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Vaclav Havel: 'Europa hoeft verenigd Duitsland niet te vrezen'

Praag krijgt hulp van Bonn
MÜNCHEN - De Bondsrepubliek is bereid aan
Tsjechoslowakije alle hulp te bieden waaraan het
behoefte heeft. Dit heeft de Westduitse president,
diehard von Weizsacker, gisteren verklaard tegen
de nieuwe president van Tsjechoslowakije, Vaclav
ttavel. Havel maakte gisteren zijn eerste reis naar
het buitenland en bracht bezoeken aan de DDR en
later op de dag aan de Bondsrepubliek.

President Weizsacker noemde Ha-
vels bezoek een teken van een 'nieu-
we, goede relatie tussen buurlan-
den. Hij beloofde Praag alle hulp
bij onder andere het openstellen
van nieuwe grensovergangen, ver-
keersverbindingen en samenwer-
king op gebied van milieu en cul-
tuur.
Havel sprakeen halfuur met bonds-kanselier HelmutKohl, die herhaal-de dat Bonn met 'allekracht' de her-
vormingen steunt diein Tsjechoslo-
wakije worden doorgevoerd in poli-
tiek en economie.
Eerder dinsdag verklaarde Havel
tijdens zijn bezoek aan de DDR dat
Europa een verenigd Duitsland niet
hoeft-te vrezen zolang dit democra-
tisch is.
„Democratisch bewustzijn en een
democratisch systeem in Duitsland
zijn belangrijker dan de vraag of het
een natie van 60 of van 80 miljoen
inwoners wordt", verklaarde hij tij-
dens een persconferentie. Daarom
moeten Bonn en Oost-Berlijn wach-
ten tot de euforie over de opening
van de Berlijnse muur is geluwd
voor zij, in overleg met de rest van
Europa, over hun toekomst beslis-
sen. „Een democratisch Duitsland
mag zo groot zijn als het wil", aldus
de Tsjechoslowaakse president.
Havel ontmoette in Oost-Berlijn
president Manfred Gerlach en de
Oostduitse premier Hans Modrow.
De twee staatshoofden spraken zich
er voor uit nog dit jaareen topconfe-
rentie te houden van de Comecon
en steunden de vorming yan 'een
Europees huis waar alle mensen in
vrijheid en zonder wantrouwen
kunnen samenleven. " De Tsjechoslowaakse president Vaclav Havel inspecteert een gat in de Berlijnse Muur bij deBrandenburger Toraan Oostduitse zijde. Zijn ministervan buitenlandse zaken, JiriDienstbier

(voorgrond), kijkt toe.

Niets mis met
kant en klare

voedselpakketten
Van onze verslaggever

LIMBRICHT - Er zijn geen aan-
wijzingendat door detaillistenin
Limburg kant en klare voedsel-
pakketten voor Roemenië tegen
veel te hoge prijzen worden ver-
kocht. Dit is een geblekenuit een
onderzoek van het Rode Kruis
Limburg.
Bij het provinciaal bureau van
het Rode Kruis in Limbricht
kwamen vorige week signalen
binnen dat zakenlieden een
slaatje probeerden te slaan uit de
nationale hulpactie door voed-
selpakketten tegen 'woekerprij-
zen' aan te bieden. De pakketten
zouden bovendien niet de juiste
samenstelling hebben.
Het Rode Kruis nam die berich-
ten serieus en startte onmiddel-
lijk een uitgebreid onderzoek.
„Wij hebben echter niets kunnen
vinden waaruit blijkt dat er met
de verkoop van die pakketten
iets niet in orde is. Daaruit con-
cluderen wij dat het slechts ge-
ruchten zijn", aldus coördinator
Harrie Wijermars van het Rode
Kruis in Limbricht desgevraagd.

" Zie ook pagina 4

het weer

Somber
Ook vandaag zullen geen oce-
aanstoringen tot onze omge-
ving kunnen doordringen. Wel
komt veel bewolking en mist
Voor. De wind is zwak uit zuid
tot zuidoostelijke richting en
het kwik loopt op tot 3 a 4 gra-
den.Na vandaag komt er gelei-
delijk meer wind, een langza-
me stijging van de middag-
temperatuur en een verminde-
rende kans op nachtvorst.
Voor actuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346

VANDAAG:
zon op: 08.49 onder: 16.41
maan op: 11.27 onder: 23.18

Morgen
zon op: 08.48 onder: 16.42
maan op: 11.41 onder: 00.41

DDR belooft
Muur spoedig
weg te halen

OOST-BERLIJN - De DDR treft
voorbereidingen om dc Muur in
Berlijn definitief neer te halenen
te vervangen door gewone grens-
installaties.
De Tsjechoslowaakse president
Vaclav Havel verklaarde gisteren
in Oost-Berlijn dat de Oostduitse
president Manfred Gerlach hem
had gezegd dat de 161 kilometer
lange witte, uit beton opgetrok-
ken barrière - het symbool van
de Koude Oorlog - op de nomi-
natie staat te worden gesloopt.

Mogelijk banen in Kerkrade weg

Afslanking op
komst bij AID

KERKRADE - De komende vierjaar verdwijnen er bij de Algemene
Inspectiedienst (AID) van het mi-
nisterie van Landbouw en Visserij
waarschijnlijk 73 van de in totaal
650 arbeidsplaatsen, zo blijkt uit de
nieuwjaarstoespraak van de direc-
teur van de AID, mr G.A. Kostwin-
der. Een woordvoerder van de AID
kan nog niet vertellen of en hoeveel
banen er zullen wegvallen bij het
hoofdkantoor van de AID in Kerk-
rade, waar negentig mensen wer-
ken. Een afslanking is volgens hem
niet uitgesloten.

AID-directeur Kostwinder wil ech-
ter nog proberen het ministerie op
andere gedachten te brengen over
de inkrimping, die onderdeel is van
een algemene afslankingsoperatie

bij het ministerie. Een reductie tot
nul zal dat echter niet opleveren, zo
verwacht ze.
De directeur verwacht dat het
grootste deel van de inkrimping
door natuurlijk verloop kan worden
opgevangen en ze gaat er vanuit dat
er geen gedwongen ontslagen zul-
len plaatsvinden.

De directeur heeft verder bekend
gemaakt dat er dit jaar een intern
onderzoek zal worden gehouden bij
de AID. Inzet van mensen en mid-
delen over de diverse vakgebieden
van de dienst en de verdeling daar-
van over de diverse inspecties zul-
len kritisch worden bekeken.

0 Zie verder pagina 17

Kritiek
Het Rotterdamse bergingsbedrijf
Smit Internationale, dat samen met
Wijsmuller uit Urnuiden betrokken
is bij het verslepen van de olietan-
ker, heeft kritiek geuit op de Spaan-
se en Marokkaanse autoriteiten.
Wanneer die de bergers twee weken
geleden niet hadden verboden de
Kharg-5 naar rustiger wateren on-

der de Spaanse kust te slepen, had
de nu dreigende milieuramp kun-
nen worden beperkt.
Juist uit vrees voor een milieuramp
moest de Kharg-5 verder deAtlanti-
sche Oceaan op worden gesleept,
terwijl Smit Internationale de su-
pertanker in rustiger water voor de
kust wilde brengen om het daar
(provisorisch) te repareren.

De Marokkaanse kust wordt ook be-
dreigd door olie afkomstig van de
Spaanse tanker Aragon, die in
zwaar weer ten noorden van het
eiland Madeira is gaan lekken. Bei-
de olievlekken bedreigen stranden,
belangrijke visgronden en een ge-
bied waar veel vogels overwinteren.

