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Goedkoop, laat en veilig thuis voor vijf piek 

Op de planning na loopt 
disco-taxi als gesmeerd 

DOOR HANS ROOIJAKKERS 

H_EERLEN - Zeswegen, Nieuw
Emde, Heerlerheide, Heksen
berg, Versiliënbosch, Brunssum
en Hoensbroek is de route die
Breko-chauffeuse Lies zaterdag
nacht even na half twee met de
e

8

erste disco-taxi vanuit hartje
eerlen moet rijden. 

D
V
e disco-taxi is op initiatief van
eilig Verkeer Nederland, de ge

ni
d 

eentepolitie Heerlen en Roel,
e eigenaar van discotheek Stu

dio 54, tot stand gekomen. 

�oei: het voorkomen van het rij-
e�. onder invloed van alcohol,

Veilig thuiskomen en het snel te
rugbrengen van de massale
drukte tegen twee uur 's nachtsrond het Wilhelminaplein. 
In de eerste disco-taxi zitten zes
tien vaste bezoekers van 'Stu-

dio'. Allemaal in de leeftijd van
17 tot 21 jaar. Zij zien het experi
ment vervoer-op-maat wel zitten. 
"Voor vijf piek word ik voor de 
huisdeur afgezet," zegt de 17-jari
ge Marita, woonachtig in de
Heerlense wijk Versiliënbosch.
"Spotgoedkoop en ik hoef de
laatste bus van tien over twaalf
niet te nemen. Want dat is veel te
vroeg." 
"Een gedachte die veel ouders
niet ondersteunen. Zij vinden
één uur al een mooie tijd om
thuis te komen. 
Maar de tijden veranderen. Het
uitgaansleven begint pas tegen 
elf uur en gezellig druk is het
niet voor middernacht. Op het
'hoogtepunt' van een avondje 
stappen moeten veel tieners ech
ter thuis de broek inleveren. En
dat zorgt in veel gezinnen regel
matig voor - heel voorzichtig
uitgedrukt - woordenwisselin
gen. 

Frank is een van de laatste pas
sagiers. In Brunssum stapt hij
om tien over twee uit de disco
taxi, een busje dat plaats biedt
aan 22 personen. 
,,Ik kan op deze manier de brom
mer thuislaten. Ik hoef niet bang
te zijn dat het ding wordt gesto
len en ik kan gerust een paar
pilsjes drinken. En wat heel be
langrijk is. Dit ritje heeft me vijf
gulden gekost. Als ik een taxi
moet bestellen, ben ik twee tien
tjes kwijt. Wat mij betreft mag
dit experiment vaste vormen
krijgen." 
Tegen half drie is de ervaren
chauffeuse - Lies rijdt reeds
twintig jaar voor het Hoens
broekse taxibedrijf - terug in
het centrum van Heerlen. Vol
gens planning kan zij de 'disco
taxi' inleveren bij de baas: ,,Ei
genlijk was de afspraak dat ik
twee maal zou rijden. Maar de
eigenaar van Studio 54 heeft op

het laatste moment beide ritjes
samengevoegd tot één route." 
In de tussentijd heeft de alterna
tieve reismogelijkheid als een 

u Werkgroep Toega11keli_jkl1eid /leerlen ti,nmert aan de weg BRUNSSUM - De officiële kan
didaatstelling van gemeente
Brunssum voor een Wereld Fol
klore Festival is maandag 10 mei
om 14 uur. , Invaliden vragen om 

inzage bouwplannen 
Op dat tijdstip zijn veertien van
de vijftien leden van het dage
lijks bestuur van CIOFF-mon
diaal (een overkoepelende orga
nisatier van folklore-festivals
over de wereld) bijeen voor een
conferentie in het Bestuurscen
trum van Brunssum. 
Een Wereld Folklore Festival is 

Van onze verslaggever 
__________ ;:..::_ _____ 

li:E:ERLEN - De werkgroep
'l'oegankelijkheid wil graag in
Za

1
ge in relevante nieuwbouw

{) annen voor openbare gebou
�en in Heerlen. Tot op heden
18 dat nog niet gelukt. Ook de
ij0ntrole op hinderlijke uitstal-
ngen van koopwaar in het 

�:ntrum gebeurt nog niet naar 
�vredenheid. 

�at blijkt uit het jaarverslag 1992 
rian de werkgroep, die haar waarde
iJ:ig uitspreekt over de medewer
e 

g van de kant van de gemeente. 
{1 de sociaal-culturele instelling 

Ylnose. 

