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Het Amerikaanse leger heeft bij het
opleidingskamp Fort Benning in
Georgië een communistische gevangenis opgericht, waarin leerling-
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officieren ingewijd worden in de
vormen van verhoor en de hersenspoeling waaraan zij bloot staan
wanneer zij in handen van de Chinese communisten vallen. De gevangene ondergaat er zelfs geestelijke en lichamelijke martelingen.
Ironisch wordt het kamp „Geluk"
genoemd. Deze opname laat de behandeling van een kadet zien.
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staking uitroepen.
Ook de vergadering van de PCB wil
met inzet van alle legale middelen vasthouden aan de gestelde eisen. Alleen
een modelactie wordt door het bestuur
van de bond sterk ontraden. „Het bestuur is verantwoordelijk voor de leden
en hun gezinnen en als de bedrijfsleiding
de kans krijgt iemand in gebreke te
stellen, zal zij dit zeker niet doen zonder te straffen", aldus het bestuur.
De heer W. J. L. Spit, voorzitter van
KVB, heeft eveneens maandagmorgen
zijn ernstige ongerustheid geuit over
de huidige stand van zaken bij de loononderhandelingen. De heer Spit sprak
zich niet uit over een eventuele modelactie.

Maastricht
Op de protestvergadering
trichtse afdeling van de

van de MaasKVB noemde

voorzitter G. Manders de huidige situatie bijna even ernstig als die bij de
spoorwegstaking in 1944. De heer Man-

ders zei er niets voor te voelen een
voorschot van de NS te ontvangen. „Wij
moeten nu op onze rechten blijven
staan". De vergadering ging ermee akkoord de huidige lonen van de over-
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SINGAPORE, 8 maart (Rtr.)
Luitenant-kolonel Oentoeng, de voormalige commandant van de paleiswacht van president Soekarno, is
wegens zijn aandeel in de mislukte

kendgemaakt.

Oentoeng is de tweede leider van de
mislukte opstand van vorig jaar die
terechtstaat. De 40-jarige Njono,

Op de foto : Luitenant-kolonel Oentoeng wordt de rechtszaal binnengeleid.
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COMMISSIE HOUDT OPEN KAR AKTER

Zeven kardinalen
en 9

bisschoppen
bestuderen „pil”

onze correspondent)
Volkomen onvermaart.
wacht heeft het Vatikaan gistermiddag
zijn strikte geheimhouding rond de
pauselijke „Commissie voor bestudering
van de problemen met betrekking tot
de bevolking, het gezin en de geboorten" grotendeels doorbroken. Vooreerst
heeft het de samenstelling van de kortgeleden door Paulus VI ingestelde topcommissie bekend gemaakt. Voorzitter
is, zoals wij reeds hebben gemeld, kardinaal Ottaviani, pro-prefect van de
congregatie voor de geloofsleer.
Vice-voorzitter zijn (j e kardinalen
Heenan van Westminster en Döpfner
van München en Freieing. Overige
leden: kardinaal Suenens van Mechelen
en Brussel, kardinaal Gracias van Bombay, kardinaal Sheehan van Baltimore,
kardinaal Lefebvre van Bourges, mgr.
(Van
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Minnesota), mgr.

MET MEER GEZAG
opening van zaken: Eveneens
gistermiddag heeft de secretaris van de
commissie, de Zwitserse Dominicaan
Henri de Riedmatten, de journalisten te
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bekend maakte verklaarde dat dit beeen , eerste waarschumerkte op, dat de prikkelbaarheid onder <_ e m jjwerkers gestadig toemeamt, omdat zij vrezen hun
werk te verliezen. De Westduütse kolenindusitrie heeft de laatste jaren op de
doeld was als
wing". De bond

binnenlandse brandsrtoffenmarkt veel
terrein verloren aan de olie. Onverkochte kolen stapelen zich bij de mijnlan op
terwijl de verkoop van
olie voor verwarmii-igisdoeleindien steeds toeneemt,
ondanks zware belastingen.
De kolenprodukitiie wordt uüt deze be-

lasbngen

reeds

zwaar

gesubsidieerrd

maar zowel de mijndirecties
als
beiders roepen om meer hulp
van Ite
staat. De regering heeft
evenwel gewaarschuwd dat de overspannen
besro
t.ng elke gedachte hieraan
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geschakeld.
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werkgelegenheid in naburi«e
mijnen of andere
industrieëen
De regerimg heeft heit vorige jaar
extna vrije dagen helpen bekostigvder
om
de opbrengst te besnoeien,
nieuwe

thS^ken

De 90-jarige

ring.

Dearden van Detroit, mgr. Morris van
Cashel (lerland), mgr. Wojtyla van
Krakau, mgr. Dupuy van Albi (Frankrijk), mgr. Zoa van Yaoende (Kameroen), de Spaanse titulaire aartsbisschop Pulido Mendez, hulpbisschop
Reuss van Limburg an der Lahn en de
Italiaan mgr. Carlo Colombo, die wordt
beschouwd als de persoonlijke theoloog
van Paus Paulus.

tenslotte

—

voorzitter van de Westduitse Christen-Democratische partij en oudBondskanselier, Konrad Adenauer, zal
CDU, dr. Arthur Rathke, is dit bezoek
begin mei naar Israël reizen.
Volgens een woordvoerder van de
aan Israël naar aanleiding van een
reeds geruime tijd zelfden gedane
uitnodiging van de Israëlische rege-

bekend maakt.
Oentoeng werd elf dagen na de mislukte aanslag gegrepen toen hij probeerde naar Midden-Java te ontkomen, waar communisten nog verzet boden. Dat gebeurde in Tegal,
waar hij in burgerkleding uit de bus
naar Semarang sprong. Daarbij viel
hij tegen een telefoonpaal. Voorbij-
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BONN, 8 maart (DPA)

voorzitter van de „Sobsi", de communistische federatie van vakbonden, werd vorige maand tot de
doodstraf veroordeeld. Hij heeft aan
president Soekarno gratie gevraagd.
Verwacht wordt dat Soekarno één
jaar zal wachten voor hij zijn besluit

in =
.^Prokene
raadsveÜo^derlne
15 de
dagavonT
van «aan- =
eS
84 me"
*-t
indruk

|

Adenauer gaat
naar Israël

militair tribunaal ter dood veroordeeld, zo heeft Kadio-Djakarta be-

Oentoeng heeft tijdens het proces alles ontkend. Hij gaf alleen toe zijn
soldateneed geschonden te hebben,
die onvoorwaardelijke trouw aan zijn
superieuren eist. „Dat deed ik om de
president en de Indonesische revolutie
te redden van de staatsgreep die door
de generaals op 5 oktober, de dag van
het leger, zou worden gepleegd. Oentoeng wordt beschreven als een goede
vechter zonder hersens. De P.K.I. had
hem een hoge positie beloofd wanneer hij zou slagen.

a.s. bestaat de
dat u onze
kramt wat later zult ontvanOp 10 maart
mogelijkheid

gen dan gewoonlijk.
De oorzaak hiervan is dat
de P.T.T. op 10 maart a.s.
geen bestellingen uitvoert.
Bovendien zullen er in de
nacht van 9 op 10 maart
alsmede in de nacht van 10
op 11 maart a.s. geen nachtposttreinen rijden. Wij vragen U vriendelijk om begrip
voor deze overmacht, waarmede wij te kampen hebben.

Hoewel wij aan deze vertraging
geen schuld hebben, bieden wij U
niettemin onze verontschuldigingen
aan voor het ongerief dat U hierdoor ondervindt.
Direktie Limburgs Dagblad
*
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SINGAPORE, 8 maart ( AP)
Een man
met een slagersmes heeft maandag in
Singapore een Chinees, zijn vrouw, drie
zoons en een dochter aan stukken gehakt. Een andere man werd ernstig gewond. De politie heeft de man gearres-

veroordeeld

gangers grepen hem omdat zij meenden met een zakkenroller te doen te
hebben. Bij zijn val was hij gewond
aan oog, rechteram en linkerbeen.
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heidsdienaren als uitgangspunt te nemen. „Maar dan ook een volledig in-
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UTRECHT, 8 maart.
Tijdens maandag gehouden vergaderingen
daar <**■ man
van spoorwegvakbonden is duidelijk komen
b^^VJÏ"
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het doorgegeven
vast te staan dat de vaksimßl/m .00,rdde aan
hoofdverdachte var» bonden de door hen gestelde looneisen (behalve de 7 procent „geVT
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polittie-agent wone loonsverhoging
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gestaan.
op 14

Hij bevestigde onze

februari

uitgesproken

ver-

moedens, dat de toevoeging van 16 bisschoppen een stap vooruit is, omdat zij
in de eitudiecommissie het tot nu toe
ontbrekende element van het leergezag
brengen. En dat deze uitbreiding de uit
60 experts bestaande studiecommissie
ad hoc geenszins aan de kant zet, doch
haar in tegendeel in staart zal stellen

samenhangender,
tot
doorwrochter,
rijper en gezagvoller werk. Weliswaar
is het mogelijk, dat de commissie nieuwe stijl af en toe bijeen zal komen in

plenaire zitting, van al haar 76 leden,
maar in ieder geval zullen de kardinalen en bisschoppen niet vergaderen
zonder aanwezigheid van een passend
aantal, deskundigen, zo verklapte pater

de Riedmatten.
Met andere woorden

(zoals wij ook al
de benoeming van de behoudens gezinde kardinaal Ottaviani
houdt niet automatisch in, dat de Paus
nu met een reactionaire uitspraak over
de geboorteregeling voor de dag zal
komen. Veelbetekenend is in dit verband, de verzekering van secretaris de
Riedmatten, dat de commissie de pil
heeft bestudeerd en zal blijven bestuderen. Ook in haar nieuwe samenstelling
bewaart de commissie dus haar open
karakter.
Pater de Riedmatten maakte van de gelegenheid gebruik om de veel geuite beschuldiging van traagheid aan het adres
van de commissie te ontzenuwen. De
commissie zet alles op haren en snaren
om zich een perfect inzicht in alle aspecten van het probleem te verwerven.
schreven):

Passen-akkoord
in Berlijn
—

BERLIJN, 8 mrt (AFP-Rtr.)
Westen Oost-Berlijn hebben maandag een
nieuwe overeenkomst voor bezoeken
van West-Berlijners aan het oostelijk
stadsdeel ondertekend. Voor Pasen is
de periode van 7 tot 20 april, voor Pinksteren van 23 mei tot 5 juni vastgesteld.
Bij het begin van het overleg over de
pasjesregeling werden van Oostduitse
zijde eisen gesteld, die door de Westduitse vertegenwoordigers als onaanvaardbaar werden verworpen daar ze volgens hen gericht waren op erkenning
van Oost-Duitsland.
De Oostduitse onderhandelaar liet de
eisen echter de vorige week vallen. Van
Westduitse zijde wordt deze onverwachte koerswijziging gezien als een onderdeel van de campagne van Oost-Duitsland om meer internationale invloed te
krijgen. Verwacht wordt dat ruim een
half miljoen Westberlijners met Pasen
en Pinksteren naar hun verwanten in
Oost-Berlijn

de directies aan onbetaalde werktijden,
waarin niet wordt gewerkt.
De kolencrisis zal deze week in een zitting van het kabinet worden besproken.
Regeringsleiders van de staat Noord
Rgn-Westfalen oefenen druk op de regering uit om iets te doen, aangezien
in juli a.s. in deze staat, waar de christen democraten van kanselier Erhard
aan de macht zijn, belangrijke verkiezingen worden gehouden.

-

gaan.

Duitse auto's
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\ droomreis!
kW far vliegtuig mtt hotelverzorging.
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Bij een
AMSTERDAM. 8 maart
aantal afdelingsbureaus van de politie in Amsterdam zijn maandagavond
klachten binnengekomen, omdat ontdekt was dat op Duitse auto's papiertjes waren geplakt met een tekst in
hei Duits, die onder meer herinnert
aan de dood van 100.000 Amsterdamse burgers in de tweede wereldoorlog.
Deze pamfletten werden onder meer
aangetroffen op particuliere auto's van
gasten van de koningin, die geparkeerd stonden in de omgeving van het
Amstelhotel. De daders zijn nog onbekend.

f299f

Meent7sa,Rotterdam,tel.olo-137228.

In

verband met het huwelijk

van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix en de

heer von Amsberg zijn onze
kantoren en bijkantoren

donderdag 10 maart
vanaf 12.30 u. gesloten
Advertenties voor plaatsing
in ons blad van donderdag,
10 maart, moeten woensdag,
9 maart, vóór 12.00 uur in
ons bezit zijn.

Advertenties voor plaatsing
in ons blad van a.s. Vrijdag,
11 maart, moeten EVENEENS
UITERLIJK

woensdag 9 maart
vóór 12.00 uur
in ons

.

Kwï_____ii_gS

bezit

zijn.

Piccolo's (kleine advertenties)
voor zaterdag, 12 maart, dienen uiterlijk op donderdagmorgen, 10 maart, vóór 12.00
uur in ons bezit te zijn.
Alle andere advertenties voor
zaterdag, 12 maart, dienen
uiterlijk vrijdagmorgen a.s. U
maart, vóór 11.00 uur in ons

bezit

(Advertentie)

te zijn.

Directie

Limburgs Dagblad
Nobelstraat 21, Heerlen.
tel. 04440-2551.

I

■

.

Vraagt reisprogramma.
uit meer dan 700 reizen door
■I Keuze
geheel Europa N.R. v.K.St. Christoftel,

beklad in
Amsterdam

GEEN HAASTWERK
In deze opzet, die niet te verzoenen is
met haastwerk, is het uitgesloten, dat
men binnen drie jaar een van de meest
complexe en recente vraagstukken van
het menselijk geslacht kan oplossen,
meende de secretaris. Als het antwoord
kon worden gevonden in een eenvoudige formule, of als de kerk het wilde
afdoen met een oekaze, zou het werk
allang achter de rug zijn. Maar Paulus
de VI (van wie pater de Riedmatten
uitdrukkelijk de openheid roemde) wil
tot elke prijs een onrijpe beslissing
voorkomen.
Grotendeels nieuw was wat pater de
Riedmatten vertelde over de oorsprong
van de commissie. Zij is niet door Paulus VI ingesteld, zoals men tot nu toe
aannam, maar door Johannes XXIII. In
eerste aanleg bestond zij ujt g leden:
drie geestelijken en drie leken. Haar
eerste vergadering vond in september
1963 plaats.

zullen

Galerij M. Smedenstraat 12
Maastricht
vlak bij de oude brug
telefoon 04400-10787

DIEPVRIES

KISTEN EN KASTEN
Die kunt U toch missen per week. Wij leveren voor dit bedrae een
eerste klas diepvrieskist- of kast. Keuze uit eerste klas merv_« Zy.
5 jaar volledige garantie, rechtstreeks van
goedkope le klas kisten en kasten. Bel 04402—2155, b.g.g.
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Schattingen

van twee kanten

De Sovjet-Russische
petroleumindustrie
Te grote voorraden van
plandoelen en voorraden

BEURS-overzicht

-miljard ton.

Internationals
flauw

—

In 1965 sloeg de wereld-aardolie-produktie alle records met 1,5Daarvan produceerde de Ver. Staten 383-miljoen ton, Rusland 243,
Venezuela 182, Koeweit 109, Saoedi-Arabië 99 en Iran 94-milj. ton. Uit alles valt
op te maken, dat de Sovjet-Unie er naar streeft, de V.S. te overtreffen. Zij laat heel
Siberië en zelfs de Noordpool koortsachtig afzoeken naar olie en andere delfstoffen. Zij meldt onophoudelijk „reusachtige vondsten, onvoorstelbare rijkdommen en
alles te boven gaande voorraden" aan allerhande mineralen en ertsen, die in de
afgelegenste hoeken der aarde liggen te wachten op ontginning. Maar zij vertellen
er zelden bij, hoe zij denken deze voorraden uit de barre woestijnen en berglanden,
of vanonder dikke ijskorsten weg te halen en op redelijke voorwaarden dienstbaar
te maken aan haar economie. Bekend zijn de voorbeelden van de „rijke" goudmijnen in het eeuwige ijs, die om prestige-redenen onder onvoorstelbare moeilijkheden worden geëxploiteerd, maar waarvan de produktie vele malen meer kost,
dan de produkten op de Londense goudmarkt ooit kunnen opbrengen. Maar de
plaatjes daarvan in de Russische tijdschriften doen het wel goed.
LONDEN, maart

tiviteit der inataDaties heeft men in
het Westen geen al te hoge dunk. Ook

9,6 pCt van de
olie-reserves

Het export-verbod van stalen buizen,
dat de NATO op de Westerse industrie-landen heeft gelegd, verzwaart ook
het Russische transportprobleem, dat
zonder dit verbod al groot genoe? is.
Bijna de helft van alle in Rusland geproduceerde olie wordt nog steeds per
tank-wagon vervoerd en nog 8 pCt per
schip of tank-auto, hetgeen 300—600
Pet duurder is dan per pipe line.

Alle Inspanningen ten spijt kwamen er
96-milj. ton olie, die ter wereld in 1965 méér werden geproduceerd dan in 1964 maar 20-milj. ton
uit Rusland, is bet aandeel van het

van de

de wereldprodukMe
nog geen 18 pCt, bedraagt zijn in het
vorige jaar maar 0,2 pCt en beschikt
Rusland maar over 9,6 pCt van de
olie-reserves, die op ca 47-miljard ton
hele Oostblok in

Grote pijpleidingen
De „Vriendschaps Pijpleiding" is dan
ook de trots der Russen, en terecht!
want zij is als verbinding tussen
Oeral en resp.. Polen en Oost-Duitsland en Hongarije-Tsjechoslowakije. de
langste tor wereld, maar levert bovendien een jaarlijkse besparing op transportkosten op van 200-m?ljoen roebel,
of bijna de helft van de totale bouwschijnen de Russen nog lang niet klaar
te zijn met alle problemen van de
noodzakelijke, doch dure en moeilijke

worden geschat.

—

Plannen heeft Rusland genoeg; het
„plan-doel" voor 1970 is gesteld op
360-milj. ton en dat voor 1980 op 700
kost wat het kost.. Van de huidige
jaarproduktie exporteert de Sovjetunie 57-milj. ton. Het grote produktlecenrtirum van de toekomst is Siberië;
voorts wordt geboord Ln de Pripj et-

—

moerassen, in Adsjerbeidsjan,

Daghe-

stan en Turkmenistan; optimistische
voorspellingen komen uit de zee, vooral
de Oostzee en de Noordelijke ijszeeën.

van aardolie.

ontzwaveling

kosten, zodat zij in 2—3 jaren „er uit"

is.

een teveel aan prognoses
staat een tekort aan informatie over
de groei van de produktie-capaciteit en
de vooruitgang van de techniek in de
Russische olie-industrie.
Tegenover

ADVIESKOERSEN
UITENLANDS BANKPAPIER

—

De adviesAMSTERDAM. 8 maart
koersen voor buitenlands bankpapier
geldend in Amsterdam op heden lui-

De kwaliteit, assortiment en reseaehresultaten staan achter bij het Westen
en insiders schatten de produktie-capaciteit der raffinaderijen niet hoger
dan 220—230 milj. ton. Van de produk-

den:

Engelse pond 10.07—10.17
Amerikaanse dollar 3.59,5—3.63,5
Canadese dollar 3.33—3.38
Belgische frank <100) 7.13—7.18
Franse fravnlk (100) 73.55—74.05
Zwitserse frank (100) 83.15—83.65
Duütse mark (100) 89.80—90.30
Italiaanse Ure (10.000) 57.00—59.00
Zweedse kroon (100) 69.50—70.50
Deense kroon (100) 51.90—52.90
Noorse kroon (100) 50.10—51.10
Oostenrijkse shilling (100) 13.97—14.07

(Advertentie)
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Staatsfondsen gedrukt

—

Amsterdam, 8 maart
Het Damrak
heelt gistermiddag de nieuwe beursweék
ingezet met lagere tot flauwe koersen
voor de internationale waarden. Aanvankelijk hadden alleen Kon. Olie en

Unilever van Amerikaans

aanbod te
lijden, waartegenover praktisch
geen
vraag aanwezig w»s. Later op de middag moest ook de Philipshoek Amerikaans aanbod verwerken.

Ken. Olie en Undlever openden resp. op
150,30 <152,45) en 109.70 (110,95). Philips
werd eerst verhandeld op 120,70 doch
aaikite Larber im tot 1.19.80 (120.95). AKU
gaf ruim twee punten prijs tot 358,5.
Voor Hoogovens werd 445 (onv) als

adv-ieskoerrs opgegeven, voor KLM 360
(364). De handel in alle hoofdfondsen
was gedurende de gehele beursduur
kalm. De markt ondervond geen enkele steun van Wall Street omdat die mankt
aldaar vrijdag lager sloot, ook voor de
Nederlandse waarden.
Kom. Olie ateflde gistermiddag wel heel
erg teleur met een laagste koers op
149,20. Uraffilever daa2lde tot 108,90. De
beurs ziet met grote belangstelling het
dividendvoorstel over 1965 alsmede de
jaarcijfers deze week van de Kon.-Shell
groep tegemoet. Tot voor korrt was men,
voor genoemd dividend en cijfers van
Kon. Olie in Amsterdam optimistisch
gestemd. De vorige week
alsmede
maandag heeft dit fonds steedis koersdalingen te zien gegeven, dit echter hoofdzakelijk door aanhoudend Amerikaans
aanbod n ean vrijwel lege markt.
De scheepvaartsector was licht verdeeld.
De koersafwijkingen naar beide richtingen bleven beperkt. De leidende cultures werden iets lager geadviseerd.
De staatsfoodsenmarkt was ongeanimeerd tot zwak. De nieuwe 6,25 procent
lening daalde wederom tot beneden de
98 1516. Er moest in deze sector enig
aanbod worden verwerkt. Men bracht
dit in verband met de inschrijving van
gisteren op de / 100 min. 6,25 procent
obligatielening Hoogovens tegen 99 pot.
Verder gaan tor beurze geruchten over
een verhoging van het officiële disconto, hetgeen aanbod uitlokte. Voor de
lening Hoogovens bestond een behoorlijke reële belangstelling. Er werd praktisch niet gemajoreerd, omdat men daatr
al te goed weet, dat er na deze lening
nog meer maatschappijen een beroep op
de open kapitaalmarkt zullen gaan

AMMONIAK
De protest-afdeling van
het Westduitse kartel-bureau heeft een
protest in behandeling genomen van
de ..ArnTnoniak-Veieinigunig'' tegen de
voorwaarde, dait de leden van deze
vereniging inzage moeten geven vam
hun bedrijfskosten, winsten en raitionaMserimigsmaatiregelen, alvorens
hum
verzoek om verlening van het armmoniiak-kartel kan worden ingewilligd .Het
kartel meent, dat inzage dn de boeken
overbodig is, omdat de maximumprijs
van hun etadprodiukt, Stikstof-mestsóf
reeds door bet ministerie vam Landbouw worrdt vastgeseld.

★ Fr ★

DIVIDENDEN

—

NV Cult. Mij „Ngonv

bezi" Adam (sisal en koffie), voorstel
1964: nihil)
NV
Nihil (1963: 21 pot

-

-voor-

Leeuwarder Papierfabr., voorstel
15
Proost en Brandt Papier
pet (omvj
Adam voorstel: 11 pet (onv)
NV

-

Scheepshypotheekbank,

R'damse

stel: 40.00 gld, (onv.) -NV Bierbrouwerij „De Drie Hoefijzers", Breda vooi.
stel: 14 pet. (onv.).

—

CHEMIE
Gen. Aniiline en Film Corp.
New Vork heeft een bod gedaan op
de Nopco Chem Comp door omwisseling van aandelen op de basis van 41,50
dollar per aandeel. Het vermogen van
Nopco wordt geschat op ca 200 miljoen gulden.

★ Fr ★
VULCAANSOORD
Nadat vorig jaar
alle vier Nederlandse commissarissen
Terborg (gem.
„Vulcaanoord"
van

—

Wisch Gelderl.) hun ontslag hadden
genomen, omdat zij door de Amerikaanse eigenaresse Laer Siegler Ine.
geheel buiten het beleid werden gehouden, is thans de Nederlander G. v.d.
Lee, tot nu toe „managing director''

van

Coleman, Nijmegen,

benoemd.

tot direkteui

De jaren 1965 en 1966 zijn verliesgevend. Volgend jaar hoopt men op betere resultaten, maar daartoe zal het be-

-

drijf worden aangepast, d.w.z. Inge
krompen. Het voorstel van aandeelhouders om opnieuw althans één Nederlandse commissaris te benoemen werd op
de lange baan geschoven.

★ "Fr ★

—

OLIE
De Westduitse Bondsregering
wil de prijs van lichte stookolie drastisch verhogen. Diesel-olie die als zodanig wordt gebruikt zal voortaan worden gekleurd. De olie, die thans en detail, afhankelijk van leveringsplaatis.
hoeveelheid en seizoen 8-15 pfg. per
Hter kost, en en gros in de zomer 9
10 pfg., zal 3
4 pfg. duurder worden,
«f gemiddeld 25
33 pet. Het verschil
ln belasting, die vaak werd ontdoken
tussen olie, die wordt gebruikt als lichte stookolie en diesel-olie bedroeg 34,23
mark per 100 liter.

-

- -

★ Fr ★

—

In Swerdlowsk in de
Sovjet-Unie wordt een nieuw type turbine beproefd, waarvan de capaciteit
8000 kW bedraagt. Na het smelten van
metaal in de Martin-oven hoopt zich
altijd een grote hoeveelheid gas op.
Specialisten hebben al veel eerder getracht de ongebruikte druk van déze
gassen te benutten. De turbomotorenENERGIE

In de sector voeding, waarvoor het indexcijfer daalde van 126 tot 125, stegen
de prijzen voor brood en alcoholische
dranken, terwijl het indexcijfer voor
groenten eveneens een stijging vertoonde. De prijzen voor varkensvlees
en vooral voorr eteren gaven echitier 'n
daling te zien, terwijl voorts het indexcijfer voorr fruit daalde.
Buiten de voedingssector werden o.m.
stijlgingen geregistreerd voor kapperstarieven, dagbladen, radio- en televisie-

"toesteWen, tarieven voor lokale en interlokale bus of tram, premies vrijwillig ziekenfonds, reinigingsrechten en
vakv&renigingscantribu'ties. De belangrijkste stijging trad op voor de huur.
waarvoor het indexcijfer steeg van 138

tot 148.

★ Fr ★

fatoriek in Swerdlowsk nam de uitvoe-

Rabbijn Cohen zoekt
het hoger op

INDEX.
Het landelijk prijsindexcijfer van het levensonderhoud voor gezinnen van hand- en hoofdarbeiders, zoals dat maandelijks wordt samengesteld door het Centraal Bureau voor
de Statistiek, steeg van 123 medio december 1965 tolt 124 medio januari '66.

**★

—

DIVIDENDEN
NV Machinefabriek
Breda (v.h. Backer en Rueb), voorstel
Bankierskantoor Mendes
15 pCt (14
Adam, voorstel: 8 pOt
Gans NV,
NV Ned. Aannemings Mij v.h.
(onv)
Boersma, Den Haag, voorstel: 19 pCt

-

-

—

(17).

BIER

Het jaarverslag van de NV

„De Drie Hoefijzers" te
Breda meldt 0.a.: De binnenlandse omzet steeg voor het eerst boven 50-miljoen gld; na de slechte zomer vam
1965 vertoont zij thans weer een stijging. De steeds stijgende kosten van
lonen, sociale zorg, maai- ook van
grond- en hulpstoffen vervullen de directie met zorgen.
„De overheid maakt het ons niet gemakkelijk door de sterke verhoging
van accijns en omzetbelasting. Het is
duidelijk dat het Nederlandse prijs-niveau, dat sterker stijgt dam dat in de
nabuurlanden, de export nadelig beïnvloedt. Ook in eßlgië beïnvloeden de
kosten de resultaten nadelig", aildus het
Bierbrouwerij

—

jaarverslag.

JAARBEURS
Drie jubilarissen zijn
er bij de ruim 3800 firma's, die deelnemen aan de in Utrecht geopende
Voorjaarsbeurs. Het zijn S. Weinberg
N.V. uit Hilversum, hengelsportairti'kelen, de Metaalgieterij Holland N.V. uit
Amsterdam en de N.V. Gerofabniek uit
Zeist.
Deze firma's hebben zonderr onderbreking een halve eeuw lang
aan de
Utrechtse Jaarbeurs deelgenomen. De
64-jarige mevrouw B. Hallebeek-Woudsma was op de eerste jaarbeurs. Zij ds
nog steeds in dienst van de 70-jarige
Weinberg N.V. Ook de 79jarige heer
L. Schonitzer, directeur van de metaalgieterij Hillands stond op de eerste
beurs. Hij is van oordeel, dat de groei
van zijn onderneming te danken is aan
de Utrechtse Jaarbeurs.

ENGELAND

—

Het Britse Inst. voor
Economisch en Sociaal Onderzoek acht
het gewenst, dat de Engelse regering
nog meer bezuinigt. Alhoewel de Labour-regering had voorspeld, dat het
tekort op de betalingsbalans in 1966
geheel zou zijn weggewerkt, verwacht
genoemd instituut, dat het toch nog
1,25-miljard gulden zal bedragen. Daar
bij heeft de socialistische regering nog
een schuld bij het Int. Monetair Fonds
en bij buitenlandse banken gemaakt
van 9-miljard gulden, die vóór 1970
moet worden terugbetaald.
De produktie in Engeland steeg het afgelopen jaar met slechts 2,5 pCt, tegen
de 3,5, die de socialistische regeerders
„wel voldoende" hadden gevonden, terwijl het instituut 4,5 pOt noodzakelijk
acht. De kaïpitaalvlucht uit Engeland
gaat steeds door en de buitenlandse
investeringen warren van jan. tot sept.
'65 hoger dan in dezelfde periode van
1964. Het instituut wenst bezuiniging
op de militaire uitgaven en beperkende deviezenbepalingen voor Britse toe-

doen.
In aandelen Kempensche Zink werd op
verzoek van het beursbestuur geen notering opgemaakt. Dit in verband met

ring van deze opgave ter hand. De
gasturbine
„GOEBT" (zonder compressor) zal door de druk van het gas
te benutten elektriciteit kunnen voortbrengen.

aandelen noteerden vrijdag 475. Aandelen Rijnstaal werden op 50 bieden en
60 laten geadviseerd. Zoals bekend doet
Hoogovens een bod op deze aandelen.

De turbine-installatie is volkomen geautomatiseerd en beschermd tegen
schadelijke invloeden van het gas. Na
de proefnemingen, zal de turbine een
plaats krijgen in het metallurgisch
combinaat van Tsjerepowets.
risten.

een te verwachten bericht. De beurs
houdt hier rekening met een fusie. De

Portugese escudo (100) 12.52%-12.67%
Spaanse pes. (100 gr. coup) 5.93—6.08

UIT HET BEDRIJFSLEVEN
—
—

Herbert Tarr
Ulllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllli
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii»
Tussen gewone soldaten in zaten officieren met hun vrouwen, verpleegsters,
mensen in gewoon burgerkostuum, die
nu allen begonnen te applaudiseren,
vervolgens gingen staan en met het orkest mee zongen: „For hes a jolly
good Chaplain.."

David stond schaapachtig te grinniken,
zijn beide handen nog steeds op de lezing-notities op de katheder. Ineens zag
hij het lachend geaiöht van rabbijn
Garfield tussen twee officieren., verderop Marge Winkler met haar vader
en helemaal achterin, op een nogal schemerige plek: kolonel Kingsbury met
een donker meisje dat David vaag aan
Ilona deed denken. Het was alles zo
onverwacht en hartverwarmend, dat
dat zijn ogen onwillekeurig de rijen afgingen, in wilde hoop dat tussen al deze oude bekenden van de laatste twee
jaar óók Ilona zou zitten. Pas dan zou

het

immers compleet

—

—

geheel

Doch

zijn?

ach nee
dat chapiter was
gesloten. In zijn portefeuille had hij het
onomstotelijke bewijs: waarin Ilona eindelijk de ontvangst bevestigde van al
die lange brieven die hij haar dag-in
dag-uit had gezonden en waarin zij mededeelde dat zij besloten had, naar de
Verenigde Staten te komen zorgvuldig
vermijdend zelfs maar de stad te vermelden waar zij zich zou gaan vestigen
Tevergeefs had hij ln en tussen de regels gezocht naar een enkel woord van

EFFECTENKOERSEN
AVONDVERKEER
8 maart.

—

AMSTERDAM,

Aan de
Amsterdamse effectenbeurs waren gistermiddag 404 Nederlandse aandelen officieel genoteerd. Hiervan waren hoger
122 (30.2 pet), lager 187 (46.3 pet), on-

veranderd 95 (23.5 pet). Vorige beursdag
totaal 403, hoger 142 (35.3 pet), lager 163

(40.4 pet),

onveranderd 98 (24.3 pet).
In het telefonisch effectenverkeer kwamen de volgende koersen tot stand.
Tussen haakjes staat de officiële slotkoers van gistermiddag
(3581/2)
AKU
Hoogovens

Kon. Olie
Philips

147.60—148.40
11850—119.00
107.90—108.30

Unilever

KLM

(442)
(149.40)
(119.90)
(108.80)

(361.00)

FONDSEN
IN NEW YORK
(Opgegeven i
AMSTERDAM, 9 maart.
door de Heren Hirsch en Co., AmsterKOERSEN NEDERLANDSE

—

De aan de New Yorkse Effektenbeurs genoteerde Nederlandse fondsen i
verkregen maandag 7 maart de volgende noteringen:
(Tussen haakje de koersen vam vrijdag !
4 maart aan de New Yorkse Effektendam).

beurs)

Kon. Olie
Philips

($4ll/2-413/4) $411/8-413/8
($33 1/4-33 1/2) $32 7/8-331/8

bemoediging of h00p... vergeefs.
gezang en gejurtóh ebde weg en op

He* 11

dat
versoheen hoofdaalmoezenier j
HÜ
Mitchel opzij van de katheder.
maakte een weids gebaar naar de
stampvolle zaal en zet:
„Je hebt altijd moeite gehad, om hier :
in Fairffield een mlnjan compleet te
krijgen, maar ik geloof niet, dat Je j
vanavond te klagen hebt, is het wel?"
Rabbijn Garfield, in de zaal, barstte
in luid gelach uit, en Mftchell hief de
handen op, als in zegening. Toen alles
rustig was, sprak hij:
„En dat brengt ons tot de. kern vao
de zaak. De ware reden die aalmoe*
zenier Cohen dreef tot het niet-verlengen van zijn dienst bij de luchtmacht
was het bezwaar, dat hij geen kans
zag, op dïe manier in contact te k°
men met een voor hem geschikt joods
meisje. Hij was tot de conclusie g"e'
komen, dat hij zou moeten terugkeren
naar centra van Joodse beschaving al*

moment

J

.

Brooklyn" (gelach in de zaai- „om ge"
huwd te kunnen raken".
Met eej>
ruk wendde Maltchell zich tot DavidHij breidde een arrm uit e« riep: „Ma**
er is één bepaalde basiscommandanj
die geen enkele tekortkoming van ot
bij de luchtmacht duldt. Hij heeft de
handschoen opgenomen. De luchtmacö 1
levert óók joodse meisjes. Met hulp e 0
bijstand van een aalmoezenier op Gos"
se Bay en dank zij een vriend van je>
die helaas..." Kolonel Kingsbury du**
de het donkere meisje dat naast heol
zat overeind. Haar haren zaten ander*
dat was het riona

—

—

gelach, gejuich en dan*
zij vele bemoedigende kreten kwaï"
noria blozend en met Marge Winklef
aan de arm, door het middenpad naaf
voren. David rende achter zijn kathe-

Onder luid

der uit en ontmoette haar halverwef$e-

,
Zij legden de handen in elkaar.
"a
„Ik hoop niet", zei Bona zacht,
je hier hals-over-kop verkeerde conclu*

sies uit trekt. Maar luitenant Winld*' i
bleef maar brieven schrijven, en..."
„Wat Alex..."
„En na dat vreselijke ongeluk schre«J
zijn vrouw me en toen belde de kol 0'
nel zelf op en de aalmoezenier d&'
bemoeide zich ermee en... ik wef,
eigenlijk nog niet, wat ik hier doe " I

.

Het enige wat David kon uitbreng6ll'
was: „110na... Ilona"
„Aaaaa, die aalmoezeniers snappen
niks van" riep een stem ergens ol_
zij. „Kus haar, aalmoezenier" Honder'
den stemmen brulden hun bijval en h*_
orkest viel in me* een schetterend i*j
koord. Dwars door het lawaai heen z^

**

Ilona haastig:
„Zie het asjeblieft niet verkeerd, DB'
vid. Voor ons samen is er echt ge*i
toekomst. Jij hebt een toekomst... e'
voorspoedige en gelukkige, hoop ik
Maar ik heb nie*s dan een veried**Voor ons samen is er..."

Unilever ($3Ol/8-301/4) $29 3/4-29 7/8 1
($lO5l/2) $1051/8
KLM
De koersen komen bij een dollardag„Hoop", zei David „Er is altijd
koers van 3.61 3/4 overeen met de Amimmer hoop. De joden hebben duizeß"
sterdamse noteringen van:
daarop
den jaren lang
(149.35-151.23)
Kom. Olie
148.77-149.67 voortbestaan. En alleen
zolang er nog ho<%
(120.46-121.37)
Philips
118.93-119.83 is, Ilona, vraag ik
op dit moi»en
109.16-109.60)
Unilever
107.64-108.08
niets meer".
KLM
(382.23)
380.25
Toen verloor spontaan iedereen het t~"
★ ★
duld. Men dromde om hen heen,
AUTO'S
De Westduitse auto-induste
David op de schouders, lachte, z° D
trie is zeer tevreden over de in 1965
tapte moppen.
en
behaalde resultaten. Zij bracht 1.517.564 En midden in dit abrupte
geïmPrr_
personen- en
combi-wagens op de viseerde carnaval voorzag enDavid.
*||
markt, tegen 1.342.980 in 1964. Hierin
een flits, dat zijn terugkeer naar
had Volkswagen een marktaandeel van
Vork een veel, veel langere zou *_j
32,5 pCt, Opel van 21,8 pCt, Ford 18,
dan hij twee korte jaren tevoren n*^
Daimler-Benz 6, Fiat 4, NSU 2.9, Rekunnen
voorzien.
nault 2,7, Auto Union 2,6 en BMW 2,3

’

---

*

—

'

kunn^

—

—
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Handel,

) Hori-anitaal: 1. boom, 5. <wat»3ir)-1 hoogte,
9. getal, 12- bijbeldeel, 14 "
'küluit, 16. vader, 16. deel vam boom,
118. gewicht, 19. schel, 20. zoen, 22.
op een keer, 23. ondervinding, 24.
) farmaüEteilt 25. in orde (voUkst.), 27.
ar^defrrichrt, 28. gym»niaisitöN!»kweriotuïig,
'30. dwaas, 31. slede, 32. te zoet van
| smaak, 34. Reg. Inf., 35. klok, 37.
[ schaorrsteenzwairt, 38. zijde.
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Duitse en Belgische partners vragen steun
om aveu te moeilijkheden te overwinnen

voor Londen

NIEUWE E.G.K.S.-STUDIE
VAN KOLENVRAAGSTUK
—

LUXEMBURG,

8 maart
Een beperking van de import uit
De Raad van Ministers van de EGKS
derde landen.
heeft maandag in Luxemburg drie uur geconfereerd over de Europe2
9 Een bewuste beïnvloeding van anse kolencrisis, die door de politieke en sociale
naar aanleionlusten
dere energiebronnen, hetgeen neerneergestort
~ Maandag is het ding van mijnsluiten in België in een acuut stadium is getreden. Uit
komt op heffingen op olie en gas.
het
.maart
tussen
de
dirigent
BONN,
K.ctekend
de uiteenzettingen van de Duitse Minister van Economische Zaken
Het Westduitse
Bem'TÏ'
Bmaart. (AP)
d "ait,nk van het
Een extra belasting van de importAmterdamse
Ministerie
m
van Defensie heeft maandag
kolen.
°rchcstra- Het contract Schrnucker en de Belgische demissionaire minister Pierson
'sgesao^nlC
mededelingen gedaan over nog twee onwerd
J
1 sent! ln voor drie Jaar en gaat in op duidelijk, dat deze landen
Het gevecht om handhaving of afschafgelukken met de Starfighter F—OO4G,
in
redding
nood
willen
zoeken
in
een
aanard Haitlnk
fing van een open enereiepolitiek werd
er,"
-»Ö_
het vijfde en zesde dit jaar met deze in
ero"??
tal
e
maatregelen.
beschermende
en „ariistic adc,ond-ctor"
Frankrijk, Italië en Nederland zijn met een en ander in Luxemburg ge- de Verenigde Staten ontworpen straalvLse
per ,aar
,
onseveer 25 con- daarentegen voorstanders van het aanhouden van een open energie- opend.
jager. Er hebben zich bij de jongste in«"erten
Uyl cidenten geen persoonlijke ongelukken
Nederland,
dat
door
Den
minister
riooe". rtL. verdeeld over drie pc- politiek en daarmee
voor het behoud van de gemeenschappelijke koals voorzitter van de raad werd vertevoorgedaan.

"

JïïJt.'

worS

Ruzie

lenmarkt.

om stuk land

Den Uyl vecht

Duitse boer

voor open

schiet drie
buren dood
<Van

Bom

energiebeleid
De raad van ministers besloot
een commissie ad hoc in het leven te roepen
reeds op de volgende raadszitting ópdie
3
nstaande raPPOrt zal uitbrengen
over de te
t
verwachten ontwikkeling op
kt en suggesties en voorstenen zal doen inzake het toekomstig

°nZe

oTer H3
m! "**s T Hoe angstwekkend
kan s<*iestelWlenma„
het Saueri
hij tijdens
g_-e o nStreefd„ toen
«endr
lanS dr»e buurlieden ! m*? stuk
06 29"jarige boer £i,WCUSSieS Werden Bevoe"l naar aanRül
n
êr
haT?o^^-.
een raPPort van de hoge
ta het kader van de
aut„wf_yan
ruilverkav»r
autoriteit van
een
waarin
«"betekend stuk land energieconjunctuur EGKS,
van "_h"
het jaar
morgen
te
6en
behandeld
uit- %R
stekend.
en een blik o
66
°eding aan 2«n
ontworpen. In dat rapport valt
ma„nie
buur£
rf
a
Meyer moeten afken- De
stad Reei" Jange.
ndS-te„ <>ntdek
nwikkt!
nrnie^
-wiKKeling
zet zich
droeg
nlanS
voort als voora 's gevolg hlervan
he««
r
„
»«
hierav
goed

Duitser nog
ten heef, Cen Jonge
boer
anrt
de n
gC

U

m

de

B

al VC

rd
werd

<*n

n

*

toe

een dodelijke haat

de
1965

in

genwoordigd, is sterk geporteerd voor
een open energie-politiek en dus gekant
lensituatie voor de .Duitse regering tot tegen een beschermingspolUiek, die de
prijs van de energie zonder meer omeen accuut politiek probleem is geworden en dat de Duitse openbare mening hoog zou stoten. Dat is overigens ook in
strijd met het verdrag, dat het aanbod
van de gemeenschap een gemeenschapvan zo goedkoop mogelijke energie bepelijke Europese oplossing door conveelt.
crete maatregelen eist.
Het is minister Den Uyl in Luxemburg
De Belgische minister Pierson noemde gelukt het onmiddellijk nemen van mode positie van ziin land wel bijzonder gelijk minder goed overwogen maatreongelukkig en zei. dat tot overmaat van gelen te voorkomen. Daarmee heeft hij
ramp de invoer licenties voor huisook voorkomen, dat de Nederlandse rebrandkolen in het laatste halve jaar gering haar omschakelingspolitiek voor
verdubbeld zijn.
Zuid-Limburg zou moeten herzien. ■ On 3
mei
zal blijken, of Duitsland en België
In België lagen eind februari, ondanks
aandringen op beschermende
sterke inkrimping der produktie o.a. blijven
is, dat het Europa der
door het inlegen van „feiersehichten", maatregelen. Feit
Zes met 211 miljoen ton kolen per jaar
bij de mijnen 2,57 miljoen ton kolen opwant in
geslagen of 146j570 ton meer dan in het (1966) te veel kolen produceert,
nog slechts 170 miljoen ton zal kun11970
begin van de vorige maand. En dit zijn
moet
niet alleen vetkolen. De invoer van ge- nen plaatsen. Od de eerste plaats lijkt
produktie omlaag en het
dus
de
magere
klasseerde antracietkolen en
aan beschermende
kolen uit landen buiten de Gemeenschap niet juist meteen
energie
werd sedert het tweede kwartaal van maatregelen te denken, die deconjuncmaken
en
de
economische
duur
1985 sterk beknot. Daardoor verminderzouden bede deze invoer in vergelijking met 1i964 tuur dus uiteindilijk nadelig
ïnvloeden.
vorig
jaar
1,31.000
het
met

ton.
Maar tegelijkertijd nam de invoer van
antraciet en magere kolen uit andere
0"*4
EGKS-landen in België
een invoer,
?ich seen nie«we de welke totnutoe krachtens het Verdrag
rked6?.
w»zieende versch«n selen van Parijs vrij is
met 271.050 ton toe.
dig genoeg ,eßde de Ita- Hierdoor stegen de opgeslagen voorraHose Aut»»- den antraciet, afkomstig uit Belgische
r,T
heer Del
Bo hierna een ver- mijnen, van 203.000 ton in 1864 tot 260.000
dle
bevatte, ton einde 1995, ondanks het invoeren
anderetotacce"ten
grote bezorgdredene"
van verletdaffen, waardoor 65.090 ton
een nader onderzoek antraciet minder werd gedolven dan bij
"
van de productie een normale produktie.
P „et jaar
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RECEPT DEL BO
De heer Del Bo maakte zich tot spreekbuis van de Duitse en Belgische minister
door aan te geven, hoe de crisis aangepakt zou kunnen worden. Hii pleitte
voor :
# Een inkrimping van de produktie.