Greenpeace
De milieuorganisatie Greenpeace
vindt dat Marokko en Spanje veel te
laks hebben gereageerd op het on-
geluk. Greenpeace heeft ook kritiek
op de bestrijding met chemicaliën
van de olievervuiling. Daardoor
wordt de milieuschade alleen maar
erger, meent Greenpeace, die vindt
dat deolie van het water zou moeten
worden opgeveegd.

Het is de bedoeling dat de Kharg-5
wordt gesleept naar rustig water ten
zuiden van deKaapverdische Eilan-
den. Daar moet in de loop van vol-
gende week de nog resterende la-
ding worden overgepompt in een
andere tanker.

" Zie ook pagina 4
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Deskundigen oneens over gevaar voor milieuramp

Onduidelijkheid over
olievlek bij Marokko

Van onze correspondent

CASABLANCA/ROTTERDAM -
Het is nog niet duidelijk of de olie-
vlek van 250 vierkante kilometer op
de Atlantische Oceaan de Marok-

kaanse kust zal vervuilen. Als de
weersvoorspellingen kloppen en de
harde wind binnen 24 uur draait, zal
de ruwe olie de Marokkaanse stran-
den overeen lengtevan bijna 300ki-
lometer bedekken, zo verwachten
milieudeskundigen. Andere des-
kundigen zijn minder pessimis-
tisch: volgens hen is een deel van de
olie al afgebroken door het zware
weer en de hoge temperatuur van
het zeewater.

De ruwe olie is afkomstig uit de
Iraanse tanker Kharg 5, die na een
explosieop 19 december onbemand
op zee drijft. De tanker heeft naar
schatting 70.000 ton van de lading
van 284.000 ton ruwe olie verloren.
Daardoor dreigt een ernstige mi-
lieuramp, die tienduizenden Marok-
kaanse vissers brodeloos kan ma-
ken. Ook het toerisme zal schade
ondervinden wanneer de olie de
stranden vervuilt.

Veertien vliegtuigen en zeven sche-
pen waren gisteren nog steeds bezig
de reusachtige olievlek te bestrijden
met chemicaliën.

Doden
Het Rode Kruis verklaarde gisteren
dat het aantal slachtoffers dat tij-
dens de opstand in Roemenië is ge-
vallen, veel lager is dan de aanvan-
kelijke schattingen van 60.000 do-
den. „Tussen de 5.000 en 10.000 zou
een nauwkeurigere schatting zijn"
aldus de voorzitter van de Liga van
Rode Kruis-verenigingen, Par Sten-
back, gisteren vanuit Helsinki.

Amnestie voor
tweederde allé
gevangenen in

Tsjechoslowakije
PRAAG - Bijna tweederde van de
gevangenen in Tsjechoslowakije zal
onder de nieuwe amnestieregeling
van president Vaclav Havel vrijgela-
ten worden. Het Tsjechische minis-
terie van justitie heeft gisteren via
het officiële persbureau CTK be-
kendgemaakt dat al een begin is ge-
maakt met de vrijlating van de
20.000 gevangenen op wie de am-
nestie van toepassing is.

Volgens het ministerie van justitie
is het in de gevangenissen weer rus-
tig nadat de afgelopen weken ge-
vangenen in opstand waren geko-
men.
Van de amnestieregeling, die geldt
tot 21 januari, zijn alleen gevange-
nen uitgesloten die zware misdrij-
ven hebben gepleegd of die mis-
bruik hebben gemaakt van hun po-
sitie als overheidsdienaar.
Tot die laatstecategorie horen enke-
le politici van het voormalige Tsje-
choslowaakse communistische re-
gime, onder wie de voormalige
Praagse partijleider Miroslav Ste-
pan, die sinds 23 december gevan-
gen zit. In zijn opdracht is in novem-
ber een Praagse demonstratie uit el-
kaar geslagen. Dit leidde uiteinde-
lijk tot de omverwerping van het
communistische regime.

Utrecht proefgebied voor bekeuringen
UTRECHT - De regio Utrecht
wordt proefgebied voor de 'wet-
Mulder' die op 1 september in
werking treedt. De bedoeling is
dat het dan gemakkelijker wordt
om de met bekeuringen voor ver-
keersovertredingen gemoeide
bedragen ook werkelijk te innen.
De wet moet vooral een eind ma-
ken aan de ontsnappingsmoge-
lijkheden via leaseconstructies.

Zo zal de kentekenhouder (bij-
voorbeeld een leasebedrij0 de
bekeuring moeten betalen en
kan hij, als hij meent vrijuit te
gaan, pas na betaling gaan proce-
deren. De inning gebeurt cen-
traal, niet meer door vervangen-
de hechtenis, maar door beslag
op bank- en girorekeningen, loon
en uitkeringen.

De Utrechtse hoofdcommissaris
van politie mr J. Wiarda zei giste-
ren in zijn nieuwjaarstoespraak
dater justitie en politie veel aan
gelegen is, een eind te maken aan
„het gechicaneer met bekeurin-
gen". De éérste mensen worden
er nu al voor ingezet om aan het
eind van het jaar een zo groot
mogelijk rendement van de nieu-
weregeling te kunnen hebben.

sport
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Roemenen slaags in Echt
ECHT - Een Roemeense man is
gisteravond tegen zeven uur
neergestoken in het asielzoe-
kerscentrum te Echt. De rijkspo-
litie arresteerde drie andere Roe-
menen die voor de steekpartij
verantwoordelijk worden
geacht. Daarbij kreeg derijkspo-
litie Echt assistentie van omlig-
gende korpsen. Het slachtoffer
hoefde niet naar het ziekenhuis
te worden overgebracht, maar
werd door een plaatselijke arts

behandeld.
Vanwege de taalbarrière kon de
politie het motief nog niet ach-
terhalen. Hoewel gezien de situa-
tie in Roemenië een politieke af-
rekening niet wordt uitgesloten,
denkt de politie eerder dat drank
de aanleiding tot de steekpartij
vormde.

Vandaag zullen het slachtoffer
en de verdachten in het bijzijn
van een tolk worden verhoord.

Regering: 'Volksopstand was niet gepland'

Alle leden Politburo
Roemenië opgepakt

BOEKAREST- Alle leden van
het Politburo van de commu-
nistische partij van Roemenië
zijn gearresteerd. Constantin
Girbea, de woordvoerder van
het ministerie van buitenland-
se zaken, zei niet hoeveel ar-
restaties er zijn verricht of
waarvan de arrestanten kun-
nen worden beschuldigd.

Volgens officiële gegevens telde het
Politburo ruim 40 leden en kandi-
daat-leden, onder wie president en
partijleider Nicolae Ceausescu en
zijn vrouw Elena, die op 25 decem-
ber werden geëxecuteerd wegens
massamoord en grof machtsmis-
bruik.

Volgens generaalNicolae Militaru is
het Front voor Nationale Redding
(FNR), dat na de val van Ceausescu
een voorlopige regering vormde in
Roemenië, niet op de eerste dag van
de revolutie opgericht. Het Front
'opereerde' al zes maanden, aldus
Militaru, de nieuwe ministervan de-
fensie, in een video-opname die op
22 december werd gemaakt in het
gebouw van het Centraal Comité in
Boekarest.

Desondanks verklaarde premier
Petre Roman maandag nadrukke-
lijk voor de Franse televisie dat 'er
niets georganiseerd was' voor de val
van Ceausescu, dat het Front een
'spontane beweging' was die na de
revolutie werd gevormd. De revolu-
tie was de 'inspanning van het hele
volk tegen de dictatuur.

