
. �uws ·.'-'Rt\��·;gfl.�· .. $trtl�1$,. g.'111jp,1r . '

Ene rg i eke 
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LSO-conce rt 
KERKRADE - Met bi jzonder 
Vee[ genoegen heb ik don

.
dercfag

avond i n  het WiJ ngrachtthl'ater
te Kerkrade gc lu istPrd naar het 
concert van het LSO. dat voor 
het eerst dit se izoen onder de lei
ding stond van de Amerikaans0 
dirigent Ronald Braunstem. !Iet 
betrof h ier het eerste van een se
rie van drie concerten, gewijd 
aan Ludwig van Bl'l'lhon•n.  Van 
het eerder vastgestclciP program
tna waren de Yurkschcr Marsch

,\ In F en dP ZapfPn strPic ·h nr. :l 111 

,, C geschrapt. zodat als i n lPiding 
}, Op dt> twee grotfc' werken, het der-

de pianoconcl'rt rn C 0n dP viPrde 
1 symphorne 111 B. aJIL,en hel Ron

dino voor blélzt'rs ot'td in Es 
' overbleef Hunald Bra1 1nstc111 

bleek et0n ern·rgit>ke en erg atten
te d1 ngent . rliL' het LSO op ui
ters t b-ek wanw manier naar een 

• tnuz1kaal vc ,urtrPffP l ij kP uitvoe
;. ring leidde. BuvL·nd1en had

Bröunste in het g,•luk in de pl•r
soon van Eugen lnd: i<' N'tl uit,tP
kend solist tot zijn  bt•,ch1kking
te h<: bbt>n ,  die de sterkL' 1l'�l'n 
stell ingen op ex pressief gdiit ·d
1n Becthoven's derde pianol'un
cert erg du idt• l ijk vcrkla1 1kk
door middel \,ITl <'l'll gcnuanc-Pt·r
de touch(•. 1111 ePns krachtig en
robuust. dan Wl'.er lt•pr Pil t1u
Wep}zacht Ook zijn  st reven n:iar
duideliJ klw1d wat betreft frase
r1_ng en pedaalgebruik gaf deze
Uitvoering extra overtuigings
kracht . De korrekk l)( 'gdciding
Van het LSO was hiermee volle
dig in sömenklé!nk .  Ook in de af
slu itende \'icnie svmphonie
toonde hPt LSO aan ;rndn een
goede l l' id ing tot lwl'l wat in staat
te zij n _  Ronald Braunstein verloor de grote l i.Jnen nooit uit  het
oog en had döarnaast nog vol
doende aandacht \'oor details .  zo
Wel wat betreft dynami sche enthematische contràstwerking als
0ok op het gebit'd van
klankklt·ur. Het was al leen jarn
tner, dat de hoornisten zowel quasaml'n ,-pc•l a ls  intonatie de nocl i 
ge ZPkPrheid misten, al  deden zij
aan de !wie ui tvoenng als zoda
nig wei11 1g afbreuk. Ook in het
Hond1110 voor blazers vormden
de hoorns het zwakste element. 
al Was de ensem bleklank van het 
blaz1•rsoktet voortreffelij k. Een 
Prima keuze· ovcngens urn dit ten
DIJrechtL -,, L· , : 1 1 .� ;.;, · :  [JLL· ldc \1c1kop het repertoire te zetten. Het 
Pngagerpn \·an Ronald Braun
stein dDur cJp LSO-d irektie was 
dat ZPker ook. 

Jo, Frusch 

BIOSCOPEN 

HEERLEN 
Royal 
Batt](' bevund the stars. a . i .  dag. 14.30 en 20. :-IO uur. 
Rivol i 
Ürdinör�· people. 2e week, a . i .  
dag_ 1 5 .30 en 20 .00 uur. 
Passage 
l-Iogeschool voor minnaressen.
dag_ 1 4 .00, 16 .00, 1 8.00. 20.00 en
t2�o uur. 

