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Zelf-verdedig-i11g
voor vro11,ve11

� M. Beckers ontvangt
culturele plaquette
"BRUNSSUM - De heer M.J.G.
'Beckers uit Brunssum heeft af
gelopen weekeinde uit handen
an wethouder De Bruijn de cul
turele plaquette van de gemeen
Brunssum ontvangen. De heer
Beckers is veertig jaar lid van
Voetbalvereniging 'De Leeuw' in
runssum en heeft zich bijna
l!venveel jaar verdienstelijk ge
maakt voor die club.
Niet alleen gaat Beckers, die 25
i aar in het bestuur van de voet-

HEERLEN - De afdeling Sport
en Recreatie van de gemeente
Heerlen houdt een recreatief
sportuurtje voor dames, waarbij
de nadruk zal worden gelegd op
zelfverdediging. De organisatie
wil hierme dames die overdag
tijd hebben een sportieve ont
spanning bieden.
Het sportuurtje wordt gehouden
op donderdagmorgen van half
tien tot half elf in gymzaal Spoor
dijkstraat in Hoensbroek. De
kosten bedragen twee gulden
per keer. Aanmelden kan vanaf
21 september in de genoemde
gymzaal.
Voor meer inlichtingen: afdeling
Sport en Recreatie, 045-76559.

balclub zit, al jarenlang langs de
deuren om contributies op te ha
len, ook verzorgt hij de adverten
ties in het clubblad, int hij recla
megelden en beheert hij samen
met zijn vrouw de kantine.

• Het echtpaar Beckers met

de culturele plaquette, uit

gereikt door wethouder De
Bruijn.
Foto: WIM KÛSTERS

Pakket wensen tijdens verbrof!deringsfeest Nieuwstraat

'Gehate' grens moet weg
Van onze correspondent

€RKRADE/HERZOGENRATH - De Nieuwstraat in Kerkra
e en Herzogenrath, die nu als een rechte lijn precies o_p de
ens tussen Nederland en West-Duitsland loopt, komt er m de
komst anders uit te zien. De 'gehate' betonblokken moeten
gauw mogelijk weg. En bij Pannesheide wil de Duits e SPD
e grensovergang een stuk verplaatsen. Ter hoogte van de
lattewei in Kerkrade komt binnenkort een nieuwe voetgan
ersoversteekplaats. Over het inkrimpen van de Nieuwstraat
n een vier- naar tweebaansweg (kosten 4 miljoen gulden)
ijgen de ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland
Duitsland een dezer dagen een brief, waarin tevens verzocht
0rdt de betonblokken liefst nog vóór 1992 te verwijderen.

: Duo beroofd op
ermis Schinveld

E:NRADE/SCHINVELD - Op de
l'lnis in Schinveld zijn in de nacht
zaterdag op zondag twee bezoe
s overvallen, gewond en be
fd. Volgens de politie van Onder
' !\ken, die gisteravond nog niet
er alle details beschikte, betreft
t een inwoner uit Doenrade en
11 Uit Klimmen.
'dens een bezoek aan een disco
eek in Schinveld werd een van
onwel. Eenmaal buiten besloot
t duo 'uit te waaien' met een wan
_hng over de kermis. In een van de
St raten werden zij overvallen en
toofd. De inwoner van Klimmen
Il daarbij bovendien een gebro
n kaak op.

