
Overleg met ministerie om sluiting te voorkomen

Ontslag voor helft 
van werknemers bij 
schroefboutenf abriek 

• Robijnen medaille voor Jef So
mers

Fransen 
eren twee 
Limburgers 

HEERLEN - Het Frans genoot
schap voor Kunsten en Letteren 
te Parijs heeft zes Nederlanders 
onderscheiden. Twee van hen zijn 
Limburgers:dirigent Jef Somers 
uit Heerlen en componist Louis 
Toebosch, Maastrichtenaar van 
reboorte, momenteel woonachtig 
in Twente. De medailles worden 
op 24 april tijdens de plechtige 
;iaarlijkse zitting van het genoot
schap in Parijs uitgereikt. 

Aan dirigent Jef Somers is de ro
bijnen medaille toegekend voor 
zijn vele verdiensten voor de 
Fran�e muziek. Ongeveer twaalf 
jaar geleden heeft hij van ditzelfde 
genootschap reeds de zilveren me-

daille gekregen. Jef Somers. dic> 
herstellende is van een c,rnstig 
auto-ongeluk, voelt zich zeer ver
eerd met deze toekenning, ,,Ik ben 
een _Francofil en ik heb in de loop 
der Jaren erg veel Franse muziek in 
Nederland en in het buitenland 
uitgevoerd. Ik ben op festivals in 
Avignon en Parijs opgetreden en 
ik heb enkele concerten voor de 
Franse radio gegeven . Daaraan heb 
1k waarschijnlijk deze onderschei
ding te danken". Het verheugt hem 
zeer te horen, dat hij zich met 
onder meer Louis Toebosch in 
goeli gezelschap bevindt. .,Loui� 
T_oebosch is een groot componist, 
die net als ik erg veel belangstel
ling heeft voor de Franse muziek''. 
Aan Louis Toebosch. die directeur 
was van het Brabants Conservato
riull_l heeft het Frans genootschap 
de zilveren medaille toegekend. De 
andere onderscheidingen zijn toe
gekend aan de bariton Bernard 
Kruysen uit Den Haag, perschef 
Theo Kroon van de ANWB, muzie
krecensenten Wouter van Gooi en 
G. van Voskuylen.

HEERLEN - De helft van het 
personeel van de Schroefbou
tenfabri�k Everts en van der 
Weijden ui� Heerlen heeft gis
teren ontslag aangezegd ge
kregen. Personeel en onder
nemingsraad zijn formeel op 
de hoogte gesteld, terwijl de 
directeur van het Geweste
lijk Arbeidsbureau in Heer
len over het collectief ontslag 
is geïnformeerd. Zoals het 
Limburgs Dagblad al enige 
tijd geleden berichtte, ver
keert de schroefboutenfa-
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Kapitein A.]. Versteegen 

· zegt rijkspolitie vaarwel
MAASTRICHT - Op I april gaat ka
pitein A. J. Versteegen het korps 
Rijkspolitie verlaten wegens het be
reiken van de 60-jarige leeftijd. Het 
officiële afscheid vindt plaats op 23 
blaart om 16 uur in het Schaesbergse 
gemeentehuis. Aansluitend is van
17.30 tot 19 uur receptie. 

Kapitein VerstePgen behoorl tot de 
zeer weinigen die vanuit de laagste 
rangen van het korps een officiersrang 
heeft bereikt. In 1938 trad hij in dienst 
Van de Koninklijke Marechaussee 
stapte na de oorlog over naar de pas 
opgerichte Rijkspolitie. De carnere 
begon in Maastricht, maakte in zo'n 
twintig etappes, detacheringen . en 
overplaatsingen, een tocht door Lim
burg en eindigt weer in Maastricht. 
Zfä jaar was hij groepscommand'.1nt 
In Heer, werd daarna in 1967 d1str1cl
sadjudant bij de staf in Maastricht en 
in 1974 werd hij officier in de rang van 
kapitein. In die laatste functie was hij 
onder andere coördinator in het sa
menwerkingsverband van de groep_1;n 
lil de ENSU-gemeenten - vandaar Z!Jn 
afscheid in Schaesberg -. belast met 
milieuzaken en de opleiding voor het 
Politiediploma B.  