LENINGEN
De niet officieel uitgesproken Belgische
bezwaren tegen de import van 500.000
ton Nederlandse huisbrandkolen per
jaar in België werden in Luxemburg
niet besproken. Minister Den Uyl zei
van mening te blijven, dat belemmeringen van het verkeer van kolen binnen
de gemeenschap nieets oplossen. Hij zag
eventuele restrictie in deze als een ongeëigend middel om de gemeenschappelijke moeilijkheden aan te pakken.
De raad keurde een lening ten bedrage
van 750 miljoen Belgische franks van
de hoge autoriteit aan de Belgische
staat goed. De Nederlandse aanvrage
tot een lening bij de Hoge Autoriteit zal
naar waarschijnlijkheid op de zitting
van 3 mei aanstaande worden behan-

deld.
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schade
sneeuwstorm wordt op tientallen
dollars geschat. Het dodencijfer is gestegen tot 15.

Partijen bespreken
beleid kabinet-Cals

miljoenen

Installatie
burgemeester
te Limbricht
—

LIMBRICHT, 8 maart
De nieuw
benoemde burgemeester van Limbricht de heer S. A. Corten zal op
zaterdagmiddag 19 maart in zijn nieu-

we functie te

Limbricht worden geïnstalleerd. De heer Corten was maandag in Limbricht
om in de middag-

uren kennis te maken met het gemeentepersoneel, waarna 's avonds 'n
dito ontmoeting met de raadsleden
volgde.

>

«S?*^^.

'

—

twee weken bijzondere activiteiten ontplooien. Dit houdt verband met de verkiezingen voor de Provinciale Staten,
welke op woensdag 23 maart a.s worden gehouden. Tijdens verschillende bij-

eenkomsten en congressen zullen de partijvoorzitters en de fraktieleiders uit

de Tweede Kamer het woord voeren
tussentijdse balansen zullen
worden opgemaakt over het optreden
van het kabinet-Cals.
Aan het eind van deze week, vrijdagavond en zaterdag, zal de partijraad
van
de KVP vergaderen
waarbij

in

het

gebouw voor

'
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(Van onze parlementaire redacteur)
DEN HAAG, 8 maart
De grote politieke partijen zullen in de komende
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Partij in Albanië
bindt strijd aan
tegen bureaucratie
Verlagen van
topsalarissen

De 42-jarige Westduitse journalist
Lutz Herold (foto), die in Ghana
ten tijde van het bewind van
Nkroemah veroordeeld was tot 40
jaar gevangenisstraf, is maandag
op vrije voeten gesteld. Hij zat in
de gevangenis in Accra.
De afgezette president van Ghana,
Kwame Nkroemah en president
Sekoe-Toeree zijn maandag uit Ba-

mako vertrokken na een

geheime

samenkomst met president Mobido

Keite van Mali.

Nkroemah en Toeree vertrokken op
dezelfde wijze als zij gekomen waren, n.l. aan boord van een in
Rusland gebouwd vliegtuig van de

te geven tot welke rang in de hiërarchie dit moet worden toegepast. De brief
bevatte geen advies omtrent de beste
wijze om die gesignaleerde fouten af
te komen. De open brief was verder een
nieuwe aanwijzing van reorganisatie van
het Albanese leger, kennelijk naar het
voorbeeld van het Chinese. In de brief
wordt dan ook voorgesteld partij-aaTigelegenheden in militaire eenheden, deta-

Guinese luchtvaartmaatschappij.
Aangenomen werd, dat beiden z_n
teruggekeerd naar Guinee, waar
Toeree de afgezette Nkroemah een
toevluchtsoord heeft geboden.

Beroep verworpen

Nederlandse
fotograaf moet

Liechtenstein te wijzen, afgewezen.
Ham, die in Luzern als fotoverslaggever werkzaam was, moet Zwitserland samen met vrouw en 13-jarige
zoon vóór 1 mei verlaten. Ham was
ristisch China in Europa, hun critiek
op 23 augustus 1965 in beroep gegaan
voor de Sovjet-Unie en andere commutegen het besluit om het door 't
kannistische en de kapitalistische landen en
ton Luzern uitgevaardigde bevel tot
zingen zij in zelfbewondering de lof van
uitwijzing uit te breiden tot heel
hun kleine staat aan de Adriatische Zee
Zwitserland
en Liechtenstein. Ham
Joegoslavië
WASHINGTON,
(RtryAFP)
Griekenland
8
maart.
die aan
en
mag vóór 1 mei 1968 Zwitserland en
grenst.
De Afrika-deskundige op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse ZaLiechtenstein niet meer binnenkomen
Radio Tirana deelde volgens „Tanjoeg" ken,
Williams,
onderminister
Mennen
zonder goedkeuring van de Zwitserse
het
open
hoofdbestuur in de
mede dat
maandag zijn ontslag aangeboden.
vreemdelingenpolitie.
brief „een beslissende strijd eiste tegen heeft
Hy zal deelnemen aan de senaatsverkiehet verschijnen van verkeerde methozingen in zijn geboortestaat Michigan ln
Uiteenzetting
den van leiding geven in de prestaties
van autoriteiten en de regering of de november ajs.
zijn
ontslag
President Johnson heeft
Het Zwitserse ministerie van Justitie
partij, tegen grof optreden en onverhet heeft een uiteenzetting gegeven
schillig gedrag in de betrekkingen tot goedgekeurd cm Williams arbeid
van
het geval-Ham. Gezegd wordt, dat
de arbeiders en tegen het smoren van vestigen vam buitengewoon goede bemet
Afrikaanse
trekkingen
landen
Ham, die op 24 juli
de stem en het onderdrukken van de geprezen.
Zwitserland
Williams die vijf jaar zijn was binnengekomen, 1963
critiek van de massa's Deze zeldzame ambt
al op 31 augusdingen
bekleedde zal
naar de ze- tus van dat jaar
erkenning van dergelijke tekortkomindoor zijn eerste
gen wordt hier gezien als een poging van tel van senator Pat McNamara die zich werkgever
in
leeftijd
Luzern
op
terugtrekt.
71-jarige
werd ontslagen
geestelijke
vrijdie bestuurders om wat
In zijn brief aan Johnson wees Williams „wegens zijn onverdraagzaam karakheid toe te staam in dit fysiek streng ge„bijzondere opmerkelijke" feit ter".
isoleerde bastion van het stalinisme in op het zijn
ambtsperiode geen enkele
dat in
Europa.
sate-liet in Afrika is op- Later, aldus het ministerie, hadden
communistische
„buitenspoVeroordeeld werd verder:
zich verschillende gebeurtenissen
gerezen en dat de communistische pobevoegdheid
rige concentratie van
in de gingen om Afrikaanse landen te ever- voorgedaan,
die niet voor het gedrag
de
centrale organen van de staat" en evenen het karakter van Ham pleitten.
eens: „al te gecentraliseerde vermiem van heersen zijn beknot.
leiderschap" als een ernstige hinderpaal
„Tanjoeg". Verwacht wordt dat deze
aanbeveling binnenkort zal worden gedaan.

Williams dient
ontslag in

—

Z nvoorzitter
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zake radio Tirana dicteerde heeft het
hoofdbestuur een open brief over deze
aangelegenheden aan het volk van Albanië gepubliceerd. Over het algemeen
reserveren de officiële organen in Albanië de enige bondgenoot van commu-
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Zwitserland
verlaten

"*

Vlak- K*

De jongsfca ongelukken zijn de vorige
weck gebeurd. Het eerste had woensdag
plaats in Nörvenieh in de Eifel bij
Bonn. De piloot merkte dat er iets niet
goed was met zijn hoogteroer toen hij
opsteeg. Hij remde scherp af en bracht
het toestel tot stilstand tegen de schokbreker aan het einde van de startbaan
Het toestel werd beschadigd. De andere
machine stortte donderdagavond neer,
nadat de motor plotseling was afgeslagen. De piloot slaagde erin zich pel
schietstoel in veiligheid te brengen

—

de trekker
Meyer
Wy,
WlerP. Ook ,-" over haar man heen
zo deskundig ge
*«*.
"dellijk
°*danks
d
e
ove
V 7r
gels
erf Jasende kode fi
Meyerrende
op _e /^-Jarige moeder van

Razende

—

BELGRADO, 8 maart (AP)
chementen en militaire instellingen te
Het hoofdbestuur van de Albanedoen overnemen door commissies vara
se communistische partij heeft, de partij en weer politieke commissarissen toe te voegen aam de hoofdkwarnaar maandag in Belgrado -werd tieren vam commandanten
op elk nivernomen, de bureaucratie in het veau".
nn toe waren de politieke en de
werk van de partij gegispt en Tot
leiding praktisch ondeelbaar en
aangemaand tot verlaging van de militaire
in de regel verenigd in een persoon of
salarissen van topleiders en tot orgaan. Het hoofdbestuur stelt voorts BERN,
8 maart
de regering voor, aan de Nationale
Het Zwitserse miafschaffing van alle rangen in 't aan
Vergadering „een ontwerp van voornisterie van justitie heeft zaterdag 't
leger.
schriften" aan te bevelen, „waarin alle door de Nederlandse fotograaf A. L.
rangen (in het leger) worden afgeschaft
Ham ingediende beroep tegen het beVolgens het officiële Joegoslavische
overeenstemming hiermede een
persbureau „Tanjoeg", dat maandag ter en im
nieuw uniform in te voeren", aldus sluit om hem uit Zwitserland en
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-oVer. toen
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Kunsten en Wetenschappen te Utrecht.
Voor het bijwonen van a.eze partijraad
zijn o.m. alle katholieke ministers en
alsmede
staatssecretarissen uitgenodigd,
de voorzitters van de prot. chr. zusterPartijvoorzitter
partijen.
mr. Aalberse
en fraktieleider drs. Schmelzer zullen
in hun redevoering enkele belangrijke
politieke vraagstukken aan de orde stellen. Daarbij zal o.m. worden ingegaan op
de bestaansgrond van de christelijke partijen en op de verhouding tot de Partij van de Arbeid.
Tezelfder tijd wordt in het Amsterdamse congrescentrum de jaarlijkse algemene vergadering gehouden van de
VVD. Fraktieleider mr Geertsema zal
zijn laatste politieke rede uitspreken.
Daarna zal hij de leiding van oe fraktie overdragen aan °ud-minister Toxopeus, die aan het einde van de vergadering eveneens een rede zal uitspreken

Suggesties
De Anti-Revolutionaire Partij belegt
vervolgens op woensdag 16 maart a.s.
een grote bijeenkomst voor de AR-vrouwen in het Utrechtse gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. Tijdens deze bij-

eenkomst zullen redevoeringen worden

uitgesproken door partijvoorzitter dr
Berghuis en fraktieleider Roolvink. Verwacht wordt, dat dr Berghuis opnieuw
zal ingaan op de suggesties van de KVP
inzake de structuur van de christelijke partijen.

Dat zelfde wordt verwacht van partijvoorzitter en fraktieleider mr Beernink, wanneer de Christelijke- Historische Unie op vrijdag 18 maart in Mid-

delburg haar algemene jaarvergadering
en op zaterdag 19 maart in Vlissingen
haar toogdag houdt.

tegen vooruitgang.
Het hoofdbestuur wijst ook op de noodzakelijkheid de salarissen van hoge
functionarissen te verlagen, zonder aan

Trouwnummer
Propria Cures
komt niet in
losse verkoop
—

AMSTERDAM, 8 maart.
Naar aanleiding van de inhoud van het nummer

heeft de
van het Amsterdamse
studentenweekblad „Propria Cures", afgekort P.C., besloten het blad deze week
zonder advertenties te doen verschijnen en het niet in de losse verkoop aan
te bieden. Het nummer is geheel gewijd
aan het huwelijk van prinses Beatrix
met de heer Claus von Amsberg.
Op de voorplaat van het nummer van
welke letters deze maal „Pour
P.C
Condoleance" moeten aanduiden
is
een foto afgedrukt van koningin Wilheltijdens
oorlogstoespraak
een
mina
met
het citaat: „Sla de mof de kop in" en
een Duitse soldaat die
een tekening van
op de leuze „Oranje Boven" reageert
met de term „Schweinhunde". Aan het
nummer is medewerking verleend door
de provo's Roel van Duyn en Rob
Stolk. In de kolommen komt onder meer
de volgende zinsnede voor: „Ter gelegenheid van het vorstelijk festijn, maar
in het belang van de gemeenschaD bieden wij hier echter ons huwelijksgevan alle
schenk aan: de openbaarmaking
plannen om het huwelijk te versjeteren
uitgever

—

(verstoren).

—

(Advertentie)

Voordelig sparen

3të%|4të% 5%
Ukunt voordelig
sparen op een

renteboekje of op
een spaarrekening.

—

Genoemd worden de plannen van scholieren om kransleggingen te verrichten,
onder meer bij de „Dokwerker".

—

U kunt voordeliger
sparen op een
termijnspaarrekening
met 6 maanden
opzegging.

U spaart het
voordeligst op een

termijnspaarrekening
met 12 maanden
opzegging.

Bri amro bank
\£~/

AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK
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6 programma's, pluizenfilter " Heerlen, tel. 04440—3760.
lon „Jeanny". Seringenstr. 2! 5 voork. en enige alg. ontw. tie. Aanm. na 11 uur v.m. Gothische
1.75 pr wk. Akerstr. lOC van een WONING in de wes- Taunus 17M super
365 bank- etc. Min maten 63x44 cm
grijs
vereist. Geboden: prett. var. Café-Restaurant Bon Appe- "" stel nieuwHUISK.
Passart Hoensbroek.
bwjr. 1962.
gestoff. 225 slaap Van
telijke mijnstreek: Make- Ford Taunus 17M 41964
BREBVrACHTNE te k.
Te Hoensbroek. tel. 2333.
698;
slechts
598
'
.
drs 1962 Te k. VW
nu
werkkring
m
honor.
naar
y,
56,
Heerlen,
tit,
Geleenstr.
195;
bankstel
sp.
Eijgelsbo95;
13,
o{
Gevr. voor
indiensttr. P prest., reisk.verg., vak.geld,
bankstel
laarskantoor Lindelauf Kun- wit; Ford Taunus 12M 4 drs straat 15, Heerlen.
Vossen Zonen C.V., Geleen- bevr. Irenestr.
WASMACHINES
te
huur.
bank met losse kuss. 75; buf- straat 64, Heerlen, Telefoon i ven.
: rade, tel. 04446—1579.
modern kantoor te Heerlen tantième etc. Pers. aanm. na teL 7086.
1985 blauw; Ford Taunus 12M Te koop van part.
Telef. 3465 Hoensbroek.
mann adm. KRACHT, leef- tel.afspr.: Vossen Zonen C.V. Voor direct gevr. KAMER- fetkast 2 mtr 195; 4 clubs 4903.
1964 geel; Ford Taunus 12M vertrek) OPEL Rek°%«
2 mnd. oude BANDRECOR2 gemeub. ZITtijd 16-20 jaar. Voor debiteu1963 wit Ford Taunus 12M priima etjaat met radiowerkmeösjes v. 95; 4 moderne stoelen 95; Div. soorten vlakke DEUREN I DER te k. Kouvendenstr. 59, Te huur
MEISJES
en
64,
Hrl.,
Geleenstr.
tel.
4903
SLAAPK. met gebr. v. keu* hele of halve dagen. Br. o. huisk. m. theekast 95; dresren- en magazijnadministraCaravan 1961 wit; Ford An- kestraat 10, SchaecSberjv
5
p
vanaf
12.50
st.
J.
Smeets
Hoensbroek.
ken,
*
tie. Vereist: mulo-diploma i, Confectie-Industrie A. W no V 2237 I_D. Valkenburg soir 45; zwaar bankstel 295 Rijksweg
liefst alleenst. Putstr. 4a
glia 1962 geel; Fiat 1100 1963
176 Neerbeek Beek ; Weg. emigr.
* 4 zware clubs 195; slaapk.
praktijkdiploma boekhouderï Colijn vraagt NAAISTERS,
blauw; Fiat 850 1965 rood; HEINKEL auto's v.
te koop Philips Bom.
tel.
04402-1521.
of studerende hiervoor. Brie. 1.1.-naaisters en strijksters. Lampe Modehuis, Geleenstr m. grote kl. kast 250; uitTV 11 mnd oud. Dek. Quod- Huur nieuwe TELEVISIES i VAARSKALVEREN te koop. Fiat bestelwagen 1963 blauw: rijbew. Ben Zuiderna. 'S
ven ->nder no. 5318 b.d.
Hoog loon. Ganzeweide 69 no 30-32, Heerlen, heeft in trektafel 25; coueh 75; goth. Te k. gebr. TV's v.a.
50,—. bachlaan 27, Kerkrade 2 x met alle programma's, voor ! M. Schmeitz, Munstergeleen DKW 1000 S 62 blauw; BMW str. 94, Waubach, tel- «"
H'heide, tel. 1539; Wannersti verband mfet het gereed ko- bankstel 245; commode 45; 2 Nieuwe TV's 59 cm beeld I bel. Na 7 uur; donderd geh.
LS 1964 blauw: Simca 1000 I 2280.
Ma' spoed gevr. 2e MONeen gering bedrag per mnd. tel. 04490-3389.
S 1965 blauw; Simca 1000 S
798,—. Volle gar. mr dag.
Rijks- v.a.
Altijd
TEUR, monteur voor service, 6 uur: Kampstraat 52, Heer- men van de grote uitbrei- armf. 4 stoelen 25
*
recht van koop. Van- UTD voert tot winst!
600 '62. -'
* 1962
wit. Opel Rekord 6 cyl. Te k. FIAT
ding plaats voor enige erva- weg Nrd 42 Geleen t.o. pa- + financ. Tevens alle anten- "
brug. Goed loon, goede soc ," lerheide.
daag
bij
besteld,
morgen
u
Beetsstr. 48, Heerlen^,
53,
PIANO
\
te
k.
Acacdastr.
4
dr.
en
1965
gevr.
beige;
nereparaties,
lage
prijzen
ren
HULPVERKOOPSTERS.
Te
k.
SCHAPEN
drs
ReOpel
terskerk,
frahco huis.
voorzieningen, 5 daagse w.w'. Gevr. WERKSTER v. 1 ochthuis ! Bel op (ook 's avonds) ,
Fa. v. Voorst, Ganzeweide 48 I Brunssum.
lammeren en ook aangeb. kord 4 drs 1964 zwart; Opel Te k. 30 PJC. VW
Te melden: Garage Loven i, tend p.w. Bongaertsstr. 22 te De werktijden worden gereHoensbroek. 04448—3185.
. Cerfontaine,
geld
overleg
H'heide,
in
met de be- Oud HoU. broodkast 298; 3
Beatrixl. 18, Rekord 1965 grijs; Opel Re- f 100, stalen raam 18°Jtf
tel. 04448-3879.
Palem'gerboord 401 Heerlen. Heerlen, tel. 3747
Te k. compi. HERENFIETS
kord 1964 wit; Opel Rekord met glas f 60. Churcß'
drijfsleideten.
Aanmelden: drs kussenkast 975; pane- Te k. gr. partij BADDINGS. f 25, jongensfiets v. 8-10 jr. AUTOVERHUUR v Brakel. tel. 04493—323 Spaubeek.
1962 wit; Opel 1500 1963 rood : no. 13, Waubach.
Voor dir. gevr. zelfst. wer- Gevr. net KINDERMEISJE dagelijks tussen 10 en 5 uur len kast 665; Windsor kast deuren,
De
trips
Nu
voor
uw
nieuwS
24,
Bruns- ste 64 Opel Rekord.
Nwe aanvoer v. gr. RUNDE- Opel Rekord 1960 grijs:
ramen, vloerplanken f 30. Schinkelsitr.
Opel
kend VOORMAN TIMMER- vanaf 1 april. Prett. werkkr.. bij de bedrijfsleidster telef. 590; Vlaamse gebeeldhouwFord I REN,
64
sum.
graskalvepinken
en
» de kast 795; Jagerskast deu- aanrechten enz. enz. Hee.
Cortina, VW Ssmba busjes -5
MAN en timmerlieden Tim- goed loon. Hotel-pens. P. 04440-7047).
Kn.dett 1965 wit; Opel Ka- Lambretta SCOOTER
renstraat 14, Moorveld-Ule- Te koop 1. HOEPELPETTI- en Simca's. Tevens
rood en zwart bont. rie-t 1964 wit: Opel Kadett '63 z.g.a.n., half jaar oud.
merfabriek H van Nuys, Hermens, Neerhem 61, Valverkoop! ren,
gebeeldhouwd
ren
Oud
825;
Keurig MEISJE gevr. Lief
straten.
* ! COAT voor ond. 1. bruids- 2e hands auto's. Kasperen- Cerfontaine, Beatrixl. 18 Tel. blauw: OpelKadett Caravan milit. Abdisschenlaan
Kan v Nuysstr. 12-14 Schin- kenburg, tel. 3020.
stoelen v.a. 68 Windvoor kinderen, in kL tand- Hol/1,
»
* 1964 wit: Opel Caravan '65 Abdissenbosch-WaubagH
veld
179. Kaalheide, Telef 1 04493-323 Spaubeek.
goed
Te
k.
onderh.
79;
stoelen v.a.
Windsor
KINDER- jurk en korte bruidssluier. s-raat
MEISJES gfevr. voor strijk- artsengezin.
Mevr. Straus, sor
3172.
Brug11,
nr
wit: Opel Caravan 1964 bei- VW kleine bus te k.
koop.
[
Brunahildestr.
Brunssum.
te
WAGEN,
zwart-wit,
veel
* SLACHTVEE
bieden: hoog loon, reiskos- ■ kamer. Chem. wasserij Pal- Zandweg 8, Heerlen, telef. of oud-HoM. tafels v.a. 195;
"e: Opel Caravan 1962 beige: nieuwe
Nieuwstadt.
Schaesbergerw. 170,
1,
chroom.
straat
motor, prirr*
Oud
Holl.
bankstellen
gemeub.
v.a.
1
KAM.
te
huur.
tenvergoeding, goede sociale! men, Putstr. 19, Sittard
6834.
* 695; Windsor bankstellen m. Heerlen.
' Te k. moderne KOELKAST, Nieuwstr. 140, Kerkrade.
Caravan 1962 wit: en goede zitbanken- "'■.
voomeningen enz Confecïëg^ ên Skoda
van
Peugeot
KUIKENS
vleessnijmach.,
kaasmach.,
404
1965 brandtstraat 71, Sitta
Automatiek Gevr. 2e BEDIENDE. Luxe hoge rug 985
Meubel en
tie-atelier H Meulenberg Eerste Heerlense
slachtrassen, haantjes ge- Toen; VerkoopCaravan
onder garanBakkerij A. Brens, Moltweg Woningtextiel Markt 104 te Aangeb. POPULIEREN Ro- ■ koffiemolen alles z.g.a.n. TeJonge
CV.. Heerlenseweg no. 145,' vr. voor zo sp. mog. v. overhenregeld
leverbaar.
Heidemy,
,
yens
busta,
Recenerata,
gashaard en radiator.
He. Inruil en financ. moge- MOTORS te koop
In ons modern atelier zijn i dag LOKETBEDIENDE (ml. no 50, Schaesberg, tel. 1026. Geleen
nieuw gedeelte
I 214, Gelrica, Zeeland. In de !,Br. o. no. B 355 LD Brunsnen. Schoenmakers, Heerier lijk. Automobiel en ffarage- cc bwjr. '58 i-z-g-Sï I
40,— a
tel.
nog enkele plaatsen vrij j of vrL) ± 16 jr.
Let
104
04494—5149
op
Voerendaal,
maten 6/8, 8/10 en 10/12. Al- -sum.
telef. berlriif Hensgens Trading moois, Puch f 50,
i
weg 103,
50,— loon netto per week. Nette HUISNAAISTER ge- U wordt afgehaald.
*
voor: NAAISTERS, leerlinglen met NAKB plombe. Hub.
vraagd voor 1 dag per mnd
*
04446—1314.
Nieuwstadt,
t'"ks+ntiori
50
i slooponderdelen
m
vo£?
Wij j A. Hamers, O.N.straat no 31,
naaisters, strijksters
ets.
Diris, Raadhuisstr. 32, Gre- ! Te k. 4 CLUBS, ronde tafel Te huur gevr. voor 1 april
VerzijL St. Francis10- vanaf Rijksweg, 's Z-rmdags soort motor en brom"a ;
kl. kast 168; bankstel 245; venbicht.
Schaesberg (Leenhof), telef. Heerlen.
* Mevr.
en dressoir Lg.st. Wieënweg ongem. KAMER in Maastr. Te k. 10 jonge ZEUGENworp
cusweg
"eooend
tot
4
Voorjans,
Sdonsweg
35,
Heerlen.
uur.
*
Telefoon
* sliaapbanik 225; 4 stoelen be14 weken drachtig Iste
04443—3210.
no 39, Brunssum.
* of omg. Telef. 20694. Na 10-i Te
Hotel de Dael Nuth vraagt
bevr. Ericastr. 29. Sittard ""IP9-342.
* :Limmel
WERKSTER gevr. v. kleed m. leerdoek en tafel BREIMACHINES Passap en Te
uur
v.m.
52 meisjes zoeken nog col- WERKSTERS voor de mid- Nette dagen
iets
k.
ant.
KLOK
moois
Knittax.
De
eenvoudiper
lang
bergmeu165;
rond
meest
twee
wk.
Mevr.
of
Te k. weg. emigr.
Mf.
HONDJES 30 tot 60 AUTO'S, auto's, auto's.
lega's voor hun nieuwe con- ■ daguren van 1 tot 6 uur.
Verzijl, St. Franciscusweg 35 bel 245; staten 2 pers. slpk. ge en volmaakste breimachi- f 125. Zonnestr. 28, Treebeek Nette heer zoekt beschaafd Jonge voorradig.
'64, cabr.; Merce- bwjr. '62. Dek. Quoy
Chevrolet
Veel
rassen
„Goldkind[ TeL 04447—345.
enig
;
fectie-atelier.
les
na
6
liefst
steeds
nes.
Gratis
en
demonstrauur.
KOSTHUIS
met
165;
1 pers. stalen slaapk.
*
Heerlen.
inentingsbewijs. Scheer- j des 200 D type '66; Mercedes laan 27, Kerkrade 2 j/t
Madchenblusen". Aan het
145; 4 eetk. stoelen 85; 4 tie aan huis. Vraagt inlich- ' 2 mnd. oude BANDRECOR- huiselijk verkeer te Hoens- mét
190 D '62; Mareedes 190 B '62; na 7 uur, donderd. ë'
Sportpark te Kerkrade W Hotel de Dael Nuth vr. voor Gevr. amsfi. SLAG- en BASomg.
tingen:
D. Veldman en zo- '
broek of dir.
Br. ond. salon Jansen-Le Haen. Burg. Peugeot
ontbijlt en lunch SERVEERverahr. tafel in aiMe
stoelen
DER
te
k.
Kouvenderstr.
59
404 type '66; Peu- Koopje
Maastricht,
78,
openen wij begin april.
Oppenstr.
Kremers,
nen,
Kledkoev.
no. H 51 bur. dezer.
DKW. Telef;
* tel.
205; keuken bangk. Tel. Emmastr. 22, Heerlen, " Hoensbroek.
Zondags open, geot 404 '62; Peugeot 403 '59, 2309.
* GITAAR.
's
lenweg
13, Nieuwenhagen kleuren
*
Aanm. op het oude adres: STERS. TeL 04447-345.
26812.
04440-6100
t/o.
B.F.M.
69;
195.
per
secretair
Telef
04494
1
mei
as.
type
'58;
'64,
'83;
DKW
F
11
,
Diëtiste zoekt
Akerstr. 96 Spekhoïzerheide, Hotel de Dael Nuth vr. BUF- (na 7 uur).
's woensdags gesloten.
* DKW Junior '61, '62; Citroen Te k. '63 SIMCA _^&
in termijnen 6, 8 Let op naam. Fil. Raadhuis- ■ Bij ons kijken is kopen. Keu- ruime gestoffeerde zit-s]
—5149.
Ook
l°* 5f
tel. 04445—5706.
Tel.
04447str.
(nog
geen
14,
FETJUFFROUW.
te- ze uit 200 MERKRLIWIELEN
Geleen
MEISJE gevr. voor dag 12 mnd.
Net
met gebruik van i Te k. jonge en oude KONIJ- LD. '63; Simca 1300 type '64; Asorth uitl. Voorste
KAMER
*
1
lefoon.)
* en uit 75 merkbromfietsen.
BROODBAKKER gevr.. hoos -; 3*5.
NEN.
Ridderhoenstr. 154. Simca 1000 '63; Renault R 8 no. 7, Schinveld.
of dag en nacht. Netto loon Wh' geven
u de hoogste prijs WASMACHINES, langzaam- Dat kan alleen Bindels keuken. Br. o. no K 41 b.d Hoensbroek.
loon door div. toeslagen MEISJE gevr. voor strijk- f 240 per maand. Goede be- voor
* '64; Renault Dauphine '65; FIAT 600 nieuwe -<$■
uw oude MEUBELS wassers met oliebad in 4 en Hoensbroek.
Heer zoekt KOSTHUIS in
*
Broodfabriek „De Kroon" kamer. Chem. Wasserij Pal- handeling. Meerdere hulp bij aankoop
Renault Dauphine '64, '63; f 300. Clercstr. 7, Bnhebbers.
vr
Wij
gezin
van nieuwe. 2,5 kg. Prijzen: f 325,- resp. De tophit
H'broek of Hondenlief
sitil rustig
Hoofdstr. 10. Kerkrade.
aanwezig.
J. Schoutrop, Markt 104 Geleen.
Renault Dauphine '60, '59;
* ' men, Putstr. 19, Sittard.
1966
BATAvan
pekiPOEDELTJES,
op
1.14
Let
Heerlen. Schrift, adresopga- te k.
Confectie-bedrijf Wola-Tex : Wij vragen een net en eer- Rijksweg Zuid 136, Geleen, nieuw gedeelte, teL 04494 f 299,-. Deg. centrifuge gra- VUS Combi sport nog mooier ve Pleyweg 48, Heerlen.
neesjes, pinchertjes, Duitse Renault R 4 '62; Daf 750 '63; OPEL Rekord
tis ! Idem m. wringer f 295,- nog sneller, nog beter, nog
2619.
vr. voor haar atelier nette s lijk LEERMEISJE.
no. 5149. U wordt afge- -resp.
herders, keesjes enz. enz. Daf 600 '61; Fiat 600 type '65; aanschaf nw. i.z.gst:j
Aan- teL
f 275,-; z. wringer f 230 sportiever.
500 '63; Fiat 500 station- straat 12, Passart j^fr
Alleen
Bindels
NAAISTERS en leerl-naai- meldlen bij Edah N.V., Wil- Gevr. nette LEERLING- haald.
leeft. v.a. 6 wk tot 12 wk. Fiat
resp. f 215,-. Voll. garantie !
wagen '63; Fiat 1100 '62; Fiat
Hoensbroek.
sters- Eigen busverv. Fran- ; lemstraat 19, Heerlen.
Erkend
dierenhandel
Dibevo.
*
of commis. Res- Uit voorr.
VW de luxe '56 se
* KELNER
1100
te leveren 2- of Vossen Zonen, Geleenstr. 64
ciscanerstr 81. Kerkrade *
Sjo, Rijksw. *-w
taurant
S. Backus & Zn.. Jodenstr. '62; '61, '60; Skoda Oktavia
Nu reeds de nieuwste RAlt
goede banden, mooi
AANHANGWAGENS, Heerlen, tel. 4903.
'63;
Vauxhall
Victor
gevr. groot rij- Zuid 236,Maison
*
CHAUFFEUR
♦
Maastricht,
telef.
no 16-18,
Geleen, tel. 3957.
Nette LOOPJONGEN gevr.> bewijs, voor direkte inbagagewagens,
trekhaken, TEXTIEL o.a. costuums, uur- modellen binnen o.a. JUNC'64; Fiat type kleding en lak, pr-''
Vauxhall
Viva
KER,
Burgers, Ba- WONINGRUIL te Vrieheide 15269.
Ift tot 17 jaar. Bloemsier- " dienattreding.
850 '64; BMW 700 LS '64j tor, prijs f 750. In_20,
Dranken- Weg. ziekte voor dir. gevr. onderdelen voor zelfbouw verken, ringen en alle el tavus, Fongers,
Simplex, Locomotief tegen kl. eengezLnswon. in KONIJNEN te koop jonge, BMW 1800 '64;
kunst Max de Leeuw, Nobel- " groothandel A. Damoiseaux, HULP in de huish. voor 4 a aanhang bagagewagens of app.
Austin Glider : mog. Zonnestraat
op
gemakk.
betaling
z.
; en vele andere. Alleen Bin- omg. Heerlen. Br. onder no halfw. en voedsters. Hout- '65; NSU Prinz '63; VW Kar- beek, n. 6 uur. ___-_-<j
straat 52, tel. 2101 Heerlen
5 halve dagen per wk. Mevr. caravans. Henzo-Stein. MauWal 3. Sittard. teL 2595.
bank.
Br
44
o nr G
b.d. * dels Hoensbroek.
* K 50 bur. dezer.
171. Stem. tel 04495
* straat 6, Brunssum b. Eng. mann Ghia '65, als nieuw; ' Van partic. FORD *_■
N.V. Textielindustrie Mijn- " STRIJKSTERS gevr. voor 3 Jasper, Akerstr. 162, Spek- ritsweg
no.
BETONSCHUTTINGEN
ge1751.
1300 type '66; VW 1500 de Luxe '61, nieuw
kerkh.
hoïzerheide,
tel. 3478.
* VW
streek Heerlen In onze afde- Tof 4 dagen per week. Fa.
*
nieuwbouw-WON.
Aangeb.
Te
k.
a. KL.-BEELDCAMEplaatst f 14 per m2, garages :
'65, m. schuifdak; VW 1500 in prachtige
lingen knipperij en strijkeri;
Te
staat
slaapkamers.
k.
25
et
5
voor
p.
kg
p.
jarige
(autom.)
Fuj.ica
APPELS
Ruilen
Shetlandse
35 EE
m.
Te k. 3
Mengeler, Schaesbergerweg Allround GITARIST gevr.,
m bij 3.20 m geplaatst RA
wij
kunnen
nog enkele
kist; Cox Orange 35 et p. kg 4,80
woning, 3 slaapk. liefst PONY. Schatsberg 3. Oirs- '65; VW 1500 '63 '62; VW 1200 derhoud met nieuv.'
filters,
zonnekap
en
ruime
kl.
Heerlen, teL 4705.
zo
Br.
spoedig
mogelijk.
bij
775,
P"*9.
ond.
f
6.30
m.
3.20 m. met
de Luxe '65; VW 1200 de pas 50 km gelopen, !’'„
*
MEISJES plaatsen vanaf 1!5
kist. Bintjes en IJsselster extra zijdeur
44 bur. dezer.
f 1050, alle mo- leren tas; balfkl. beeld ca- Spekh. Br. ond. no. K 1995 beek.
* PLuxe '64 '63; VW 1200 de kleding, prima band« f
jaar als: knipster/oplegster -, Gevr. 2 JONGENS leeftijd no H
aardappelen 18 et per kg. dellen
st.)
mera's:
L.D.
(2
Canon
Demi
Kerkrade.
schuren en loodsen in i
strijkster. Hoog loon en reis- 16-18 jaar voor de chem. rei- Gevr. WINKELJUFFR. Hoog Frite-aardappelen 22 et per
Grote BELONING die onze Luxe '62, 2 stuks; VW de zeer voordelig. Fina'Qi'
Vlotte levering en Ricoh Caddy (nieuw); Te ruil: Heb mooie oudere ' gecastreerde
kater. Minette. Luxe '61, 2 stuks; VW de gelijk. Markt 36. T^,
kostenvergoeding. Ook leer- niging.
kg. Franco thuis. H. Timmer- betonplaten.
Mengelers, loon, 5-daagse werkweek.
Fa.
geheel Nederland. Tel \ Blitzapp. Braun Hobby Aut. WONING met doorl. k., keu- terug brengt. Op 3
door
lingen kunnen zich aanmelmaart te Luxe '60 '59 '58; VW 1500 (gem. Amstenrade)15,
mans
Schaesbergerweg 49 Heerlen Banket-bakkerij
JanssenJulianastr.
Merkel- 04900—65453 of 34643.
doka-apparatuur:
autom. ken, badc., 3 slaapk, huur
' vergr.
Prevoo, Markt 5, Kerkrade * beek. Tel. 04492-430.
den. Aanm.: dag. van 8.30- teL 4705.
Voerendaal ontsnapt na be- Variant; VW bestel '64 '63
Opematus,
glans*
app.
lag_'.
-17.30 uur persoonlijk, Sittarf 52 in Hoensbroek; zoek ge- zoek aan dierenarts wegens '62; VW Piek Up '62; Ford Lage prijzen
25 op de HAARDEN. Splinternieuwe i mach. (50/60), 4 ontw. dozen lijke won. hogere huur geen longontsteking. Witte kater Taunus 20 M '65; Ford Tau- taling. OPEL Kadetkg.,
derw. 58, tel. 04440-5341. ■ CHAUFFEUR v. kolenwagen Wij vragen voor onze exclu- SLAJVL 1000
convectormodellen!
Bocal
81
1
(Patterson)
en tientallen an- bezw. omgev. Schaesberg,
"
- en kölenwerker gevr. N.V. sieve bar 2 nette MEISJES. Plaats. P. Vossenberg, Demrug. wit- nus 17 M stationwagen '65; p.m.; VW '61 f 50
Op handelskantoor gevestig< A. Hennen en Co., Esschen- Lucky Bar, Laanderstraat 8, gtraat 281 H'broek tel. 2139 ♦ cap. 13000 kc f 269; Bocal 80 dere benodigdheden voor de Nieuwenhagen of Heerler- met grijs gestreepte
p.m18800 kc. f 299; Jan DUCA > doka. Alles in een koop: f 800
te punt aan de staart. Draagt Ford Taunus 17 M station- Prinz '63 f 60
te Heerlen worden voor di " derweg 47, Heerlen.
t
Heerlen.
baan. Br. ond. no. 1046 LD halsband met bel en naam- wagen '64; Ford Taunus 17M I gens VW '56 f 300,
* Rechtstreeks van de fabriek 17000 kc. f 378. Zolang de ; Deken
reet gevraagd enige MEDE
Nicolayestr. 2, Heer?,/
'55
500
'64
Ford
Taunus
f
'63:
12
be350.
Fiat
plaat
waarop
Hoensbroek.
M
voor diegene die binnenkort voorraad strekt! Vossen Zo- len ('s avondls na 6 uur).
adres en tel.
WERKSTERS. Goed salarL s MEISJE gevr. voor strijkkastel '64; Ford Taunus 12 M motor f 500.
gaan trouwen of verhuizen nen CV., Geleenstraat 64,
no. leder die inlichtingen stationwagen
en zeer goede soc. voorz :. mer. Chem. Wasserij Pal'65;
Ford Tau- Hoensbroek N*--" y,
enz. U kunt bij ons met een Heerlen, tel. 4903.
kan geven belt tel. no. 4567
Prettige werkkring. Type-erCompL SLAAPKAMER en
men, Putstr. 19, Sittard
nus 12 M TS '64; Ford Cor- ' tel. 04448—3672.
handgeld van ±
50.- uw
Heerlen.
,
varing vereist. Brieven ondei
compl.
eiken
woonkamer
en
speciale
tina '65 4-deurs; Ford CorWERKSTER gevr. voor ongehele
compl. WONING- NAAIMACHINES
TV te koop. Prinsenstraat 36
nr 5248 b.d.
RENAULT FlorWe~§
Hondenpaleis heeft steeds ona '64; Ford Cortina
, riterhoud winkel en woon- Opgelet! Wij repareren alle INRICHTING bestellen tot aanbieding. Thans reeds een i
'63 '62; f 4600, NSU Prinz
Schaesberg.
van 2-5 uur.
zigzag naaimachine i
electr.
voorradig
,
alle
rassen
Zephyr
Nieuw te openen bar-dancing l huis. Emmaplein 3, Heerlen. mastiek daken en alle voork. 'n bedrag van
v.
HONFord
koop
Te
BOERDERIJTJE
'60; Ford Cor4000.- Geen compl. in koffer vanaf f 298 ;
,i
werkzaamh. en VOEGWER- verplichte
„Morenhoek" vraagt enige a
Te koop Dru BADKUIP wit vele doeleinden geschikt, te i DEN, kamerhondjes v.a. f 35 sair '64; Ford Anglia '63; ! Sunbeam Rapier f
betalingsvoor- bij
*'#;
Gevr.
MEISJE
of
v.
KEN.
Stuur
kaartje
ingeënt.
Naaimachinehuis,
vrouw
even
'n
Pfaff
Alle
zijn
bevr. kamer nr 2 Susteren. *
honden
Opel Coupé '65; Opel Coupé : zeldzaam mooi
waarden, u kunt dus zelf het
nette jongedames voor bufals
nieuw.
Maastrichterlaan
Ook 's zondags open.
'63; Opel Rekord '64, 4-drs; f1800 '61 f 2400, Fiat
fetwerk.
Goed loon, pret d. en n. in kl. gezin, 1 k. en wij komen u vrijblijvend bedrag van uw maandelijkse Emmaplein 3, Heerlen, tele- '; no 141. Waubach.
1Te koop aangeb. om geld- denpaleis, Dorpstr. 98, HonOpel
5000,
Mevr. Rosier, bezoeken. Schleepen, Kaal- aflossing
foon
3374.
PeyOpel
werkkr. Aanm. Sittarderwei j huis. verk.
bepalen
*
Rekord '64; Opel Re- f 2100, Triumph He'
compl. m belegging mooi stuk LAND Echt.
Locht 58, Hrln. 04445-5468, heiderplein 17, Kerkrade W. * maand leveren wij nogDeze
Teak
EETKAMER
no. 24, Heerlen ,teL 4394.
Opel
'63;
'62,
Rekord
aan Moeten weg! Wegens om- mooi dressoir
2 jf
* kord
* Aanmelden 's avondis na 6
Daffodil dB?
f 295, moderne ± 2 ha. Zeer gunstige ligstuks; Opel Rekord '61, 2 st.; f 2350,
nog werk de oude prijzen. De bestelde schakeling produktie. COMSCHILDER
ging
dorp
2500, Daf 600 '»>,
in
in
Z.
LimVoor onze afd. herenmodes s uur.
mooi
pracht
eetkamer
goederen worden gratis voor BINATIE
berg[
met
'61;
Rekord
1200
Opel
Opel
j
aannemen Br. o. no. H 90 u weggezet.
WASMACHINES ! ; meubel f 380, blank eiken burg. Br. o. n. F-50 b. d. ■
en kinderconf. vr. wjj een
Goggomobil '63 f l
Inruil oude meu- Winkelprijs
598.- nu voor eetkamer
Kadett stationcar '64; Opel 700 '61 f 2000, VauXt 1 5
WINKELJUFFR
of aank Drankenhandel Fa. Wed. b.d.
,
~,de
bels
modern
en
a.n.
Zuidmogelijk.
Schrijft
Opel
'64;
,
en
WONTNGGIDS
v.
ons
Caravan
Caravan tor '60 f 1200. Fina (»«,
348.-; dit is normaal de prijs
verkoopster. 5 d. werkweek '[ Meertens en Zn., Pleinstraat Kunnen nog aan-,
of onder u ontvangt gratis inlichtingen die voor een vierkante ma- ' f 195. pr. bankstellen f 150 Limburg" is uw wegwijzer
'62 '61. Inruil en financ., 50% en inruil.
prettige werkkring. Seyffers 5 12, Kerkrade W. vr. een vrl. aannemen.
195,
Nieuwstr. 'pp
;
f
f
prospectus.
265,
375,
GRONDWERK
of
f
295.
f
f
395.
leveren
2of
tbij 't verwerven van onroe- Uit voorr. te
aanbetaling.
Dit verplicht u chine betaald wordt. Agitator
Welters en dikke beuk
Kledingmagazijn Hoensbroek c ADM. KRACHT. Mulo-opl. voor. en het leggen
lmksat'
Verder
natuurlijk tot niets. Br. ond. wasmachines,
bergmeubels, dres- rend goed. Hierin vindt U wielige AANHANGW
tel.i Crombag Autobedrijven
van
model,
rond
Getype-dip!,
en
vereist. Leeft electr kabel,
Kouvenderstr. 222.
berg, tel.
soirs,
trekhaken,
nr 4956 bur. dezer.
gewagens,
water,
radio
en
onder
uittrektafels,
riooL
aanbiedingen
Rijksweg
leen,
honderden
van
winkelprijs
Hierbij
298.-.
I
Zuid 240. !
tot 18 j. Soll. schr. of mond.* gasleiding. Tevens
maken
alles modern en woningen, flats, bungalows, delen v. zelfbouw aanban; Doorlopend geopend.
[
Voor dir. gevr. NAAISTERS
Te koop wegens
gebruikte NAAIMA- cadeau ronde centrifuge van t.v.-meubels,
Goede
rep.
wij
spotpr.,
of
alle
soorten
a.n.
aan
of
caravans
bagagewagens
trotook
ruilen.
landhuizen,
villa's,
en leerl. naaisters. Confec- Drankenhandel Fa. Wed.
boerde149.50.
wasmachiAgitator
nwe
auto
~&e,
CHINES
met
volOPEL
P
i
"
vanaf f 25.tiebedrijf
Albertz-Beugels Meertens en Zn. Pleinstr. 12 toirs. Tel. 04449-1468.
ne vierkant model, winkel- Op de Vey 61, Geleen, t.o. rijen, gronden, beleggingen, Henzo Stem, Mauritsweg 171 ' Te k. weg. vertr. n. buitenl wit i.z.g.at. Rijkst.
* ledige garantie. Inlichtingen:
TAUNUS 12M type 1964. km' ] 155a, Sittard.
Bellenkampweg 34. Oirsbeek j Kerkrade W. v. 'n CHAUF- LOODGIETER zoekt werk v. D. Veldman en Zonen, Em- prijs 348.-. Hierbij cadeau I Rijwielh. Vinken.
* winkelbuizen en bedrijfs- Stem, tel. 04495-1751
« FEUR i.b.v. rijbewijs BCDE 's avonds an 's zaterdagsmortelefoon 241.
kleur wit met zwart
centrifuge
vierkante
van Te koop oüebad WASMA- panden in iedere prijsklasse Sij FRED kijken is altijd ' 52.000;
mastraat
22
tel.
Heerlen.
en bijrijder. Soll. schriftelijk gens. Br. o. nr K 1992 L.D. 04440-6100 t/o b.f.m. Let op
189.50. Op alle machines -1 CHINE. Dr. Poelsstraat 27, en gemeente. Bel of schrijf jopen. Fred van Dijk Auto , dak; pracht wagen; 5 nieuwe
Gevr. NAAISTERS, strijk- "of
schuifdak, ruitenmondeling.
,
ons en ook U ontvangt iede- wandel Akerstr 304 en 318 ! banden,
Kerkrade.
naam. Fil. Raadhuisstr. 14 een jaar fabrieksgarantie ' Klimmen.
sters. Hoog loon, prettig werf
sproeiers, stuurslot. Heistr. 39
gratis
Op
service.
re
geheel
het
oliemaand
(nog
■
Geleen
kosteloos
biedt
geen
tel.).
tegen
Conf. atelier J. Rasch, Kl [. BUFFETJUFFR. gevr. met
doensbroek
zeer
Vraag
bad mechanisme vijf jaar ga- Ja het is waar, net voor de Woninggids voor Zuid- lage prijzen een groot aan Einighausen.
Gravers-traaft 135; Kerkrade event. vol. pension. Nieuw- DAKVERNIEUWING?
Gouden
prijs bij loodgietersbedrijf J. Modern groen geruite KIN- rantie. Leers Machinefabriek f 139,75 een RIJWIEL compl. Limburg".
NV.
Stienstra
tal automobielen te koop aan ' Te koop FIAT 500, Giardinie- iren. Teg. beloning a jt
West; Sittarderweg 58 Heer straat 140, Kerkrade. LotusCrijns.
„Victoria"
Kruisstraat
DERWAGEN
te
k.
M.
G.
13.
LeenheerN.V.,
16,
Heerlen,
Brunssum. klaar. Alleen Bindels Hoens- Dr. Poelsstr.
tel. Inruilen en financ. Telefoon :ra bwj 1961
len.
850.-; Maria 1bezorgen Schuberts*'
'
bar.
Heerlen, tel. 5261, b.g.g. 4506* str. 203, Brunssum.
♦
.* broek.
Tel. 2236
04440—2255.
04448—3299.
i Gorettistr. 115, Kerkrade.
! Sittard, tel. 5755.
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KONINKLIJKE FAMILIE BETROK PALEIS

