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_ �loedproef 
d6 Je staat er er niet bij stil, taar iemand die wordt aange-0uden omdat hij of zij met te-
l�el alcohol op achter het stuur 

t, kost de politie handenvol 
eld. Alleen al voor de bloedroef moet de politie 174 gulden 

5 l:_ tafel leggen. Daarnaast kost e inzet van het extra personeel 
te�k 1,'�el overuren en dus geld. 

1 
ie cijfers halen we uit jaarver-
1ag van de Heerlense politie. aann staat echter ook dat alDholcontroles in het najaar inï4eerlen overduidelijk hebben // maakt dat er nogal wat men

� ;,n op dit gebied in overtreding 
) ,

1m: Het toezicht op alcoholge••11Llk en verkeer zal daarom )Orden verscherpt. U bent gel \'aarschuwd, al realiseren we 
■.ns dat we die waarschuwing 

• lQenliJk beter een dag of drie,\ er eerder hadden kunnen ge-
1■-en. 

7.< 
;rerdwenen 
j Plotsklaps is hij verdwenen: 

1,
eerlens bekendste standbeeld r Küeb. Zijn vaste stekkie 

f��ust de Pancratiuskerk is 
• ·t 

eemd leeg. Een gat in de be,Jl �ating is het enige teken dat 
0 

i\ normaal de thuisbasis van .. Kueb is. ,,Zal wel carnaval nei3n Vieren", hoorden we al als 
�n,erklaring voor zijn plotseling Jerd · · .. WtJnen. Maar zo romantsch · _, is het - helaas - niet Het ieeld · 

(n 
is weggehaald om geres-

('e

ureerd te worden en zal over � �n tijdje opgeknapt en wel zijn artiale pose op het Kerkplein iernemen. 
:0: 

51/oorbij 
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0
f et als uuuuh � wie was dat 

n � al weer? - hebben we er een
1 

edJe op gemaakt. Dinsdagacht - of was het al woensdag-lorgen? - schoot het ons te bin
en. En we hebben het zachtjes 
Dor ons uit geneuried op weg aar huis. Een beetje om de pijn 

�°:n het afscheid te verzachten. · ter volgt de tekst. Het is goed 
•(;,m die alvast van buiten te le
.
ol)

�n Joor 1)olgend jaar. Het gaat 

-ti h
e WtJs van ........ , een Rus

sD 
sc volksliedje dat (in het

r'
Utts) begint met 'Und es klingtlr, as Lied der Wolga' 

�::rnaval ies aafgeloupe, 
(ë 1:7laval is noe gedoon. 
(t,

eit noe weer e jeurke doere. aot Veer mer op heim aan goon

BMilieu 
_, 

:
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De oplossing van, voor een 
hef• de milieuproblemen door 
ti. 

terugdringen van het au to
p 

1fen kan in Limburg heel sim-i Worden doorgevoerd. Dat is 
,(ij-r;iavalsdinsdag heel duide

on 
gebleken. Op de wegen in 

au.�e Provincie, met name op de 
Va 

0Wegen, kon men bij wijze 

� 
n spreken een kanon afschie

: zonder een auto te raken. 
zo 

t

d
leek echt op een autoloze 

'Ve
n _ag, zoals we die in de ze

Iie
nttger jaren hebben gekend.

au 
t Probate middel dus om het

b toverkeer tot een minimum te 
v�%erken in onze regio is wat 

len
er c0;rnaval houden. Er zul

re 
er ZtJn die dit om heel ande-redenen toejuichen. 

