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Vader 

1 Als er in de wereld van de ha
iedissen een eretitel "vader van 
et iaar" bestaat dan komt deze erevermelding dit keer toe aan de 

Op bovenstaande foto afgebeelde 
�aragdhaged1s nit het terra
!'ium van Math Arets in Eygels
�en . Hij is de vader van maar 
�st zeventien jonge hagedisjes. 
,,.,.en uniek aantal", vond Math 
-'_tets, die deze blijde gebeurtenis 
llia onze fotograaf best aan de 
llî>_enbaarheid wilde prijsgeven. WtJ kunnen er nog aan toevoegen, 
<llltvader en kroost het uitstekend 
lrlaken . 

Diëtisten 
� �it de komst van staatssecre
Qris Klein naar de Scholenge

'111.eenschap Wachtendonck in 
�eerlen. hebben mensen , die niet 
elemaal op de hoogte waren, af-

::lei�, dat de staatssecretaris de
.:deling diètetiek officieel is 
"V111,en openen . Niets is minder 
raar want deze studierichting 
;staat al negen jaar. En de 
t· achtendonck heeft naar schat
ving al een 40-tal diètisten afgele-

erd. ,Dat moet kloppen" vond 
fze man van Palemig toen hij 
/ervan hoorde. ,,Het valt mij op,
t <lt er al enige verbetering begint 
� komen in de lijn van de Lim
vf!rgers". 

Verkeers
commissie 
• Al,, de stadsplannen , die de
9"e1neen t,, fJ eert en momen teel on
clerhande,1 heeft , klcia r zij n .  is het
?aak dat het verkeer er ook vlot
Cioorheen. kan. En dat is alleen te 
'berwezenlijken met computers, 
Verkeerslichten en meer van dezelllodeme regelapparatuur. Deleden van de verkeerscommissie 
!Villen, als ze het gemeentebestuur 
llloeten adviseren , geen kat in de ?ak hebhen. Daarom zijn de leden
Van de commissie woensdagmor
Uen in a lle vroegte naar Hilversum vert rokken om bij Philips ter 
�laatse eens poolshoogte te gaan 
1emen. Het duizelde de Heerlense 
berkeerndeskundigen wel een 
/et3e toen zij alles hadden ge-

le!! . 

Zorgeloos 
� _Alle goede adviezen van de pottie halen nog maar weinig uit 
ais Wij in D'r Nicola lezen, dat be
�orgers nan dit wijkblad meld-

en, dat op 28 juli twintig deuren 
�Pen stemden en op negentien 
et eu.ren de vermelding prijkte, dat 
t

e bewoners op vakantie waren. 
n de redactie van D'r Nicola concludeert: ,,Dat waren 39 liui

� Waar dieven op zouden kun
,\,� loeren om hun slag te slaan. 
d er niet bij u is ingebroken
n 
ank dan God, dat Hij de dieven

� tet_op uw pad heeft gevoerd". En 
n� is het. Wij konden van dit 
1_/.ettws kennis nemen omdat D'r1Cola ondanks de moeilijke finonciële positie toch weer is verschenen.  

Complimentje 
I W· h . 

D' 't 
_ _  lel Hermans, gast eer in r

lt/.
�ee_re in Eygelshoven, heeft een

9 
1nisterieel complimentje gekre

lt/.�- Van Landbouw- en Vi;c;serij
lo tnister Fons van der Stee nog 
d el. Toen deze hoge gast dezer 
v?gen in Eygelshoven was werd 
li)el Hermans gevraagd in alle
€Jl een receptie te organiseren. 
d n dat deed Wiel tot grote tevre
,t ettheid van de minister, die hem 
t at met evenveel woorden liet we
::,- Nu bloost Wiel Hermans niet j eer zo snel bij hoge compliment
,,._
es sedert enkele jaren geleden 

/0onprinses Beatrix geheel on
/rtvadit bij Wiel binnenstapte 
1/

e in korte t�jd een voortreffe
l Jke bi<fstuk tevoorschijn wist te 
(:;eren. De stoel waarop Beatrix 
e 

en zn t. heeft nog steeds een er-
8�1aats in Wiels gerenommeerde 
"•1.Llzaak. 

