
Raad Bingelrade meent:

Werkgroep
voor welzijn
BINGELRADE - De gemeenteraad
van Bingelrade heeft zich gister-
avond uitgesproken voor een werk-
groep met raadsleden die het wel-zijnswerk gaat bekijken in de ge-
meenten Jabeek, Bingelrade en Mer-
kelbeek. Zij konden kiezen tussen
twee modellen voor zon werkgroep,
enerzijds met alleen wethouders als
vertegenwoordigers van de diverse
gemeenten, anderzijds met wethou-
ders en een gemeenteraadslid uit elkder drie gemeenten.

De werkgroep gaat het welzijnsbeleid
m de drie gemeenten coördineren enbeleidsvoorstellen voorbereiden. Deuiteindelijke verantwoordelijkheidblijft echter bij de diverse gemeente-raden.
Het voorstel van B. en W. om een bi-bliobus naar Merkelbeek te laten ko-men, werd door deraad aangenomen.
Burgemeester J. Drummen zei, datmen in de onderhandelingenmet deProvinciale Bibliotheekcentrale Lim-
burg in Roermond, zal proberen te
bewerkstelligen dat men een stand-plaats krijgt zo dicht mogelijk bij deschool en dat de bezoektijden ook
worden afgestemd op de schooltijden.
Het raadslid F. Zuylen vroeg zich af
waarom Merkelbeek wel een bibli-
otheekkan krijgen en Bingelrade niet.

Van Aardenne zit
nog met vragen

in zaak-Caja
HEERLEN - Tussen minister VanAardenne en het LIOF bestaat ver-schil van meninghoe hetKerkraadse
bedrijf Caja (galvano en produktie
van kinderwagenwielen) uit demoeilijkhedengeholpenkan worden.Gisteren is aansluitend aan het be-zoek, dat minister Van Aardenne inzijn kwaliteit als president-commis-
saris van DSM aan Limburg bracht,
een gesprek gevoerd tussen de minis-
ter, LIOF-directeur ir. P. Niessen engedeputeerde drs. W. Buck over demogelijkheden en voorwaarden op
grond waarvan LIOF in staat moet
worden gesteld Caja te helpen.
Directe aanleiding was de brief, dieEconomische Zaken vrijdag j.l. ver-zond aan hetLIOF en Caja. De minis-
ter formuleerde daarin een aantalvoorwaarden voor een „opening" indereeds lang slepende zaak.Het LIOF heeft voor de continuïteitvan Caja in samenspraak met de di-rectie en de ondernemingsraad vanCaja en met het bureau Berenschot
een planvoor Caja ontworpen, dat we-
liswaar een zekere „afslanking" van
Caja (nu plm. 230 man) inhoudt, maardat eenredelijke garantie voor de toe-
komst inhoudt. Een van de punten
waarover deze week nog nader over
onderhandeld moet worden is devoorwaarden waarop LIOF in Caja
zou mogen participeren. Men ver-wacht evenwel, dat de onderhande-lingen dezeweek of begin tot een eindgebracht worden waarop ministerVan Aardenne zyn beslissing neemt

Inbraak in
Simpelveld

SIMPELVELD - Van de afwezigheidvan de bewoners hebben inbrekersgebruik gemaakt om in te breken in
een bungalow in Simpelveld. De die-ven gingener van doormet een aantalschilderyen, zilverwerk en antiek. Depolitie schat de waarde van de buit
tussen de 10- a 15.000 gulden. De die-
ven kwamen de woning binnen door
een venster aan de achterzijdevan hethuis te vernielen.

KK'78 trok
5000 bezoekers

KERKRADE -De expositie „Kreatief
Kerkrade '78" in de Rodahal trok tot
en met gisteravond bijna 5000 belang-
stellenden. De verwachting is dat het
totale bezoekersaantal van verleden
jaar (11.000) ruimschoots wordt over-
schreden. De tentoonstelling duurt
nog tot en met zondag 12 november.

