
’Ouders zijn verantwoordelijk’
een fluorbehandeling", zegt J
Schiffelers van In et Wieër. HEERLEN - Het actiecomité Ten

Esschen wil dat de Heerlense ge-
meenteraad voor duidelijkheid
zorgt. De mogelijke komst van een
bedrijventerrein ten noorden van
het gehucht baart de bewoners al
enige tijd zorgen.

Van de Mortel van LOM-school
De Kring: „We hebben regelma-
tig projecten op school over voe-
ding, verzorging, etc. Een aantal
weken treedt er verbetering op,
maar daarna vervallen ze weer in
het oude patroon. Ik vind dat de
JTV weer in het pakket zou moe-
ten."

tandzorg. ledere school zal daar-
voor afzonderlijk benaderd wor-
den.

In augustus 1988 is de GGD we-
gens bezuinigingen gestopt met
de jeugdtandverzorging (JTV).

»Ik vind het een trieste con-
statering", is zijn eerste
reactie.
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KERKRADE - J. van de
Mortel is adjunct-directeur
van LOM-school De Kring
in Kerkrade.

reageren," aldus Van de
Mortel.

Zowel Steffanie van de GGD als
de twee schoolhoofden zeggen
dat de gebitten van de scholieren
sindsdien verslechterd zijn.

Van onze verslaggeefster

Rijbewijs

..De verantwoordelijkheid
ügt eigenlijk bij de ouders,
niet bij de school. Maar het
is heel moeilijk om naar de
ouders te stappen en te vra-
gen 'zou u niet eens..'. Wij
hebben ervaren dat sommi-
ge ouders daar slecht op De ouderraad van de MLX-

J. Schiffelers van de MLK-
school In et Wieër in Hoens-
broek zegt dat het onderzoek
niet heeft aangetoond wat de
juiste oorzaak is van de slechtere
gebitstoestand, „maar het is ge-
makkelijk om een gelijkschake-
ling te maken met hoe de kinde-
ren eten, en hoe laat ze naar bed
gaan."

Oorzaak

In een brief aan de gemeenteraad
vraagt het actiecomité depolitiek af
te zien van een studie naar de wen-
selijkheid van het bedrijventerrein
als in feite toch al besloten is dat het
er moet komen.

„Toen de JTV er nog was, waren
er twee momenten per jaarwaar-
op het gebit werd gecontroleerd.
Daarbij kwam er een mondhy-
giëniste, werd er voorlichting
gegeven en kregen de kinderen

In andere delen van Nederland
is een identiek onderzoek met
soortgelijke resultaten gehou-
den.

En Schiffelers: „Wij denken
meer aan een thema-maand en
hopen dan op een spin off-effect
naar de thuissituatie."

Thema-maand
De GGD heeft inmiddels een
pakket met maatregelen voorge-
steld. „Met het onderzoekwilden
we bekijken welke kinderen
maatregelen het hardst nodig
hebben", zegt Monique Steffa-
nie. De gezondheidsdienst denkt
aan het uitgeven van voorlich-
tings- en lesmateriaal, het opzet-
ten van tandenpoetsprojecten en
themabijeenkomsten en het ge-
ven van adviezen bij lessen over

Maatregelen

Buurtbewoners dulden ontbreken isolatie in café niet langer

Verenigingen Molenberg
op straat na overlast

" Vijfverenigingen
kregen een
oefenverbod in café
Wilhelmina op de
Molenberg in Heerlen.<

Archieffoto: FRANS RADE

JEERLEN - Vijf muzikaal
»ehnte vereningen mogen met

ingang niet
{Jeer repeteren in café Wilhel-
;A/rlria in de Heerlense wijkgolenberg.«e beslissing nam eigenares-e T. Van Hugten nadat enkele, Uurtbewoners een klachtpadden ingediend bij de poli-

en de gemeente wegens
De gedupeer-

«- verenigingen zijn een har-
°nie, een fanfare, een zang-en01 een dansvereniging eneen carnavalsclub.

