gehouden worden, staan ook open 
leren lezen en schrijven en door aller- voor iedere belangstellende uit Heer
lei handvaardigheid te leren. In de Jen. 

• De jubilarissen van St. Jozef tijdens de receptie gekiekt .

Zangkoren gehuldigd, 

bilarissen geëerd 
■ 

JU 
BOCHOLTZ - Het kerkelijk 
zangkoor St. Jozef en met 
deze zangers heel Bocholtz, 
huldigde zondagmorgen in 
een uitgelopen receptie 
drie gouden jubilarissen en 
een zilveren jubilaresse. 
Dit waren met 50 jaar lid
maatschap de heren J. 
Frenk, W. Hursel en F. Len
nartz. Verder werd gehul-

digd mevrouw T. Vanhom
merig-Knops die 25 jaar lid 

is van het koor. 

Voorzitter A. Possen bracht in zijn 
toespraak de vele verdiensten van 
allen naar voren. Vervolgens had 
hij voor de drie heren de gouden 
speld van verdienste en voor Tiny 
Vanhommerig de zilveren ere
speld. Voor de echtgenotes had hij 
bloemen. Pastoor Delissen roemde 
ook het vele, vooral door de kerk-

zang, voor de gemeenschap gedaan 
en onderscheidde vervolgens de 
drie heren met de gouden medaille 
van de St. Gregoriusvereniging. 
Burgemeester Persoon. vergezeld 
van de wethouders Hub Grooten 
en Wiel Hofman, bracht de dank 
van de gemeente over. 
De heer Leo Buck uit Kerkrade. 
voorzitter van de Dekenale Koor
kring was met zijn hele bestuur 
naar Bocholtz gekomen om de ju
bilarissen en met hen de hele vere
niging geluk te wensen. 

Vier jubilarissen 
bij 60-jarig Petruskoor 

• Felicitaties voor de jubilarissen van het St. Petruskoor, in het bijzonder voor pastoor
Maassen.

KERKRADE - Tijdens de eucharistieviering van het jubilerende Petruskoor uit Kerkrade werden 
gisteren de heren L Koken, J. Rademakers en W. Koken door pastoor René Maassen de gouden 
Gregoriusspeld overhandigd voor hun 50-jarig lidmaatschap van het koor. 
Tijdens dezelfde viering, die werd opgeluisterd door het gemengd parochiekoor "De Zon", kreeg de
heer P. Erven de zilveren Gregoriusspeld voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Op weg naar het K-3 
centrum werd de jubilerende vereniging begeleid door harmonie St. Philomena, schutterij St. 
Michaël, het klaroen- en jeugddrumband en het kinderkoor Carillon. Alle verenigingen van 
Chevremont en diverse kerkkoren, aangesloten bij de dekenale koorbond, verschenen ter receptie. 

Bezi<.:ntigmg uitgebreid plantenbe
s.t11-i:id'.. Çeopend zaterdag en zon
dag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.3d tot 17 .30 uur. Rondleidingen 
buiten openingsuren aanvragen bij 
de heer Hub Salden, te 04490-14339 
of bij de heer Voorter, tel. 04490-
1�004. 

URMOND 

HEERLEN - De 4e oktober, feestdag 
van de heilige Franciscus, is voor het 
Bernardinuscollege in Heerlen 
steeds een dag voor bijzondere acti
viteiten. Op die dag blijven de 
schoolboeken in de tas, maar wordt 
iets gedaan in de geest van Sint-Fran
ciscus. Dit jaar zal vandaag een acti
viteitendag op school worden gehou
den waar de 1650 leerlingen en de 
eventuele andere bezoekers tussen 
10.00 en 15.00 uur druk mee zullen 
zijn. 

Sport- en spelactiviteiten staan op het 
programma. onder andere met wed
striJdonderdelen waarbij leerlingen 
het kunnen opnemen tegen leerkrach
ten. Voorbeelden daarvan zijn scha
ken. tennis. speerwerpen. voetballen, 
knikkeren en scrabble. 

KLEIN JO URN AAL 
redactie 

wiel lankes 

tel. 045-739282 

Openbare bibliotheek 
Tentoönstelling van activiteiten 
rentt·· de Kinderboekenweek. Ge
�,-=aandag-, woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14.00 tot 18.00 
llllr, te·vens vrijdag van 18.30 tot 
20.30 uur. 

STEIN 
. ' 

Archeologisch Reservaat 
SclNJIICrsgats .6 
Téntoonstelling gewijd aan de 
voor.geschiedenis 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. 04499-2859. 