Ook gisteren ontkende de voorlopi-
ge regering met klem dat de volks-
opstand was gepland voordat de
protestbetogingen tegen het geval-
lenregime vorige maand begonnen.
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Ceausescu
Na de executie van de Ceausescu'shoor ik niemand meer tegen de
doodstraf protesteren. Terecht,
want de zaak-Ceausescu toont aan
dat ook beschaafde landen - juist
beschaafde landen - niet zonder
doodstraf kunnen.
LANDGRAAF Bert Fermin

Decennium
In uw krant van zaterdag 23 decem-
ber las ik onder het kopje 'Terugblik
met het oog op de toekomst' onder
meer: „Dezer dagen staan we op het
grensvlak van twee decennia... De
laatste tien jaarvan het tweede dui-
zendtal van onze jaartelling zijn in-
gegaan."

De laatste tijd kom je in allerlei pu-
blicaties steeds meer van dergelijke
uitspraken tegen, waaruit blijkt dat
men het jaar 1990 beschouwt als het
eerste jaar van een nieuw decen-
nium en het jaar 2000 als het eerste
van een nieuwe eeuw.
Naar mijn bescheiden mening be-
gint elk decennium met het eerste
jaar ervan en eindigt het met het
tiende; het eerste decennium van
onze jaartelling begon dus met het

jaar 1 en eindigde met jaar 10. Met
het jaar 11 begon het tweede decen-
nium. Zo voorttellend kom je tot de
slotsom dat het voorlaatste decen-
nium eindigt met het jaar 1990 en
het laatste begint met 1991. En zo
zou je ook moeten concluderen dat
onze eeuw eindigt op het einde van
het jaar 2000 en dat de 21ste eeuw
begint op 1 januari 2001. Heeft men
soms stilzwijgend en buiten mijn
medeweten afgesproken de mooie
ronde jaartellenmaar als beginjaren
aan te houden? En zo niet, waarom
wordt er dan zo slecht geteld?
HOENSBROEK N. van Deelen

Naschrift redactie: Onze jaartelling
begint met het jaar nul. Briefschrij-
ver maakt naar onze, eveneens be-
scheiden, mening een denkfout door
te stellen dat de jaartelling met het
jaar 1 begint.

Schertsinterland
Naar aanleiding van uw verslag vande wedstrijd Nederland-Brazilië het
volgende. Als je als bondscoach met
de afzeggingen van de beste spelers
wordt geconfronteerd, lijkt het dan
niet bevorderlijk radicaal te stop-
pen met het opstellen van de Neder-
landse buitenlanders, ook al zijn ze
dan Europees voetballer van het
jaar.

Het is met deze in de watten gelegde
heerschappen droevig gesteld, waar
het gaat om het vaderlandse eerge-
voel. Andere goede voetballers uit
onze eredivisie staan te popelen van
ongeduld om het oranjeshirt over
de schouders te mogen trekken. De
debutanten kun je niets verwijten,
deze jongens hebben gewoon teweinig voorbereiding gehad om een
bepaald concept te spelen en om el-kander aan te voelen.

Alles is hier afgestemd op Gullit,
Van Basten, Rijkaard, Koeman et-
cetera. Ik ben de mening toegedaan
dat wanneer je een bewuste keuze
maakt (geen 'buitenlanders' in
Oranje) je hier een zeer goed Neder-
lands elftal op de been krijgt. Al zouje dan in Italië vierde of vijfde wor-
den; doe het eervol, doe het zonder
poespas.

Ik heb tijdens de wedstrijd gezien,
dat die knapen van Vitesse er aardig
goed uitkomen. Kijk, die jongens
kennen elkaar en voelen elkaar aan.

Zie dan ook nog de vele voordelen
van het niet selecteren van die 'bui-
tenlanders. Onze eigen jongens
kunnen zich beter ontplooien; Je
bent van het gezeur af van Milaan

dat weigert de spelers af te staan.
Het kost deKNVB geen handen vol
geld meer die 'buitenlandse heren'
hier te krijgen voor de wedstrijd en
trainingskampen. Onze Nederland-
se competitietrainers zullen meer
gewaardeerd worden en wel mede-
werking verlenen dat Oranjeteam
op de been te krijgen. Er is gegaran-
deerd meer publieke belangstelling,
ook voor vriendschappelijke wed-
strijden en onze voetballers vertrek-
ken niet meer massaal naar het bui-
tenland.

HEERLEN H.J. Vestjens

" Marco van Basten

de bezeten bezitter

(cl Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen verteg.

Agente 1
Hierbij wil ik mijn verontwaardi-
ging over het artikel dat over een
politiefunctionaris is gepubli-
ceerd uiten. Politiefuctionaris-
sen worden op een zeer specifie-
ke wijze getest.

In het dagelijkse leven is angst
normaal, zonder angstgevoel kan
een mens niet gewoon functione-
ren. Het leven van een boef is
niet belangrijker dan van een
agent. Wie staat er echter aan de
kant van de gewone burger en
wie wordt dagelijks met levens-
bedreigende situaties geconfron-
teerd? De politiefunctionaris
dus.

In de psychologie worden vele
van deze gevallen omschreven.
Het is een fysiek vegetatiefeffect
en kan iedereen onder devom-
schreven stresssituatie overko-
men. Het zou van inzicht getui-
gen als er wat voorzichtiger met
de kracht van de media wordt
omgegaan, in deze gevallen.

Ik zou in ieder geval niet de rech-
ter willen zijn die deze vrouw
veroordeelt. En het doden van
een mens al of niet terecht, belast

het gewetenvan de persoon voor
het verdere leven.

HOENSBROEK A.C. van Dam

Agente 2
De agente van de rijkspolitie had
zich aan de situatie kunnen ont-
trekken want het gegeven: over-
treding van de maximumsnel-
heid, gepaard gaande met dron-
kenschap is voor geen sterveling
ter wereld reden om een mede-
mens van zijn leven te beroven.
Dat de agente in de geschetste
omstandigheden 'vastgenageld'
aan de grond heeft gestaan en
vanuit een panische angst het
noodlottige schot heeft gelost,
mag haar dan subjectief vrijplei-
ten van schuld, feit is echter dat
ze haar ondeugdelijkheid als
agente en haar onbekwaamheid
om in zeer kritieke omstandighe-
den te functioneren overduide-
lijk heeft bewezen. Ten opzichte
van de burgerij zou het van grote
onzorgvuldigheid getuigen be-
doelde agente in de politiedienst
te handhaven.
KERKRADE

G.A. Hazenbrinkkamp

Limburg
In uw artikel over het herstel van
een overhoop gehaalde provincie
miste ik het de ontdekking van de
rijkste winstbron in Nederland: het
aardgas. We waren plotseling rijk en
Nederland behoorde tot de rijkste
landen ter wereld. In Limburg ging
men echter zo snel over tot het slui-
ten van de mijnen dat er in korte tijd
sprake was van een complete kaal-
slag van werkgelegenheid.

Omstreeks 1978 zei de toenmalige
deputé W. Buck dat de nieuwe
werkgelegenheid, die was gescha-
pen, niet meer was daneen gammel
bouwwerk. Erger was het voor de
mensen in de mijnstreek. Regio-
econoom, de heer Lohuis: „Het leed
was met geen pen te beschrijven.
Het vinden van het aardgas was een
groot voordeel voor een exclusieve
groep werkgevers. De Limburgse
bevolkingsgroep, met de kolenpro-
duktie als hoofdpijler in de energie-

voorziening voor Nederland, werd
van nu af aan gedegradeerd." Depu-
té Pleumeekers zei dat een samenle-
ving werd ontwricht op een manier
die zijn weerga niet kende. Dit Lim-
burg moet in en met Den Haag het
financieel mogelijke en financieel
haalbare gaan afrekenen; het her-
stel moet niet nog eens op de lange
baan!