Bruidspaar enthousiast

in hoofdstad ontvangen
—

<Van

Titels en namen

AT_TOrri
AMSTERDAM,
8 maart

onze verslaggever)

Alle sombere voorspellingen ten spijt,
heeft Amsterdam maandagmiddag de koninklijke familie
en in
het bijzonder het bruidspaar
juichend ontvangen. Toen rond half
vijf in de middag koningin
Juliana, prins Bernhard, prinses Beatrix
en Claus von Amsberg arriveerden bij het paleis op de Dam, waar
DEN HAAG, 8 maart
„Zyne kozij voor de komende feestelijkheden
ninklijke hoogheid prins Claus Gehun intrek zullen nemen, stond
het publiek zeker tien rijen dik achter de hekken.
orge Willem Otto Frederik Geert
der
Nederlanden, jonkheer van Amsberg"
wanklank gehoord. Wij kregen daaren-

van bruidegom

—

—

-

*Ün de titels en namen die de

heer
Claus von Amsberg na de voltrekking

van het huwel.k met prinses
Beatnx zal dragen. Dit blijkt
uit het
Komnklijke besluit van 16
jl
februari
dat in de Staatscourant van maandag

« gepubliceerd.

dat^

esluit,

wordt voorts bepaald
aat de heer Von Amsberg
van ge"lid
v
ons huis is. „De kinderen
hjk geboren mochten die uit 't
zuiw
zullen,
onverminderd de hun verder
6 de "lgende
en namen dragen:' „Zijne (hare)titels
koninkliigheld
?rins (prinses>
NederlanH
van
iiPrinSes)
°",°nl*eer üonkvrouwe)
van
Am*
van Amsberg",
aldus het besluit.

en'prins gan

onThu^^r?*

worfen!

menT^

?e-Nassau

*T&

TROUW-REPORTAGES
RADIO-LUXEMBURG

Proefrit van
bruidsstoet

tegen de indruk, dat de Amsterdamse
bevolking
die altijd even de kat uit
de boom pleegt te kijken
na een
aanvankelijke aarzeLing blijk gaf van

—

een grote

goed geslaagd
tieners

naast

belamgstelliende
naast
boordjes. Toen de Marinierskapelwitte
het
Wilhelmus inzette, brachten drie man
aan
aan
oij

een

Overalls

B"ndes Bahn de hand
d» fors
?eutsche
de
gepunte petten, wier
vorm

vele

Amsterdammers

kwade

oproept. Een nonnetje, herdat
verhoogde standplaats bad gevon-

mneringen

hartelijkheid.

Oranje opdruk

Ofschoon niet uitbundig giing er toch
een hartelijk gejuich op onder de mensen. En dat waren toch
niet de
obligate oranjeklanten. Menecht
zag er langharige

huisvrouwen.

—

den m

een bloembak, verloor druk
zwaaiend het evenwicht en tuimelde ta
van een kfein
dapper
=I^""
ambtenaartje. We, hebben maar
geen enkele

De meeste journalisten uit binnen- en
buitenland zijn inmiddels gearriveerd
in hotel Krasnapolsky, waar de directie
hein terstond onthaalde op een flinke
hoeveelheid schrijfmachinepapier met
oranje opdruk. Het hotel, dat voor enkele dagen getransformeerd is in een
gigantisch internationaal perscentrum,
toonde gisteren reeds het beeld van een
journalistiek miei>enn.est.
In de gangen loopt men elkaar in blinde werkdrift tegen de vlakte. Er heerst

een

babylionische

spraakverwarring,

die tot zonderlinge situaties kan leiden.
Met een heer in de lift voerden wij
een conversatie in achtereenvolgens
Engels, Duits en Frans. Pas ter hoogte
van de vierde verdieping bekende hij

VANUIT LIMBURG

.

JL

P?

Doolhoven
Radio en televisie hebben in Krasnapolsky een hoeveelheid techniek geïnstalleerd, die de eenvoudige leek met
verbijstering slaat. De radio- en tvcommentatoren zijn ondergebracht in
ware technische doolhoven, waar zij

beschikken over rechtstreekse verbindingen met hun landen van herkomst.
En dat zijn er heel wat. Bij wijze van
„geintje" heeft de PTT er een zeker 40
jaar oude en uit het postmuseum op-

gediepte
telefooncentrale opgesteld,
waarmee telefonisch contact onderhouverslaggevers

den kan worden met de
langs de route. Op het antieke ding
zijn enkele laconieke bordjes bevestigd, waarop te lezen staat: „CheckPoint Charlier", „Bij brand niet spui-

ten" en „NRU-lancfierinstailHaitie."
Zoals gisteren reeds gemeld, heeft de
bruidsstoet rond vijf uur gistermorgen proefgereden. Gewekt door het
kolossale hoefgetrappel op de gracht
schoven vele Amsterdammers de ramen
open en leunden in pyama naar buiten. Op zich bood dit reeds een groibcsike aanblik, die noig verlevendigd
werd door een bedrijvige Bisschoff van
Heemskerck op zijn traditionele en op
dit uur van de dag nog duidelijk slaperige schimmel. De gouden koets ging
tot algemene teleurstelling schuil onder een stofhoes. De' glazen koets was
echter, voorzover de duisternis dit toeliet, goed te zien De twee statie-berlüners, ieder getrokken door vier paarden, waren daarentegen helemaal niet

aan^cht

Bisschoff van Heemskerck verklaarde
na afloop de komende gebeurtenissen
met

vertrouwen

Onderzoek gelast
naar combinatie
zonnebril-autoruit

t prc~
Vler kor"

klankbeelden uT
Eindhoven, Heerlen MrePectievelijk
Maastricht
Sittard. In' deze
en
mgen
he*

Lt
" ""'t
"«*
lke ter
T
Wehjk
in die
plaatsen hebben £n»
n?L*
gevonden. De
klankbeeMen zullen t" en
-orden\?tg ezno^en
°* elf
accent op de
gelegenheid van

—

BREDA, 8 maart
De Bredase
rechtbank heeft besloten het gerechlelijk laboratorium in Den Haag te
laten onderzoeken of de combinatie
van Polaroid zonnebril en gepolariseerde autovoorruit zwarte vlekken

Üen

Ook Suriname

veroorzaakt zodat de chauffeur het
verkeer niet goed kan zien waardoor

viert huwelijk

{«'wijl
ccf'

VS

ook het

Von

„_

Amsberg

lerd en
ïï/--?,leven

verlicht
een beghi

J^ or in aa""
* mnßeemaakt om
ac
d?kantf
rZ
arV?te
kantoren
re"

rt

k <"nen

i
|£^ta&&
*
__g_«
_*f***end

illumine-

al w*-** met
OP school Donderkanonschoten
worlen
-de k^kkloko
°ra|n.ieplein
in het

afgevuurd I
***
luiden, op hV
*et\
hart van Pa^Lo^L
de^n, TOrWen^Ti 60. zu"ende«shooltóS
vijf be«n

«]f
Surinaamse
Nederlandsel^?;aig®an
hijsen

De dag

zal

,

en

5

L^*

besloten met ean
Shuize,
S?uverneur.
waar
De
de Belukwensen
n zijn echtgenote
«i
ter
gelegenheid
hu weiijk ln
van' het
zullen nemen
re eeptie

.

inB^?.

tegemoet te zien.

——«w--

Op de

■ ■■■»«-

foto: prinses Sopnie

— ——
de Bourbon

——^..«..^j»■wa»aw"w

arriveerde maandag op Schiphol. Zy

..i

Hum

innnw,-.-.

«-XWM

(links), de echtgenote van Juan Carlos,
werd afgehaald door prinses Margriet.

ongelukken ontstaan.
Voor de Bredase rechtbank moest
maandag de 31-jarige arbeider W. de
W. uit Bergen op Zoom terechtstaan
omdat hij op 10 september op de Putseweg onder Putte (N.8.) met zijn
auto een voor hem rijdende wielrijder had geschept.
De wielrijder, een jongeman van 22
jaar, verloor hierbij het leven. Op de
rechte weg zonder verkeer had de
verdachte de wielrijder pas op 25 m
afstand bemerkt. Hij kon toen de
aanrijding niet meer vermijden. Bij
het onderzoek naar de oorzaak van
dit ongeval had de raadsman van de
verdachte mr J. Vreijling uit Bergen op Zoom vastgesteld dat de combinatie van een Polaroid zonnebril
(door de verdachte gedragen) en de
gepolariseerde voorruit van de auto
van de verdachte donkere vlekken
veroorzaakt hadden, waardoor de
verdachte de wielrijder niet heeft
kunnen zien.

(Advertentie)

Koninklijke gasten op
Schiphol aangekomen
—

SCHIPHOL, 8 maart
Per lijnvliegtuig van Olympic Airways zijn maandagavond kort na 6 uur de Griekse
koning Constantijn, diens echtgenote, koningin Annc-Marie, en zuster, kroonprinses Irene, uit Athene op Schiphol
gearriveerd Zij hebben hun intrek genomen in het Amstel hotel te Amster-

I

dam.
Op het plafond stond een erewacht opgesteld van het garde regiment jagers
met daarachter de Johan Willem Frisokapel uit Assen die bij de aankomst
het
Griekse volkslied ten gehore bracht
Prins Bernhard haalde namens het
oranjehuis de koninklijke gasten
van
Schiphol af. Koningin Arme
Marie was
gehuld in een lange, bruine jas van
hennelijn, prinses Irene droeg een pastelrose wollen mantel. Koning Constantijn
was in burger gekleeld
Met haar schoonzuster
Infante Maria
del P,l ar (een zuster
van prins Juan

im

j_TTTnT

Vraag de nieuwe, kleurrijke
aankleedfolder" van Delana
kunt u meteen die vele
pracfmi^ Wi _kelier'
n beW° nderen Uk Dela-:
uwe
focollectie
.fcimodf
gebreide kleuteren

-

kinderkleding.

Carlos) is gistermiddag prinses Sophie

de Bourbon per VIASA-lijnvliegtuig uit

Madrid eveneens op Schiphol aangekomen Haar man, prins Juan carlos
de Bourbon was vrij onverwacht niet
meegekomen Hij bevindt zich nl nog
in Londen en wordt vandaag in ons

land verwacht
Hoewel het gean lid van een regerend
vorstenhuis betrof Was er bij de aankomst op Schiphol toch voor veel kleurrijk ceremonieel gezorgd Er stond een

.

groene erehaag van het gardedaarachter de Johan Willem Friso-kapel uit Assen die
de vaandelmars ten gehore bracht Er
werd geen volkslied gespeeld

een

is vriendelijk en

voorkomend

prins arriveerde om elf uur
een uur
daarvoor was de beurs door de minister
van Economische Zaken drs Den Uyl
geopend
en verliet het hallencomplex
aan de Croeselaan weer omstreeks kwart

—

over twaalf.

Tussen deze twee tijdstippen had de
onder meer in gezelschap van mi-

prins,

nister Dem

aldus de

dacht van de

ference heeft hem het bewijs geleverd,

In Heerenveen
geen feest op

huwelijksdag
—

Heerenmaart
veen heeft voor 10 maart geen feestprogramma Burgemeester H Huisman
had de christelijke oranjevereniging ir
zijn gemeente gevraagd 'n passend programma voor die dag samen te stellen.
Toen het bestuur van de oranjevereniging met 'n programma voor dga kwam
achtte de burgemeester de kosten daarHEERENVEEN,

8

van niet verantwoord, onder meer omdat hij concurrentie vreesde van het tvprogramma op 10 maart. Hij gaf daarna
opdracht te zoeken naar 'n passende
filmvoorstelling. Ook deze zal echter
geen doorgang vinden omdat de burgemeester van mening is dat er we
publiek zal komen. Zo zal Heerenveen
zonder feestprogramma zitten, terwijl in de wijde omtrek volop feest
wordt

?

nen en'
c!au,
v

wanl

m

8 maart
~ In de Staatsmaandag i s de tekst bete"ing van het wa-

vaS«?

1 onderscheidingsvlag
Arasbwe
gepubliceerd

van

■
Het
wapen is
een vierdelig me t de afbeel
men
dingsvlag is een langwerpige
vlae in
azuur,

dlngsvTe

,„

hCl,

eveneens

In het eerste

De'onderiche!vier 'f^V"

en vierde
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van het
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ten samengebonden
ziin
In hat tweede en derde vlak
is
beeld een

afge-

zilveren kasteel o_,een drie-

toppjge gouden berg Het kasteel bestaat uit een middengebouw en twee
gekanteelde torens verbonden door muren. Zowel in het middengebouw als in
de zij torens ziet men vensters van ver-

schillende vormen

Van de twee helmen die op het wapen
staan afgebeeld is de eerste getralied
en gekroond met een gouden kroon van
drie bladeren en twee parelpunton He

helmteken is een

vlucht van sabel,
Ook de tweede is getralied en toont eveneens een
gouden kroon, van drie bladoren en
twee parelpunten Het helmteken hier is
leeuw vam goud De
een uitkomende
schildhouders zijn twee leeuwen van
goud, gelongd en genageld van keel
Alles is geplaatst op een mantel van
geboord
waarop drie

een purper,

lindebladen

van

goud, gevoerd

met hennelijn, opgebondan met koor-

van de Amersfoorter B
Scheepstra, een bekend verzetsman,
dronk de prins een kopje koffie. Uitvoerig liet hij zich daarna voorlichten
door ir K. van der Pols, de voorzitter
van de federatie metaal en elektrotechnische industrie bij de stand van de
FME. De federatie bestaat dit jaar
net als de Jaarbeurs
een halve eeuw.
De prins besloot zijn korte bezoek aan
de voorjaarsbeors met een aperitief ln

—

dat vrije meningsuiting een hoog gewaardeerd goed in Nederland is. Met
betrekking tot de taiak die hem in de
toekomst wacht heeft de heer Von Amsberg
welomlijnde
denkbeelden. Hij
wenst een constructieve bijdrage te le- I
veren aan hot welzijn van de Nederlandse samenleving, aldus de biografie!
van de RVD.

de

Geen ontspanning
berg hoegenaamd nog niet toegekomen
zo vervolgt de biografie. Hij heeft stellig het voornemen in de toekomst concerten te bezoeken waar klassieke muziek wordt uitgevoerd.
Een beslist tegenstander van moderne
muziek is hij niet maar, zo is ziin voorwaarde: niet te modern. Bij de schilderkunst is zijn belangstelling meer gericht op de moderne expressie. Het Nederlandse toneel vindt hij over bet algemeen op een hoog niveau staan. Op
het gebied van de sport gaat zijn belangsstelling uit naar tennis, golf skieen en watersport. In deze vrij strenge

winter, heeft de heer Von Amsberg,
enige malen dt gladde ijzers ondergebonden, zo vermeldt de biografie. Tijdens een bezoek aan Friesland kreeg hij
onlangs een stel „Noren" cadeau.
Deze schaatsen zijn intussen ingereden
De heer Von Amsberg schaatste ruim
vier uur op het fls van de vijvers van
paleis Soestdijk. Hij verheugt zich op
de dag waarop hij in een speciaal daarvoor ingerichte ruimte in kasteel Drakesteyn zich weer kan gaan wijden aan
zijn vele technische hobbies, zo besluit
de biografie van de RVD over de bruidegom van Prinses Beatrix.

foyer van

de Irenebal.

BRUSSEL, 8 maart.
De Europese Ministerraad heeft maandag in Brussel
akkoord bereikt over de prijzen voor
rund- en kalfsprijzen voor het komende
jaar die voor beide een stijging in Nederland tot gevolg zal hebben.

Voor het rundvlees werd een minimumprijs vastgesteld van 242 en een
maxi
mumprijs van 257 Duitse mark per 100
kg. In Nederland was het afgelopen jaar

deze (orientatie)prijs 235 Duitse mark
hetgeen bijna 6.5 cent per kilo lager ij
dan het minimum, dat voor de hele

Europese Economische Gemeenschap
geldon. Voor het kalfsvlees werd

zal
een mi
mmum van 320 en een maximum van
347 Duitse mark per 100 kg bepaald
gemiddelde prijs in Nederland lag' De
het
afgelopen jaar 8 mark per 100 kg bene
den het minimum. De zes EEG-landen
zijn verplicht het komende jaar
hun
prijs tussen de overeengekomen
en maxima te bepalen om eenminima
overgang te bereiken naar de (toekomstige)
eenheidsprijzen voor landbouwprodukIWWU*
in de EEG.

ten

'Advertentie)

gevierd

Prinselijk paar
houdt toespraak
op 10 maart
DEN HAAG, 8 maart
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Kkkheb wwweeer n-negen en dd-dertig...

in kwasten, beide van
door de koninklijke

Maarverkoudheidismeer dankoorts alleen.
Verdrijf uw Me verkoudheid met Coldrex!

onderscheidingsvlag is verdeeld in
vakken, verdeeld door een ove'
geplaatst

het midden
staand vianarmig
kruis van oranje kleur, ter breedte van
eenvijfde van de hoogte van de vlag
In het midden van het kruis is het koninklijk wapen afgebeeld, het schild gedekt door de koninklijke kroon Op twee
van de vier vakken staat een klimmende leeuw van goud gekroond met een
kroon van drie bladeren en twee parelpunten, met in de rechter
voorklauw
een ontbloot Romeins zwaard van zilmet
gevest
ver
van goud en in de linker een bundel van zeven pijlen tezamengebonden met een lint van
In de twee andere vakken staat ean
gekamteelde burcht van zilver geopend
van het veld

j

...

Koorts, hoofdpijn, verstopte neus
u voelt u écht ziek. Daarom moet u
niet één van de symptomen van uw
bestrijden, maar uw

dien vitamine C, dat het herstel versnelt en extra weerstand geeft Col
drex verdrijft de hele verkoudheid
radicaal. Pak uw verkoudheid serieus
hele kou. Dat doen Coldrex twee- aan. Neem Coldrex t
laagstabletten. Coldrex stilt de pijn,
doet de koorts dalen en maakt uw
\^At—*."*.—
neus weer vrij. Coldrex bevat boven*
I

verkoudheid

I êP*M

Cl

.
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Prijsverhoging
rund- en kalfsvlees
door EEC-besluit
—
een

Aan onspanning is de heer Von Ams-

VLAG EN WAPEN

AAG'
n van
coura
courant

prins.

F.M.E.-stand

De R.V.D.
deelt mee, dat H.K.H, prinses Beatrix
en de heer Von Amsberg zich op de
avond van hun trouwdag om 20.00 uur
via
de radio en de televisie tot het
Prinses Margriet haalde de Spaanse
Nederlandse volk zullen richten om
gasten af Bij de begroeting was voorts
de Spaanse ambassadeur José Manuel I hun dank uit te spreken voor de groAniel-Quiroga y Redondo aanwezig dl* I te sympathie en de hartelijke belangde charmante prinses Sophie een kus | stelling die zij btf hun huwelijk hebben ondervonden
op de hand drukte
regiment jagers met

van

In de stand

biografie.

De doorsnee Nederlander, zo heeft hij
kunnen vaststellen toont een levendige
belangstelling voor hetgeen zich dagelijks in de politiek afspeelt. In deze specifieke demokratische samenleving durft
men zich vergaande vrijheden te veroorloven.
Dit verschijnsel noemt de heer Von
Amsberg uniek, zo wordt in de biografie gezegd. Als voorbeeld geeft hij het
optreden van Paul van Vliet in de Ridderzaal in Den Haag op de dag van
de ondertrouw Deze ongekunstelde con-

burgemeester

de jaarbeurshallen bezocht. Prini
Bernhard is koninklijk commissaris van
de Jaarbeurs.
In een vrij snel tempo bracht de prine
een bezoek aan de Croeselaanhallen
Speciale belangstelling toonde hij vooi
de omvangrijke Russische inzending, die
in de Merwedehal een plaatsje heeft gekregen. In het bijzonder de Russische
dames-mode iveel bont) had de aan-

ffegien

Vrijheden

de

KLM),

de Hollanders leren kennen als mensen
met een humoristische inslag. Het democratisch bestel in Nederland heeft
grote bewondering bij hem afgedwongen,

Uyl,

Utrecht, jhr mr C J. A. De Ranitz, de
voorzitter van de raad van bestuur dier
Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs, ir
W. van Osselen, het erelid dr G. van
der Wal (president-directeur van de

mij, i!k ben het tegenover iedereen",
zagt de heer Von Amsberg. Hij heeft

I

Jaarbeurs
—
—

aan

UTRECHT, 8 maart.
Prins Bernhard
heeft gistermorgen een bezoek gebracht
aan de Voorjaarsbeurs te Utrecht. De

met mensen in allerlei levensomstandigheden. Van huis uit is hem meegegeven heel gewoon te doen tegenover
andere mensen. Deze gouden stelregel
heeft hij in onverminderde mate toegepast in de diplomatieke dienst. Dit onbevangen optreden heeft hij voortgezet in
Nederland, alddus de biografie. In de
korte spanne tijds die de heer Von Amsberg in Nederland vertoeft, heeft hij
zich al vele vrienden gemaakt. „lader-

Slechts het fiktieve linker voorwiel van
de eerste
statie-berliner bleek een
blaar te hebben opgelopen.

*** bre"St
radio-Lul^buTwi^ï"^
voorVJl-

B.rootsc wyze

Prins Bernhard
bracht bezoek

bruidegom

AMSTERDAM, 8 maart
—„De omschakeling naar dit nieuwe bestaan is
gevoor mij niet zo heel moeilijk
weest' 'zegt de heer Claus von Amsberg in een maandag door de Rijksvoorlichtingsdienst aan de pers verstrekte biografie over de bruidegom
van de kroonprinsen, dat in de vorm
van een interview is geschreven.
In de loop der jaren was de heer Von
Amsberg in de gelegenheid om te gaan

Blaar

witdL
r
t
uit!! UkWï
ambasSur°Un.»

S

over de

Claus: overgang
niet zo moeilijk

Wanneer de paarden een stap terug deden, keenden ook zü met ernstige gezichten hun schreden. Een tevreden

/

te

Biografie

werden tot grote hilariteit
van het in nachtgewaad gehulde publiek gesymboliseerd door tweemaal
vier druk dravende rijknechten, die ieder een denkbeeldige hoek van de rij-

Uur wordt
uitgezonden 12 knVt
mterviews worden uitgezonden
gesPrekken
met Nederianders
nabij kermen Een , de prmses v *n
ens
dermeer worden
on"
ken d° 0r de
Nederlandse
r
burg, baron Van
UXemVoorst
Daags na de h, ,,,-»
, , v°orst.

gramma „Muziek

foto: de Gouden Koets passeert de brug in de Amsterdamse binnenstad tijdens de repetitie voor het komend
huwelijk maandagochtend vroeg De repetitie stond onder leiding van de Eerste Stalmeester van de Koningin, lt kolonel W
F. K. Bischoff van Heemskerck, die de stoet te paard begeleidde.
Op de

te zien. Zij

m.eter) besteedt deze week
in
itZendingen
aan
VM
nses Bea
en de neer
heer Clan.
c,aus von Amsberg
'«*

hVCw^.»

uit Voerendaal te stammen. Tien meisjes van de Amsterdamse VW hebben
ieder een DAF-je gekregen om buitenlandse verslaggevers door Amsterdam
te rijden.
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Einde van de afwas-ellende
UTRECHT.-Eindelijk is het mogelijk, om beneden de duizend
gulden de afwas üi de toekomst
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Honda BROMFIETSEN, alle
modellen voorradig. Hondaspecialist Nilwik Valkenbur

Niet alleen huisvrouwen, ook huisvaders en opgroeiende dochters
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Ook u kunt profiteren. Nog
cnke!e bromfietsen tegen de niet verhoogde prijs.
Inr. en financ. mog. Alleen
Bindels Hoensbroek.
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Bindels

«^ bromfietsen

I brommen

koelkasten." j bindels

Telefoon 04448-2156
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Voor AUTORIJLESSEN naai
Autorijschool J. H. Loenderi Pers. LENING tegen 5»/o.
Bergdries 8, Heerlerbaan, tel I Alleen bij ons krijgt u deze
lage rente. Binnen 24
04440-2127.
* uur geregeld.
Laat u gratis
Welke besch. heer 52-58 jr.
uit middenstand m. beh. be- 10 VOLLE UKEN AUTORIJ" inlichten. Tel. 04448—3722,
47.50. Losse lesser 3 's avonds tuss. 5-8 uur.
*
trekk. m. of zond. won. wil LES

SHETLAND PONY PARK,
ideaal vakantieoord voor gezinnen met kinderen. Zomerhuisjes mcl. rij-pony en wagen. Zwembad, speeltuin, met besch. dame 54 jr. met
trampolinepark enz. Meer wed.pensioen KENNISMAdan 200 pony's. Vr. prospec- KEN om de nog resterende
tus (50 et postzegel bijsl.), jaren gezamenlijk door te
Shetland Pony Park, Slag- brengen. Br. o. no. MA 676
j haren (O.).
* L.D. Maastricht

Middelgrote Papierverwerkende Industrie in
Zuid-Limburg zoekt ter assistentie van het hoofd
van de afdeling Organisatie

.

een

arbeidsanalist

te Heerlen

het verrichten van efficiency- en arbeidstechnische onder.
boekingen in een bepaald gedeelte van de onderneming.

wegens het huwelijk van
Hare Koninklijke Hoogheid met de
Heer Claus von Amsberg

het opstellen van kwalitatieve en kwantitatieve taaknor-

men

de poli-klinieken
de gehele dag
gesloten zijn.

het adviseren aan leidinggevend personeel bij de invoering van werkmethodeverbeteringen en normen

Gevraagd wordt:

""
"

gedegen

vaktechnische opleiding en
kennis van het RBB-sySteem
leeftijd niet beneden 25 jaar

ervaring

Aanm.-adressen :
Heerlen: Kruisstr. 70, tel. 49K 0
Kerkrade: Markt 55. tel. 201; 3
Centrale.

Brunssum: Rumpenerstr. 11*
tel. 2697; Geleen: Stationsplein 6 en 8. tel. 3876: Sittard: Markt 11. tel. 3159: 'ï
M'tricht. Gr. Staat 48a. telef
> '■
13455.
*

’

organisatorische vraagstukken moeten worden behandeld, zodat het
gaat om arbeidsanalyse in de ruimste zin van het woord.

—

v.h. van de Venne-van der Sluis
In verband met de reorganisatie van ons bedrijf zoeken
wij met spoed

ENERGIEKE JONGE
MEDEWERKER
voor onze commerciële
Enige ervaring in de

Uitsluitend schriftelijke sollicitaties

-installaties
Hoofdkantoor te Nieuw-Vennep,
fabrieken te Nieuw-Vennep, Zaltbommel en
spoedige mdienisttreding

voor haar konstruktiebureau

handelsbranche gewenst, doch niet

Leeftijd niet ouder dan 21 jaar.

chemisch-technische apparaten en
Geesbrug (Dr.)

afdeling.

vereist.

Mulder-Vogemnv

worden

in behandeling genomen.

111

-

’

"

Verzekeringen tegen
gunstige premie. Assurantiebedrijf J. Veld, Hoofdstr 135,

Ervaring op het gebied van
ling en chemisch-techndPche

rente is wettelijk geregeld,
evenals de informatie-kosten,
waarvoor nooit f 25, vooraf
mag worden gevraagd. Smijt
niet met geld voor dergelijke
inf.-kosten. P.L. is niet kostbaar en eenvoudig werk. Benader ons en laat U fatsoenlijk inlichten. Lecluse N.V.,
Welterlaan 31, Heerlen, telef
2527 (4 lijnen).

—

y

Hen, die in een modern, snel groeiend bedrijf in een prettige sfeer
hun toekomst willen opbouwen, bieden wij goede mogelijkheden.

|||

H

«Mulder-Vogem nv

AUTOFINANCIERING kan
binnen 1 dag geregeld zijn.
Eventueel direct in bezit van
groene kaart. Hypotheken
worden ondergebracht bij le
klasse Maatschappijen. Persoonlijke leningen
worden
correct en vertrouwelijk behandeld. Inspecteurs zullen
U gaarne nadere inlichtingen
verstrekken. Assurantie-kantoor Dohmen & Co., Geerstr.
46, Heerlen, tel. 04440-5171 en
Spaubeeklaan 43, Geleen, telefoon 04494-2603.
FUND OF FUNDS. Koers
per 15-2: 19,35 dollar.

Pers. LENINGEN. Vlotte en
discr. afwerking. Alle financieringen en verzekeringen. Privé autorijders speciaal tarief. M. Stoelendrijer
Eikenweg 14 te Hoensbroek
tel. 1672.

"

Hoofdkantoor te Nieuw-Vennep,
fabrieken te Nieuw-Vennep, Zaltbommel en
Geesbrug (Dr.)

vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar bedrijfsbureau een

CALCULATOR
met bij voorkeur ervaring in waterbehandeling en
chemisch-technische apparatenbouwmodern,
die in een
snel groeiend bedrijf in een prettige sfeer
\
hun toekomst willen opbouwen, bieden wij goede mogelijkheden.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, richten \ -i
aan onze afdeling Personeelszaken, Industrieterrein, Nieuw-Vennep p|||
(Haarlemmermeer).

WELGER persen, BM. Volvo
maaidorsers. Mech. Bedrijf
Frissen, Houthem, tel. 04406
»
no. 3538 «
Te koop een grote partij
KOEIENMEST. Cerfontaine
Beatrixlaan 18, Spaubeek.
tel. 04493—323.
LAND- en TUTNBOUWZADEN, pootaardappelen, tev.
gr. keuze in aanverwante artikelen. Knops zaadhandel

"

Steenweg 44, Sittard; Rijksweg N 50a, Geleen; Laanderstraat 51, Heerlen.

t/m 12

maart)

MAASTRICHT

Kunstzaal Arti. Mariastraat 17. Tot 26
maart. Gouaches en tekeningen vam
Ton Diekstra. Arti is geopend van
9—6 uur, 's Woendags en 's vrijdagmiddagsan 's zondags gesloten.
Dejong-Bergers, Grote Steat 65. Tentoonstelling werken Nina Drummen
(openingstijden: 9—12.30 uur en van
13.30 tot 18.00 uur, 's zondags gesloHEERLEN
Raadhuis: vrijdag 11 maart opening
tentoonstelling beeldhouwwerken van
Rob Stultians. Openingstijden: zat. en
zond. van 14—15 uur, door de week

van 9—12.30 uur en van 13.30—19 uur.
De tentoonstelDing duurt tot en met

11

april.

KERKRADE

Raadhuis: Expositie van Fien Huth en
Theo Lenartz, gouaches, batik, collages en schilderijen. Openinigstijdlan:
dagelijks van 8.15—12.30 uur en van
14—17.45 uur. 's Zaterdags en 's zondags

tot

gesloten.

19

Tentoonstelling

maart.

duurt

SITTARD

Kritzraedthuis: 11 maart, om 20.00 uur
opening tentoonstelling „20 Schilders",
kunstwerken uit Brugge. Openingstijden
dagelijks van 14—18 uur.
Cultureel Centrum, tot

14

VENLO
maart. In

brons bestendigd, tentoonsteMling van
werken van o.a. Gouzijn, Kilteers, Arthur Sproncken en Jan Wolkers.
Eveneens tot 14 maart houtsneden van
Frans Marescel. Openingstijden: dagelijks (ook zat. en zond.) van 14—-18
uur en 's woensdags "en 's zaterdags
ook van 20—22 uur.
ROERMOND
Gemeentemiiseum: vanaf 5 maart tot
17 maart Bijbeltentoonstellïng.
Ope-

ningstijden iedere avond
uur.

van 19.30—21

VOERENDAAL

Zaal Smeets Kunderkruis: Kunrade,
tot en met 8 maart werken van Gertrude Fober. Openingstijden dagelijks
van 10—12 uur, van 14—17 uur en van
19—21.30 uur.
CADIER

EN

KEER

Centrum: Expositie Russische,
Griekse en Sinaitische Ikonen. Tot 16
maart. Openingstijden: dagelijks van
9—12 en van 14—17 uur. "s Zondags
Afrika

van

14—17 uu.r

Toneel-declamatie
HEERLEN
8 maart 20.00 uur. Musical Koning Salomo en de Schoenlapper door Ensemble. 9 maart
14 en
19.30 uur „De gevierde Liefde" door
de Nieuwe Komedie. Voorstelling voor
het Cultureel Jeugdcentrum.

Schouwburg:

HOENSBROEK

Amicitia: 9 maart 20.00 uur
Avond met Bertus Aafjes. Declamatie
door Ardalion.
Hotel

Muziek-dans
HEERLEN

maart 20.00 uur Concert door Kon. Heerlens Mannenkoor
„St Panorabius".
Schouwburg:

12

Tipgeld in zaak
Britse treinroof?

—

voor

accordeon

-

duo Karl
125
jaar oud, heeft olangs zijn vijf en
twintigste grammofoonplaat gemaakt.
Schriebl, die in zijn geboorteland Duitsland, later in Amerika en tenslotte in
Limburg in de mijnen werkte, besloot
pas op zijn vijftigste jaar beroepsmuzikant te worden. In 1954 ontmoette hij
de Kerkraadse accordeonist Jos Hupperts, geliefd muzikant en winnaar van
talrijke prijzen; zij vormden een duo

vriendschapsverbond voor het leven.
Twee jaar geleden wonnen zij een platina plaat met diamanten. Hun vijf en
twintigste komt nu op de markt.

Podgorny vraagt
gratie voor Njono
—

Sovjet Presi8 maart (AP)
dent Nikolai Podgorny heeft een beroep
op de Indonesische president Soekarno
gedaan om het doodvonnis dat in Djakarta uitgesproken is tegen Njono, één

MOSKOU,

van de leiders van de Indonesische communistische partij en van de vakbeweging, ongedaan te maken, zo meldde het
persbureau Tass zondag.
„Deze zeer humane stap van uw kant",
aldus de boodschap, „zou met grote instemming en begrip niet slechts door de
Sovjetbevolking, welke krachtige
en
langdurige banden van vriendschap met
de bevolking van Indonesië onderhoudt,
maar door alle vrienden van Indonesië
gehele
in de

over geldtransporten, heeft de pas uit de gevangenis ontslagen 44-jarige John
Wheater gezegd volgens een zondag
in de „Sunday Telegraph" verschenen artikel. Wheater heeft 2 jaar uitgezeten van de drie jaar gevangenisstraf, waartoe hij was veroordeeld
wegens belemmering van het justitiële onderzoek in de zaak van de
Britse treinroof van augustus 1963
Wheater zegt dat de bende aanvankelijk het plan had gehad de geldzakken te stelen op het Euston-station in Londen, maar daarvan afzag.
Van de 2,6 miljoen pond sterling
worden er nog steeds twee miljoen
(f 20 min.) vermist.
De „Sunday Telegraph" zegt dat
Scotland Yard en postinspecteurs aan
de hand van Wheaters uitlatingen
verder 'gaan speuren.

wereld

ontvangen worden".

Rard. Koenig sprak
met kard. Mindszenty
over diens toekomst
BOEDAPEST, 7 maart (RTR)

—

Kar-

dinaal Mindszenty, rk primaat van
Hongarije, die al bijna tien jaar gastvrijheid geniet in de Amerikaanse legatie in Boedapest, heeft zondag een
langdurig onderhoud gehad met kardinaal Koenig, aartsbisschop van Wenen.
Officieel heette het, dat kardinaal
Koenig naar Boedapest was gegaan om
kardinaal Mindszenty de documenten
met betrekking tot het Vaticaanse
concilie te overhandigen.
De Oostenrijkse kardinaal wilde na afloop van het onderhoud niet zeggen
waarover hij met Mindszenty had gepraat. Volgens doorgaans welingelich-

te kringen is de toekomst van kardinaal Mindszenty echter het voornaamste gespreksthema geweest.
Op de vraag hoe het met de Hongaarse kardinaal ging, zei kardinaal Koenig dat Mindszenty het tamelijk goed
maakte.
Bij het onderhoud zou Mindszenty de
redenen hebben uiteengezet voor zijn
weigering het land te verlaten. Zo zou
hij onder meer vrijheid van godsdienstonderwijs eisen en een garantie
van de Hongaarse regering willen
hebben dat de vrijheid van de rk kerk
in Hongarije niet wordt aangetast.
Kardinaal Koenig zou van zijn kant
de wens van het Vaticaan hebben
overgebracht en toegelicht om Mindszenty naar Rome te laten komen. De
Hongaarse regering zou in principe
bereid zijn kardinaal Mindszenty naar
Rome te laten gaan, maar alleen op die
voorwaarde dat zowel hij als het Vaticaan de verzekering geven dat zij
zich in de toekomst niet meer in Hongaarse aangelegenheden zullen mengen.

LONDEN, 7 maart (Rtr.)
Een
Britse postambtenaar moet 140.000 tot
150.000 pond sterling hebben gekregen

beroemde

Schriebl en .Tos Hupperts, samen

en de twee rasmuzikanten sloten een

Tentoonstellingen

"

chemisch-technische apparaten en .installaties

ÏHen,
il

(van 8 maart

"

rantiekantoor Stienstra N.V.
Dr. Poelsstraat 16, Heerlen.
telefoon 04440—2255.

'

waterbehandeapparatenbouw

sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, richten
aan onze afdeling Personeelszaken, Industrieterrein, Nieuw-Vennep

Tel. 2086, Hoensbroek.
*
Wij verstrekken GELD op
maximaal 48 maanden; de

panden. Ook uw adres voor
2e hypotheken. Laat u geheel
vrijbl. inlichten door: Assu-

tilt

voor eindcontrole van tekeningen.

Schriftelijke

_

HYPOTHEKEN tot 90%
- nieuwbouw
en bestaande

»_■

I

—

op

A. Konstrukteurs en
■
Tekenaars
6. Kontroleur

KUNST
AGENDA

ten).

.