_De Werkgroep heeft enkele opval
�nde successen geboekt. Zo is voor 
we aanstaande herinrichting van het 
in

1nkelgebied een lijst opgesteld
in 

et mogelijke obstakels en te ne-
en maatregelen. 

�o� werden op diverse plaatsen in
e alidenparkeerplaatsen aangelegd

n trottoirbanden verlaagd. 

Bushaltes 
!0ch blijven er nog veel wensenVer. Zo heeft de VSL nog niet mee
fewerkt aan de verbetering van
Ushaltes en heeft Heerlen nog

feen aangepast openbaar toilet in
et centrum. 

�e Werkgroep vraagt ook om een 
verplaatsing van de parkeerplaats 
0 
°

0r invaliden in de Klomp, die nu 
wp een helling ligt. In de wijk Zes
v egen zouden meer verlagingen 
0 an

b 
het trottoir moeten worden aan

.,e racht. 

Beloning van 
ruim 11 mille 

�ERZOGENRATH/HEERLEN -
8 e Duitse eigenaar van een Daimler 
v:nz Cabriolet heeft een beloning· 
e
n ruim elf mille (10.000 DM) uit

f 1,0ofd voor degene die de 'gouden
iip levert die leidt tot terugbezor
b�g van de auto. De cabriolet,
d uw metallic van kleur en een
2inkerblauwe bekleding, werd op 
te april om tien uur 's avonds uit 
ni, n bedrijfshal van de firma Benne
l{ 

ann aan de Nieuwstraat 211 in 
\\> erzo_rgenrath gestolen. De auto 

as IUet voorzien van een kenteken. 

Man beschadigt 
veertig auto's 

�ERKRADE - Een 23-jarige
erkradenaar wordt ervan ver

��cht dat hij zaterdagnacht rond 
hier uur een veertigtal auto's 
E!eft beschadigd in Bleijerheide. 

re vo_ertuigen �tonden gepar
�rd in de Maria Gorettistraat, 
B .�achtstraat, Smedenstraat, 
wle!Jerheiderstraat, Pricksteen-

eg en Kohlbergsgracht. 

�e beschadigingen liepen uiteen
d

an krassen tot lekgestoken ban
v 

en en afgebroken antennes. De
a 
erdachte werd door de politie 

h�_ngehouden op het moment dat 
s:J nabij de kruising Nieuw
t/

aat/Kohlbergsgracht een elec-
iciteitskast in brand stak. 

' 

• De nieuwe Meikoningin van Schinveld met op de 
koninginnen. 

Strijdbijl mei-den 
Van onze correspondent 

SCHINVELD - Corinne Tissingh
is gisteren uitgeroepen tot de
veertigste Meikoningin van de
Schinveldse Jonkheid. 
De 22-jarige ziekenverzorgster in
verpleeghuis Schuttershof werd 
op haar tocht naar het gemeente
huis begeleid door bijna alle
meikoninginnen en nestors van
de afgelopen veertig jaar, inclu
sief de allereerste meikoningin
uit 1954, Hilde Joosten-Boesten. 

Samen met nestor 
men werd de nieu
op het gemeentehuis 
door burgemeester 
jers. De burgemeester 
over de 
van meikoningin en 
Hij hoopte dat de 
ook in de toekomst 
tief zal verlopen. Z
eindigde de strijd om 
veldse mei-den in ee
tussen Jonkheid en 
over wie zich de 
winnaar mag noemen. 

Slechts zes uitvallers in loodzware wandeltocht 

Deelnemer loopt 
'slapend' verder 

BOCHOLTZ - De 28ste editie
van de Mergellandtocht onder
leiding van Wandelsportvereni
ging NOAD Bocholtz zit er weer
op. Van de 127 starters (114 man-'
nen en 13 vrouwen) haalden 
slechts zes deelnemers gisteren
de eindstreep na 135 kilometer
niet. 
Van de uitvallers moest er één
ter observatie naar het zieken
huis in Maastricht worden over
gebracht met oog- en hoofd
klachten. 
Voor de rest was het blaren prik
ken troef. Het warme weer in
combinatie met forse pl�ns
buien, waren daar debet aan. 
,,Maar al met al toch geen bijzon
der zwaar karwei," reageerde
Lenie Hamers namens het bege
leidende Rode Kruis-team. 
Wandelaar Barry Weijers (22) uit
Oirsbeek kende veel prol'.>lemen 
maar wilde niets weten van uit�
vallen. 