LANDGRAAF H. Witvoet

Hereniging
Met de kreet „Wij zijn één volk"
wordt de wens tot hereniging van
Duitsland kenbaar gemaakt bij onze
oosterburen. Moet ons dat niet in-
spireren om ook bij ons de domme
grenzen van 1830, die ten onrechte
tussen Vlaanderen en Nederland
werden opgetrokken, nog voor 1993
af te breken? Wij kunnen alleen
maar goede Europeanen zijn als wij
samen met Noord-Nederland als

één volk in de wereld staan.

Het eerste punt dat daartoe leidt, is
de onafhankelijkheid van een Vrij-
staat Vlaanderen, van waaruit de
hereniging van alle Nederlanden
kan geboren worden. De Waalse ge-
westen zouden hierbij als federale
partner ook kunnen meespelen. Met
meer dan 25 miljoen inwoners zou-
den die Verenigde Nederlanden
hun historische roeping in Europa
weer als vroeger kunnen vervullen.

Denk bijvoorbeeld eens terug aan
de Gouden Tijd der 17 Provinciën.
Vlamingen en Nederlanders wer-
den toen in heel Europa geëerd en
aan vorstenhoven ontvangen. De
zeer belangrijke rol van bemidde-
ling in de Europese eenmaking
komt ons toe. Laten we er werk van
maken. Wij zijn het hartvan Europa.

MAASMECHELEN
(West-Limburg, Vlaanderen,
Zuid-Nederland) JaakGilissen

recept
Zuurkoolsalade met
wortel eu karwij
Benodigdheden: 500 g zuurkool, 3
appels, Vi winterwortel, 1 middel-
grote groene paprika.

voor de slasaus: 2 el mayonaise of
fritessaus, 3 el appelsap, 1 tl karwij,
1 el kleingesneden bieslook, zout &

peper.

Laat de zuurkool uitlekken en trek
de groente met twee vorken een
beetje uit elkaar. Schil 2 appels en
verwijder het klokhuis. Snij ze daar-
na in dobbelsteentjes.
Maak de. winterwortel schoon en
rasp deze fijn op een paar plakjes
na. Houd die achter voor de garne-
ring.
Verwijder uit de paprika zaad en
zaadlijsten en snij het vruchtvlees
eveneens in dobelsteentjes.
Roer van de ingrediënten een sla-

saus, maar houd ook nog bieslook
achter voor de garnering. Schep de
zuurkool, de appel, de winterwortel
en de paprika door elkaaren giet de
saus erover. Schep de salade voor
het serveren nog even goed door el-
kaar.
Gameer daarna met de achterge-
houden bieslook, plakjes wortel,
een waaiervormig gesneden appel
en een stukje groene paprika.

hub meijer

in gesprek

Kritiek op de legbatterij
Met grote interesse heb ik de
kritiek van de pluimveehou-
ders gelezen in het artikel over
het verbod op de legbatterij in
het LD (23-12-'B9). Samenge-
vat bestond deze kritiek uit
drie punten: 1. de concurren-
tiepositie van de boer wordt
aangetast; 2. de gezondheid
van de boer komt in gevaar; 3.
de pluimveehouder zal harder
moeten werken.

Deze 'heren' menen dus dat deze
drie punten zwaarder wegen dan de
vreselijke omstandigheden waarin
de kippen nog steeds gehouden
worden. Voor de boeren zijn de leg-
hennen niets anders dan middelen
om winst te maken. En aangezien
geld tegenwoordig het belangrijkste

goed is geworden in onze samenle-
ving, is het niet meer dan normaal
om koste wat kost het hoogste ren-
dement te behalen. Wat maakt het
dan uit of dit ten koste van levende
wezens gaat! Gelukkig worden
steeds meer mensen zich er van be-
wust dat de manier waarop er met
dieren in de bio-industrie wordt om-
gesprongen toch niet helemaal juist
is. Misschien komt dit wel omdat
deze industrievorm wel erg veel
overeenkomsten vertoont met de
manier waarop de Joden behandeld
werden in de concentratiekampen.

Toch vinden de pluimveehouders
dat een goede concurrentiepositie
(de andere twee argumenten, die in
mijn ogen volkomen belachelijk
zijn, laat ik even buiten beschou-
wing), hogere winst dus, belangrij-
ker is dan een beter kippenleven. Ik
denk dat deze boeren op zich niets
te verwijten is. Hun domme kort-
zichtige gedrag is typisch menselijk
en valt onder de noemer eigenbe-
lang. De opmerking van de kippen-
boer uit Haelen onderstreept dit
laatste nog eens extra. Als laatste
wilde ik nog een oproep doen aan
alle consumenten: koop scharrel-
eieren!

BRUNSSUM TheoPloeg

" Leden van het
Dierenbevrijdings-
front bezig met het
bevrijden van kippen
uit legbatterijen.

Agente 3
Graag wil ik reageren op de inge-
zonden brief 'Fout van agente'
van R. Kis. Zoals u met verba-
zing het bericht „Agente doodde
uit noodweer" las, zo deed ik dat
bij het lezen van uw reactie. U
vindt dat deze politieagente niet
naar behoren functioneert omdat
zij op een man schiet die als een
razende met een hekwerk op
haar af komt stormen. Ze had
volgens u kunnen wegrennen.
Wat dacht u dat ze al die tijd dat
die man als een razende te keer
ging heeft gedaan, tot dat die
man het hek greep? Hierna, was
zij 'verstijfd van schrik. Kent u
dit gezegde niet, of denkt u dat
het zomaar uit de lucht is komen
vallen? Of misschien denkt u,
net als een berucht persoon uit
de Tweede Wereldoorlog, aan
een 'Übermensch' die in uw ogen
absoluut geen schrikreacties
mag vertonen onder welke om-
standigheden ook. Meneer of
mevrouw Kis, bedenk wel dat
het leven van deze in uw ogen
schietgrage agente door een hel
gaat. En voor u, beste agente:
veel sterkte!

HEERLEN Mare Hermans

Gaslek
Bijna iedereen in Nederland ge-
bruikt aardgas. Gas is zeer prak-
tisch...maar ook gevaarlijk! Elk jaar
weer worden we opgeschrikt door
berichten in de krant over gasont-
ploffingen in huizen, al of niet met
gewonden of zelfs doden. Oorzaak:
de bewoners wisten niet dat ze een
gaslek hadden.Dan is een lucifer, of
een vonk bij ihet in- of uitschakelen
van een lichtschakelaar, voldoende
om een ontploffing te veroorzaken.
Door verzakkingen op straat of
mijnverzakking onder de huizen,
kan een gaslek ontstaan, waardoor
zich plotseling gasvorming in de
woning kan voordoen.
Op een brief mijnerzijds aan het
gasbedrijf kreeg ik ten antwoord
dat als er een gaslek was ze wel
iemand zouden sturen om het vast
te komen stellen. Maar daar ben ik,
noch de andere gasverbruikers mee
gebaat. In Amerika zijn automati-
sche gasmelders, die ook bij een ge-
ringe gasconcentratie de bewoners
waarschuwen. Dit zou menige gas-
explosie voorkomen, omdat er op
tijd maatregelen kunnen worden
getroffen. Verbruikers van gas,
dring er bij het gasbedrijf op aan dat
deze toestellen ook in Nederland ge-
plaatst worden.
BRUNSSUM F. van Gèenen

