
e HEERLEN . 
rrnbare_ Bibliotheek, Raadhuisplein 

. · Expositie met schilderijen en tekeningen van Theo Lcnssen. Tim 23/9, geopend ma Urn do 1 6-20 uur di wo envr 14- 17 uur, za 1 0- 13  uur. Bez�ekers
:entrum Schrieversheide, Schaaps
N:weg 99. Expositie 'Roofvogels in 
U 

erland'. Tim 29/9, geopend van di
1 

m zo van 1 1 - 17  uur. Stadsgalerij Heer'Dn, Raadhuisplem 19.  Tentoonstelling e stijl van Hendrik Valk' open di Urn vr van 1 1 - 17 uur en za en zo van 14 - 17  
�ur. Luciushof, Putgraaf 5, Kunste-
2;rscollecllef m Konfrontatie . Tim 
M: 

9. za en zo van_ 1 4- 17  uur. Geologisch 
�um . Vosku1lenweg 1 3 1 .  BibliotheT7 ermetica van Jeroen van Westen. 

Th 
l0/ 1 ,  ma Urn vr 9- 12  en 1 4- 16  uur. 

T 
ermenmuseum, Cunovallumstraat 9. 

b 
entoonstellmg 'Archeologisch Lim

/rg 1987-1989 . . Tim 20110 ,  geopend di m vr van 10- 17  uur, za en zo van 14-17 
��r. G_alerie 't  Wevertje, De Weverzie-nhu1s. Expositie van Mieke Winants �'! Mmam Wetzels. T•m 3019. Galerie 
�e, Akerstraat 82a . .  Expositie van 
U 

dy van Soest. T;m 27:10 ,  geopend do 
t� zo van 14-17 uur. Ontmoetingscen,
v 

III Welterhof. Expos1t1e van Kees
1!�fkelenburg. Tim 2719, open dag van
u uur, 1n het weekeinde van 13- 19
ti�\t

8P, Oude Lindestraat 70. Exposi-
3019 

unst van en voor kinderen'. Tim 
cas zo 22/9 geopend tussen 14-18 uur. 
k • Expos1t1e Japanse papiervouw
e 

unst van Tonneke Vogelaar ism enkele 
�-cursisten. Tim 4110, open tijdens kan-·oruren van 9- 16. 
• HOENSBROEK 
�togalerie_ 68, Poortgebouw v/h kas-
511i• t/

Expos1he van Joop Julicher. Van
en 1 

m 17/J 1 ,  open ma t/m vr 10-12 uur3.30- 17 uur, za en zo 1 3.30-1 7  uur. 
• VOERENDAAL 
�ehleentehuis. Expositie met schilde
rn!� 

van Rob Hanssen. Tim 27/9, open
13 3 

m vr van 8.30-12.30 uur en di van
P�ut•IS.30 uur. Galerie Schiltaere, Jan
Schi!J

nsweg . 13. Tentoonstelling van
6/J0 

eriJen uit de 1 9e en 20e eeuw. Tim 

14•20 °t:t ma t/m vr 15-20 uur, za en zo

e LANDGRAAF ltaadh 
tuu T 

Uls .  D_e BokkeriJders ,n de l!tera-
rna 

r. lm 2719, open ma Vm vr 9-12 uur,
uu 

en do _ook 14-16 uur. do ook 1 7- 19
Va�· Galene Gaudi. Hen•weg 83, Leme 
ken 

Vugt, objecten enPctra Dijkers, te
tlm Ingen en schildenjen. Tim 611 O. do 
lila! 

zo van 1 0  tot 17 uur. Galerie lpo
Ern' Kerk berg 2. Expositie van May
za 

es. Tim 2219, geopend vr 1 7-20 uur,
Mutf 

zo 14- 17  uur. Expositie van Bert
17_

20
enders. Van 29/9 t:m 1 0/ 1 1 ,  open vrUur, za en zo van 14- 1 7  uur. 

e BRUNSSUM d'r 8 
rn rlkke-Oave, Lindeplein 5a, hom-
Ja�

e aan een tuin. werken van Paula
I0 12

en-Wolfs, tot 23/9, ma Um vr van
15:17

, Van 14-17 en van 19-21 uur. Zo van 
Ak uur. Galerie 'Het Kijkraam', 
ters

erstraat 124. Expositie van Leo Pee
Pan '. t ose van der Re ij den en Hein Se-
14 1

1
8
a · Tim 2919, open di um zo van· uur. 