"

EEN

voor

finan-

-

N.V. .BOUWMATERIALEN

een interessante werkkring waarbij allerlei

Schriftelijke sollicitaties te richten aan MA 679 L.D. Maastricht met vermelding van opleiding en ervaring.
*

vraagt

LENINGEN,

cieringen voor al Uw aanschaffingen. Tevens bedrij ts-

credieten voor alle zelfstandigen binnen 24 uur. Alle
Voor uw RIJBEWIJS gaat i verzekeringen. Uiterste genaar Autorijschool mevr. E J: heimhouding verzekerd!
M. Dissel-Jansen Zonstr. 1' Kantooruren 9-6 u. 's avonds.
Geleen, tel. 3479, Per 10 les ~ Inlichtingen gratis. Uw adres
sen 65.-, losse lessen 7. ' . voor Zuid-Limburg Zaken10 volle uren AUTORIJLES -5 bur. Prudentia, Poststraat 36
♦
f 47.50. Gediplomeerde in- Kerkrade, tel. 04445-3071.
structeurs; aparte theorie- " Voor complete
WONINGavonden door geh. Zuid- " INRICHTING. Brieven onder
Limburg.
Zuid-Limburgsf e
no. 5320 bur. dez.
*
Rij- en Verkeersschool Centraal, tel. 04440-5392. Bunge- " PERS. LEN. en financ. in
straat 8, Eikske Schaesberg een dag rond. Gratis infor"<
tel. 04443-3536; Corisberg- 'maties.
Ongelooflijk? Komt
no. 247, Heerlerbaan.
of schrijft U ons even. Adv.VAMOR beroepsautorijschoo: -1 bur. Bocru, Veersestraat 64,
A. Jasper. Ook de beste op- Guttecoven, tel. 04498-418. *
leiding voor vrachtwagen- GELD beschikbaar tot 3000
en buschauffeur.
Akerstr
aanschaf van meubelen
no. 162, Spekhoïzerheide, tel ; voor
en stoffering, 4% rente per
04445—3478.
jaar. Postbus 86. Sittard.
Gedegen opl. bij Autorij- "
LENINGEN en finanschool H. J. VLAKE, Teutel- Pers.
cieringen met kwijtschelding
broekstraat 38. Kerkrade.
. Dij overlijden. Hypotheken
tot 100 pet., geen aanvraag-

STATIONSTRAAT 62, HEERLEN

j

—

per mnd. uw
V.a. f 50,
geh. huis ingericht, aan fameubels,
met
brieksprijs,
woninginr., t.v., radio enz.
enz. Binnen 24 u. geregeld.
Br. aan Postbus 163 Hrln *

kosten.

Geboden wordt:

"

gedipl.
Bondsautorijschool ,D(

’

donderdag
10 maart a.s.

met als taak:

"
"
"

6.50. Fonkelnieuw lesmateriaal, ’
instructeurs Er- kende
e
’

'

maakt bekend dat

Het

' - zeer

- PERS.

De Directie van het
Sint Josephziekenhuis
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1966

maart

Sneeuwstormen
eisen doden in

inlichtingen

V.S. en Canada
GARGO (Noord-Dakota). 7 mrt. (RtrJDe hevige sneeuwstormen die sinds
enkele dagen het midden-noorden v»n
de VS en enkele provincies in Canada
teisteren, hebben tot dusver aan veertien mensen het leven gekost. Minstens

—

veertig
geveer

mensen
duizend

worden vermist en onzijn in de sneeuw ?«"

strand. Men spreekt van de zwaarste
sneeuwbuien sinds mensenheugenis.
Ondermeer zijn drie treinen vastgelopen. In één er van zitten 190 mensen
al twee dagen vast. Op sommige plaatsen is de sneeuw tot negen meter hoog
opgewaaid. De schade aan eigendommen
en het verlies van vee worden op tientallen miljoenen dollars geschat.

Limburgs Dagblad
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VLOT, GOED GEFILMD EN VAAK GEESTIG

CLAY-TERRELL
IN TORONTO?

e
n
watersport-documentaire

„Overstagboeind

”:

(Van

onze rtv-correspondent)

hun eigen oplossing hebben geTerwijl vonden. Zij zoeken hun vertier op
ministeries en tal van andere in- het water ,waaraan Nederland zo
stanties zich het hoofd breken rijk is. Aan heel dit legioen van
over verkeersproblemen, uitlaatvissers, zeilers, zwemmers, motorgassen en bermtoerisme
zijn er bootbezitters, kortom allen die
vele honderdduizenden Nederlan- hun recreatie op,
aan, of in het
ders die voor dit soort problemen water
zoeken, wijdde de jonge

HILVERSUM, 8 maart

—

—

TORONTO, g maart.
Het gevecht om
het wereldkampioenschap boksen in het

zwaargewicht tussen titelhouder Cassius
Clay en Ernie Terrell schijnt nu eindelijk „onderdak" te zfln. Het zal op 29
maart worden gehouden in de Maple

Leaf Gardens te Toronto. Harold Ballard, de vice-president van de Maple
Leaf Gardens, verklaarde tegenover
verslaggevers: ,:,Het gevecht zal in ons
gebouw plaats hebben tenzij de regering
van Ontario er zijn goedkeuring aan onthoudt. Maar wij hebben reeds half de
toezegging, dat het voor elkaar komt".
Pogingen om het gevecht te houden in
de Noordamerikaanse steden New Vork,
Chicago, Pitssburgh, Louisville, Montreal en Verdun, een voorstadje van

klimt, een heel andere mens
KRO-cineast Ad Braamhorst de 30 vaartuig
wordt.
minuten durende documentaire
betrapte er de manager die
„Overstag", die u vanavond van Braamhorst
met zn dikke sigaar in de mond zit te
22.05 tot 22.35 uur op Nederland 1 diromen op het dek van zijn luxe-kruiaeir, het ranke meisje dat in een racekunt zien.
boot voorbijscheert, hij volgt spannende

Als er uit deze documentaire iets duidelijk wordt dan is het wel dat iedere
Nederlander die zijn brommer of auto
aan de kant zet en aan boord van een

zeilraces, en weet de onvergelijkelijke
sfeer vast te leggen van dte plas bij
avond met wiegelende bootjes en licht-

Cruyff voorlopig niet
bij centrale training

en de schemer in die kajuit, kortom
toont ons het leven van een heel ander slag Nederlander dam die wij kennen, nerveus op de lippen bijtend achter
het stuur van een achtcylinider kopklepper. Ad Braamhorst, die een hele zomer
nodig had om met eindeloos geduld in
alle delen van Nederland de brokstukken van deze boeiende documentaire bij

jes
hij

elkaar te schieten, hoopt dat deze film
volgende stap is naar zijn ideaal:
het maken van een Nederlandse speelfilm. Gezien zijn kennelijke hartstocht
voor de watersport zal deze zich wel ergens op het water moeten afspelen. De
vlotte, goed gefilmde en vaak geestige

—

een

documentaire van vanavond houdt goede
in

beloften

luistervandaagna r
m.

ochtend

KRO: 7.00 Nieuws 7.10 Meditatie 7.15
Lichte gram.muziek; (7.30
7.32 Nws.);
7.55 Overweging 8.00 Nieuws 8.10 Lich-

-

te grammfoctnimiz. (8.30-8.32 Nieuws).
8.40 Voor de huisvrouw 9.35 Water-

standen 9.40 Schoolradio 10.00 Aubade:
gevar. muziekprogr. 10.50 Lichtbaken,
lezing (herhaling van zaterdag jl.) 11.00
Voor de vrouw 11.30 Lichte grammofoonmuziek 11.50 Volaan
vooruit, lezing.

middag

12.00 Angelus 12.03 Stereo: licht ensemble 12.20 Voor de boeren 12.27 Mededelingen tbv. land- en tuinbouw 12.30
Nieuws 12.40 Actualiteiten 12.50 Draaien maar: lichte grammofoonmuz. en
praatje 13.35 Voor de plattelandsvrouwen 13.45 Muziek kent geen grenzen;
licht gev. muziekprogr. 14.45 Zie, ik
maak alles nieuw: een cursus over
geloofsleven en godsdienstige vorming

VANAVOND OP UW SCHERM:
NEDERLAND 1
10.45 „ur:

S"": aTvUaS Vaak-

IQ (IS

-19-*2

uuri

22!2°0Ouur20.3»

7

21.40 uur

"

tat

*■*"

52^°" dorstoorden.
OUrnaal-

'

s

'"

(Herhaling van dinsdag j.1.);
Cascade te gast : gevarieerd muziekprogramma; 16.00 Voor de
(afl. 22).
15.00 Bij

BELGIë (WAALS)

Schooltelevisie.

"^

Vijfde

VaÖ

leven van RoSio^
*et
Jan en

trekkinS- met

«kcumentaire over
an.u^^,^

Ons leventje kan tai
wel aangename
te eens een avondje
te „niksen", kan
het
°f. familie
een

W*'

14.15 uur:
15.05 uur:
18.25 uur:
18.55 uur:
19.10 uur:
19.25 uur:
19.30 uur:
20.00 uur:

20.30 uur:

21.05 uur:
21.35 uur:
22.35 uur:

zieken 16.40 Onderweg: programma v.
oudere luisteraars 17.00 Voor de jeugd

Schooltelevisie.
Schooltelevisie.
Berichten en Nederlandse les.
Programma over schilderkunst.

17.40

voor de kleuters.
TV-feuilleton.
Journaal.
Programma

... een gezicht.

Journaal.

k

5

gaat

T

K

zorgt.

16.45 uur:

17.30 uur:
18.00 uur:

18.05 uur:

18.30 uur:
19.10 uur:
19.40 uur:
20.00 uur:
20.15 uur:
21.00 uur:

JAN

22.35 uur!
22

"» *«■

Ov

2000 uur:
uur:

Amusementsprogramma.

20.35 uur:
21-25 uur:

Dierenprogramma.

aandacht
dat de laatste
noSTJ£?
een^t"ter
discussie komt in wetenschapstoin^f
rellgleu2e
groeperingen en voor het
WT
ri.igsstukken. Aan de d*L,Se
£ met nan*e
"*de vraag im h^^ZT
<*n
«e^ir^oblelm
is^^^o"^^
gedachtenwisseMn« bij te dragen.
-aain

-22-05 uur:
22-35

uut:

13.55 uur:
19.59 unr:

J!_ u«:

2U5
22-00

Dichterbij

Journaal.'

cekn

22.50 uur:
23.05 uur:

17.55 uur:
18.10 uur:
18.20 uur:
18.55 uur:
19.27 uur:
19.30 uur:
20.45 uur:
21.15 uur:

met zUn

gezel Hodge

HILVERSUM III
(240

ochtend

2

Franse les.
Nieuws en weerbericht
Gevarieerd programma.
Wild-West «lm.

Nieuws).

avond

Nieuws 12-02 Volksmuz. (gr) 12.30
Licht muziekprogramma rond een populaire ster oi groep 13.00 Nieuws,
evt. aktualiteriten 13.02 Elektronenkla12.00

Weerbericht.

Nieuws en thema van de dag
De ontwikkeling van de Berlijnse operette.
Sportspiegel.. Aansluitend nieuws
Reportage.
11 besP«>ken en
**SPr?,k^
d^vr^fr^
hoe wij

wordt met name

Jaarlijks honderdduf^n^
' dieof met vafcanzakelijk
«e nv,ïen Duitsers,
komen, tegenover die
winsteeWl ?rens. zien
thans staan De statistieken
weten^J , e, invasie
1]0"' dat tussen 1947 «« 1965 net

Voor de kieuters.

___

FUmklueht.
Tienerklanken.

e
_N^rlanaeTS, dat „DeutsohfreundSchakan
tot 68 lvrLWOrde?. genoemd, gestegen is van 29

N erland9e
We rberlch

Meuws.
Bonanza> tv-western.

ten

het

er

DatTf
aanJL^F
1

MS duidelijke ressentimenin verband met
ecen? Sebleken
V"n PrÜISeS BeatriX en

21jn

aaiTvoSfsbeïg76ll^

m
S**»»
«ü£
m.T
WSerberi«« en thema van de
%?*
T
?
\
23.15 uur.- Eurovisie: Wereldkampioenschap
(nlet geSChikt VOOr

225»

r

m en PM-kanalen)

NRU/NCRV: 9-00 Nieuws 9.02 Instrumentaal allerlei (gr.) 10.00 Nieuws.
10.02 Licht platenprogramma (Oim 11.00

it,," Spifgeïtje aan de wan<i" wordt de hou<ftn»
w££ Zln Nederlanders tegenover de Duit-

Sch°o"elevbie

Nieuws

Eyre

Journaal en weeroverzicht.
Film over Noord-Afrika.

DUITSLAND

Wielrennen

Programma.

tt««

2

Simon

20.00 uur.

umenta1'«"' D°_
uürGastprogramma.
22 3*
i*.

tijd

u

BELGIë(VLAAMS)

ut-t
ib.3o uur:'
J9.oouur:
JJ2 uur:
«.20
uur:

'

Nederiand

12.00 Metropole-orkest (opn.): amusementsmuziek 12.27 Mededelingen tbv.
land- en tuinbouw 12.30 Overheidsvoorlichting: Voor de landbouw 12.40 Licht
instrumentaal ensemble en zangsoliste 13.00 Nieuws 13.i0 Journaal en
beursberichten. 13.30 Stereo: 't Muzikantenuur: 1. Fluit en klavecimbel:
klassieke en moderne muziek; 2. Sopraan en piano: klassieke en moderne
muziek; 3. Instrumentaal ensemble:
klassieke muziek 14.40 Schoolradio 15.00
Voor de vrouw 15.40 Lichte orkestmuziek (gr.) 16.00 Nieuws 10.02 Lichte orkestmuziek (gr-) 16.15 Voor de jeugd.
17.15 New Vork calling, praatje; 17.20
Lichte grammofoonimuz. voor de tiemans.
avond

«*"*"* -Portaße

geboorteregeling; een

Nieuws 7.10 OchtendgymLichte grammofoonmuziek
Dagopening AVRO: 8.00
Lichte grammofoonmuziek

18.00 Nieuws 18.15 AleUialiteilten 18.25
Lichte orkestmuziek en zanigsoliste.
18.55 Voor de kinderen 19.00 Gesproken brtef uit Parijs 19.05 Gamelan: Indonesische programma 19.35 Oude kamermuziek (opn.) 20.00 Nieuws 20.05
Volksliedjes 20.30 4 Saus: radiostrip.
21.00 Moet U 'os horen: licht muziekprogramma; 21.45 Promenade-orkest en
solist (opn.): moderne muziek 22.25 Ik
geloof, dat..-. Praatje 22.30 Nieuws.
22.40 Actualiteiten 23.00 Jazz- en dansmuziek 23.55-24.00 Nieuws.

.

de

Nieuws.

middag

Geboorteregeling

besteed

23.55-24.00

Oud-engelse komedie.

Sportpanorama.
D* yn.^ tv füm

befteeï
£*
aan
onderwerp,

21.00

groenteman). 8.45 Morgenwijding 9.00 Voor de zieken 10.00
Voor de kleuters 10.10 Arbeidsvitaminen (gr.) (11.00-11.02 Nieuws).

morgen.

... en hoe?> f<mim
In de serie gezinsproblemen,
welke reffelm»*voor de AVRO-tv worden aangesnelen^
Actelheid van der Most w«^T
vanavond van
21J25 h*t »rw
"

programma.

lezing uit het gregoriaanse repertoire.
22.15 Zie, ik maak alles nieuw: cursus over geloofsleven en godsdienstige
vorming (all. 23) 22.30 Nieuws;
22.40
Epiloog 22.45 Lichte grammofoonmuz.

(8.25-8.30 De

Voordracht.
Journaal en weeroverzicht.

fita*mpressi..a van de watersport
ÏÏÏÏÏJ'
Samen

in het kort.

godsddenstdg

AVRO: 7.00
nastiek 7.20
VPRO: 7.50
Nieuws 8.10

BLAASER^^^^^^

loenSChappen
u!risu^ra
Nieuws

hart:

Moderne koormuziek (gr.) 21.30 Kerkorgelconcert: klassieke en moderne
muziek 21.55 De zingende kerk: bloem-

ochtend

Nieuws.
Rubriek voor het gezin.
Journaal.

NED RLAN2D
m

Buitenlandse Zaken. 18.30 Lichte orkestmuziek met zangsolisten 18.50 En
nu mijn geval: vragenbeantwoordinig
19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.30
Finale van SUS 13. 20.00 Klassieke
koormuziek (opn.) 20.30 Van hart tot

HILVERSUM II .298 m.

.-e*

teven „en

wilkkieüiingslandien. Spreker: Dr I. N.
Diepanhoa-st, oud Staatssecretaris van

Kinderprogramma.
Kinderprogramma.

De twee personen, die u hier zo lachend bijeen
ziet, zijn Simon Eyre (Alfred Schieske) met zijn
schoenmakersgezel Hodge (Karl Lieffen), die
een belangrijke rol vervullen in het spel van de
Engelse acteur Tankred Dorst, geschreven aaii
de hand van een in 1599 geschreven blijspel
ter van Londen" het leven van alledag im het
„Shoemaker's Holiday", in welk stuk „De rechter van Londen" het leven van alledag in het
Londen tijdens de Shakespeareaanse tijd wordt
beschreven Schoenmaker Simon Eyre, die de
centrale figuur is en een rijk man wordt, gebruikt dat om zich de positie van rechter te ver22.05 uur*

Overheids-

avond
18.00 Internationale volksliederen 18.20
Uitzending van de Christelijk Historische Unie: Samenwerking met de ont-

a,,in*en
V^?
bren«?Alsn' DUITSLAND 1
verv«lende.
zinh^
?m lekker
£?"
zn"
]Ulat
daj
vrienden
èmde
S'
10.00 uur:
Nieuws.
Tfjze naar je wonina andere onverklaarbare
10.05 uur: Journaal.
dan te doen?H"K^6? getrokken. Wat
maar aan de siteatiflL* } te P^beren u dan 10.20 uur: Amusementsprogramma.
te aß9en- Daarover
dit programma
.P
11.00 uur: Documentaire.
Ja« Bl«wsr.
die döarbij
meewerkingXhlrtL^?
T=
11.40
uur: Marionettentheater.
s"n
Burgfr 2rTa *&nte Bo^
Win?
fmeele,
Jongbloed
rbij
Wim
12.00
uur: Actualiteiten.
voor dfmuzika^e^
"Waa'"uziicaie opluistering
15.45 uur: Eurovisie: Wereldkampioenschap IJshockey.

f

17.50

voorlïchtiJnig: Luchtvaart in Surdmiaime.
Tekst : D. Hallen.

Literair programma.

Muzikaal programma.
La chaise: een persoonlijkheid.
Medisch programma.

Kiinderboekenbus

kykers).
dag
IJshockey.

.

viier en piano met ritmische begeleiding (gr.) 13.30 Klanken van eigen bodem (gr.) 14.00 Nieuws 14.02 Lichte vokale muziekjes (Sr.) 15.00 Nieuws 15.02
Licht platenprogr. 16.00 Nieuws 16.02
Gevarieerd muziekprogramma (opn.).
16.30 De Top Tien van deze week (gr.)
NRU/VARA: 17-00 Nieuws 17.02-18.00
Verzoekplatienprogramma.

REGIONALE OMROEP

ZUID

19.00 Nieuws; 19-05 Kamermuziekconcert iln het Cultureel Centrum te Venlo. Het Maastrichts Blaaskwintet met
Jo Verboeket, fluóit; Jan Spromk, hobo;
Martin Mulleneers, klarinet; Paul Paulissen, fagot en Piet Reinen, hoorn, spelen: Kwintet in D. gr. t. van Anton
Reicha. Jo Verboeket,
fluit en Stefica
Zusek, harp spelen: Danse-Lenite van
Joseph Jongen. In de pauze: Portret
op de vleugel: Pierre Zeijen, organist
van Roüduc; Tekst: Fans Hermans;
20.00 Sluiting.

Harry Steeyens, een van de „azen"
in de Ronde van Bom.

DEN HAAG, 8 maart.
De Ajax-speler
Johan Cruyff zal voorlopig op medisch
advies geen deel uitmaken van de selectieploeg voor het Nederlandse elftal.
De centrale training wordt woensdagmiddag 9 maart voortgezet met zestien
spelers, t.w. : de doelverdedigers Pieters
Graafland en Doesburg en de veldspelers Flinkevleugel, Israël, Schrijvers.
Veldhoen, Quaedackers, Pijs, Muller.
Dullens, Swart, Nuninga, van der Kuylen, Moulijn, Keizer en Verdonk.

Donderdag ronde

Montreal leden voordien alle schipbreuk.
Zodra definitief vast staat, dat het ge
vecht kan doorgaan, wordt Terrell ii
Toronto verwacht. Hij traint thans fa
of Mohammed Ali
New Jersey. Clay
zoals hij zich graag noemt
zal pas oj
18 maart bijn bivak in Toronto opslaan
de dag, nadat hij is verschenen voor cci
commissie van beroep in Louisville. di.
moet beoordelen, of Cassius Clay toci
alsnog in militaire dienst moet. Zoal
bekend, werd Clay kortgeleden goedge
keurd. na enkele keren te zijn afgekeun
Clay traint momenteel in Miami. D
Maple Leaf Gardens telt 17.000 zitplaat

—

—

sen.

Gereduceerde prijzen
voor de jeugd

Roda J.C.
past entree-

prijzen

aan

—

KAALHEIDE, 8 maart
De in de
laatste jaren sterk gestegen exploitatiekosten tengevolge van onder meer
hogere onderhoudskosten aan terreigestegen materiaalkosten en
nen,

reiskosten bij uitwedstrijden hebben
het bestuur van Roda JC doen besluiten de entree-prijzen voor een tweetal rangen, t.w. Je overdekte staantribune en de onoverdekte staanplaatsen, met 25 cent te verhogen. De
nieuwe prijzen worden derhalve 2
gulden voor een onoverdekte staanplaats en 2,50 gulden voor een overdekte staantribunc.
Daartegenover zullen de entreeprijzen
voor kinderen tot 14 jaar worden verlaagd en gebracht op 25 cent. Kinderen tot 14 jaar hebben enkel toegang
welingen mogen na 50 km weer ln hun
tot de onoverdekte staanplaatsen,
burgerplunje.
maar onder geleide zonder prijsvertoegang tot de overdekte
Even na 15 uur beginnen de amateurs hoging
aan hun 100 km. Natuurlijk spreken staantribune. Voor scholieren vanaf
rijders als H. Stevens, Eddy Beugels,
14 jaar zijn zgn. scholierenkaarten
om enkele
Jan Harings, Chris Pepels
ingevoerd.
Op vertoon van een dereindje
favorieten te noemen
van een
gelijke scholierenkaart zal tegen be„omrijden" als ze het over een traject
taling van de entreeprijs van 1 gld.
van dergelijke lengte hebben. Ze moetoegang zijn tot alle rangen, met uitten evenwel niet vergeten dat dit parzondering van de overdekte zittribuncours: een recht eind met een vervelende haarspeldbocht, een kleine nijdige
ne. Nadrukkelijk wordt erop geweklim, een afdaling met wederom een zen,
dat zij, die niet in het bezit van
scherpe draai, elke ronde veel krachten
een
scholierenkaart zijn, de volle
vergt en dat deze ronde terecht „sloentreeprijzen dienen te betalen. De
pers-allures" heeft.
scholierenkaarten kunnen worden afNaast nationale vooruitstrevende knapen als Piet Denen, Kees de Wit, andere gehaald in het gemeentelijk sportBrabanders, Zeeuwen, Noord- en Zuid- park Kaalheide-Kerkrade op woensHollanders start ook de Engelse kamdag 9 maart tussen 18.00-20.00 uur en
pioen 1965 R. West met zes andere renop zaterdag 12 maart tussen 14.00ners uit Groot-Brittannië. Dit interna-16.00 uur. Er dient daarbij te worden
tionaal gezelschap zal twee uur het puopgegeven welke school men bezoekt.
bliek in grote spanning houden. Er ligDe bestaande entreeprijzen voor de
gen aan de finish zeer interessante prijoverdekte zittribune en die voor inzen gereed voor de overwinnaars. Wellicht staat er ook een of andere jufvaliden en gepensioneerden blijven
frouw klaar om haar „Miss"-stempel te voorlopig gehandhaafd. De wijzigindrukken op het gelaat van de overgen van de entreeprijzen gaan in op
winnaars. Het slot van de Ronde speelt zondag 13 maart
zich af in café-restaurant L. Heutmekers, waar de prijzen worden uitgereikt.

van Born met tal

DINSDAG 8 MAART 1966
HILVERSUM I. 402
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van prominenten
—

BORN, 8 maart
In Bom komen donderdagmorgen 10 maart vele bezems in
actie. Het 1700 m lange parcours voor
de grote wielerronde wordt 's morgens
onder handen genomen, zodat geen
steentje liggen blijft om straks fijntjes
te prikken in de subtiele wielerbandjes.
Zó serieus en zó degelijk bereidt het
bestuur de jaarlijkse ronde voor, die in
het kader van de Oranje-festiviteiten op
donderdag het hoogtepunt zal vormen.
Duizenden wielerliefhebbers uit „Het
Land van Sittard en Swentibold", uit
geheel Limburg en van over de grens
zullen genoemde supportersclub dankbaar zijn voor het kijkspel, dat vanaf
als de aspiranten van start
1 uur
een middag lang wordt gepregaan

——

senteerd.
Vele weken lang zijn de bestuurderen
van „hot naar haar" gereisd om contacten te leggen en contracten te laten
tekenen. Het is gelukt een zeer grote
schaar allerbeste aspiranten, nieuwelingen en amateurs voor de Ronde van
Bom te interesseren. Grote namen, die
in binnen- en buitenland op de affiches prijken, gaan in Bom van start.
Daarnaast zullen vele jongeren, die nog
niet weten of ze goed hun draai zullen
krqgen in de wielerwereld, zich a.s.
donderdag in Bom testen. Daardoor
wordt het straks een strijd van man
tegen man en tegen de wijzers van de
tijd.

De Ronde begint eigenlijk reeds na de
middag als de aspiranten in café-restaurant L. Heutmekers hun rugnummer afhalen. Even later wordt op de Kapelweg het rennersveld weggeschoten en
gaan 44 aspiranten op zoek naar de beste plaatsen. De ogen van de Bornenaren
zullen vooral de plaatselijke favorieten
W. Keileners en H. Mestrom volgen,
jonge kerels die niet gewend zijn bij de

eerste zweetdruppel van de fiets te stappen. De vraag zal rijzen langs het parcours of J. Deckers uit Guttecoven zijn
successen uit de trainingsritten van de
„Tour en Wielerclub Maastricht" zal
herhalen. Deze sterke Guttecovenaar
hij gaat straks met een selectieploeg
naar München
won vijf weken achter
elkaar de rit voor aspiranten. Een dergelijke overmacht is nog nooit vertoond.
Daarom acht men Jac. Deckers wel de
zwaarste concurrent voor de twee Bornenaren, die overigens wel eigen terrein
onder de wielen hebben.
Nauwelijks is het zweet van het jonge
„geweld" op het parcours opgedroogd,
of 80 en meer nieuwelingen gaan op de
trappers. Weer spreekt een tweetal Bornenaren: J. Krekels en J. Buckx een
hartig woordje mee en vele honderden
inwoners zullen deze jongelui op hun
vlucht vanaf de Kapelweg via Postweg
en Spoorbaan volgen tot aan de finish.
Ook in deze categorie is de concurrentie enorm groot en G. Harings uit
Scheulder, P. Knubben uit Heerlen en
andere vlugge „broeders" op de renfiets zullen hun snelste benen voorzetten. Bom hoopt natuurlijk op de bekende „wilde" tonelen als een crack van
eigen bodem wint. Maar zeer sportief zal
een winnaar „van buiten" ook hartelijk
worden toegejuicht en in een levensgrote krans geholpen worden. De nleu-

—

—

— —

Dagnall leidt NederlandWest-Duitsland
DEN HAAG,

5

mrt.

—

De

—

—

Engelse

scheidsrechter Kenneth Dagnall is aangewezen voor de leiding van de interland Nederland
West-Duitsland, die
op 23 maart in Rotterdam zal woirden
gespeeld. Dagnall is eveneens uitgenodigd als eem van de scheidsrechters

-

voor het aanstaande eindtoei-nooi om 't

wereldkampioenschap. Vorig jaar leidde de heer Dagnall in het UEFA-jeugd-

toernooi in West-Duitsland de ontmoeting Nederlamd-Oost-Duitsland (o—3)

BUNDE WON

—

MAASTRICHT, 8 maart
De voor de
competitie van de Vierde Klasse A gespeelde wedstrijd Leonidas-Bunde is
geëindigd in een 2—4 overwinning voor
Bunde, in tegenstelling tot de maandag
gepubliceerde uitslag van 4—2.

Wil van Wees
won Berlijns
toernooi

—

Bij de inOOST-BERLIJN S maart
ternationale schaakwedstrijden te OostBerlijn waren bij de da nes de Neder-

landse vertegenwoordigsters oppermachtig. Wil van Wees, die op de eerste dag
reeds de 500 meter (47,3) en de 1500 meter (2.32.0) won, zegevierde ook op de
1000 meter in 1.41,5 vóór Stien Kaiser
(1.427). Garry Geftssen (1.43.3) en Gerrie
Luehies (1.43,9). De 3000 meter werd gewonnen door Stien Kaiser in 5.22.5 met
op de tweede plaats de Oostduitse I.ieckfeld in 5 28 2. Wil van Wees eindigde op
deze afstand als vierde in 5.33.8. Met
haar totaal van 204.350 punten, nog afgezien van haar drie overwinningen, was
zii zekere winnares van het toernooi
Steien Kaiser bezette in het eindklassement de tweede plaats met 205.533 punten.

Huwelijkscantate
Oscar
(Van

onze

van
van Hemel
rtv-correspondent)

HILVERSUM, 3 maart

—

Op donderdag 10 maart, 's avonds om
plm. 20.20 uur, zal via Hilversum
I door het Omroepkamerorkest en
Omroepkoor met solisten de eerste uitvoering worden gegeven
van de „Huwelijkscantate", welke
de componist Oscar van Hemel
schreef in opdracht van de Nationaal Programma Commissie van
de NRU.
Het ets, zoals de heer Oscar van Hemel
ons vertelde, een baroksuiite in poëtische sfeer, gekruid met mythologische
gegevens, zodat wij konden ontsnappen
aan de alledaagsheid van dit moment.
De cantate is verdeeld in een pastorale
scherzo, menuet, tableau en serenadle
De tekst werd geschreven door dr. C.

Rijmsdorp.
Daar het niet te verwachten Is, dat het
vorstelijke bruidspaar op de avond van
de bruiloft gelegenheid zal hebben om
naar de cantate te luisteren zal deze ln
de vorm van een geluidsband met partituur aan het bruidspaar worden aangeboden.

Heden dinsdag valt in de Franse
hoofdstad het startschot voor PartjsNice, de eerste grote etappenwedstrijd van dit seizoen. In de „Koers
naar de zon" van dit jaar belanden
de renners ook op 't eiland Corsica
rit gerewaar de zesdeNaen zevende
een afstand van
den wordt.
1287,2 km afgelegd te hebben, arriop 15 maart in
veren de renners
Nice, zoals valt op te maken uit bij-

Voor sportnieuws
uit eigen streek,

zie pagina 17

gaand routeschema.

(Advertentie)
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Voortaan steekt u heel gewoon een wereldberoemde sigaret 0p...
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Che sterfield

i
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Kwaliteitsaanbiedingen tijdelijk tegen extra aantrekkelijke prijs
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en overtuigt U zelf

Voor iedere beurs
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Ballerina Raamkombinatie. Luxueuze
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ca OPen gewerkte ajourranden. Heel
apart in kombinatie als volant met
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vr:je toegang

De prezen steen er op!

"'.ij vitrage met markant ingeweven dessin
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Autobedrijf
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per meter (50 cm hoog)
De stores: 21° cm no°s> p- m- 8-s°;

Chr. Kerres N.V.
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Rolduckerstraat 16 - Kerkrade
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PAPIER UND KLEBSTOFFWERKE
LINNICH gmbh
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vraagt voor onmiddellijke indiensttreding
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Voortaan haalt u heel gewoon
uw pakje Chesterfield te voorschijn
Steekt u voor de gewone prijs
een échte American blend op.
Milder, rijker van smaak. Chesterfield . . .
de wereldberoemde sigaret uit New Vork!

.. .
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in BAR-DANCING MONOPOLE
Ook tijdens de vasten.
J. SCHOUTROP. Rijksweg Zuid 136, tel. 2619.

boven f. 10.000) Aan iedereen, ook aan zelfstandigen
of langer. Kwijtscheldiuy bij overlijden. Strikte geheimhouding.
Voor «Ik doel.
Normaal zonder borg.
Geen informatie bij werkgever.
Tot elk

bedrag (ook

Aflossing ia 5

MET SPOEDBEHANDELING IN 36 UUR KLAAR I
Inlichtingen: Bureau ..LIMBURG" Postbus 11 (Marconistraat 105) Hoensbroek (L.)
Telefoon 04448-3765 en 0 4448-3650. Doorlopend bereikbaar.

|

„Het Limburgse Groene Kruis"
Sittard

jaar

vraagt voor
: laaï9g'Sibouw

haar nieuwe en modern ingericht secreta'Kleine Steeg, ito. Gew. Arbeidsbureau),

VROUWELIJKE en/of
MANNELIJKE KRACHTEN

CO-OP ZUID-LIMBURG
TE HEERLEN
vraagt voor de zelfbedieningswinkel te

(event. echitpaar)

voor fchoonmaakwerkzaamheden in de vroege morgen- of
avonduren.

Ofschoon een leeftijdsgrens niet wordt gesteld, zijn levenskracht en goede gezondheid vereist.

Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen aan het
Secretariaat, Postbus 125, Sittard'.

Algemeen

Goed loon.
Goede sociale voorzieningen.
Gratis beroepskleding
Eigen busvervoer.

(leeftijd tot 20 jaar)

voor allerlei afwisselende werkzaamheden
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ISchreinemacher Srasaei-esir
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Brodéval met bijpassende Brodinette
store. Een reeds met schuif en hoofdje
afgewerkte val met bijbehorende store.
Sierlijk borduurwerk op zuiver Terlenka dubbeldraads marquisette.

voor spoedige indiensttreding

Transportbedrijf J. Otermans
KLUISSTRAAT 18. DOENRADE.

De val, 45 cm hoog
De store, 160 cm hoog,
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EETHOEK GRATIS!
BU aankoop van 1 Bankstel t.m.
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van fijne Terlenka
marquisette met luxe
entre-deux en ruim
aangezette strookjes,
v^gjsÊS. De vitrage is keurig
N"~—»
gefestonneerd. 142 cm Breed,
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OPGEPAST: U kunt ook ip.v.
slaapkamer of eethoek, een ander
ment naar KEUS uitzoeken!!

voor haar konstruktiebureau

A

p. m 4.50; 112cm breed,

p. m. 3.75; 90 cm breed p. m.
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genoemde GRATIS
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WIJ VERZORGEN OOK UW
WONING-INRICHTING

tens enige jaren ervaring.
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Kwaliteits-Bankstel
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A. Chef Tekenkamer

Chic en degelijk I
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R°yalette in macramé prestatie. Spe^
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U kunt ons bereiken vanaf station Heerlen per L.T.M, lijn 4 en 4A, halte Versiliënbosch. Geopend van 9-6 uur!

B. Projektleiders
*

Hen, die in een modern, snel groeiend bedrijf in een prettige sfeer
hom toekomst willen opbouwen, bieden wij goede mogelijkheden.
Schriftelijke sollicitaties, voorzien van een recente pasfoto, richten aan
22Ü6 aM)eling Personeelszaken, Industrieterrein, Nieuw-Vennep (Haar-

II lenunenneer).
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Filet Caronet, vervaardigd van zwaar,
grof geweven Diolen. Deze blokjesvitrage is bij uitstek geschikt voor
moderne interieurs. Heel gemakkelijk
zelf te verwerken. Schuift en rafelt
absoluut niet. 150 cm Breed 3.50,

Geesbrug (Dr.)

f

Kil

J,ys ÏUs^üS L
o»y\J

cÊ&jÊ

dSaifflyr' (L^!',''i'"
j^r^) b^E» >JL^ rllS
fJfifö Q>fk^
orfv^ Jii'Jtï

VH^^Ö

chemisch-technische apparaten en -installaties
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Hoofdkantoor te Nieuw-Vennep,
fabrieken te Nieow-Vennep, Zaltbonunel en

met
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Luikerheiders-tnaat 11. Chevremont.

-met 4 deurs kast

indiensttreding
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Ve:; :s'.: U.L.0.-diploma en typen.
± 16 jaar oud.
Sollicitaties te richten aan:
ADMINISTRATIEKANTOOR W. HENDRIKS,
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KANTOORJUFFROUW

iMingt

vraagt

X»" 5

p.m. 2.75; 90 cm, p.m
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Chauffeur gevraagd

100 cm breed

I
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55. tel. 04400—18443 Maastricht
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Persoonlijk aanmelden in de winkel Holzstraat 71 te Kerkrade
of op ons hoofdkantoor, Parallelweg 11 Heerlen.
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Terlenka Uni Marquisette „Egalette".
Deze zware 100% Terlenka vitrage,
dubbeldraads geweven in de kleuren
zacht ivoir of helder wit, schuift en
rafelt niet. Wassen? Deze stof is snel
schoon en droog; strijken overbodig,
.150 cm Breed, p.m. 3.50; 120 cm,

Balonette Fantasie Vitrage is biezonder geschikt voor grote ramen. Deze
glasgordijnstof van een mooie soepele
kwaliteit Diolen heeft een levendig
ingeweven Balonet-decor. Ook deze
vitrage is in een wip gewassen en in
een wip droog. 120 cm Breed, p. m.

SLAAPKAMER
GRATIS
—
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papierverwerkingsafdeling.

DEZE MAAND ZIJN WIJ IN STAAT U AAN TE BIEDEN

BU aankoop van 1 Bankstel van
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Geboden wordt:
Licht en prettig werk in modern ingerichte

Kerkrade

PITTIGE
JONGEMAN
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Mg Ass Kant

DANSEN

GELDLENINGEN
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van 18 jaar en ouder

■hypotheken!

ledere dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag
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arbeidskrachten

...the famOUS taste of Newlfork!
GELEEN
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vrouwelijke

Het vervoer naar de fabriek
alwaar inlichtingen kunnen worden verstrekt
geschiedt door Autobus en Touringcarbedrijf Fortuna-Cars N.V., Nullanderstraat 118
Kerkrade
Tel. 04445-6141.
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VERSILIËNBOSCH

Versiliënboschweg 9, Heerlerheide-Heksenberg
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VROOM & DREESMANN
HEERLEN - GELEEN - BRUNSSUM - MAASTRICHT

Limburgs Dagblad

Dinsdag 8

PauLine heeft een broertje
gekregen. Wij noemen hem

DAMESKAPSALON

Raymond

WISCHMAN

Bij het H. Doopsel zal hij
de
namen ontvangen:
Terwinselen, tel. 04445—2918

JOSEPH KATARINA
RAYMOND
G. H. W. Logister

I

M. J. Logister-Pelzer

Nieuwenhagen, 4 maart 1966

Helena Gertradis Leunissen
echtgenote van

DOCENT

PIETER HUBEKT BECKERS

Tijdelijk:
St. Josephzfekenhuis
LERARENOPLEIDING
fteerlen, kamer 41
MeFgTote blijdschap geven Examinator. Rijksgediplo*iJ kennis van de geboorte meerd leraar dameskapper.
Wii staan met 9 man voor
van onze zoon
U klaar en hebben deze zelf

Roger Maria
Leonard

«eulstraat 55

kinderen en kleinkinderen

Amstenrade, 7 maart 1966
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats donderdag 10 maarit a.s.
a.s. om 10.30
uur in de parochiekerk van Maria Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade. Vertrek aan het rouwhuis Nieuwstraat 6. om 10.15 uur, alwaar vooraf gelegenheid tot

MET EN ZONDER

AFSPRAAK

De heer en mevrouw
W. M. Th. Brands-Meijers
rheo en Johnny

Heerlerheide,

Wij vragen een aandaohtig gebed voor haai- zielerust.
De driepbediroefde familie:
P. H. Beckers

opgeleid.

Zelden lang wachten.

"
donderdag
a.s.
gesloten

5 maart 1966

condoleren.

aan beide

x

GENOVEVA HUBERDINA HAENEN

Congregatie der

Priesters van het H Hart
Leraar aan het Sint Nicolaaslyeeum
te Amsterdam

Namens defamilie:
Mevr. H. Rnth-van Doorn
Franciscus Romanusweg 10,
Maastricht
Namens de congregatie:
M. Th. van Woerkum
Overste van het St. Nicolaasklooster
Prinses Irenestraat 19, Amsterdam
Maastricht, 5 maart 1966

Zwijndrecht:

In de omgeving kwam slechts
van tijd tot tijd sluipschuttersvuur voor.

Eijden en kinderen
J. A. H. Zander
H. C. Th. M. Zander-Feyen
en kinderen

C. Zander-van

op zijn minst drie maanden niet meer van dit regiment, dat alleen nog maar een troep overlevenden
is, te zullen horen.
Marine-officieren verklaarden te geloven, dat op zijn minst de helft van de
vijandelijke strijdmacht, die op 2.000 man
werd geschat, is vernietigd.
Amerikaanse marine-officieren en Vietnamese officieren te Kwangai deelden
mede, dat in totaal op het ongeveer
acht km ten n.w. van Kwangngai gelegen slagveld 520 lijken van manschappen van de Viëtcong zijn gevonden, maar
Woordvoerders te Saigon zeiden, dat 533

Piet Mondriaanstraat 145 hs.
De gezongen Requiemmis zal worden opgedragen in
de parochiekerk St. Bavo te Nuth, woensdag 9 maart
te 12 uur, waarna teraardebestelling op het R.K. Kerk-

hof aldaar.

Arnoldus Bernardus Deckers

f

6

'

PIETER ARNOLD HUBERT
MAAS

Wij vragen een
aandachtig gebed voor haar
zielerust
De diepbedroefde
familieH- J. C. Maas

M.E.H. Maas

M. P. H. Maas

donderdag
10 maart

_

C. G. Maas.Re nen en
ktaderen

polikliniek gesloten

Familie Bartels
Familie Maas

Hoensbroek, 7 maart 1966
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R.K. VER. MOEDERSCHAPSZORG HEERLEN
St. Elisabethkliniek

echtgenote van wijlen
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Klaar terwijl
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ANTON GOOSSENS

in de

vco^haTzTeterusr

11 85 jaar-

Wij "W «a gebed

"

Vermager zonder moeite met
GRACIAL, 50 dragees
2.35.
Bij apoth. en drogist

’

"

„Baby's UITZET begint met
een plasticbroekje S.G.A." *

Uw auto als nieuw. UITDEUKEN SPUITEN, vlugge
service. Leers Machinefabriek N.V., afd. Carrosseriebouw, Brunssum. tel. 04449
nr 2236.

SftSï.
X- ' Pi?

-

KANTELDEUREN.

"

metalen

Havenstraat 69

Alle maten, alle afmetingen!
Leers Machine-34449-2236.
*

om 11.15
denare £■>?
Petrus Stoel te Sittard
St,
BiieenlrSSf^ï^^S
rouwkapel
van
huis om n 00 SJ*
het R.K. Ziekengelegenheid tot condoleren
ene* 10.30

MEUBELS

garages

gevolgd door de begrlifen^vfnrt?^
I^^^^^'
uur
,op woensdae 9 maart

in

uw

het

rT^bÏL^ °?eebaard

in de

rouwkapel

.__- tgot tsHufn^ **

Electro Techn. Installatie

—

broek tel. 2179. Aanleg lichtkracht- en telef.-installaties

R Catha-

11

Directe
Prijzen.

vader

Jakob Pol

Jen

1966

COMPONIST RICHARD

HAGEMAN OVERLEDEN

(Ut! 6*"

»ILLS (Californië) 8 nirt.
amerika*"se componist en
«,*
"'rticent
Nederlandse afkomst Riis in de Californische
Km«n,
Beve
r
*«*
5. °P «-^rise leeftijd
"ls m Leeuwarden gebor". Ai .'
leeftijd gaf hU
bl«k
Z*" ,J»"**.
opera.
""«ikaal talent. In
.*"?'
Ook c»mSneerde hhU»ym,f(>nleorkestende """ïiek voor
talrijke
''im«.

<*aïï V

storten h-»"'"
v*nP

getrouwd met de zangeR Uggeri, die hij in
Berlün

l^rde W*
WiSS;

In 1915 werd h«
Amerim Br"»sel studeren
SSfll^,
JUBren van
wijlen koningin
Emma.

korten

*

mout'AßDE'nnaise
de enige echte
MgUte" produkten M'tricht. »
HAAN die waarde aan
«ch hecht, komt altijd in het
|Pit terecht. Automatiek 't
pPit, Honigmanstr. 6. Heer_gn. tel. 2789.
"

Wed. H. Pol-Bos en kind.
Wolfahoofdplein 89

"

..Jagima"

van
HERMINE BOS
onze hartelijke dank.

