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Honden 
: De hondepoep is een geregeld 

l"Ugkerend onderwerp in ge
�PTekken en schrijverijen. De gemeente Simpelveld gaat straatte
y.e� in de strijd werpen. Figuur
/ dan. De tegels krijgen de op
Hhriften: Houdt de straat schoon 

0nd in de goot dank u en leert 
u h 1.V ond fatsoen. En nu maar IVeer hopen, dat het helpt. 

Optochten 
• Raadslid Thei Vrolings- en wie
!au daarvoor meer de aangewe• 
t1 m�n zijn - pleitte tijdens de 
l 

egrotingsbehandeling in Heer
e
en voor meer subsidie voor de 

/rnavalsoptochten in Heerlen. 
1/ komen 250.000 mensen naar 
i !Jten wist hij als deskundige. Nu 
z1 

et zo, dat de gemeente de mu
b ek in �e stoeten al financiert en 
p 

0vendien flink bijdraagt in de 
;;insewagen. Nog even en de ge
,1{f71te bekostigt de hele optocht. 
et iebben wij de indruk, dat Thei
h ll<tr geen bezwaar tegen zou
n. 
�bben . Als Bestek '81 er nu maar
tet was. 

Kerstfeest 
� Een van de aantrekkelijke geettrtenissen rond Kerstmis lijkt 
c;is het feest, dat de Theresia- en 
S 

arbarascholen, samen met de 
coutzng in Beersdal gaan vieren. Onder leiding van de leid-

1ters van de kleuterschool, het 
s
eam. van de lagere school, de
coutzng en de beide oudercom-

:1ssies. Plaats van handeling is 
e Antoniuskerk aan de Beers

�alweg. Dag e'î tijd zijn woens-
1 :g van 18.30 tot 20 uur. Vanaf 

.30 uur trekken de kinderen 
Van de lagere school met hun ouders vanuit verschillende punten 
op naar de kerk. Onderweg ne;ien zij Maria en Jozef mee en 
rompettisten zullen de koms1 

aankondigen. In de kerk begint 
01ltstreeks 19 uur een kerstpro
tomma bestaande uit liederen, 

,�stverhalen, voordrachten met 
a...,. . 
5 llltdde!punt een kerstspel door 7 kleuters en leerlingen van de 
berste klassen. Voor dit spel heb
n en . de ouders de costuums geaaid. Tijdens de avond versie-ren leerlingen de kerstboom. 

Onveilig 
: ln. het laatste nummer van de 
S

0mmerskoel, het schoolblad van 
1ntermeerten schrijft ene Knopy 

?17.er .,de Hecatombe van de E'sox 
bu czus". Vraag ons niet wat het 
etekent. Maar wel vonden. wij de 

Volgende alinea 01Jer de fietsers ZJ' het kruispunt Kennedylaan
K 

alkenburgerweg interessant. 
nopy: .. Waar schuilt dan dieonveiligheid in? Toch niet in die auto's, die daar met 80 kilometer 

Per uur komen aanrijden? Toch 
:?k niet omdat het fietspad op 
k

at kruispunt veel te smal is? Of 0mt het soms door dat woud van Verkeer( d)sborden dat daar zo duidelijk voor iedereen. opgesteld18'" w. · ie het vatten kan, vatte het. 

Voetbal 
: De vroede vaderen van

chaesberg willen er rond voor 
httkomen, dat zijn van voetballen 
h

ouden. Zij hebben zelfs de be
t _

andeling van de gemeentebegro
J/g verschoven om de wedstrijd 

est-Duitsland-Nederland te 
kunnen bekijken. En dit lijkt ons 
ian ook het juiste moment voor 

KONS en Kolonia om eens over 
Verhoging van subsidie te gaan
�raten. Als het nu niet lukt lukt 
et nooit meer. 

Groeten 
• -.Een gelukkige Kerst en een 
�OOrspoedig 1979" is de groet van 

e familie A. Schmeets uit de 
!nemonenstraat in Kerkrade-

est. Wij maken er hier melding 
Van omdat deze groet komt uit het Zeer warme Australië. Het moet 
Wel een vreemde gewaarwording 
ZlJn voor iemand uit Kerkrade
�est om in het zonnetje onder de 
erstboom te zitten. Mogen wij 

�amens u allen de goede wensen 
etourneren? 

