hier kunt u tereci~t
voor een partijtje
snooker of poolbiljard
I

A.H, v~ O~~en

~nrinkstrá~t 59
ï~fiargr~-sten

tel 0+458--~ 50~
i

ÉL'1J ~LUKJE G~~ChI:i~;i~.~;Iv Iá
We schrijven het jaar 1974,
Peter T~ioen, een jonge fast uit Heerlen
komt in aanraking met de fGmilie Merels-berg uit Noorbeek, Door de grote interesse
ín z~.,jn hobby, het schaken, vindt níj in
dhr, H, Mergelsber~ sr. een ver~~oed schaker. In zijn huis ontstaat een uraar broei-nest met schakers: zijn vrou~~r dien, oudste
dochter Ben, oudste zoon Peter, vrienden

Vakwerk -Frituur -Cafetaria

'Banholt'

Dalestraat 3 - 6262 NP Banholt
Tel. 04457-1548
Kitty en Frans Stollman-Hameleers

De bouwen dhz~
-,~.
deskundige adviseert: .f
-~~~ . s
"(,oede kwaliteit is een eerste
vereiste.Voor een langer
behoud en om veel ergernis
te v~oorkornenl~

~/
~~~

JAN OPREIJ BV

~~de zijn inmiddels aan~el~nd in ~ 976.
Via Ben ontstaat een relatie met d.e familie Roemersma (1~~1im en z~_~n vrouw Ben), die
al 25 jaar bekend met de schaaksoort waren
via hun oude vereniging in Amsterdam.
H j weelde toen bij onze bevriende vereniging
,S. V.Gronsveld,
Dit leek ook u~el iets en zo begonnen Hein
~en Peter I~ïergelsberg, F~eter Moen en Henri
Kuc~~artz aan een jaar in clubverband.

In X977 richtten ire met 9 spelers een eigen club o~ met de naam de juiste -Z-,

~

BOUWMATE~AI,fN •BAKST'Q~IEN •TF6flS •KFU(ENS •NAT'I~tSTFEN
Rijksweg 63-72, Postbus 6.
6269 ZG Mangraten
tel. 04458-1541
telex 56875

T~Iath ~:~anders, Henri nLtcl~artz, i~~1im Senden,
Huub Senden en Henk ~!camvo.

6269 AW Margraten
tel.: 04458-1762
,

..

Ons eerste clublokaal werd de Jacky Bar in Noorbeek. De leden waren toen:
René Simonis, Hein en Peter Mergelsberg,

1 ~ O ~~~

~ 1
Café - Bil'art
1

Thei en Tiny Conjour
Clublokaal B.C. Noorbeek
Bovenstraat 9

04457-2132

Wim Roemersma, klim Sendén, Jan Hovers,
An Hovers, Henri Kuckartz en Peter Moen,

Noorbeek

AANNEMERSBEDRIJF

Destí.,ids zorgde Jim Roemér~ma voor alle
P,R,--zaken en zo zette hid ook ons clubblaadje 'rde gezet" in mek~~r en ~~~rel o~
zo'n ~ro,fessionele manier dat een verbeteríng b~.,ina niet haalbaar eras en is,
i'da enkele bestuurcvergaderin~en o~^~erde
hij dat voor uitbreiding van onze vereniging misschien een ander clublokaal gewenst was.

Terlinden 22, 6255 NP Noorbeek
Tel. 04457-2113
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~~ darries - en hepen -kapsalon
rriBP~Ori ~?. Á. G8~GP

buPg. ~ne~ePsplein i~ - maYgPaten ..
tel.:o~s~ - ~~~~

Dit gebeurde dan ook in X978, Ons nieuwe
clublokaal ~r.;erd het gemeenschar~shuis in
Banholt.
De vereniging broeide tot zo'n 60 leden
en de aansluiting tot de Limburgse schaak-bond ~,rerd meteen een feit.
ï~~et dhr. Fred »turnpers aan het eerste bord
trokken ~Ar~ door heel Lil burg. Dat wíj dat
jaar meteen kampioen in onze ~~la~se ~rerden
en giromove erc~.en naar de 1 e kJ_ ~s ~:e ~~:Ta ~ natuurl~ik een mc~~ie o~~teker.
De jeugd begon toen door te dringen en
groeide over ~~e senioren heen,
~n zo moet het b1_`'ven,

voor het betere schilderwerl~
naar:
~CIHILDER~BEDRIJF

i
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rirma P,A. van Gerven en Zn,

i
'i

Dor straat 31
6261

iot in ~ ~-~~6 s~~eeld en ~~r~,~ ~_-, 1~,;_~n~~olt met
~r~tichti~e ~.~e~t..~tri_jd.en ~,~~.~ie~ v~~~r ce Lid -,
alC v?~i.endsch~_~ne1~,~1L~
Iedereen wist dat daar een 1_eul~e club
<<,t~~

Tech Meek óat zonder vPr~ ere uitpre-icirl
_.
er moeen grote d~.d.en verricht z~~uáen. ~~rer~-

IH i~~ih e er

telefoon o~+~+57~~ 330

i

Giro

'~

~ Tn áq86 urerd het becll~it ~eno~nen oen ons
c ~_tlb~n.'~~2.l te verlem~en ~~ ar ~"~:r~raten,

~.

al~,.r~ar nu oc~k d.it toernooi a1.s .eer_ ~>te
steen door onze ctl.~~k~ ~~e~ eed_ zal ~~orc~.~n~

~7 I e LJ`'~• C~``i'

Bank: Rabobank T~Iheer Nr. ~ 3
35 ~~ ~ 59
Giro van de yank 105.62,37
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c lubk~zr~1~ io enen
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~~~nri ~~uc~artz

~ 978 -- Jarl Hovers
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KUSTERS
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Peter i~~~ergel sberg
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~~bert Lavá~
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Ari smolders
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'cri Smolders
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Denk hcamno
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Pemco Pihlajamaa
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remco Pihl~jamaa
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Nlarj 21 l~~e~s
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Remco Pihlajamaa.
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