� MAASTRICHT 
q�tuurhistorlsch Museum, De Bos
bedtptein 6-7. Tentoonstelling 'Ogen 
be/ogen', allerlei vormen van gczichts-
13 3�og. Open ma Urn vr 1 0- 12.30 en
ni� · 17 uur, za en zo 14-17 uur. Domi
len�erkerk. Serpo. De slangenwereld 
84 °';)ngestéld. Amarna , Rechtstraat 
Siiv �

1eraden en objecten van Yvonne 

uur 
e kou!. Tim 30/9, di t/m vr J l tot 1 8

u ' do tot 21 uur en z a  vun 1 1  tot 17 
l<.�r. Gouvernement . L!mburglaan 1 0. 
F'ra

u
twerk 4, hedendaagse kunst van

ha 
n Halmans, Norbert Heyers, Mart

We L
augs en Egied Simons. Tim 4/1 0, op

T'1,dagen van 9 tot 17 uur. Galerie Dis
251: elstraat 28, Marijke de Goey, Um
Art ' \\la Um zo van 13-19 uur. Galerie
van �

art . Grote Gracht 43. Schilderijen
van E

os van _ _  Wunnik en ijzerplastieken
IJ 3 

d Sle!Jpen. Tim 5/1 0, d1 Um zat
l¾r,

0- 17 .30 uur. In SitUiArdl Poets Alva
nin 

IO, Panamarenko, objecten, teke
l{a:ien, Vm 5/10, wo t/m zat 14-18 uur.
Werk 

er van Koophandel, Het Bat 2, 
t/m en van Joop Vughs, Um 21/ 10 ma 
den 

vr 8.30-16 uur. Galerie Anny van 
van �

sselaar, Tafelstraat 6a. Expositie 
29;9 ea Houben en Neil Heins. Tim 
uur ' geopend van do Urn zo 13-1 7.30 
We · Kadekelders, Bassin. Acht kunst
ge:ken m acht kadekelders. Tim 29/9,
rle 

Pind van do Um zo 13 - 17  uur. Gale
rnet 

ah, Brusselsestraat 80. Expositie
lätt 

etsen en gouaches van Karl Brands-
13_1".f · Tim 1 4/10, open van vr t/m zo
v "t 

uur. , Perroen Aktuele Kunst, 
k:;1J hof 29. V1s1ons Des Artistes', vijftig 
ex;stenaars uit binnen en buitenland 
13_

1�
seren. Vanaf 14/9, open wo urn vr

St. _uur, za 13- 1 7  uur. Galerie Henn, 
l{ �1colaasstraat 26c. Expositie Ellen � 

v 
vy. Van 21 /9 Um 19/10, open wo Um &v�n 1 6-20 uur. Galerie Sehuwlrth 

tie rn Noorden, Rechtstraat 64. Exposi
Schild

et _beelden van Ben Oldenhof en
2119 tl 

er!Jen van Erik Oldenhof. Van
uur 

m 26/1 0. open do Um za van 14-18
ling .:�ropees Instituut, Tentoonstel
:lens 

O ska Grafika'. Tim 28/9, open tij
rle W 

werkdagen van 9-1 7  .30 uur. Gale
sitie v

anda Relff, Rechtstraat 43. Expo-
211 1 0

an Bertrand Lavier. Van 2 1/9 Um 
Woti; Pen d1 Um za 1 1 - 1 7  uur. Galerie 
van �• Hoogbrugstraat 69. Expositie 
Dpen 

an Martens. Van 2219 Um 20/10 , 
uur �� !4- 18 uur, do 1 8-20 uur, vr 14-18 
rte 'p . 0- 17 uur en zo 13-17 uur. Gale• 
toons�l:ir, Wijcker Brugstraat 16. Ten
dance� 1Tl

ng van de kunstgroep 'Ten-s · lm 30/9. 

: MARGRATEN 
p::le Keramiek, _Grout Welsden 48. 
Riete 

anente expositie van Natascha 
tlm z� 1� S1egfr1ed Gorinskat. Open di 
Ton v 

- 17  uur. Tevens expositie van 
open d

n
t/
de Rotten.  Van 2819 Urn 28/10, 1 rn zo van 13- 1 7  uur. 

e GULPEN Galerie 'D Weg 31  
e Aw_  Sjoklaatfebrik', Ring.