' Stelling 23 ',/ 
• 

,1 
ln Bnmssum geeft met uiting 

�an het gevoelen dat ,.Kerk" en 
arnaval tegenwoordig niet 

'Il.eer samengaan. 

\

1 
1 

l 

Bingelrade wil sociale woningbouw 

Krediet van 30 mille 
voor bestemmingsplan 

BINGELRADE- Burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Bingelrade stellen aan de raad 
voor een krediet van 27 .800 gul
den beschikbaar te stellen voor de 
dekking van de kosten van dit 
jaar in verband met de ontwikke
Îing van een bestemmingsplan 
achter de kerk in de wijk Raath 
om te komen tot de bouw van
plm. 20 woningen in de sociale 
sektor. In de vergadering van 
maandag aanstaande zal de raad 
over dit voorstel stemmen. Door 
het stedebouwkundig bureau zijn 
al heel wat werkzaamheden ver
ricb t met betrekking tot het, nu 

nog naamloze, bestemmingsplan. 

Per januari 1979 zal, indien de raad 
het voorstel goedkeurt, ook Bin
gelrade zich aansluiten bij de 
Stichting Schoolpedagogisch Cen
trum Oostelijk Mijnstreek. Tot 
voor kort waren alleen de gemeen
ten Bingelrade en Jabeek niet aan
gesloten. In Jabeek komt een 
voorstel van gelijke strekking 
dinsdag in de raad. Ook Bingelrade 
zal een bedrag van 37 gulden per 
leerling op tafel moeten leggen om 
gebruik te mogen maken van de 
diensten van het pedagogisch cen
trum. 

HEERLEN - Vandaag begint in het 
twintig parochies omvattende deke
naat Heerlen de actie Kerkbalans 
1979. Zestien van de twintig paro
chies doen er aan mee. In deze paro
chies worden folders verspreid, 
waarin het doel van de actie in ver
schillende fasen wordt uiteengezet. 
Wij tekenden verleden week al uit de 
mond van voorzitter van Loo van de 
dekenale financiële commissie op, 
dat het eerste doel is de mensen meer 
bij het kerkgebeuren te betrekken. 
Uit het feit, dat de financiële com
missie de actie leidt kan men opma
ken, dat de financiën in de actie niet 
onbesproken blijven. 

Deken Jochems vertelde, dat de paro
chies op vier financiële poten steunen. 
Dat is de parochiebijdrage, aanvanke
lijk kerkbijdrage genoemd, die in 1965 
werd ingevoerd. Dat zijn de collectes 
en het plaatsengeld. Dat zijn de mis
stipendia, die nog steeds van wezen
lijke financiële betekenis zijn. En dat 

Actie Kerkhalans 1979 

Mensen financieel 

Mi kerk betrekken
zijn subsidies van rijk en gemeente. 
Deze laatste stellen niet zoveel voor 
omdat kerk en staat gescheiden zijn 
zodat pastores geen ambtenaren zijn 
met alle geneugten (en natuurlijk ook 
plichten) van dien. De parochiebij
drage, waarop de parochiële huishou
ding voor een groot deel draait, is vol
gens deken Jochems in zijn totaliteit
niet slecht. 

Activiteiten 
Maar er zit veel wisseling in door ver
huizingen, nieuwkomers, te late af. 
dracht en zo meer. Een van de activi
teiten van de actie kerkbalans richt 
zich dan ook op het bijbrengen van 
het besef, dat deze bijdragen hard 
nodig zijn om de parochie te laten 
draaien en in staat te stellen nood te 

lenigen, waar dat gebeuren moet. Wt'· 
gens gebrek aan geldmiddelen moe
ten nog te veel activiteiten achterwege 
blijven. De heer van Loo h1ero,·er. 
. .Als de grote groep van afstandell.1k 
staanden meer besef zou kriJgen van 
wat een in wezen kleine groep mensen 
voor zoveel andere mensen be1eker.t. 
zal die groep onget\vijfeld een �tap 
nader tot het gehele kerkeliJk gebeu
ren worden gebracht. Dan kan onze· 
actie geslaagd worden genoemd. 