Verhuisd 
: Juist nu het interessant begint 
st Worden aan de Coriovallum-raat te Heerlen, waar het Ther
�mnseum bijna klaar i�, gaat 
0 e Stichting Samenlevmgsop
lc 
01.1.w nerhuizen . Naar de Val

menburgerweg 75 , waar men wat 
1cJ�r ruimte ter beschikking 
h �gt_ Nu moeten wiJ er eerliJk
,/1dshalvé aan toevoegen, dat de 
t{

skundigen van de SOM geen 
1c1t hebben om veel na.ar buiten te 
'l{ en. En aan de kleur van de 
0o{mien zullen de Heerlenaren 
11! moeten wennen. Raadslid 
'to evrouw Diederen heeft al laten 
schten • dat ze ervan was ge-

Tokken. 

CDA bang voor zwaar verkiezingsverlies 

r aa s wet ou er 

wor t niet vervan en 
Van onze verslaggever 

KERKRADE - Het gemeentebestuur
van Kerkrade zal het komende jaar 
zonder vierde wethouder moeten 
doen, nu bestuurder Sprokel zijn 
toekomst bij projectontwikkelaar 
Mesterom is gaan zoeken. Deze ver
rassende beslissing nam gisteravond 
de Kerkraadse gemeenteraad. De 
CDA-fractie stelde bij monde van het 
raadslid van Leeuwenstein dat de 
kans op prolongatie van deze zetel na 
de gemeenteraadsverkiezingen vol
gend jaar te onzeker is. Met andere 
woorden: de Christen Democraten 
zijn bang dat de kiezers hun volgend 
jaar een gevoelige klap zullen toe
brengen, waardoor ze ongetwijfeld 
een wethouderszetel zullen verlie- . 
zen. 

Al eerder hadden de andere fracties 
laten weten dat de vacature Sproke! 
beter niet opgevuld zou kunnen wor
den. De CDA had, de zetel claimende, 
vooroverleg met de fracties gepleegd 
en kwam gisteravond met zijn  verras
sende mening. De gang van zaken viel 
bij PvdA-fractieleider Hermans in het 
verkeerde keelgat: ,,U neemt nu het 
initiatief", zei hij tegen het CDA: 
,,terwijl wij eigenlijk het voorstel heb
ben gedaan. U had dat buiten de 
raadsvergadering wel eerder kunnen 
laten weten". Een ander motief om 
geen nieuwe kandidaat te wagen aan 
deze voor de toekomst zeer onzekere 
post was de onmogelijkheid om ie
mand in een jaar in te werken in 
Ruimtelijke Ordening, Milieuzorg en 
de daarmee samenhangende proble
matiek. 

Herindeling 
De Kerkraadse gemeenteraad vond 
verder dat Heerlen in het kader van de 
herindeling wel wat ruim is bedacht 
door Gedeputeerde Staten. PvdA
woordvoerder Hermans stelde dat de 
grootte van Heerlen wel eens een 
breuk zal kunnen betekenen in de 

Opstopping van 
verkeer door een 

brandende gasslang 
NUTH - Een brandende gasslang
heeft gistermiddag op het kruispunt 
De Dael in Nuth voor een verkeer
sopstopping gezorgd. Voor de veilig
heid werd het verkeer op het kruis
punt omgeleid totdat alle gevaar 
geweken was. Er hebben zich geen 
ongelukken voorgedaan. 

Op het kruispunt werd aan telefoon
verbindingen gewerkt, waarbij ge
bruik wetd gemaakt van een gasfles. 
Tijdens dat werk sprong een gasslang 
en het uitstromende gas vatte vlam. 
Meteen werd een hoeveelheid zand 
over het vuur gegooid, dat daardoor 
meteen doofde. Uit veiligheidsover
wegingen werd het verkeer omgeleid 
en de Heerlense brandweer werd in
geschakeld om de zaak te controleren. 