BEEK 
Heemkundemuseum 
Brugstraat 
Tentoonstelling van vuursteen. 
scherven, keramiekscherven, oude 
.':''f r�tu1gen, verzameling opgezette 
vogèl.:i en dieren en oude beelden 
vatl 'lokale nijvereid. uitgebreid 
met àe resultaten van opgravingen 
bij ctè-hoeve Bintveld met een aan
tal nieuwe gegevens over de histo
riè vàn Beek. Geopend maandag 
t:p1 v'\'i;dag van 9.00 tot 17.00, uur. 
Maatschappelijk Medisch Cen
tnini 
vîui' Sonsbeecklaan 
Tentoonstelling van werken van

l:)ouÏs' Wierts uit Schimmert o.a. 
fuctn.l'.eti, etsen. kleitabletten en li
tho's. Geopend op werkdagen van 
��lr 12.00 uur en van 14.00 tot 
17.clo uur.

Andere activiteiten zijn diavoorstellin
gen, rad van avontuur, volksdansen, 
sneltekenen, snelrijmen. schieten en 
pikvogelen. Aan al die activiteiten kan 
tegen een vergoeding worden meege
daan en het geld, dat op die manier 
bijeen wordt gebracht is bestemd voor 
een ontwikkelingsproject in India. 

In nauwe samenwerking met het Me
laniagilde Nederland, een samenwer
kingsstichting van het Katholiek 
Vrouwengilde. de Katholieke Platte
landsvrouwen en de Christelijke vrou
wenbond, zal het geld dat de Bernardi
nusleerlingen bijeen brengen, besteed 
worden aan een ontwikkelingsproject 
in het plaatsje Ullah in Zuid-India. 

Ingebroken in 

Kerkraadse bar 
KERKRADE - De beheerder van een 
bar aan de markt in Kerkrade heeft 
zaterdag aangifte gedaan van in
braak in zijn zaak. 

De dader(s) verschafte(n) zich toegang 
tot de bar door een ruit van de zijdeur 
in te slaan. De buit bestaande uit 
rijksdaalders, guldens en kwartjes uit 
cassettes en speelautomaten, heeft een 
gezamenlijke waarde van 650 gulden. 

Verder was er nog een schade van 300 
gulden aan de cassettes en speelauto
maten. 

Heerlerheide 
e MODESHOW 
In het dienstencentrum Vogelsanck 
wordt woensdag om 19.30 uur voor de 
ouderen een modeshow gehouden. De 
ouderen zullen zelf de laatste nieuwe 
najaarsmodellen showen uit het Sim
pelveldse confectiecentrum. De entree 
bedraagt drie gulden met inbegrip van 
koffie met koek. 

e BIJEENKOMSTEN 
Ingaande woensdag zijn er elke 
woensdag in het buurtcentrum 't Hei
tje aan de Verdragstraat bijeenkom
sten voor de kinderen in de leeftijd 
van 4 tot en met 12 jaar. Voor de 4- en 
5 -jarigen is dit van 14.00 tot 15.30 uur 
en voor de leeftijd van 6 tot en met 12 
jaar van 16.30 tot 18.00 uur. De kosten 
zijn 50 cent per kind. Tot eind decem
ber wordt gewerkt aan het project 
"sprookjeswereld". Ieder kind kan 
hierbij een rol of figuur uitkiezen die 
het graag zou willen uitbeelden. In 
januari kunnen de ouders dan komen 
kijken. 

Heerlen 
e CURSUS 
Door het katholieke vrouwengilde 
wordt in oktober begonnen met een 
cursus fotografie voor beginners on
der leiding van de heer Rogalski. Deze 
cursus omvat 8 avonden op een don
derdag die telkens gehouden wordt 

van 20.30 tot 22.30 uur. Voor informa
tie kan men terecht bij mevrouw Vi
see, tel. 713055. 

e EXCURSIE 
De vriendenkring ex-mijnwerkers en 
WAO-ers houden woensdag voor de 
leden met echtgenotes een excursie 
naar de AGA-radiatorenfabriek te 
Nuth. Hier hebben verschillende voor
malige mijnwerkers een nieuwe 
werkkring gevonden. De bus vertrekt 
om 13.00 uur vanaf het K3-centrum. 

Nieuw-Einde 
e GYMNASTIEK 
In het buurtcentrum 't Heitje aan de 
Verdragstraat worden elke woensdag 
van 9.45 tot 10.45 uur voor de bejaar
den en vervroegd gepensioneerden 
gymnastieklessen gegeven. Men kan 
zich voor deelname aanmelden bij de

dames Pack bier, tel. 216947 en Jacobs. 
tel. 221601. 