Time band1ts, a . i .  dag. 14 .30 en
20.30 u ur. 
Tarzan. the apcman. a.i .  dag. 6e 
Week .  dag. 16 .00 en 20.00 uur. 
Fort Apache, the Bronx, 4e week, 1 6 jr_ dag. 1 4 .00, 16 .00, 1 9 .00 en
2 1 .oo uur. 
Eaten alive, 16 jr .  8e week .  dag. 
13 .45, 1 5.45, 1 8 .45 en 20.45 uur. 
Blow out, 2e week. 16 j r. dag. 14. 1 5. 1 6. 15,  1 9 . 1 5  en 2 1 . 1 5  uur. 
The great stone face. a . i .  za .. zo.
en wo. 1 4 .00 uur. 

EX P O S I T I E 

HEERLEN 
G
palerie Stadhouders, 

otgieterstraat 90, 
Beeldhouwwerken en schilderij
en van Alfons Stadhouders. Elke 
Zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. 
�alerie Kunstbezt, 
"'ruisstraat 36. 
Werk van Freddv Schoofs, Erik 
Van Straelen ei-i Jos Jacobs. 
Open di .  t/m za. 1 4.00 tot 1 9.00
uur. Tot en met 27 november. 
�alerie Jean Viehoff, 

ernpsplein 10. 
T_ekeningen en schilderijen van 
eigen werk. Open dag. 1 4.00 tot 1 7 .oo uur.
NMB
Bongerd 13.
Pentekenirigen van Leon Pieters, beelden van Cel Lemmens. 
Open tijdens bankuren. Tot 9 de
cember. 
Galerie Art Apart, 
lleesgergstraat 43. 
Olieverven en pentekeningenvan Gerardus Groen, aquarellen 
Van Jos Beernink en Aug. Mook. 
Open di. t/m za. van 10.00 tot 1 2 .0o uur en van 13.30 tot 18.00 
uur. Tot eind december. 
�alerie Zef Clement, 

ekkerweg 64. 
F'oto's van Hàns Zeegers, aqua
rel len van Alina Vis, foto's van 
Daniëlle van Pie, grafiek van Ro
n
d

ald van Rikxoort. Tot en met 6 
ecember. 

Winand Leschot aan raden Kerkrade/Eygelshoven 

• ' 

00 r1even 
• 

niet oe

' ' 
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KERKRADE - "Leefbaar Nederland" de politieke partij van 
de Eygelshovenaar Winand Leschot, heeft de gemeenteraden 
van Eygelshoven en Kerkrade opgeroepen de gel oofsbrieven 
van dè raadsleden van de nieuwe gemeenteraad van Kerkra
de niet goed te keuren. Tijdens een bijeenkomst van de par
tij, zaterdag in Chevremont, is duidelijk geworden dat Leef
baar Nederland er bij de raden op aandringt de geloofsbrie
ven ter zijde te leggen. 

Prijsu itre iking 
Kreato Hoensbroek 

HOENSBROEK - Wetho uder Bus van Hoensbroek reikte zaterdag in
kc1s1erl Hoensbroek prijzen ui t  aan de winnaars van de wedstrijden 
t'ml Krrato '8 1 .  De jury, bestaande ui t  mevrouw Van Herpen. en de
heren Eggen e11 Janssen. was zeer streng.  In verschillende cate_gorieën
werden geen prijzen uitgedeeld of _a lleen tweede en_ derde pnJze1i. 
11 1  leeft ijdsgroep 2 vielen meer PrtJZen dan !7l leeft tJdsgroep 1 .  Op de 
fóto st aan van l inks naar rechts Wethouder Bus, mevrouw Snut- van 
Rijn ! J e  prijs schilderen), J. Crombach ( Je pnJs beeldhouwen) en de 
heer Claessen ! Je priJs tekenen). 

