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'Wie het eerst komt 

wie het eerst slaapt' 
HEERLEN - ,.Het slaaphuis moet een vast punt gaan vormen in het cha
otische leven van een verslaafde. Tegen tien uur 's avonds moeten z'n 
voeten gewoon deze kant opgaan. Ik hoop dat het slaaphuis die beteke
nis gaat krijgen en dat op die manier een beetje structuur gebracht kan 
worden in het leven van de verslaafde." 
Aan het woord is Jan Merks, coördinator van het slaaphuis aan de Ruys 
de Beerenbroucklaan in Heerlen. 
Sinds 17 pnuan 1s het slaaphuis 
open Het be,;lun urn een slaaphuis 
rn hè! Jen.en te roepen v,:erd herfst 
\·ong �aar genumen, maar voordat 
alle besluiten en \·ergunnmgen die 
nodig 11·;irt>n. up tafel lagen. was het 
decèr:,ber l 987 

Limburg daarvoor ook de finan
cién beschikbaar moeten stellen. 
Behalve· coördinator Jan Merks 
werken nog zes medewerkers in het 
slaaphuis. 

Iets ,varn1s 

hem uit bed te trommelen dan bij de 
ander. Ze moeten er weer uit, op
staan dus en weer de straat op. Om 
negen uur moeten alle slapers uit 
het slaaphuis verdwenen zijn." 
De huisregels worden streng gehan
teerd. In huis geen gebruik van ver
dovende middelen en geen handel,
iedereen verplicht onder de douche 
en geen agressief gedrag. ,,We hou
den de slapers steeds weer die re
gels voor, ook de gewone huisre
gels. Ze moeten zich daaraan hou
den, dat eisen we," zegt Wim. 
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Er werd nog c·\·en gehuupt dat er 
rond kerst begonnen kon worden, 
maar het werd dus 1 î pnuan 1988 
en dan uuk rwg met tien bedden die 
beschfr:baar werden gesteld door 
het Rode Knus ... Nadat de defirutie
\·e beslu!ten 11·dren genomen. kon
den Il'<' p"'s tnc,u b!lair gaan bestel
len. We \en1 achten dat het defi111-
t1en, meub1bH nu spoedig hier zal 
Zljn. 

Twee daarvan zijn 's nachts aan
wezig als 'de gasten' komen. ,,Om 
tien uur gaan we open. Beslist niet 
eerder, daar houden we streng de 
hand aan. De mensen die hier bin
nen komen krijgen een kop koffie, 
een kop soep, wat brood, al naar 
gelang ze willen. We hebben de er
varing dat dat er goed ingaat. Ze 
kunnen wat warms in hun lijf ge
bruiken. Daarna krijgen ze hand
doeken om te douchen, een laken
set voor het bed en de bedoeling is 
dan ook dat ze naar bed gaan en 
gaan slapen. Dat doen ze ook, over 
het algemeen ligt iedereen er voor 
half twaalf in," vertelt Wim, één 
van de medewerkers. 

Van zondag 17 tot en met donder
dag 28 januari registreerde het 
slaaphuis 94 overnachtingen van 
zeventien verschillende personen. 
,.De helft van de slapers zijn drug
gebruikers die dakloos zijn, de an
dere helft wordt gevormd door 
mensen met psychiatrische proble
men. Als een slaper ergens anders 
beter onder dak gebracht kan wor
den, dan verwijzen we, maar in 
principe kan men hier dus te
recht," meldt Jan Merks. De stelre
gel geldt, dat wie het eerst komt, 
het eerst slaapt. ,.We schatten dat 
er zo'n 40 tot 50 echte zwervers in 
de regio zijn, ik denk dat we dat 
met achttien bedden aan kunnen. 
De daklozen komen niet elke nacht 
allemaal hier, ze hebben soms voor 
een poos onderdak bij 'vrienden', 
of ze slapen weer ergens anders. 
Hier komen doen ze als ze echt ner
gens anders terecht kunnen," zegt 
Jan Merks. Margreth vult aan dat 

• De 'woonkamer' van het slaaphuis, met voorlopig meubilair want het definitieve is er nog·
niet.