Van 291:xpos1he van Willy van Beek.
14-17 30 ' geopend do, vr en za van· uur. 
e _CADIER EN KEER A.fr1kac t . . 
'lndivi/

n ru111, Rijksweg 15.  Expositie
tirn vr 

u en Gemeenschap'. Open ma
uur. G van_ !3.30- 17 uur en zo van 14-17lf.unstklerie en beeldentuin de Keerder
van M �mer, Kerkstraat 1 0. Expositie 
do tim 

ar i Hommel. Tim 1311 0, geopend
van de !

0 13-1 8 uur. Tevens presentatie 
hand . h

en_toonstelling 'De maat van de1s e1hg'. 

e EPEN Ge111een h 39 T 
se apshuis, Wilhelminastraat

Ja'ze;�oonstelling met schilderijen van
ren v 

erff en Janneke Laheij, sculptu
dag v: 1

J
4
er Wishaupt. Tim 22/9, open
- 16  uur. 

e NOORBEEK Galerie A Tento nn_e Visser, Dorpstraat 1 9-2 1 .
naars 

onstelling 'Limburgse kunste
liann 

over Limburg'. Met werk van 
Marc�� 1d Bosch, Blandina v Rijsewijk, 
Brink P_r�oten. Jef v Montfort, Jos 
Open{ The_rese Stuurman en anderen. 
uur. 

ngShjden vr, za en zo van 10-17

� VALKENBURG AID GEUL 
B��uut Driekant, Geerlingshof,
hom 

hem 1 !4. Permanente expositie,
Park 

mage aan Jan Hanlo. Casino, Oda-
2319 

1. Werk van Gerard van Ierse!. Tim • open dag. 14-02 uur. 
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Muziek voor 
Hoogland 

• De kapel van de

Koninklijke
Luchtmacht heeft 
gisteravond in de 

Rumpen Sporthal een 
muzikale ode gebracht 

aan scheidend 
burgemeester Louw 
Hoogland (foto) van 

Brunssum. Ruim 1 600 
mensen woonden het 

concert bij. 
Onder leiding van 
dirigent Lex van 
Diepen speelde de 

kapel blaasmuziek die 
varieerde van 

volksmuziek tot jazz. 

Foto: FRANS RADE 

Nuth zamelt 
plastic in 

NUTH - Smds kort staan er op di
verse plaatsen in de gemeente Nuth 
containers waarin plastic gedepo
neerd kan worden. De containers 
staan bij de glasbakken in Nuth 
(NuinhofstraaUHiltostraat), Vaesra
de (kerkplein), Hulsberg (Europa
plein), Wijnandsrade (Maenenstraat) 
en Schimmert (Oranjeplein ) .  

• in gesprek 

• Nieu,v-Lothroek

Nadelige exploitatiesaldo '._.; en rui11zteg·ebrek 

Naar aanleiding van het artikel in 
de krant van donderdag 19  septem
ber wensen wij de ware toedracht te 
vertellen van wat zich 1 5  september 
1991 in speeltuin N1euw-Lotbroek 
heeft afgespeeld. Kinderen waren 
aan het klimmen op de gevaarlij ke 
poort en werden door de oppassers 
gesommeerd van de poort af te 
gaan. Eén kind wilde niet naar be
neden, waarop een ander kind zei 
naar te beneden te komen. Het ge
noemde kind op de poort sloeg en 
schopte het ander kind; dit verde
digde zich. De ouder van het kind 
op de poort haalde haar kind naar 
binnen en duwde het andere kind 
hardhandig aan de kant, waarop dit 
naar haar eigen ouders ging. De 
moeder kwam protesteren en dat 
liep uit op een handgemeen. Naar 
verscheidene uitlatingen van om
wonenden was bij de oppassers het 
gevoel aanwezig dat er in het verle
den onderscheid gemaakt werd 
onder de kinderen. Dit was ook 
merkbaar bij de kinderen zelf. Wij 
als oppassers zij n. waren en blijven 
van mening dat er géén onder
scheid mag worden gemaakt onder 
omwonenden, groot of klein. Wij 
zijn allemaal mensen. 

Geineenschapshuizen 

Nuth in probleinen 
HOENSBROEK Fam. Venrooy 

Van onze verslaggever 

NUTH - Exploitatietekorten bij de gemeenschapshuizen in 
Vaesrade en Wijnandsrade en huisvestingsproblemen in de 
buurtcentra van Nuth en Schimmert zijn voor de gemeente 
Nuth aanleiding een werkgroep samen te stellen die een oplos
sing moet vinden voor de toenemende problemen in de ge
meenschapshuizen. 

