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Kienagenda

GROENE KRUISredactie
wiel lankes
tel. 045-739282

kest. 20.00 uur in de Burcht door de
gezamenlijke verenigingen. 20.00 uur
in het gemeenschapshuis In 't Ven
door de gezamenlijkevereniging Lan-
geberg.
TREEBEEK: 20.00 uur in het jeugd-
huis door de gezamenlijke verenigin-
gen.
NIEUW-EINDE: 20.00 uur in de Varen-
beuk door de ex-prinsen Jong Bök.
HEKSENBERG: 19.45 uur in het ge-
meenschapsuhis door de Heksen-
bergse Vasteloavendsverein.
ÜBACH OVER WORMS: 20.00 uur in
zaal Eggen door boksvereniging BSM. KERK

Heerlen: wachtdienst
vallen op zaterdag en "
713712. ' ,
Simpelveld: voor spoedt
wijkverpleging, tel. 0444-'
Bocholtz: voor spoedge^a^
verpleging, tel. 04442-150°:Y
Kerkrade-Oost: wachtdifl
spoedgevallen op zaterdafjjj
zuster Janssen, tel. 412340-j
bereikbaar tussen 7.00 en (J
sen 13.00 en 14.00 uur enl^
en 20.00 uur. ~,
Kerkrade-West: wachtd'*;
spoedgevallen op zaterdag»
zuster Vos, tel. 454566. Tel«j
reikbaar tussen 7.00 en ■'"'' j|13.00 en 14.00 uur en tussï
20.00 uur. >

Brunssum
bruik wil maken van vervoer kan dit
kenbaar maken brj de heer G. Her-
bergs, Emmastraat 29, tel. 3389.

Nieuw-Einde
Royal
Een pak slaag, a.1., dag. 14.30, 20.30
uur: za. en zo. 14.30, 19.00 en 21.30
uur.

TENTOONSTELLING
De postduivenverenigingDe Bergvlie-
gers houdt zondag in zaal Groot-
en-Kleijnen een hoktentoonstelling.
Het inzetten van de duiven is vanaf
10.00 uur, waarna de deuren opengaan
voor de bezoekers.

Hoensbroek

■ha, a.l. dag. 14.30en 20.30 uur.
-m fire, 5e week. 12 jr. dag.

14.00. 16.00 en 20.00 uur (14.00 uur
vervalt op za. zo. en wo.).The.jaguur
lives, 12 jr. 2e week. dag.' 14.00.
16.00, 19.00 en 21.00 uur. Sexor-
cisme. 16 jr. dag. 13.45, 15.45, 18.45
en 20.45 uur. Les soeurs Bronté. a.l.
dag. 14.15, 16.15. 19.15en 21.15 uur.
Alleen op de wereld. 8e week. a.l.

o. en wo. 14.00 uur. De helse
tijger, 16 jr. do. Tm zo. 22.30 uur.
Love me tender, a.l. do. t/m zo. 22.45
uur.

H5

■ mt't de fluwelen tong. 18 jr.
dag. 14.00. 16.00. 18.00. 20.00 on
.2.00 uur. Jozefinc Mutzenbacher,
18.|i'. do. t/m zo. 24.00 uur.

Rivoli
Harcore, 16 jr., dag. 15.30 en 20.00
uur: za. en zo. 15.30, 19.00 en 21.30
uur.
Mijn vrienddewalvis, a.L, za., zo. en
wo. 13.30 uur.
Balck belt Jones, 16 jr., vr. en za.
24.00 uur.
Passage

DIA-AVOND
De afdeling Nuth en Wijnandsradevan
het IVN houdt maandag om 20.00 uur
in het gebouw 't Weverke voor alle be-
langstellendeneen dia-avond. Het the-
ma van deze avond is het winnen van
zand, mergel en grindinLimburgen de
gevolgen daarvanvoor denatuur. Deze
avond is vrij toegankelijk.

Het Wereld Natuurfonds houdt dins-
dag om 20.00uur in samenwerkingmet
de afdelingBrunssum van het IVN een
film- en dia-avond.Dezevindt plaats in
de bovenzaal van het gemeenschaps-
huis Concordia aan de Prins Hendrik-
laan en is voor belangstellenden gratis
toegankelijk.