Duitser (17)
lem na wilde
achtervolging·

Dit nieuws 'lag op straat' tijdens het
in bier en 'Zwiebelf1e1sch' gedom
pelde verbroederingsfeest dat afge
lopen zaterdag plaatsvond in de
Nieuwstraat tussen Kerkrade en
Herzogenrath en waarvoor de be
langstelling pas laat op gang kwam.
Druk werd het toen de genodigde
politici, Thijs Wöltgens (PvdA) en
René van der Linden (CDA) ver
schenen, vergezeld van de burge
meesters Mans (Kerkrade) en
Schultheiss (Herzogenrath). Zij
moesten plaatsnemen op een stella
ge en zich verantwoorden over de
· verkeetsproblematiek op de Nieuw
straat. Voorzitster Monica Hasse
van de 'Aktiegemeenschap Nieuw
straat-Neustrasse' gaf naderhand
toe dat de Duitse gemeenteraads • Kinderen uit de Nieuwstraat trekken om het hardst touw.
verkiezingen in oktober dé gelegen
heid is om de politieke partijen on Eind mei was er aan de Duitse zijde Herzogenrath ondertekenden zater
der druk te zetten.
van de Nieuwstraat weer een zwaar dag de brieven over het 'uniek
gewonde te betreuren. Omdat dit grensoverschrijdend project', waar
ongeval de zoveelste was uit een over de ministers Getl.scher (BRD)
treurige reeks, werd er door omwo en Hans van den Broek moeten oor
Toekon1st
nenden een actiegroep gevormd. delen en 'Brussel' de geldmiddelen
Inderdaad zijn de Duits-sprekende Deze wist zich meteen gesterkt door gaat reserveren.
bewoners van de Kerkraadse wijk 167 handtekeningen. Afgelopen za
Domaniale-Nulland feller als het terdagmiddag toonde de actiegroep De Nederlandse kamerleden Thijs
gaat om de 'vierbaans-autobaan haar ideeën voor de toekomst. Een Wöltgens en René van der Linden
Nieuwstraat' . Deze stelling wordt tweebaans Nieuwstraat met aan spraken met lof over de initiatieven
ook onderstreept door burgemees weerszijden parkeerhavens, fietspa van de aktiegroep en beloofden zich
ter Jan Mans van Kerkrade: ,,De den en bomen en eventueel eilan te gaan inspannen voor de realisatie
Duitsers zijn hier meer politiek be den in het midden moeten het ver van één Nieuwstraat, die veilig is
wust."
keer gaan afremmen. Zebrapaden voor de kinderrijke buurt.
en verkeerslichten· zouden dan ook
op de route moeten worden aange
bracht.
Van onze
verslaggever

N°DGRAAF - Na een wilde ach
olging dwars door Landgraaf is
11 17-jarige Duitser uiteindelijk
e t zijn kentekenloze BMW aange
U den in een drassige wei net over
D
. u1tse grens.
Pannes heide
11d vier uur zaterdagmiddag zette
hou
DPobtie de achtervolging in toen LANDGRAAF - Mopperen over Het Paten huisje van de grensover
u1tser een stopteken negeerde. een voor een uitrit geparkeerde gang nnesheide verliest zijn func
t snelheid van rond de 90 km per
is in de nacht van zaterdag op tie als grensovergang. De drukke
[ stoof de jongeman door stop auto
Voccartstraat
in
Her:wgenrath
•1ten en over kruisingen. Met be zondag rond twee uur nabij dan krijgt een nieuwe aftakking richting
_lp van de toegesnelde Duitse po cing Streeperkruis in Landgraaf Nieuwstraat. Nederlandse automo
l� werd de voortjakkerende uitgelopen op een knallende ru bilis ten krijgen te maken met een
zie.
ap vastgereden.
grote bocht en stoplichten, zodat
eltl wachten bekeuringen voor rij De eigenaar van de geblokkeerde het verkeer minder snel richting
Il zonder rijbewijs, zonder kente uitrit moet een deuk in de auto Aken kan rijden.
� en het roekeloos in gevaar bren hebben getrapt, terwijl de eige Ook aan de Nederlandse kant houdt
Van medeweggebruikers. ,,En naar van de auto de getergde huis men nu rekening met het weren van
t allemaal in duplo. Want vanwe eigenaar met een knuppel heeft auto's in Pannesheide. De grens
•, Zijn aanhouding in Duitsland geslagen. Over de ware toedracht overgang Bocholtz wordt in de ver
t
keersplanning belangrijker.
tëd hij van de Duitse politie de- wenst de politie van Landgraaf De burgemeesters Jan Mans van
.1 � bekeuringen," verklaart de graag wat getuigen te horen: tel
•tie Landgraaf.
Kerkrade en Willy Schultheis van
328333.

Fikse ruzie over
blokkeren uitrit

COLMONT - Wit
heet van rake klap
pen, die hij tijdens
een feest naast het
slachthuis in Kerk
rade had gekregen,
is een inwoner van
Colmont afgelopen
vrijdagnacht huis
gekeerd.
waarts
Startte er vervol
gens zijn tractor.
Negeerde
de
smeekbedes
van
zes andere huisge
noten en trok op

Bravo Heerlen

Met mepen en k,ogen ollèèn
krijgt de gemeente Heerlen
geen beter imago Alleen
doodwerkeli.k iets onderne
men kon zoden aan de dijk
zetten. En zo kon het gebeu
ren dot het rodio-nieuwsbu 1
letin op Hi'versum ·, gister
m,ddog gewag maakte van
eer grootschalig evenement
in Heerlen. Dot is nog eens
andere koek don berichten over druos en criminaliteit, alsof dot het
enige is waardoor Oosteliik Zuid-Li;burg zich kon onderscheiden.
-