.,Het is triest om te moeten consta
teren", zegt' wethouder Hub Wiek
ken, ,,maar alleen in het gemeen
schapshuis van Hulsberg draait het 
op dit moment naar tevredenheid." 

Er moeten volgens Wiekken drin-

gend maatregelen worden getroffen 
om niet nog verder in de problemen 
te geraken. ,.In het nabije verleden 
heeft de gemeente Nuth reeds fi
nanciële bijdragen moeten leveren 
om de gemeenschapshuizen in 
Hui:sberg, Vaesrade en Wijnandsra-

Test in Noorbeek 
Van onze veslaggever 

NOORBEEK - In paviljoen Berg
galm te Noorbeek treden zaterdag 
en zondag veertien muziekkorp
sen waaronder diverse uit de Oos
telijke Mijnstreek op in het kader 
van bun voorbereiding op con
coursdeelname in oktober. 

•
Op zaterdag wordt om zes uur de 
spits afgebeten door Harmonie 
'St. Michael' uit Heugem. Aan
sluitend treden op de korpsen uit 

Bingelrade mag 
40 huizen houwen 
ONDERBANKEN - In de kern 
Bingelrade mogen de komende tien 
jaar ongeveer veertig huizen wor
den gebouwd. Dat staat in het ont
werp-bestemmingsplan Kern Bin
gelrade, dat de gemeenteraad van 
Onderbanken gisteren tijdens zijn 
vergadering heeft aangenomen, 

De woningen worden zowel ver
spreid als geconcentreerd gebouwd. 
Als bouwterreinen zijn aangewezen 
de Keldersdaal en het gebied bij de 
voormalige boerderij Cleven, 

In een volgend bestemmingsplan 
kan ook de achterkant van de Kel
dersdaal nog worden bebouwd. 

Vijlen, Neer, Meers en Voeren
daal. 
Zondag treden vanaf 1 3 .40 uur 
achtereenvolgens aan de muziek
verenigingen van Welten, Heerler
baan, Born, Wessem, Banholt, 
Gracht, Mheer, Elsloo en Kaalhei
de. 
Omdat dit muziekfestival voor de 
meeste korpsen een laatste se
rieuze test is voor d e  deelname 
aan een concours zullen de deel
nemende korpsen beoordeeld 
worden door twee jury-leden. 

Op zaterdag is dit J. van Ossen
bruggen, op zondag jureert Pierre 
Kuipers. 

1,oneelstuk in 
Kerkraads 'plat' 
KERKRADE - 'Hat uur nog e tsim
mer vrij' is de titel van het toneel
stuk in het Kerkraads dialect dat de 
Stichting Volkstoneel Kerkrade op 
de planken gaat brengen. 
De regie is in handen van regisseur 
Theo Pasing. 
Het toneelstuk wordt opgevoerd in 
-het Wijngrachttheater op 27, 28 sep
tember, 4,5,6, 1 2  en 13 oktober. Voor
kaarten kunt u contact. opnemen
met M. Piefer, Mergelsweg 33 in
Heerlen, tel. 045-7 10450.