Als bijkomende factor kan ook wPr• 
den gesteld, dat die groep welhcht dar. 
ook een stimulans zal vinden nm 
daadwerkelijk het werk te �:teun!'n 
met financiële bijdragen ... De con�
missie hoopt, dat u de folders. dJP m 
het verloop van de actie in de bric•
venbussen worden verspreid. en 
waaraan erg veel zorg is besteed. met 
ongelezen weg zult gooien. maar dat u
ze ernstig wil doorlezen. Er valt veel
uit te leren. Onder meer het beoefen1c11 
van solidariteit. 

Politie plaatst grote vraagtekens 
( ADVERTENTIE) 

er 
• 

straat niet 
• 

1n carnava sroute 
BRUNSSUM - De nieuwe Promenade van Brunssum is niet 
meer geschikt voor de carnavalsoptocht. De carnavalsraad 
heeft inmiddels al besloten om de Kerkstraat niet in de route 
op te nemen, tenzij de gemeente de nodige obstakels (bloem
bakken, fietsrekken etc.) wegneemt. 

VOOR WETHOUDERS 

Wijnandsrade akkoord 
met pensioenregeling 

Van onze verslaggever 
WIJNANDSRADE - De raad van Wij
nandsrade werkte gisteravond de 
agenda vrij vlug af in een in kersts
feer versierde raadszaal. Even bleef 

De carnavalsraad is nogal teleurge
steld in het gemeentebestuur, omdat 
deze, voordat de promenade gereali
seerd werd, beloofde, dat de carnaval
soptocht te allen tijde door het cen
trum en over de promenade zou 
mogen en kunnen trekken. Men zou 
daarom verplaatsbare bloembakken 
maken. Dit is echter niet gebeurd. 
De carnavalsraad maakte enkele 
weken geleden een proefrit over de 
promenade met een nogal kleine 
vrachtwagen. Daarbij waren ook poli
tiefunctionarissen aanwezig, die aan 
de hand van hetgeen zij ervaren en ge
zien hebben een rapport opstellen en 
een advies geven aan B. en W. omtrent 
deze zaak. Inmiddels is bekend ge
worden, dat de politie vooral wat be
treft het veiligheidsaspect grote 
vraagtekens zet achter het trekken 
van de carnavalsoptocht over de pro
menade. 

Standpunt 

( ADVERTENTIE) 

Kerstreizen 
Nieuwjaarsreizen 
Karnavalsreizen 

PARIJS 
2. 3, 4 en 5 dagen, vanaf f 115,-.

Hotel Mediterranee, inkl. rondritten. 

LONDEN 
3 en 4 dagen, vanaf f 175,-. 

Penta Hotel, inkl. boot en rondritten. 

Najaarsreizen: 
elke vrijdag 3 dg. Parijs f 165,

elke zaterdag 2 dg. Parijs f 115,
elke vrijdag 3 dg. Londen f 175,-

Vraagt folder, 
inlichtingen/reserveringen:

WONDERLAND 

UW SPEELGOED 

KINDERPARADIJS 

= 

Schade plni. f 35.000,-

! Felle brand in
1 garage Kerkrade

de raad stilstaan bij het voorstel van 
het college van B. en W. tot invoering 
val\ een uitkerings- en pensioenver
ordening voor de wethouders. 
Enkele raadsleden hadden nogal wat 
moeite met de daarin opgenomen 
wachtgeldregeling. Zij vonden dat 
deze regeling niet paste in Bestek '81, 
waarin alsmaar gesproken wordt over 
bezuiniging. Zij voelden dan ook niets 
voor de invoering van deze maatregel, 
omdat de lasten dan toch weer op de 
schouders van de kleine man terecht 
zouden komen. Burgemeester Fr. Cor
tenraad kon deze gedachte bij de 
raadsleden niet wegwerken met het 
gevolg dat de heren Bruls, Roebroek 
en Marell tegen het voorstel waren. 
Na enige tijd was de kerststemming 
weer hersteld, want het gevraagde be
drag v�n 2_700 gulden voor vervanging 
en penod1ek onderhoud van de be
wegwijzeringsborden in Wijnands
rade, werd zonder meer aangenomen. 