postbus 3100

In deze rubriek neemt de redactiebrieven van lezers op. De redactiehoeft het niet eens te zijn met de in-houd. De brieven dienen betrekkingte hebben op publicaties in dezekrant. Ze dienen kort en zakelijk tezijn. Te lange brieven worden inge-kort of geretourneerd. Een ingezon-den brief moet voorzien zijn vannaam, adres en telefoonnummer.Brieven op rijm en brieven die op-roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige dadenworden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Hebzucht 1
Bij deze wilde ik reageren op «
door u geplaatste kerstboodscha
van Koningin Beatrix. Toen ik d]
bericht 's morgens vroeg las, vïl
mijn dag al verpest. Ik begrijp nifl
hoe iemand die zelf tot de rijkSjj
vrouwen van de wereld behoofj
hierover kan meespreken. Efl
werkloze, daar wordt op bezuinig}
tot er niets meer over is. Wow
iemand werkloos, dan moet hij eefl
zijn huis opeten. Wat de kleine rsm
dan nog rest is zijn auto. Maar o*Jdie moet verdwijnen, "want die 1ook al onbetaalbaar!
Verder vind ik ook, dat men <ffl
maar eens moet stoppen met de w
hogingen van de bijstand, want *|
werkt onze regering de echtsch*
dingen in de hand. Een bijstand^
moeder met bijvoorbeeld twee kifl
deren heeft nu ongeveer 1.500 %A
den per maand. Voor dat bedrad
moet ik zelfhard werken! Neem dafleen voorbeeld aan West-Duitslan<H
Daar moet een bijstandsmoeder m
deeltelijk werken en derest krijgt*
van de staat.
BRUNSSUM Ch. Egge»

Hebzucht 2
„Koningin Beatrix ' hekelt heW
zucht". Het is toch wel heel erg W\prociet voor een koningin der Nflderlanden om in haar kersttoe]
spraak 'hebzucht' van de mensen^hekelen. Wat heeft het huis Va»
Oranje in de loop der eeuwen aa":
rijkdommen verzameld? Een vand'
rijkste vrouwen ter wereld ka"
zoiets stellen zonder het schaal"'
rood op haar wangen te krijgen?
BRUNSSUM B. BruniO»

Oplossing van gisteren

DRA 0 K A
TREF POLS
AAI-A-OPA
PANDBRIEF
SI-ROE-NB

RENET
ST-ENK-Dl
PROFESSOR
AIR -E -EVA
REDE AMEN

REI SIR

puzzel van de dag

Magisch figuur
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verticaal
woorden van navolgende betekenis verkregen
kunnen worden:

1. visite; 2. beroep; 3. snoekbaars; 4. slechte
erkenning van het goede dat men iemaflj
heeft gedaan; 5. zet als antwoord op een z^
van de tegenpastij; 6. gevangenis (bijzondere
stijl).

Uitgeversmaatschappij

Limburgs Dagblad b.v.

Directie:
mr. F.A.M, van Hellemondt
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 04490-46869
Hoensbroek 045-218555
Heerlen-Centrum 045-71771'
Kerkrade 045-452932 45550»
Maaslricht 043-25447'
Schaesberg 045-31171'
Roermond 04750-1848*
Sittard 04490-15577
Valkenburg 04406-15045
Fax:
redactie 045-73926*
Advertenties 045-73936'
Telex:
redactie 561?'
overige afdelingen 560°
Abonnementsprijzen:
bij vooruitbetaling te voldoen
perkwartaal ’ 75,5'
per maand ’ 25-z

Woensdag 3 januari 1990 "2Limburgs dagblad k

panda en de magimixer



Landingslichten
basis besmeurd
EINDHOVEN - Onbekenden heb-
Oen gistermorgen in alle vroegte 18
'andingslichten op de militaireVliegbasis Eindhoven besmeurd.t>at is vermoedelijk gebeurd met
schoensmeer.
Gevaar voor het vliegverkeer heeft
°e aktie niet opgeleverd. Piloten die
Jan de baan gebruik maakten, heb-
Pen er zelfs niets van gemerkt.
Ue verantwoordelijkheid voor dea°tie is onder andere in een tele-'oontje aan het ANP opgeëist door
J'redesactivisten die zeggen te pro-testeren tegen de levering door Ne-derland van NF-5 vliegtuigen aaniurkije. Volgens de actievoerders
borden die vliegtuigen in Turkije
h. gezet bij de onderdrukkingvan depoerden.Ue actie moet ook worden be-
schouwd als een uitingvan solidari-teit met de Eindhovense vredesakti-vist Cees Koning die onlangs werd

tot een gevangenisstrafan zes maanden wegens het aan-.chten van vernielingen op een mi-«tair vliegveld.

Amnesty: leger
in Israël is

'schietgraag'
JONDEN - Amnesty International's bang dat de regering van Israël
het doodschieten van PalestijnenJ|oor het leger met de mantel derhefde heeft bedekt of zelfs heeft
aangemoedigd in een poging de Pa-
'estijnse opstand te onderdrukken.
in een vandaag gepubliceerd rap-
port hekelt de internationale men-
senrechtenorganisatie de voor-
schriften die in het Israëlische leger
*an kracht zijn met betrekking tot
*Jet gebruik van vuurwapens. Met
fleze regels in de hand kan in be-
paalde gevallen het doodschieten

Palestijnen, vooral ongewapen-
de, worden 'gerechtvaardigd',

rapport veroordeelt het herhaal-delijke gebruik van vuurwapens
'Oor het afschieten van echte enPlastic kogels. Sinds het begin vane intifada, twee jaar geleden, wer-den meer dan 560 mensen door ko-
gels gedood. Van hen waren er 130Peneden de 16 jaar, aldus Amnesty.

lJ vindt het verontrustend dat Is-
raëlische militairen zich steeds va-ker geroepen voelen te schieten op
°Pstandelingen, ook als hun leven
het direct in gevaar is, bijvoorbeeld

jongeren hen met stenenPekogelen.

Chinese misdaadorganisaties weer actief

Beijing verklaart
triades de oorlog
BEIJING - Beijing heeft de
triade de oorlog verklaard, al-
dus het Chinese persbureau
Nieuw China gisteren. De Chi-
nese misdaadsyndicaten krij-
gen de laatste tijd weer weer
vaste voet aan de grond in Chi-
na, met steun van Chinese ge-
heime genootschappen in
Hongkong, Macau en Taiwan.

Nadat zij in 1949 door de communis-
ten zijn ontmanteld schieten de tria-
des sinds een paar jaar weer wortel
op het Chinese vasteland. Hun
werkterrein ligt hoofdzakelijk in
Guangdong nabij Hongkong en in
de kustprovincies, aldus een politie-
functionaris.
„De leden van de triades die in Chi-
na geïnfiltreerd zijn, houden zich
eerst met individuele misdaden be-

zig, daarna proberen zij een eigen
organisatie op te zetten", verklaart
Liv Wen, hoofd van de afdeling mis-
daad van het ministerie voor veilig-
heid. Onder henzijnveel'criminelen
die in Hongkong, Macau en Taiwan
worden gezocht.

„We moeten ons zo snel mogelijk
van de triades ontdoen voordat zij
zich verder ontwikkelen", waar-
schuwtLiu. Waarnemers menen dat
het communistische regime be-
ducht is voor een heropleving van
de triades, omdat hun geheime
macht het gezag van de communis-
tische partij zou kunnen ondermij-
nen.

Maatregelen
De overheid heeft inmiddels maat-
regelen tegen de triades getroffen.
Zo is de nationale campagne tegen
de 'zes zonden', zoals gokken en
prostitutie, in Guangdong versterkt
met een extra anti-triades bepaling.