DIA-AVOND

BIJEENKOMST
De hengelsportvereniging Weggebek-
ker houdt vandaag om 18.00uur in het
restaurant Varenbeuk een bijeen-
komst. Tijdens deze bijeenkomst wor-
den ook de nieuwe visvergunningen
uitgereikt.

Oirsbeek

Schaesberg

De afdeling Hoensbroek van het CDA
houdt dinsdag om 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis Mariarade een leden-
vergadering. Op de agenda staat onder
meer deverkiezing van een provinciale
voorzitter. Verder de gemeentelijke
politieke situatie.

VERGADERING

Heerlen: kerk MeezenbijJ
dienst om 11.00 uur, ds. "

CONCERT
De harmonie St.-Gregorius geeft zon-
dag op uitnodiging van St.-Bavo om
12.00 uur een koffieconcert. Dit vindt
plaats in het culturele Trefcentrum en
staat geheel in het teken van het kerst-
gebeuren. De leiding is in handen van
Jan van Hulten.

SCHOLENMARKT
In dehalvan deTarcisiusschoolaan de
St-Gregoriuslaan wordt dinsdag van
10.30 tot 12.00 uur een scholenmarkt
gehouden, waarbij ook de ouders wel-
kom zijn. Aanwezig zijn de LHNO-
school uit Brunssum, deLEAO-school
uit Heerlen, de Biologische school uit
Heerlen en het Romboutscollege uit
Brunssum.

Gemeente Gods
1 u
Übach over Worms: ker*
zondag dienst om 10.00 u jij
Treebeek - Brunssum: ■**, I1
perstraat, zondag dienst o

KERSTFEEST
De bond van bejaarden en gepensio-
neerden houdt maandag om 19.00 uur
in haar lokaliteiteen kerstfeest met een
koffietafel en gelegenheid om te kie-
nen. De avond wordt vocaal opgeluis-
terd door het kinderkoor De Schwer-
belkes.

Evangelische Christenen.
Heerlen: kerk oude s4, <J]
Oliemolenstraat, zondag
10.00 Uur.

HeerlenDe postduivenvereniging De Oude
Liefhebbers houdt zondag vanaf 11.00
uur in lokaal Prevaes aan de Streeper-
straat een hoktentoonstelling. De dui-
ven die te zien zijn, worden ingezet
door de liefhebbers D. van Hoof, J. Er-
kens, W. Theunissen, P. van Mierden
en J. Reintjens jr.

TENTOONSTELLING

KERKRADE
Wijngrachttheater
Tiroler sex-express, 16 jr. vr. en za.
22.45 uur. Bugs Bunny zet de boel
op stelten, a.l. za. en zo. 14.30 uur.
De twee missionarissen, a.l. za. en
zo 17.00 uur. Alien, 16 jr. za. t/m di.
20.15 uur.

Heerlerheide
Amstenrade

KERSTDINER
Voor het kerstdiner tijdens de Kerst-
inn in deHeerlense schouwburg is nog
voor ongeveer zestig mensen plaats.
Dit diner wordt gehouden op eerste
kerstdag om 13.30 uur. Wie wil aanzit-
ten dient zich vóór 22 december aan te
melden. Dit kan gebeuren bij André
van Boxtel, in het Open Huis, tel.
717535 of bij Fred van de Winkel, tel.
410330. De kosten zijn ’ 24,50 per per-
soon, te betalen voor 22 december.

ZANGKOOR
Het gemengdezangkoorBrunssum zal
vandaag medewerking verlenen aan
een adventsdienst in de verpleegkli-
niek Schuttershof. Zondag is hetkoor
aanwezig bij een adventsviering in de
Bethelkerk. Woensdag 19 december
geeft het koor een concert voor de be-
woners van het bejaardentehuisKruis-
berg en op 24 december verleent het
koor medewerking aan dekerstnacht-
dienst in de Bethelkerk.

»~..........~~._~ .....-- j.

Heerlen: kerk Burgerne^'"fstraat, zondag dienst om
Gilhuis.
Brunssum: kerk KruisbeW
dag dienst om 10.00 en I°^
Treebeek: kerk ds. Bounj j.»
dag dienstom 10.00 uur, <*
16.30 uur ds. v.d. Bom- J*
Brunssum: Bethelkerk, l
om 8.45 en 16.30 uur.