Hij loopt slechts incidenteel de
grote wandeltochten en is van
huis uit paardenliefbebber. Na
een val van een pony gaat hij al
zes jaar met een corset door het
leven om zijn aangetaste rugge
wervel te ondersteunen. Boven
dien moest Weijers de slotkilo
meters afleggen met zijn rechter
arm op slot. 

Rechte pad 
"De arm was opengescheurd en
dat veroorzaakte veel pijn. Ook
heb ik hard moeten vechten te
gen de slaap. Sterker nog. Op de
Kapiteinsweg na Maastricht ben
ik slapend verder gelopen. Wan
delgezel Mathieu Hubens heeft
me letterlijk en figuurlijk op het
rechte pad gehouden." 

De meest blijde uitloper was
Klaas van 't Hof uit Volendam. 
Hij bereikte voor de 23ste maal 

de eindstreep van de monster
tocht en kwam daarmee op gelij
ke hoogte met Chris Gijselaers
uit Bocholtz. Laatstgenoemde 
bleef aan de kant wegens een 

lopend vuurtje de ronde gedaan 
in Studio 54. Acht klanten die
nog niet op de hoogte zijn van de 
disco-taxi-spelregels (aanmelden 

Kandidaatstelling 
Brunssum \Vereld 
Folklore Festival 

nog grootser van opzet dan de
Internationale Folkloristische
Parade, zoals die iedere vier jaar
in Brunssum wordt gehouden. 

CIOFF krijgt, omdat het zijn
naam verbindt aan Brunssum, 
meer invlped op de inhoud van 

bij binnenkomst) willen alsnog
met 'Lies' mee. Op verzoek van
de politie moeten zij binnen
wachten. De chauffeuse weet

de parade, het aantal groepen en
de herkomst. Er komt dan een
grotere deelname van echt
authentieke groepen als bijvoor
beeld de Eskimo's. 

Het dagelijks bestuur van de
CIOFF is te gast in Brunssum 
van 8 tot 16 mei. Mogelijk op 10
mei, maar anders aan het eind 
van de week, maakt het CIOFF
bestuur bekend of het zijn goed
keuring geeft aan Brunssum als
kandidaat voor een Wereld Fol
klore Festival. 

Bingelrade bezorgd 
over behoud school 

Van onze correspondent 

BINGELRADE - De basissckool in
Bingelrade voelt zich in haar be
staan bedreigd. Bestuur, team en 
andere geledingen van de school
maken zich zorgen over de toe
komst van de enige voorziening, die
Bingelrade nog rijk is. 

De beschuldigende vinger wijst in
de richting van de gemeente Onder
banken. Die bemoeit zich volgens
de Bingelraadse school teveel met
de redding van de openbare basis
school in Schinveld. 

Doorgereden 
na aanrijding 
met gewonde 

LANDGRAAF - Een tot dusver on
bekend gebleven bestuurder van
een geel-groenachtige Mercedes
met een Akens kenteken heeft za
terdag om 13.50 uur een aanrijding
veroorzaakt op de Europaweg
N oord in Landgraaf. 

De automobilist raakte ter hoogte
van Abdissenbosch uit de bocht en
raakte daarbij een tegemoetkomen
de zwarte Ford Escort. De Ford
kwam daarbij tot stilstand tegen
een lantaarnpaal. De 19-jarige be
stuurster uit Landgraaf liep daarbij
diverse verwondingen op. De man 
die de Mercedes bestuurde reed
zonder te stoppen verder. Hij is
naar schatting 30 jaar oud. Naast
hem zat een vrouw. 

De politie is dringend op zoek naar
eventuele getuigen van het ernstige
verkeersongeval: � 045-328333. 

blessure. 
Van 't Hof na afloop: ,,Ik hoop
over twee jaar samen met Chris
onze vijfentwintigste Mergel
landtocht te voltooien." 

"De basisschool is het enige dat
Bingelrade nog heeft. Winkels,
postkantoor, bankdépendance, alles
is verdwenen. Zelfs de openbaar
vervoer-verbinding is slecht, terwijl
we nu toch erg mobiel moeten zijn.
Als de school ook nog weg is, dan is 
het leven uit het dorp weg," stelt
basisschooldirecteur Leon Paffen. 