Raadslid Palmen (CDA) kwam er tij
dens de laatste raadsvergadering ook 
nog op terug en vroeg het college in 
deze om haar standpunt. Wethouder 
Krocké zei, dat het college in eerste 
instantie het rapport van de politie zal 
afwachten (de burgemeester zou daar 
vaart achter zetten). B. en W. zal ook 
afwacl}_ten tot welk een resultaat de 
vergadering van carnavalsraad, Stich
ting Koopcentrum en de gemeente, 
komt. Naar reeds nu bekend, is ook de 
Stichting Koopcentrum niet voor het 
trekken van de optocht over de pro
menade omdat men vreest dat er dan 
nogal wat vernield zal worden. Maan
dag buigt de Stichting Koopcentrum 
zich opnieuw over deze materie. 

HET ZUIDEN 
TOURINGCARS 

Plenkertstraat 44, Valkenburg 
tel. 04406-15252 

KERKRADE De Kerkraadse 
brandweer had gisteravond handen 
vol werk aan een felle brand in gara
ge Huismans aan de Kaalheider
steen weg in Kerkrade. Bij laswerk
zaamheden vatten onder de auto lig
gende olieresten vlam. Een· grote 
steekvlam was het gevolg. 

( ADVERTENTIE) 

Tegen korting uitkerin
gen 

Werkgroep 
opgericht 

Van onze redactie 
De brandweer die met drie auto's snel 
ter plekke was, vond het raadzaam dat 
het in groten getale opgekomen pu
bliek, in verband met het ontplof
fingsgevaar van een aantal gasflessen, 
op afstand gehouden werd. Nadat de 
auto uit de garage was gesleept, kon 
de brandweer het vuur snel bedwin
gen. De totale schade bedraagt om en 
nabij de 35.000 gulden. 

Barkruk door café 

Vandalen 

onze 
specialiteit 

• 

IS 

maatwerk 

i HOENSBROEK - Onder het motto 
,,handen af van de sociale verwor
venheden" zullen leden en verte
genwoordigers vai. Limburgse ak
tiegroepen gaan strijden tegen Be
stek '81 en de daarmee gepaard 
gaande aantasting van de sociale ze
kerheden. Doel van de werkgroep is 
Limburg te maken tot een provincie, 
waar werken, wonen en leven nor
maal wordt. 

aangehouden 
HEERLEN - De' Heerlense politie 
heeft drie knapen van 23, 20 en 16 jaar 
aangehouden, die zondagavond in een 
café aan de St. Barbarastraat vernie� 
lingen hebben aangericht. Ze gooiden 
daar zodanig met een barkruk dat een 
bezoeker een gapende wonde in zijn 
hoofd opliep. Hem werd eerste hulp 
verlee_nd in het ziekenhuis. Ook trap
ten ZIJ tegen geparkeerde auto's. Bij 
het verhoor hebben de jongelui be
kend. 

Bel gerust om meer 
inlichtingen of een vrij
blijvende demonstratie. 

Donderdag lot 9.00 uur geopend. 
importeur BREHMERlOP 

• De heer Renneberg, terwijl hij voor
afgaand aan de raadsvergadering
zijn excuses aanbiedt .

Renneberg over onderhandelingen: 

, ,Burgemeester Vossen 
gaf mij geen kans'' 

Van onze verslaggever geluidshinder kan antstaan tegen het Renneberg, oud-Schinveldenaar nu 
SCHINVELD - Ondanks het feit dat plan een bezwaarschrift indiende. De wethouder in de gemeente Jabeek 
hij in het openbaar zijn excuses aan- raad verklaarde dit bezwaarschrift voerde onderhandelingen met de bur: 
bood aan burgemeester Vossen ongegrond naar aanleiding van het- gemeester omtrent deze zaak omdat 
voorafgaande aan de raadsvergade'. geen burgemeester Vossen in de hij geen grond wilde afstaan �oor de 
ring in Schinveld donderdag jl., blijft raadsvergadering van 16 november jl. realisering van de bouw van de wo
de beer J.G. Renneberg van mening ��rklaarde. Renn�berg: .. �k had zake- ni_ngen ii:i: de directe omgeving van 
da� �e burgemeester aan de raad een luke O!Jder!iandelingen_ :wfilen voere;i, Zl,)n bednJf. ,.Da�. bedrijf maakt zoda
ODJU1st versl:t'" heeft gedaan over de want 1k leid �n bedruf . w� dertig �g lawaai dat mun hinderwetvergun
onderhandehngen tussen hem en de mensen werk vinden, dat 1k smds 1962 mng gevaar loopt als er woningen in 
b�rgemeester over het bestem- van een zekere ondergang heb gered, de bu.urt komen" z�gt Renneberg, die 
mmgsplan "Achter Genne Berg I". maar daar heeft de burgemeester me twee Jaar geleden die vergunning aan