Het slaaphuis krijgt in zijn defini
tieve vorm achttien bedden. De ge
meente Heerlen heeft een vergun
ning afgegeven voor één jaar, maar 
vindt wel dat er een volledige win
terperiode in dat jaar moet zitten. 
Zodoende ziet het ernaar uit dat 
het slaaphuis in experimentele 
vorm tot 1 april 1989 zal blijven be
staan. Daarna wordt besloten om 
de voorziening voor langere tijd 
zal blijven bestaan. Maar dan zal 
het Streekgewest Oostelijk Zuid-

Margret. één van de vrouwelijke 
medewerkers: .,Omstreeks half acht 
beginnen we met wekken. Bij de 
eén moet Je vaker de kamer op om 

er ook mensen zijn die gewoon dag 
en nacht door de stad ronddolen. 
,,Er kwam hier iemand die vier da
gen en nachten achtereen had 
rondgelopen, gewoon omdat hij 
geen plek had om te gaan slapen." 

�loeizaan1 

Van de 94 overnachtingen die gere
gistreerd werden staan er 80 op 
naam van Heerlenaren, althans 
mensen die in Heerlen zijn inge
schreven in het bevolkingsregister. 
Het zijn geen piep-jonge mensen die
komen. De leeftijd varieert van 25 
tot 49 jaar, waarvan de dertigers het 
merendeel vormen. Hulp verlenen 

doet het slaaphuis met. daar ziJn an
dere instanties voor. ,,Als mensen 
hier vaker komen maak je wel eens 
een praatje. Er ontstaat dan enig 
contact, maar dat gaat m·er het alge
meen moeizaam. Ze zijn niet erg 
open. Hulp bieden kan echter niet, 
daarvoor zijn ze te kort hier. We pro
beren een rustpunt voor ze te zijn, 
een structureel punt in hun chao
tisch leven", aldus Merks. 

Kapper 
Dat hoopt het slaaphuis te bewerk
stelligen: een beetje regel, een eer
ste aanzet geven tot enige struc
tuur in het leven van mensen die zo 

Doek valt voor café 

Prins in Schaesberg SCHAESBERG - Lieske 1 (mevrouw
Hanssen-Rademakers) is gekozen
tot de prinses van de carnavalsvere
niging 't Eikske. Morgen recipieert de 
prinses in de narrentempel Theunis
sen aan de Koelmoer 8 te Schaes
berg van 19-21 uur. Aansluitend vindt 
er een prinsessenbal plaats. De toe
gang is gratis. 

LANDGRAAF/DEN HAAG - Café Prins aan de Pieterstraat 
in Schaesberg zal op korte termijn de tap definitief moeten 
sluiten. De gelegenheid zit nu zonder hinderwetvergunning. 
De Kroon heeft op advies van de afdeling voor de geschillen 
van bestuur van de Raad van State besloten dat de door het 
gemeentebestuur voor Prins afgegeven hinderwetvergun
ning alsnog geweigerd dient te worden. 

Een aantal on�wonenden van café nooit verleend had moeten worden.
Prifö had de kroonprocedure opge- Zij ervaren geluids- en trillingsover
start. Z1J nrnden dat de \'ergunning last en vinden dat de bezoekers van 

• Een onderons1e van mevrouw MeiJberg met burgemeester
Hoogland. direct na de uitreiking van de koninklijke onderscheiding.

Koninklijk zilver 
voor gouden koorlid 

BRUNSSUM - Burgemeester Louw 
Hoogland van Brunssum heeft gister
avond de zilveren eremedaille ver
bonden aan de orde van Oranie-Nas
sau overhandigd aan mevrouw J. 
Meijberg-Grooten. Dit ter gelegen
heid van het v11ft1g 1ang 1ub1leum van 
mevrouw Me11berg als lid van de 
zangvereniging 'Ontwaakt'. De net 77 
,aar geworden zangeres was twintig 
1aar lang (van 1957 tot 1976) pen
ningmeester van het koor. Daarnaast 
heeft ze meerdere bestuursfuncties 
bekleed, niet alleen 1n het koor, maar 
ook nog b1J het verenigingslokaal en 
de Vrouwen Adv1escomm1ssie van de 
Woningvereniging Brunssum. 