Hoensbroek, maart

Lage

proeft

echtgenoot

betuigen wij

bediening.

TV of RADIO defect? Bel of
schrijft u eens even en binnen 24 uur bent u geholpen
Radio en TV-bedrijf H. van
en Zn., Heerlen
frummen
tel 5484, Hoensbroek, telef.

bij

mijn

en

Be-

drijf H. van Brummen en Zn
Heerlen, tel. 5484
Hoens-

van

y***""»» ons betoond
hWov^-ütó^n^6ll^
van
dierbare en
onver^Htv
nJ*
'vergetehjke echtgenoot
zorgzame

°ï>

’

200. Reviseren en

van onze heerlijke rijsttafel.

Ook voor oontactlenzen
uw adres.
Alle ziekenfondsen *

José Verhappen-Goossens
PPen en kinderen
SittardVTf Verha
°"tard. Antoin*
Goossens
en kinderen
HeerlenPloum-Goossens
S^bethum
en klnderen
Buchtennlen- Truus Siegers-Goossens
Rudolf Siegers en kinderen
Familie Palmen
FamUie Goossens
Suchten, 6 maart 1966

antennes

"

Akerstraat 18a
HEERLEN
tel. 4856.

echtgenote van wijlen

vrijbl. prijsopg. in Z.-Limburg. Inbouw van de zenders
Ned. 2 en Duitsland 2 met

Jupiterstraat 50, telef. 04494
no. 2249.
CAFé-REST. KOTA-RADJA
Dautzenbergstr. 49, Heerlen
Speciale Indische kokkin.
ledere dag kunt u genieten

u wacht

Porno
Em reree
cm.

Maria Elisabeth Palmen

RADIO, TV DEFECT! Is u
onze service bekend, te weten snelle reparatie aan huis,

ste inruilwaarde. Radio, TV
Bruis en Mulders, Cauberg
no. 9. Valkenburg, tel. 04406
no. 2865: na 6 uur: Geleen.

11

S

Zij, die de tunnels hebben geïnspecteerd
zeiden dat deze nieuw waren. Gevangenenn deelden mede, dat -het regiment,
ook bekend als het 21ste Noordviëtna-

plaatsen van antennes. Hoog-

BRILLEN

te«ardebestelling. I
f Hecterf
nze dleD€
dr°efheid, gesterkt
door deovlrieS^fT
*
HH c
f liefde moede?- ShSSrnten der Zie^- onzf^nigtente en

Nieuwe tunnels

*

za! pi aats hebben

"««£.
lieven difw E"*^****

'
«uwdzuster,

mariniers licht genoemd. Toch waren
de verliezen van de Amerikaanse mariniers de zwaarste, die zij tot dusverre
in de Vietnamese oorlog in een afzonderlijk gevecht hebben geleden.
De juiste cijfers zijn geheim. De Viëtnamees-Amerikaanse strijdmacht landde op slechts weinig meer dan anderhalve km afstand van het tot hoofdkwar
tier behorende complex van tunnels en
bunkers. Elf helicopters werden getroffen en twee neergeschoten.
De tunnels en bunkers zijn maandag opgeblazen. Er waren ondergrondse kamers, die 30 man konden herbergen,
tunnels van meer dan 100 meter lang
en vijf meter diep en levensmiddelen en
medische benodigdheden voor een hospitaal. Alles was gelegen in een cocosnootbosje van een der gehuchten vaD
Tra Binh Dong, een streek, die zwaar
was versterkt.

P. Deckers
A. B. Deckers en kinderen
Wed. G. Tillmann en kinderen

Elisa Maria Hubertina Bartels

Burg-

De verliezen van de Vietnamese regeringstroepen werden matig, die van de

tardierweg Heerlen.

«.

STOFFEREN.
Bel of schrijf ons even en
wij komen U vrijblijvend
met onze stalen-collectie bezoeken. Stoffeerderij J. v.d.
Zwaag, Kantstr. 48 Waubach
tel. 04443-2756.
"
OPGELET. N. Duitse ingev.
Caravans merk Grenzland

Deze Duitse caravan leveren
wij voor de Ned. prijs. Alleen imp. verkoop en verhuur G. Matte, Haanraderstraat 5, Kerkrade, tel. 5381_*
Nwe zw. D. PARAPLU laten staan in wachtkamer v.
Dr. v. Haeff. Terug bezorg.
Esdoomstr. 43, tel. 7303.
Let op! Wij REPAREREN
alle daken, goten, schoorstenen, platte daken, invoegen
van gevels, het leggen van
nwe goten en daken. Stuur
'n kaartje aan W. Schleepen,
Bergstraat 9a, Bleijerheide.
Wij komen u vrijblijvend bezoeken met vooraf prijsopg.
Door geheel Z.-Limburg. *

Kloprogge, Akerstr. 70.
de Magneet, Spek'heide.
beons even. Wij komen u WONINGINRICHTER
met vloerleggen; in
yrijbl. met onze stalencollec- kend
bezit van rijbewijs.
Howa,
"e
t-o

—

bezoeken. Tel. 04445-3735 Nieuwstr. 14, Hoensbroek.
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Engelse zanger
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BOSTON, 8 maart
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Morning CJlo-

8 mrt. <RTR)- De Britse zanMckellar, die 9de U geworden op
Eurovisie-Songfestival in
het met deze uitslag
niet
Hij beschuldigt de Scandinavische landen ervan, de jury tot een
aanHulting te hebben gemaakt. Het he'e systeem Is waardeloos,
«egt hg. HU
meent dat Brittannië met de
beste sanger

Londen stuurt geen
troepen naar Vietnam

— —

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Michael Stewart, heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat Engeland niet
voornemens is, troepen naar Vietnam te
zenden om zich bi] de Amerikanen te
voegen.

SPORT

IN HET KORT

"

"

"
"
"

"

Duitse Maria-groep
op een
katholiek schisma
stuurt aan

"
"

"

"

„Ongelovige priesters

”

verfelaring o.m.
Met
te bedoelen de opvattingen (der laatste eeuwen) over het primaatschap en
de dogmata. In de opvatting daarover
is volgens de verklaring geen evolutie
mogelijk.
De Duitse groep, welke zich achter de
verklaring stelt, vertoont
in verheveel overeendoomst -met
vigde vorm
soortgelijke groeperingen i n ons land
(de Confrontatie-groaP). in Engeland,
de Verenigde Staten en Frankrijk. De
Duitse groep dde zidh "Gruppe Maria"
en Rome is
noemt, en te München
gevestigd, heeft deze1" dagen een uitvoerige verklaring afgelegd, diie zij de
„Beainselverkaaring <iar Maria-igroep"
de Duitse bisnoemt en die zij aanpers
heeft toegeschoppen en aan de
zonden. Hierin protesteert deze tegen
de gerichte invoering van dwaalleren"
tegen „de om zich heen grijpende bespotting van Christus i n zijn kerk",
tegen „de internationale verwoesting
van de heilige plaateen en „tegen het
litur
gebruik van de volkstaal fa

—

—

_

De Una-Voce-bewefing in Duitsland
heeft zich overige»* van haar Miinchense aanhang gedistancieerd en meegedeeld dat de beginselverklaring uitsluitend voor rekemne van de MariaGruppe is.
”

„Sacramentsverering
Ben van de

zwaarste

BOKSERS VERLOREN

”

„Dwaallerende
waarheid zegt

MAASTRICHTSE

ge-

beschuldigingen

het beste lied was verschenen aan het adres van vooraanstaande
Duitse theologen luid, dat deze theoloen klaagt dat hij in de studio werd uit- gen
de tegenwoordigheid van Christus
gefloten en uitgejoeld
als God en mens in de Eucharistie ont-

eer en

Zoveel geduld als het bouwen van
een toren uit kleurige houten ringen van een kind vereist, zoveel
geduld heeft een moeder nodig om
de kleren van een levendig dochtertje er steeds schoon en fris te laten
uitzien. Deze witte raglan-mouwentrui van acryl-wol, waarop
in
kruissteek geborduurd
tulpen,
vergemakkelijkt de oplossing van
dat probleem, omdat de witte kleur,
na tal van wasbeurten, nog behouden blijft.

ben rondom hun stelling toen de zon
was opgekomen meer dan 40 Vlëtcong-lij ken geteld.

mese regiment, pas een maand in ZuidDe 21-jarige Amsterdlaimse kamdi-i
De Spaanse kampioen in het midViëtnam was en langs de Ho-TsjiyMinhdaat-meester
Hans Ree heeft zaterdag dengewicht, Luis Folledo, behaalde te
weg was gekomen. De Amerikanen
Madrid in de negende ronde een k.0.moesten een aanval afslaan van meer ongeslagen beslag gelegd op de eerste -overwinning op de Italiaanse Argentijn
dan 100 Noord-Viëtnamese soldaten van plaats in het kloostertoermooi dat in de Giovanni Capasso.
het beroepsleger, die takken droegen on» afgelopen weken in Ter Apel is gehouDe Franse weltergewichtkampioen
zich te camoufleren.
De Amerikanen trokken zich uit een den.
Jean Josseling versloeg in een gevecht
over tien ronden te Besancorn op punten
stelling terug, omdat hun patroontassen
De Amerikaan Joe Frazier, Olymbijna leeg waren. De Bravo-campagne
Lucien Femandes.
pisch kampioen 1964 boksen in het
van het Tweede bataljon van het rezwaargewicht, heeft te New Vork zijn
De Amerikaanse zwaargewicht Amos
giment mariniers lag van zaterdag één
uur tot zondagmorgen kort voor het zesde achtereenvolgende overwinning als Lincoln heeft te Los Angeles een overwinning op punten behaald op zijn
aanbreken van de dag onder zwaar vuur, professional behaald. De 20-jarige Fraterwijl zij op het voornaamste slagveld zier zegevierde over Dick Wipperman landgenoot Billy Daniels.
een neergeschoten helicopter bewaakte. door interventie van de scheidsrechter
Wereldkampioene Valentina Stenina
in de vijfde ronde.
De manschappen van de compagnie hebheeft in haar woonplaats Sverdlovsk
ook beslag gelegd op het kampioenschap van de Sovjet Unie. Met een
totaal van 197.516 punten was zij veruit
de sterkste. Valentina Stenina won op
de eerste dag zowel de 500 als de 1500
meter en plaatste zich de volgende dag
vierde op de 1000 meter en derde op
de 300 meter.
Tommaso Galli behield zondag zijn
Europese titel in het bantamgewicht. De
Italiaan versloeg te Marseille in een gevecht over vijftien ronden de Fransman
Pierre Vetroff.
Het internationale Gallea-tennistoernooi te Cannes is bij de dames in een
overwinning voor de jonge Italiaanse
Robertra Beltrame geëindigd. In de finale versloeg zij de Nederlandse speelster Ada Bakker met 7—5 7—5.
kennen, doordat zij die tegenwoordig—Na
MUENCHEN, 8 niaart (KNP)
een
Engeland,
Staten,
Verenigde
symbolische
de
heid slechs als
zier»
FrankDe Nederlandse ruiter Jan Maathuis
rijk, Nederland en n°£ andere land*ïn In verband hiermee keert de groep zich
zondagmiddag in 't jachtspringbezette
hebben ook in Duitsland katholieken tegen de verwijdering van het tabernatijdens het internationale inconcours
hun stam verheven tegen de in hun kel , van het altaar, waaraan de H Mis door-coinoours hippique te Antwerpen
ogen te ver gaande vernieuwingen binopgedragen wordt letterlijk zegt de verde vijfde plaats. Winnaar werd de Frannen de kerk. Zij zün van mening, dat klaring: „Wij ziem hierin duidelijk dat se kapitein Guy Lefrant met Palestro
ver
onmanier
op
lichamelijk
tegebde vernieuwers te
Kaan en
deze
de
met een tijd van 53.6 sec.
trouw zijn aan de waarheid. In een
woordige Hear eerst in de hoek wordt
zeggen
ijat
bisbeginselverklaring
zij,
gezet dan uit het kerkgebouw wordt gebridge-team heeft
Het Nederlandse
schoppen en theoloffen> die met de
tweedaagse interland
haald om tenslote ui de gehele Kerk
in
Den
de
Haag
overhoop
liggen, daaruit te worden verwijderd „Wij kennen," tegen Denemarken met 214—157 verwaarheid
maar één conclusie kunnen trekken, aldus de verklaring „pastoors die zegloren.
gen, dat zij de Sacramentsverering alnamelijk dat zij de kerk moeten verlaonduldbaar,
Duitnog
aldus de
ten. Het is
leen
maar handhaven voor oude
se verklaring, dat de„ gelovigen met mensen, die zich niet meer kunnen omstrijdige
uitlegginondermijnende en
schakelen"
gen op een dwaalspoor worden
bracht.

City,

Norwich

City

of Blackbum Rovers tegen Sheffield
Wednesday, Manchester City of Leieester City tegen Everton en Preston North
End tegen Manchester United.
Chelsea, dat eerder bekerhouder Liverpool en de andere finalist van het vorige
jaar, Leeds United, uitschakelde, heeft
in de twee laatste ronden het geluk op
zijn hand gehad. Nadat Chelsea zaterdag
op eigen veld in de vijfde ronde met
3—2 zegevierde over de derde divisieclub Shrewsburg Town, Lootten de Londenaren voor de kwartfinales wederom
een thuiswedstrijd en weer tegen een
derde divisieclub. namelijk Huil City,
dat zaterdag met 2—o van Southporl
won.

Geen cijfers

11

"
°ma

ker heeft het volgende resultaat gehad :

Chelsea tegen Huil

lijken zijn geteld.

zal plaats vinden op 10 maart om 8.00 uur in die rectoraatskerk van de H.H. Martelaren van Gorcum, Sit-

Sacr^terdeTlie^^^
V?or2ien
.ZleJsen- mdc 'ouderdom
* inmoedjr
eT^
zuster, behuwdzuster,
" zor^"

van
H.H.
van ruim 81 iaar";
moeder,
lwaer>
tante en nicht

LONIDEN, 8 maart.
De maandag gehouden loting voor de kwart-finales van
het toernooi om de Engelse voetbalbe-

Men verwacht

Amsterdam, 5 maart 1966

van l3tot 16 uur en van 19
tot 20 uur.

Chelsea lootte
weer gunstig
—

Voor het overige is de operatie
die de Amerikanen Utah noemden en die bij hun Vietnamese
bondgenoten bekend is als operatie Liet tet 26 afgelopen.

De plechtige eerste jaardienst voor onze vader, grootvader en oom

oeK 's

een on-

sinds vrijdag hebben gevochten.

in de leeftijd van 80 jaar.
Amsterdam: M. C. Gallenkamp-Zander
V. J. Gallenkamp
A. H. O. Engelen-Zander
M. Engelen en kinderen
Den Haag: S. P. J. Frederiks-Zander
H. F. Frederlks
Sittard: J. H. J. Zander

Johannes Antonius Ruth
Lid van de

SANTO DOMINGO, 8 mrt. (Rtr.)
In
Santo Domingo is zondag een schietpartij tussen politie en leden van de lijfwacht van oudpresident Juan Bosch ontstaan, nadat een lid van deze lijfwas was doodgeschoten. De gedode
had tijdens de opstand van vorig jaar
aan de kant van de opstandelingen
gevochten. Hij had zijn toevlucht gezocht in een OAS-kamp niet ver van de
woning van Bosch. Een groep politiemannen zou na de schietpartij zijn gearresteerd.

dergronds hoofdkwartier van de
Viëtcong opgeblazen, dat, naar
men meent, de commandopost
was van het 36ste Noordvietnamese regiment, waartegen zij

architect B.N.A.

de zeereerwaarde pater

zijden

—
riniers hebben maandag

weduwnaar van

**

"

Schietpartij in
Santo Domingo
—

KWANGNGAI (Zuid-Vietnam). 8
maart (AP)
Amerikaanse ma-

Johann Joseph Zander
WIJ mcde
«eheel onverwicht, n^g.Cld d€lenvan
'
het Sakrarnent
der Zieken te
Maas ;"K voorzi,en
leden to de leeftijd van biJna 56
Jaar
onze di
unze
P^li oV^.
dierbare
zoon, broer, oom en medebroeder
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V.S.-mariniers

Zware verliezen

Heden overleed, geheel onverwacht, onze lieve
vader, behuwd- en grootvader
de Heer

t

van

1966

Ondergronds hoofdkwartier
van Viëtcong opgeblazen

note, onze zorgzame moeder, behuwdmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder, tante en nicht

v.h. Directeur Kappersvakscholen te Maastricht. Heerlen, Roermond en Geleen.

PaulIne

Spectaculaire operatie

Enige en algemene kennisgeving.
4. Het heeft God de Almachltige behaagd heden tot
Zich te nemen, in het R.K. Ziekenhuis te Sittard,
voorzien van het H. Sacrament der Zieken, in de gezegende ouderdom van 82 jaar, mijm dierbare echtge-

maart

Maar, aldus de verklaring, de Kerk
mag geen uisluitend huis van gebed
zijn of een clubgebouw voor verenigin-

organisaties, waarin niet meer
wordt geofferd voor het Allerheiligste
Steeds meer priesters geloven volgens
de beweging niet meer in de tegenwoordigheid van Christus in het Sacrament
des Altaairs Zij moeten zo eerlijk zijn
om de Kerk te verlaten. Zij mogen de
gelovigen niet voor de gek houden of
met hun dwalingen de mensen aan het
wankelen brengen De kataloog van bezwaren wordt voortgezet met een klacht
over de „onjuiste bew -ing dat de geloofsinhoud met de tijd mee verandert
omdat de moderne mens veel ervan
niet meer kan geloven wat vroeger wel
aangenomen werd.
gen en

„Eerlijkheid

”

,„

Op deze manier zullen naar veler wens
$e
nieuwe on-katholieke leerstellingen,
Kerk ingang vinden en zal het hele gebouw van dogmata in elkaar storten
De leer van de historiciteit der waarheid impliceert een volkomen loochening van de waarheid, zo stelt de verklaring. Tot slot van haar verklaring,
schildert de Maria Gruppe een dreigend
schisma in de Kerk. „Wij wijzen het
af om in gemeenschap te staan m«n
name in de gemeenschap van het
Eucharistisch Offer, met degenen die 't
katholieke geloof niet meer belijden.
Wij eisen van hen dat zij zo eerlijk zijn
de katholieke Kerk te verlaten. In het
bijzonder eisen wij die eerlijkheid van
theologen en bisschoppen die dit geloof niet zonder voor-de-gek-houderij
kunnen leren en bevorderen, wanneer
zij zelf het niet meer hebben."
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Brülls in
Duits elftal

—

FRANKFORT, 8 maart
De in Italië spelende Duitser Albert Brülls zal
waarschijnlijk op 23 maart worden
opgesteld in het Westduitse voetbalelftal, dat tegen Nederland uitkomt Trainer Helmut Schön, die zondag Albert Brülls in zijn Italiaanse
club AC Brescia bezig zag, vond hem
een der besten van het veld. Aanvankelijk zou ook Helmut Haller in
het Duitse elftal tegen Nederland uitkomen, maar zijn Italiaanse vereniging AC Bologna moet een dag tevoren tegen St. Eüenne spelen.

Aanbesteding
in GELEEN
—

GELEEN, 5 maart.
In het gemeentehuis te Geleen heeft de openbare aanbesteding plaats gevonden van hert leggen van een riolering en hert maken
van de nieuwe verbinding tussen Oranjelaan en Beekstraat met daarbij inbegrepen de verbreding van de brug over
de Geleen en het maken van een nieuwe uitmonding van de Keutelbeek in
de Gateen. De inschrijvers waren:
Claassens, Geleen 298.000 gulden N V
Elk Geleen, 299.800, Tempelman Ge-'
leen, 309.000, Moderne Wegenbouw, Hrl.
310.500, Jaartsvald, Brunssum 311.000,
Lintzen, Beck 312.500, Van Beuningen,
Oss 314.000 Tummers, Maastricht 315..-duizend, N.V. Wegenbouw Midden-Limburg, Roermond 316.000, Verheugen,
Swalme.n3l6.9oo, Foekert, Heerlen 317-duizend, V.D. Kreeke, Nuth 319 000,
Baars, Klimmen 312.600, Getors Mols
Sefeinveld 322.800, Wegenbouw Limburg'

Heerlen 323.200, Kon Mij. Wegenbouw
Roermond 325.500, Huberts, Nijmegen
326.800. V.D. Berg, Nijmegen 327.500
Verwater, Amstenrade 328.000, Bogman
Beek 329.000, De Bont en Zn., Eindhoven 329.800, S. A. Sanders, Rijswijk
330.000, Nuwebo, Nuth 335.000, Janken
Nuth 336.000, Van Engelen, Nijmegen
338.600. De gunning is aangehouden.

Wereldkampioenschap
ijshockey

—

JESENICE, 8 maart
Maandag is de
de wereldtitel ijshockey
voortgezet met de wedstrijden in groep
B. De uitslagen luiden:
strijd om

Oostenrijk

Hongarije

—
—

Noorwegen
3—4 (2—o, I—o, o—4)

Roemenië
2—4 (I—2, o—2, 1—0)

—

West-Duitsland
Zwitserland

—

Engeland
10—4 (I—o, 6—2, 3—2)

Zuid-Slavië
2—3 (2—o, o—2, 0—1)

voorrondend
van de Nederlandse bokskampioenschap-M De stand luidt in
vertegen-M
De twee
HoogenboomM West-Duitsland
uitgeschakeld. ThomassenMRoemenië
werden
puntenM
verloor
het zwaarwelter
deHZuid-Slavië
van de Amsterdammer
eerste ronde aan de Maastrichtenaar^ Noorwegen
ge-H
maar
zuivereM Oostenrijk
genomen
middengewichM Zwitserland
In
treffers
kleinß Hongarije
won de
deß
van
Groot-Brittannië
eerste ronde gescoorde knook down.
gebokst voor

eerste

groep B als volgt:
4 4 0
4 3 0
4 3 0
4 2 0
4 2 0
4 10

0 8 26-10
1 6 13- 9
16 13-13
2 4 17-11
2 4 20-18
3 2 17-17
4 10 3 2 16-18
4 0 0 4 0 10-36
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willen op
alles voorbereid zijn

Koreanen
S

j=

maart
van de

—

Noord-Korea schijnt niets aan het toeval over te laten
wedstrijden, die het moet spelen in het
eindtoernool om
het wereldkampioenschap voetbal in juli ln Engeland. Kim Tyuk Chun de

LONDEN, 8
ten aanzien

= manager van het Noordkoreaanse elftal, bevindt zich
momenteel in 'het
=
noorden van Engeland met een speciale missie: aan de weet te komen hoe
==
S het weer zal zijn, wanneer Noord-Korea moet spelen. Regent het veel In
juli in Engeland? Hoe is de wind? Hoe laat valt de Schemer in» Wat tK»,
= op
die tijd de normale temperaturen? Het zijn zo enige vragen die de W*
=
aan een meteorologisch instituut heeft vóor?elelj
= Kim Tyuk Chun door
middel van statistieken een zo goed moeelHk „!?
= waarop men hem
trachten te geven. Tevevs is de Noordkoreaanse managet
= woord heeftgeschikte
m.^s

|
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een of meer van deze artikelen heeft u zeker nodig, als u
aan de voorjaarsschoonmaak begint goede, solide artikelen,
die u steeds weer met plezier gebruikt!

■

'fefel^ißyßß»^»BJJßßißflß3j^~t'*M^

A

1

.^^^rrirj

Ilis&s^sl

|H

fl|

gf—"ii

Wl fiMflI I
j/

Hfl

|H

Kleefband met afsnij-apparaatje. Rol van 10 m.-635-

;

alp

BBB^H>^^^^H

Hiß^^^^^^^Bi

I

I

BI

ft

SuPra"afwasmiddel- Dubbel-

Zachte zeep in plastic zak
van 1 kg. 2 zakken+;3a-

WK==^§^^

G.8.-verf, moaerne kleuren,

""^aiïs

.

&^.

—^
mILTZ^

Blokwitters van zuiver var-

'-w"lp4S

ta"ta,r

Dinsdag 8

maart 1966

Pagina 11

"
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Joyriding, autodiefstal, etalagekraak
E
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HEERLENS DUO WILDE WEL
„WEER EENS WAT MEEMAKEN”

E YM

Jm

mms.

tosagßi;JCfo
Een kwestie van
koel bekijken .
en dan een
AEG
Santo koelkast

Eis: acht
en drie
maanden
MAASTRICHT, 8 maart

kopen...

— Weet

je niks? had de 20-jarige grondwerker F. D. uit Heerlen die
avond in de Heerlense bar gevraagd aan zijn 21-jarige vriend
A. B. Die wist wel wat, maar
het zat in de brandkast. Daar zagen ze dus maar vanaf.
Totdat
iemand op het lumineuze idee
deze week in de kwam, dat er bij de juwelier
Lfh^lda,g:spreek van
V
Molenberg te in Heerlen
S*«klonk alsopeendeklok.
Heerlen
toch genoeg in de etaDe preek
aan de hand van lage lag. De grondwerker
f^^teld
had er
tol ,Mt,,ele kranteberichten.
wel
En rtf ï
oren
en
naar
vriend
B
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mïïï?*!?"
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eetolV"^^
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«reek zich ter harte kan

AMSTERDAM

Niet afwachten
maar zelf handelen
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procent voor
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Heerlen, waar ze wer-

jaThtaann^u en ' ** een ware CbicagoWOESTE JACHT
*s nieel ernstig mis met deze man"
"5
aldus de Officier Mr. Corsten, die geen
der,

j

Overigens was D. geen onbekende. Zijn
proeftijd voor een ander soortgelijk vergrijp in september 1965 was niet eens
verstreken. Toen had hij bij een woeste
rit voor bijna
3.000,— brokken gemaakt met een „geleende" wagen.

’
RECALCITRANT

Autodiefstal mocht het

niet heten, vond

verdachte. Alleen maar joyriding. „Hoe
wilt u een gestolen wagen kunnen houden, dat is in
Nederland toch volkomen
onmogelijk?", vond hij. De Officier
achten. Overigens
J?.y> e*de diefstatl
v°nd hl
gedragingen van het tweetal toch weinig sportief, eerder mis-

"1

dadig als men de capriolen beschouwde.
Acht wagens had verdachte in totaal

nieuw leven te willen beginnen na zijn
jeugdig maar daarom lang niet blanco
verleden.
Ook de psychiater, die verdachte volkomen toerekeningsvatbaar achtte, had
in D.'s verleden voldoende feiten kunnen opsporen, die erop wezen dat zijn
gedrag voortkwam uit persoonlijke
omstandigheden, die verdachte steeds
recalcitrariter in zijn houding hadden
doen worden. Dat bleek nog eens duidelijk bij zijn arrestatie.

,

WIJ NEMEN
FINANCIËLE
OPZET NIET

„AU SÉRIEUX”

erslaggever)
..Er
voor dat het nit*Ta „ge enormiteiten in
worden genomen r\ let meer ernstig kan
de indruk gekregenVe"ge" S hebben wii
mers zelf het nlan dat de mltiatiefnemen, daar slechts "et meei\ ernstig neen dan naar de
stand van zaken
J ons werd Seïnformeerd", aldus kK-nu
gemeester W- M"~
ris van
gadering van ma dens dÜ raadsverond over,
Plan van de heer
aaVond,Sandhoevel
een kunstijsbaan t?;
om
te Meerssen aan te
leggen.
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hdardeanrdra^H
a e:Irgaeldering1 had enkele
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voor

houden, alle
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Be8e"

stuurd waarin hii 506" een brief
zaken, bij de behang?. trage gang van
ellng van zljn Plannen door de
doeken deed
"^^g uit de
de initiatiefnemer houder Baltls zei dat
m in een Pfrsoonlijk onderhoud
kt
rein had gevraagd r,6*" gtt?
wethouder vl^
had
hem toen een «""ats De
genoemd,

eemf
Weti?nt!

Lr
nlfat'

A^

e rt entie>

Chi

maar

hij

Simpelveldenaren

LAATSTE KANS

„Het is eigenlijk een nette vent met een
gezond stel hersens, die alle mogelijkheden nog vóór zich heeft. Ik wil het
voor deze maal nog eens by een kortere
straf laten, maar dat is dan ook de laatste keer dat ik vertrouwen in hem stel",
aldus de Officier.
Hopend dat de gunstige reclasserings-

perspeotieven tot betere resultaten zou„maar de volgende maal
den leiden
heb ik absoluut geen pardon meer", zei

—
—

Mr. Cordten
hoorde verdachte acht
maanden gevangenisstraf, waarvan drie

voorwaardelijk met een proeftijd van
drie jaar en opschorting van de nog
lopende proeftijd tegen zich eisen.
Zijn op avontuur beluste vriend dankte
aan zijn blanco straflijst drie maanden
voorwaardelijk en 'n boete van
150,
of 30 dagen. „Het is me bar tegen gevallen", zo beoordeelde lüj achteraf zijn
eerste grote avontuur.
Verdediger Mr. van Oppen had niets

—

’

toe te voegen aan deze milde eisen,
waarin de rechtbank over 11 dagen uitspraak doet.

in de ijskast?

Burgemeester:
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van musicerende
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(Van onze verslaggever)
De staatssecretaHEERLEN, 8 maart
ris van Economische Zaken heeft to 'n
schrijven laten weten dat het Rijk 9»
procent zal bijdragen in de kosten bij
de verdere aanleg van rijksweg 76 (van
Heerlen naar Sirnpelveld en De Locht).
De resterende vijf procent komen voor
rekening van de gemeente Heerlen. De
enkelbaansweg kost
12.984.000. Het bedrag dat voor rekening van de gemeente Heerlen komt bedraagt
649.200. De
kostenraming voor de aanleg van een
dubbelbaansweg, van Heerlen naar Sirnpelveld
bedragen
Locht,
en
De
17226.000. Bij een besluit om de weg
dubbelbaans te laten aanleggen, wil het
Rijk 71,6 procent voor zijn rekening ne-

genodigden, om hun dank te tonen voor
de financiële en morele steun die zij
mochten ondervinden. Wy vinden, dat
die steun zeer goed gehonoreerd werd
met een dergelijk concert.
DE HARMONIE voerde tussen 'n fankelende inleidings- en slotmars de 'Polovetser dansen" uit de opera „Prins
Igor" van Borodin de „Marthattan Symphanie" van Laneen-Dandeyne, een
selectie uit die musical „Kiss me Kate
Cole Porter cm „Fugue in Swing"
van de Duitse Amerikaan Stauffer urir,
waartussen een saxophoonsolo met begeleiding van harmonie-orkest van Everaerts, door M. Vteugals. Het was voor
ons bijzonder interessant
en dat zal
het ook voor andaren zija geweest
reeds nu kennis te maken met de mu-

—

—

oren

”

Commentaar van de heer J. H. Sandhoevel: „Het eerste wat ik ga doen is
de heren Bergstroem, directeur van de
kunstijsbaan Deventer, Villevoy, adviseur van de kunstijsbaan van Tilburg en
Jacobsen, manager van het Nederlands

ziek van Lancen die verplicht is gesteld
voor het a.s. Wereld Muziek- Concours
in de hoogste afdaling. Dandeyne de
„blaasmuzikale" adviseur voor de componist, maakt alsdan deel uit van de

Al zat de uitvoering zondag mag in de
grondverf', duidelijk is gebleken dat die
muzikanten 0.1.v. Marcel Arbeel, een
geduchte tegenstander zullen zijn voor
de concurrentie. Elders schreven wij
reeds, djat wij meenden, dat vooral gelet zal worden op de muzikale interpretatie. Dan zit hat bij Arbeel goed

den

maa

aan deze
met het

cijfers gehouden Ophouplan doe ik echter helemet- Die kunstijsbaan komt er in

fT
Zuid-Limburg.
Het is alleen de

vraag

Oud-premier Marijnen
spreekt in Maastricht
MAASTRICHT,

—

8 maart
Oud minister-president mr. V. Marijnen zal
°p 24 maart
a.s. aanzitten aan een
lunch, die wordt gegeven door de
Maatschappij voor Nijverheid en Handel in hotel Du Casque
in Maastricht,
trjdens deze lunch zal mr. Marijnen
een spreekbeurt houden, die waarschijnlijk als onderwerp zal krijgen
de politiek
rond de Rijnmond en de
zienswijze van de oud-bewindsman op
de herstructureringsmaatregelen
in
*-uia-Limibuirg.

maal zonder voorzichtigheid gezongen
eer» prachtig stuk voor koor en mag
zeker vaker prijken op de programma's. Heft Haalt iets terugkomen van de
grote maninenkoorfeesten. Al wordt hat
werk bijna nooit genoemd in het gezamenlijke oeuvre en wijzen de invloeden van Wagner op het sprake doen
zijn van een werk uit het begin van
de scheppingspariode van de componist
het heeft zijn muzikale charme.
Met „Ruïne" van de Hongaar Zoltan
Kodaly mogen wij het koor gelukkig
prijzen. Het is als een ballade en die
is

uitvoering er van maakte grote indruk.

Een uitgelezen werk, dat bij veelvuldige uitvoering, die virtuositeit zal krijgen, die het behoeft. Als er dan misschien nog enkele eerste tenoren toegevoegd zouden kunnen worden, kan H
representatief werken voor St. David en
zijn dirigent. Die tenoren klonken nu,
zeker bij zon laag plafond, wat vlak.
Noemen wij nog „Mandhelle Nacht" 'n
Oekrainisch liefdaliied in de bewerking

van Lissmann, dat zeer sfeervol werd
gezongen, dan hebben wij duidelijk gemaakt, dat naast de muzikanten van
Sirnpelveld, ook de zangers groot succes hebben geoogst. Zij kondan dan
ook het podium niet verlaten, dan na
het geven van toegiften. Het „Klokkenkoor" van Valkenburg, dat sinds kart
onder leiding van Marcel Arbeel staat,
besloot mat lichte toets dut feestelijk
concert. Wij hebben vertrouwen in het
koor en dirigent, dat zij ean positieve
richting zullen kiezen en bij hard werken voor hen perspectieven openliggen.

Jan Schouten

-

Zoals wij giskort berichtten, heeft
een felle brand in de nacht van zondag op maandag het café „Koperen
Huuske" met boyenwoning aan de
Schaesbergerstraat te Terwinselen
Kerkrade in de as gelegd. De brand
brak rond twee uur uit. De Kerkraadse brandweer, die onmiddellijk
met groot materieel uitrukte, kon
verhinderen, dat een belendend perceel eveneens in vlammen opging. De
schade, die door verzekering wordt
gedekt wordt geschat op een ton. De
oorzaak van de brand is nog onbeteren

reeds

-

kend.

De brand werd ontdekt door buren.
De exploitant, de heer Visser uit Rot-

terdam, evenals zün dochtertje sliepen bij kennissen. Mevrouw Visser
verbleef in het ziekenhuis. Er was
verder niemand in café of woning
aanwezig. De Kerkraadse brandweer
rukte nit met twee lage drukwagens
en een ladderwagen. Met zes stralen
werd de vuurzee bestreden. Toen
men rond 5 uur kon beginnen met

nablussen, bleken café, woonhuis en
inboedel totaal verloren. Tot maandagmiddag 12 uur werd het nablussen voortgezet.

Werkgemeen
beraadt
over Z.-Limburg
—

schap

WYLRE, 8 maart
De Werkgemeenschap Limburg houdt op 17 maart om
17.30 uur in Brand's Kelderke te Wylre een algemene vergadering waarop
de problemen van zuidelijk Zuid-Limburg aan de orde gesteld worden. In
dit verband zal burgemeester H. van
Laar van Cadier en Keer spreken

over Samenwerking in streekverband
en drs. J. Theunissen, directeur van
het Streekontwikkelingsorgaan over
Samenwerking in de praktijk.

gaat, die een prachtig repertoire-stuk
zal kunnen blijven. Arbeel voelt de
kern van deze „Manhattan Symphonie"
goed aan en zij strookt met zijn eigen
muzikale fantasie. Dit laatste viel immers goed te constateren uit het ove-

hij
rige pragrammagedeelte, waarin
spontaan liet musiceren in een wel aan
geeat van de **]<* aangepaste, maar

verantwoorde muziek.
OOK VOOR de Simpelveldae zangers
en hun dirigent Harry Thissen was het
ean succesvol concert. Bijzonder te roemen was de uitvoering „Ce mois en
mai" van Clément Jarnnquin. Zo licht
an subtiel, geestig en fijn muzikaal,
dat men zich afvroeg, hoe een groot
koor van forse mannenstemmen, dit

Zware eis
voor rijden
door rood

verkeerslicht
MAASTRICHT, 8 maart

—

Honderd-

vijftig gulden boete of 30 dagen hechtenis en 6 maanden ontzegging van
de rybevoegdheid eiste maandagmiddag de Maastrichtse Officier van Jus-

titie Mr. Corsten tegen de 20-jarige
Maastrichtse lasser J. S. Verdachte
had op 4 april van vorig jaar bij de
kruising aan de Wilhelminasingel in
Maastricht zonder vorm van proces
het rode licht genegeerd en had daarbij zelfs een vóór hem stoppende wa-

gen gepasseerd. Op de kruising volgde een aanrijding.
Een zware eis, vond de Officier zelf,

maar hij achtte deze volkomen verantwoord voor deze man, die niet alleen in het verkeer maar zelfs voor
de rechtbank blijk gaf elk spoor van
wellevendheid of fatsoen te missen.
Verdachte was namelijk ondanks zijn
hoger beroep op de uitspraak van de
Kantonrechter
waar hij niet was
verschenen
meteen in hoger beroep gegaan. Ook thans, bij de behandeling in hoger beroep achtte
verdachte het niet noodzakelijk zich
te laten zien. De Officier achtte deze
manier van handelen een bewijs temeer van een geconstateerde grote
onbeheerstheid en onwellevendheid in
het verkeer en stelde eerdergenoemde
eis, die een verdubbeling betekende
van de uitspraak van de kantonrechter.

——

landse Sikkensprijs 1966 is voor de
helft toegekend aan de heren Jan
Slothouber en William Graatsma van
de dienst tentoonstellingen van de
Staatsmijnen te Heerlen. Als de directe aanleiding tot het toekennen van
de prijs zien de heren de tentoonstelling „Kleur en Kubus" die tot 6 april
wordt gehouden bij de, op tentoonstellingsgebied zeer vooruitstrevende Steendrukkerij de Jong en Co te Hilversum
Jan Slothouber en William Graatsma
exposeren hier hun nieuwste vindingen op het gebied van ruimtelijke

Orgel voor CeHebroeders

kapel

in gereedheid

—

kleurtoepassing.
De andere prijs-helft die wordt
toegekend voor werken waarbij kleur
in de Tuimte is toegepast, is bestemd
voor de Haagse beeldende kunstenaar
Peter Struycken. De prijs voor 1965,
is toegekend aan Johannes Itten

BurgermeesMAASTRICHT, 8 maant
ter en Wethouders van Maastricht stel-

len de raad vool een crediet te vetebedrage van f 25.610 voor de
restauratie van het in 1962 door ruiling
met het kerkbestuur van de St. Antoniusparochie in Scharn verkregen orgel dat een plaats zou krijgen in de te

ren ten

te'

Zürich, grondlegger van de Vorkurs
van het Bauhaus.
De prijzen worden op 4 juni uitgereikt
in het Stedelijk Museum te Amsterdam. In 1964 werd de prijs uitgereikt
aan de onlangs overleden architect Le
Corbusier.

restaureren CeHebroederskapel.
Dit orgel, dat werd geruild tegen het
orgel uit de Dominicanerkerk, werd eind
18e eeuw gebouwd door de grote Franse orgelbouwer Joseph Binvignat, die
destijds in Maastncht woonde en met
de Maastrichtenaar Pierre Houtappel in
de toenmalige PlanJcstraat samenwerk-

—

deze kapel gebruikt
Het orgel zal
worden als studie- en concertinshru- KERKRADE, 8 maart
Drie personen raakten maandagmiddag omstreeks
ment. Het werd totnutoe, in afwachting drie uur op de Schaesbergerstraat te
Terwinselen-Kerkrade gewond by een
van restauratie en plaatsing opgeslabotsing tussen een personenauto,
bestuurd
door J. S. uit Schoonhoven en een
gen bij de orgelbou W fjrma L
Verde 23-jarige J. L. uit Heerlen bestuurd. De 36-jarige S. en
schueren in Heijthuijsen. De in de loop bestelwagen, door
z«n passagiers, de 23-jarige studente P. A. en de 30-jarige verpleegster J. A.,
van de wachttijd nog gestegen restauratie en plaatsingskosten komen thans beiden uit Kerkrade, werden in het ziekenhuis opgenomen, doch konden na
behandeling naar huis vervoerd worden.
aan de orde voor crödjetvoering.

*

men.

Burgemeester drs. Gijzeis van Heerlen
deed deze mededeling gisteravond aan 't
begin van de raadsvergadering.

(Van onze verslaggever)
HEERLEN, 8 maart
De Neder-

heeft kunnen waarmaken. De „Hymne" van Cesar Framck, nog niet hele-

te.

’

Sikkensprijs
toegekend aan
Graatsma en
Slothouber
—

met zijn muzikanten. Het treft daarbij
ook gelukkig, dat het het om muziek

filiaal van de Zweerse staalfabrieken,
om de oren slaan. Zij immers hebben

mij

—

jury.

had tevens enkele bezwaren kenbaar gemaakt. Tijdens de raadsvergadering
merkte de heer Raltis op: „Nadat wij in
april 1963 de financiële opzet van de
exploitatie hadden ontvangen, hebben
wij het geval niet meer au serieux genomen". Wij hebben vervolgens gemeend
beter te kunnen wachten totdat een
verantwoorde planning zou komen, dan
een stuntelige planning voor lief te nemen".
De burgemeester verklaarde echter in
tegenstelling met de wethouder dat het
college nog met de plannen „bezig was":
„Het kunstijsbaan-project is geen utopie,
maar het moet wel beter worden waar
gemaakt met andere cijfers, er is nog
niet gezegd dat wij dit plam volkomen onmogelijk achten. Wij zullen ons
persoonlijk op de hoogte gaan stellen.
Eerst dienen we echter te weten of er
stedebouwkundige bezwaren zijn".

„Om de

Een concert in Sirnpelveld recenseren
behoort altijd tot 'n aangename taak
voor ons.
Er wordt in Sirnpelveld n.l. muziek gemaakt. Het zijn daar amateurs, geleid
door degelijke vakmusici, die tot zeer
opmerkelijke resultaten komen. De harmonie „St. Caecilia" en Simpelvclds
Mannenkoor „Si. David' gaven in samenwerking hun jaariyks concert voor

KERKRADE, 8 maart

Sittardse winkels

—
middenstandsbond
alvf
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Kunstkring verplaatst abonnement

Toneel voor Geleen in
schouwburg te Sittard
—

De Kunstkring Geleen gaat in het komende seiGELEEN, 8 maart
zoen haar werkzaamheden inperken in die zin, dat geen toneelserie
meer zal worden georganiseerd. Om dit verlies voor de Geleense toneelliefhebbers te compenseren, is contact gezocht met het stichtingsbestuur van de schouwburg te Sittard, dat zich bereid heeft verklaard
de in Geleen spelende gezelschappen over te nemen en in het komende seizoen een derde toneelserie in te leggen.

Beslissing op
grond van vier
overwegingen

le

Düt is het resultaat van verschillende
de Kunstkring
besprekingen, waarin
Geleen zich ernstig heeft bezonnen op
haar toekomstige taak. Een viertal
overwegingen heeft bij de beslissing de
doorslag gegeven. Daar is op de eerste
plaats de steeds verdergaande daling
van het aantail abonnees op de toneelvoorstellingen. Daarmee hangt nauw
samen het feit, dat de gemeente Geleen gezien haar precaire financiële positie, niet tot verhoging van het subsidie aan de Kunstkring wenst over te
gaan. Zonder een verhoging kan de
Kunstkring dia steeds verder stijgende
arganisatiekosten niet opvangen. Ten
dorde is er de concentratie in <Je toneelwereld als gevolg waarvan het
aantel reisvoorstellir.gien door de grote
gezelschappen uit het westen zad verminderen hetgeen bet voor de Kunstkring Geleen steeds moeilijker zad maten deze gezelschappen naar het Roxytbeatëer te trekken. Men dient zich
meer tevreden te moeten stellen met
de zogenaamde spreidlkigsgezelschappen
?n dttt zal de animo onder de „verwende" abonnementhouidiers niet verho-

Guttecoven en
Limbricht samen
op schavotje
—

GUTTECOVEN,

deling

8 maart

Guttecoven

van

grote

gezelschappen

verder belem-

Deze overwegingen zijn ter kennis gebracht van het gemeentebestuur, dat
enige suggesties deed om met het bestaande subsidie toch een aantrekkelijk
programma te brengen.