Problemen 

procedure veranderd. Nu kunnen de 
belangstellenden zelf solliciteren". 

De laatste jare11 heeft de kapitein een 
groot deel van zijn tijd besteed aan 
d� ENSU-politie, een samenwer
kmgsvorm tussen drie groepen, die 
door de betrokken, partijen als een 
verbetering ten opzichte van de 
voorgaande toestand wordt be
schouwd. 

"Toch is het geen model dat je zonder 
meer naar elke andere regio kunt 
overplaatsen", aldus de heer Verstee
gen. ,,Het succes wordt daar voor een 
groot deel bepaald door korte afstan
de1: . tussen de gemeenten, het verste
dehJkte karakter en gelijke problemen 
van dl; vier deelnemende gemeenten. 
.. En 1;11teraard door de wil tot samen
werking van de burgemeester en de 
groepscommandanten. De grotere af. 
standen 111 de a11dere regio's - Mergel
land en westehJke mijnstreek - vor
men daar een belemmering voor voet
en fietspatroui!Jes". 
r---------·---,
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briek al geruime tijd in moei
lijkheden. Het bedrijf is een 
volle dochteronderneming 
van de Industriële Maat
schappij Oranje Nassau
mijnen. 

Er wordt on:rlt.:g g,,voerd met het mi
nisterie van Er·m10mische Zaken over 
steunr:1aatregelen die et•n voortbe
staan van lwt bedrijf in kleinere om
vang mogelijk zouden kunnen maken. 
Mochten de besprekeningen een gun
stig resultaat hebben dan kan de 
1, prkgelege11lwicl \"OOI' 145 van de 275' 
mensen lwhouden blijven. In het an
d,'!"(, geval za l lwt hele bedrijf moeten 
sluiten. Op korte termijn moeten in 
i eder geval 1 :rn mensen de straat op. 
l\.h-t de vakbonch:n is een gcsJ

.
)r

_
ek ge-

1\'l'l'SL D,· bnndc•n gaan nwl zonder 
lll PL'r aecoord ll1L'l de onlslage,n. Op 
korte termijn /al gesproken worden 
nwt de d i rc·c· t i" 1·an de Jndustriëlt•
�1aabehappiJ Oranje Nas�aumijncn. 
Sm1wn met cl<- ond,•rn�·mingsraad en 
d,· \·akbondt·n wordt "('W!c'l"kt aan t•t•n 
sol'iaa l plan. 

" 

De schroelboutvnfabriek is tijdens de 
�luitmg van de Oranje Nassaumijnen 
naar Heerlen gehaald vanuit Hel
mond. Er werken tientallen ex
mijnwerkers. Vanaf het begin heeft 
het bedrijf t.e kampen gehad met 
moeilijkhedc•n. In plaats van de bou
ten en moerenproduktie h; nog niet 
voldoende compenserende produktie 
bevonden. Tal van orders in het bui
�enla�d zijn niet doorgegaan. Vooral 
111 Zuid-Amerika is een grote export
markt weggeval len. In het recente ver
l <eden 7.ijn al personeelsleden overge
plaatst naar Globon, een andere doch
ter van de ON-mijnen. Overplaatsing 
op vrijwillige basis naar Ornatex werd 
door het personeel niet aanvaard. 
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llt'erle11, Dr. Poe/sst raar J '1. 
tel. 0./5-7!675 7  

U weet ·1: Kumig he('.ft de kollektfr• 
uitf!ebreid ' H.,, is sfeervol kiike11 e11 

1:,(eeë11 �p_doe11. Wa;11 ,iP w,rfich1i11f!s•
. modi' is kompleet: i•,111 klassiek tot

,·11 met 11wdenr. 111
.
elke stiil en . . .  

i11 elk , ·  fll'((sklmse. Loo/> ·11s· hi111re11 ! 

DOECOM 
INKOOP-COMBINATIE 

Doe het zelf bedrijven, zoekt uitbrei
ding voor haar ledenbestand. Geïnte
resseerden gelieven contact op te ne
men: DOECOM Secretariaat Anna
straat 27 GELEEN.

,-------------

ook een waardevolle bijdrage aan 
de restauratie van natuur, ecolo
gie en landschapsschoon in het 
Geuldal. Dank zij de medewer
king van deze bakkers wordt de 
Volmolen in Epen, een van de 
aangekochte landgoederen, weer 
een levend element in het land
schap. 