„Grotere taak GS
bij woningbeleid”

Van onze verslaggever

I BRUNSSUM - „Het provinciaal
bestuurfungeert nog te weinig als

■ schakel tussen rijk en gemeente
f voor wat betreft het woning-
| bouwbeleid. Ik ben van mening
Idat daar voor de provincie een

grote taak is weggelegd." Dat zei| deputé E.M. Mastenbroek gister-
middag in zijn toespraak bij gele-j genheid van de officiële sleutelo-I verhandiging van de eerste' wo-

| ning van het plan Op Gen Hoes in
■ de gemeenteBrunssum.

| De heer Mastenbroek ging ook in

op een uitspraak van de directeur
van Nevanco Woningbouw 8.V.,
de aannemer die het plan uit-
voerde, over de nieuwe styl van
bouwen. Directeur Dijk vond, dat
de nieuwere speelse bouwvorm
verder doorgevoerd moet worden.
Mastenbroek daarentegen zei dat
een zekere terughoudendheid
vanwege de beperkte financiële
ruimte, op zijn plaats zou zijn.

„Maar ik ben ervan overtuigd, dat
de ondernemers ook daarop wel
weer een antwoord weten", aldus
de gedeputeerde.
Burgemeester L.J. Hoogland vari

Brunssum pleitte nogmaals voor
betaalbare woningen in de sociale
sfeer. Hij vond de toegepaste
nieuwe woonvorm revolutionair
maar wel passen in de funktie van
de gemeente, die in feite toch een
woongemeente is. Tijdens een
feestelijke samenkomst in de eer-
ste woning die nu verkocht is,
overhandigde gedeputeerde Mas-
tenbroek aan Otillio Dussel de
sleutel van het huis, die daarmee
met zrjn vaderen moeder de eerste
bewoners werden van het plan Op
Gen Hoes aan de rand van Bruns-
sum, waar 110 woningen gereali-
seerd worden.

Stapels goederen gereed voor verzending

Hare Majesteit de Koningin
helpt Thuisfront Heerlerbaan

Geur

" Het is nog niet zo, dat 't Road
'niud in Heerlen heilig wordtj^rklaard en dat men op defoto
jfzi-9 is haar met de „geur van

te omgeven. Integen-
fkel. Onverlaten hebben tijdens
"*t weekeinde dit ludieke beeldje
"an een Heerlens volkstype metT^de verf overgoten. En dat
"taakte het speelse kunstwerk
"an Vera van Hasselt er niet
J?°oier op. Men heeft daarom deKrma Botterweck uitKerkrade te£ulp geroepen. Een van de des-*undigen van deze firma heeftlruud met een hogedruk stoom-?Puit van allerode ongerechtgig-
"*i-d gezuiverd. Helemaal in de
teest van Truud, die dan wel 't**oad Truud werd genoemd,
"'aar die verder met alles wat
[°od was weinig te maken wilde

Voortbestaan

Van onze redactie

" De CNV-jubilarissen met
hun echtgenotes in het Gere-
formeerde Jeugdhuis in
Treebeek.

CNV huldigde
jubilarissen

* Aan het eindevan ons verhaal
°*'er het voortbestaan van de

te Bocholtz, dat in ge-
"aar is geraakt, staat onzin. V/ij
Veven dat eerlijk toe. Onze man
*l' Bocholtz kan er weinig aan"oen omdat de techniek hem en°ns parten heeft gespeeld. Hij
"raagt wel rectificatie om het
herwijt van burgemeester Per-
*oon te ontlopen, dat deze niet
**tra een deel van zijn kostbaretlJd ter beschikking heeft gesteld
°jn onzin in de krant te krijgen.
"oarorrc hier de juiste gang van
k* en- e- en w- van Bocholtz wil-. vragen aan de raad,
*"et om de schietstangen te laten
"taan, want dat fcost niet veel,
"aar om ze te verplaatsen naar
jte overkant van de Baneheider-
*e9_ maar men met de eigenaar
P^n betreffende grond in onder-
afdeling is over een nieuwe
Qhietbaan voor de kruisboog-

Shutterij. Als dat lukt worden op
*°sten van de gemeente - als de
J^ad het goed vindt tenminste,

waarom zou de raad dat
*et goed vinden - de schietstan-

°*n verplaatst en wordt er ook
7*9 verlichting aangebracht,

is het nu- met deveront-
'jhuldiging van onze man in Bo-
Poltz aan de burgemeester - dvi-
Wijk.