Zulks hield in het verminderen van het
aantal voorstellingen per serie, het verminderen van de vrije voorstellingen
en het overbrengen van de concerten
van de Hanenhof naar het Roxytheater
Deze suggesties zijn door bet bestuur
van de Kunstkring als onctoelmaitig verworpen.

EXPOSITIES VAN
SCHILDERIJEN EN
FOTO'S, SITTARD
SITTARD, 8 maart

—

Op vrijdag

11

maart aanstaande worden in hét Kritzraedthuis te Sittard officieel een fotogeopend

over „Kuns-

schatten in West-Vlaanderen" en een

schilderijtentoonstelling „Twintig schilders" geheten. De opening wordt verricht door de heer J. Storme, lid van
de Bestendige Deputatie der Provincie West-Vlaanderen. Een toelichting
geeft de heer G. Gijselen, hoofd van de

de -R.K.

zaterdag allebei op
het ereschavot. Bij de jianioren installeerde Guttecoven zich op de
hoogste trede, terwijl in de afdeling

senioren de Guttecovenairen zich aan
de rechterzijde van de overwinnaars
bevonden. Het werd voor de oudkampjoenen van Nederland dus een
zeer welgeslaagde come-back. Na de
grandioze successen in 1963 en 1964Limburgse en nationale kampioenschappen kwam natuurlijk een terugslag, die echter het moreel van
deze E.H.8.0.-ers naet heeft aangetast. Docent dr. J. Tijssen uit Limbricht en instructeur W. Dohmen
sorgden voor ndeuw bloed, dat verleden zaterdag in de stadsschouwburg te Sittard heerlijk bruiste. De
jonge ploeg, bestaande uit commandant Jos Corten, Nico Lomme en
Nico Leurs kwam aan de top, terwijl Jos Corten ook de twaede commandantenprijs kreeg toegewezen.
De „oudjes" deden het ook weer
best en mej. Lomme, Jan Jans en
Jan Schmeitz moesten alleen het
team van Heel laten voorgaan. Ook
de andere ploeg uit de gemeente, de
R.K-E.H.8.0. uit Limbricht maakte
een uitstekende beurt. Onder dezelfde leiding als Guttiecoven dr. J.
Tijssen en W. Dohmen, kwamen
mevr. Crompvoets, mevr. van Peyen
mevr. Hustinx bij de junioren op de
tweede plaats en hadden slechts 5
punten minder dan de kampioenen
uit Guttecoven. Met vreugde en trots
mogen de Limbrichtenaren zeggen
dat hun gemeente in het algemene
klassement de eerste plaats bezet.

besprekingen met de stichting Cultureel Centrum te Sittard voort

Gemeente
Geleen
handhaaft
subsidie
Eén stichting?

Suggesties

entoonstelling

De af-

E.H.8.0. stonden

;en. Ten vierde is er de groeiende samenwerking tussen de Hemasi-schouw>urgen (Heerlen. Maastricht. Sittard),
vaarvan de onlangs benoemde direceuren niet worden gehinderd door hisorische belemmeringen of onderlinge
laijver. Geleen valt buiten deze samenverking, hetgeen het aantrekken van

en Mol, de

Provinciale Dienst voor culturele aangelegenheden in Brugge. Tot besluit
houdt de Vlaamse letterkundige Wies
Moens een causerie. De expositie is te
bezichtigen van 12 tot en met 27 maart
dagelijks van 14 tot 18 uur.

Gymnastiekzaal
in Heugem
—
Maastricht
gesteld een

MAASTRICHT, 8 maairt
meenteraad van

Aan de geis voorgegaranMe-verklarang af te
ven aan de Stichting Sociaal Opbouwwerk Heugem voor het aangaan van 'n
vaste geldlening ad. / 180.000 bij de
Maastrichtse Spaarbank, bestemd voor
het realiseren van een gymnastieklokaal aan de Heugemer Pastoorsstraat.
Eem en ander houdt verband met een
wijziging in het Financieel Verhoudingsbesluit 1960, ingevoerd op 1 januari van dit jaar, waarbij het noodzakelijk werd de realisering van deze
zaal in te brengen onder artikel 72
van de Lager Onderwijswet 1920, teneinde een volledige dekking van de te
maken kosten uit 's Rijks kas te verkrijgen op grond van de Wet Financiëte Verhouding 1960. Bij besluit van 7
februari van dit jaar verleende de gemeenteraad reeds, toen op grond van
artikel 72 van de Lager Onderwijswet,
medewerking aan het beschikbaarstellen van een gymnastieklokaal en het
aanschaffen van het door de bijzondere
g.1.0.-scholen van Heugem voor het vak
lichamelijke oefening benodigd materiaal. De inmiddels bekend geworden
wijziging in bet Finanoiële Verhou-

Met instemming van het gemeentebestuur is daarop contact gezocht met de

stichting Cultureel Centrum te Sittard
die namens de gemeente de schouwburg beheert. Bij het eerste contact,
waarvan het informatieve karakter nadrukkelijk werd gesteld, bleek de samenwerking met Sittard ruimere mogelijkheden te bieden dan verwacht
werd. In Sittard bleek men de aangeboden samenwerking buitengewoon op
prös te stellen. Van die zijde werd
zelfs voorgesteld de beide stichtingen
„open te breken" en ze te verenigen
in één stichting, welke vooral de culturele belangen in een ruimer gezien
territorium zou gaan bevorderen. De
mogelijkheid, dat de nieuwe stichting
zelfs mede voorstellingen ln Geleen zou
gaan verzorgen, werd niet uitgesloten.
Naar aanleiding van deze in formatieve
bespreking te Sittard volgde een hernieuwd contact met het gemeentebestuur van Geleen, da tde Kunstkring
afls particuliere stichting de vrije hand
gaf om naar eigen bevinding haar beleid te volgen op grond van het bestaande subsidie. Het algemeen
bestuur van Geleen. dat de Kunstkrinf
leende aan de faits et gestes van het
dagelijks bestuur zijn goedkeuring en
het machtigde een kleine delegatie bestaande uit de heren Creusen, dr Jans
(Advertentie)

DEKENS
IN ALLE SOORTEN

WONINGINRICHTING

EINDERSTRAAT 32, KERKRADE

"

te zetten.
Inmiddels heeft het dagelijks bestuur
van de Kunstkring Geleen een wijziging ondergaan. Bij de reeds genoemde
overwegingen, welke tot de beslissing ■
in de Kunstkring Geleen hebben geleid
voegden zich voor de voorzitter, de
heer Creusen, nog overwegingen van
persoonlijke aard. Als gevolg daarvan
heeft hij het voorzitterschap neergelegd
Tot zijn opvolger is benoemd dr R.
Jans. De beer Creusen blijft lid van
het algemeen bestuur en hij zal zijn
ervaringen in dienst van de Kunstkring
Geloen blijven stellen.
Mede daarom neemt hö deel aan de
besprekingen met Sittard, waarin de
beide stichtingsbesturen naar een vorm
van samenwerking zoeken, welke nog
niet is geconcretiseerd. De tot nu gemaakte afspraken waarin begrepen het
financieel aantrekkelijk
maken van

abonnementen voor Geleense ingezetenen, gelden voorlopig tot en met het

volgende seizoen.

Bussen op 10 maart
als zondag

Maastricht viert
huwelijk mee
MAASTRICHT, 8 maart —De Oranje
Vereniging Maastricht houdt op de dag

van het huwelijk van prinses Beatrix
donderdag 10 maart voornamelijk voor
de jeugd een aantal activiteiten die zich
in de middaguren en 's avonds zullen
afspelen

Om half drie is er voor de jeugd in de
een toneevoorstelling „De
de zilveren sleutel', terwijl

schouwburg
prinses en

in

het Palacetheater de jeugdfilm
het Palace-theater de jeugdfilm
„Mr Hobbs gaat met vakantie wordt
vertoond, 's Avonds vindt er in de
schouwburg een uitvoering plaats van
hot Opern Ballet uit Aken, de Koninklijke Harmonie van Maastricht en de
Zuid Nederlandse Opera. Tezelfder tijd
sperlt het Promendade Orkest van de
radio omroep in de Staarzaal waar ook
de Mastreechter Staar zal optreden. In
de foyer is gelegenheid tot dansen Ook
de Dominicarnarkerk zal bij gelegenheid
van het prinselijk huwelijk worden omgetoverd tot danszaal. Het Stern Combo
en de Twilights zullen voor de muziek
zorgen. Voor schouwburg en staarzaal
kan vanaf heden van 10—12 en van
14—16 uur plaats worden besproken.
Op 10 maart zullen de bussen van het
in

GAB volgens de zondagsdienst rijden.
Zoals reeds eerder gemeld mogen de
café's tot 2 uur open houden. Bovendien mag overal gedanst worden

NKMB'ers hoorden
het „hoe
en waf
—

De heer
NIEUWSTADT, 8 maart.
Stoffels, bondsbestuurder van de NKMB

had zondag tot taak de Nieuwstadtse
mijnwerkers voor te lichten omtrent de
toekomst en wel naar aanleiding van
het feit dat Staatsmijn Maurits binnen
afzienbare tijd de poorten gaat sluien.
Spreker memoreerde dat er momenteel een team is, dat tot taak heeft
de procedure van omscholing, overplaatsing en pensionering voor de betrokkenen te regelen.
de heer Stoffels werden enige
uitgewerkt. Het gunstigst liggen de gevallen van hen, die
minder dan 5 jaar van de pensioengerechtigde, leeftijd zijn verwijderd, Daarna volgt de groep van degenen, van
wie de leeftijd vermeerderd mat het
aantal dienstjaren het getal 50 bereikt.
Deze personen hebben wel enig nadeel,
wanneer ze elders worden te werk gesteld maar de bijbetaling duurt toch
nog diverse jaren. Ook voor hen, die
op oudere leeftijd in het mijnbedrijf
kwamen en voor wie het aantal dienstjaren dus niet zo hoog kan liggen, gelden aantrekkelijke regelingen. Vanachter de bestuurstafel werd all-e vertrouwen gevraagd voor de toekomst. Men
kreeg de raad niet te schromen ean bezoek te brengan aan het varplaaitsingsbureau op de Staatsmijn Maurits.
Het huishoudelijk gedeelte van de bijeenkomst had een vlot verloop. Uit het
verslag van secretaris Hamers bleek,
dat de afdeling in het afgelopen jaar
zeer actief s geweest. Het aantal leden
bedraagt momencel 152. Penningmeester H. Klaassen gaf een overzicht van
Door

voorbeelden nader

—

Het we-

reldvermaarde Italiaanse kamer-

orkest I Musici heeft zaterdagavond in de Sittardse schouwburg
voor een talrijk publiek een voortreffelijke uitvoering verzorgd.
Wat deze muzikanten te bieden
hebben, grenst aan het volmaakte. Technisch valt er niet de geringste oneffenheid te bespeuren.
Het spel is van pure muzikaliteit
doortrokken.
PIETRO Locatellis Intpoduzlone Teatrale no. 5 opus 4 vormde het openingsstuk op deze avond. De vurige bewogenheid, voortkomende uit de Italiaanse vioolstijl van die ttjd, verkreeg alle
reliëf. Tot in de fijnste nuances bleef
alles helder en doomichtig. Antonio
Vivaldi, tijdgenoot van Locatelli, heeft
als componist de literatuur voor strijkers met een groot oeuvre verrijkt. Zelf
violist, was hij bijzonder op de speelwijze en techniek ingesteld, waarvan
ook zijn vele composities getuigen. Uit
zijn groot aantal vioolconcerten spelde Anna Maria Cotogni het concert in
Bewonderenswaardig
A grote terts.
was vooral het samenspel tussen soliste en orkest. Prachtig afgewogen tutti-gedeelten tegenover bet concerterende element in «le muziek, dat door dit

kamerorkest zo uitstekend

wordt

be-

grepen.
Vanuit deze gezichtshoek moest men
wed even aan de klanken wennen, toen

wondering sprak.

HET ORKEST voor strijkers opus 20
van Felix Mendelsohn is een lang en
interessant stuk muziek. Wait deze musici hiervan maakten was fantastisch.
Men denke alleen al aan de doorzichtigheid in het scherzo, waarin alle acht

instrumenten individueel behandeld
zijn in contrapuntische vorm. Hierin
kon men het orkest beluisteren in de
meest moeilijke facetten van ensemble

techniek.
Een ovationeel applaus
het orkest
werd viermaal teruggeklapt
werd
beloond met twee toegiften: het allegro uit de sonate dm C grote terst van
Rossini, virtuoos en briljant gespeeld,
en de „Etude pour le pizzicato" van de
Zwitserse componist Frank Martin.
Martin's werk, geënt op de techniek
van Arnold Sdhönberg. kreeg een knappe vertolking. Het publiek was begees-

— —

LSO-concert
in Hanenhof,
—Onder auspiciën
Kunstkring Geleen cal het Limburgs Symphonieorkest op vrijdag II
maart om 8 uur in de Hanenhof zijn
vierde abonnementsconcert geven. Als
solisten werken hieraan mede Jacques

GELEEN, 8 maart

foelt Uzich moe?

Futloos, dag in dag uit?
Laat Sanatogen U helpen.
Neem het dagelijks en
merkhoe Uw oude energie

enievenslnst terugkeert.

(jP

Sanatogen
I Het versterkend middel

«IJ^

voor jong en oud

van de

viool, Johan de Nobel, cello en
Jo Dusseldorp piano. Zij zullen het Tripelconcert voor viool, violoncello en
piano van L. van Beethoven uitvoeren.
Onder leiding van André Rieu begint 't
LSO de uitvoering met de ouverture
„La Gazza Hadra" speelt na de pauze
Symphonic d'lnstruments a vent van
Igor Strawinsky en de suite nummer 2
in b van J. S. van Rossini en Bach.
Übaghs

genoemd. De heren Ha-

beek werden herkozen

in

INZICHT
MUNSTERGELEEN,

8

”

Halhet bestuur.

maart.

—

Ook

de afdeling Munstergeleen van de
NKMB was in vergadering bijeen.
Hier gaf voorzitter J- Sauvé, die tevens
hoofdbestuurslid is, een uiteenzetting
van de problemen, die samenhangen
met de sluiting van de mijnzetel Maurits. Spreker gaf een duidelijk inzicht
in de mogelijkheden, die voor de mijnwerkers worden geschapen. Er zijn ook
mogelijkheden voor degenen, die trachten zelfstandig een nieuwe werkkring te
verwerven. Dit kan echter alleen in
overleg met de bedrijfsleiding, daar de
afbouw van de Maurits geleidelijk aan
moet verlopen.
Na afloop van de spreekbeurt werden
vele vragen gesteld. De meesten wist
spreker te beantwoorden, maar sommige vraagtekens bleven er. Over het algemeai was er groot begrip bij de leden voor de vele aspecten, die eer
mijnsluitin? met zich brengt, maar het
zal in ieder ?eval zó moeten zijn, dat
de mens. die hierbij betrokken is, voorop wordt gesteld. Voor men de spre-

ker het woord had gegeven, waren de
jaarverslagen van secretaris Tn. Bos
en penningmeester J. Voots onder dank
goedgekeurd. De aftredende bestuursleden Sauvé, Donners, Lambrechts en
Keüzers werden bij acclamatie herkozen.

gemeente
geen nieuw

gemeentehuis bouwen

aan de
Nieuwe Markt. B. en W. vinden
de financiële lasten, hieraan verbonden, zo zwaar, dat ze niet
kunnen opwegen tegen de voordelen. Door verbouwing zal het
huidige gemeentehuis nog tientallen jaren dienst kunnen doen.
Het is wel gewenst, aldus B. en
W. de verbouwing in twee fasen
uit te voeren.

De eerste fase omvat hoofdzakelijk 'n
herindeling en uitbreiding van de kantoren van gemeentewerken en bouw- en
woningtoezicht, met het maken van een
rechtstreekse verbinding binnenshuis
van deze kantoren met de secretarie,
de bouw van een nieuwe brandvrije
archiefruimte met kantoor voor de archievaris en zo meer. De kosten worden geraamd op 18.000 gulden.
Tn de tweede fase komt dan aan de

Kwaliteit wegen en huizen laat te wensen over

„KA VIKSBOSCH VOELT
IN
ZICH
HOEK
GEDRUKT
—
”

„Terwijl SusSUSTEREN, 8 maart
steeds meer uitbreidt en
verfraait, nieuwe gronden bestemt voor
woningbouw en wegenaanleg en uitstekende dienstgebouwen opricht, zakt
de oude wijk „Kaviksbosch"
steeds
meer weg. De kwaliteit van de wonin-

teren zich

gen wordt met het jaar minder. De wegen rond het blok zijn bijna onbegaanbaar en onberijdbaar, terwijl de
verbindingen met het „moederdorp" en

de buitenwereld zeer veel te wensen
overlaten. „We voelen ons steeds meer
in een hoek gedrukt", zo oordelen de
bewoners van „Kaviksbosch" over de
wereld rond zich en over de wijk die
ze bewonen. De 52 huizen hier werden
in begin van de twintiger jaren —toen
de Nederlandse spoorwegen woningen
nodig hadden voor hun werknemers
gebouwd in opdracht van het spoorwegpensioenfonds. In latere jaren hebben vele van deze woningen kortere
of langere tijd leeggestaan. Nadien
kwam meer vraag omdat ook de huizen
niet meer uitsluitend bereikbaar waren voor werknemers bij de Spoorwegen. Op 3 november 1955 ging deze
wijk in eigendom over aan de N.V.
Noord-Hollandse
Levensverzekering

—

Maatschappij uit Alkmaar, die nog altijd eigenares is van de woningen, de
wegen en een groot terrein rond het
blok.

ze verzinken momenteel in het niet bij
de nadelen".

NADELEN

„HET IS met de eigenares een vreemde geschiedenis", zegt ons burgemeester J. A. Gijzels. „Diverse malen hebben we geschreven om een ontmoeting of een onderhoud maar we krijgen
zeifs geen antwoord. Ook vandaag gaat
weer een brief weg naar N.V. NoordLevensverzekering
Hollandse
Maatschappij, maar zeer waarschijnlijk haalt
dit schrijven niets uit. Zelfs aangetekende brieven lokken geen enkele reactie uit. Vier jaar geleden hadden we
eindelijk een afspraak gemaakt om Kaviksbosch en omgeving eens te bezien.
Een vertegenwoordiger van een wegenbouwmij. en een ambtenaar van de ge-

„Elders in de gemeente Susteren is de
nieuwe tijd goed te merken", zeggen de
Kaviksboschenaren. „Het gehalte van
de huizen wordt beter en op vele wegen kan men biljartwedstrijden hou-

In Kaviksbosch ziet men precies
het tegenovergestelde. Sporadisch wordt
iets gedaan om de woningen intact te

den.

houden. Als het regent kan men zwemwedstrijden houden in de poelen en

plassen op de straten. Dan ligt „De Bagger" niet in „Hommelheide" maar in
Kaviksbosch. Je kunt geen stap buiten
de deur zetten of het water vult je
schoenen. De kinderen moeten „poeltje
springen" om in school te komen. Het
gekke van het geval is dat niemand
naar ons omkijkt. Men laat ons gewoon
aan ons lot over. Of we klagen en of
we vragen, de toestand blijf eender.
Dit is zeer jammer omdat het wonen
op een dergelijke rustige plek ontegenzeggelijk ook voordelen heeft. Maar de-

GEEN OOR

meente waren op tijd en plaats aanwezig. De eigenares liet gewoon verstek
gaan zander bericht of verontschuldiging." Burgemeester J. A. Gijzels moet
toegeven dat de kwaliteit van de woningen hard achteruit gaat en dat de
tostand van de wegen gewoonweg bar
is. „Er moet iets gebeuren in deze wijk"
zegt hij. „Zo kan het niet Wijven."

—

£

BEEK, 8 maart
De muur in
Raadhuisstraat te Beek, die enkele J*
ren geleden een landelijke vermaal*
heid kreeg is gedeeltelijk afgebro»?
en vervangen door een laag muurwjj
Het deel nabij de hervormde past<"*j
staat nog overeind. Het is nog
zeker of dit gedeelte ook zal wor"3

"J'J

*!J
landelfljj
dankte de muur aa*,-.
welke erover werden Pj

gesloopt. Hierover is nog overleg
monumentenzorg gaande. De

vermaardheid

raadsdebatten,
voerd. De hervormde kerkvoogdij
enkele jaren geleden de gemeente
>een bijdrage gevraagd in de

van restauratie

'"J*J
k"B^
van hervormde kerk

pastorie. Aangezien de muur in
Raadhuisstraat het gemeentebestuur,
lang een doorn in het oog was, Jj
men de kans schoon
meende
om de muur verwijderd te
door hiervan het verlenen van sul>9'|7
afhankelijk te stellen. Het raadstid
Heymans. die zich tijdens de besp>jj
kingen hierover niet aan het reg'en)!!s
van orde hield, werd door de t°e. lll~jf

"

—

—

J*J!

kr''S»
*

Minkenberg

u*>

troffen, waarbij werd bepaald,

da'iS

lige

burgemeester

raadszaal verwijdei'd. Toen de gon,<^
deren weer wat gekalmeerd warefl^
er
mede door tussenkomst van Pfï
toor Voncken —toch een overeen*0*!;
tussen gemeenten en kerkbestuur *S

—

muur geheel of gedeeltelijk zou wO»"**'
vervangen door een laag muurtje w**ïg
achter een plantsoen of een tu'n *3
worden aangelegd. Er zouden in
geval winkels of huizen mogen
gebouwd, zoals het gemeentebestuur *^!
eens ooit had gewild.
Op de bijgaande foto ziet men Xe
links de nieuwe hoogte van de ni*j|
Ket middengedeelte staat nog.
de hervormde pastorie op de *c
grond is de muur van de top bero<"

*2
w<>r3

"?J.
<5,

Beek bouwt geetf
gemeentehuis op
de Nieuwe Markt

— De
Beek zal voorlopig

dingsbesluit heeft het noodzakelijk gemaakt een andere modus te kiezen.

Mozart's Pianoconcert 1 A grote terts
K.V. 414 opklonk.
HELDERHEID en beheersing stonden
bij de soliste, Maria Teresa Caratti.
voorop Briljante klavier-passages vormden met de korte orkestgedeelten een
aantrekkelijke eenheid. Feilloos musiceren in alle opzichten tussen solist en
orkest is iets, dat men maar zelden
hoort en het was dan ook geen wonder, dat uit het applaus meer dan be-

mag worden

mers, Wieldens, Schrouff en van

BEEK, 8 maart

Briljant concert
IMusici, Sittard
SITTARD, 8 MAART

Beekse muur
ten dele
afgebroken

In Nieuwstadt en Munstergeleen

„WIJ moesten eigenlijk de allerbeste
wegen hebben in Kaviksbosch", zeggen
de inwoners, „omdat we zo ver van al-

len en alles af wonen. Kerk, scholen en
dienstgebouwen liggen ver weg en vergen elke dag veel tijd. Vaak wordt een
weg langer en moeilijker, als hjj slecht
is en dit is hij hier het gehele Jaar
door." Ook inwoners van Kaviksvosch
hebben diverse malen hun klachten per
brief kenbaar gemaakt aan de eigenares. Er is nooit antwoord gekomen
en mede hierdoor komt er een kregelige stemming onder de huurders. „Het
is gewoonweg een schandaal zoals men
ons behandelt en de wegen laat liggen"
zeggen de Kaviksboschenaren. „Men
zou niet zeggen dat wij in Kaviksbosch
ook in 1966 leven. We denken vaak dat
wij nog huizen in de Middeleeuwen en
vragen

ons

af of eeuwig dergelijke toe-

standen geduld mogen en moeten worden. Per slot van rekening betalen wij
toch onze huur en hebben naast plichten toch ook rechten...."
Op de

foto:

Dat de wegen in Kaviksbosch te

Susteren

erbarmelijk zijn,

foto duidelijk zien.

laat de

orde de verbouwing

en

uitbreiding v

.

Plar"Jl.

de secretarie-afdelingen. De
voor deze tweede fase zijn in voo&i
reiding. B. en W. stellen aan de t*
meentaraad, die woensdag 9 maart °v
half 8 in openbare vergadering bti**L
komt, voor om met een en ander »"
koord te gaan.
Een andier voorstel betreft de verK**!j,
van een terrein van 6.50 ha a«n
Staatsmijnen ten behoeve van de
breiding van het polychemiebedriji.
met de staatsmijnen een prijs
f5 gulden
per vierkante meter overf**

-

%
'JL
*"%.
2°L

gekomen.

Sport
Jeugdraad van Beek b*^,
het gemeentebestuur gevraagd eens
te schieten met de sportaccomnioó'»,rf
Naar aanleiding hiervan delen B. *»,f

De katholieke

"

mee dat het sportpark „Carmel"
enkele maanden in gebruik kan wot et
genomen. Voor de bouw van kleed-tfj
wasgelegenheden is in de begroting
J!ï.
een crediet van 46.000 gulden
ber*»^Dit is voor de realisering
van de Pv.t
nen ontoereikend. Een nieuw
pl»n
deze accommodatie is thans in bc*Zr
„
kmg.
Te zijner tijd zal het sportveld in N**
beek verdwijnen. Daarom zijn de
nen voor uitbreiding van 't huidige *%#-park al in voorbereiding. Hierbij lS„ 't

"^

°^

kening gehouden met de aanleg
zwembad, de verbetering van de x^
gangswegen, de parkeermogelijkh^

va»^

an dergelijke.

Wachtverbod
heer Bours heeft
de raad venffl
het wachtverbod in de Station^'
jj
met te doen gelden van 19
's aV'jjj
uur
tot 7 uur 's ochtends, aangezie" Jit
hiervan schade voor zijn zaak verWj $
B. en W. stellen de raad voor »'a sl>
e
dit verzoek in te gaan. Zij achta" .jjonbeperkt wachtverbod
een onvern^e
De

lijke maatregel

zolang

de

gebre**^

Rijksweg niet is verbeterd
ia**
Daarbij beschikt men in de Vel^j<lover zeer ruime parkeermoge'iJß.j i'
Tenslotte wordt de raad voorgeste'

e-

_ g
wefel

nodige gelden te

fourneren om

<JS,

biele kleuterscholen te Kerensho"?;
Genhout aan de wettelijke eisen
ten voldoen.

""

(Advertentie)
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Een geschenk waarvan men
zal zeggen:
„WAT PRACHTIG",
vindt U alleen bij

gesckenkenhuis
loofdistraat 48 Kerkrade
Tel. 04445-2800
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Nieuwe kerk
voor St. Jozef
in Smakt
VENRAY,
—
Smakt

reeds een bedrag van
meer dan f 100.000,in het bouw-

gestort De eigenlijke
w^ onien van
Smakt, gebouwd

zal door deze ver-

opvangmogelijkheden
hl?!,bedeva
"?" de
art?oord niet in hot gedmni
urene komen. In Smakt komen nog alaart en juli duizenden
Sen,lUnSen.
U 11
gehele land ter h^w6t hf oedoeüng
S
van de orde
~de
der L?
Ongeschoeide Carmelieten
toK^T?
kloostergebouw een verdie-

in

t 1S

nn»
Pmgscentrum
voor teken en religfeu9tlch*en wanneer ah gevolg
van
'
aUSatieplannen
Priesteropleiding in Nederlandvo<*
dit Sgebouw gedeeltelijk vrijkomt.

Priestt1 "?ntJ

*

”

De Heerlense musici Harrie en Emile Biessen, de eerste pianist, zijn
jongere broer virtuoos op fluit en piccolo, hebben hun toernee in de
Verenigde Staten achter de rug. En dat met een succes dat er niet om
liegt. Harrie Biessen kan nu vertellen hoe hij op straat in New Vork
door een totaal vreemde passant werd aangesproken, die hem uitvoerig en in heel krasse termen complimenteerde om zijn weergaloze
piano-techniek en Emile Biessen kan de New Vork Times zo hij wil
uit zijn zak halen en de geïnteresseerden laten lezen dat hij door de
muziekcriticus van dat blad tot meester is geslagen. De trip naar de
Verenigde Staten is voor de gebroeders Biessen een hard gelag geweest dat hen veel energie, transpiratie en pecunia heeft gekost maar
dat dan ook in een plezierig gelach voor hen is geëindigd. De uitslag
intelligent geformuleerd door Amerikaanse topcritici, biedt Harrie
en Emile Biessen uitzicht op prachtige kansen en
het woord komt
bij deze virtuosen en harde werkers zeker aan de beurt
op we-

—

—

reldroem.

—

—

I

kestspel

cato ontwikkeld dat bij het explosieve
Amerikaanse publiek goed is aange-

In zijn studio, hem door het gemeentebestuur van Heerlen ter beschikking gesteld, heeft Harrie Biessen het
druk met de pers te woord te staan
en impressario's elders uit het land.
Op 20 maart zal hij in de Heerlense
Stadsschouwburg,
onder auspiciën
van de Culturele Raad Limburg met
zijn broer Embile hetzelfde concert
brengen,
de Piano-Fluit-Maraton

komen.

„De mensen in Amerika zijn geweldig
progressief. Zij vielen de jonge Nederland, ook progressief. Ik heb bijdriessen, Peter Schat, Kees van Baaren goed aan. Zij vinden ons, in Nederland, ook progressief. Ik ben bijzonder veel steun gehad aan de bekende publicist Max Tak. Hij heeft
ons een interview afgenomen voor
zijn AVRO-programma op dinsdag om
17.15 uur. Hij zei alle vertrouwen te
hebben in het optreden van Toon
Hermans in New Vork. Doe de groeten aan de voorzitter van Pancratius"
zo zei hij bij ons afscheid. Het is een
interessant land en voor ons een ge-

waarmee 't Amerikaans succes werd
bereikt. Met 'n gewettigde trots toont
Harrie Biessen ons The Washington
Post, waarin niemand minder dan
Cecelia H. Porter de Marathon in een
beschouwing over 5 kolom bespreekt.
De piano-virtuoos Harrie Biessen
heeft ook in zijn wijze van brengen
iets overdonderends, dat niettemin
overtuigt.

Zijn

voordracht werkt
sensationeel op de toehoorders in die
dan de muziek waarnemen als door

Wij spelen gemakkelijk samen. Emile
en ik. Als ik begin weet hij wat hij
doen moet en ook omgekeerd. De no-

onze vingers. Het
had telkens het meeste applaus".
tities zitten in

stuk

P.H

mooie
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££*"
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De nieuwe deken van Gulpen spoorde
hierna allen aan om in deze tijd van
wetenschap en techniek de ruimte te
scheppen
om gezamenlijk de H.
Eucharistie te vieren.
De kerkelijke plechtigheid werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor
in samenwerking met het Gulpense
gemengd koor. In Huize St. Jozef
volgde hierna een urenlange receptie.
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Op overweldiGulpen zondagavond de nieuwe pastoor-deken dr. F.
Hennissen ingehaald. Tal van parogende

wü'ze heeft

chianen, onder wie de burgemeester,
de beide wethouders en enige raadsleden, de beide harmonieën, de ruiterdub en andere deputaties van verenigingen, hadden zich rond vijf uur aan
de kapelanies verzameld. Burgemeester mr van Rijckevorssel sprak hier
een welkomstwoord en zei verheugd

te zün dat het een jonge pastoor-deken was, die het bestuur van het 17
parochies omvattend dekenaat Gulpen

naar— . internationaal viswater
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Ned"land
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Nederfavoriet- Voor de
weoitrijden eJ
Montereau (Fr.) kunnen
lanri is

70ifc

wedstrijden in
in

r°te

de

deelnemende landen elk twee

teams
van twee hengelaars afvaardigen. Voor
Nederland zijn hiervoor aangewezen de
heren Pannekoek, Berkel-Roderijs, G.
Broeren, Beugen, S. Knapen, Tegelen en
Fr. Timmermans, Reuver. Twee Limburgers dus op vier
!

GEKOZEN

Limburgers uitstekend voor de (mooie)
dag. Vooral de Bergenaar Hub. Pepels
bleek in formidabele vorm. In beide eerste wedstrijden bezette hij de bovenste
plaats en werd in de laatste wedstrijd
zesde. Hij ving in een Uur 59 vissen en
bleef slechts één exemplaar beneden zijn
eigen record. Het weer was op „Eiba"
afgelopen zondag uitstekend. Geen won-

administrateur
van de
uit Amsterdam
Overbeke zijn"

der dat de

de heer

AHB,
sprak

De ploeg naar de wereldkampioenschappen in Greet Yarmouth (Engeland) wordt
gekozen als de interlands, die meetellen
voor de eindstand van de selectieploeg
achter de rug zijn. De stand bij de
hengelmatadoren is momenteel: Pannekoek, Berkel-Rodertjs; W. van Deur,
Roermond; Hub Pepels, Berg aan de
Maas; G. Broeren, Beugen; S. Knapen,

en tenten bouover „graag hier
wen. Met hem waren meerdere supporters aanwezig uit Grevenbie;it, Obbicht
en naburige dorpen. Ook zonder een hen
gel was het een verrukking aan bet

Brands, Den

„De samenwerking van de Algemene
Hengelaarsbond met de Limburgse af-

Tegelen; Fr. Timmermans, Reuver; W.
Bosch, Nic Alles, Utrecht;

Fr. van Deur, Swalmen en R. Duinker,
Amsterdam. Met 'n tweede, derde vijfde
en 'n achtste plaats is Limburg heel goed
vertegenwoordigd en de zuidelijkste provincie is het sterkste hengelgewest van

Nederland.
Ook zondag

in

Grevenbicht kwamen

de

water te

vertoeven.

PERFEKT
deling en verenigingen is perfect", vertelde ons de heer Overbeke.
We behoeven uit Amsterdam maar even een
telefoontje te geven en alles is in orde-,
viswater, vissen, controleurs en heerlijk weer. We komen graag naar het

plaats

Ik ben niet gekomen om gediend te

KONING SALOMO
EN DE SCHOENLAPPER

.eet, uur

weersomstandigheden

vindt, zijn het toch de zonnestralen
uit uw harten die mij zo goed doen.

TONEELGROEP ENSEMBLE

«maart

Vent.

baat iedereen te danken voor
de
geestdriftige ontvangst. „Hoewel deze installatieplechtigheid onder zeer

geworden.

(Advertentie)

(la"

geaccentueerd

Nieuwe pastoor-deken
Gulpen geïnstalleerd

sche Improvisaties?"
„Fantastisch. Maar de critici hebben
het nog niet helemaal verwerkt. Men
geloofde niet dat het improvisaties
waren.

scheurend van snelheid. Harrie Biessen heeft een bijzonder vinger-stac-

Hll

duidelijker

dering hebben voor deze interpretatie.
Van de onverwoestbare Strawinsky. die
zich nu met zijn 84 jaren nog altijd hevig gelden laat. speelden tenslotte drieën-twintig hout- en koper-blazers van
het L.S.O. de „Symphonies d'lnstruments ïi

Vooral
verbaasd zijn we over het geweldige reactie-vermogen der Amerikanen"
„Hoe reageert men op uw Atmosferiweldige ervaring

twee scherp gespannen zintuigen, die
elkaar in zijn muziek ontmoeten. Cecelia H. Porter sprak over een soort
Tarzon Toccata bij zijn vertolking
van Andriessen werk, het is .ver-

Guttecoven en Heel
wonnen Limburgse

wat

hadden kunnen worden; Duitse pianisten plegen het werk wat forser aan te
pakken, maar men kon toch veel waar-

Vijf kolom

T In de
Wl,Urs

"

Pagina 13

HET LIMBURGS SYMPHONIEORKEST gelooft men in sprookjes. In
de loop van dit concertseizoen beleefden
de abonnementhouders al de première
van Polene's „L'Histoire de Babar", en
in het nu afgelopen week-einde werd
hun voorgetoverd Debussy's „La Boite a
joujoux"; de ernst, die dodelijk kan zijn
en de eenvormigheid van het geijkte repertoire worden zodoende doorbroken.
Vooral de Franse muze verwijlt gaarne
in sprookjesland, en Debussy, die zijn
laatste werken met „musicien francais"
signeerde, ontvluchtte de barre werkelijkheid zowel als de zwaarwichtigheid
in een toonkunstige toverwereld. Maar
klinkende werkelijkheid maakte hij het
traditionele
Franse
muziek-ideaal:
„chercher hur.blement a faire plaisir".
is
Speelgoeddoos"
„De
ie drie
Eigenlijk
taferelen als piano-muziek bedoeld, en
hoe kundig Caplet het werk ook georkestreerd heeft, de intimiteit en de kinderlijke eenvoud van het oorspronkelijk
klankbeeld lijden er toch onder. Wij zijn
er niet zeker van.of de aan dit programma als solist medewerkende Amerikaanse pianist Norman Shetler niet beter
ook hierin had kunnen soliëren Hij is
de vaste medewerker van de Wiener
Fadenbühne, welker leider Arminio
Rothstein artistieke handpoppen en marionetten grappig en gezellig liet bewegen en hupsen. De originele kleurige
plaatjes, door André Helle getekend,
kwamen in de poppenfiguren wel tot
leven, maar het fijne sfeerverwekkende decor ontbeerde men toch wel in de
levensgrote poppenkast, die nu in het
concertzaal vóór het orkest was opgesteld.
VOOR DE PAUZE VAN deze abonnementsconcerten te Heerlen en Maastricht
was het een echt concert; zij 't toch ook
weer zonder geijkte muziek. Wel behoort de 100e simfonie van Haydn daar| toe. maar men mag ze ons bij tijd en
| wijle graag voorschotelen. Het is een
j wat men noemt klassiek meesterwerk,
1 in zijn overzichtelijke en evenwichtige
eenvoud, die pure, vloeiende, welluidende klank bevat. André Rieu gaf er een
zeer fraaie vertolking van met een orkest, welks klankgeving deze avond
j misschien wel doordat het bij toeval zat
I aan houten in, plaats van de gebruikeI lijke hard-resonerende ijzeren lessenaars
j mooi rond en sonoor was.
NORMAN SHETLER speelde de Bur:
ke van Richard Strauss heel zelfbewust
en met Amerikaanse flair voor romantische mededeelzaamheid; het is een
jeugdwerk van de vroeg-erkende Duitse
meester-componist, en zonder dienst latere hang naar diepzinnigheid stalt hij
vroeger-romantisch idioom uit in knap
en gedreven handwerk. Technisch kon
■
de pianist de opgave ruimschoots aan,
terwijl de syncope-werkingen in het or-

De Biessens gaven een concert in
Philadelphia, een in Washington en
twee te New Vork. Zij speelden
werken van Harald Genzmer, professor in Freiburg (W.D.), van Willy
Paulissen de sonatines voor piano I,
II en 111, van Louis Andriessen, van
Kees van Baaren, Willem Pijper,
Henri Dutilleux, van Debussy, Bartok en Prokokieff en zij eindigden
hun concerten met atmosferische Improvisaties, onderverdeeld in Perceptio, Emotion, Dialoque (van fluit, piano en piccolo). De werken van Andriessen, van Baaren en de Atmosferische Improvisaties oogstten het
meeste applaus. In New Vork wilde
het publiek de zaal niet verlaten; de
toneelmeesters waren genoodzaakt
hun toevlucht te nemen tot een kunstmatig einde, want zij wilden toch
wel op tijd thuis komen.

SITTARn
de
Sittardse
middag

1966

Toonkunstige
sprookjes

HEERLENSE MUSICI ALS GROTE
VIRTUOZEN IN U.S.A. ONTHAALD

«je

Door-verschillende acties, speciaal onbedevaartgangers, kon de afgewL ,drie
jaar

„The Biessens

van

maart

BIJ

1890 daterende kapel.
Een gedeelte
van de nieuwbouw zal
tevens dienst
doen als kapel voor
het klooster van
paters Ongeschoeide
Carmelieten,
«««e sedert 1947 in de dorpen
Smakt
en Hothees de zielzorg
waarnemen.

omstreeks 1650,

H

Marathon koncerten

8 maart
In het rektoraat
(gemeente Venray), het enige
bedevaartsoord van de H. Jozef in
Nederland, zal dit jaar een begin gemaakt worden met de bouw van een
nieuwe kerk ter vervanging van
de uit

St

P

Dinsdag 8

zuiden, omdat hier zoveel uitstekende
vaklieden het aas uitwerpen en omdat
we met zoveel hartelijkheid worden omringd. We mogen niet anders neggen of
de geselecteerde hengelaars uit het zuiden zijn een sieraad voor Je Bond"
Mede door het streven van de AH3 heeft
men in regeringskringen veel meer begrip gekregen voor de rol, welke het
hengelen speel l in de vrijetijdsbesteding.
Regelmatig heeft het bestuur contact met
Den Haag, waar men graag gebruik
maakt van het advies van de AHB.
„Hierdoor hebben we reeds veel voor
onze leden en voor de hengelaars in 't
algemeen kunnen doen", aldus de beer
Overbeke. „Natuurlijk staan er nog vele
punten op onze verlanglijst. Graag zouden we spoedig weer „klare" rivieren
zien omdat de visstand zeer lijdt onder
de sterke vervuiling van onze open waters. In Limburg is in de laatste jaren
wel een en ander verbeterd, mede door
de inzet van de AHB. We hopen vaak
nog waar te maken", aldus besluit de
heer Overbeke „dat de AHB Den Haag
veel dichter bij het zuiden heeft gebracht"!

aanvaard had. Hij verzekerde dr.
Hennissen dat deze op de volledige
steun van het gemeentebestuur kan
rekenen in alle zaken die beider
werkterrein raken. De burgemeester
sprak de hoop uit dat de nieuwe pastoor-deken een lange en vruchtbare

in Gulpen mocht hebben.
Deken Hennissen had zeer veel waardering voor het aanbod tot samenwerking van de burgemeester en was bijzonder onder de indruk van de massale opkomst van de Gulpenaren.
Onder begeleiding van de verenigingen, het gemeentebestuur en de aanwezige geestelijkheid ging men vervolgens naar de dekenale St. Petruskerk, waar een H. Mis gecelebreerd
werd. Nadat mgr P. van Odijk de benoemingsbrief had voorgelezen, werd
de Eucharistieviering in concelebratie voortgezet.
Dr. Hennissen nam tijdens een toespraak nogmaals de gelegenheid
te
arbeidstijd

Bertus Aafjesavond in

Hoensbroek
—

HEERLEN, 8 maart
De Culturele
Raad in de gemeente Hoensbroek
heeft de dichter Bertus Aafjes, die
sedert jaren op Kasteel Hoensbroek

woonachtig is. bereid gevonden deel
te nemen aan een literaire avond die
aan zijn werk gewijd zal zijn. Deze
avond vindt op woensdag 9 maart
plaats in Hotel Amicitia aan de Markt
te Hoensbroek. Annemiek Moonen,
Francine Dreessen, Frans Keulen,'
Jeannette Bus en Jan van Heteren.
leden van Toneelgroep „Sint Arda-

lion" zullen declameren uit

zijn werk.

Er staan twee voordrachten van de
dichter zelf op het programma. De
heer P. Stalmeier, directeur van de

Hoensbroekse muziekschool en voorzitter van de Hoensbroekse Culturele
Raad, zal zorgen voor een muzikale
omlijsting aan de piano.

(Advertentie)
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Wij nodigen U uit bij de
OPENING van ons café

9*
Tref
pent
't

|wl
introduceert:

Drievogelstraat 10, Spekhoïzerheide
op WOENSDAG 9 MAART A.S.

Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Aanbevelend: G. H. BRANDER-RITSEMA

1

FRESH-START
de sensationeel

Wij vragen:

1

Geurig

LOODGIETERS
of ongeschoolde arbeiders

|

Jan Campertstraat 34, Molenberg-Heerlen.

Vogt,

Limperg, Dijker, Nijst & Co.
ACCOUNTANTS

nieuwe
kristal-crème
van Pond's.

vragen voor hun kantoor te Heerlen

1

EERSTE

|

ASSISTENT-ACCOUNTANT'

wBSflB»^" iflB

v^

Vereisten:

——
——
—
—

Uw wispelturige jongehuidje heeft iets nodig,
dat reinigt, neutraliseert en onzuivere
huidplekjes helpt voorkomen... Fresh-Start
van Pond's doet dit allemaal tegelijkertijd,
want deze sensationeel-nieuwekristal-crème
werkt drieledig.