�Flits 
�: li

et was in één woord alle
"da

aat even flitsend de afgelopen 
J8eJJn : Jhtsende optochten, ftit
.,.get 

e muziek en flitsende jon-
'al 

ui (laten we het maar even
"o �

emeen houden). En let maar 
rt· Janochtend lopen er gega-

1 ee: eerd nog mensen rond met 
vo fttsend askruisje op het 

80: 
0ofd. We zeiden het al, in

ittoch
mi_ge plaatsen was de op

! z
0 h

t inderdaad zeer flitsend.
te 

oorden we in een niet nader 
rw

noemen dorp in de Oostelijke 
0 

tJnstreek verzuchten: ,,Onze 

e��o�ht was zó kort dat hij in 
J ,its voorbij was .... ". 

Sch utterkonin-
. 

gzn 
• T"d in 8� ens de carnaval blijkt er 
ten 

tng�lrade ook nog gescho
"tu. te_ ZiJn. We be<!,oelen dan na
te 

UrliJk het komngsvogelschie-,'ï,� van schietvereniging St. 
We 

mbertus Bingetrade. Ook nu 
d 

er Werd de vogel afgeschoten 
si

or een dame en wel in de per-
d 

on van Petra Haest die nu Us d · 
gi e nieuwe schutterskonin-. n van de vereniging is. 

HEERLEN - 'D'r maatbuul' 
moet het gaan heten en het moet 
ergens op of in de buurt van de 
Bongerd komen te staan. Dat 
staat vast. Hoe het er uit gaat 
zien en wie het mag maken en 
vooral wie het moet betalen is 
nog een open vraag. We hebben 
het over het standbeeld dat op 
niet al lange termijn het cen
trum van Heerlen moet ver-
fraaien. Enige tijd geleden is na
melijk een commissie in het le
ven geroepen, die zich ten doel 
heeft gesteld aan Heerlen een 
standbeeld te schenken, dat een 
verzinnebeelding dient te wor
den van de band tussen de stad 
en de markt. Het moet een 
,,hommage worden aan vier tot 
vijf generaties marktkooplie
den die vanaf het begin van de 
markt, meer dan 140 jaar gele
den, voor een enorme bedrijvig
heid in de stad zorgen." 

PI an voor llieuu, .�ta,ulb,•ehl i11 hartje lleerlell 

Op zoek naar geld 

voor d'r Maatbuul 
Het idee voor 'd'r Maatbuul' is 
geopperd door een particulier en 
enthousiast 'opgepikt' door de 
gemeente. Heerlens bestuurde
ren zien wel iets in een dergelijk 
beeld. Maar zoals bekend heeft 
de gemeente in deze tijd van be
zuinigingen weinig of geen geld 
meer voor dit soort leuke dingen 
voor de mens. De ijlings opge
richte commissie, waarin wet
houders, ambtenaren, vertegen-

woordigers van het bedrijfsleven 
en initiatiefnemer Bout zitting 
hebben, is nu aan de slag gegaan 
om de nodige fondsen bij elkaar 
te krijgen. Er is een hele serie 
plannen gemaakt om aan geld te 
komen. 

Publiek 
Vijf Limburgse kunstenaars 
worden uitgenodigd om in com-

petitieverband een beeld te ont
werpen. De vijf ideeën worden 
vervolgens anoniem tentoonge
steld. Het publiek mag dan zijn 
oordeel over de ontwerpen uit
spreken. Het beeld dat de meeste 
stemmen krijgt, wordt later in 
het echt uitgevoerd. In de tus
sentijd kan het publiek al repli
ca's van het winnende ontwerp 
kopen. De opbrengst daarvan 
gaat in het 'echte' beeld zitten. 

Verder komt er een intekenlijst 
voor giften, worden er stadsge
zichten voor dit doel verkocht 
en zouden puzzelrondes in de di
verse media moeten worden ge
organiseerd. Op die ·manier· 
hoopt de commissie dat het bij
eenbrengen van voldoende geld 
een fluitje van een cent wordt. 
Dit of volgend jaar zou d'r Maat
buul dan al zijn blik over de 
markt kunnen laten gaan. 