Directeur 
Met ingang van 18 1anuan Jongstle
den 1s de heer P. Hensgens be
noemd tot directeur van de basis
school 'de Wegw11zer' in Kerkrade
West H11 was 18 Jaar lang werkzaam 

als leraar aan de naburige school in 
Kaalheide. 
Vandaag kan men kennis maken met 
de nieuwe directeur. De recptie wordt 
vanaf 19 uur gehouden in het school
gebouw aan de Anemonenstraat 10 
te Heilust. 

Dirigent 
De harmonie St. Servatius van Vaes
rade heeft een nieuwe dirigent gevon
den ,n de persoon van Ronald du 
Chatinier uit Brunssum. Hij volgt Ha
rold Bertrand op, die wegens drukke 
werkzaamheden de dirigeerstok 
moest neerleggen. 

• De heer P. Hensgens

Prins de openbare weg onaanvaard
baar vervuilen. Zij vinden het ge
drag van de cafébezoekers 'onfat
soenlijk en luidruchtig'. 

Vooral de geluids- en trillingshin
der is in deze procedure onder
zocht door een ambtenaar van het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu
hygiëne (VROM). De VROM-ambte
naar kwam tot de conclusie dat de 
trillings- en geluidsoverlast wel 
beperkt zouden kunnen worden als 
er in de uitspanning voorzieningen 
zouden worden getroffen. De voor
zieningen zouden echter zo kost
baar zijn dat die 'in redelijkheid' 
niet van de kroegbaas geëist kun
nen worden. 
De geschillenafdeling van de Raad 
van State is het daarmee eens en ad
viseerde de Kroon daarom de hin
derwetvergunning alsnog te weige
ren. Dat is gebeurd. Wanneer om
wonenden daarom vragen, zal de 
gemeente tegen Prins moeten op
treden wegens het in werking zijn 
zonder geldige hinderwetvergun
ning. 

SCHIMMERT- Over het Taarbreuk
rijk van Schimmert zal Peter 1 (Dols) 
dit seizoen regeren. Hij werd tot prins 
uitgeroepen tijdens een daverende 
zitting in het gemeenschaphuis. In 
dezelfde lokatie is morgen een prin
sereceptie die om 19.30 uur begint. 
Het Auw-Wieverbal is op vrijdag 5 ja
nuari in Herberg Mareveld. Dit bal be
gint om 20.30 uur. 

• Prins Peter I van het Taar
breukrijk in Schimmert

• Peter J als zilveren prins van
De Naate uit Voerendaal

BINGELRADE Bij de 
Keescheknup in Bingelrade is Ray
mond Lemmens uitgeroepen tot prins 
Raymond 1. Dit gebeurde in het Ont
moetingscentrum op 16 januari. 

• Prins Raymond I van de
Keescheknup uit Bingelrade

De gemeente heeft overigens al een 
sluitingsbevel uitgevaardigd te
gen Prins. Daartegen is de uitba
ter, de heer Smeets, op zijn beurt in 
beroep gegaan bij de Raad van Sta
te. Met deze uitspraak kan hij ech
ter geen kant meer op. Volgend 
jaar zou café Prins zo wie zo dicht 
gaan, maar Smeets wil in de tus
senliggende tijd in het reine ko
men met de brouwerij en zijn uit 
nood geopende café in Brunssum 
de tijd g�ven om levensvatbaar te 
worden. 