geen k_ans. �oe gegeven. Ik ben ge�n vroeg maar nog steeds niet heeft ge
man die Z)Jn woord breekt, die sbe- kregen hoewel een hoorzitting heeft 
kern grond koopt, die dwars wil lig- plaatsgevonden en er geen enkel be
gen. Ik kom op voor belangen van zwaar kwam. 

In dit plan beoogt de gemeente de
bouw van woningen tot dicht bij het
staalconstructiebedrijf van Renne
berg, die op gror.d van het feit dat er mijn bedrijf en mijn werknemers". 

Tijdens de oprichtingsvergadering in 
Hoensbroek, waar zo'n honderd men
sen aanwezig waren, is besloten een 
oproep te doen aan de vakbeweging 
om geen korting op de sociale uitke
ringen toe te staan. Aan het einde van 
de vergadering werd er een verklaring 
uitgegeven, waarin het optreden van 
de huidige regering "grof en brutaal" 
genoemd wordt. Volgens de werk
groep weigert de regering een vinger
uit te steken, om iets te doen aan de
schrikbarend hoge werkloosheid in 
Limburg. Maandag komt de werk
groep bijeen om zich te beraden over 
te voeren acties. 

"Burgemeester Vossen voerde zelf bij 
de onderhandelingen in dat een even
tueel bezwaarschrift kan leiden tot 
-rancuneuze gevoelens bij de raad, die 
een hinderwetvergunning in de weg 
kunnen staan", zegt Renneberg. En 
verder: ,.Er is nooit een koopcontract 
geweest dat door mij werd afgewezen, 
er zijn nooit garanties gegeven voor 
het bedrijf, ik betwijfel of er serieuze 
metingen zijn verricht naar de ge
luidshinder, ik heb nooit met het vol
talige college mogen spreken, ik bied 
mijn excuses aan terwijl de burge
meester beloofde dit ook te doen, 
maar het woord excuus of sorry bleef
achterwege in zijn antwoord". 

Verslag 
Burgemeester Wiel Vossen gaf in de 
laatste raadsvergadering inderdaad 
toe een genuanceerder verslag te heb
ben moeten geven, van verontschul
diging ten opzichte van Renneberg 
sprak burgemeester Vossen niet. 
,,Maar ik blijf bereid tot praten. Ik 
verwacht volgende week een uitnodi
ging van de burgemeester, van mijn 
kant ga ik brandschoon naar het ge
meentehuis", aldus de heer Renne
berg. 

Getuigen gezocht 

Ruzie om 

parkeerplaats 
HEERLEN - Donderdagavond kre
gen twee automobilisten omstreeks 
18.20 uur onenigheid over het inne
me,n van een vrijgekomen parkeer-

.•,·· . .. •. ' . · · -, ·. ' 

,,:::\.;_.,;_,;.�\·:·.,:�::\:;::��-$;:;_"·:: ·:�: ... 
}$'\._:�f:���::\'�':_� 

plaats op het Raadhuisplein. De plaats 
werd tenslotte ingenomen door de be
stuurder die het eerst was aangeko
men en er dus het meeste recht op 
had. De man ging daarna te voet ver
der de stad in. Toen hij ongeveer 5 mi
n1:1ten later terugkwam, waren ru1te
"-'1Ssers en antenne van zijn auto ver
bogen. Eventuele getuigen van deze 
vernieling worden verzocht eontart 
op te nemen met de afdeling recher
che van de Gemeentepolitie m Heer
len, telefoon 712511. 

( ADVERTENTIE) 

EXCLUSIEVE MODE 

TEGEN SPECIALE PRIJZEN 1 

Saroleastraat 41/43 Heerlen 
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