de voor siuiting te behoeden. Nu 
wordt met name in Vaesrade en 
Wijnandsrade weer de noodklok ge
luid. De beheerder van het gemeen
schapshuis in Vaesrade heeft ken
baar gemaakt dat er reeds geruime 
tijd geld bij moet. In Wijnandsrade 
is het al niet anders. Daar komt nog 
bij dat in het gemeenschapshuis 
van Wijnandsrade naarstig gezocht 
wordfnaar een nieuwe beheerder." 
Oorzaken van de groeiende exploi
tatietekorten zijn de stijgende ener
gieprijzen en de toenemende be
heers- en onderhoudskosten. 
Wiekken: ,,Ik hoop dat de werk
groep er in slaagt een beleidsplan te 
ontwikkelen voor een efficiënte en 
financieel gezonde bedrijfsvoering. 
Op deze manier doorgaan, is onmo
geliJk .  Bijkomend proble,·m is dat 
de gelden die gereserveerd worden 
voor onderhoud aan het gebouw nu 
dikwij ls voor andere doeleinden 
worden gebruikt. Met het risico dat 
er grote, onnodige schadeposten 
aan de onderhoudsgevoelige gebou
wen ontstaan." 
De gemeenschapshuizen van Nuth 
en Schimmert kampen met huis
vestingsproblemen. Het Trefcen
trum aan de Wilhelminastraat in 
Nuth is 'te klein' en de werkgroep 
stelt voor een nieuw multifunctio
neel centrum te bouwen naast de 
sporthal in de richting van de Pin
gerweg. Het gemeenschapshuis aan 
de Hoofdstraat in Schimmert dient 
in het kader van de hinderwetver
gunning grondig gerenoveerd. te 
wo'rden. Aangezien de verbouwing 
zo'n zeven ton gaat kosten, heeft het 
bestuur een aantal wensen laten 
vallen. Wiekken: .,Het gemeen
schapshuis in Schimmert is een 
verhaal apart. De koop van het er
naast gelegen pand Banser gaat niet 
door en om financieel wat meer 
armslag te hebben, is onlangs het 
oud-gemeentehuis dat eigendom is 
van de Stichting Gemeenschaps
huis Schimmert verkocht. Daarmee 
kunnen de problemen met betrek
king tot de hinderwetvergunning 
nog niet worden opgelost." 
De gemeente Nuth heeft dan ook 
het oog laten vallen op het gebouw 
van de Mavo Op de Bies, dat op 1 
augustus 1993 wordt gesloten. 
Wiekken: ,,Ik zie mogelijkheden om 
het gemeenschapshuis onder te 
brengen in het schoolgebouw van 
mavo Op de Bies." 

klein journaal 

oostel i j ke mi jnstreek 1;t red actie:  739282 

Heerlen 

• De werkgroep van de wijkraad
Meezenbroek houdt zaterdag van 1 0
tot 1 7  uur een grote rommelmarkt
in het Trefcentrum aan de Henri Jo
nasstraat.

• De !VN-afdeling Heerlen opent
zondag het nieuwe wandelseizoen
met een middagwandeling in de
omgeving van Gulpen. De route
voert langs Limburgs mooiste be
ken. Vertrek om 14  uur bij de VSL
remise te Gulpen, bereikbaar met
buslijn 40 en 57. Deelname is gratis.
Voor meer informatie: '!m'045- 7 10526

• In samenwerking met het Vre
desplatform houdt de Werkgroep
'Duurzame Ontwikkeling' op
woensdag 25 september in het ka
der van de Vredesweek een thema
avond over millieu en ontwikke
ling, De bijeenkomst wordt om 20
uur gehouden in het Missionair
Centrum. Om 1 8  uur wordt de soli
dariteitsmaaltijd geserveerd. Deel
name kost fl 1 0,- per persoon. Deel
nemers aan de maaltijd dienen zich
voor maandag 23 september aan te
melden via �045-7 1 1980 of 724626. •

Hoensbroek 
• Fanfare St. Hubertus houdt in de
herfstvakantie van 1 6  tot 19 oktober
een wielervierdaagse in gemeen
schapshuis d'r Biese Gats. Deelne
mers moeten minimaal 1 6  jaar zijn.
De vierdaagse is niet toegankelijk
voor licentiehouders. Teams van
twee personen kunnen op vrijdag
avond voor informatie terecht in het
gemeenschapshuis, �045-21603 1 .

Simpelveld 

e De Stichting SWOBS zoekt vrij
willigers voor maaltijdbezorging 
aan ouderen op zondag. Aanmelden 
bij dhr. Hoogenboom, tel. 
045-440940.

• In het Dienstencentrum aan de
dr. Ottenstraat is elke dinsdagmid
dag van 14 tot 1 5  uur spreekuuur
van het Maatschappelijk Werk.

• Harmonie St.-Caecilia houdt zon
dag 29 september een koffieconcert
in zaal Frijns.  Aanvang 1 1  uur.

Treebeek 

• De fanfare Harpe Davids houdt
vandaag vanaf 19 uur en morgen
vanaf 10 uur een grote rommel
markt/bazar in het gereformeerd
Jeugdhuis aan de Ds. Boumastraat.

Landgraaf 

• Het mannenkoor 'Koor '72' ver
trekt vandaag voor een tweedaagse
concertreis in het Sauerland. Men is
te gast bij het koor van Evertsberg.