JJRS . ./Ef'E�J]l-1EL l.JT JJ'ULRE (;t,JJR(J.l/OJ'tL1lD 

Onderzoek naar 
kortdurende 

psychotherapie 
HEERLEN - Vandaag is het pre
cies een week geleden dat drs. Jef 
Eymael uit Wijlre aan de Katholie
ke Universiteit in Nijmegen pro
moveerde tot doctor in de Sociale 
Wetenschappen. De titel van zijn 
proefschrift luidt: ,,Gedragsthera
pie en Client-centered therapie 
vergeleken". De heer Eymael heeft 
onderzocht welke kortdurende 
psychotherapie het meest geschikt 
is voor mensen met psycho-neuro
tische of psychosomatische klach
ten. 

Gemeenteraad van Heerlen moet nog instemmen
Uit de resultaten van zijn vele (500) 
onderzoeken komt naar voren dat in 
kortdurende (ongeveer vijf maan
den) psycho-therapeutische behan
delingen de klachten van de cliën
ten centraal dienen te staan. ,,Dit in 
tengenstelling tot langdurende psy
cho-therapieën, die meestal twee tot 
drie jaar duren en waarin het totale 
functioneren van de cliënt wordt 
besproken", aldus de 40-jarige Jef 
Eymael, die thans in Leiden woont 
en coördinator is van de afdeling 
Psychotherapie van het RIAGG 
Delft/Westland in Delft. Eymael is 
opgeleid als gedragstherapeut en 
als client-centered therapeut. Te
vens is de Wijlrenaar voorzitter van 
·de specialistische psychotherapie 
vereniging, die in Nederland de op
leiding tot client-centered therapeut 
verzorgt. 

• Dr. Jef EymaeL

Jongen krijgt 
bierglas in 
het gezicht Ve ouwin schon u 

• 

innen 
HEERLEN - Op niet al te lan
ge termijn moet de gemeente
raad· van Heerlen beslissen 
over een ingrijpende verbou
wing van . de Stadsschouw
burg. Weliswaar heeft de pro
vincie verleden week toege
zegd 940.000 gulden bij te wil
len dragen aan de verbou
wing, maar dat bedrag is bij 
lange na niet voldoende om 
de ambitieuze plannen van de 
schouwburgdirectie uit te 
voeren. De kosten van de to
tale verbouwing zullen zo'n 
3,5 miljoen gaan bedragen. 
Directeur F. Bruins rekent 
erop d�Lpet restereµde, nog 
ontbrekende geldbedrag in
derdaad · door de raad be
schikbaar wordt gesteld en 
dat nog dit jaar met de werk
zaamheden kan worden be
gonnen. 

ort op st 1 1 e
Verder vindt Eymael dat de diagno
se (indicatiestelling) voor een psy
cho-therapeutische behandeling in 
het algemeen te weinig nauwkeurig 
gesteld wordt. In dit verband pleit 
hij er ook voor om de eigen voor
keur van een cliënt zwaarder te la
ten wegen in de uiteindelijke keuze 
van de soort behandeling. Ook is 
Eymael van mening dat behandelin
gen vaak korter van duur kunnen 
zijn. 

Sinds 1 maart is Eymaels proef
schrift, verschenen bij de weten-· 
schappelijke uitgeverij ACCO in 
Amersfoort, in boekvorm te ver
krijgen, De wetenschapper heeft 
zo'n tien jaar (parttime) aan zijn 
proefschrift gewerkt. 

KERKRADE - Een 18-jarige 
jongen kreeg in de nacht van 
zondag op maandag in Kerkra
de zonder enige reden een kapot 
bierglas in het gezicht gedrukt. 
Het voorval vond plaats in een 
café aan de Hoofdstraat tussen 
twaalf en een uur. De dader 1s 
nog onbekend. Getuigen wor
den verzocht zich bij de politie 
van Kerkrade te melden, gQ45-
467666. 