( ;,,,11,u1kt door 
to11,,,,ft,,,·l,11i.-wh pt•nw11N•I 

Kunstwerk voor 
jariµ;e st·hou,vburg 

Leefbaar Nederland vindt namelijk  
dat de  uitslag van de verkiezmgen 
van de nieuwe raden een vertekend 
beeld geeft van hoe de situatie 
werkelijk  is. "De manier van recla
me maken en de kwestie met de vol
machten hebben de verkiezmgen 
tot een bedenkelijk peil doen dalen. 
Eén en ander doet denken aan Zuid
amerikaanse toestanden.Door de 
onbetrouwbaarheid en de stuntelige 
herindeling is ook het lage op
komstpercentage te verklaren" al
dus Winand Leschot 

Klachten 

Op grond van deze bevindingen. 
zijn volgens de partij. buitenparle
mentaire acties gewettigd. Leefbaar 
Nederland heeft al een twintigtal 
klachten ingediend. Diverse burge
meesters hebben die klachten op 
een bevredigende wijze kunnen 
weerleggen, andere klachten zijn 
doorgestuurd naar de minister van 
Binnenlandse Zaken. 
Woensdag onderzoeken de raden 
van Eygelshoven en Kerkrade de 
geloofsbrieven van de nieuwe ge
meenteraadsleden. .,Een aantal le
den van die nieuwe raad moet in ge
wetensnood geraken als ze inder
daad voorgedragen worden. Bij de 
eedaflegging als de nieuwe raad ge
vormd wordt moeten beslist enkele 
lieden in de problemen komen. Wij 
zullen tegen sommigen eventueel, 
na die eedsaflegging, een klacht in
dienen" aldus Leschot. 
Overigens blijft Leefbaar Nederalnd 
wel actief in de politiek. Vertegen
woordigers van de partij zullen 
commissievergaderingen bezoeken 
en commentaar leveren op de gang 
van zaken in het nieuwe Kerkrade. 

Jubilarisse11 
zangkoor i11 
Hoensbroek 

u-ehuld i o-d
ei t"' 

HOENSBROEK - Tijdens de vie
ring van het St. Caeciliafeest door 
het kerkelijk zangkoor van de pa
rochie St. Jan werden de dames 
Glatzhofer-Bisschols en L. Marce
lis uitgebreid gehuldigd. 
Beiden werden bovendien onder
scheiden met de zilveren medailje 
met oorkonde van de St. Grego
riusvereniging in het bisdom Roer
mond. Het een en ander gebeurde 
ter gelegenheid van het 25-jarig 
lidmaatschap van het koor. Voor
zitter Söntjens van het koor had in 
zijn toespraak vele woorden van 
lof en waardering voor de zilveren 
jubilarissen en bood als blijk van 
dank een passend geschenk aan. 
Nadien mochten de beide dames 
vele gelukwensen in ontvangst ne
men waarna de in een prettige 
sfeer werd doorgebracht. 

Spt,rt111 illdag 
,·t,t»r tlt1 llere11 
.,, 1 ge11 lle11de" 

SIMPELVELD - Door de  Stichting 
Welzijnswerk \'oor Ouderen en de 
Sportraad Simpelveld, werd een 
sportmiddag gehouden voor oude
ren 111 het multifunctionele gebouw 
"I gen Bende". De belangstelling 
van de ouderen was groot. Naast de 
kijklustigen deden ruim 100 oude
ren. vooral dames, mee aan de acht
tien opgestelde spelen. Het werd 
een harde strijd _  waarbij de dames 
verreweg het hoogste aantal punten 
behaalden. maar de eerste twee prij
zen echter door de heren in de 
wacht gesleept werden. 

De uitslag: Jan Loozen 77 1 pt., 2 Jan 
Muermans 749 pt. . 3 mevr. Lin
denschmidt 722 pt. ,  4 mevr. Meeu
wissen 7 1 8  pt. , 5 mevr. Kockelkoren 
Luja 710 pt.. 6 mevr. Rouhl-Brou
wers 709 pt. .  7 mevr. Klinkenberg 
757 pt. . 8 mevr. Loozen-Niesten 740 
pt., 9 mevr. Drummen 72 1 pt. , 1 0  
mevr. Kamps-Noteborn 7 1 0  pt. en 
1 1  mevr. Sch rijvers-Bröcheler 709 
pt. 