Men vond namelijk dat aankoop en 
restauratie van deze uit het midden 
van de achttiende eeuw daterende 
molen weinig zin had als zij niet de 
oude functie zou herkrijgen. De 
Echte Bakkers nu hebben zich be
reid verklaard om dagelijks volko
renmeel dat in deze molen wordt 

1 gemalen af te nemen. Met het 
proetinalen is al. zoals het LD des
tijds reeds berichtte, half januari 
begonnen. De molen zal volop 
gaan draaien vanaf 23 maart. Ir. P. 
J. Lardinois, oud-minister en
EEG-commissaris, zal het molen
rad in de Geul die dag officieel in 
werking stellen. 
Voor het zinvol functioneren van 
�e molen is de Stichting Volmolen 
m het leven geroepen. Deze stich
ting heeft het molengedeelte van 
Natuurmonumenten gehuurd. Mo
lenaar Jac Vrehen, die zijn sporen 
m het vak in de Wittemennolen 
verdiend heeft. is als molenaar in 
dienst genomen. 
Van het volkorenmeel uit deze 
molen wordt een speciaal bruin
brood gebakken. dat in een toepas
selijke verpakking wordt verkocht. 

,.Met die promotie tot officier was ik
natuurlijk blij .  Maar het heeft ook
nogal wat problemen gegeven met be: 
trekking tot de procedure, die daarbJJ 
gevolgd werd", ontirnlt de heer Ver
steegen, die er nog altijd wat moeite 
mee heeft. ,,Ik heb daar niet naar ge
solliciteerd. Ik kreeg te horen "Jij 
wordt officier" en ik moest in uniform 
naar Apeldoorn voor de beëdiging. Bij 
enkele collega·s wekte dat wat onge
noegen. Jammer genoeg werkte dat 
ook in de persoonlijke relatie _doo_r. 
Door toedoen van de bonden 1s die 

Rath &Doodeheefver 

duurt hele Zomer L:,. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _

wandelaars is er een gedenkpen-
ning van de Actie Geuldal gesla
gen. 

Geserveerd met "huidvleisj" en 
"rommedoe en stroop" is het 
voorwaar een lekkernij, even voor
treffelijk als de Limburgse vlaai. 
De Echte Bakkers zijn overigens 
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Met tips en 
koUekties, 
nu gratis bij 
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�PEN - De Actie Geuldal zal tot 10 het najaar duren en omvat tal van a�tiepunten. De start wordt vannuddag Jegeven tijdens de 
Jaarvergadering van de Vereni
ging tot Behoud van Natuurmo
numenten in Utrecht. In de eerste
:laats l?,eeft men het oog gericht.
t 

P de eigen leden en op de dona-eurs van . Limburgs Landschap. Daarom zijn de voorjaarsnum
m�_rs van beide instellingen gewijd aan het GeuJdal en aan de 
actie. 
Daarmee hoopt men bij de leden 
entllousiasme (en een bijdrage) los 
�e. maken voor het doel .  Op I april 
start_ook een ledenwerfactie die tot 
1. Juli zal duren. Onder elk nieuw 
:id (en de aanbrenger) wordt dage
lJks een Limburgse vlaai verloot. 

Om Actie Geuldal en doel daarvan 
ook aan de VJl,kantiegasten en 
streekbewoners 1er plaatse bekend 
te maken koi:nt er van 1 april tot 1 oktober een lllformatiecentrum in 
kasteel Schaloen te Oud. 
Valkenburg. In dit centrum wordt 
het la�dschap van het Geuldal 
d?or nuddel van foto's, kaarten en 
diabeelden toegelicht en zijn er 
boeken, kalenders. , brochures, 
stickers e� andere verkoopartike
len verkr1Jgbaar waarvan de op. brengst voor de actie is. Het be. 
roemde boek van Heimans over
he! Krijtiand is Voor deze gelegen
heid oprueuw in herdruk versche
nen. 
Ook d� Nederlandse Spoorwegen 
haken m op de actie. Vanaf l mei 
kan . men :startend aan het station 
Schm op Geul een speciale wande
ling maken door het Geuldal tot 
Gulpen en Mechelen toe. Voor dt· 

Begin mei wordt ook een Informa
tiekrant uitgegeven, die alle gevers 
van een bijdrage zullen ontvangen. 
Verder is er vanaf 14 juni een ten
toonstelling over het Geuldal in 
het Natuurhistorisch Museum. 