/

WckWw**--^

jg^j^jjaojft

ïüEHHB^^H^r^L?

\

\

j»^B

gevorderde studie N.I.VA
ervaring in de accountantspraktijk

ruime

Geboden wordt:
interessante werkkring
goede salariëring
Itegerrioetkoming in studiekosten
reiskostenvergoeding voor forensen
—■

I

IEEWEGT

Deze doorzichtige „kristal-crème" smelt
direkt op de huid. Daarom dringt zij diep in
de poriën door en haalt letterlijk het vuil eruit.
Al na de eerste keer voelt u hoeveel frisser en
schoner uw gezicht is.

Sollicitaties stiet uitvoerige inlichtingen worden gaarne ingewacht aan het kantooradres te Maastricht, Tongersestraalt 6, telefoon 04400—15243.

1

tot aan de

pensioenregeling.

WiltU
kapper(ster)
worden?

Inlichtingen :
Dameskappersvakschool.

Lentestraat 9c. Heerlen
XX

Zelfklevende naamtransfers
voor autoportieren enz. Zelfklevende letters voor auto's
en etalageruimten enz. in de
maten van 2'A t.m. 40 cm.
Stempels.
Verkeersborden

»P5y^AWK

-

(zeer korte levertij d). Straa t
naam- en huisnummerborden in diverse uitvoeringen.
Lichtreclames.

Zuid Ned. Naamplaten
Onderneming

-'aS

G. TER VEEN

ik

Geleen, Graaf Huynlaan 3
tel. 04494—5888 (4 lijnen) *

I

2 NEUTRALISEERT
Fresh-Start neutraliseert het overtollige
huidvet. Een vleugje onzichtbare Fresh-Start
onder uw make-up verzekert u van een
sprankelende, gezonde temt de hele dag lang.
Uw „glimgezicht" behoort voorgoed tot het
verleden.

|H
|P

-

mi

laatste trek!
geurigeKentucky tabak en niets dan
dat! zoveel méér aroma, zoveel béter
gemêlangeerd...een wereld van rookgenot kreeg, met het stempel van
„De Weduwe", een wereldreputatie

1

■%
■ WJT
11
K

■^■■m.

V weegt mis.

schien

150, i

170 of zelfs
200 pond? Voelt u zich
gauw moe of te zwaar?
Gebruik dan voor vlug en
betrouwbaar gewichtsverminderen TEZET SLANKHEIDSKORRELS uit Heidelberg, een zuiver natuur.
produkt. Overtollig vocht
wordt nit de weefsels afgescheiden, lastige vetaanzettingen verdwijnen en u
voelt u zelf met de dag
prettiger en GEZONDER
Vraag uitsluitend TEZET

||
|f|
Wi

slankheidskorrels,

gemak-

kelijk gebruik door 's avonds
1 theelepel korrels in te ne-

men. Verpakking voldoende
v. 4 weken 4,95. Verkrijg.
baar bij nw Apotheek of

’

drogist.

DEK- |
KLEDEN
" m ’ —
m
’
""
""
""
"Klinkenberg
te koop

nieuw v.a.

per

gebruikt

per 2.
Te huur

31T17T

ONZUIVERE
DT
Xlr^Ll 1 HUIDPLEKJES

v.a.

Werkschorten

Fietstassen
Gereedschapstassen

1

Heisterberg 78-84

Hoensbroek
telefoon 1888

Jaarbeurs
nieuws!

-

een ruime,

kan menig gezin over meepraten.

— — —

HEERLEN
GELEEN
BRUNSSUM
KERKRADE
MAASTRICHT
(i.bjn. huwelijk) een

spoedige opvolging

'

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER
Verantwoordelijke
functie <evt. opleiding mogelijk).

salarisregering, prettige

zekerd

werkkring,
anwezl S. Kunstige vaikantieregeling.

snelle promoDiscretie ver.

n sollicitatie met volledige
teTichtendonri^
onderChreT,
no. MA 680 L.D. Maastricht
te neuten

gegeven! s

Alle Ziekenfondsen

*

I>AAAES^
Nog geen prijsverhoging.

’

10,— en 12,50
de beste permanent

’

SALON MARGOT
Sittarderweg 1568, Heerlen
telefoon 5303
*

Griepje?

Niet lekker? Koorts? Extra
liefde en aandacht t/jen na>
tuurlijk al een hoop Maai Hotel-Restaurant DE
zorg ook voor verantwoorde
hulp: haal op tijd de doktei
en geef een paar van die ver- vraagt
CHEF Qg

trouwde, prettige Sinaspril
zuigtabletjes
Met een stof
die de gevoelige kindermaag
beschermt. Sinaspril heeft

. ..

een frisse limonadesmaak,
gaat er zonder mokken in en
helpt heel snel.

MMRIL
KIKDERTABLETTEM

DAEL Nuth

RANG
DEMI-CKEF DE RANG
COMMIS DE RANG
LEERLING KELLN2R en
BUFFETJUFFROUW

Sollicitalties te richten aam de Directie of na telefonische
afspraak tel. 04447—345.

Albert Heijn
M^M^JM^^iA^iÉ^itgMtJML^m
Hfll
HB

,W3M

NETTE VERKOOPSTER
AANK. VERKOOPSTER
Min. leeftijd 18 jaar.
Wij bieden 5-daagse werkweek en goed loon.

Pers. soll. bij

Het Wonder van Heerlen
Akerstraat 5

—

Heerlen

—

Tel. 3382

dat heeft Werkspoor voor u
Op talrijke plaatsen in Nederland, bijv.
in het Botlek- en het IJ-mondgebied,
en in ZuidLimburg hebbenwij mannen
nodig die meehelpen aan nieuwbouw
en onderhoud van grote werken, zoals
olieraffinaderijen, chemische installaties, bruggen en sluizen.
Door al deze werken zijn wij in de gelegenheid mensen met ervaring als:

lasser

bestaande

"

GEVRAAGD

mannenwerk
in de buitenlucht

-

-

Voor slagers is het vakdiploma gewenst doch niet vereist.
Voor het verkrijgen van alle gewenste inlichtingen kunt u terecht
bij onze personeelschef de heer H. Malag op woensdag 9 maart a.9.
van 14.00 tot 20.30 uur in hotel „Kras v.h. Roberts", Stationsstraat 16
te Heerlen, teL 04440—3231.
Eventuele schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan bovengenoemde personeelschef, Past. van Eysstraat 42 te Geleen.
U kunt ook dagelijks solliciteren in onze SuperMarts bij de bedrijfsleiders de heer J. van Welbergen, Rijksweg 2 te Geleen, tel.
04494—3582 en de heer B. H. A. Heshusius, Markt 16 te Hoensbroek,
tel. 04448—2132.

dubbelbrander van 20.000Kcal/u.

Julianahal (verdieping).

Akerstraat 6
HEERLEN
telefoon 3428

voor een gedegen opleiding in één onzer
SuperMarts of zelfbedieningsfilialen.

Wy zorgen

gen door de doorgaans slechte en
tochtige bouw veel meer aan
Gashaarden blijken
warmte.
slechts een capaciteit te hebben,
die varieert van 11.000 tot 12.000
Kcal/u. Om zon groot vertrek te
verwarmen, adviseert de vakman
meestal om ook nog een muurgevelkachel te installeren. Men is
dan vrij duur uit, hetgeen tevens
geldt voor de stookkosten. Dit verklaart waarom vele huisvrouwen
de voorkeur geven aan de oliehaard met de dubbele capaciteit
van een gashaard: de Hoenson

Heerlijke warme voeten, gezellig
kolenhaardvuur en door het hoge
gemiddelde rendement goedkoper
stoken dan met aardgas. Terecht
dat deze oliehaard ondanks de
komst van het aardgas zijn plaats
op de Nederlandse markt nooit
zal verliezen. Hoenson Stand 3093

00STWEGEL

(vanaf 15 jaar)

Vooral nieuwbouwwoningen vra-

VROOM & DREESMANN

Kantoor te Maastricht vraagt voor

Hoc moeilijk het is
ijskoude gecombi-

neerde zit-eetkamer met groot
raamoppervlak ook bij strenge
vorst goed te verwarmen, daar

Ga vandaag nog naar uw warenhuis en zorg
voor een nieuw begin met Fresh-Start van
Pond's.
Grote tube 3.25
Proeftube 50 c

FRANS

MEDEWERKSTERS en
MEDEWERKERS

vrouw

om

'n vertrouwd adres

Voor onze nieuw te openen SuperMarts in Kerkrade en de grootste
in Heerlen vragen wij voor de afdelingen: kruidenierswaren
groente slagerij kaas/vleeswaren en kassabediening:

Door grotere capaciteit en
veel lagere stookkosten dan
gashaarden, oliehaard van
20.000Kcal/u. (dubbelbrander) favoriet bij de huis-

UTRECHT

Brillen

2

Vrachtwagenkappen

| VAN NELLE

cursussen *

3,

Parkeerhoezen

Er is niets dat zó zuiverend beschermt en
verfrissend werkt! Na zon 'verkoelendeFreshStart behandeling tintelt uw huid van
„schoonheid". Lach maar naar de mensen.
Wedden dat ze teruglachen?

Doorlopende

3,95

Reparatie

VOORKOMEN

telefoon 2478.
Dag- en avondcursussen

pijpfitter
[wSË'awß§)k^^sÊm

Jr

JmYMy\\w

|

montagewerker
of bankwerker

onmiddellijk als vaklieden-te plaatsen.

In ons moderne scholingscentrum in
het Botlek-gebied kunnen metaalbewerkers worden opgeleid tot pijpfitter
en lassers met enige jaren ervaring
tot pijplasser.
Wij kennen een speciale reis- en ver-

blijfkostenvergoeding.

WERKSPOOR
TO]
"JV J
CONSTHUCTION
SERVICES AND

WBBHB

UTMCHT

Kom vooral eens

op

onze inlich-

tingenavonden die zullen worden
gehouden op woensdag 9 maart as.
bij de Gew. Arbeidsbureaus te Sittard, Kleine Stesg 4 van 7 tot 8 uur
n.m. en te Heerlen, Geleenstraat 39
van half 6 tot 7 uur njn.

Evt. gemaakte reiskosten worden vergoed.

<,
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verhaialtie

Trompettist van fanfare
blies in schijn mee

vurige hand, afgerukt in de stal, en
het kerkhof spelen een grote rol in de
verhalen. Niet iedereen die zon verhalen vertelt gelooft er ook in. Maar alleen de spotters steken er de draak
mee. lemand vertelt het volgende: ..Op
een late avond keerde iemand van het
dorp terug naar huis. Het was ongeveer middernacht. Hij komt op zijn weg
naar huis langs het kerkhof. Plotseling
hoort hij een stem roepen: „Hoe laat is
het?", van achter de kerkhofmuur. De
man is dodelijk geschrokken en komt
thuis in de grootste opwinding. Een rekonstruktie van het gebeurde wijst uil
dat een eerzame weduwe nog laat op het
kerkhof vertoefde om bij het graf van
haar man te bidden. Toen ze iemand
langs hoorde komen maakte ze van dt
gelegenheid gebruik om<naar de tijd te

informeren...

St. Geertruid, Mheer, Noorbeek,
Slenaken: dorpen die elk jaar
door meer mensen ontdekt worden. Zondag kwam de karavaan
aan: de bochtige en steile straat
dwars door Mheer was bijna ontoegangelijk terrein voor voetgangers geworden. De zondagse
kerkgangers (om 5 uur lijdensmeditatie) konden maar moeizaam m dc fanfare dc trompettist eigenlijk
als er gespeeld werd. Hij
de kerk bereiken. De dorpelingen nooti meeblies
maakte wel alle bewegingen, tuitte zijn
weten het weer: ze zullen hun lippen, blies zijm wangen op, maar niemand was er zeker vam dat hij ook werdorp moeten delen met anderen, kelijk
een geluid voortbracht
voor de duur van het seizoen.
Men besloot dc proef op dc som te nemen. Op aanwijzing van dc direkteur

In deze streek weet je nauwelijks of
je in binnen- of buitenland zit De
vreemdeliingen profiteren van het overschot dat deze dorpen hen bieden aan
oude, wrakke boerderijtjes en vakwerkwoninkjes. Het een na het ander gaat
over in handen van mensen uit het westen. Die weten zich prettig, zo ver van
het westen, vlakbij steden als Luik,
Aken, Brussel, enzovoort.

hielden, tijdens een repetitie, plotseling
alle muzikanten op met spelen. Dc
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Maastricht?
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hers£elt?

van de Staatsmanen,
verzorgen in Hilversum de ruimtelijke
presentatie op het
terrein van de public relations voor een expositie Kleur
en kubus, die 26 februari begonnen is
en tot 6 april zal duren in de kantineexpositiezaal van Steendrukkerü De
Jong & Co.
Het vormgevingsprogramma omvat
afspraken over de toepassing van
maat, vorm, kleur en letter. Graatsma en Slothouber brengen als nieuws
de resultaten van een kleurprogramma in de vorm van een ruimtelijke
presentatie van DSM-kunststoffen.
Wat de wetmatigheid betreft vertoont
de ruimtelijke toepassing een bijzondere overeenkomst met de eigenschappen van de kubus. Verleden jaar
hebben de architecten Graatsma en
Slothouber, die ook de inrichters zijn
van de Kleur en kubus' expositie, in
de DomindcaneTkerk te Maastricht een

bleef gewoon verder spelen:

jaren geen noot meer voortgebracht te

ter verontschuldiging aan, „speel ik met
opzet niet mee".
Niemand was evenwel vergeten dat deze jonge trompettist dc man was die
zich altijd vol trots op dc borst klopte
als dc fanfare ergens een prijsje gehaald
had. Die overwinning was voor een niet
onaanzienlijk deel aan hem te danken..

echte dorpen meer. Waar evenwel zon
dorp i!s doen in het café verhalen de
rondte die aan alles wat gebeurd is nog
een extra dimensie geven.
Is het gebeurd? Is het niet gebeurd?
In elk geval: het wordt voor waar verteld. Een verhalen-varteller zou zijn
verhalen niet zo kunnen verzinnen.

DONDERDAG

10 maart

ZIJN ONZE KANTOREN

spaarbank
HEERLEN

—

as.

GESLOTEN

Dronken
een van deze dorpen, in een café, als waar verteld. Een oude vrouw bleek op 'n ge't Volgende verhaal werd in

I * ir* ir* ir* ir* ir* ir*
:

Zoals ik al zei: het dorp verdwijnt. De
specifieke eigenaardigheden van het leven in een dorp worden gladgestreken
Maar er zijn nog dorpsbewoners die de
taal van de planten verstaan, die genezende kruiden kennen, die de menser
van hun wratten afhelpen.iDe hele won.
derlijke wereld van het Zudlimburgse
dorp is nog niet gans en al verdwe-

nen

en begon aan naar
werk. ledereen denkt nu dat het Lourdeswater de dode weer tot leven gebracht heeft. Als dian iemamd voorzichtig de uitspraak van de dokter ter sprake brengt zegt men in het dorp: „Och
ja. die dokter. Dat móet hij natuurlijk
zeggen..."
op,

Kleedde

zien

aan

...

SIMPELMAN

L.H

Amateurs

schilderden
„langs de weg”
weg is c
het tijdschrift Ford Wereld in sanwerking met Famous Artists Sch
'n amateur-teken en schilderwedsl
uitgeschreven die uit Nederland
België ruim 800 inzendingen opleve
Een jury. bestaande uit de desku:
gen Eppo Doeve, W. J. Heikens
George Giusti, selecteerde 25 in;
dingen voor een reizende expos
Van 8 tot 14 maart is deze expo
te bezichtigen- in de showroom
N.V. Automobielbedrijf L. van
Hombergh te Venlo.
Onder het motto Langs de

Spook
spookverhalen

doen ook de

ronde. Men

kam in een café het volgende meemaken, in de late avond: iemand legt een
briefje van tien gulden op de tapkast
en zegt: „Jullie kunnen deze tien gulden verdienen als iemand met natte
handschoenen aan naar het kerkhof gaat.
daar (met die natte handschoenen) een
steen aanraakt en weer terugkomt en
(Advertentie)

IDO R

ZIJN EENVOUD

DRIE GEWONDEN,

LAAG IN PRIJS
HOOG IN KWALITEIT

geven moment zo maar gestorven te
zijn. Ze was al oud, dus al te grote verwondering wekte het niet. Enfin, de buren kwamen, de pastoor kwam, de familie kwam. Er werd door een van de
Trompet
aanwezigen die fluks erbij gehaald was,
eerste ruimtelijke vormgevings-expoIn een van deze dorfpen gaat het vol- Lourdes-water over de dode gesprensitie in ons gewest gehad.
I gende verhaal: er werd gefluisterd dat keld. Men kon nooit weten. Eindelijk
kwam de dokter. Hij onderzocht de dode
en konstateerde dat zij dronken was. De
(Advertentie)
volgende morgen stond het oudje weer

in Hilversum

exposeren

Z0

Nu
uiden
j>e architecten Jan Slothouber en Wil,#et mlg
Ze ze^en:
liam
Graatsma, werkzaam bij de voorzt
waar
P.' MUe een
beeldje hebb?* *
lichtingsdienst
dat de
nog 'Maastrichtse
niet zeggen
geest
l,»k vliegt

—

niets van het komplot

hebben. Warom niet? „Sinds ze met die
rot-rnuziek begonnen zijm", voerde hij

Een café is hier nog een café. Het is de
centrale waar de dorpsmensen hun verhalen kwijt kunnen: hun spookverhalen
hun fantastische verhalen, hum sterke
verhalen, waar lief en leed van een heel
dorp tezamen komt. Er zijn niet veel

Staatsmijnen-vormg evers

regelrecht"*? on'
het be°P dlef'

win

mmmmmw^^^^

zo nieuw, vraag je je af, als

'

helft geUl'^T^
l' ?f (wat nog

erd
heel wat

Bezegd

°« Opart. Is dit aUes wel
zwart-wit
tekening ziet.

wist)

maar geen geluid produceerde hij. Hij
moest bekennen. Hij bleek dc laatste

Café
ov

is.

De

doen
ook de ronde

mode maakt nogal wat ophef
je de rustieke

UITSLUITEND VAN
12.00 tot 14.00 uur
MENU 450

’
RESTAURANT
DE KLUIS
KLUIS 42, GELEEN

SPECIALITEITEN
Forel uit eigen aquarium

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w
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GELEEN
UELEtIM,

om

7

B

maan

—

te Lindenheuvel dte 17-jairige bromfii
berijder J. J. uit Geleen in bo

een door E. W. de B. uit Geleen bestu
de bestelauto. J. werd hierbij ernstig
wond naar het ziekenhuis te Gel
overgebracht. Zondagevond werden
bromfietsberijder F. K. uit Geleen
zijn duo-passagier J. Ph. eveneens
Gel een bij een botsing met een vrai
auto zo ernstig gewond dat beiden r

het ziekenhuis te Geleem moesten v

den

overgebracht.
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door Wim
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SINT PANCRATIUS
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BRUNSSUM

KERKRADE

GELEEN

\

RIJDEND KANTOOR:
Alle zittingen komen die

dag

3

eveneens te vervallen.

Micky Mouse

PILOOT STORM

door Walt Disney
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werkte aanstekelijk

die ook stuk voor

stuk

een passend tijdverdrijf gingen zoeken.
Arend, die altijd een uitgesproken aanleg voor tekenen had getoond, greep
een groot papderbloc en begon zijn verloofde uit te beelden. Sandra voelde
zich zeer vereerd en trok haar gezicht
in zondagse plooien, waartegen Arend
dan weer heftig protesteerde. Professor
Dubois maatate notities voor een nueu-

b^!»?»

denstal. Het geW?
dat de man nu tf W^
van opwinding »-." „rf"
aa"

Jïi~ mfar;
ï^~„
Jl \ïf rf ?T
IILJr

maar gerusit, broer" lachte hij, de aormen over de borst kruisend en zijn

voeten stevig in het

gras

plantend:

"Ms & klaar bent, moet je me maar
even waarschuwen. Dan zal ik je met?en demonstreren, hoe men een onwelkome
op doelmaitjige wijze
verwijdert!" De srtuatie werd nog iets
pcompliceexder, want nu klonk er 'n
luid gehinnik van achter de staldeur.

t«^f~"
wSeT i Sf
daar heb je t al", hijgde
"-und hier ist die NTS...!" terspeurder pleeg? ," "LX? <£ .ffT "Alsjeblieft,
kwaker,
die langzamerhand buiten
begon te raken: »N(>u heb je
was ook dit. keer
Lrt eL^k tvTv RId^ ms Twee
ne
ook nog wakker gemaakt!
ie krachtig

bij hl

hem aam dilt ii^"2ÏÏLï',,!^ l Z
terrein te slepen M,f
(>nze Betrainde lezers
«" .weten
behandeling
,'^ij^ *&j£te
de

we serie artikelen over relaturiteit. Dat
dit creatieve werk die oplettendheid niet verslaPte> bleek wel, toen
Sandra die de radarwacht had, opeens

bij ai

bepaalde storingen op het scherm meldde. De radiogolven schenen merkwaardig beïnvloed te worden door de nabij-

heid van een grote, sterrenloze vlek in
het heelal!

WADDERS

vroeg Piet Loeris', Jf i
,?L» toen
verontwaardigd,
hij en Sientje
bekt door dle
afSe"
w?"?n paar"
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geval.
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van Wieringen

H.

een vei"gadering plaats
ter
rvoori,ereidi ng van een tentoonstelS van de
beelden van Jan van SteMen heeft aanvankelijk 't
°Pgevat «« de
beelden uit het
zestiende *«w. die verZIJ °Ver Nederl*"is en
BelH
t
u
bUrg en het Duitse
«n»*Bebted
tWeede
in dl rSte helft helft van mei *»
van
Stevensw
eXPoSeren bij >"
van
het ,nn Jartg
bestaan van de P^^hie
eert" Voorts Ml deze tentoong
rden geh°Uden in Hasselt,
a
Ma
Maartncht
Aken. Venlo en Utrecht

Maanc:

uur kwam op de Bloemenma

Wie, o wie redt
L.

* ir ★

Kerkhof

Spookverhalen
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dit briefje aanpakt. Dat zal niemaa
lukken wamt zogauw hij de kerkhofpoo
uitkomt zijn hem zijn handen al afgeva
len"
Niemand gaat natuurlijk op het voo
stel in. De een niet omdat hij echt ni
durft op het middernachtelijk uur cc
grafsteen aan te raken en de ander ni
omdat hij het een veel te mooi verha
vindt en er geen behoefte aan vindt o
de proef op de som te nemen en a
doende te bewijzen dat het maar e<

De wonderlijke wereld van het
dorp bestaat hier en daar nog

Il journaaTTK

"

Pagina

Dat mankeerde er nog maar aan!"
Aan het eind van zijn krachten gekomem liet hij heit oor van de detective
met een nomchalos. Deze streek het
plat tegen zijn hoofd
lant gebaar weer
aan, trok zijn dasje eens recht en ging
vervolgens tot de aanval over. Luttele
seconden later lag de man als een verzijn armen en
fromfraaude vloermat
benen uit te zoeken, daerbij luid om
„Een grootse
zijn moeder roepend.
greep, meneer Loeris!» jUiche Sientje
„Ik begrijp niet, waar u die nou weer
vandaan

haalt!"

JEROMBA, DE GRIEK
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TIGQtS -De melkchocolade

!

smelt in uw mond - niet in uw hand!

10 MAART HUWELIJKSREPORTAGES!

PLANNEN VOORN NIEUWE T.V?
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vers en lichtbruin geroos-
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terd,
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Als u nu snel beslist helpt Vroom & Dreesmann u vóór tien
deerd klasse-toestel tegen een onwaarschijnlijk lage prijs!

maart

aan een gegaran-

Speciale partij luxe super televisie-ontvangers, type 1966. Gerenommeerd europees
fabrikaat. Grootbeeld: 59 cm. Indrukwekkend mooie, moderne vormgeving. Met zeer
ondiepe kast van duur notenhout.
Verder? Alles wat een super-toestel biedt! Zeer gevoelige ontvangst door frekwentversterking. natuurlijk mét tweede net. Regelbare hoge-lage tonen. Vele automatische
funkties. Enzovoort! Maar het belangrijkste: een schitterend, haarscherp beeld en een
fantastisch natuurgetrouw geluid. U zult genieten op tien maart en nog vele jaren
daarna!
Volledige garantie en u kunt vanzelfsprekend profiteren van de bekende T.V.-service
van uw warenhuis

VROOM & DREESMANN
HEERLEN

MUSIC-CORNER

—
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Jaarbeurs
nieuws!

Warmte kan niet meer "uit
de hand lopen*»
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UTRECHT.- Om de warmte niet

uit de hand te. laten lopen, is in
elk huis een goed „beleid" nodig.
Daarom brengt Hoenson op de
Jaarbeurs het systeem van de Totale Verwarming. Zonder in het
huis te veel warmte te verspillen,
wordt de temperatuur tóch op alle kamers aangenaam gehouden.
Dit kan, dankzij de kleine handige
schoorstee nloze gashaard (ïïcal)
die overal, in slaapkamers, keuken en badkamer kan worden geplaatst en in combinatie met de
woonkamer gashaard (La Scala
of ScaÜno) een warm huis waarborgt. En dat voor een prijs, die
dertig tot veertig procent lager ligt
dan dïe van een gas-centrale verwarming met radiatoren. Zowel
te installeren in nieuwbouw als in
reeds bestaande woningen. Met
rekenen en regelen kan iedereen
er
dankzij dit unieke Hoenson
systeem
letterlijk en figuurlijk
„warmpjes" bijzitten.
Hoenson Stand 3093 —Julianahal (verdieping).
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ameublementuitmuntend van constructie en materiaal.
Losse kussens, evenals de ruggen bekleed metprach*'*>e "eube'stoi, de overige delen met practlsch skaileder. Stalen poten. Grote vierzitsbank en twee fau-
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Gezellige, royale
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GRANDIOOSBERGMEÜBELIn prachtig ge- CIIRCOMSTAAL, PALISSANDER EN SKAItekend palissander. Zorgvuldig afgewerkt LEDER. Edele materialen, verwerkt tot
en ingedeeld met o.a. barvak en vier la- dezo sublieme eethoek. Ook in moderne
den. Een E. Fi-meesterwerk!
stijlen aan de top.
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Samson half-zware, de koning van de shag.

N| EM EYER HALF-ZWARE SHAG
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Door „onbeslistPrinsteHgendk

(Advertentie)
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PSV 2 gedegradeerd

SIMSON BLEEF

HOOFDKLASSER
worstelderby KSV Simson contra Hen?* Scha«sbergseuitverkochte
en volgestouwde zaal Steijbad
2Ün
P»ntlntal op 5 gebracht,
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ht nn
Oorspronkelijk was door de K.N.K.B meegeL.'reem»?
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voor en tegen). Dus is Sim*?
voor de hoofdklasse"
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S
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het^K^l
P^*

13^06 zlch de sPanrting bij
«een donderende ovartfe
voor
■vSLiiÏÏ"?"'- Zelden hebban w« een
werd geworsteld,
Van
het W-,nn,erVef2e sfeer was a!llle°n in
Prettig
k?- "aßr
"'«s en f£S
*««» werd
technisch
geworsteld
ter B°*aen
die keurt

fe^^*

categorie
*.««**
Slmsan en WdUMe
%*■ 5V"L
Hendrik op de mat.
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Vallen
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voSV
aSe^T"

leken in
Frarls Voncken te zijn
<»e
«n ÏÏTzmTl ZW^. bad getraind
te komen- MoSe"jk heeft
l V3n
gekosTw-»'t
.Zijn kra<*ten
fc VaMen bl VT "nuut raakte Wilen BinS in het
««**f
4?
tolSCh
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m moeilijfcheden en Fran
„f Voncken
bezegelde Val3e, m'"i
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Derde categorie: P. Snijders Simson
Sjaak Übachs. Het begin was
veelbelovend. Piet Snijders zag een
""(oor
hem gelanceerde greep
overgenomen door Sjaak Übachs goed
die
dit seizoen een uitstekende indruk
maakt. Het tempo werd na twe e minuten nog hoger opgevoerd en de technische Übachs kwam zelfs lichtelijk in
«en puntenmeerderheid D e laatste 2
minuten van deze fraaie partij werd
Snijders meer offensief, maar
het pleit
voor Übachs dat deze niet defensief
worstelen, maar de aanvalsstoten
png
keuitig

tegen

keurig opving en dikwijls
tegemgrepen beantwoordde. Na 10 met
minuten won Übachs op punten o—l Dit

was dus al o—3 in het voordeel van
Prins Hendrik.
Piet Caris, de Simeon-voorzitter kwam

Us^^t

Vriendschappelijk
van
Pr^Tw^FF^^i^^risSr
Martin ? "tf „
regl,amentaftr

omd«t

n de K.N.K.B. en tevens voorzitter
Nadrukkelijk deelde de heer Hovens

PROGRAMMA
BILJARTEN
Dinsdag 8 maart:
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- Union,
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3
BCV
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.
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3
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?
?2
Um°n 3 BCV 5 en daaruit w^f v;T l-en. to ?en de mat cXn' 4BeSk
'
3"Z!ch niet meer te
redden T-i
Donderdag 10 maart:
Carambool 2 NBC^B L " B? C 4 ' Band
2 Schaes"
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onze bridgemedlewerker)

—

J»og slechts twee
bridgecompetitie
sers

Alhoewel er

wedstrijden in de
voor 2e en 3e Waszijn te spelen, moeten de eerste

beslissingen nog vallen. Zowel boven als ook aan de staart van de diverse ranglijsten heerst nog volop spanning.
Toch zijn de mogelijkheden groot
dat deze week na de voorlaatste wedstrijd enkele kampioenen zich zullen

aandienen.
2e KLASSE

mans)

Afdeling Den Haag

-

TvïSr ï "

HEERLEN, 8 maart.
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Maasvogels 1 (Ackerheeft in C nog

bijvoorbeeld

siedhts twee van de nog te behalen 12
nodig om zich te kwalificeren
voor de promotiewedstrijden,
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Clay-Terrell ook

niet in Montreal
geveT'n^?AL'

maart (ANP)
Het
—zwaarS*Mch^lT * Cassius
£e Amerikaanse
Clay en^SrSe
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9t maken
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maart TenrelL Streefdatum bujft 29

VRAAGT UW DEALER OM EEN PROEFRIT
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Stationstraat Eysden
telefoon 04409—433

"

Maastricht:
AUTOMOBIELBEDRIJF BOS
Stationsstraat 38 Telefoon 04400-20325 *
Geleen:
AUTOMOBIELBEDRIJF A.G.O.
Daalstraat 38 A Telefoon 04494-3550

-

-

-

RESERVE
KLASSEN
AMATEURS
-

--- .
-- -- Geleen
- ODS 7
Slitjtard 9

TAM 8

—

-

—

-

I—o.

ZWART WIT 2

62— 1 (6—o)
60—38 (s—l)

15

—

s—l
- BEKKERVELDOdeker2

o—l—
0 1 en 0—2. A.

Venouden

ken I—2, J. Boon 2—2. Brouns 2—3. J.
Boon 3—3. Rust- J- Boon 4—3. A. Odekerken 5—3. G. Jongen 5—4.

Roda JC-sel.-HDVS 2-1

—

KERKRADE ,7 maart
Na een vinnige wedstrijd heeft Roda JC een kleine
maar verdiende overwinning behaald.
De rust ging met dubbelblanke stand
in omdat er aam beide kanten enkele
kansen gemist werden, n de tweede
helft nam de thuisclub het spel in handen en door Koekelkorn kreeg men de
voorsprong die men verdiende. Vervolgens was het de snelvoetige Kousen die
de voorsprong verhoogde. Toen Roda
JC te vroeg op de lauweren ging rusten verwierf HDVS een overwicht
waarin men het echter niet verder
bracht dan een treffer van Janse 2—l.

1

15
16

4 4
4 3

13 2
8 3
6 4
16 6 3

16

—

-

wedstrijd

o—l,0—1,

met
Janssen

—

sterk spetend

UVC. Smeets
rust.
Uit zeifgoaa 2—l.
Matige wedRHC
SCHARN 4—l
strijd. Van Beneden I—o, Hendrix 2—o,
rust. Jansen 2—l, Magnee 3—l, Hendirix 4—l.
AarRKASV
GEERTR. BOYS I—2
dige wedstrijd met goede aidhterhoede
van de gasten. Linksbinnen o—l, rechtsbuiten o—2, rust. Saar I—2.
GEULSE BOYS 2—o
Zeer
DBSV
slappe wedstrijd. Rust o—o. Bex I—o1—0

£?^

I—l,1—1,

—

"nSn *f

"*

—
—

-

-

rust. J. Dohmen I—2, Klein I—3 en I—4
door Knops.
STADBROEK 26—l—
SUSTEREN 2
Meuwissen I—o en 2—o, Kuhl 3—o, rust

-

Kessels 4—o, PhöiPPen 4—l, Kuhl s—l,
Meuwissen 6—l.
SVK STRUCHT. BOYS 4—l
Thuisclub overwegend in het offensief. Bott1 0, Hensgens 2—o, Meessen 3—o,
ner I—o,—
rust. Slangen 4—o, hierna redden de
gasten de eer door hun midvoor i—l.
Fraai
VAESRADE WELTANLA o—3
doortastender en
en sportief. Weltania
scoorde door Grif o—l.0—1. Na de rust Boenen o—2 en Poel o—3.

—

-

-

?ranïe aTSkD^

»*?"*
lewo^^

Tilburg

o—o

Keep

o—2
I—2

o—l
I—l

2—l

2—l

o—o

2—l
I—l
o—2

o—o

.i
. Groningen

Gron Studenten
GH3S IHHC

voor het komende weekeinde uitgesteld.
Mogelijk zal de achtergebleven wedstrijd Linne-VTV er voor in de plaats
komen. Onderaan de ranglijst verover-

--

HVA

I—o

2—l
o—3

HMC LHC
Tweede Klasse C
Venlo IH Oranje Z

de KEV een kostbaar punt tegen TCR.
Met de wedstrijd van het komende
weekeinde tegen SVS, dat slechts 2
punten méér heeft, in het zich betekent dat een belangrijke morele steun.

2—o

- - Racing

4—o

o—o
o—o

Rapidity H

HMHC
Blerick- - Venlo n

Uden

4—l

DAMES

Zuiden
Promotieklasse B

- Tilburg
HTCC - MOP
Tweede klasse C
On-schot - HUAC II
Maastricht - Nuenen
- Best
Hopbel

2—3
I—l

Venlo Girl Eindhoven
EHMC H- 's Hertogenbosch II

I—l
o—4

3—o

4—l
6—2
4—l

Venray

. EMHC in

Venlo

HEREN
3D

-- --| Afd. M. Sittard 3 - Maastricht 3
.tricht 2 - Geleen 3
ordia 2 Heerlen 3
JONGENS I
I
A Concordia B
Heerlen A- - Sittard B
. Maastricht A
Geleen
na
Heerlen
- Sittard D
Maastricht C - Maastricht
Sittard C Geleen B
j DAMES D
' 3Concordia
Sittard
Venlo Girls- - Heerlen
! Weert - HMHC
I
II - Nuenen "
Deurne - Geleen
n - Blerick
Afd. K
! Concordia 3 - Sittard 2
Geleen 2 - Weert 2
Sittard 3 . Heerlen
HVAC II Geleen
Venlo IV
Heerlen
Weert Deurne
HTCC IV Tegelen
4F
Concordia Sittard
Sittard II Maastricht
Geleen II Venray
Blerick H Venlo V

2—9
I—o
o—2
3—o

o—o
o—l

o—l
2—o

v

|

4—o
I—o

I—4

A
Sittand

10—1
3—4
3—2

A

B

I—l
o—40—4

'

o—l
o—l
o—l0—1

!

1

!

4—l

4 D

o—3

3—2
2—2

Tegelen

MEISJES
II C
Sittand P

2

0-13
2—o
o—l

. Geleen
P
Sittard Q

6—o
o—l

Maastricht R - Maastricht Q
Sittard R - Heerlen P.
Geleen Q
U D

o—3
o—7

VOLLEYBAL

—

-

-

-—

—
—

-

-

—

-

—

—

—
—

-

—

—

—

-

—

-

-

o—o

S.O.S.
P.S.V.

.

-

h^

Westen
Laren
Amsterdam
HDM BMHC
HHIJC BMHC
Hilversum SCHC
Kampong
Leiden

—

-

-

-

-

—
—

—

-

-

—

-

—

-

-

_

—— —
— —
——
——
—
——
——
——
———
——
——
———
——
——
——
——
——— V.C.W.
—— Heer
Mavok
-—

Boemerang

offensief voor de gasten. Adriolo
o—l, Bodelier I—l, rust. Fox 2—l.
SCHUTT.VELD 2 KOLONIA 3 o—3
Thuisclub speelde zwak. Hermans o—l,
rust. Hermes o—2 en o—3.
RKHBS 2
RKBSV 3 I—l — Thuis-

—

-

fr\i

lewLafet,md, *£
d*^ T ï

5—4
7—2
13—3

Dames

-

—

-

l^°or2^fi

I—s

-Zuiden
- Breda
Eindhoven - Venlo
Den Bosch - EMHC
Fit - HTCC
Oosten
Arnhem - Zwolle
PW - Upward
Nijmegen - Hattem
DKS - Union
Noorden

worden beïnvloed door het tragische

ste

-

.

- Vitesse
-.
.

feit, dat Maasvogels een van zijn besCe spelers n.l. Kerpentier door een do-

— — — —

_
_

-

-

-

6—3

--

3

en „N.V.S.".
Meezen'"
De start is weer vanuit het centrum,
n.l. de R.K.L.E.A.0.-school St. Andreas,
ingang Laan van Hövell tot Westerflier.
De starttij'dien lopen afhankelijk van de
afstanden die men lopen wil uiteen Zij
die 50 km. willen lopen stairten reeds
's morgens om 8.00 uur, voor de 40 km.
tippelaans is dffit om 10.00' uur, terwijl
alle andere wandelaars om 12.00 uur
van start gaan. Dit is dan voor de af20
10
en 5 km.
standen 30
15
Hiermede wordt weer voldaan aan al-

-

—

-

- Ge»l .
MilioL
--- Tr^ïï?
. CwS
a^fö"
- ,*
- - - nL%
- - fL,
-,„
£L
?
-

7

HEREN

12

SPORTDAG.

13
11
9

HOCKEY

14
14
13

—

17
13

3.14
5—4
13—0

Senioren
Ready 2 Vitesse 2
Excelsior 1 Brunssum
XC Tuindorp Baandert

15

Zondag 13 maartI
HEERLEN, 8 maart
wordt het wandelseizoen der Limburg-1
se Wandelsportbond weer geopend. Dit
jaar start het seizoen in Heerlen, met'
de TWEEDE HEERLENSE WANDEL-

—

-

—

.

ODI

-

16

wandelsportdag

—

7 3 6
4 5 7
5 3 8
5 1 10
3 3 10
3 1 12

-

17

Tweede Heerlense
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2e klasse zuid B
Eindhoven 2 Deto 2
Odilo Stormvogels
Rust Roest 2 Ready '60
PSV 4 ODI
Korfbalbond Limburg Junioren

delijk scooterongeval verloor. Op grond
hiervan werd de wedstrijd tegen VTV

Had de eerste Heerlense wandelsportdag ongeveer
1000 deelnemers,terwijl
de vakanties net begonnen warren op
18 juli '65, voor de komende wamideldag
zijn de verwachtingen hoog gespannen.
Temeer daar na een latiige tijd van
rust, de wandelaars uitzien naar de
eerste tocht die zij maken kunnen, om
hun eventueel stram geworden spieren
weer eens los te lopen.
De organisatie van deze tweede Heerlense waindeiisportdag berust weer bij
de sectie wandelen dar Heerlense Sportstichting waaraan voor dit jaar deelnemen in de organisatie de wamdel„de
sportvereniigingen „St. Andreas"
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vrij gemakkelijke wedstrijd tegen
Ready en won met ruim verschil. Linne kreeg het bij SVS niet cadeau en
moest tot de laatste partij vechten
voor de zege een feit werd. De strijd

puntenverdeling, die het Valkenburgse
Falco bij no. 2 JEEP wist te bevechten. Falco bleef daardoor een punt
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In de Overgangsklasse heeft Maasbree-2 nog één punt nodig om de kampicensvlag te kunnen hijsen en dat gaat a.s.
zaterdag thuis tegen Animo gebeuren.
Dit werd overigens mogelijk door de
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einde worden dus uiterst belangrijk.
Dat zijn dan Olympia-OTTC, XerxesBntac en Irene tegen PSV. De stand:

PSV
Xerxes
Enitac
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Atoom 2
Blue Star
Animo
St. Cathrien
Falco
BSM
PSV 2

ten, Olympia heeft er slechts één meer.
De wedstrijden van het komende week-
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Maasbree 2

tenverdeling tussen PSV en Olympia
volledig gehandhaafd. Drie teams: PSV

Victory
Olympia
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3e klasse A:
Miljoenen!. 5 43—46 (3—3)
Geleen 10
TAM 10
Geleen 17 24-102 (o—6)
Sittard 7 130-34 (6—o)
B: Geteen 13
Mijnstreek 12
Geleen 18 57—68 (2—4)
Sittard 8 Coriovallum 8 21—81 (o—6)
C: TAM 9
Maasvogels 4 79—30 (6—o)
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20—40 (s—l)
Maasvogels 4 TAM II
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Mijnstreek 11
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Geleen 12
Mijnstr. 13 37—52 (2—4)
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bij Never Despair kansloos,
slechts Koog kon de eer redden. OnServaas
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laatste plaats, waaraan ook degradatie
is verbonden, in aanmerking. De stand:

vaas in Maastricht zal dat er wel van
komen. Zonder Geersheuvels was St.

St. Servaas
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In die hoofdklasse moeten*de BaEwtfmgers nog twee punten uit twee wedstrijden om zich kampioen te kunnen
noemen. A.s. zaterdag tegen St. Ser-

Batswingers
Never Despair

GROENE STER 2
HEER 2 3—o
Thuisclub snel in het offensief en won
verdiend. Vossen was het grote gevaair
in de voorhoede en scoorde alle doel%_»4.
stand reeds
'In de 6e categorie worstelden Joep punten. Bij de rust was de
2—o.
Timpe en Loc Mestrinii van Simson
Gaseveneens een sportieve strijd. Ook hier RKVVH 2 ALMANIA 2 I—3
ten wonnen door betere techniek. Voor
zagen we een hoog tempo en veel gre.0 2.
de rust scoorde J. Verjams o—l en o—2—
pen, maar geen punten. Het hoge tempo zakte na 5 minuten en toen raakte P. Willems o—3 en tot slot miidv. I—3.
de strijd verdeeld. Ondier hoogspanning EHC 3
SVN 2 2—3
Goed en aanverstreek deze partij, waarin beiden trekkelijk spel van beidie ploegen. Vlak
niet wisten te scoren. Na 10 minuten voor de rust scoorde Regterschot o—l.
volgde een puntenverdeling l/S!—1/2.
Na de hervaittang door een zelfgoal
De stand was, voordat de laatste par- o—2.—
0 2. Regterschot o—3, Hierna thuistij begon, dus nog steeds 3—i in hiet
club stevig in het offensief. Drummen
voordeel van Prins Hendrik.
I—3,—3,
1
Coenen 2—3.
SporDe zwaargewichten van Simson en LANGEBERG 2 RIOS 2 2—2
'Prins Hendrik betraden onder doodse tief duel. Lucassen I—o,1—0, Kuikens I—l,
rust. Vaessen 2—l, vranken 2—2.
"stilte de mat. Maar Huub Grooten var»
Span«Simson was zo ongenadig fel, dat hij RKBS V 3 Heksenberg 2 I—o
al meteen de eerste minuut op zijn tenende derby. Het -winnende doelpunt
genstander Jan Bron afstormde en
scoorde Stevelmans in de eerste helft.
hem mat grote kracht toucheerde. Hij MINOR 2
SCHINVELD 2 s—o
won na 2 minuten.
Thuisclub
klasse
beter. Roemgens I—o,
sportief,
Hendrik,
Prins
zeer
felioilieerHouben 2—o, rust. Meessen 3—o en
titanenkamp
de na afloop van deze
4—o. Snijdiers s—o.
Simson met het behoud van het hoofdRODA
JC 3
AanLAURA 2 2—o
klasserschap.
trekkelijke an goede combinartfes. RuEnk scoorde beide doelpunten,
RKONS 2
WH 2 3—2
Thuisclub
sterker. Senden I—o, rust. Senden 2—o,
Voncken 2—l, Wetzels 3—l, v. Loo 3-.-2.
Matige
DE STER 2
MVV 3 S—2
wedstrijd mat zwakke achterhoede van
Zelfgoal
I—o, rechtsbinnen 2—o,
MW.
rust. Robeerts 2—l, centervoor 3—l en
vam Sest 3—2.
SIMPELVELD 2
HEILUST 2 I—o
Slechte wedstrijd. Rust o—o. Lommen
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voor op BSM, dat tegen Swift eveneens tot een onbeslist kwam. Ook in
deze klasse is het programma voor het
komende weekeinde zeer interessant.
Blue Star, zelf nog niet geheel veilig,
krijgt BSM op bezoek en zal deze wedstrijd willen winnen. Falco speelt eerst
zaterdag tegen St. Cathrien en daarna zondag de uitgestelde wedstrijd tegen PSV 2, dat reeds tot degradatie
is veroordeeld. Uit deze beide wedstrijden kan Falco o.i. minstens 3 punten behalen en dat betekent dan_ de
c.ankomst in veilige haven. Ons inziens
komt BSM het meest voor de voor-

Batswingers

JBMHL

In de

TCR. De stand:

denkbeeldig, dat er nog beslissingswedstrijden zullen moeten volgen Dat geldt
niet voor de ereklasse nu Nedlloyd in Maasbree korte metten met de club van die
naam maakte en daaraan kon zelfs Onnes niets veranderen. Nedlloyd heeft met
drie wedstrijden voor de boeg evenzoveel punten voorsprong. Onderaan won Belcrum van WGA en veroordeelde deze club met de Treffers tot degradatie naar
de hoofdklasse
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greep tegen de mat en daar had Jan
Streng geen antwoord op. Piet Caris
won na 4.30 minuut op touche.