°°r sommige buurtbewoners is de
j j*a

(
t echter vol. Ze eisen dan ookat 'Wilhelmina zich aan de regelsan de hinderwet houdt.

Van onze verslaggeefster

" Gehoord op een Belgische ra-
diozender: een vaste rubriek
waarin dierenasiels een gevon-
den hond of kat aan de man of
de vrouw willen brengen. Niet
meteen een opsomming geven
van alle poedels of perzen die
op een nieuw baasje zitten te
wachten, maar een verhaaltje
erbij hoe en waar de dierenzijn
gevonden. Toch even geschrok-
ken van de manier waarop
sommige mensen een dier als
grof vuil dumpen! Een hond
was door de vorige eigenaar
aan een boom vastgebonden en
een poes was zo maar in een
doos langs de weg gezet... Een
tip voor de niet-dierenliefheb-
ber: als u van uw huisdier aj
wil, ga dan meteen naar een
dierenasiel en leg daar even uit
waarom u geen plaats meer
heeft voor dat poesje of hondje.
Maar bindt hem of haar niet
vast aan een boom en stop het
dier ook niet in een doos.

" Kabelexploitant CAI-Land-
graaf gaat met ingang van
vrijdag de uitzendingen van
Eurosport doorgeven. Volgens
directeur H. Steinen heeft CAI-
Landgraaf daartoe besloten in
verband met de Olympische
Winterspelen, die zaterdag be-
ginnen. De prijs van een kabe-
labonnement blijft ongewij-
zigd. Eurosport, de 23ste zender
op de Landgraafse kabel, is te
zien via kanaal 10.

Eurosport

Vorig jaar liet CAI-Landgraaf de in
financiële moeilijkheden verkeren-
de lokale omroep al weten niets te
voelen voor de invoering van het
CAI-kwartje. De kabelexploitant
zou daardoor te zeer betrokken ra-
ken bij de programmering van
Omroep Landgraaf.

CAI-directeur H. Steinen noemt de
discussie over gedeeltelijke finan-
ciering van de lokale omroep via
het kabelabonnement nog al
vreemd verloopt. „ledereen heeft
het over dat CAI-kwartje, maar tot
nu toe zijn wij er niet over aange-
sproken, noch op politiek, noch op
ambtelijk niveau."

Zowel het gemeentebestuur als de
raad zijn voor de invoering van het
CAI-kwartje. Wethouder Nic Ode-
kerken heeft volgende maand daar-
over een gesprek met CAI-Land-
graaf. De kwestie staat ook op de
agenda van de algemene aandeel-
houdersvergadering, later in de
maand maart.

Naast de eerder geuite tegenwer-
pingen concludeert CAI-Landgraaf
uit een in opdracht van de gemeen-
te uitgevoerd accountantsonder-
zoek dat ook met het 'CAI-kwartje'
Omroep Landgraaf haar exploitatie
niet rond krijgt.

LANDGRAAF - De Landgraafse
kabelexploitant CAI-Landgraaf BV
handhaaft zijn bezwaren tegen ver-
hoging van het kabelabonnement
met een kwartje ten bate van Om-
roep Landgraaf.

Geen uitzicht
op CAI-kwartje
lokale omroep

Het comité wijst erop dat in Ten
Esschen nog steeds drie verschil-
lende bestemmingsplannen gelden,
namelijk die van de voormalige ge-
meenten Voerendaal, Heerlen en
Hoensbroek. Het nieuwe bestem-
mingsplan zou eindelijk voor een
duidelijkeplanologischevisie in het
gebiedkunnen zorgen.

in gesprekov *" nebben al eerder geklaagdwr het lawaai, maar de houding
j^ 1* dekastelein is zo negatief dat je
Wa h

geen beterschap kunt ver-
Sajv, n'" zegt een buurtbewoner.
her*f+en.rnet drie andere bewoners
sbvJ zi J een klacht ingediend bij deseineente.