BRUNSSUM - Enkele leden van de
groep Carboon verzorgen zondag 28 
augustus vanaf 11,30 uur in het ont
moetingscentrum D'r Bri�ke Oave 
een koffieconcert. De groep brengt 
enkele liedjes ven de langspeelplaat 
"Witse nog Koempel" ten gehore. De
entree bedraagt f 1,50 inclusief een
kop koffie. 

samenwerking tussen Oostelijk Mijn
gebied-gemeenten: ,,Voor de even
wichtige samenwerking is het beter 
dat de de grootste plaats niet groter is 
dan twee andere samen". Heerlen 
krijgt volgens de GS-plannen 128.000 
inwoners tegen Kerkrade 64.000. Het 
gemeentebestuur stelt echter voor 
ook Simpelveld, Bocholtz, het indu
strieterrein de Beitel en een klein·deel 
van Schaesberg te claimen. Hier kon 
de raad zich volledig mee verenigen. 
Ook de CDA'er van Leeuwenstein is 
bang voor de moloch-functie van 
Groot-Heerlen: ,,Dit zou kunnen lei
den tot een onevenwichtige situatie 
bij de samenwerking", aldus van 
Leeuwenstein die veivolgde: ,,Het 
schijnt erom te gaan dat Heerlen ook 
voor een klein deel grensgemeente 
wordt, via de grensovergang Bocholtz. 
Kerkrade moet echter een volwaar-

Project omvat in 
totaal 167 woningen 

Eerste spade 
gestoken voor 
, ,De Tichel ' '  

HEERLEN - Daartoe uitgenodigd
door voorzitter Frans Spreksel van
de Bouwvereniging Heerlen heeft di· 
recteur H.L. Peeters van deze bouw
vereniging woensdagmiddag in te
genwoordigheid van . het bestuur, 
gemeentelijke topfunctionarissen, 
architect en bouwheer de eerste 
spade gestoken voor het bouwpro
ject De Tichel op een terrein tussen
Tichelbeekstraat-Benzenraderweg 
en Keulseweg in Heerlen. 

Het door de architektengroep Sig
mond b.v. tè Heerlen ontworpen pro
ject omvat in totaal 167 woningen, 
waaivan zes eengezinswoningen en 
161 flatwoningen in variaties van vier 
tot zeven woonlagen. Foeckerts 
Bouwbedrijven b.v., die acht jaar ge
leden voor deze lap grond al een plan 
ontwierp, gaat het bouwen. De totale 
investering beloopt 13 miljoen gulden 
en te verwachten huurprijs zal met in
gegrip van de seivicekosten 425 gul
den per maand bedragen. Op het bin
nenterrein worden 134 parkeerplaat
sen aangelegd met wegen, looppaden, 
terrassen en groenvoorziening. De 
wooneenheden worden modem geïso
leerd in de vorm van wand- en dakiso
latie en met isolatieglas. Dat bespaart 
energie. Het vormt tevens een afwe
ring van het rumoer van de autoweg. 

Tichelbeek 
In zijn toespraak voor het steken van 
de eerste spade ging de heer Peeters 
in op ontstaan en loop in de eeuwen 
van de Tichel beek, die haar naam ont
leent aan de steenbakkerijen, die in de 
vorm van open veldovens langs de 
bedding stonden. Men hoopt het pro
ject De Tichel binnen twee jaar gere
aliseerd te hebben. ,,Maar dan zullen 
wij andere werktuigen moeten ge
bruiken dan de spade, waarmee de 
heer Peeters zo juist heeft gewerkt" 
zei directeur Henk Crumbach aan 
Foeckert in zijn dankwoord. 

( ADVERTENTIE) 

U bent uw eigen naam 
In lood waard 

Heeft u 'n goede buur, of 'n verre vriend, die ook graag elke morgen 
deze fijne krant in zijn bus wil zien glijden? Geef hem op als abonnee en 
uw naam wordt door öns in lood vereeuwigd (gevernist). Bijzonder leuk 
als snuisterij in de letterbak, als pressepapier, of als hoogst origineel 
naamstempel. Dit hebbeding is voor u als u onderstaande bon invult en 
in een ongefrankeerde envelop opstuurt naar:

Lil)'lburgs Da�blad, Antwoordnummer 46, 6400-VB Heerlen

lBOI - --
1 
1 
i 

! 

