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afbraak voor nieuwbouw
Dat er bij de voetbalvereniging Rimburg een
goede geest heerst mag nog blijken uit het
volgende. ln 1968 gaat Himburg zijn 60-jarig
bestaan vieren. Een hartewens voor bestuuÍ
en spelers is dat er op het terrein nieuwe
kleedkamers komen. Evenals enkele jaren
geleden het terrein geheel door de eigen leden
werd vernieuwd en gemoderniseerd, zal men
ook de'aanleg van de nieuwe kleedruimtes in
eigen beheer uitvoeren. Sinds enige tijd is
men met de voorbereidende werkzaamheden
hiervan'begonnen. Deze liggen voorlopig aan
de Rimburgerweg te Eygelshoven. Van de
directie van onze onderneming kreeg de club
toestemming om een huis, dat voor afbraak
bestemd was, te slopen. Het materiaal, voor-
namelilk stenen en hout, mocht men behou-
den als eerste bijdrage voor de te bouwen
kleed ka mers.
Bestuur en spelers hebben dit werk met veel
ijver uitgevoerd. Op bijgaande foto wordt de
laatste muur van het pand gesloopt. Als het
karwei achter de rug is hebben zij 20.000
stenenter beschikking en een aantal nog
bruikbare kubieke meter hout.
V.l.n.r. de heren: J. Logister (ondergronds op-
zichter J ulia), voorzitter V.V. Rimburg, Th.
Claessen, A. M. Wetzler (helper bij de opme-
tingen ondergronds Julia) G. Logister, J.
Rutten (houwerJulia), L. Lutgens, H. Schaaf -
stra (leerling-houwer Julia).
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V.V. Rimburg derde klasser
Na een spannende competitie is het eerste
elÍtal van de voetbalvereniging Rimburg er
in geslaagd het kampioenschap in de vierCe
klasse C te behalen. Dit betekent dat de club
het volgend seizoen in de derde klasse zal
uitkomen. Vanaf het begin der competitie
hebben de jongens van trainer Paul Nellissen
(helper bij de mijnmeters ondergronds
Julia) de leiding genomen en deze niet meer
aÍgestaan. Bij een kamploenschap behoort
een receptie. Deze werd zaterdag 6 mei jl. ge-
houden. Drie uren lang hebben bestuur en
spelers gelukwensen in ontvangst moeten
nemen. Niet alleen de Rimburgse verenigin-
gen die allen waren vertegenwoordigd, maar
ook van ver daarbuilen kwam men de nieuwe
kampioenen feliciteren. Dat Rimburg ook
bij haar tegenstanders een sportieve naam
heeft, bÍeek dat alle clubs uit de vierde klasse
C ter receptie verschenen. Langs deze weg
willen wij alsnog onze gelukwensen toevoe-
gen met het behaalde succes.
Hierboven het 1e elÍtal waarvan de meeste
spelers bi.j ons werkzaam zijn oÍ zonen
van personeelsleden zijn: zittend v.l.n.r.
Frans Wetzler, Albert Wassen, JozeÍ Hee-
rings, Piet van Kan, Theo Claessen, Har-
rie KIeeven.
Staand v.l.n.r. Peter Coonen, Wim Wassen.
Huub van Rhee, Johan Baur, Wiel Sniiders,
Hans Snijders, Jozef Rutten, Paul Nellissen
(tra i ner).
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