Limmerick
Van onze correspondent

HEERLEN - Het actieve Missiethuisfront van Heerlerbaanheeft hulp gekregen van hare majesteit koningin Juliana zelf.De belangstelling van de koningin kennende voor het ont-
wikkelingswerk en de misdeelden in deze wereld heeft het
Thuisfront haar morele hulp ingeroepen. Via haar secretaris,
mr.Rochat, heeft de koningin het Thuisfront laten weten, dat
zij de brief in handen heeft gesteld van de minister van ont-
wikkelingssamenwerking. Van dit ministerie heeft een ver-
tegenwoordiger zich inmiddels met het Thuisfront in ver-
binding gesteld en een verbinding gelegd tussen Thuisfronten de Stichting Mensen in Nood, waar men nu uitzoekt opwelke wijze men de projecten van de Heerlerbaanse missi-
onarissen kan steunen.

„Opeenswas
het gebeurd”

Verdachte tegen kantonrechter:

laten weten dat hij met babymelk uit
Heerlerbaan verscheidene baby's in
leven heeft kunnen houden. In de
zeven dorpen omvattende parochie
van Sjaak Remmerswaal zijn enkele
moeder gestorven. Hij heeft hun ba-
by's over enkele andere moeders
kunnen verdelen omdat dekindertjes
anders het gevaar liepen om ook te
sterven. Dat houdt wel in, dat er bij-
voeding moet komen. Heerlerbaan en
devele missievrienden erom heen zul-
len daar voor zorgen. Zeker nu men
weet, dat de pakketten voor pater
Sjaak Remmerswaal momenteel
promp aankomen.

* Wij ontvingen - vermoedelijk
J*n twee verkoopsters - een lim-
j'ertck. Het versje was wel niet
■y " Wij hebben de laatste regel er
jWiromer 2ey maar bijgedaan.
2* limmerick gaat aldus:, *vee verkoopsters in het waren-
j^szuchten,* kan na zessen geen mens meer

nan* dank zij de wet
'aan wij voor andermans pret

de baas plukt alleen maar de
"echten

Hondentoilet

Wimpel voor
harmonie Caecilia

Nieuwenhagen

Inmiddels heeft pater René Graat

Inmiddels zit het Thuisfront, aange-
moedigd door een ontmoeting metmgr. Matondo, bisschop van Abuna-
kombo in Zaïrezelf ook niet stil.Voor
pater René Graat in Zaïre liggen tien
vaten met medicamenten, instrumen-
ten, babyvoeding, kleding, een tweedeinvalidewagen, revalidatiemateriaal
voor verzending gereed. Voor pater
Sjaak Remmerswaal liggen 25 pakket-
ten met voedsel, babyvoeding, ver-
band, medicamenten, dekens, kleren
en wondzalf klaar om naar Irian te
worden verscheept. Voor zuster Hor-
bach in Chili heeft men kinderkleren,
schoenen en sokjes bijeengebracht
alsmede duizend gulden voor de aan-
schafvan twee naaimachines nadat de
zuster met bijdragen uit Heerlerbaaner al twee hadkunnen kopen. En voor
zuster Jeuken in Tanzania heeft men
jongenskleding, en watten in voor-
raad. Er is één moeilijkheid. Met het
verschepen van al deze goederen is
een niet onaanzienlijk bedrag ge-
moeid. En nu wil het ongeluk, dat de
kas zo goed als leeg is. Om daarin te
voorzien loopt brj de Pancratiusbank
in Heerlen nog altijd rekeningnum-
mer 82.00.71.005. En voor wiewil gire-
ren: het gironummer van de bank is
104.96.70. Bij een girostorting graag
vermelden Missiethuisfront Heerler-
baann. Het Missiethuisfront Heerler-
baan doet een vertrouwvol beroep op
de vele missievrienden omdat goede-
ren, die hier blijven liggen, voor de
missionarissen weinig waarde heb-
ben.