Dief stal van 
36.000 gulden 

KERKRADE - Café 'Kirchroa 
Alaaf aan de Hoofdstraat in Kerk
rade is zwaar gedupeerd. Dins
dagnacht werd daar namelijk in
gebroken en de buit bedroeg 
maar liefst 36.000 gulden (carna
valsopbrengst) en sieraden. De 
politie is bezig met een onder
zoek. 

DOO/l BE"'..','Ll 1T GROL:�VE' A'Rf 1S Sl.l/Pt'/., J 1.,'L/J

Sportende ouderen 

zonder onderdak 
De Stadsschouwburg vierde on
langs het 25-jarig bestaan. Een 
mooie aanleiding om het op 
sommige punten verouderde 
gebouw aan te passen. Het be
langrijkste onderdeel van de 
plannen is de bouw van een 
'kleine' zaal met 150 tot 250 
plaatsen. De Heerlense schouw
burg heeft weliswaar nu ook een 
dergelijke ruimte, maar die is 
volkomen ongeschikt om voor
stellingen in te geven. Het pu
bliek moet bij voorbeeld op 
plastic keukenstoelen zitten. 
Waar die nieuwe kleine zaal in 
de schouwburg moet komen is 
nog de vraag. In principe kan 
dat zowel boven als beneden ge
beuren. 

• Als het aan de directie ligt wordt het interieur van de schouwburg flink vernieuwd.

SIMPELVELD - De Stichting Wel
zijnswerk voor Ouderen Simpel
veld moet per 1 april de gymnas
tiekactiviteiten in het multifunc
tioneel centrum in die plaats stop
zetten. Dat kreeg de Stichting te 
horen in een brief van het Groene 
Kruis van 27 februari. De SWOS is 
zeer ongelukkig met deze onver
wachte beslissing van het Groene 
Kruis-bestuur en ziet geen kans 
voor de fatale datum van 1 april 
een andere ruimte te vinden. Daar
door dreigen de gymnastiekactivi
teiten, waaraan in totaal ongeveer 
tachtig ouderen deelnemen, op de 
helling te geraken. 

maar in feite "is het multifunctio
neel centrum ook niet geschikt 
voor gymnastiekactiviteiten", al
dus Groene Kruis-secretaris J. 
Sangers, tevens hoofd van de afde
ling Welzijn van de gemeente Sim
pelveld. Overigens is het Groene 
Kruis deze activiteiten voor oude
ren een aantal jaren geleden zelf 
begonnen en zijn deze later in han
den van de SWOS gekomen. Verder 
zitten in het multifunctioneel cen
trum de bibliotheek, gezinszorg, 
maatschappelijk werk, Groene 
Kruis en de SWOS. 

Café 
In de plannen zit ook de bouw 

van een theatercafé. Voor en na 
de voorstellingen kan het pu
bliek daar terecht voor een 
drankje of hapje. Maar ook over
dag is het café open. Bruins 
hoopt op die manier een 
graantje mee te pikken van de 
stroom mensen die langs de 
schouwburg lopen op weg naar 
Het Loon of het centrum. Bij de 
verbouwing worden ook de toi
letten vernieuwd, de ingang 'pu
blieksvriendelijker' gemaakt en 

de grote foyer enigszins aange
past. 
Bruins heeft goede hoop dat 
zijn plannen ook de instem
ming krijgen van de gemeente
raad. Financieel, zo rekent hij 
voor, is daar ruimte voor. Het 
gebouw is namelijk na 25 jaar 
vrij van kapitaalslasten. Het 
niet door de provinciale en an
dere subsidies - de terugploeg
regeling is er daar één van - ge
dekte bedrag zou daarom weer 

Binnenkort definitief 'ja' voor Strijthagen verwacht 

Landgraaf al vier jaar 
in ban van · bungalowpark 
.door theo sniekers 

LANDGRAAF - Op 19 maart zal 
het bungalowpark Strijthagen 
zeer waarschijnlijk de definitie
ve zegen van de gemeenteraad 
van Landgraaf krijgen. Dit na
dat de raad op 5 februari al in
stemde met de (op de verande
ring van het bestemmingsplan 
vooruitlopende) bouwvergun
ning. Daarmee zal waarschijn
lijk de politieke rust in Land
graaf wat terugkeren. Zelden 
namelijk zal een kwestie de ge
moederen in de gemeente zo be
ziggehouden hebben als 'Strijt
hagen'. Al bijna vier jaar lang is 
dat het geval en zorgt het pro
ject voor stevige politieke ru
zies. 