" In de gemeente Heerlen is re-
cent besloten om Eurosport
weer op het kabelnet te zetten.
Na problemen rond Eurosport
begin vorig jaar, stapte Heer-
len noodgedwongen over op
Sportnet. Sportnet, Eurosport,
hoe dan ook: wie dat wil, kan
dag en nacht kijken naar sport.
En wat dacht u van Olympi-
sche Spelen, EK voetbal, Tour
de France. 1992 levert wellicht
ook een record aantal echtschei-
dingen op en wellicht door de
'vierkante oogjes' een record
aantal bezoekjes aan de opti-
cien.

Eurosport (2)

In kader van ’nieuwe PTT-strategie’

Ook in Hoensbroek
postkantoor minder

Janse BaggeDe openingstijden van het postkan-
toor zijn op werkdagen van 9 uur
tot 18 uur. Op donderdag is het
postagentschap, dat ook over een
giromaat beschikt, tot 19 uur ge-
opend.

Vervelend

HEERLEN - Het postagentschap
aan de Hoofdstraat 384 in Hoens-
broek sluit op 1 maart de deuren.
De klanten kunnen vanaf die datum
terecht bij de dichtstbijzijndePTT-
vestiging aan de Mgr. Nolenstraat
27 in Hoensbroek.

Om het ongemakvoor de klanten zo
veel mogelijk te beperken, bege-
leidt de PTT de sluiting met een
intensieve informatiecampagne.

HEERLEN - De Winkbülle-Revue
in de Heerlense Stadsschouwburg
wordt gehouden op vrijdag 14 en
zaterdag 15 februari, beide dagen
om 20.00 uur. Op zaterdag is boven-
dien een matineevoorstelling.
Aan de jubileumrevue van '4 x 11
joarRemmie Demmie i Heële' wer-
ken onder meer mee Wiel Knipa, de
Klumpkes Blumkes, de Globetrot-
ters, Miserabel, de bemanning van
de Blauw Sjuut, de Coriovallum Pi-
pe Band, Frans Haselier en narre-
kap Ton Jorna.
Arno Römgens en JohnFriedericks
zorgen voor de rode draad.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kas-
sa van de Stadsschouwburg in
Heerlen.

Winkbülle-Revue
Stadsschouwburg

Met brieven, advertenties en affi-
ches in de vestiging Hoofdstraat wil
de PTT voorkomen dat klanten
voor verrassingen komen te staan. ’Bingelrade is

geen leuk dorp’

Verdachte tegen politie:

De sluiting van het postagentschap
valt onder de het vestigingsbeleid
van de PTT. Uitgangspunt van dit
beleid is onder meer handhaving
van minimaal een bestaand agent-
schap/kantoor per woonplaats.

Maastricht op
zoek naar plaats
opvangcentrum

MAASTRICHT - De gemeente
Maastricht is op zoek naar een ge-
schikte plaats voor de vestiging van
een opvangcentrum voor drugsver-
slaafden en daklozen.

" Little Joe en Hoss uit de
roemruchte cowboyserie Bo-
nanza zijn enkele van de VlP's
die worden bedankt voor hun
medewerking aan de eerste
'ceedee-singel' van de Janse
Bagge Bend. Waarom? Dat we-
ten we niet exact, maar we ver-
moeden dat het iets te maken
heeft met het nummer 'Bonans-
ka', één van de twee songs op
deze single. De andere heet
'Chodounska' en het plaatje is
vanaf volgende week donder-
dag verkrijgen bij uw platen-
boer. Geproduceerd doorMichel
Nita en Conny Peters van
Marlstone Records. En wilt u
weten wie voorts bijdragen
hebben geleverd? Onder ande-
ren Manolito en deDulton Brot-
hers. En de Chinese kok mit dae
lange paerdesjtaart natuurlijk.
Maar dat spreekt vanzelf.