Ziekenhuis
„Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ze
de bordjes nietzien", zegt een receptionis-
te van het Bergwegziekenhuis in Rotter-
dam op de eerste dag van het wettelijke
rookverbod. „Er zijn mensen die zich er
niets van aantrekken. Op iedere paal zit
een bordje, het hangt hier helemaal vol".
Het niet-rokende deel van het ziekenhuis-
personeel is afgelopen vrijdag druk bezig
geweest met het ophangen van de beken-
de verbodsborden, het weghalen van as-

bakken en het neerleggen van de folder
'Eindelijk een maatregel die helpt.

„Mijn rokende collega's zijn er niet be-
paald blij mee. Ik wel, omdat ik zelf niet
rook. Ik vind het trouwens heel normaal
datje in een gezondheidsinstellingals een
ziekenhuis niet rookt", zegt de receptio-
niste. „Ik heb vanaf hier een prima zicht
op de hal. Er zijn vandaag genoeg mensen
geweest die wel rookten. Af en toe zegt
een voorbijkomende zuster daar iets van.
Dat is het enige wat je kunt doen, want
wegsturen kun jeze moeilijk".

Pessimistisch
Sancties zijn er inderdaad niet op het
overtreden van het verbod. Veel mensen
zijn daarom nogal pessimistisch over de
uitwerking van de wet. Dat daar wel wat
voor te zeggen valt, blijkt uit de ervarigen

van de telefoniste van het gemeentehuis
in Arnhem. Daar heeft men het rookver-
bod al in september doorgevoerd.
„Als iemand met een sigaretbinnen komt,
zeggen we er altijd wat van. We wijzen ze
danop de grote asbak met zand, die in de
hal staat. Daarbij krijgen we van allesnaar
ons hoofd. Van 'Waar bemoei je jemee' tot
'Val dood' en»zulk soort uitdrukkingen in
veel minder nette bewoordingen. Het me-
rendeel stopt dan wel, maar er komt hier
genoeg schorem binnen dat gewoon door
rookt. Dat laten we dgn verder maar zit-
ten".

WVC
In het gebouw van het ministerie van
WVC in Rijswijk, verantwoordelijk voor
de nieuwe maatregel, is al vanaf december
een rookverbod van kracht. In principe
mag in de werkkamers wel gerookt wor-

den. Verder zijn er speciale gedoogruim-
ten waar mensen een sigaret op mogen
steken. „De grootste verandering is dat er
in de kantine niet langer gerookt mag wor-
den. Doet iemand dat toch, dan wordt er
wat van gezegd. Er zijn wel mensen die
daar moeite mee hebben, maar die trek-
ken zich danterug in hun werkkamer", al-
dus een woordvoerster.

Op het gemeentehuis van Den Haag is
men al een stap verder gegaan dan de re-
geling in de nieuwe tabakswet. Daar kan
het rookverbod ook gelden in de werkka-
mers van de niet-rokende ambtenaar zelf.
„Er zijn flexibele ambtenaren die zelf niet
roken maar een rokende collega wel toe-
staan in hun kamer een sigaret op te ste-
ken. Maar verstokte niet-rokers verbieden
het", zegt een woordvoerder die zelf op
een niet-rokende afdeling werkt.

binnen/buitenland
Slachtoffers bij
hinderlaag in

Nagorny-Karabach
MOSKOU - Eén persoon is om het'even gekomen toen een bus met
j«erbajdzjanen in Nagorny-Kara-Pach, de Armeense enclave in de

Sovjet-republiek Azer-
j^jdzjan, in een hinderlaag terecht-

kwam. De aanval was klaarblijke-'Uk het werk van Armeniërs, die
streven naar aansluiting van de en-
?lave bij de republiek Armenië.Ue bus, die werd begeleid door de
Politie, werd beschoten en met ste-
den bekogeld toen hij door Armeen-se grondgebied reed tussen de
hoofdzakelijk door Azerbajdzjanen
PeWoonde steden Agdam en Sjoes-
Ja.

politie reageerde op de aanval
door het vuur te openen. „Vier be-woners van de stad Stepanakert (de
hoofdstad van Nagorny-Karabach)
raakten gewond, van wie een is
Verleden", aldus het Russische
Persbureau TASS gisteren.
Nadat de bus in Sjoesja was aange-
komen, wilden 5.000 mensen naar
het op vijf kilometer afstand gele-
den Stepanakert vertrekken met het
doel wraak te nemen. Maar zij wer-
den tegengehouden door veilig-
heidstroepen van het ministerie vanbinnenlandse zaken, die speciaal in

gebied zijn gestationeerd om tejachten de situatie onder controle'
£ krijgen.
j^e strijd tussen Armeniërs en Azer-hajdzjanen, die zich fel verzetten te-
|en aansluiting van de enclave bijf^tnenië, heeft de afgelopen tweelaar aan tientallen mensen het levengekost.

Onderzoek naar imago parlement

'Kamer is te veel
toneel van ruzies'

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De TweedeKamer is teveel
het toneel van ruzies en conflicten en legt
weinig idealisme en daadkracht aan de
dag. Dat blijkt uit een onderzoek naar het
imago van de TweedeKamer dat door de
universiteit van Brabant is uitgevoerd in
opdracht van het parlement zelf. De Ka-
merleden staan, volgens het onderzoek,
bij de bevolking wel te boek als harde
werkers met veel invloed, hoewel de me-
dia ook op die punten een negatiever
beeld schilderen.

Kamervoorzitter Wim Deetman nam gis-
teren hetTapport 'De Tweede Kamer? Ze
zeuren zo' in ontvangst. Hij toonde zich
'niet gelukkig met de titel': in de politiek
gaat het er juist om dóór te vragen zodat
„de politieke doelen voor de burger glas-
helder worden". De Tweede Kamer be-
sloot tot het onderzoek in hetkader van de
invoering van een nieuwe 'huisstijl', ter
vervanging van het oude en nauwelijks
bekende vignet.

Volgens het onderzoeksrapport schilde-
ren kranten en TV een beeld van de Twee-
de Kamer als instituut waar weinig ge-
werkt wordt. 'Als er wel gewerkt wordt, is
dat weliswaar op een deskundige maar
ook zeer ondoorzichtige wijze.
De Kamer staat 'bol van tegenstellingen
en conflicten', en volgens de journalisten
zijn debatten 'in feite slechts een schijn-
vertoning, die gepaard gaat met wollig
taalgebruik. Het vermijden van een kabi-

netscrisis en het veiligstellenvan de eigen
herverkiezing is voor Kamerleden belang-
rijker dan het partijprogramma. De belan-
genbehartiging voor de achterban is een
'belangrijk aandachtsveld' voor de parle-
mentariërs, zo vat de onderzoekster het
beeld van de Kamer in de media samen.
De nadruk in de berichtgeving in kranten
en op TV op conflicten vloeit, aldus het
onderzoek, voort uit de noodzaak 'het ver-
haal te verkopen. De TV heeft nog eens

extra de neiging, als gevolg van de korte
zendtijd, de conflicten aan personen toe te
schrijven.

De bevolking deelt de opvattingen uit de
media niet helemaal, zo blijkt uit het twee-
de deel van het onderzoek. De meeste bur-
gers vinden dat de Kamerleden wel dege-
lijk hard werken. Ook menen ze dat de
TweedeKamer wel invloed heeft en ook
bezig is die macht te gebruiken. Het parle-
ment staat verder bij de burgers te boek
alsredelijk actief, openbaar en deskundig,
maar tegelijk een tikje 'statisch' en tradi-
tioneel.
Ambtenaren vinden de Kamer door de
bank genomen wat idealistischer dan
niet-ambtenaren. De meningen zijn
uiterst verdeeld over de vraag hoe be-
trouwbaar deKamerleden zijn: een kleine
veertig procent vindt ze in zekere mate
schijnheilig, maar een kwart roemt juist
de betrouwbaarheid van de volksverte-
genwoordigers. De meeste ambtenaren
vinden het parlement wel degelijk be-
trouwbaar.