Zo stond maandagmorgen verdachteI. voor kantonrechter mr. J. Tackenzyn zaak teverdedigen. Maar mr. Tac-ken was onverbiddelijk. „Er is geenduideüjk aanwijsbare oorzaak, waar-door u tegen die andere wagen bentgereden. En als ik met iedere ver-dachte mee moest rijden, zou het een
mooie boel worden. Dat is onbegon-nen werk", aldus de Heerlense kan-tonrechter. Mr. Tacken hield echter

Van onze verslaggever
HEERLEN- .Jammer, dat u niet bijmy in de auto hebt gezeten.Dan hadu kunnen zien, dat ik er werkelijkmets aan kon doen. Ik heb van allesgeprobeerd om een aanrijding tevoorkomen, maar opeens was het ge-
beurd".

wel rekening met het feit, dat ver-
dachte al de schade aan zijn eigen
voertuig had moeten betalen en gaf
een minder hoge geldboete.
Een minder milde straf gaf hy aan
verdachte v. D. Deze kreeg één week
hechtenis omdat hy voor de zoveelste
keer was gesnaptvoor het rijden zon-
der rijbewijs. „Ontelbaar zijn de ver-
oordelingen die u hiervoor hebt ont-
vangen. U lapt de wet gewoonaan uw
laars. Maar het verhaal is nu afgelo-
pen. Er is geen weg meer terug. Geld-
straffen hebben by u toch geen effect,
dan moet het maar op deze manier.
Misschien dat vrijheidsstraffen u wel
afschrikken, ook al hebt u pas drie
maanden gevangenisstraf achter de
rug. Ik geloofdat dit het enige middel

De industriebond CNV afdeling
Treebeek huldigde 17 jubilarissen
die 25 jaar lidzijn van debond. De
heer K. Schra, die al 40 jaar lid is,
kon wegens ziekte niet aanwezig
zijn en zal later thuis gehuldigd
worden. \

TREEBEEK - Tijdens een feeste-
lijke vergadering in het Gerefor-
meerd Jeugdhuis in Treebeek
heeft districtsbestuurder Bas
Nieuwland van het CNV gespro-
ken over het besluit van het CNV
niet deel te nemen aan een federa-
tie van vakbonden. Hij zei 0.a.:
„Als CNV-leden hebben wij na
diepgaand overleg met elkaar be-
sloten om niet meete doen aan de
federatie. Niet omdat wij tegen een
federatie zijn, maar wel omdat wij
ons de vrijheid willen voorbehou-
den als christelijke organisatie om
over beleidszaken de eigen leden
te raadplegen. Die vrijheid werd
ons niet gelaten. Dat deed ons be-
sluiten om als' algemeen christe-
lijke vakbeweging zelfstandig ver-
der te gaan."

Hongerbeekstraat wordt doorgetrokken

Voerendaal krijgt
eigen grondbedrijf

" Anton Gelissen^ dirigent
van succesvolle harmonie

NIEUWENHAGEN - Het harmo-
nie-orkest St Caecilia uit Nieu-
wenhagen heeft tijdens een bonds-
concours van de ANUM (Alge-
mene Unie van Muziekverenigin-
gen) in de stadsgehoorzaal van
Leiden een eerste prys met 317,5
punten in de ereafdeling gehaald.
Door dat resultaat promoveert het
korps naar de afdeling superieur.

Straf

?. Het betoog van het raadslidilvertand in Nieuwenhagen
£er hondentoiletten heeft bij on-j*man van Palemig enkele vra-
"^ opgeroepen. De invoering
y^°-n is natuurlijk prima, aldusJ?2eman, maar moet er nu schei-
j^g worden gemaakt tussen
rQ-nnetjes en vrouwtjes. Per slot

Q-n rekening hebben mannetjes
J7l boom nodigof ietsanders, dat
Jchtop staat. Heeft de heer Sil-
*rtand ook nog een suggestie

r^er het soort papier, dat honden!*a een grote boodschap willen
°ebruiken? Onze man wacht in
inning af.

~ De werkzaamheden aan het in
JJansiag zijnde voetgangersdo-
**in te Brunssum verlopen vol-P^s de deskundigen van een
jf'en dakje. Tijdens de jongste

vroeg een
aadslid met vooruitziende blik

f* 1 streng te laten optreden tegen
**t?ers en brommers, die het do-
/^in onveilig maken. ,£>at gaan
*e beslist doen", beloofde burge-
meester Hoogland. Jn het begin
J^Pei omdat alles moet wennen,

daarna met straffe hand".'Mn homme averti en vaut deux",
?9t de Fransman, vrij vertaald:

'*en bromfietser telt voor twee."