HEERLEN - Na afloop van de 
feestelijke voorstelling van Der Zi
geunerbaron door de Hoofdstad 
Operette, die in het kader van het 
twintigjarig bestaansfeest van de 
Heerlen!'e Stadssschouwburg werd 
gegeven, werd in de foyer van de 
schouwburg een opmerkelijk 
kunstwerk onthuld. Dit kunst
werk, getiteld "Theater", werd 
door het toneeltechnisch personeel 
van de schouwburg aan voorzitter 
Koelman van het schouwburgbe
stuur en directeur Fons Bruins 
aangeboden. Het toneeltechni,sch 
personeel heeft het kunstwerk zelf 
gemaakt van materialen, die men 
veelvuldig in de theaterwereld 
pleegt te gebruiken. Voorzitter 
Koelman nam het kunstwerk in 
dank aan en beloofde, dat het een · 
vaste plaats in de schouwburg zal 
krijgen. • De heren Bruins en Koel man onthullen het kunstwerk "Theater".

SIMPELVELD 
• Het jeugdwerk is op zoek naar en
kele vrijwilligers. Zij kunnen zich 
aanmelden bij A. Michielsen, Hou
bierstraat 24 en Carla Kalthof, Bern
hardstraat 1 5 .  
• De judovereniging Banzai heeft
als nieuw bestuur: voorzitter, R 
Weeren; secretaris, H. Schwanen, 
Clara Feystraat 40; penningmeester 
J_ Godschalk en leden H. Bonten, H.

Vliegen, H.  van de Weijer en  W. 
Dautzenberg. 
• De afdeling Zonnebloem houdt
woensdag o:n 14.00 uur in het ge
bouw I gen Bende een ontspan
ningsmiddag voor bejaarden en zie
ken boven de 80 jaar.
• Vandaag is de laatse dag dat de
dames die willen deelnemen aan
een doe-avond die door het vrou
wengilde wordt gehouden in hotel 
Maxime zich kunnen aanmelden. 
Dit kan gebeuren bij Elly van Nun
speet. tel. 441 803. 

NUTH 
e De uitslag van het koningskege
len gehouden door de kegelclub 
Steeds Hoger is : le M. Vroemen, 2e 
J. Marel!, 3e M. Marell, 4e H, Marell,
5e W. Brasse en 6e Sj . Cobben.
• Door het bureau sociale begelei
ding Heerlen wordt woensdag om 
14.30 uur in het Cultureel Centrum 
aan de Wilhelminastraat een bijeen
komst gehouden. Aanwezig zijn als 
sprekers Hub Mertens en Thei Ver
vergaert. 

HEERLEN 
• Het Limburgs Jeugdtoneel geeft
woensdag om 14 .30 uur in de stads
schouwburg een toneeluitvoering. 
Opgevoerd wordt het sprookje De 
Betoverde Koningskinderen. De 
Sint zal een bezoek komen brengen. 
• De afdeling Heerlen van de Ne
derlandse Rode Kruis houdt woens
dag om 19.30 uur in het Rodekruis
gebouw aan de Coriovallumstraat
een vergadering.

HEERLERHEIDE 
• In Heerlerheide is een kasteleins
vereniging opgericht met als voorlo
pig bestuur: F. Hoekstra. voorzitter; 

"' 

Re,g• io kort 
S. v .. d. Akker, secretaris ;  H .  Goe
mans, penningmeester en leden M.