Eerste dag rookverbod in openbare gebouwen

'Maar juffrouw, waar
bemoeit u zich mee?'

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het is voor veel mensen
nog onduidelijk wat het nieuwe rookver-
bod, dat sinds 1 januari van kracht is in
openbare gebouwen, precies inhoudt. Dat
bleek uit de vele telefoontjes die gisteren
binnenkwamen bij de stichting Volksge-
zondheid en Roken. Klachten over het
niet-naleven van de wet waren er nog niet.

Het zijn niet alleen niet-rokers die bellen,
maar ook kantinebeheerders die willen
weten hoe ze ervoor kunnen zorgen dat
mensen het rookverbod naleven. Volgens
de stichting is het nog te vroeg om te zeg-
gen dat dit een signaal is om alsnog straf-
bepalingen in te stellen. „Uit enquêtes
blijkt immers dat rokers bereid zijn reke-
ning te houden met anderen", aldus een
woordvoerder.

Zware strijd
in Beiroet

BEIROET - De.Libanese hoofdstad
Beiroet was gisteren het toneel van
de zwaarste gevechten in vier we-
ken. In het zuidenvan het landwerd
er voor de 11e achtereenvolgende
dag gevochten tussen twee shi'iti-
sche milities.
Aan de groene lijn die door Beiroet
loopt, raakten de troepen van de
christelijke generaal Michel Aoun
slaags met de Syriërs en hun mos-
lem-bondgenoten. Vier uur lang be-
stookten de twee partijen elkaar
met machinegeweren en mortieren.
In het christelijke Oost-Beiroet ont-
ploften vier granaten. Een kind
werd gewond.
In Beiroet komt het bijna dagelijks
tot schietpartijen sinds in septem-
ber een staakt-het-vuren werd ge-
sloten in de al 15 jaar durende bur-
geroorlog.

Te vroeg
In veel gemeentehuizen, zoals dat van
Den Haag, wordt veel aandacht besteed
aan het verbod uit de nieuwe tabakswet.
Er hangen overal stikkers en bordjes, bin-
nen of buiten staat een gingantische asbak
en binnen hangt een lichtbak waarmee
bezoekers geattendeerd worden op de
nieuweregeling. „Het is nog te vroeg om
te zeggen of het lukt, maar ik heb nog geen
collega'sal rokend door de gangenzien lo-
pen".

Overtollige stafleden worden laan uitgestuurd

Forse reorganisatie
communisten DDR

OOST-DUITSLAND - De
Oostduitse communisten zijn
druk doende hun partij te reor-
ganiseren: stafleden worden
ontslagen, privileges afge-
schaft en salarissen gekort. Dit
gebeurt deels uit economische
noodzaak, deels om de invloed
van de basis op de partijtop te
vergroten, aldus een lid van
het centraal comité in de par-
tijkrant Neues Deutschland
gisteren.

„We zijn gedwongen om meer eco-
nomisch te denken", meent Lothar
Bisky. „Dit is een onvermijdelijk
gevolgvan de scheiding van staat en
partij." Met de veranderingen pro-
beert de SED-Partij voor het Demo-
cratisch socialisme (SED-PDS) af te
komen van de geur van corruptie
die rond haar voorganger, de oude
stalinistische SED, hangt.
Een groot aantal overtollige stafle-
den wordt de laan uitgestuurd,
maar Bisky zei niet om hoeveel
mensen het ging. Als laatste taak
voor hun ontslag moeten zij in de
provincies toezien op de herstructu-
rering die hen hun baan zal kosten.

Het werk van veel hoge bezoldigde
partijfunctionarissen is overgeno-
men door negen commissies die
zich met het beleid en het dagelijks
bestuur van de partij moeten bezig-
houden. De voorzitters van diecom-
missies, allen leden van het centraal
comité, worden bijgestaan door
werkgroepen die „wat grootte en
werkwijze betreft niets meer met
het oude partijapparaat te maken
hebben", aldus Bisky.

Maandloon
De topfunctionarissen, ook de nieu-
we voorzitter Gregor Gysi, moeten
1.000 DDR-mark (230 gulden vol-
gens de officiële koers) inleveren op
hun maandloon. Zij mogen geen ge-
bruik meer maken van de buiten-
huizen van de partij. Die zijn voort-
aan gereserveerd voor buitenlandse
gasten, en zullen wellicht worden
verhuurd aan toeristen tegen harde
valuta.

Alleen de allerhoogste functionaris-
sen mogen nog een privé-auto van
de partij hebben: geen Westerse
sleeën meer, maar een eenvoudige
Lada van Sovjet-makelij. De Ci-
troëns van de partij mogen alleen
worden gebruikt bij speciale gele-
genheden, zoals de ontvangst van
buitenlandse gasten.

Kamer bekijkt
bestuurlijke
vernieuwing

DEN HAAG - De Tweede Kamer
gaat in een aparte commissie inven-
tariseren welke vragen er onder de
noemer 'bestuurlijke vernieuwing'
aan de orde moeten komen. De
commissie zal voorlopig in alle be-
slotenheid aan het werk gaan, zo
luidt het voorstel dat voorzitter
Deetman gisteren aan de Tweede
Kamer heeft gestuurd. Voor Pasen
moet een eerste inventarisatie rond
zijn, waarna de vragen na de zomer
in diepgravende studie genomen
kunnen worden.

Het onderwerp 'bestuurlijke ver-
nieuwing' is door D66-leider Van
Mierlo tijdens de verkiezingenen de
debatten over het aantredenvan het
nieuwekabinet op de agenda gezet.
Van Mierlo wil op een reeks punten
het politiekeen staatsrechtelijke be-
stel verbeteren en veranderen. De
andere partijen voelen ook wel wat
voor de studie, maar hebben elk zo
hun eigen voorkeuren voor wijzi-
gingen.

De omzichtige procedure van het
opstellen van vragen moet duide-
lijkheid brengen welke voorstellen
haalbaar zijn. Ook de niet erg ge-
bruikelijke beslotenheid van de
commissie past in die aanpak.

punt uit

Diefstal
De partij paladium en goudcya-
nide die in het afgelopen week-
eindeuit eenkluis bij Philips in
Eindhoven werd gestolen, is
niet geschikt voor verwerking
door criminelen. Philips gaat
ervan uit dat de dieven probe-
ren de waar verder te verkopen.
De 600 kilo poedervörmige pal-
ladium met een warde van bij-
na een miljoen gulden, is vol-
gens een woordvoerder „niet
geschikt om in een schuurtje
achter het huis te worden ver-
werkt." Het edelmetaal wordt
in deze vorm uitsluitend ver-
werkt in de elektronica-indu-
strie, die er weerstanden mee
maakt. Daarbuiten is er nauwe-
lijks een markt voor. Wel is het
mogelijk het spul te mengen
met platina en er dan witgoud
van te maken. Bij Philips ge-
looft men dat de dieven gehol-
pen zijn door mensen van bin-
nen het bedrijf.