Prestigeproject 
"De gemeente zou zorgen dat ook in
de kleine kernen een behoorlijk
voorzieningenniveau blijft. Maar nu
is ze alleen bezig met haar eigen
prestigeproject, de openbare
school. Wij zitten net onder de op
heffingsnorm van 85 leerlingen. Als
de gemeente Onderbanken voor de
scholen een splitsing aanbrengt tus
sen de kern Schinveld en de overige
kernen, dan ontstaan er andere op
heffingsnormen. De kleine dorpen
vallen dan onder een soort platte
landsnorm. Die ligt ergens rond de
70 leerlingen. Dan kunnen we over
leven," zegt directeur Paffen. 

Wethouder Sjef Cleven vindt de kri
tiek van de basisschool voorbarig.
"Als portefeuillehouder ben ik echt
niet zover om te veronderstellen dat
deze school ten onder gaat. Mijn
persoonlijke mening is wel dat er in
het verleden door de gemeente te 
weinig naar oplossingen is ge
zocht." 

Inmiddels is er een gesprek geweest
met de scholen in de kleine kernen.
Begin juni praten ze verder. 
Cleven: ,.De splitsing in aparte ge
bieden is een mogelijkheid. maar·
echte besluiten kunnen pas worden 
genomen als de wet Toerusting en
Bereikbaarheid 1s aangenomen.

Dan kan de gemeenteraad beslissen
of er twee gebieden met verschillen
de opheffingsnormen komen.". 

De jongste deelnemer was Joost
Verbruggen uit Landgraaf. Hij
liep samen met vader Angela de
tocht uit. Joost heeft inmiddels 
de voor deze tocht vastgestelde 

• De eerste klanten van de
disco-taxi vanuit het Heer
lense centrum. 

Foto: CHRISTA HALBESMA 
,,
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!echter niets van deze last minute 
boeking en zij zet met haar busje · 1
koers richting Hoensbroek. Een : 
sprint à la Lewis van eigenaar · 1 
Roel weerhoudt het achttal er- : ' 
van alsnog een 'dure' taxi t� :1 1· 
nemen. 1: 
Op het kruispunt Wilhelmina- : /
plein-Willemstraat lukt het Roel · 1 

de buschauffeuse attent te ma- : . 1 
ken op het organisatorische fout-
je. ,,Geen probleem," zegt Lies. ·
,,Ik rijd graag en ik sta volledig 
achter de opzet van de disco- .

1 taxi." 

Op straat praten Roel en zijn
echtgenote Hetty nog even na
over de 'eerste disco-taxi' in 
Heerlen-centrum. Zij komen tot
de conclusie dat het experiment
is geslaagd en zij besluiten zon
der verder overleg de disco-taxi
zaterdagnacht opnieuw in te zet
ten. 

Wat beter kan 0éés moet) is de
planning. Vraag het maar aan
Lies. Zij is nooit eerder van Zes
wegen, via Nieuw Einde, Heer
lerheide, Heksenberg, Treebeek
en Brunssum naar Hoensbroek
gereden. 

Bewoners eisen 
uitvoering van 
renovatieplan 
Ailbertuslaan 

KERKRADE - De bewoners var
de Ailbertuslaan in het Kerkraads,
Rolduckerveld eisen spoedige uit 
voering van het renovatieplan er
volledige verwijdering en vervan
ging van de asbesthoudende glasal
platen. Ook 

• De intocht van de gladia
toren in Bocholtz. Zij legden
135 kilometer wandelend af. 

Foto: DRIES LINSSEN 

minimumleeftijd van zestien jaar
bereikt. ,,Vorig jaar heb ik uit
voerig sfeer geproefd. Door de 
coaching van pa, de perfecte ver
zorging van het Rode Kruis en
de steun van ma langs kant ben
ik niet in de problemen geweest.
Je moet geregeld eten, voldoen
de drinken, zouttabletjes nemen
en de krachten verdelen_" 

'NOAD-vrouw' Gerrie Hodia
mont (48) liep de tocht voor de
derde maal. ,.Ik wil er vijf uitlo
pen. Dan krijg je een aparte her
inneringsmedaille. Ik heb veel
slaap moeten overwinnen. Ge
lukkig zorgde de walkman voor
voldoende vitaminen. En als je
dan op vijftien kilometer van de 
finish de stal ruikt, dan geef je
niet meer op." 

Gerrie Hodiamont vormde na af
loop met de andere 120 uitlopers · \
het middelpunt in de Bocholtze ,Wilhelminazaal. Daar werden de 

1 dappere, maar dodelijk vermoei-
de wandelaars officieel ontvan- i 

,1 gen en gehuldigd door wethou-
ders Ewals van Simpelveld..;. 

1 
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