Dit is uw nieuwe abonnee: 
naam: . . . . . .  _ _ _  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ _ _ _ _ _  . .  _ 
adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
woonplaats: . . . . .  _ . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . .  . 
betaalwijze: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ .

En ik wil graag mijn naam in lood: 
naam: . . . . . . . . . . . . . .  · . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _ _ . 
woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _  
Wiit,u het als volgt maken: 

(max. 16 letters. Spaties tellen ook als letters).

Limbur9s Da9blad ·
·n fijne krant

l.-------- ------ ----

dige grensgemeente worden en mag 
daarbij deze grootste grensovergang 
niet missen". Ook Hermans vond dat 
Kerkrade Limburgs toeg_angspoort 
niet mag worden onthouden. 

Bushalte 
Verder bogen de volksvertegenwoor
digers zich over de proefplaatsing van 
een bushalte in de Poststraat. Mid
denstanders en bewoners schreven 
zeven brieven aan de Raad om dit te 
verhinderen. Vooral PPR-afgevaar
digde Meys pleitte voor verplaatsing 
van dit idee naar het Oranjeplein, op 
milieuhygiënische gronden. Zo zou de 
geluidshinder ondraaglijk worden, de 
verkeerssituatie ontoelaatbaar en de 
stank niet bevorderlijk voor 's mensen 
gezondheid. CDA'er van Leeuwen-

stein was het daarmee helemaal eens. 
maar stelde in een stedebouwkundig
fylosofisch betoog dat het voor de stad 
Kerkrade beter is de bushalte 120 
meter dichter bij het voetgangersdo
mein te leggen. dus in de Poststraat. 
PvdA-woordvoerder Hermans was in 
eerste instantie tegen plaatsing in 
Poststraat, omdat bijna alles tegen dit 
idee spreekt, maar omdat hij later 
ontdekte dat het om een proef ging, 
stemde hij met de B. en W.-ideeën in. 
Wethouder Sproke!, die zijn fractie
genoot van Leeuwenstein volgde met 
een lang achtergrondbetoog, stelde 
dat de plaatsing van de bushalte in de 
Poststraat de publiektrekkende bete
kenis zou hebben van vier warenhui
zen samen. Hiervoor zwichtte vrijwei 
de geheleraad, met het gevolg dat zeer 
binnenkort de beuk gaat in de Post
strnat. 

itw.lW 
·':-=,�·werd een k[ein'•begin gemaakt van een omvangrijk proje�t
door de heer Peeters.

Eerste steen voor 
Bouholtze school 

BOCHOLTZ Woensdagmiddag 
werd door burgemeester Persoon 
van Bocholtz de eerste steen gelegd 
voor de nieuwe 9-klassige basis- en 
3-klassige kleuterschool, die naast de
nieuwe sporthal Bocholtz aan de
Wijngracht wordt gebouwd. Hij met
selde met vaardige hand hiervoor
een hardstenen blok in het trasraam.
De heer G. Vaessen, voorzitter van de
Stichting katholiek onderwijs Bo
choltz, heette een gezelschap van
plusminus 50 genodigden welkom en
gaf een relaas van de moeilijkheden
bij deze scholenbouw waartoe reeds
in 1964 besloten werd.

Burgemeester Persoon dankte allen 
die hadden meegerekent Bocholtz 
eindelijk deze twee noodzakelijke 

scholen te geven. Directeur Verhaag 
van Marcel Muyrés Sittard, die naar 
plannen van architect Hoen. Ubachs 
en Roomans uit Maastricht het plan 
gaat realiseren. dankte voor de pret
tige samenwerking en beloofde de 
bouw zo snel mogelijk klaar te maken. 
Nadat het eerste dekklaar is, zal men 
overschakelen naar de verbouwing 
van de basisschool aldaar. Het werk 
aan de Groene Boord gaat ruim 1 ,2 
miljoen gulden kosten, terwijl de 
nieuwbouw aan de Wijngracht op 
2. 166.177 gulden geraamd is. Mede
aanwezig waren de inspecteurs van
basis- en kleuteronderwijs de heren
Delnoy en Crijnen, wethouder Hof.
man, pastoor Vreuls. kapelaan Han
neman, de heer Knoors van de school
raad Kerkrade, zusters uit het Bo
eholtze klooster, hoofd en leerkrach
ten van alle plaatselijke scholen van
basis- en kleuteronderwijs. Burge
meester Persoon nodigde tut besluit
allen uit tot een gezellig samenzijn in
de kantine van de sporthal.