Gee11 raad.i;verslage11 op ... '-ii111pelvel,lse lt'

'Winkbüllerevue' 
start vandaag in 

stadsschouwburg 

Nieuw raadslid 
geïnstalleerd 

HEERLEN - De Winkbüllerevue 
gaat vanavond in première in de 
stadsschouwburg in Heerlen. Ook 
morgen, zaterdag, is er om 20.00 
uur een opvoering. De Heerlense 
carnavalsvereniging heeft gecon
stateerd dat veel Heerlenaren den
ken dat de voorstellingen in de 
stadsschouwburg geen doorgang 
vinden, maar dat is dus niet zo. Al
leen tijdens de carnavalsdagen is 
de stadsschouwburg niet beschik
baar, voor de revue dus wel. 

Schinveld 

SIMPELVELD- In Simpelveld 
is gisteren aan het begin van de 
raadsvergadering mevrouw 
M.A. Brouwers-Boon (CDA)
geïnstalleerd als raadslid. Ze
heeft de plaats opgevuld van
de heer A.K. Bauman, die begin
oktober aankondigde de raad
te zullen verlaten om persoon
lijke redenen. Lange tijd zijn er
gesprekken gevoerd over de 

opvolging van het 
Uiteindelijk werd 
vrouw Brouwers. 

raadslid. 
het me-

Burgemeester F. Teheux installeer
de gisteren de nieuwbakken volks
vertegenwoordiger voordat de be
raadslagingen zouden gaan plaats
vinden. Hij haalde aan dat het 46 
jaar geleden is dat er voor het laatst 
een vrouw in de raad zitting had. 
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• De Tienerclub van de Schinskoel
houdt vandaag vanaf 19.30 uur een
telefoontocht. De entree is een gul
den. JOUiNAAL 
Heerlen 

dan iets vertellen over het project op het middelbaar beroepsonder-
Eurostad. wijs. 

• Van het project 'Eurostad' van • De Biologische School, Helde
Nic Tummers is een overzichtspor- vierlaan 12, houdt morgen open 
tefeuille samengesteld, die op inte- dag. De school is bedoeld voor jon
kening verkrijgbaar is. Hoe deze bij- gens en meisjes die veel belangstel
zondere uitgave gaat uitzien, wordt ling hebben voor de natuur. De op
op 6 februari tussen 17 en 19 uur ge- leiding kan op A-, B-, C- en D-niveau 
toond in het cafetaria van het Ther- gevolgd worden. Ook bestaat de 
menmuseum te Heerlen. John We- mogelijkheid voor individueel on
vers, wethouder van Maastricht, zal derwijs. Er zijn goede aansluitingen 

• De kaartclub Onder Ons houdt
iedere vrijdag vanaf 20 uur kwa
jong-avonden in het speeltuinge
bouw aan de Govert Flinckstraat te
Meezenbroek. Er kunnen zich nog
nieuwe leden aanmelden. 

• De Vrije School Zuid-Oost Lim�
burg houdt zondag open huis in de 

ernstig in de problemen ZIJD ge
raakt, dat ze als ontheemden onder 
ons verblijven. 
Margret: ,.Die eerste aanzetten ont
dek je als de slapers hun kleren 
willen wassen en dat ze zeggen dat 
ze toch eens naar de kapper moe
ten, dan zie je dat ze er eigenlijk 
graag netjes bij willen lopen." 
Het slaaphuis wil daar enigszins 
aan tegemoet komen, slapen kan, 
kleren wassen ook en wie weet 
wordt de pensionvoorziening ooit 
nog eens uitgebreid. Maar dat 
komt pas aan de orde als na de ex
perimentele periode besloten is de 
voorziening te handhaven. 

WIM DRAGSTRA 

VOERENDAAL - De carnavalsver
eniging De Naate uit Voerendaal 
kreeg dit jaar een 'zilveren' prins.
Voor de 25e keer werd een hoogheid
uitgeroepen; het bleek deze keer de 
21-jarige Peter Roosenboom te zijn
die één jaar lang als Peter I door het 
leven zal gaan. De nieuwe hooglus
tigheid recipieert zondag in Huize 
Laurentius te Voerendaal van 11-13 
uur. Na de receptie is gelegenheid 
voor een dansje tot 16 uur. De hofka
pel Pee Point zorgt voor de muziek. 