Gereformeerde Kerk

VANDAAG
HEERLEN: 19.45 uur in het parochie-
huis Sittarderweg door wielerclub
Nieuw-Einde.
KERKRADE: 19.45 uur in Club 208
doorde BokkenrijdersRolduckerveld.
19.45 uur in zaal Krings door sportver-
eniging Alle Negen.
BRUNSSUM: 20.00 uur in de Burcht
door de gezamenlijke verenigingen.
20.00 uur in het Unitasgebouw door
Jong Leven.
HOENSBROEK: 19.30uur in café de 12
Ambachten door de huurdersbond.
ÜBACH OVER WORMS: 20.00 uur in
zaal de Brabander door fanfare Abdis-
senbosch. Baptisten Gemeente.

Treebeek: kerk Tricnte^dienst om 10.00 uur, ds-

De kunstwielrijdersverenigingDe Hei-
debloem houdt zondag om 9.30 uur in
de parochiekerk van St.-Cornelius de
jaarlijkse eucharistieviering. De leden
zullen deze dienst opluisteren met mu-
ziekstukken, een voordracht en enkele
lezingen. Na afloop iser voor de Heide-
bloem-familie in het Corneliushuis een
koffietafel.

EUCHARISTIEVIERING

UBACH OVER
WORMS
Grand theater
Battlestar Galactica, za. 20.00 uur
zo. 19.00 en 21.00 uur.

KERSTCONCERT
Het gemengd zangkoor St.-Gertrudis
geeft zondag om 16.00 uur in de paro-
chiekerk een kerstconcert. Medewer-
king verlenen de gemengdekoren Pa-
luda uit Hoensbroek en Soli-Deo Glo-
ria uit Treebeek. Verder de harmonie
De Nederlanden uit Amstenrade.

De leerlingen van de balletschool Pi-
rouette houden zondag in het HKB-ge-
bouw aan de Pater Beatusstraat de
jaarlijkse uitvoering. De leiding is in
handen van mevrouw M. Franssen-Ja-
cobs en conferencier is de heer J. Jans-
sen. De leerlingen zullen in groepen
voor het voetlicht komen. De entree is

’ 3,50 en voor kinderen tot 12 jaar

’ 1,50.

UITVOERING

Hervormde Kerk.
Heerlen: kerk Tempst
dienst om 10.00 uur, ds-} f
Meezenbroek, zondag d]'
uur, de heer Dalm. a -Brunssum: zondag diefl
uur, ds. Verhaere. m. f,
Heerlerheide: SionsK'
dienst om 10.30 uur, d?
Nuth: Kapel, zondag °'uur, ds. Baart. . ,^1Hoensbroek: zondag °ie
uur, ds. Baart.

BocholtzHOENSBROEK
Royal
Elvis. The trouble with girls, vr. en
za. 20.30 uur; zo. 14.00, 17 00 en 20.30
uur.

WANDELING
Het IVN houdtzondag in deArdennen
onder leiding van natuurgidsen een
wandeling. Vertrokken wordt om 9.00
uur vanaf het gemeentehuis. Wie ge-

KERSTSTUKJES
In het OpenHuis aan deGasthuisstraat
is zondag van 15.30 tot 16.30 uur gele-
genheid om kerststukjes te maken. le-
dereen is hierbij welkom.

Als sluitsuk van de feesten rond de
monsterrit Ettelbrück-Am stenrade
wordt vandaag, zaterdag om 20.30 uur
in café Jan van Cep een filmavond ge-
houden.Vertoond wordt de filmvan de
verreden wedstrijd. De toegang isvoor
alle belangstellenden gratis.