Hierbij wil ik reageren op het ar-
tikel van Matheu Bemelmans in
het LD van 3 februari, over de
jubileumrevue van deKerkraad-
se carnavalsvereniging 'Tsirkes
Paletti'. Uw negatieve oordeel
over dit carnavalscircus kan ik
beslist niet delen. Ik heb de
tweede voorstelling, op zaterdag
1 februari, bezocht en heb mij
kostelijk geamuseerd en velen
met mij, getuige de enthousiaste
reacties van het publiek.
Ik bezoekregelmatig revues, car-
navalszittingen en dergelijke,
ook in de regio. Zelden heb ik
mij echter zo goed geamuseerd
als bij Tsirkes Paletti. Een com-
binatie van enkele prachtige en
sprankelende circusacts, aange-
vuld met een aantal bijzondere
carnavalsoptredens. Maar dan
zonder de flauwiteiten zoals die
bij 'normale' carnavalszittingen
gebruikelijk zijn (uitreiken me-
dailles, begroeten hooggeplaats-
ten etc).
Overigens verwondert het mij
dat u een foto van wethouder
Cöumans in de krant plaatst,
omdat dit slechts een onderge-
schikt gedeeltevan het program-
ma betrof.
KERKRADE T. Prevos

Tsirkes Paletti op ingezonden brief van een col-
lega, wensen wij een weerwoord
te geven. Het feit dat uwreporter
ter plekke volledig gespeend is
van enige kennis omtrent het
stijldansen, behoeft natuurlijk
geen reden te zijn om niet naar
het festival gestuurd te worden
om enkele sfeerbeelden in uw
dagblad te verwoorden. Echter
uw man matigde zich een oor-
deel aan, blijkbaar zonder enige'
notie van wat hij bekeek. Dan is
er nog het ingezonden stuk uit
Kerkrade. De afzenders hebben
hun dansbasis gelegd bij onze
school en zouden nooit zover
zijn gekomenzonder Dansschool
Degenkamp. Het feit dat ze hoog
opgeven van hun lambada-ver-
tolking wil natuurlijk niet zeg-
gen, dat dat een monopolie van
de betreffende dansschool is.
Ook bij ons en andere collega's
kan men hiervoor terecht. Het
stijldansen op het betreffende
festival werd op verzoek van de
leiding door ons verzorgd. Toe-
vallig werd de door uw reporter
zo bewonderde (op zijn retour
zijnde) lambada aan hen toever-
trouwd. Kortelings mochten wij
het 75-jarig. bestaan van onze
school vieren, waarbij wij ook
overgingen tot een ingrijpende
renovatie. Wij, als Dansschool
Degenkamp, nodigen daarom
eenieder uit om eens de sfeer te
komen proeven.
HEERLEN, Hamish Craig,

4e generatie
Dansschool Degenkamp.

Het opvangcentrum moet aan de
rand van de binnenstad komen om
daardoor te voorkomen dat de ge-
bruikers ervan in een isolement te-
recht zullen komen. Voor derealise-
ring van de accommodatie is negen
ton uitgetrokken.

Dansfestival
Naar aanleiding van uw verslag
van het dansfestival en de daar-

In de periode tot eind 1994 zullen
335 vestigingen gesloten worden.
De PTT streeft in de komende jaren
naar een postkantoren-netwerk met
een landelijke dekking een gezonde
commerciële basis. In die opzet
wordt het postkantoor een 'dien-
stenwinkel', waar het publiek voor
steeds meer zaken terecht kan.

’Snoepdief’

SITTARD - De rijkspolitie van
Schinnen heeft gisteren proces-ver-
baal opgemaakt tegen de 48-jarige
J.S. uit Sittard.
De man ramde 's morgens op de
Geers|;raat in Bingelrade een licht-
mast en koos vervolgens het haze-
pad. Aan de hand van getuigenver-
klaringen kon de politie hem echter
achterhalen. Op de vraag waarom
hij in Bingelrade was doorgereden
antwoordde S.: 'Ik vind het dorp
niet leuk en vraag me af waar de
mensen zich mee bemoeien...'

het aan B en W van
Voerendaal ligt tien
gulden e-xtra. De ge-
meenteraad beslist in
haar vergaderingvan 24
februari over het voor-
stel.