De laatste ontwikkelingen zijn 
nogal opmerkelijk, want met de 
uitslag van de gemeenteraads
verkiezingen uit maart 1986

dacht menigeen dat het met het 
bungalowpark gedaan was. Met 
de raadsvergadering van 19

maart in het vooruitzicht is het in 
ieder geval hoog tijd om eens te
rug te kijken op een brokje ge
schiedenis en met name de ge
beurtenissen in het laatste, roeri
ge, jaar onder de loep te nemen. 

Medio 1983 kwam het bungalow
park voor het eerst in het nieuws. 
Wethouder Wiel Heinrichs 
(CDA), dé grote man achter het 
project die het inmiddels al (bij
na) vier keer door de raad ge
loodst heeft, presenteerde de 
plannen. Die voorzagen in zo'n 
350 tot 500 bungalows en appar
tementen en oorspronkelijk zelfs 
een camping. Met daarbij na
tuurlijk de nodige voorzieningen 
zoals een commercieel en sport
centrum en restaurants, die in la
tere plannen ook weer (in wat ge
wijzigde vorm) opdoken. De kos
ten bedroegen zo'n 44 miljoen 
gulden, als exploitant was toen ál 
Vendorado in de markt. 

Verzet 
Het bungalowpark ontmoette al 

snel verzet, zowel in als buiten de 
raad, wegens de gevreesde aan
tasting van het natuurgebied 
Strijthagen. In december 1983

werd zo het Comité (later: Stich
ting) Natuurbehoud Strijthagen 
in het leven geroepen, dat tot op 
de dag van vandaag felle opposi
tie voert tegen het park, via aller
lei akties als het verspreiden van 
pamfletten, demonstraties en 

oo� juridische stappen. Met 
"Blik, steen, drukte en lawaai 
zullen de nieuwe waarde zijn", 
beschreef het comité destijds de 
mogelijke gevolgen van de 
komst van het project. 

Op 21 december 1983 ging de 
raad ondanks alle protesten 
met 15 tegen 10 stemmen voor 
de eerste keer akkoord met het 
principe-besluit in Strijthagen 
een bungalowpark aan te leg
gen. Tot de belangrijkste tegen
standers behoorden de fractie 
Gulpers en ... de PvdA, een partij 
die het daar het afgelopen jaar 
knap moeilijk mee gehad heeft. 
Wethouder Heinrichs maakte 
zich sterk voor het park met de 
argumenten zoals ze ook nu nog 
steeds naar voren wordeµ ge
bracht. Dat zijn de werkgele
genheid (momenteel geraamd 
op 70 volledige en 140 parttime
banen), de opbrengsten voor de 
armlastige gemeente Landgraa1 
en het behoud van en een be
stemming voor de monumenten 
(watermolen, kasteel, hoeve en 
koetshuis). 

. • Zie verder pag. 21 

in 25 jaar -kunnen worden afge
schreven. 
Bovendien rekent hij erop dat 
door de verbeteringen de stij
gende lijn in het aantal toe
schouwers en bezoekers nog 
een tijdje doorzet. Het jaarlijk
se exploitatie-verlies zal daar
door afnemen. 
Met de verbouwing van 3,5 mil
joen is nog niet aan alle wensen 
van de directie voldaan. Er be
staan al plannen om hierna nog 
eens voor anderhalf miljoen gul
den aan de schouwburg te ver
timmeren. Dat geld is vooral be
doeld voor een verbetering van 
de inventaris. Ondertussen zijn 
de isolatiewerkzaamheden aan 
de schouwburg bijna voltooid. 
Dat project heeft dan 1,2 mil
joen gulden gekost. 