FILMAVOND

HEERLEN: 20.00 uur in Stad Heerlen
doorRKVV Helios. 20.00uur in het ge-
meenschapshuis Schaesbergerveld
door harmonie Flos Carmeli. 20.00 uur
in hetgemeenschapshuis Caumerbron
door de gezamenlijke verenigingen.
KERKRADE: 19.45 uur in café Zum
Blauen Bock door supportersclub Hei-
lust. 20.00 uur in zaal Jongen Chevre-
mont door de gezamenlijkeverenigin-
gen. 19.45 uur in zaalKrings Spekhol-
zerheide door harmonie St.-Cecilia.
20.00 uur in hotelMonopole doortour-
en wielerclub Bleijerheide.
BRUNSSUM: 20.00 uur in het Open
Huis door drumband Willem Alexan-
der. 20.00 uur in het Unitasgebouw
door boksvereniging Limburgia.
NIEUWENHAGEN: 14.00 uur in het
wijkcentrum voor de bejaarden. 20.00,
uur in zaal Veenendaal door recreatie-
belangen.
HOENSBROEK: 19.30 uur in het ge-
meenschapshuisMariarade door dege-
zamenlijke verenigingen.
NUTH: 20.00 uur in zaal Roemgens
door de gezamenlijke verenigingen.
VOERENDAAL: 20.00 uur in hetKun-
derkruisten batevan devoetbalvereni-
ging.
ÜBACH OVER WORMS: 20.00 uur in
het gemeenschapshuis Lauradorp
door de gezamenlijke verenigingen.
HEKSENBERG: 19.45 uur in het ge-
meenschapshuis door Heksenberg
Vooruit.
SIMPELVELD: 19.45 uur in zaal Kals-
beek door het damescomité.
BOCHOLTZ: 20.00 uur in zaal Palmen
door de sportclub.
KAALHEIDE: 20.00 uur in zaal Her-
mans door SVK.
SCHAESBERG: 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis Leenhof doorVVKo-
lonia.

MAANDAG

HEERLEN: 20.00 uur in zaal Hermans
doordeBrabantseclub. 20.00 uur in het
gemeenschapshuis Schaesbergerveld
door SV Coriovallum.
KERKRADE: 19.45 uur in Club 208
doorRood-Wit. 20.00 uur in zaal Kloth
Chevremont door skatfederatieen dui-
venclub. 19.45uur in zaalKrings Spek-
holzerheide door zangvereniging St.-
Rochus.
BRUNSSUM: 20.00 uur in het Unitas-
gebouw door deKavo. 20.00 uur in het
gemeenschapshuis Concordia ten bate
van instrumentenfonds harmonie or-

ZONDAG

Sedert eind 1977achttien nieuwe bedrijfjes

Het gaat goed met
Dentgenbach-terrein

WEEKEND
AGENDA

Zaterdag 15 december 1979 " 14

DOKTER

Übach over Worms - Nieu*.
tot zaterdagmiddag 12.00 "*huisarts, daarna dokter "■ j
Wilhelminastraat 1, Nieu*"
tel. 312275.
Kerkrade-Oost: tot zaterd»;
12.00 uur eigen huisarts. *j
zondagmorgen 10.00 uur w\
lemse, Laurastraat 67, Eys»
tel. 351232. Van zondagm^i
tot maandagmorgen 8.00 u j
Van de Poel, Peschbeernd^
Kerkrade, tel. 452913.

Heerlen: voor spoedgeval |
huisarts bellen, b.g.g. 7124H-,
Hoensbroek - Brunssum: yo ,
gevallen eigen huisarts De"j_\
Kerkrade-West: voor spo**
eigen huisarts bellen.
Schaesberg: dokter E. Mö*j
Erenslaan 52, tel. 313186. tfSimpelveld - Bocholtz: do*»
Kloosterstraat 17. Simpe'"
1251. ._

TANDARTS

Film over
gastarbeiders

BRUNSSUM-Onder auspiciënvan de
werkgroep Wereldkerk van de St.-
Gregoriusparochie te Brunssum wordt
maandagavond om 20 uur in de Priory
aan de Dorpstraat een filmavond ge-
houden over gastarbeiders. Dit is een
van de vijfavonden in de serieover „De
gastarbeiders in ons midden". Het on-
derwerp zal zich ditmaal toespitsen op
dewerving in hun land en de verschil-
lende problemen waarmee deze men-
sen te maken krijgen bij overkomst
naar de West-Europese, ontwikkelde
wereld. Ook staat centraalde woon- en
werksituatie en de problematiek van
de buitenlandse werknemers in
West-Europa. Deze avond staat open
voor alle mensen, die belangstelling
hebben voor de gastarbeiders. Wil men
meer inlichtingenkan men terecht bij
de heer L. Vranken, Schepenstraat 34,
Brunssum, tel. 251066.