HAAN RADE - De harmonie St. Gre
gorius uit Haanrade houdt morgen 
haar jaarlijkse carnavalsavond in zaal 
Miets Boss. Een keur van bekende 
artiesten werkt mee aan het program
ma. Prins Martien Il maakt tijdens de 
avond zijn opwachting. De voorstel
ling begint om 20.11 uur en de entree
is vrij. 

HEERLEN - Mark 1 (Salis) van de 
e.v. De Batrave is de nieuwe hoog
heid van deze vereniging. Zijn procla
matie was op zaterdag 23 januari. Op 
zondag 7 februari geeft de nieuwe 
prins een receptie in het Kegelpaleis 
van 18-20 uur. 

• De carnavalistische hoog
heid Mark / van De Batrave

Dat was Gertrud Mulders die van 
1923 tot 1941 de stem van tientallen 
Simpelvcldenaren liet doorklinken 
in de maandelijkse gemeenteraads
vergaderingen. 
Wethouder Frijns maakte gisteren 
overigens bekend dat de gemeente 
Simpelveld het onderzoek naar het 
uitzenden van de raadsvergaderin
gen via de kabel heeft gestaakt. ,.Nu 
gebleken is dat Kerkrade de nieuwe 
Mediawet overtreedt door zowel ge
luid als beeld uit te zenden, heeft 
verder onderzoek geen zin meer", 
zei hij. Simpelveld hoeft de komen
de tijd dus niet meer te rekenen op 
rechtstreekse verslagen van de ge
meenteraad op de beeldbuis. 

K. Franssen van de fractie Frans
sen/Frijns merkte gisteravond ten
slotte op dat het college van b en w 
van Simpelveld zich niet moet 
neerleggen bij de beslissing van 
minister N. Smit-Kroes van Ver
keer en Waterstaat om het bekende 
miljoenenlijntje spoedig te sluiten. 

villa bij de Vroedvrouwenschool 
aan de Zandweg. Met ingang van fe
bruari wordt de gecombmeerde. 
peuter/kleuterklas gesplitst in twee 
afzonderhjke klassen. Daardoor 
wordt het mogelijk nieuwe leerlin
gen aan te nemen, Bezoekers zijn
vanaf 13 uur welkom. 

Brunssum 

• De scholengemeenschaps
LTO/LEAO, Prins Hendriklaan 376,
houdt morgen van 10 tot 12.30 uur 
open dag. De school is dan zoveel
mogelijk 'in bedrijf. Er zijn rondlei
dingen en de doorstroommogelijk
heden naar het middelbaar beroeps
onderwiJs worden ter sprake ge
bracht. 

WEEKEN 

AGEND 

APOTHEKEN 

De avond-,weekend- en z 
diensten beginnen op vrijdag 
en eindigen de volgende week 
dagochtend om 8.30 uur. 
BRUNSSUM. Bel TIGH m 711 
HEERLEN. Ganzeweide, S 
straat 23, Heerlerheide m 210 
Heerlerbaan, Caumerboord 
412647. Zaterdag van 8.30 tot 1 
Claessens, Saroleastraat 6 S 7 
Zaterdag van 10 tot 14 uur 
weide, Stanleystraat 23 S 21 
B.g.g. TIGH 2 711400.
LANDGRAAF. Nieuwen 
Bernhardstraat 52 m 312294-
spoedgevallen dag en nacht 
baar. 
KERKRADE - EIJGELSH 
Smithuis, V. Gronsveldstr 
Chèvremont 2 454000. 
KERKRADE-WEST. Ke 
West, Akerstraat 79 m 415440, 
spoedgevallen dag en nacb 
opend. Snijders Kerkrade 
Kampstraat 114, ff 420777. D 
nacht geopend. 
BLEIJERHEIDE. Bie ij er 
Bleijerheidestraat 52, s 4609 
terdag van 10.30 tot 16 uur en 
dag van 12 tot 13 uur en van 18 
uur. Voor spoedgevallen da 
nacht geopend. . 
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. ' 
ken, Dr. Ottenstraat 9, Simpe 
ff 441100. Zaterdag van 11 tot 1 
en van 22 tot 22.30 uur. Zond 
13.30 tot 15 uur en van 22 tot 
uur. 
HOENSBROEK. Legein, 
straat Noord 43, Treebeek S 21
NUTH. Voor spoedgevallen 
apotheek (bgg TIGH ff 711400) 