Meevissen, P. Schouw en P. Sum
met. De eerste vergadering wordt 
gehouden op 2 december om 14.00 
uur in Gen Schuur aan de Renne
migstraat_ 

BRUNSSUM 
• Het gemeentebestuur van Bruns
sum houdt woensdag om 20.00 uur 
in het Casino van Treebeek een fo
rumavond. Het forum bestaat uit 
het college van B .  en W. en de 
hoofden van de afdelingen en dien
sten. Deze avond is bestemd voor al
le nieuwe inwoners van Brunssum. 

BOCHOLTZ 
• Het koningskegelen gehouden
door Veel Hout werd gewonnen
door W. Franken. 2e werd M. Beuse
ker. Bij de dames ging mevrouw
Beuseker met de eer strij ken.
• De prijzen van de loterij gehou
den door de koninklijke philharmo
nie zijn gevallen op de lotnummers 
1243 , 2905, 2958, 1980, 2245, 451 ,  
2220, 1 577 ,  1552, 254 1 ,  1 79, 2545, 
1651 ,  7 1 ,  1466, 2 1 72, 2825, 247 1 ,  1450, 
2301 ,  1 259, 2491 ,  2858, 173 1 ,  2833, 
202 1  en 761 .  De prijzen zijn verkrijg
baar in de harmoniezaal. 
e In Bocholtz wordt woensdag de 
actie Kleding voor Polen gehouden. 
Hiervoor zal van 13.00 tot 1 5.00 uur 
op het Patersplein een wagen wor
den opgesteld. 

TERWINSELEN 
e In het theehuisje van de Botani
sche Tuin wordt vandaag om 20.00 
uur een inleiding met een diaserie 
gehouden door mevrouw J_ de 
Hoon met als onderv:erp Tuinen 
Kijken. 

• Door de buurtraad wordt vandaag
om 20.30 uur in het gemeenschaps
huis een vergadering gehouden. Op
de agenda staat ondermeer het
doorgaan van de buurtraad in 1 982
en een nabeschouwing van het jaar
1981 .

UBACH OVER WORMS 
• Binnenkort wordt in het dien
stencentrum De Troef op een
woensdagmiddag van 1 5.30 tot 1 6.30
uur begonnen met een tweede
volksdansgroep, onder leiding van
mevrouw Hasberg. Wie belangstel
ling heeft kan zich aanmelden in het
dienstencentrum.
• Door het jeugd- en jongerencen
trum wordt woensdag in het Orato
rium een thema-avond gehouden
over alcohol en drugs, Deze avond
begint om 19.30 uur en wordt om
lijst met een diaserie en zullen infor
maties worden verstrekt. 

KERKRADE 
• De afdeling Kerkrade van D'66
heeft in de heer Frans Wöltgens een
nieuwe voorzitter gekregen. Hij 
volgt Bert Jansen op, die gekozen
werd in de nieuwe gemeenteraad.

NIEUWENHAGEN 
• Het Centrum voor Welzijnswerk
houdt vandaag om 20.00 uur in het
wijkcentrum De Kleikoel een open
bare bestuursvergadering.

Kienagenda 
V�NDAAG 
Heerlen: 20.00 uur in café Royal 
door de spaarclub. 20.00 uur in het 

gemeenschapshuis Schaesberger
veld door SV Coriovallum. 14 .00 uur 
in de Caumerbron door diensten
centrum Corisberg. 
Kerkraàe: 19 .30 uur in Club 208 
door de kegelvrung '69. 19 .45 uur in 
zaal Krings Spekholzerheide door 
bijstandscommissie fanfares St.-Ce
cilia. 19.45 uur in zaal v.d. Heijden 
Chèvremont door damescomité St.
Barbara. 19.45 uur in café Vreuls 
door de gezamenlijke verenigingen. 
20.00 uur in het gemeenschapshuis 
Spekholzerheide door de gezamen
lijke verenigingen. 20.00 uur in zaal 
Kloth door skatfederatie en duiven
club. 
Hoensbroek: 19.30 uur in het mu
ziekcentrum door tamboerkorps 
Prinses Margriet. 19.30 uur in Ons 
Huis door fanfare St.-Hubertus. 