Zowel wethouder Leenders als
raadslid Geelen noemden de keuze
van de plaats een politieke verant-
woordelijkheid, waar de burgerij
niet teveel bij betrokken moet wor-
den. Wanneer datwel zou gebeuren,
zou dat leiden tot protesten; vrijwel
niemand wenst immers een op-
vangcentrum in de buurt.

B en W Voerendaal
willen ’zomertarief’

voor paspoorten

VOERENDAAL - B en
W van Voerendaal wil-
len in navolging van
Heerlen en Kerkrade
een zomertarief instel-
len voor het aanvragen
en verlengen van pas-
poorten.

fetl
°r de verenigingen komt het oe-

aatl erbod van de eigenaar hard

rje heb natuurlijk wel begrip voorVeJ3«?slissing, maar het blijft een
veerf- de situatie. We repeteren al
mg «JS jaar in het gebouw. Nie-
Waa eft ooit last van ons gehad.
Saarf Iïloe^en WÜ m hemelsnaam nu
Win rePeteren?," zegt voorzitter H.uemsen van de fanfare St.-Josef.
Voi

reke ns hem heeft de fanfare altiJd
ov fung gehouden met de geluids-
ijf i^ Zo moest de drummer in
rjj_ eider gaan repeteren om zo wei-
">lk m?genJk lawaai te produceren.
ör> W- de Politie niet voortdurend
etn^y*l dak krijgen, want dit is
fatif ccl niet vol te houden. De
ZQ JJTe is mijn hobby, maar als het
Win oet dan stop ik liever," aldus/^Uemsen.
na

e
f j

Se
t(rretaris van harmonie St.- Ber-

'fon, , A- Jegerings vindt het oe-er*Verbod 'rampzalig.

*-;iekflaa-r* doen we mee aan het mu-
20n *estival in de schouwburg, maar
WenKT re Petities kun je daar beter
dat *"Ven' Ik vind dat heel treurig
getl

We na al die jarenniet meer mo-
tiwoefenen, alleen omdat een paar««-sen geklaagd hebben".

die* iedereen heeft klachten over
iriin UZlkale klanken vanuit Wilhel-

tiirf verenigingen hebben daar al-
s^ al geoefend. Het café is een
voo ontmoetingsplaats geworden
Ik r bewoners van Molenberg.
Hek 1'0011 er pal tegenover, maar ik
««at H°olt last gehad. Ik vind het erg
i^ die mensen hun hobby niet
eerfF. kunnen uitoefenen," aldus. n buurtbewoonster. maanden terug te drin-

gen.

Er zal welvooraf informatieworden
gegeven, maar er zal niet uitgebreid
met de omwonenden worden gedis-
cussieerd, zo werd tijdens de raads-
vergadering te verstaan gegeven.

70,- kosten, evenals een
paspoort voor vluchte-
lingen of een reisdocu-
ment voor vreemdelin-
gen. Een zakenpaspoort
is 26 gulden duurder.

e J? Verenigingen hebben inmiddels** afwachtende houding aangeno-
tj. n* ..Als we definitief niet meer°gen repeteren, gaan we op zoek
u ar een andere ruimte. Maar echtop heb ik niet," zegt Jegerings,
(j «;retaris van harmonie St.-Berna-

" Liefhebbers van blaasmuziek
kunnen zondag 9februari weer
hun hart ophalen. De koninklij-
ke Phil-harmonie uit Bocholtz
en de even koninklijke harmo-
nie van Thorn verzorgen die
dag vanaf 20 uur een top-vier
concert in de Heerlense Stads-
schouwburg. Twee muziekkorp-
sen verzorgen een top-vier-con-
cert. Hoe is dat mogelijk zult u
zich misschien afvragen? Voor
de kenners heel simpel: op toer-
beurt geven beide korpsen plus
de kerkelijke harmonie St.-
Michael uit Thorn en Sophia's
Vereniging Loon op Zand een
concert. Dirigent Cober is ver-
bonden aan 'Sophia' en de ko-
ninjklijke uit Thorn, dirigent
Friesen leidt de 'Phil' en 'Mi-
chael. Compris?