J�uhte Bakkers 
leveren bijdrage 

EPEN - Het gilde van de Echte 
Bakkers, waar ook in Limburg 
enkele tientallen bakkers bij zijn 
aangesloten, levert op zijn manier 

• Molenaar Jac Vrclw11 �o-rgt i·oor
1:0l.ko rf>II meel . 

ook in andere delen van het land 
op soortgelijke wijze actief. Daar
mee zijn de windkorenmolen De 
Vrijheid in Schiedam, de Vrage
ndennolen in Winterswijk de 
Bökkers Mölle in Olst e� de 
Arendmolen in Terheyden in ere 
hersteld. 

Snel herste l 
van de natuur 

EPEN - Men mag inderdaad ver
wachten dat de natuur zich zal 
herstellen als kunstmest, on
kruidbestrijdingsmiddelen en 
andere verontreiniging een tijd 
l�g achterwege blijven. Het be
�IJS daarvoor.staat wit op groen 
m een der weilanden, behorende 
bij de boerderij 't Höfke, nabij 
Mechelen. 

Door dit weiland stroomt de Geul, 
die er in de loop der eeuwen lood 
en zink, afkomstig uit het gebied 
van Kelmis en Bleiberg, heeft af
gezet. De laatste drie jaren heeft 
men alle bemesting op dit grasland 
achterwegP. gelaten. Het verheu
gende resultaat is dat in dit voor. 
jaar op verschillende plaatsen de 
Alpen-kers staat te bloeien. Deze 
Alpen-kers is een klein wit 
bloempje dat alleen op zinkhou
dende bodem voorkomt en in het 
Latijn de naam "Calaminare" 
heeft . Deze naam houdt recht
:;treeks verband met zink en zit 
ook in de plaatsnaam Kelmis of in 
het Frans La Calamine. 

�------------------------------------
---
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• Het beroofde postagentschap van Bingelrade

Overvaller spoorloos 
na roof in Bingelrade 

Van onze verslaggever 

BINGELRADE - De politie in Zuid
Limburg zoekt nog steeds naar een 
ongeveer 50-jarige man die vrijdag
middag rond half vier het postagent
schap in Bingelrade overviel en met 
een nog onbekend geldbedrag is ver
dwenen. Hei laatst werd de overval• 
ler gesignaleerd in de buurt van 
Spaubeek waarna de politie het 
spoor kwijt is geraakt. 

De man stapte rond half vier het pos
tagentschap aan de Dorpstraat in Bin
gelrade bin m'n en haalde onder zijn 
coltrui <>en pbtoo! vandaan waarmee 
hij de eigenaresse bedreigde. Met een 
onbekend geldbedrag verdween hij 
enkele ogenblikken later in een v.-it
beige Fiat richting Sittard. De man 
Wf'.rd nog in Spaubeek gesognaleerd. 
HlJ 1s ongeveer 50 jaar en heeft blond 
haar. Hij droeg een hoed en een licht 
beige colbert. De overvaller sprak met 
een Limburgs accent. 

Ludiek en 

fleztrig 

PPR-protest 
HEERLEN - De eerste resultaten 
van de vrij ui tgebreide bloembol
lenactie van de Limburgse PPR 
zijn zichtbaar. Langs diverse au
towegen steken de crocussen de 
kop op en samen de letters PPR 
vormend. De actie is een ludiek 
protest tegen de verwoesting van 
de natuur door de aanleg van au
towegen. De PPR heeft echter bij 
het planten van de bollen met een 
ding geen rekening gehouden. Niet 
de auto's verwoestten hier en daar 
de bloembollen maar de konijnen 
hebben met smaak voor.tl in Horn 
het PPR-initiatief verorberd. Vol
gens officieuze bron zouden de 
konijnen wel eens een CDA of 
VVD ,;ignatuur kunnen hebben. 