Heerlen - Hulsberg - vo j|
tandarts Moonen, Gelein °Jtel. 711271. Alleen voor spopj
spreekuur op zaterdag en z
11.00 tot 12.00 uur. J
Brunssum - Schinveld - H*-(
tandarts Timmermans. Ouö ;
mestraat 9, Hoensbroek. v.
b.g.g. 256916. Alleen voor -FJlen spreekuur op zaterdag ,
van 11.30 tot 12.00 uur en v'8*
18.00 uur.
Simpelveld - Bocholtz: tan",
son, dr. Poelstraat 5, Wijlre, e|)i1582.Spreekuurop zaterdag
van 12.30 tot 13.00 uur.
Kerkrade - Éygelshoven -J^Worms - Nieuwenhagen- Sc^
tandarts Van Eede, Lotci'Y 1';,
Schaesberg. tel. 315955. SprjjJ
zaterdag en zondag van U-*_\
uur en van 17.00 tot 17.30 u"

SOS HULPDIEN
Gesprek over
apotheek in
Eygelshoven

HEERLEN-De kring Heerlenvan het
Limburgs Geschied- en Oudheidkun-
digGenootschap houdtvolgende week
dinsdag om 20 uur een bijeenkomst in
de aulavan het Thermenmuseum. Tij-
dens deze bijeenkomst zal drs. W. Wil-
lems uitAmersfoort een diavoordracht
houden over: eennieuw castellum te
Arnhem.
de heer Willems is archeoloog en be-
trokken bij de ontdekkingvan een cas-
tellum uit de Romeinse tijd in Arnhem.

Bijeenkomst
Genootschap

Aan het einde van de openbare verga-
dering, die dinsdag 18 decemberom 20
uur begint, neemt de heer Frissen af-
scheid van de leden van de raad. De
heer Frissen is benoemd tot directeur
van het CDA-bureau Limburg.

BINGELRADE- Het collegevan Bin-
gelrade stelt de raad voor 3650 gulden
beschikbaar te stellen voor het aan-
brengen van een beplanting op het
plantsoen aan de Dorpstraat, nabij de
Kneykuilerweg. Deze beplanting be-
staat uit enkele groepen bomen en la-
gere beplanting.

Meer groen in
Bingelrade

IKERKRADE -De oudervereniging
;en de leerkrachten van de Ange-
| la-Canisiusschool in Bleijerheide
I organiseren zaterdag van 14.00 tot
■ 21.00 uur en zondag maar dan van
i 11.00 tot 20.00 uur een kerst fan-;cy-fair. Een en ander vindt plaats in;het patronaat aan de Ursulastraat.
Als hij zich aan zijn belofte houdt
dan komt ook dekerstman met een
heuse arreslee naar de fancy-fair.

Kerst fancy-fair
in Bleijerheide

SOS-telefonische-hulpdiens'\
nacht bereikbaar voor een 8^acute geestelijke en sociale
716666.

Leger des Heils„Bewuster worden
belangrijker dan

de centen” AKTIE MOEDERS
VOORMOEDERS

Treebeek: zondag samen"„
10.00 en 19.00 uur. Zondag^
kinderen om 11.45 uur. Hor
tel. 412943. J

Merkelbeek
verhoogt

belastingen
Kerstconcert

Pancratiuskoor
HEERLEN - Het Pancratiuskoor
verzorgt zondagvanaf 12.00 uureen
kerstconcert in de Schouwburg van
Heerlen. Uitgevoerd wordt een ge-
varieerd kerstprogramma met wer-
ken van Henri Heijdendael en Eric
Hermans. Het koor staat onder lei-
ding van dirigentEric Hermans. De
entree is vijf gulden.

Heerlen: Benzenraderweg
412943. „.
Schaesberg - Nieuwenhag* j
over Worms: Itersonstra (
414910.

Hulppost Welterhof
Heerlen: acute hulppost w
uur bereikbaar, tel. 7181^ 1

Rutgers Stichting.
Heerlen: voor informatie 1
42944.