Top-vier

De plannen gaan verder dan het ge-
ven van elementaire service in de
vorm van bed, bad en brood. Wan-
neer er een permanentere opvang
komt, moet er ook een ontmoetings-
gelegenheid komen.

SITTARD - De politie van Sittard
heeft een verdachte aangehouden
van een inbraak in de Technische
School Pastoor Jacobs. Een politie-
patrouille zag de man met een plun-
jezak op zijn fiets. In de zak bleek
een audio-toren met boxen te zitten.
Bij nader onderzoek trof de politie
bij de man thuis een videorecorder
aan, die bij de technische school
was ontvreemd.
Ook bleek de verdachte in het bezit
te zijn van vier vuilniszakken vol
snoep, die buit waren gemaakt bij
een inbraak in de Edah in Sittard.
De man is voorlopig ingesloten.

Het collegevan Voeren-
daal stelt voor om in de
maanden april tot sep-
tember prijs van een
reisdocument te verho-
gen met één tientje, van
fl 70,- naar fl 80,- gulden.
Met deze maatregel
hoopt het college de
topdrukte in de zomer-

In Kerkrade geldt reeds
een verhoogd zomerta-
rief van 10 gulden.
Heerlen telt in de zo-
mermaanden fl 6,50
meer voor een pas-
poort. In Brunssum,
Landgraaf, Nuth, On-
derbanken en Simpel-
veld wordt één tarief
gehanteerd.

Door de inwerkingtre-
ding van de nieuwe
Paspoortwet worden
ook de standaard tarie-
ven voor paspoorten
aangepast. Een 'nor-
maal' paspoort gaat fl

Wie in de zomermaan-
den een nieuw paspoort
aanschaft, betaalt als

Jjjf buurtbewoners hebben al eer-
sto Seklaagd. Twee dagen geleden
etih e P°ntie weer voor de deur
lla T.ee*^ een procesverbaal opge-
Ver *lel;) toen kesloten dat de

enigingen geen gebruik meer. gen maken van onze zaal," zegtac eigenaresse.

üaa!« gten £eeft toe dat er inder-«aa sprake is van geluidsoverlast,,'aar ze vindt de houding van deInwoners onjuist.
hUver een maand is de isolatie van
* oefenruimte klaar. Ook gaari we

11 hinderwetsvergunning aanvra-
maar het geduld van de buurt-evvoners is kennelijk op. Door hun

acht kunnen de verenigingen niet. ©er oefenen, terwijl carnaval voorue deur staat".
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Ten Esschen wil
duidelijkheid

van de politiek
school heeft zich nog niet ver-
diept in de resultaten.

Dieren

Als" de studie echt nodig is, dan
moet daarin ook worden bekeken of
en onder welke omstandigheden de
buurtschap Ten Esschen kan blij-
ven voortbestaan en optimaal tot
ontwikkeling kan worden gebracht.

De bewoners vrezen namelijk dat
door de komst van bedrijven het
leefmilieu van het resterend deel
van Ten Esschen nog verder achter-
uit gaat.

# Een gewaarschuwd mens
telt voor twee. Tijdens carna-
valsdagen zelfs voor meer. De
politie van Kerkrade waar-
schuwt alvast dat zij geduren-
de deze dagen streng zal contro-
leren op alcoholgebruik onder
automobilisten. De controles
zullen op wisselende lokatiesen
tijdstippen plaatsvinden. De
waarschuwing gaat nog ver-
der: vanaf 1 februari kan de
politie zelfs het rijbewijs invor-
deren. Over dat laatste is overi-
gens nog geen carnavalslied
geschreven...Om de leefbaarheid te bevorderen

zou er één bestemmingsplan moe-
ten komen dat op beperkte schaal
woningbouw door en voor bewo-
ners van Ten Esschen toestaat.
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