De natuur houdt zichzelf in even
wicht blijkt maar weer. De PPR
bloembollen zijn geplant bij huize 
Watersley in Sittard, bij het ABP in 
Heerlen en langs de autoweg 
Heerlen-Maastricht (oprit Maas
tricht in Hulsberg). Ook langs de 
rijksweg Vaals-Gulpen bij het 
kruispunt Wahlwiller en bij het 
viaduct Heyen (Gennep) steken de 
crocussen hun eerste ,gestyleerde' 
blaadjes boven de grond. 

Theoloog 
over meditere11 
MAASTRICHT - Zondagavond 
houdt professor dr. A. Smits, hoogle
raar aan de Theologische Faculteit te 
Tilburg in Maastricht een inleiding 
over Transcendente Meditatie en Re
ligie. De lezing wordt gehouden tij
dens het lentefeest voor mediteren
den en niet-mediterenden dat om 
half acht in het Staargebou'.w begint. 

( ADVERTENTIE! 
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Vergadering
Plantkunde 

GELEEN - De Koninklijke Maat
schappij voor Tuinbouw en Plant
kunde, afdeling Geleen en Sittard en 
Omstreken, houdt op 21 maart de 
jaarlijkse algemene ledenvergade
ring in de Kruiskerk aan de Parklaan 
in Geleen. Op de agenda staan onder 
meer bestuursverkiezingen. Na het 
huishoudelijk gedeelte zal de voor
zitter een causerie houden over 
,,kennis van de grond". 

In april en mei zal mevrouw Kleikers 
een cursus van 6 lesjes geven voor ge
vorderden in het bloemschikken. De 
cursus wordt in Sittard gehouden. Op 
dinsdag 19 april is deelname aan een 
excursie naar het tuin- en expositie
park "Recreado" in Baarlo mogelijk. 
Op zaterdag 14 mei organiseert de 
Geleens-Sittardse afdeling van de 
Maatschappij een excursie naar de 
proeftuin in Venlo en de Jochumhof 
in Steyl. 

GEVRAAGD: 

GEDIPLOMEERD 

RIJINSTRUCTEUR 

Wir suchen zum sofortigen Eintritt selbständig 
arbeitende 

voor overdag of 's avonds 
Brieven ond. no. A 303 L.D. 
Hrl. 

Voor onze 
modern 

ingerichte 
werkplaats 
zoeken wij 

spuiters 
Goede verdienst

mogelijkheden. 

Komt u eens 
met ons praten 

en vraag naar 

dhr. Völlinger 

0 
fï 

�
AACHEN 

Rotter Bruch 25 

Tel . :  09-49241 508092. 

DAKDEKKERS 
(pannenwerk, loodgietera) 

METSEWRS 
Geboten werden neben guten. ze,gerechlen Lohne eine 
hohe Prämie und Soziale Vorteile wie z.B. Kindergeld. 
Fahrkosten u.s.w. Bewerber dre zrch für diese Dauerstel
lung interessieren bitten wir um Kurzbewerbung oder Tele
fonanruf unter Heerlen 045 · 71774 1 .  045 - 457496. U1-
lenstraat 18. Heerlen. 

Bau-Unternehmen 
Johs. v. Hooft 
Frankfurt 

Stlenstra Heerlen B.V. ,  
Tempspleln 25 te Heerten 

ZOEKT OP KORTE TERMIJN 

een assistente 
voor de aldellna 

bHWProJectonlWlkkellng 
in de leeftijd van 17-19 iaar en in het bezit van een typedi
ploma. 
Sollicitaties te richten aan: 
Dlrektle Stlenatra Heerlen B. V" 
Postbus 56, Heerlen. 

1i ' 

ticliter 

- In Kerkrade is de 39. 
Hoensbroek verdacht 

aangehouden. 
gaf hij te kennen 

aan de Nieuwstraat 
dat hij verledPn jaar 

in brand had gesto
financieel niet meer 

ei:i en een andere oplossing had 
met voorhanden. 

va1i J 1 200 
kledi11gzaah: 
- Een Sittardse kleding

is voor een bedrag van 1200 gul
elicht, omdat een onbekendt' 

30 overalls heeft gekocht en niet 
betaald. De man bestelde die 

zogenaamd voor een firma 
het land op rekening. Die firma 

nergens van. De 30 o\'eralb 
door de onbekende meeg� 
Ze zijn niet achterhaald. de 

is spoorloos. De kleding
in Sittard zit voor 1200 gulden 

het schip. 