Het Bevriidingsfeest oot gisteren in Heerlen plaats vond, was er
een van allure. Chouv nistische Amerikaanse oorlogsveteranen
hadden het no één ontbiit al over 'o wonderful city'. Moor zo erg is
het nou ook weer niet. Niettemin bewees Heerlen, en daaronder
verstaan wij de bezoekers, de sponsorenae zakenmensen en de
honderden vrijwilligers, dot er ook in deze stad iets indrukwek
kends van de grond kon komen. Mits de inwoners genegen zijn om
er - samen - de schouders onder te zetten Het wordt hoog tijd dot
doemdenkende Heerlenaren niet blijven roepen dot het in Maas
tricht allemaal zo veel leuker 1s.
Want dot is appels met peren vergelijken
Heerlen heeft gisteren mogelijk een nieuwe stop gezet (al is het don
de zoveelste poging) op weg naar vo1wossenheid. Honderden
Amerikanen en duizenden Limburgers mochten gisteren reeds
proeven van een volksfeest dot er wezen mocht.
Het kon dus (nog) wél
J.v.W.

Smit-Kroes nu
ook voor spoor
Heerlen-Aken
HEERLEN - Vanaf 1992 en moge Bundesbahn heeft laten weten er
lijk zelfs eerder zullen inwoners van weinig voor te voelen en zeker geen
Heerlen, Landgraaf en Kerkrade nieuwe spoorlijn wil die alleen maar
rechtstreeks per trein naar Aken verlies oplevert. Het gaat daarbij
kunnen reizen. Eerst eens in de vermoedelijk om een bedrag van
twee uur, later mogelijk eens per 300.000 DM.
uur. Demissionair minister Smit
Kroes van Verkeer en Waterstaat
gaat in principe akkoord met het
voorstel van de NS daartoe.
De nieuwe treinverbinding Heer
wordt via het bestaande
De treindienst komt in de plaats van len-Aken
traject
Landgraaf-Herzogenrath
ge
de huidige spoorverbinding Maas leid. Deze. verbinding wordt op het
tricht-Simpelveld-Aken. De provin ogenblik alleen voor goederenver
cie Limburg heeft zich achter de voer gebruikt en zal voor het perso
plannen van Smit-Kroes geschaard.
Ook de gemeentebesturen van nenvervoer aangepast moeten wor
Heerlen en Aken hebben zich warm den.
voorstander getoond van de nieuwe Met de nieuwe verbmding zou
spoorlijn. Minister Smit heeft haar Heerlen worden aangesloten op het
Duitse collega om medewerking ge Westduitse Intercitynet, en moge
vraagd voor de verdere uitvoering liJk later ook aanvoerstation kun
van de plannen. Daar kan nog een nen zijn voor het geval de TGV via
kink in de kabel komen, omdat de Aken gaat rijden.

TGV

Foto: DRIES LINSSEN

Heerle11 g·eplaagd
door autokrake11

HEERLEN - Van zeker dertig auto
inbraken, gepleegd in dit Bevrij
dingsweekeinde in Heerlen, is aan
gifte gedaan bij de politie. Vandaar
dat de politie spreekt van een ware
plaag.
Overigens is een Heerlenaar op he
terdaad betrapt, toen hij in het cen
trum een auto wilde kraken.

Boze boer met
tractor op pad

richtmg Kerkrade,
klaarblijkelijk met
de bedoeling daar
wraak te nemen.
De inderhaast ge
alarmeerde politie
van
Voerendaal
speurde heg en steg
af om de woedende
boer tot andere ge
dachten te brengen.
Na een uur tever
geefs zoeken keer-

de de politie terug
naar Colmont. Daar
trof zij weliswaar de
tractor aan. Maar
van de boze boer
geen enkel spoor.
Over de achter
gronden van de
vechtpartij wist de
politie van Voeren
gisteravond
daal
nog niets mee te de
len.

• Even een kaars opsteken
in de St.-Pancratiuskerk die
gisteren druk bezocht werd
tijdens de actie 'Maak werk
van de kerk'.