Nieuwenhagen: 20.00 uur in zaal 
Veenendaal door speeltuinvereni
ging De Voort, 
Hulsberg: 20.00 uur in café Op de 
Trepkes door fanfare St.- Cecilia. 
Ubach over Worms: 20.00 uur in het 
gemeenschapshuis Lauradorp door 
de gezamenlijke verenigingen. 

Voerendaal: 1 9.45 uur in het Lau
rentiushuis door de schutterij . 
Vaesrade: 20.00 uur in het gemeen
schapshuis 't Pomphuuske door de 
gezamenlijke verenigingen, 

Schaesberg: 20.00 uur m het wiJk
centrum het Eikske door de geza
menlijke verenigingen. 
Brunssum: 1 9 .45 uur in zaal Concor
dia door SV Schuttersveld. 14 .00 
uur in zaal Concordia door bejaar
denbond Rumpen. 1 9.30 uur in het 
gemeenschapshuis In 't Ven door de 
bejaardenbond Langeberg. 20.00 
uur in het Unitasgebouw door Jong 
Leven. 
Heksenberg: 19.30 uur in zaal 't Kar
rewiel door de spaarclub Ons Ge
noegen. 
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va
renbeuk door de wij kraad de Brag� 
garts. 
Schinveld: 19 .30 uur in het gemeen
schapshuis door St.-Willibrordus. 

Di nsdag 24 november l �ë î  w i· .- z � : r  :c: 

Limburgs dagl, fa.tl ,· , 

• De pastoor speldt de jubi lerende kerkza nger Heipw1 ,  ei , 1,c
selijke onderscheiding op de ren'rs

Veel onderscheidi11ge11 

in Oostelijk 11ijngehil�d 
SCHAE SBERG - Sjef Heijnen uit 
de Barbarastraat in Heerlen kreeg 
zondag na de hoogmis in de paro
chiekerk van Kakert (Schaesberg) 
de pauselijke onderscheiding Pro 
Ecclesia et Pontificc uitgereikt. 
Hij was zondag zestig jaar kerk-

zanger, Het gemengd koor St .  Cae
dlia lu isterde de fec�tmi� op met 
de mis van Brückner. De harmoni,t 
Eendracht uit Heerlen, waan-an 1M' 
diamanten zanger ook a l  45 jaar fül 
is, zorgde ,·oor een muzikale omlij
sting ,· an de dienst. 

• Wouter Sikkenga (links) is 40 jaa r muzi kan t
beel (rechts) zwaait al 50 jaar met de baton .

HEERLEN - Zaterdag werden tiJ
dens de viering van het St.-Caecilia
feest van het Koninklij k Harmonie 
Orkest Heerlen twee leden van dit 
korps onderscheiden \·oor het feit 
dat ziJ ·: 1Jft16 rcspect1p,·elijk ,·eprtilc( 
jaar muzikant zijn. 

Voor al zijn prestaties op muzikaal 
gebied overhandigde de secretaris 
van rk Limburgse muziekbond din
gent Marcel Arbeek de gouden 

bondsspel met smaragd e:1 dl' d ,,2r
bij behorende oorkon de. \. uur h,i."'1 
veertig jaar muzikant z1.1 11 \\'Crt: 
Wouter Sikkenga geh uldigd Deu- • 
we,d door de L1m burgs( brn: cl ,r. 
cit>l·�c !··i i:::'1de !"1 r.-:: P: df:-' S\ JU .... � ( ' !"'. � pelc 
van verdiensten met de da2rb1: ,x
horendC' oorkonde' Dl' hu 1 d 1 g l n c:  
van d e  jubilari ssen Yond pla;,t, ,,n 
der toeziend oog Yan de besc!:erme: 
van het harmomeorkest. burge
meester Reynen van Heerlen. 