RUITEN VAN 
W ACHTIIUISJE 
AAN DICGEI..EN 

NUTH - Drie grote ruiten van het 
wachthuisje van de NS in Nuth zijn 
woensdagmorgen om 1.20 uur aan 
diggelen gegaan. Ook �e ruit van de 
toegangsdeur moest het ontgelden. 
De nog onbekende daders gingen er 
in een wit Mercedes-busje vandoor. 
Hetzelfde voorval speelde zich ook 
in Schinnen af. 

"Een cru en hard besluit", zo noemt 
secretaris Theo van den Akker van 
de SWOS de beslissing van het 
Groene Kruis Simpelveld. De 
SWOS maakt in totaal vier ochten
den ruim een uur gebruik van het 
multifunctioneel centrum aan de 
Dr. Ottenstraat. In de wachtkamer 
van het Groene Kruis wordt door 
ouderen onder begeleiding aan 
yoga en gymnastiek gedaan. Vol
gens het Groene Kruis veroorzaken 
dergelijke activiteiten te veel ge
luidsoverlast terwijl ook het ontbre
ken van douches wordt aangevoerd 
om de sportieve ouderen de toegang 
te ontzeggen. 

Tussenwand 
In de komende tijd wil het Groene 
Kruis een goed afsluitende tussen
wand aanbrengen ter vervanging 
van de huidige schuifwand. Ook 
dat is een reden waarom de gym
nastiekactiviteiten voorlopig ge
staakt zouden moeten worden, 

(ADVERTENTIE) 

----
---

--

Het Groene Kruis hheft wel al een 
jaar geleden laten weten dat voor de 
gymnastiekactviteiten een andere 
oplossing gevonden diende te wor
den. ,,Maar in overleg met ons en dat 
is nu niet gebeurd", aldus SWOS-se
cretaris Van den Akker. De Stich
ting zoekt nu samen met de ge
meente naar vervangende gymnas
tiekruimte, maar ziet daar op dit 
moment nog geen gat in. De gym
nastiekzaal even verderop aan de 
Dr. Ottenstraat biedt vermoedelijk 
geen soelaas, hetzelfde kan gezegd 
worden van de zaal bij basisschool 
De Verrrekijker. 

Van den Akker: ,,Dat zou pas kun
nen als de basisscholen een nieuw 
rooster moeten maken, zodat in 
overleg met de gemeente ook voor 
ons enige uren vrijkomen. En voor 
de ouderen is het belangrijk er op 
zijn tijd uit te zijn, sociale contac
ten te leggen en daarvoor is een 
gymnastiekzaal geen ideale plaats. 
Hopelijk komen we in overleg met 
het college nog tot een oplossing'', 
zegt hij vertwijfeld. 

---
----

-
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Naam: 
____ 

:..-
---------- ---•

1 Adres 1 

Juist dat wat u interesseert 
staat elke dag weer 

1 Poste. + plaats:------------------
, 

1 ___________ (i.v.m. controle bezorging) 1

1 
::�-nneert zich en ontvangt het Limburgs Dagblad 2 weken 1 

1 gratis en wenst daarna 1 

1 
Deen abonnement met automatische betaling per maand 1 

1 neen kwartaalabonnement 1 
1 1 ( d r postzegel) zenden aan: 1 

1 
Deze bon in een open enve 'j zon e 

46 6400 VB HEERLEN
1 

Limburgs Dagblad, antwoor nummer . 
5-3 

1 ------� 
L -----------
---

-

net iets uitvoeriger 
in deze krant. 

U heeft het bewijs 
lnhanden. 
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