
;Bingelrade vierde het 
'30 jarig bestaansfeest 

BINGELRA D�. 211 juli (eii. t,-,rr.) -
De grnn� opcn�th� viering van het 
30-jarlr be11taan der vnetbalv,reni
rlns Bln1elradt1 op ,;at�rdag 26 en
zonda.� 21 Juli, �erd er e�n eclatant 

· saeeee. Zaterda.,rt1 werden de f eeste-
1 lij kheden reopend met de huid igings•

wedstrijd Bingelrade 1 - Hillens
berr 1. In een spannende en fa,ire 

1 wed1trijd •f'rev.f'rden de Jubilaria• 
aen met Z-1. 

1 

1 Tevens vond de huldiging plaats van 
J. Smeets" die 30 jaar Ud der ver
·enlging il. Hem werd door de voor
zitter een 1roepafoto al1 herinnering
aangeboden. Hierna v'oJgde een druk
b&zochte recept.te. We za1en nnder
meer talrijke zusterverenigingen. de
plaatselijke verenigingen en vele
particulieren. Burgemeea-t@'r S<-,hof
telen bood namens de l@meent, @�n

. 

voetha.1 �•an �n �J)rlk d� hr,or uit, 
dat 1.jj hiermed� het zo bege'!rde 
kampioenschap In de 2dfl! kla�!l� in 
de komente competi bie zounen be
ha.1 en. 
Later oP �e �vond v•��che n aa 
grand eomplet d, drumbAnd VJln dê 
schutterij St. Joha nne1 uit Douver
genhout om dP. jubilerende vereni-
1ing een 1root.ae hulde te brengen. 
•s Zondaga werd de f ee1tda1 in1e
zet met een plechtite hoo1mi1 met
assistentie. Om 1 uur trok men in op
t�cht naar het fe�stt�rr'ein.
Naa11t de jubl lerende vereniging wa
ren de otld•leden present, de dames
h11ndbelclub S.V. Heerlen en de 
harmonie St. Cecilta. · Om 2 uur tra
den de veteranen BinlelrRde con
tra Douver1enhout aan. De •. oude

rotten" lieten hel talrijke publiek 
zten. d.-.t 7.ij het. voet ba lten nog niet 
v•·rleerd �·aren. Brnect.erli;lk d�eol
rten 7.lj de puntje, mf't ri� uitlila$t 
2--2. Toen kv.·amP.n de DnmeshRnd
ha]cluh� S.V. Heerlen rontra R.K. 
B.S.V, Brunssum binnen rl e HJnt,n. 
De linerl�n�e dam·es toonden 1.ich 
favort�t m�t een �-1 overwinning. On
danks de1.e uitslag v.,as het ge�n een-
1.ijdige partij. doch wP.rd door de 
Brunssumse goed partij gegeven. 
Om 4 uur traden dl! gymnagtiekv�r
en!g:ing .. Don Bosco" en de dames
uit Brunssum aan. Een mooi af ,.-ltsse
lend programmK boden deze verenl
lin1en het publiek. Het publiek StRk 
zijn bewonderin1 voor de uit.steken
de prestaties niet onder stoeten en 
banken. Om 6.30 uur iat de ha rmo
nie St. Cecilia ondt1r leiding van de 
plv. directeur L. Heunen een zP.er 
1e1l11111d concert In 1amenw@rktnR 
m·et haar drumband. 
Om�treeks 8 uur V(')n� d� trek
king der loterij ph,�t�. D11arn11 "'ttr

den rte f e�1neltjkhed�n v�ortgex�t tn 1 

de szrote feesttent, waRr het 7.P.f'r JZ01t- .

1 

fip �rkest 1.J� Cur\'P-rR'l5 d'1 dan11Hef
h�hbftr11 volop d� l�lf!genheid honrl 
t� d11nsen. 