TIGH - HEERLEN. 
ff 711400

(Informatie over avond- en 
einddiensten van artsen, t

sen, apothekers en het G 
Kruis,) 

GROENE KRUIS 

HEERLEN. Wachtdienst 
spoedgevallen tijdens avonj 
nacht vanaf 18 tot 8 uur v.m. "

i enden 24 uur doorlopend ff 71 
Werkdagen, tijdens werkure 

713712. 
NUTH-VOERENDAAL-SIMP 
VELD. Wachtdienst voor sp 
vallen S 04405-2995. 
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA• 
BEEK. Wachtdienst voor spo 
vallen S 259090. 
HOENSBROEK-MERKELBE 
BINGELRADE. Wachtdienst 
spoedgevallen ff 225588. 
KERKRADE. Voor spoedge 
is de dienstdoende verpleeglt 
ge bereikbaar onder ff 452095, 
EYGELSHOVEN-LANDGRA 
Wachtdienst voor spoedgeval! 
323030. 

ARTSEN 

HEERLEN. Voor spoedge 

TIGH (brandweercentrale) be� 
711400. 
BRUNSSUM-HOENSBROEI<•. 
Voor spoedgevallen eigen h
bellen. 
KERKRADE-WEST. Voor S 
gevallen eigen huisarts bellen, 
SCHIMMERT. Voor spoedge 

eigen huisarts bellen. 
KERKRADE-OOST. Tot za 
12 uur vlg. telefoonbeantw 
van eigen ·huisarts. Van zater 
uur tot zondagmorgen 10 
Drenth en Passsage, Poststraal 

452012. Hanssen, B. Pothas 
28 s 452879. 
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. 
vrijdag 18 uur tot maandagoc� 
8 uur S_chiffelers, Froweinw 
Eys ff 04451-1500. 
SCHAESBERG. Van zaterdag
tot 24.00 uur Eussen, Brikke

,., 
1 

2 S 320660 en van zondag o.uv 

tot 24.00 uur Meyer, Fr. Erensl 
m 313186. 
UBACH over WORMS-NIE 
HAGEN. Eigen huisarts bellell" 
VOERENDAAL. Praktijk 
huisplein 4 S 753366. 

TANDAIITSEN 

HEERLEN-HULSBERG-vof:• 
RENDAAL. Beekman, St. 
niusweg 8, Heerlen ff 713714 
TIGH s 711400. 
KERKRADE-UBACH 0 
WORMS-SCHAESBERG-NI! 
WENHAGEN-EIJGELSHOVP 
Lemmens, Hoofdstraat 72, I< 1de ff 457220. Spreekuur van 
tot 12.00 uur en van 17 tot 17-� 
SIMPELVELD-BOCHOLTZ·"' 
PEN-VAALS-WIJLRE-WIT'I' � Curfs, Rijksweg 47, Gulpe�,
04450-3098. Spreekuur van 12· 
13.00 uur. 
BRUNSSUM-SCHINVELD-JIJ 
HOENSBROEK-SCHINNEN• 
tiabudi, Maastrichterstraat 

1)1
'

Brunssum ff 258522. SpreekU 
11.30 tot 12 uur en van 17.30 
uur. 

SOS-HULPDIENST 

HULPDIENST SOS, 1 , Dag en nacht bereikbaar, S 1 
Patiënten gezondheidszorg 
broek-Noord kunnen dag en 
bellen, S 214821. 

Geslachtsziektenbestrijding: 
24-uurs infolijn S 740136.
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