n, Dam op 
ntatiebezoek 

tari,
25

om 
om

voort
,. an 

en al
rgsl' 

name dP 
Heer

Si
van 

met de staatssecreta
,·an deze 

Elke gemeente zal verte
zijn door een lid van 

gemeentefunc
leden van stuurgroe

Actie tegen 
ker11ce,-1,trale 
MAASTRICHT - Het actiecomitr 
"Schone Maasvallei" heeft minister 
van der Stoel van Buitenlandse 
Zaken een "informatiepakket" toe
gestuurd over de mogelijke plannen 
van de Belgische regerinf nabij Ou
peve, tussen Visé en Eijsden, een 
kerncentrale te bouwen. In een bege
leidende briefwontt de minister ver
zocht in bilateraal overleg met de 
Belgische regering inzake de vesti
ging van industrieën de grote be
zorgdheid van de Zuidlimburgse be
volking over deze mogelijke vesti
ging over te brengen. 

Rubensexpositie 
in As (B .)  
AS - In het Belgische As wordt op 
vrijdag 25 maart een tentoonstelling 
geopend van reproducties op ware 
grootte van meesterwerken van Ru
b�ns in Antwerps bezit. De expositie 
vmdt plaats in het kader van de Ru
!Jens�erdenking, die 400 jaar geleden 
m Stegen uit Antwerpse ouders ge
boren werd. De tentoonstelling ,·an 
reprodncties in de St. Aldagondis
kerk in As geeft een overzicht \'an de 
schilderijen en olieverfschetsen be
waard in Antwerpse kerken en ' mu
sea. De tentoonstelling duurt tot en 
met 24 april en is op werkdagen te 
bezichtigen van 14.00 • 18.00 uur en 
op zon• en feestdagen van 10.00 - I?.00 
uur en van 14.00 - 18.00 uur. 

A V O-collecte 
in Limburg 
HOENSBROEK - Van 9 tot en met 15 
mei wordt in de provincie Limburg 
de jaarlijkse collecte van de AVO
Nederland gehouden. (Vereniging 
voor Arbeids- en Welzijnszorg voor 
mindervaliden). De AVO die dit jaar 
een halve eeuw bestaat, heeft In de 
Noord-Oostpolder in de gemeente 
Emmeloord enkele hectaren grond 
gekocht om daarop lZO aangepaste 
bungalows en tien stacaravans te 
plaatsen. Het jubileumproject kost 
23 miljoen gulden. Het bungalow
park raat dienst doen als recrea
tieoord voor zowel invalide als va
lide mensen. Zoals bekend ijvert de 
AVO voor een integratie van de "va
lide maatschappij" en de invalide 
mens. Onder het motto: ,,Land zon
der drempels" hoopt de AVO in Li m•
burg 700.000 gulden te kannen verga
ren. Inlichtingen over de actie en op• 
gave als medewerker aan dr collecte: 
de heer J. Cuypers, Adenauerstraat 3. 
Brunssum, telefoon 045-251102. 

, ,Laat Graetheide 
groen blijven" 
SITTARD - Het Gewest Limburg van 
de Pacifistisch Socialistische Partij 
gaat In beroep tegen de beschikking 
van het provineiaal bestuur van 
Limburg om de Graetheide tot in
dustrieel gebied te bestemmen. Het 
Gewest van de PSP heeft dat beroep 
ingesteld bij de Raad van State. Ter 
ondersteaninc van dat beroep voert 
het gewest Limburg van de PSP 
onder andere aan: ,,De door Provin
ciale ��ten gevolrde procedure 
reeft bil� v� onbehoorlijk bestuur. 
De �htklung maakt het bij voor
baat zinloos om tijdens de procedure 
ter vasts�lling van de gemeentelijke 
bestemmmgsplannen opnieuw be
zwaren in te_ dienen tegen deze aspec
ten van een industriële ontwikkeling 
op Graetheide, hoewel juist hierin 
grote revaren kunnen schuilen ten 
aanzien van de velllgheid van mens 
en milieu". De PSP vraagt de Raad 
van State het door Provinciale Sta
ten genomen besluit om de Graet, 
heide te industrialiseren te vernieti• 
gen. 
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