• Burgmeester Persoon als metselaar

B. EN W. OVER HERINDELING: 

,,Bingelrade inderdaad 
moeilijk te handhaven'' 

BINGELRADE - Het college van B. 
en W. van de gemeente Bingelrade is 
met Gedeputeerde Staten van me
ning dat een "gemeente van een 
grootte als de onze" moeilijk te 
handhaven.is. In het algemeen zijn B. 
en W. echter van mening dat bij de 
hei:-indelingsplannen van GS "twij
fels kunnen worden uitgesproken".
Hoewel dus de herindeling ten aan
zien van Bingelrade als juist wordt 
ervaren willen B. en W. niet zomaar 
achter het voorstel van GS gaan 
staan waar het de concrete samen
voeging van Bingelrade met de ge
meenten Oirsbeek, Jabeek, Merkel
beek, Schinnen en een deel van Am
stenrade betreft. 

In een aan GS kenbaar te maken al
ternatief voor samenvoeging kiest 
Bingelrade voor de samenstelling van 
Bingelrade met Schinveld, Merkel
beek, Jabeek en de kern van Doen
rade (nu gemeente Oirsbeek). 
Overigens is er tussen de gemeenten 
Schinveld, Merkelbeek, Jabeek en 
Bingelrade overleg gevoerd over de 
herindelingsplannen van GS en B. en 
W. constateren dat ook in hPt tweede
overleg tussen gemeenten die tot de
nieuwe gemeente Oirsbeek zouden
moeten gaan behoren "eensgezinde
standpunten niet altijd aan te wijzen
waren." De gemeenteraad van Bingel
rade komt bijeen op vrijdag 26 augus
tus om 19.30 uur.

• Carola Kerres
. . .  oog in oog met James Hunt . . .  

Kameel droeg Carola door de voorselectie 

Kerkraadse naar 
verkiezi ng miss 
G rand Prix '77 

KERKRADE - De 25-jarige Carol a 
Kcrrcs uit Bleijerheide neemt 
vandaag in Zandvoort deel aan de 
verkiezing voor de miss-Grand 
Prix '77. Bij een voorselectie werd 
zij samen met nog negen andere 
kandidaten uitgekozen om aan de 
verkiezing deel te nemen. De 
winnares van deze verkiezing 
treedt samen met twee secondan
tes op als gastvrouwe ,bij de hul
diging van de coureur die zondag 
op het autocircuit in Zandvoort 
de Grote Prijs van !1:ederland 
wint. 

D0 Kerk1·aad:;c' k:rndid0tl0 

1 ,  n; l 't 
zelf op het iûve gekomen om aan 
de verkiezing deel te nemen. Twee 
dagen voordat de voorselectie 
plaatsvond, kwam ze te weten dat 
ze voor de misstitel in aanmerking 
kwam. Bij wijze van grap had haar 
broer Riks (23 jaar) een foto van 
haar naar de organisatoren ge
stuurd. Op de foto, die tij dens de 
vakantie in Tanger werd gemaakt. 
zit Carola op de rug van een ka
meel. Volgens haarzelf is het aan 
deze orig'nele opname te danken. 
dat ze door de voorselectie kwam. 
Ze denkt er helemaal niet aan dat 
ze werkelijk een kans maakt om 
miss-Grand Prix te worden . .,Van 
de tien kandidaten ben ik de enige 
die voor de eerste keer aan een 

dt'rgelijke verkiezing deelneem.  de 
anderen zijn allen zogenaamde lw-
1·oepskrachten. die regelmatig aan 
de een of and,2r mi sstiicl mc•e
doen·•. 