Heerlerheide 

• Ter afsluiting van het Cornelius
octaaf wordt zondag van 12 tot 14
uur in het Corneliushuis een koffie
concert met gratis koffie en prui
menvlaai gehouden. De organisatie
is in handen van het Stichtingsbe
stuur. Medewerking verleent de
kon. fanfare St. Joseph Heerlerhei
de.

---- i ,, 

ij· 

• Jan Verhoeven en zijn naaste medewerkers. bij de Golden

Tulip-vlag 1)oor het City-hotel aan het Wilhelminaplein in Heer
len. Foto: DRIES LINSSEN

Baron-hotel heeft 
• • 

nieuwe eigenaar 
Van onze verslaggever 

HEERLEN - Het Baron-hotel aan 
het Wilhelminaplein in het centrum 
van Heerlen heeft gisteren een nieu
we eigenaar gekregen. Het echtpaar 
Verhoeven, ook al eigenaar van het 
Golden Tulip Hotel in Geleen, heeft 
het 'oude' Heerlense hotel gekocht. 
Het gasthuis komt weer in de keten 
van Golden Tulip Hotel en krijgt 
zijn vorige naam City Hotel terug, 
daarvoor heette het het Grand Ho
tel. 

De verkoop werd gisteren een feit. 
Sheila en Jan Verhoeven kwamen 
meteen naar Heerlen om de eerste 
veranderingen in te leiden. De ko
mende negen maanden zullen er 
renovatie-werkzaamheden plaats-

vinden. Café De Padock gaat zes 
weken dicht. Daarna wordt het café 
Max . .,Een gelegenheid waar vooral 
de Heerlenaren elkaar kunnen ont
moeten", aldus Jan Verhoeven. 
Ook de lounche en de hal worden 
opgeknapt en de 62 hotelkamers 
(waarvan 1 5  eenpersoons) krijgen 
vervolgens ook nog een beurt. Het 
echtpaar Verhoeven zal de komen
de tijd in Heerlen te vinden zijn, 
terwijl het Golden Tulip Hotel in 
Geleen door een manager beheerd 
wordt. Vier jaar geleden onderhan
delde de Verhoevens al met Groe
nendij k over een eventuele aan
koop van het hotel, maar dat ging 
toen niet door. ,.Nu kregen we die 
kans wel en die hebben we gegre
pen". 

Stan e11 Ollie fancluh111iddag 
LAN DG RAAF - 'Them Thar Hills Tent', de Limburgse afdeling van 
de 'Sons of the Dessert' houdt zondag 22 september in het Grand 
Theater in Ubach over Worms een Stan en Ollie-middag. 

Op het programma staan drie korte- en een lange film van het beken
de komische duo Stan Laurel en Oliver Hardy. Verder is er een stand 
waar belangstellenden informatie kunnen inwinnen over het Lim
burgs 'Dikke en D unne-genootschap'. 
Aanvang 14 uur. De entree bedraagt 5 gulden voor niet-leden en een 
rijksdaalder v oor leden van 'Tent' .  

• weekendagenda

APOTHEKEN. 

De avond-, weekend- en zondags
diensten beginnen op vrijdagavond 
en eindigen de volgende week vrij
dagochtend om 8.30 uur . 

BRUNSSUM - SCHINVELD. 
Schoonbroodt, Rumpenerstraat 
1 1 2, tl: 272323. 
HEERLEN. 
Hardy, Kerkraderweg 50-52.
•�4 16374. B.g.g. �7 1 1400.
LANDGRAAF.
Meiser, Kerkstraat 45 Waubach.
':li'3 13633. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld. Hoofdstraat 2.
�452523.
KERKRADE-WEST.
Maussen. Akerstraat 79, !t415440.
BLEIJERHEIDE.
N ooda potheek Pricksteenweg,
�462050. Zaterdag van 10.30 tot 16
uur en zondag van 12 tot 13 uur en
van 18 tot 1 9  uur. Voor spoedgeval
len dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel
veld, � 44 1 1 00. Zaterdag van 1 1  tot
15  uur en zondag van 14.30 tot 15
uur. Voor spoedgevallen kan men
terecht van 22 tot 22.30 uur.
HOEN SBROEK · HEERLERHEI
DE.
Martens, Hoofdstraat 87, 'lm'2 12214.
NUTH.
Voor spoedgevallen eigen apotheek
(bgg 'lll!;' 7 1 14001.

TIGH - HEERLEN. 
·�7 1 1400. ( Informatie over avond
en weekeinddiensten van artsen.
tandartsen, apothekers en het Groe
ne Kruis.)