• Mevrouw Coenen spelt haar man Emiel Coenen de Pro Eccle
sia et Pontifice op

WIJNANDSRADE - Zaterdag 2 mei 
herdacht Wijnandsrade het feit, dat 
Emile Coenen 40 jaar koster was 
van de St.-Stephanusparochie. Als 
verlengstuk ...-an dit j ubileum en tot 
verrassing \'an de aanwezige kerk
gangers deelde pastoor Zinken za
terdag meP, dat aan Emile Coenen 

Berouw na 

de zo11de 
HEERLEN'GELEEN - Vol spijt 
meldden drie mannen uit Geleen 
zich bij het politiebureau van Ge
leen. nadat ze enkele uren eerder 
een tankstation aan de autoweg on
der Heerlen hedden beroofd. Alle 
ontvreemde goederen werden door 
de berouvvvolle inbrekers meegeno
men en op de bureautafel van dC' 
Geleense politie gelegd. Het trio is 
voor nader onderzoek overgedragen 
aan de Heerlense politie, 

Tegels als 
herinnering 
Bingelrade 

BINGELRADE - Het college van 
Bine-elrade stelt de raad in de ver
gadering, die vandaag in het ont-
moetingscentrum wordt gehouden, 
voor, een bedrag van bijna 1300 
gulden beschikbaar te stellen voor 
het vervaardigen van herinne
ringstegels aan de na 1 januari 
'voormalige' gemeente Bingelrade. 
Ieder gezin in Bingelrade krijgt 
dan gratis zo'n tegel. De keuze is 
gevallen op een tegel van 15 bij 15 
centimeter waarop in kleur het 
wapen wordt gedrukt. Wanneer no
dig kan men tegen een vergoeding 
van 3,25 gulden per tegel meerdere 
exemplaren krijgen. 

alsnog de pauselij ke onder:-che1-
dmg Pro Ecclesia  et Pont1f1 C c wa" 
verleend . . ,Een eerbetoun d� t  zeer 
op zij n plaats is. doch duc, :  dl' l ani;:c-
1evertijden' van het VatJcaan aan
zienlij k  is \'ertraagd". a ld U!-' pastoor 
Zinken. 

in  gesprek . 
In deze rubriek neemt de redactie bwten r.aar ver
anrwoordeliJkhe1d graag mgezonden bneven van 
lezers op. De bneven dienen betrelclcmg te :-, eb
ben op publilcanes m onze krant en kon en nh>
lijk te zi1n geformuleerd. Bneven die te lang zi;r, .  
worden mgekon of geretowr,eerd. 

• Gratis
Naar aanleiding \"an een artikel in 
het LD wil ik graag reageren op dit 
artikel. waarin staat dat de gemeen
teraadsleden van WiJnandsrack dP 
reis naar Amsterdam beta;,Jd kri.1 -
gen. 
Ik vind het schandal ig dat gc·meen
teraadsleden de reis wel betaald 
kriJ gen en andere mensen. d ie  uok 
naar Amsterdam gaan. dC' rPi:- nièt 
betaald krij gen (discnminat1e ' ·  De1.e 
twee mensen krijgen ook nog 100 
gulden. terwij l  een busre1� Yoo:- 2 
personen maar 30 gulden kost . Wat 
gebeurt er met die andere 7 (J gul
den ? Wordt daar lekkPr \·an gege
ten ? 

Als burgemeester Van Loo zu snel 
getroffen wordt door dP mzPt \ - an 
beide raadsleden. waarom wordt h1J 
dan met getroff<:>n door d"' mzet \·an 
die andere duizenden en duizenden . 
Ja. ik begn,ip het. dat wordt te duu: . 
Beste burgemeester. als u 1eb \\· i l t  
doen. dan doe niet zo dwaas en gèd 
die 1 00 gulden aan een goed doel. en 
met aan twee mensen d ie  de te1s 1 
best zelf kunnen bekostigen. 
KERKRADE 

Karin de Fouw-Tonnaer 
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