5e categorie kwam Karel Heiniz
van Simson Uit tegen Willie G-eilentoirOhen van Prins Hendrik. In de 2e minuut zette Geilenkirchan een felle onverwachte heupzwaai aan, maar Karel Heimz was in deze vrije Stijl partij
op zijn hoede. Toch werd Karel Hainz
langzaam aan sterker en vooral de 5e
minuut was volkomen voor good old
Heinz. De laatste vier minuten ontspon zich een fraai en technisch hoogstaand worstelspelletje dart tot bet einde voortduurde. Na 10 minuten won
Heinz op punten o—l.0—1.
In de 6e categorie kwamen de rivalen
Joep Bergelen en Frans Majk tegen
elkaar uit. Deze partij, anders altijd
zeer hard, was thans uiterst sportief.
Beide reuzen demonstreerden tal van
grepen, maar punten vielen er niet.
Majk worstelt fris, ondanks dat hij dezelfde morgen in Utrecht de centrale
training had bijgewoond. Afwisselend
trokken beiden ten aanval en een heel
arsenaal aan grepen kon worden bewonderd. Na 10 minuten volgde de
juiste uitslag, nl. een puntenverdeling

Belangrijk voor de onderste plaateen
wordt ook de uitslag van Megacles 2-

onze tafeltennismedewerker)
Nog slechts enkele wedstrijden en het tafeltennisseizoen
HEERLEN, 8 maart
1965-1966 behoort weer tot het verleden Toch zullen in die enkele wedstrijddagen
de meeste beslissingen nog moeten vallen en het is in sommige klassen zelfs niet
(Van

in de vierde categorie op de mat tegen Jan Streng. Oaris had ontzaglijk
veel afgetraind en niemand had verwacht dat hij juist in deze klasse zou
uitkomen. Piet Caris startte furieus en
overdonderde Jan Streng die anders
toch zijn hoofd koel houdt Hartstochtelijk aangevuurd bouwde Caris al in
de eerste minuut etn puntenvoorsprong
op. In de 3e minuut liet Jan Streng
een fraaie snel uitgevoerde heupzwaai
zien, maar., juist buiten de mat. In de
4e minuut dwong andermaal Caris zijn
tegenstander met
een fantastische

Vrije stijl

"

COMPETITIE TAFELTENNIS

”

drik efadigde^ferSvT
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van de medaille welke
de succesvolle deelnemers ontvan-

Een schets
gen.

le wensen en voor iedereen. Leden en
niet-leden, in groepsverband en individueel. Aan de uit te zetten wandelwegen wordt weer de meeste zorg besteed,
zodait iedereen na afloop, weer voldaan
huiswaarts zal keren.
Op de afstanden t.m. 30 km. zijn voor
groepen,
groepsprijzen beschikbaar
naar het oordeel van een deskundige
onpartijdige jury.

Ondier groepen wordt verstaan minstens 10 personen plus leider. Voor iedere deelnemer mits hij of zij de tocht
goed uitloopt, bhunien de daarvoor gestelde tijd is een fraaie medaille behen die deze tocht voor
schikbaar. Voor meelopen
in brons, voor
de eersite maai
de tweede maal een verzilverde .Voor
groepen die niet in de prijzen vallen,
worden groepsherinneringen uitgereikt,
doch slechts één per verenègi.ng
De lange afstandslopers zullen voor
hun prestaitne, 50 en 40 km., een prachtig vaantje ontvangen, voorstellende de
nieuwe vlag van de gemeente Heerlen.
Hierop staat dan tevens de gelopen afstand vermeld. Het inschrijfgeld voor
deze. af standen bedraagt f 2,75. Bondsteden evenals militairen beneden de
rang van onder-officier genteten een reductie vam f 0,25.
Het inschrijfgeld voor de afstanden
1,10
t.m. 30 km. bedraagt t.m. 15 jaar
1,35,
ook
met
bovenouder
f
jaar
16
en
vermelde reductie. Erkende Jeugdverenigingen en sdhooilgroepeti genieten 'n
°-15- De wandelboekreductie van
jes zullen, mits vóór de start ingeleverd,
worden afgetekend en voorzien worden

’

van

’

embleem van

de

Heerlense
Opvoeding

Stichting vootr Lichamelijke
en Sport. Nieuwe wandelboekjes zullen
verkrijgbaar zijn a f 0,30.
De medische verzorging berust bij de
R.K. E.H-8.0. afd. Heerlen. Deze tocht
staat onder auspiciën van de Limburg-

se Wandelsportbond.
Inlichtingen en inschrijf adressen:
J.C. Hakze, Gr. v. Prinsterenstr.

15
Heerlen, H. Jansen, Heemskerkstir. 7
Heerlen, J.M.J. Diederen, Nobelstr 31a
tel. 04440—6175.
Het startbuneau zal op zondag 13 maart
de gehele dag telefonisch bereikbaar
zijn onder nr. 04440—6175.
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S&O P.T.T.

Rapid (E)
Heren

2—3

Theresia

Tornado
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Odulphus 2
J.G.M.
Rapid (M)
Mavok
R.H.B.S. Breda
Sarto

Dames

I—3
3—2
3—2

Bekkerveld

V.C.T. 2
J.G.M.

—

3 l
2—3
3—2

3—o
3—l

o—30—3
I—3

3—2
o—3
3—o
o—3

3—o
o;— 3
2—3
3—l
3—l
3—o

Dames

Afdeling 1

J.G.M. 2

Six Up

Mavok 1

T.O.G.

Rapid 5
Rapid 4

Afdeling 2
Wylre 1
Kwik 2
J.G.M. 3
Polaris 1
Afdeling 3A
Rapid 9
Rapid 8
Polaris 2
Hera 2
E.P.V. 2
Six Up 2
Rapid 9
E.P.V. 2
Heren
Afdeling 1
Fiscus 1
Mavok 2
Rapid 3
Mavok 2
afdeling 2
Mavok 5
Fiscus 2

Fiscus 3
Mavok 4

Mavok 4

Afdeling 3A

J.G.M. 4
1
Rapid 5
V.C.N. 2
Jeugdafdeling
M.C.V.
V.C.N.
Rapid

1

3—o
3—l
3 l

—

i__3
3_i

1 3
1 3
i_3

3

1

2 3

2 3
g 3
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Troef Voordeel

zacht-glanzende
Astralon puilover
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Moccona tijdelijk in 5 O-grams Oud-Hollandse Stopflesjes
Con voor dezelfde prils!)
Ze zijn er weer, de stopflesjes met 50
gram Moccona! Het gezellige formaat
voor uw kruiden en specerijen. Voorzien van een praktische lucht-dichte
u ontvangt nu bij elk stop»
stop. En
flesje gratis 6 sieretiketjes, waarvan 4
mèt en 2 zonder opschrift. Benut de
gelegenheidom uw serie uit te breiden!

...

17.- Astralon! Zacht en meegaand. Luchtig; en
flatteus. In diverse voorjaarskleuren. Attentie: deze
aanbieding geldt vanaf woensdagmorgen 9 uur tot en
met vrijdag 11 maart. Vriendelijke waarschuwing:
Dnze TV's zijn soms al op woensdag of donderdag
uitverkocht. Tot onze spy t niet telefonisch of per post
te bestellen.

Standaardpotje f2.08

-

cotfeïnevrij f2.40

LEKKER PITTIGE MOCCONA...
KOFFIE VAN DOUWE EGBERTS

méér variatie in gloednieuwe mode
HEERLEN, Geleenstraat 30-32 t/o Raadhuis

.1.
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van chef-kok Henri Eksteen,
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die de bakpan heeft gepakt voor
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'voed u goed'tip
biefstuk tartaar
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Met mijn gelukwensen!

_
—
zegt

de oude Lucas Bols
,
ti

,
,
.
't Is Feest! En met de gerechtvaardigde trots
T

M

FU
ORAGNAC koopt Unu ook voor f7.M
tofl
-y& (ft
* JlAw in het 0,1 ltr. herinneringskruikje

van iemand die al haast vierhonderd jaar feestgenoot is, breng ik een heildronk uit. Op het
Bruidspaar: een lang en gelukkig leven! Goede
gastheren, deze Heugelijke Gebeurtenis vraagt
om ORAGNAC, mijn droge hartverwarmende
cognac a I'orange. Hef het Glas. Drink op het
welzijn van allen die met de gelukkigen gelukkig zijn. Doe mee, próóst. Dus: zorg dat de fles
ORAGNAC klaar staat!

.

F* 0^

’KHKB
s

het huwelijk van
JïJCtf. Prwwe^ A?afr/x
en de Heer Claus von Amsberg.
t.g.v.
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Biefstuk tartaar is gemalen biefstuk, die u lekker kruidt (vermengt) met zout en peper. Daarna
maakt u er ronde plakken van. Bak deze aan beide kanten mooi bruin, tegelijk met een paar
plakjes rookspek en enkele zilveruitjes. U kunt de biefstukjes feestelijk opdienen met champignons, gebakken ei of een pittige tomatensaus. Een heerlijke hoofdschotel bij aardappelpuree en sperzieboontjes. De tartaartjes kunt u ook kant-en-klaar kopen. Als u ze bestrooit
met zout en peper en in boter bakt met wat dobbelsteentjes gekookte rookworst, een mespuntje knofiookpoeder en wat sambal oelek heeft u weer iets bijzonders.
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HOOFDSCHOTEL? VLEES!
BINNENKORT WEER 'N TIP I

Publicatie van VooHichtlnosboreau Vleet, Vleeswaren, Vle«Konserv«n^
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Voor de zangei sdagen, düe dit jaar iii
Geleen worden gehouden, zijn de eerste aammsldungen al binnen.
Het liigt
in de bedoeling van Mignon om op de
voorafgaande vrijdagavond
een groot
herdenkingsconcert te geven, waarop
werken zullen worden uitgevoerd van
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Gerard Kockelmans.

JAARVERSLAGEN
Secretarie L. Silverentand had ook dit
keer weer voor een keuniig verzorgd
Jaarverslag gezorgd. Hierin werd nog
eens overduidelijk het baanbrekende
werk van Gerard Kockelmans voor
de
Nederlandse koren belicht. De secretaris meldde voorts in zijn verslag
dat
in Limburg 80 procent van dle uitgevoerde werken van hedendaagse
componisten is. Het aantal
koren steeg
tot 43
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HEERLEN, 8 maart

Academie van
i?aniseprt

—

van carnavalsartiesten en daarnaast bekend als mannelijke helft van het dno „De Aw en
dn Awwe", is zaterdagavond in Hasselt als eerste onderschelden in
de
„Orde van de hnmor zonder grens", een
onderscheiding waarmee de Hasseltse
Limburgse vereniging

carnavalsvereniging „De Koekerellen"
personen uit het Land zonder Grens
wil eren die op carnavalistisch vlak
hebben bijgedragen aan versteviging
van de vriendschap tussen deze na-

buurlanden.
De heer Haaken werd voor deze orde
voorgedragen op grond van de contacten die hij reeds achttien jaar met de
carnavalsbeweging in Hasselt
onderhoudt en voorts om zijn jaarlijks terugkerend optreden op zittingen en zijn
deelname aan de optocht in de Belgisch-Limburgse hoofdstad.
De onderscheiding werd hem zaterdagavond tijdens een zitting in zaal „De
Ware Vrienden" uitgereikt door burgemeester Meijers van Hasselt, die de
heer Haaken ook 's middags reeds had
toegesproken toen deze als eregast aanwezig was tijdens een officiële ontvangst ten Stadhuize, „ingericht" ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan
van de „Koekerellen".

K.V.P. houdt
Forum-avond
te Guttecoven
maart —
houdt
een

darnl enD£herenkappers
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r d'yerse, wer"
kers, welke op 21
*rt
men aan de
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pioenschappen d e te
Utrecht worden
gehouden
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Vrijdag II
maart
de KVP Guttecoven
forum-avond in zaal Kuslers te Guttecoven. De leden van dit forum zijn:
drs Jac Lebens, lid van G.S. van Lim-

GUTTECOVEN, 8

burg, Jan Maenen, lid van die Tweede
Kamer en drs L. van Son, eveneens
lid van de Tweede Kamer. O.m. zal
tijdens deze avond, düe om half acht
begint, het probleem van de herstructurering ter sprake komen.

In Nieuwstadt
moeten honden
aan de lijn
—

Een leger
NIEUWSTADT, 8 maart
vau loslopende honden veroorzaakt menigeen last in de gemeente Nieuwstad
en geregeld kc-men er klachten binnen

gemeentehuis. De politieverorwordt thans gewijzigd in die
zin, dat het verboden is honden in de
kom los te laten lopen. De door de po-

op het
dening

dienen worden

De Sittardse wijk Noord-Oost, die grotendeels bestaat uit flatgebouwen waarin jonge gezinnen wonen, heeft voor
de kinderen een fraaie speelgeiegenheid
gekregen. Aan de Burg. Schrijenstraat
is een groot plantsoen aangelegd met
wandelpaden banken en een betegelde
speelwerktuiplaats, waarop diverse
gen zijn aangebracht voor de kinderen.
Vlalk bij deze spealwerktuigen zijn ook
banken geplaatst zodat de moeders 'n
oogje in het zeil kunnen houden.

EERSTE H. COMMUNIE
In tegenstelling tot eerder vermelde berichten zal de eerste H. Communie in
de
Sittardse
parochie Noord-Oost,
Christus Hemelvaart, plaats hebben op
22 mei. Deze verandering is noodzakelijk geworden omdat de parochie van
de stad ook deze datum aanhoudt. De
meeste communie anten zijn op de Aggroot aantal kinderen uit de stad. Om onderwijs-

nesschool

een

tezamen met

teönmische redenen was het daarom
die datum een week op te
schuiven. Voor de vaorbereidiingsavonden ontvangen de ouders binnenkort

noodzakelijk

mededelingen.

nadere

TEGENBEZOEK
Een paar weken geleden ontving het
Sittards Bisschippelijk College bezoek
van leerlingen van het St. Jozef-oollege uit Hasselt. Vrijdag j-1- gingen de
Sittardenaren op tegenbezoek in Hasselt, waar in de ochtenduren enkele
lessen werden bijgewoond. Na de gezamenlijke maaltijd volgde een interessante lezing over de Vlaace Beweging.
Tot slot van de dag werd de stad bezichtigd.

die

dagen vastgehouden en é raieon van
kosten per dag,
f 2,50 voor gemaakte
teruggegeven. De teruggave geschiedt

slechts één maai.

Kleuter gewond

bij aanrijding
—

MAASTRICHT, 7 maart.
In de
Rechtstraat te Maastricht werd zondagmiddag omstreeks half vier het 3-jarig
jongetje RL. gegrepen door een passerende personenauto, bestuurd door H.C.
uit Maastricht. Het ongeluk gebeurde
doordat de kleine plotseling de weg
overstak. Met ernstige hoofdwonden
moest de kleuter ter verpleging worden opgenomen in het ziekenhuis St.
Annadal

EYS

,

Mechelen namens de deelnemende afdelingen van Eys en Wijlré voor de
wijze waarop de hongerige deelnemers
onthaald werden. De winnende groep
bestond uit mej. E. van Laar en de heren H. Cox, H Broers en W. Houben.
Achtereenvolgens kwamen daarna met
weinig tijdsverschil binnen de groepen
5, 3, 2 en 4.

HULDIGING J. WEIJERS
Vrijdag a.s. zal oud-directeur J. Weijeis Sr. in lokaal Weerts gehuldigd worden voor zijn vele verdiensten voor de
harmonie St. Agatha. Om half 8 wordt
de heer Weijers door het korps bij
kasteel Goedenraad afgehaald. De huldiging begint om 8 uur waarbij iedereen is uitgenodigd.
ORANJE-VIERING
Donderdag a.s. worden de kinderen 'savonds om 6 uur op de speelplaats van
de lagere school verwacht, waar zij allen een lampion krijgen. Om half zeven wordt aan de Von Thiemusstraat
de.Oranjeboom geplant, waarna
een
fakkeloptocht naar Over-Eys wordt gehouden. De kinderen zullen een trac■«tie ontvangen. In zaal Schmeets is 'savonds een gratis toegankelijk Oranjebal.

fiat.
De

wat

vermakelijkheidsbelasting

betreft, gewijzigd in die zin, dat het ver-

schuldigde

bedrag afhankelijk wordt
gesteld van de oppervlakte van die
vloer en niet van het aantal verkochte kaarten.
In de toekomst kan de burgemeester
ap verzoek het sluitingsuur in bepaalde gevallen verlengen (mede in verband met te vieren bruiloften enz.)
De scholen zullen in het komende jaar
de gebruikelijke vergoeding ontvangen:
mocht men gelden over houden, dan
komen die in de toekomst zeker van
pas zegt de burgervader. De schutterij Broederschap van Sint Jan wil

nieuwe

uniformen

aanschaffen

en

vraagt een extra-subsidie.
Op verzoek van B en W hadden de
schutters de boeken ter inzage gege-

ceptie plaatsvond in het parochiehuis.
De receptie werd geopend door die fan-

districtsingenieur en de voorlopige be-

zaken werden duidelrjk
gedaan, ook bij de be-

goederen.

De
uit de doeken
antwoording van de vragen.

zegging,

_

waarna een

drukbezochte re-

een muzikale
fare St. Barbara, diie aanwezigen
die
hulde bracht. Onder de
nur. gelukwensen kwamen aanbeden,
waren o.a. burgemeester Dassen, gemeentesecretaris Hendniiks, wethouders

gemeenteraadsleden, parochiegeestelijkheid, bejaardenband, slagersvereniging
en zeer veel vrienden en particulieren.
Veel hartelijke woorden werden gesproken terwijl ook tal van bloemen
en geschenken werden aangeboden. Een
zoon van het gouden paar dankte voor
de hulde aan de feestelingen gebracht.
In de namiddag bracht het trommelkorps Irene nog een muzikale hulde,
waarbij ook nog een fraai bloemstuk
werd aangeboden.

PRETTIG SLOT
Evenals vorige jaren zal het optochtcomité ook thans een feestelijke slotbijeenkomst houden met alle buurten,
verenigingen en andere belangstellenden voor de Sittardse carnavalsoptochtDeze bijeenkomst die voor iedereen bo-

.

ven 18 jaar toegankelijk is, vindt plaats
woensdag 30 maart in de foyer van
stadsschouwburg. De toegang is gragetis. Er zullen tijdens het officiële
gehoutoespraken
worden
enkele
deelte
den. Verder worden er enkele films
vertoond over de carnavalsfestiviteiten
1966, in het bijzondr over de optocht
natuurlijk van enkele weken geleden.
Tijdens deze slotvergadering zal ook dr
jury die de optocht heeft beoordeeld
aanwezig zijn .De feestavond wordt besloten met een bal.
op
de

VROUWENGILDE

De geplande excursie van het katholieke vrouwengilde op dinsdag 15 maart
naar de Mosa in Maastricht kan niet
doorgaan. In plaats van het uitstapje
naar Maastricht maken de deelneem-

sters een wandeling over de stadswallen te Sittard, eveneens op dinsdag 15
maart. De leiding van deze bijeenkom;-,
is in handen van de heer J. L. Offermans stadsarchivaris. De bijeer,
begint om 2 uur aan het Kritzraedhuis
te Sittard.

GELEEN

men zeer belangirijk.
Men zal een onderhoud vragen met de

zwaren kenbaar maken.
De gemeente Wemeldinge is verontrust over de wijze waarop men de
herindelig (van de kleinere gemeenten) wil doorvoeren en vraagt een onderzoek. Men protesteert tegen de geplande gang van zaken. Na grondige
bestudering van het schrijven menen
B en W adhaesie te kunnen betuigen
met het adres van de gemeente.
De begroting wordt gewijzigd in verband met de aangenomen voorstellen en
daarna sloot burgemeester Van Hinsberg de openbare bijeenkomst om de
heren enige vertrouwelijke mededelingen te doen.

GEEN KLEEDLOKAAL
Na een lange rustperiode speelde FC
RIA uit Nieuwstadt weer de eerste
wedstrijd. Het nieuwe kleedlokaal was
nog niet klaar en de bezoekende club
moest met een nieuw gebouwde stal
in de buurt genoegen nemen als kleedlokaal. De scheidsrechter kon bü een
der bestuursleden terecht.
HUISVUIL
Het ophalen van huisvuil in

N-freuwstadt

zal deze week wegens de feestviering
op donderdag een dag later plaatsvinden en dus op vrijdag 11 maart.
VRIJGEVIG
Voo»" India gaf de gemeente Nieuwstadt 1400 gulden en 100 gulden kon
men overmaken als bijdrage voor 't huwelijkscadeau.
De canavalsverenigvn g
zamelde 214 gulden in voor het gehandicapte kind.

NEERBEEK
JEUGDMIS
Om de moeilijkheden, welke zich in hert
verleden nebben voorgedaan bij de instrumentale begeleiding van de jeugdmissen, te voorkomen is een nieuw
drietal aangezocht voor gitaar-, drumen basgitaarbegelieiding. Aangezien het
instuderen voor het trio enige tijd vergt
zad de volgende jeugdmis worden gehouden op zondag halfvasten.

BROMFIETSDIEF AANGEHOUDEN
plaatse aangehouden
als verdacht van diefstal van een bromde

VERLOOFDENWEEKEND
Twee volle dagen staat het retraitehuis
Hij had
van Spaubeek open voor verloofde pafiets zekere S. van hier.
ren. Donderdagavond begint het eerstbrommer bij een café gestolen ten naweekend voor verloofden
dele van J. A. uit Geleen. S. werd volgende
maandag aan de officier van Justitie waarvan de kosten beperkt zijn gehouZaterdag werd ter

voorgeleid.

VOORLICHTINGSAVOND

OVER AFRIKA EN GHANA
De casinovereniging organiseert vandaag dinsdag 8 maart, om 20 uur in
het casino een voorlichtingsavond over
Afrika. Pater H. Huiskarnp zal in het
eerste deel van zijn causerie een histo-

rische

beschouwing

geven over Afrika,

waaruit het toekomstbeeld van dit convolgt
tinent kan worden afgeleid. DaarnaGhana
een klankbeeld met dia's over
als eerste negerstaat, welke volledige
onafhankelijkheid verwierf.

FOTOKRING GELEEN

fotokring Geleen
werd het verzoek gedaan om fotografische medewerking aan het tot standkomen van een boek over de gemeente
Geleen. De heren Doornekamp, Gulikers, Linssen, Mastenbroek en Vromans zegden deze medewerking beeigen foto's. Aan de

reids toe.

'tSTEPKE
goedkeuring

door het
Behoudend
zal de nieuwe lagere
sc-hoofbestuur
school, die op ""» £rrein_aan de Liein aanbouw 14, de naam
naertsstraat krijgenDit m hert resul't Stepke"
taart van een prijsvraag pader 4e pa-

rochianen van de parochie van de H.
Pastoor van Ars m Geleen Zuid. De
naam, die voortkomt uut ee n oude
plaatselijke benartung.werd ingezonden
die er een boekendoor Monique Cierx,
bon mee heeft rv^eod.

_

SPAUBEEK
PRIESTERWIJDING
PIERRE HEYNEN

Op zaterdag 26 maart zal Pierre Heynen in de kathedrale kerk van Roermond uit handen van Mgr Moors de
priesterwijding ontvangen. Met Pasen
zal de jonge priester in de parochiekerk van de H. Laurentius zijn eerste
plechtige mis opdragen.

MEERS

werd,

het verlenen van dansvergunningen

GOUDEN PAAR
IN DE BLOEMETJES
Zondag vierde het gouden bruidspaar
Bneukers-Wijnands te Ophoven andier
grote belangstelling feest. De won:ng
was door de buurtvereniging Haagstr.Molenweg feestelijk versierd. De dag
we-d ingezet met een H. Mis vam dank-

De afdeling Sittard van de ARKA had
een bijeenkomst in hotel de Pelikaan
waarop gesproken werd door de heer
Mossinlk, belastingadviseur, over de
nieuwe wet op de inkomstenbelastingDiverse aspecten werden aan een beschouwing onderworpen, zoals aftrekposten en het bezit van onroerende

van de totokring GeDe
GESLAAGDE DROPPING
leen vermeldt voor de maand maart op
De heren A. Mulders en N. Huveneers
14 maart een bespreking van de foto's
waren de organisatoren van een dropin
de onderlinge wedstrijd van de
ping waaraan vijf groepen van de Jonfoto's in de onderlinge wedstrijd van
ge Boeren, afd. Eys, deelnamen. Tevens de werkgroep zwart-wit. Op 21 maart is
waren er enige leden van de Boerinnener een avond voor de werkgroep kleur.
bond van de partij. Eindpunt was MeOp 28 maart wordt de clubavond gechelen waar tezelfdertijd 'n soortgelijk houden. De heer Th. Smeets uit Kerkfeest van de Jonge Boeren van Wijlre rade zal deze avond verzorgen nrot
eindigde.
Voorziter W. Houben dankte de jonge afdeling van de Boerinnebond van

JAARVERGADERING SCHOLA
UIT DE RAAD
Firma van Engelen is in Nieuwstadt Tijdens de jaarvergadering, welke de
bezig met het aanleggen van het riool.
Schola St. Gregorius in zaal Scholtens
hield, dankte de voorzitter, pastoor
B en W zouden gaarna ook in de Gouverneur Houbenstraat buiten laten Gibbeis, in zijn openingswoord speciaal
leggen. Hiervoor is een bedrag bedirigent M. Alberigs voor het mooie
werk, dat hij belangeloos voor het
groot van
/52.000. Als men de opcenten op de personele belasting verkoor deed en doet. Hij betrok in zijn
hoogt van 150 op 200 levert dit per dank het bestuur en alle leden en hij
jaar 3000 gulden op en de nieuwe aanhoopte dat het koor op de ingeslagen
sluitingen brengen ook 800 gulden in weg zou voortgaan. De heren W. Pesch,
de gemeentekas. Met aanleg en belasH. Bonekamp en G. van Loenen wertingverhoging ging de raad zonder den 'in bestuur herkozen. Uit het jaarverslag bleek, dat het koor in 1965 met
hoofdelijke stemming, akkoord. De belaslingvertioging gaart in met ingang vijf nieuwe leden toenam. Aangezien er
van het nieuw belastingjaar.
in de parochie nog een dameskoor is,
dat de Nederlandse hoogmissen verB en W vroegen matiging om van gezorgt, bestaat er voor de schola geen
meentewege te beginnen met het veraanleiding het Gregoriaans in te perbreden van de weg aan de Haverterpoort, waarvoor men de grond reeds ken, hetgeen trouwens door alle leden
ten zeerste zou woi-den betreurd, aldus
heeft aangekocht: gezien de gevaarlijke toestand gaven de heren gaarne het de jaarverslaggever.

ven en het bleek dat men reeds ruim
4800 gulden bij elkaar had, dank zij de
gehouden aktnies en de bijdragen van
de leden. Er was echter ruim 7500
gulden benodigd en B en W stelden
voor 500 gulden extra te geven. „Te
weinig" meende de heer Jansen en hij
stelde voor dit bedrag te verhogen tot
800 gulden. Burgemeester van Hiinsberg
zei dat men tot hoogstens 750 gulden
kon gaan zijnde 10 procent van het tekort. Een voorstel van de heer Janssen om dit bedrag te verlenen vond
steun bij de heren L'Espoir, v.d. Heuvel en Nelissen en werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Het plan van de streekrullverkaveling
ontmoette bezwaren bij de heren: de
gemeente Nieuwstadt, waar ruilverkaveling reeds plaatsvond kwam op het
plan niiet voor en men kon zich dus
geen juist beeld vormen van de aansluiting op de Nieuwstedtse wegen:
vooral de streekweg Sittard-Echt vond

ARKA-BIJEENKOMST

MAASTRICHT, 8 maart
De heer H.
Haaken te Maastricht, voorzitter van de

litie opgevangen

PLANTSOEN

den om zoveel mogelijk jonge paren de
gelegenheid te geven deze voorbereiding
op hun huwelijk mee te maken.

CALLISTUS
De fanfare St. Caffiistus kan weer nieuwe leden aannemen. Jongens en meisjes
van de vijfde klas der lagere scholen
of hoger, die er iets voor voelen aspirantlid van de fanfare te worden, kunnen zich op woensdag 9 maart om
haif zeven opgeven in zaal Paiuroea,
VERKEERSEXAMEN
Heden dinsdag is het de dag van het
verkeersexamen voor de lagere scholen.
Voor de jongensschool te Neerbeek la
dit een belangrijke gebeurtemis omdat zij
twee maal achter elkaar de wisselbeker won. Driemaal winnen betekent definitief bezit. De leerlingen zullen er
vandaag haird voor vechten.
KAOJONGCONCOURS
Zaterdagavond organiseerde de Neerbeekse spaarcliub „Ons overschotje' 1 'n
gezellig
kaojongconcours
in het gemeenschapshuis. Het werd een plezierige avond waarop vele oradhtige prijzen te winnen w-aren.
FANFARE ST.

VAALS
BOTSING
Op de Rijksweg tegenover het Benedictijnenklooster botste een auto bestuurd door mej. S. uit Vaals, tegen de

wagen van de Duitser M., die uit de
richting Maastricht kwam. Mej. S. remde zo sterk, dat haar auto naar de andere zijde van de weg schoot en tegen
die van M. opbotste. Beide wagens werden zwaar beschadigd, terwijl mevr. M.
hoofdverwondingen opliep.
In de nacht van vrijdag op zaterdag
werd de auto van H., geparkeerd nabij de LTM-garage, geramd dooi- een
onbekende auto. De bestuurder van deze auto trok zich van de aangerichte

schade niets aan.
WEGGELOPEN
werd ervan verwittigd, dat
De politie
twee minderjarigen uit deze gemeente
de ouderlijke woning hadden verlaten.
Zij nam de gebruikelijke maatregelen
en al spoedig ontving men bericht, dat
de twee „vluchtelingen" door de Luikse politie waren aangehouden. Zij werden door de gendarmerie overgegeven
aan de Kon. Marechaussee te Vaals,
waar de ouders hen konden ophalen.

BESTUUR

„EDELWEISZ”

De bekende Meerser Mandolinevereniging „Edelweisz" heeft tijdens de pas
gehouden jaarvergadering een aantal
wijzigingen in het bestuur ondergaan.
De heer C. Kostjens, van de oprichting
af voorzitter, moest om gezondheidsredenen het voorzitterschap neerleggen.
Hij zal echter wel een bestuursfunctie
blijven bekleden. Daar de vereniging
en niet in het minst de bestuursleden
de heer Kostjens, een trouw en goed
raadgever en bestuurslid, niet gaarne
missen. Tot opvolger werd gekozen de

heer H. Devoi, Grote Straat 31 te Meers,
gemeenteraadslid. De heer H. Geuns
nam afscheid als secretaris. Deze functie werd door hem reeds enkele jaren
bekleed. Ook tot de heer Geuns werd
door de heer Lambrichts een woord
van dank gesproken. Tot opvolger werd
gekozen de heer Th. Dewitte, Grote
Straat 28 te Meers. De heer Dewitte
was reeds voor zijn benoeming als
muzikant „werkzaam" in het mandoline-orkest.

PTT-WERKZAAMHEDEN

Heden, dinsdag worden tussen 8 en 19
uur door de P.T.T. werkzaamheden verricht aan het grondkabelnet in de Alex.
Battalaan, Bourgognestraat, Akerstraat
en Wilhelminasingel. Telefoon-abonnees
kunnen eventueel hinder van deze werkzaamheden ondervinden o.a doordat
hun aansluiting voor kortere of langere
tijd buiten bedrijf zal zijn. Er wordt
uiteraard naar gestreefd het ongerief
voor de abonnees tot een minimum te
beperken.

MEERSSEN
KVP MEERSSEN
Op dinsdag 15 maart zal de KVP-afdeling Meerssen een forumavond in
Meerssen beleggen. Nog nader zal bekend worden gemaakt, wie er in het
forum zitting zullen hebben. Vast staat
reeds, dat de actuele ontwikkelingen in
Limburg onderwerp van gesprek zullen uitmaken en dat de forumleden terzake deskundigen zullen zijn. De bijeenkomst zal voor iedereen toegankelijk zijn.

BUREAU-ONTEIGENINGSZAKEN
Aan de Bunderstraat nr. 73 te Meerssen is een Bureau voor Onteigecningszaken geopend. Dit bureau staat onder de dagelijkse leiding van de
J. H. Sandhövel, makelaar en taxateur.
Het bureau stelt zich voor de betrokkenen bij onteigeningen de bedragen
van schadeloosstelling objectief te begroten, onderhandelingen te voeren en
adviezen te geven op alle terreinen, die
met onteigening te maken hebben.

NATUURBESCHERMINGSWACHT
De Natuurbeschermingswacht Meerssen
zal op maandag 14 maart in hotel De
Prins van Oranje aan de Kruisstraat
befilmavond houden. De bijeenkomst
gint om 19.30 uur en is ook toegankelijk voor niet-leden die echter een klei-

ne

vergoeding

SWEYKHUIZEN
JAARVERGADERING NKV
Vrijdag hield de NKMB te Swei'khudzen een druk bezochte jaarvergadering
waarop voorzitter W. Keulers speciaaE
een aantal nieuwe leden hartelijk kon
verwelkomen. Besloten werd op 26
maart een kiienavond te organiseren.
Tegen half april zal in het Rector Ravenhuis 'n spreker wo-nöen uitgenodigd.
Er bestond verder veel belangstelling
voor de gezamenlijke trip, welke men
gaat maken. De bestuursleden J. Cals
en J. Budé werden herkozen. Pastoor
Thissen vroeg de vergadering het initiatief te nemen om een stichting te
vormen voor het rector Ravenhuis. De
voorzitter beloofde hiertoe het zijnie te
zullen bijdragen.

STEIN
VERKEERSEXAMENS
VandaaJg, dinsdag zullen ook de kinderen van de vijfde klas der beide lagere
scholen te Korensheide schriftelijk examen afleggen voor het verkeersdiploma van die vereniging voor veilig verkeer.
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SUSTEREN, 8 maart
Het is dezer dagen gebeurd: S. uit Susteren,
diie zijn dagtaak had beëindigd, reed
op zijn fiets welgemoed naar huis.
Bij de tunnel in de richting Heide
zag hij een fiets halverwege door
het ijzerwerk steken. Bij S. ging onmiddellijk een lampje branden. Hij

SITTARD

1966

maart

zullen moeten betalen.

HEER
GROSLIJST KVP
groslijst van de KVP, afdeling Heer,
voor de verkiezing van de gemeenteraadsleden bevat de volgende namen:
P. Heuts, J. Lasoe, J. Meussen, M.
Willems, N. Beuken, H. Kerckhoffs, J.
Dackus, J. Weerts, G. Janssen, J. v.

De

Rompelberg, L. Prikken, Olislagers,
De Rooij, J. Brouwers, F. v. Caldenborgh, Knubben, C. Beckers, J. Bos en
J. Konings.

GOUDEN BRUILOFT
Zondag herdachten de echtelieden Jac.
Janssen en Marieke Palmans de dag
dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk
traden. Ter ere van deze gouden bruiloft werd in de parochiekerk van St.

Petrus-Banden een h. mis opgedragen.
In de middaguren kregen de „gouwekes" serenades van de beide Heerder
harmonieën en zangverenigingen. In 't

woonhuis aan de Langwaterstraat werd
tussen één en drie uur een drukbezochte receptie gehouden. Op deze receptie
waren o.m. aanwezig de beide wethouders en de gemeentesecretaris van Heer,
de geestelijkheid van de parochies
Heer en Scharn. vele deputaties uit
„VONDEL”
JEUGDTONEEL
het verenigingsleven, waaronder een
afvaardiging van de bond van gepenZondag voeren de kinderen van de afsioneerd spoorwegpersoneel en oud-coldeling jeugdtoneel van de toneelverenilega's van de Nederlandse Spoorwegen,
ging „Vondel" het toneelstuk „De ontvoering van prinses zonnestraal" op. waar de gouden jubilaris tot aan zijn
De jonge toneelspelers hebben een half pensionering als hoofdmachinist werkzaam was. Er waren voor de gouden
jaar lang ijverig hun rollen ingestuechtelieden vele bloemen en cadeaux.
deerd zodat er een succesrijke opvoeIn familiekring werd daarna het feest
ring te verwachten valt.
De toneelvoortgezet in het patronaatszaaltje te
middag begint om 15 uur.
Scharn.

WEBEFO-AANDELEN
De agent van de plaatselijke centrale
volksbank te Keransheide heeft dezer
dagen de eerste aandelen van het Webefo uitgegeven. Dit fonds boogt kleine beleggers in staat te stellen aandelen te verwerven in diverse ondernemingen. Door spreidjng wordt het risico beperkt en de bezitsvorming wordt
er door bevorderd.

VIJLEN
ORANJECOMITé
Het Oranjecomité heeft besloten
bij
gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg
aan de leerlingen van de lagere school
en herdenkingspenning uit te reiken.
De kinderen van de kleuterschool zul-

LEZING UITGESTELD
le een tractatie ontvangen, 's Avonds
De lezing over moderne literatuur, die wordt in zaal Demollin een oranjebal
gehouden.
drs P. Coanen, directeur van het Bisschoppelijk Collage te Roermond op 10
JUBILEUM
maart voor de leden van het vrouwengilde te Stem zou geven, is uitgesteld De heer J. Severijns viert op 1 april
tot dinsdag 29 maart.
zijn 25-jarig jubileum als werknemer
bij de mijn Willem Sophia.
GOEDE BUREN
Als buren van de pas opgerichte paroKLEUTERSCHOOL
chie im het rueuwe centrum van Stiain
Van
de
inspecteur
het kleuteronhebben de parochianen van Nieuwdorp derwijs werd berichtvan
ontvangen dat de
en Kerensheide zondag geld bijeengekleuterschool als
bracht ten bate van het bouwfonds te Vijlen gevraagde
urgentieüjst is geplaatst.
voor de kerk van pastoor Mars en no. 2 op de
diens parochianen. Onder alle missen
werden de kerkgangers in beide kerken tot het geven van gulle gaven opgewekt door ean tweetal notabelen uit
deze parochies, e weten dokter Niëd in
Nieuwdorp en notaris Oomen ki Kenensheide.
KADERBIJEENKOMST NKV
De kring Stem van het NKV houdt op
zaterdagmorgen 26 maart om 10 uur
een kaderbijeenkomat in het parochieMAASTRICHT, 5 maart
Zondag 22
huis aan de Kruisstraat. Een ter zake
mei worden op de terreinen van het rekundige spreker zal de onlangs ingevalidatiecentrum „De Maasgouw" te
voerde algemene bijstandswet bespreMaastricht voor de vierde
ken. Voorts bestaat het plan in april volgende maal internationale achtereensportwedeen forumavond te organiseren waarstrijden gehouden voor minder-validen
op deskundige forumleden vragen zuluit Nederland (Amsterdam, Doorn, Berlen beantwoorden, die in verband met gen op Zoom, Eindhoven, Hoensbroek,
de structurele veranderingen in de
Maastricht en Geleen), België, Luxemmijnstreek zijn gerezen.
burg, Frankrijk en Duitsland. Het programma vermeldt achttien takken van
sport, waaraan door in totaal 260 personen zal worden deelgenomen.
In verband met de vele aan deze dag
BEDEVAART-WIELERRONDE
met name het onverbonden, kosten
derbrengen van enkele tientallen rolBehalve de op 10 maart te houden wiewordt de komende
lerronde waarvoor grote belangstelling stoelpatiënten
bestaat, heeft de supportersclub BCWV week in Maastricht een straatcollecte
nog een tweede sportevenement op het gehouden.
programma staan. Op 22 aug. a.s. vindt
in Bom op hetzelfde parcours de grote
bedevaart-wielerronde plaats. De voorbereidende besprekingen zijn reeds gehouden en het staat vast. dat mgr.
Moors aanwezig zal zijn. Na een H. Mis
in de parochiekerk volgt een gezamenGEMEENTE BRUNSSUM
lijke koffietafel in zaal Frenken en zal
de bisschop de zegening van rijders en
OPHALEN HUISVUIL
rijwielen verrichten.
In verband met het huwelijk van Hare

Voor vierde maal
Maasgouwspelen
—

BORN

—

—

Officiële Mededelingen

OPHALEN HUISVUIL

In verband met de nationale feestdag
op 10 maart a-s. zal het wekelijks huisvuil in Buchten en Illikhoven worden
opgehaald op woensdag 9 maart.

Koninklijke

mis nog beter tot zijn recht dan tijdens de uitzending van verleden jaar
door de Duitse televisie alhoewel de
technische uitvoering van deze laatste
beter was. De ritmische spontaniteit
was misschien wat erg getemperd, hoe-

wel niet hinderlijk, en in aanmerking
nemende, dat dit koor de eerste keer
kan men niet
een uitvoering verzorgde
dat de heer C. van
anders stellen, dan
Kooten in korte tijd tot e*n zeer aanis gekomen. Het
vaardbare presentatie
door de jeugd van Heugem zondag gepresteerde verdient nog vele herhalingen waarmee ook de wensen van vele
oarochianen vervuld zouden worden.

Prinses Beatrix

opgehaald op woensdag 9 maart.

De Directeur Gemeentewerken.

HEUGEM
JONGEREN ZONGEN JAZZMIS
Op initiatief van pater J. Bougie o.f.m.
zongen afgelopen zondag in de Heugemse parochiekerk een aantal jongeren
de bekende Duitse jazzmis „Herr, wir
rufen alle zu Dir". Tijdens deze sfeervolle Eucharistieviering kwam deze

Hoogheid

en de Heer von Amsberg zal op donderdag 10 maart geen huisvuil worden opgehaald. Het vuil van deze route wordt

GEMEENTE GELEEN
BEKENDMAKING

De

burgemeester

van Geleen maakt be-

kend, dat de raad bij zijn besluit van
1 maart 1966, no. 27. heeft vastgesteld
overeenkomstig het ter nzage gelegde

ontwerp, een bestemmingsplan voor het
gebied tossen Pieterstraat
van Lennepstraat
van Goudoeverstraat
van

-

-

-

Itersonstraat.
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
van 9 maart 1966 af gedurende één
maand ter gemeentesecretarie, kamer
306, voor eenieder ter inzage.
Zij, die zich tijdig met bezwaren
tot de
gemeenteraad hebben gewend,
gedurende genoemde termijn kunnen
puteerde Staten van Urnburg
tegen het bestemmingsplan

Geleen, 4 maart 1966

bii Gede

bezware,;
indienen

van Geleen
J- P- D. VAN BANNING
'
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