Gezondheidscentrum
Hoensbroek: Patiënten !*■
centrum Hoensbroek Noo^j
dag en nacht bellen, tel- *jM

Door de verkoop van artikelen als
truien, stickers, buttons, t-shirts,
speldjes en draagtassen probeert
Mieke Geels geld voor de wereld-
wijde acties van Green Peace bijeen
te brengen. „Maar belangrijker is
dat-de mensen bewust worden wat
er gebeurt. De slachting onder de
jongezeehondjes, waar Green Pea-
ce actie tegen voert, is inmiddels
wel bekend. Maar de inspanningen
van Green Peace tegen de walvis-
vangst waarbij vele soorten metuit-
roeiing worden bedreigd, is nog

niet zo verbreid".
Via het Green Peace-steunpunt in
Schaesberg kunnen scholen en an-

NUTH- Voor mannen vanaf 45 jaar in
Nuth, Vaesrade, Schinnen en Wij-
nandsrade gaat vanaf januari 1980 de
Recreatieve Gymclub Nuth van start.
Deze club wil gelegenheid bieden tot
recreatieve ontspanning onder het de-
vies, dat lichamelijke inspanning tot
geestelijke ontspanning kan leiden.
Verder zal de club gelegenheid bieden
tot het leggen van contacten en uiter-
aard wordt de gezondheid ermee ge-
diend. Gestart wordt met een groep
van 20 mannen. Aanmelding of infor-
matie is mogelijk bij mevrouw J. van
Oppen-Kleintjens, tel. 04447-2193.

Nuth start met
mannengymnastiek

ÉYGELSHOVEN - B. en W. van Éy-
gelshoven hebben in de loop van vol-
gende week een gesprek met apothe-
ker Smithuis over de mogelijke vesti-
ging van een volwaardigeapotheek in
Éygelshoven. Ook de algemene verga-
deringvan het Groene Kruis heeft zich
donderdagavondachter het streven ge-
plaatst. Te verwachten valt dat nog
meer instellingen dit voorbeeld zullen
volgen Zoals bekend ijvert de fractie
Krasovec al jarenvoor een volwaardige
apotheek in Éygelshoven.

KERKRADE - In het gemeen-
schapshuis aan de Schaesberger-
straat in Terwinselen wordt zater-
dag het traditionele winterconcert
gehouden. Het gemengd kerkelijk
zangkoor St.-Barbare onder leiding
van H. Reumkens en de fanfare St-
Callistus, waarvan Theo Bartels de
dirigent is, werken mee. Het con-
cert begint om acht uur en detoe-
gang is gratis. Na afloop is er gele-
genheid tot dansen.

Winterconcert
Terwinselen

MERKELBEEK - Verhogingen van
belastingen en tarieven als reinigings-
rechten komen volgendeweek woens-
dag aan de orde in deraad van Merkel-
beek. Het college stelt voor de reini-
gingsrechten te verhogen van 35 naar
40 gulden voor huisvuil en van 70 naar
80 gulden voor bedrijfsafval. Voor de
onroerendgoedbelasting wordt een
verhogingvoorgesteldvan 3V_ procent,
zodat dietarieven met ingangvan janu-
ari’ 3,57voor gebruikersen’ 4,47voor
eigenaars wordt. De hondenbelasting
gaat ook omhoog, maar deze is danook
sedert 1972 niet meer gewijzigd. In-
plaats van 15 guldenzal men inMerkel-
beek voortaan 20 guldenvoor de eerste
hond moeten betalen. Ook voor de
tweede en derde hond wordt het tarief
vijf gulden hoger.

KLEIN JOURNAAL

SCHAESBERG - Het gaat
goed met de actie voor
Green Peace, die Mieke
Geels ruim een maand gele-
den in Schaesberg is gestart.

Zij begon begin november
thuis een verkooppunt van
allerlei artikelen, waarmee
Green Peace probeert de
mensen warm te laten lopen
voor haar idealen. „Het is
niet zo, dat het de hele dag
storm loopt, maar de men-
sen weten toch dat we hier
zijn", zegt Mieke Geels. Zij
en haar medewerksters zijn
ook actief geweest op festi-
viteiten en markten, waar zij
een stand met Green Pe-
ace-artikelen bemannen.
Maandag gebeurt dat bij-
voorbeeld weer tijdens de
vrije markt, die in Welterhof
in Heerlen wordt gehouden.

dere instituten ook films bestellen,
waarin aandacht wordt gegeven
aan het werk van Green Peace. En
natuurlijk kan met er zich aanmel-
den als donateur. „Het belangrijk-
ste is dat we de mensen natuurbe-
wuster maken, ook wathet leven in
onze oceanen betreft. Geen uitroei-
ing van unieke diersoorten, geen
kernafval dumpen in zee, maar zui-
nig zijn met onze kostbare natuur",
dat vindt Mieke Geels het belang-
rijkste. Haar adresisKakertsweg 44
in Schaesberg en iedere maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag tus-
sen 9.00 en 13.00 uur staat zij daar
klaar voor Green Peace. Haar tele-
foon: 045-317662.