GROENE KRUIS 
Wachtdienst voor spoedgevallen: 
Heerlen: '!!1'7 13712 .  Nuth-Voeren
daal-Simpelveld: �04405-2995. 
Brunssum-Schinveld-Jabeek: 
�259090. Hoensbroek-Merkelbeek
Bingelrade: �225588. Kerkrade: 
?st459260. Eygelshoven-Landgraaf: 
�323030. 

ARTSEN 
HEERLEN. 
Voor spoedgevallen '!J':7 1 1 400 
(brandweercentrale) bellen. 
KERKRADE-OOST. 
Tot zaterdag 12 uur vlg. telefoonbe
antwoorder van eigen huisarts. 
Voor spoedgevallen éérst telefo
nisch contact opnemen met de 
dienstdoend arts. Van zaterdag 12  
uur tot zondagmorgen 1 0  uur van 
Dam, '8;!:'452879. Van zondagmorgen 
1 0  tot maandagmorgen 8 uur van de 
Poel. �4529 13. 
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. 
Crützen, �440333. 
SCHAESBERG. 
Zaterdag Eussen, '8.fl'320660 en zon
dag Meyer, �3 13 186. 

Patiënten gezondheidscentrum 
Hoensbroek-Noord kunnen dag en 
nacht bellen, �2 14821 .  Uitsluitend 
voor spoedgevallen: "M"231800.

(Overigen dienen in geval van nood 
eerst de eigen huisarts te bellen). 

TANDARTSEN. 
HEERLEN - hULSBERG - VOE
RENDAAL. 
Stevens. Kampstraat 168,  'clt22 1 1 50. 
Spreekuur zaterdag en zondag van 
1 1  tot 12  uur. B.g.g. bel TIGH. 
tt7 1 1400. 
KERKRADE -UBACH OVER 
WORMS - NIEUWENHAGEN · EY
GELSHOVEN. 
Van -Hoeven, Akerstraat 152 Kerk
rade, �4 16130. Spreekuur van 1 1 .30 
tot 1 2  uur en van 19 tot 19.30 uur. 
SIMPELVELD -BOCHOLTZ 
GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT
TEM. 
Rljksen, Vaalserhaagweg 1 4  Vaals, 
-a.ll'04454-2607. Spreekuur van 1 1 .30 
tot 12 uur en van 17.30 tot 18  uur. 
BRUNSSUM SCHINVELD 
NUTH - HOENSBROEK · SCHIN
NEN. 
Phillips, Wilhelminastraat 4 Nuth, 
�244422. Spreekuur van 1 1 .30 tot 12 
uur en van 17 .30 tot 18 uur. 

HULPDIENST SOS 
Dag en nacht bereikbaar, �7 19999. 

Geslachtsziektebestrijding: 
24- uurs infoliJn, �740136.

INFO EN ADVIES 
Iedere eerste en derde maandag van 
de maand van 14  tot 16  uur: Spreek
uur van burgerraadslieden in Ons 
Huis, St. Josefstraat 21 Hoens
broek. Zelfde tijdstip: Spreekuur 
voor ex-mijnwerkers in CMW, 
Kloosterraderstraat 20 Kerkrade. 
Spreekuren Bureau Sociale Bege
leiding Heerlen, van Grunsvenplein 
6, �7 135 1 1 :  maandag tot en met 
vrijdag van 9 tot 1 2  uur en donder
dag van 17  tot 19  uur. 

• per persoon 

Pron1otic 
Aan de faculteit wiskunde en na
tuurwetenschappen van de Rijks
universiteit Groningen promoveert 
de uit Eygelshoven afkomstige M.J. 
van Belkum vanmiddag om 14.45 
uur op zijn proefschrift: 'Lactococ
cal bacteriocins: genetics and mode 
of action'. 

Geslaagd 
Aan de Rijksuniversiteit Utrecht is 
Arnoul van Mierlo uit Heerlen ge
slaagd voor het doctoraal examen 
apotheker. 

• Jacqueline Gelissen (Schim
mert) slaagde onlangs voor de pri
maire opleiding 3de restaurantkok.
Zij behaalde tijdens het praktijk
examen het hoogste aantal punten
van alle kandidaten.

• Aan de rijksuniversiteit Utrecht
studeerde Mario Ogrinc uit Land
graaf af in de muziekwetenschap
pen.
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