Kleintjes

Bovendien bleek na afloopvan hetconcours dat het korps onder lei-
dingvan Anton Gelissen het hoog-
ste aantal punten had behaald en
daarmee in het bezit kwam van dewimpel. Voor het verplichte werk„West Sound" van A. Waignein!
kende de jury 160 punten toe en
voor hetkeuzewerk, de suite , Ro-
bin Hood" van Curzon, 157,5 pun-
ten.

In verband met de behaalde suc-
cessen recipieert het muziekgezel-
schapzondagaanstaande Van 11.00
tot 13.00 uur in het verenigingslo-
kaal „Het Dorpscentrum" aan deMarkt.

Jo» er en Martinr twee leuke
uit Simpelveld, maar een

e eetJe klein van stuk, kwamen in*n gezellig café terplaatse en be-e(den; „Twee kleintjes." ,£>at
y? ik", zei de kastelein, „maar

drinken de heren?"

HEERLEN - De gemeentepolitie
Heerlen heeft gisteravond een manaangehouden die zich vermoedelijkheeft laten insluiten in de winkel van
V. en D. in het centrum van de stad.De man was bezig met het stelen vaneen partij horloges toen depolitie metfunktionarissen van het winkelbedrijfhet pand binnenviel. De diefkon toensnel ingerekend worden

Dief snel
ingerekend

NIEUWENHAGEN - De gebroeders
M. uit Nieuwenhagen zijn zondag-
nacht aangehouden op verdenking
van het kraken van een sigarettenau-
tomaat. Hierbij werd voor een paar
honderd guldenaan sigarettenen geld
gestolen. De broers 21 en 28 jaar oud
hebbenbekend dat zy in een dronken
bui de sigarettenautomaat open ge-
broken hebben. Na het opmaken van
procesverbaal zyn zij voorlopig op
vrye voeten gesteld.

Broers bekennen
automatenkraak

Ten aanzien van de verkeersproble-
matiek deelde burgemeester Siebenmee, dat in devolgenderaadsvergade-
ring een voorstel komt tot doortrek-king van deHongerbeekstraat naar deHeerlenerweg. Ook zal ereen verkeer-slichtinstallatie komen, die verplaats-
baar is. Een en ander gebeurt op sug-
gestie van het raadslid J. Schreijen.

Van dekant van de heren Vondenhofen Hermans werden echter bezwaren
geuit met betrekking tot de samen-
stelling van de schattingscommissie.
Vondenhof vond, dat er minstens

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - De gemeenteraadvan Voerendaal heeft gisteravond
besloten tot de oprichting van eenjj"n«*erlijk gemeentelijk grondbe-
ïóüo "

met in8anB van ' januari1979 in werking zal treden. De raadwas het er unaniem over eens, dateen gemeentelijk grondbedrijf eengunstige ontwikkeling voor de ge-meente betekent, omdat zo een ac-tieve grondpolitiek- in de gemeente
kan worden gevoerd, zonder dat erprojectontwikkelaars hoeven wor-den ingeschakeld.

name hetklandestien storten probeert
tegen te gaan.Tot op hedenwordthettariefvastgesteld aan de hand van het
aantal plastic zakken, waarvan deprijs laatstelijk vijftig cent per stuk
was. Bij invoering van het vaste tariefzal men ongeveer drie gulden meer
moeten betalen terwijl deprijs per zak
teruggebracht wordt tot dertien centDe zakken zullen in de winkels ver-
krijgbaar zyn.

twee onafhankelijke taxateurs in de
commissie moesten zitten. De heerHermans meende, dat ook de raad in
de commissie moest zijn vertegen-
woordigd. Burgemeester Huub Sie-ben kon maar ten dele met de tweeraadsleden meegaan. „Ik ben met u
eens dat één taxateur aan de commis-
sie kan worden toegevoegd, maar dat
de raad ook vertegenwoordigd dient
te zyn, vind ik niet nodig. Ik dacht datu genoeg vertrouwen in het collegemag stellen".

Reinigingsrechten
Ook werden de nieuwe tarieven voor
de reinigingsrechten vastgesteld Denieuwe regeling zal met ingang van 1januari 1979 van kracht worden. Erkomt een vast tariefwaardoormen het
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hoSltlT tMaSienbroek overhandi9t Otillio Dussel de sleutel, mevrouw Mastenbroek (ge-heel rechts) en de ouders van Otillio kijken lachend toe.

Deputé Mastenbroek in Brunssum:
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