KUNST TE EUR

mieke geels
voert actie
voor green
peace

HEERLEN - In het restaurant van
de Horecaschool in Heerlen is deze
maand werk te zien van de 26-jarige,autodidactische kunstschilder Jan
This uit Simpelveld. Op een aantal
■"doeken en twee, wat hij zelf „kos-
rmografische tekeningen" noemt,
"schotelt hij de toeschouwer vage
[mensfiguren voor, al dan niet om-
ringd door kosmische en magische
tekens, paddestoelen en kabouter-
jachtige wezens. Het lijkt allemaal

'ontsproten te zijn aan een ongeoe-
fende kinderhand die de verfzo dik
'mogelijk op het doek propt waarbij
de kleuren hard naast elkaar en
door elkaar gesmeerd worden. Uit
een stencil, dat de bezoeker in de
hand wordt gedrukt, blijkt dat Jan
This zich beroept op paranormale
begaafdheid bij het tot stand bren-
gen van deze zandschilderijen (zo
genoemd omdat ook zand enige
structuur geeft aan de ondergrond
van het doek). Dat deze verklaring
echter geen begaafdheid alskunst-
schilderaan het licht brengt -en dat
laatste zouden de bezoekers op zn
minst mogen verwachten- is een
moeilijk te verteren zaak. Dit wordt
nog erger als men in de stencil leest
dat Jan This beweert in een van zijn
vorige levens de frescoschilder Ra-
faël te zijn geweest en dat hij diens
werk nu voortzet. Dat raakt schil-
derkundig kant noch wal maar ge-
tuigt van zelfoverschatting wat het
ambacht betreft. Mystieke gaven
blijken in ieder geval geen wissel-
munt te zijn voor artistieke kwali-
teit. Op de stencil staat verder dat
Jan This werkt in eerlijkheid en
eenvoud tot de materie. Die eerlijk-
heid wil ik best van hem aannemen
maar voor die eenvoud zie ik toch
geen andere verklaring als het ont-
breken van detechnische middelen
om zijnvisies op doek te zetten. Wie
het wil gaan bekijken kan van
maandag tot en met vrijdagvan 8.30
"tot 17.00 uur in de Horecaschool te-
recht.

LILY SCHEFFER

Jan This in
Horecaschool

KERKRADE - Het streven
van de gemeente Kerkrade om
kleinere industrieën aan te
trekken voor vestiging op het
industrieterrein Dentgenbach
lijkt succes te hebben. Eind
1977 nam de Kerkraadse ge-
meenteraad het besluit om het
industrieterrein zo in te rich-
ten (althans een gedeelte), dat
kleinere bedrijven gemakke-
lijk tot vestiging konden over-
gaan.
Tot nu toehebben achttienkleinere in-
dustrieën een perceel gekocht en heb-
ben zich al, of zullen zich in de nabije
toekomst, op het industrieterrein
Dentgenbach vestigen. Met meerdere
bedrijven is de gemeente inmiddels in
onderhandelingom eveneens te probe-
ren een vestiging op het industrieter-
rein te bewerkstelligen. Als het alle-
maal zo blijft lopen heeft de gemeente
binnenkort weer nieuwe percelen no-
dig voor deze kleinere industrieën.
Daarom wil het college van Kerkrade
nu reeds besluiten een gedeeltevan het
industrieterrein bouwrijp te maken.
Dat betekent dat er wegen aangelegd
worden, een riolering wordt aange-
legd, straatverlichting en brandkra-
nen, waterleidingenen stroomvoorzie-
ning. Dat alles kost een aardige cent,
bijna 9 miljoen gulden. De grootste hap
daarvan gaat naar de aanlegvan wegen
en rioleringen (6,5 miljoen). In de
raadsvergadering van woensdag aan-
staandein Kerkrade zal het college de
raad vragen voornoemd krediet be-
schikbaar te stellen.

Nuth
BIOSCOPEN
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