Foto: FRANS RADE

Sloop 'De Kruisboom'
Klimmen gewenst voor
herbouw van landhuis
Van onze verslaggever

lCLIMMEN - Omdat het
echtpaar De Rouw-Weusten
�n villa 'De Kruisboom' in
�limmen steeds verder zie;�
Verkommeren en makelaars
er geen koper voor kunnen
Vinden, ziet het echtpaar
geen andere mogelijkheid
dan sloop. Daar zij echter op
dezelfde plek een nieuw
landhuis willen bouwen, is
de gemeente Voerendaal
benaderd met het dringen
de verzoek het huidige be
stemmingsplan 'Kern Klim
lben' te wijzigen.
Want op de in onderhoud ach
i��op geraakte villa rust een
lJzondere bestemming. 'De
l(ruisboom', dat tot juli 1984
als internaat heeft gediend,

mag alleen onderdak bieden
aan activiteiten van kerkelijke,
sociale, medische, kulturele en
onderwijskundige aard. Tot
vorig jaar was er een medische
praktijk gevestigd.

Het college van Voerendaal
heeft geen bezwaren om deze
'bijzondere doeleinden' door te
strepen zodat niets nieuwbouw
van het landhuis in de weg
staat. Tegen sloop van 'De
Kruisboom' heeft het college
ook qua vorm geen bezwaar.
Die zou toch niet bijzonder
zijn, zo merkt het college op in·
zijn voorstel aan de raad, die
daarover op 25 september zal
beslissen.

Aken afgestudeerde bouwkun
dige betreurt de voorgenomen
sloop in Klimm•, omdat de
aanbouw achter de villa van"de
bekende architect Wielders
moet zijn. De voorkant daaren
tegen niet. Begrijp me goed, ik
wil deze sloop niet tegenhou
den. Wat ik wel betreur is het
feit dat ook deze mensen niet
eerder Zijn geattenteerd op het
bijzondere van hun pand. Wa
ren zij dat wel, dan hadden zij
andere wegen kunnen inslaan
om gelden los te krijgen op ba
sis van architectonische waar
de. Ik p leit er dan ook al enige
tijd voor op provinciaal niveau
een vangnet te maken voor
eig enaren van gebouwen en
huizen van vooraanstaande ar
chitecten."

Lijnrecht tegenover deze op
vatting staat die van Michel
Habets uit Brunssum. De in

Als voorzitter van de Stichting
Jos Wielders (overleden anno
1949) spant hij zich in voor het

Wielders

j

Devote clrukte bi
Pancratius Heerlen

HEERLEN - Mede dank zij royale
giften ziet het ernaar uit dat er gîs
teren zeker 10 mille ofwel 40.0Q0
kwartjes zijn binnengekomen, no
dig voor de restauratie van het
kerkorgel van de statige St.-Pan
cratius in Heerlen.
De actie 'Maak werk van de kerk'
sloeg namelijk duidelijk aan. Hon
derden Heerlenaren, al dan niet
eerst gelaafd bij het BevriJdings
ontbijt, brachten een devoot be
zoek aan de kerk, die voor deze ge
legenheid omzoomd was door
kraampjes van verenigingen en in
stellingen die nauw verbonden
zijn met deze Heerlense parochie
kerk.
Van hoog tot laag werd de kerk bè
zichtigd. Wie wilde, kon zich laten
informeren door stadsgidsen van
de VVV. En intussen vielen �r
steeds meer kwartjes in de offer
blok.

Vogel"Ta11gers
'gestrikt'

• Villa 'De Kruisboom' in Klimmen.
instandhouden van gebouwen,
waarop de vingerafdrukken
staan van de vooral de in Sit-

tard geboren maar vooral in
Heerlen destijds actieve archi
tect. Opvallende gebouwen

Foto: DRIES LINSSEN
van zijn hand zijn het Bernardi
nuscollege in Heerlen en de
watertoren in Schimmert.

BINGELRADE - Oplettende buren
van de basisschool m Bingelrade
hebben afgelopen zaterdag rond
vier uur ervoor gezorgd dat twee vo
gelvangers 'gestrikt' werden.
Een van hen, een 31-jarige inwoner
van Bingelrade, kon daardoor aan
de politie worden overgeleverd. Te
gen hem en zijn maat, een 24-jarige
inwoner uit Schinveld, is proces
verbaal opgemaakt wegens het lok
ken van vogels. Het kooitje met lok
vogel zijn in beslag genomen. Dank
zij de attente buurt wist het tweetal
niet een vogel te vangen.