Simpelveld 
e AFGESLOTEN 
In verband met de kermis wordt de 
markt en de Marktstraat vanaf woens
dag tot de volgende week woensdag 
voor alle verkeer. met uitzondering 
voor voetgangers afgesloten. Degene 
die gewend zijn hun voertuig op de 
markt te parkeren worden verzocht 
hun wagens op een andere plaats te 
parkeren. 

e VOSSENJACHT 
In het kader van de kinderboeken
week wordt woensdag voor de jeugd 
tussen 14.30 en 16.30 uur een vossen
jacht door Simpelveld gehouden. Een 
aantal inwoners doen dienst als vos. 
De organisatie is in handen van de 
stichting bibliotheek Simpelveld in 
samenwerking met boekhandel Coe
nen. 

Eygelshoven 
e BESTUUR 
De nieuwe speeltuinvereniging De 
Baan heeft een bestuur gekregen dat 
als volgt werd samengesteld. Voorzit
ter J. Boss. secretaris H. Horsch, Ber
geikstr. 17, tel. 351961, penningmees
ter G. Berendsen en als leden de 
dames Jongen. Berendsen, Krijntjens, 
Saive. Mingels. Horsch en de heer van 
Leuzen. 

Schaesberg 
e GESLOTEN 
Het gemeentehuis zal woensdag voor 
het publiek de gehele dag gesloten 
zijn. De afdeling bevolking en sociale 
zaken zijn in de voormiddag wel ge
opend. 

e INSTUIF 
Onder auspiciën van het Welzijnswerk 
Schaesberg worden drie keer een 
kleuterinstuif gehouden. De eerste 

vindt plaats woensdag, van 14.00 tot 
16.00 uur in het gemeenschapshuis d'r 
Sjeet. 

Nieuwenhagen 
e UITSLAG 
De uitslag van de ballonnenwedstrijd 
gehouden door de stuurgroep tijdens 
de open dag is als volgt: Ie Patrik 
Hillman. 2e Indra Simons, 3e Lilian 
Logister, 4e Esther van Es en 5e Erik 
Kars. 

Hoensbroek 
e COLLECTE 
De collecte gehouden voor het konin 
gin Wilhelminafonds heeft in Hoens
broek 15.000 gulden opgebracht. 120 
collectanten brachten J 10.545.- bij 
elkaar en de rest kwam binnen via 
bank en giro. 

Kienagenda 

VANDAAG 

HEERLEN - 20.00 uur in café Royal 
door de spaarclub. 
KERKRADE - 19.45 uur in zaal Krings 
door bijstandcommissie fanfare St.-

Cecilia. 20.00 uur in het gemeen· 
schapshuis Heilust door SVK. 20.00 
uur in lokaal V.d. Heijden door dames· 
comité Barbara. 20.00 uur in gemeen· 
schapshuis Spekholzerheide door de 
gezamenlijke verenigingen. 20.00 uur 
in café Kloth door skatfederatie e!1 
duivenclub. 
BRUNSSUM - 14.00 uur in zaal Con· 
cordia door bejaardenbond Rumpen-
20.00 uur in zaal Concordia door jubi· 
leumcommissie Schuttersveld. 19.30 
uur in het gemeenschapshuis In 't Ve!1 
door bejaardenbond Langeberg. 
HOENSBROEK - 19.30 uur in hel 
muziekcentrum door tamboerkorps 
Prinses Margriet. 19.30 uur in ons · 
Huis door de gezamenlijke verenigin· 
gen. 
NIEUWENHAGEN - 20.00 uur in zaal 
Veenendaal door schietverenigint 
Wilhelmina. 
UBACH OVER WORMS - 20.00 uur i!1 
het gemeenschapshuis Lauradorp 
door de gezamenlijke verenigingen. 
VOERENDAAL - 19.45 uur in Huize 
Laurcntius door de schutterij. 
VAESRADE - 20.00 uur in het ge· 
meenschapshuis 't Pomphuuske door 
de gezamenlijke vereoigingen. 
SCHAESBERG - 20.00 uur in hel 
wijkcentrum het Eikske door de geza· 
menlijke verenigingen. 
UBACH OVER WORMS - 20.00 uur i!1 
het gemeenschapshuis Lauradorp 
door de gezamenlijke verenigingen. 
NIEUW-EINDE - 19.45 uur in de Va· 
renbcuk door B.C. Braggarts. 
HEKSENBERG - 19.30 uur in zaal 'I 
Karrewicl door de samenwerkende 
vcrerugingen. 
BOCHOLTZ - 20.00 uur in zaal Pal· 
men door de sportclub. 
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