Belevenis 
Zelf zou Carola Kerres ook niet op 
het idee komen om zich hiervoor te 
laten inschrijven en kan er dus ook 
niet wakker \:an liggen dat de k.:i11< 
om de titel te behalen zeer gcnn" 
i:;. Nu ze er eenmaal - zij het g,'.: 
dwongen - aan begonnen is. vindt 
ze het wel leuk ct,,t ze in ieder .c.cvul 
de wedstnjd<en in Zand\'oort van
uit de rennerspits mag meemaken. 
.,Dat is voor mij een hek beleve
nis'', zegt Carola die een vaste bl'
zoekster is van het circuit in Zand
voort evenals de renbanen in 
Duitsland en België . . . Het is eigen. 
lijk jammer dat er in deze omge. 
ving zo weinig belangstelling voor 
deze mooie sport bestaat". merkt 
Carola tussendoor nog ,•,·en op. 
Voor de jury, die vanavond d,_. 
gastvrouwe voor de Grand Pnx zal 
aanwijzen en waarin ook d(: En
gelse autocoureur James Hunt zit
ting heeft. zal haar belangstelling 
voor deze sport goed van pas ko
men. 

Marokkanen wil len alle�n in groepsverband vertrekken 

Brunssum kan , ,Egge' ' 
niet leeg krijgen 

BRUNSSUM - De gemeente 
Brunssum slaagt er nog 
steeds niet in de ontruiming 
van het voormalig barakken
kamp "Egge" af te ronden. Op 
dit moment wonen er nog 
zo'n 70 mensen waaronder 
een vrij grote groep Marok
kanen. Deze gastarbeiders 
willen het barakkenkamp al
leen ontruimen als ze in 
groepsverband naar een an
dere huisvesting kunnen ver
trekken. Tijdens de laatste 
raadsvergadering in Bruns
sum bleek dat een aantal 
raadsleden veel moeite had 

Wegen Bingelrade 

krijgen een beurt 
BINGELRADE - B. en W. van Bingel
rade willen 38.161,20 gulden ter be
schikking stellen voor de verbete
ring van een aantal wegen in de ge
meente. De Waanderweg, de Grey
aertsweg, de Grachtweg en een deel 
van de Dorpsstraa t  vanaf het tank
station tot de Einderstraat worden 
voorzien van een nieuwe slijtlaag en 
in andere wegen wordt de toplaag 
ook verbeterd in gevallen waarin dat 
nodig is. De gemeenteraad van Bin
gelrade komt bijeen op vrijdag 26 
augustus om 19.30 uur. 

met het alweer dekken van 
het exploitatietekort van het 
grotendeels leegstaande 
"pension Egge" ter hoogte 
van 43.700 gulden. 

Temeer bleek er onvrede met het 
voorstel van B. en W. omdat het pen
sion Heisterberg in Hoensbroek ook 
nog financieële steun van de g,,_ 
meente Brunssum krijgt. Pogingen 
om de groep Marokkanen CJndcr t.,  
brengen in het voormalige kantoor 
van de woningvereniging -Brunssu m 
aan de Prins Hendriklaan zijn mis
lukt. Raadslid J. van dr. Zee (PvdA ) 
maande het college van B. en W. tot
spoed bij het zoeken van andere huis
vesting voor de alleenstaanden in 
.. pension Egge". Hij vond dat de onge
rustheid onder de bewoneff over hun 
toekomstige huisvesting dringend 
weggenomen moest Worden. Volgens 
wethouder Borger zou in de Rcgcn
tessestraat een flat voor huisvesting 
van alleenstaanden gebouwd worden 
waarin misschien de Marokkanen te
recht zouden kunnen. 

Problemen 
De inschakeling van een maabchap
pelijk werkster die met de pension
bewoners de problematiek zou moe
ten doorpraten is eveneens op niets 
uitgelopen. ,,Geloof nu maar van m1.1 
dat deze mensen hun problemen 
zeker niet voorleggen aan een vrom,·. 
daarvoor ben ik te vaak in Mohain rnc
daanse landen geweest''. aldus raad
slid T. Racts (CDA). Burgemeester L. 
Hoogland moest erkennen dat er op 
korte termijn geen oplossing voor
handen zou zijn. 

( ADVERTENTIE) 

.�� · 
· Pruimen zijn nu spotgoedkoop
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