Vernieling
De 47-jarige D.B. uit Utrecht is
zondagnacht aangehouden in
een advocatenkantoor annex
woning aan de Mauritsstraat in
Utrecht. Hij had met bussen
verfen een bijlvoor tienduizen-
den guldens schade aangericht
aan sanitair, ruiten en compu-
terapparatuur. Vermoedelijk, is
er sprake van een wraakactie.
Een van de advocaten van het
kantoor, mr. J.Roels, trad vier
jaar geleden op als raadsman
voor de verdachte. Het contact
is destijds op verzoek van B.
beëindigd. De man wilde zich-
zelf verdedigen. Hij kreeg een
paar maanden celstraf in ver-
band met een poging met een
mes een buurman te mishande-
len. D.B. kwam eind 1988 in het
nieuws, nadat hij de woning
van schrijver W.F. Hermans in
Parijs binnendrong en Her-
mans en zijn vrouw verwond-
de. Eenjaar eerder vernielde hy
het interieur van journalist H.
Hofland en bedreigde hij diens
vrouw met een mes.

Overleden
De 'nestor van de Nederlandse
filmkritiek', Charles Boost, is
afgelopen zondag in een verzor-
gingstehuis in Amsterdam
overleden. Hij is 82 jaar gewor-
den. Boost was ruim 22 jaar als
filmcriticus verbonden aan
Haarlems Dagblad. Boost was
een van de oprichters van het
Nederlands Filmmuseum,
schreef kritieken voor bladen
en twee boeken over films:
'Van Cineclub tot Filmhuis' en
'De goede films komen er toch.
In januari 1988 werd Boost on-
derscheiden met de Cinemagia-
prijs van de NBF, de Neder-
landse beroepsvereniging van
film- en tv-makers. Boost was
sinds 1930 ook actief als teke-
naar.

Overleden II
Burgemeester P. Sanders (63)
van het Brabantse Oirschot is
op Nieuwjaarsdag onverwacht
overleden. Hij bezweek aan een
hartaanval. Sanders was lid van
het CDA. Hij is bijna tien jaar
burgemeester geweest in Oir-
schot. Daarvoor vervulde hij
diefunctie in de Westbrabantse
gemeente Wouw.

Overleden III
De vroegere Westduitse minis-
ter van buitenlandse zaken
Gerhard Schröder (CDU) is
zondag op 79-jarige leeftijd
overleden. Tussen 1961 en 1969
was hij onder de CDU-bonds-
kanseliers Konrad Adenauer,
Ludwig Erhard en Kurt-Georg
Kiesinger minister van binnen-
landse zaken, buitenlandse za-
ken en defensie. Van 1949 tot
1980 zat hij in het parlement.
Als lid van de Bondsdag
knoopte hij in 1972 als eerste
parlementariër contacten aan
met China.

Bloedbad
In Narsaq (Zuid-Groenland)
heeft een 18-jarige student na
een ruzie op Nieuwjaarsdag vijf
mensen doodgeschoten en drie
verwond. De jongen ging na
een woordenwisseling met vier
mannen en vier vrouwen naar
huis en keerde terug met een
semi-automatisch geweer,
waarmee hij het vuur op het
achttal opende. Toen de politie
op de plaats des onheils aan-
kwam, identificeerde een over-
levende de dader. Die werd
aangehouden.

Jaarwisseling
Meer dan 200 personen in Co-
lombia zijn om het leven geko-
men tijdens uit de hand gelo-
pen 'feestelijkheden' bij de
jaarwisseling. Veel slachtoffers
werden met een vuurwapen ge-
dood bij ruzies die veelal het
gevolg waren van buitensporig
alcoholgebruik.

Staking
Mijnwerkers in de Spaanse
provincie Asturia zijn gisteren
hun tweede staking van 24 uur
binnen een week begonnen. Zij
willen met de werkonderbre-
king hun eis kracht bij zetten
voor betere arbeidsomstandig-
heden.

Limburgs dagblad i

Een politieman kijkt naar de
auto die gisteren het doelwit was
van een aanslag door het verbo-
den lers Republikeins Leger in
Oost-Belfast. Een taxi-chauffeur
kwam daarbij om het leven. Zijn
16-jarige dochter raakte gewond.
In een verklaring meldde de IRA
dat het slachtoffer lange tijd lid
was geweest van de Ulster Defense
Association, en van de Ulster
Freedom Fighters, twee verboden}
protestantse para-militaire orga-
nisaties. Een woordvoerder van
de UDA zei dat de man geen lid
van zijn organisatie was. Volgens
de politie had het slachtoffer ook
geen banden met het Britse leger,
een van de hoofddoelen van het
IRA.
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'Algemeenheden'
De Israëlische vice-premier Shi-
mon Peres zei maandag dat zijn
Arbeiderspartij uit de regering
zou stappen als het ontslag van
Weizman niet ongedaan werd ge-

maakt. De Arbeiderspartij en
Weizman eisten bovendien dat
Shamir met bewijzen moest ko-
men voor zijn beschuldiging als
zou Weizman met PLO-leden een
ontmoeting hebben gehad.
Volgens Peres baseerde Shamir
zijn aantijgingen op een verkla-
ring van PLO-vertegenwoordi-
ger in Genève, Nabil Ramlawi.
Weizman zou Ramlawi in de ho-
tellobby hebben gesproken. Vol-
gens Weizman was het toen ech-
ter bij algmeenheden gebleven.
Als voormalig lid van hetrechtse
Likud-blok is Weizman thans lid
van de linkse Arbeiderspartij.
Weizman, voormalige minister
van defensie, is een uitgesproken
voorstander van onderhandelin-
gen met leden van de Palestijnse
Bevrijdingsorganisatie PLO.
Shamir en zijn Likudpartij zijn
echter tegen contacten met de
PLO.

Aanrandingen
Het door de CRI geregistreerde aan-
tal verkrachtingen daalde vorig jaar
licht (180 tegen 183in 1988), het aan-
tal aanrandingen steeg enigszins
(212 tegen 196 in 1988) en het aantal
gevallen van ontucht met minderja-
rigen liep behoorlijk op (167 in 1989
tegen 106 het jaar ervoor). Wilzing
constateerde dat in de praktijk niet
is gebleken dat Nederland een be-
langrijk land is op het gebied van de
vervaardiging van kinderporno,
hoewel dat in het buitenland wel
vaak gesuggereerd wordt.

Volgens Wilzing is inmiddels wel
duidelijk dat infiltratie in criminele
milieus of organisaties door middel
van de zogenaamde 'pseudokoop-
methode' steeds moeizamer gaat
verlopen. „Criminele organisaties
zijn steeds meer op hun hoede voor
benadering door politiële infiltran-
ten," aldus het hoofd van de CRI.
Het infiltreren in criminele organi-
saties zal niet meer zo gemakkelijk
gaan als enkele jaren geleden, maar
het middel van de infiltratie zal de
CRI ook in de toekomst blijven toe-
passen, betoogde Wilzing.

Het grootste deel van de infiltratie-
acties had vorig jaar betrekking op
de bestrijding van de verdovende
middelen (56 procent). Twaalf pro-
cent ervan stond in verband met
handel in vals geld en valse cheques
en 7 procent had te maken met over-
tredingen van de Vuurwapenwet.
Een kwart van alle infiltratie-acties
in 1989 had betrekking op vermo-
gensdelicten.

Taken
In 1989 werd door de CRI 1350 kilo
cocaine in beslag genomen, tegen
517 kilo het jaarervoor. De heroine-
vangst nam af: 370 kilo tegen 510
kilo in 1988. Verder werd, zo ver-
klaarde Wilzing, bijna de helft min-
der hennep en hasj in beslag geno-
men: 30.000 kilo in 1989 tegen 68.000
kilo in 1988. Amfetamine wordt in
ons land weinig gebruikt, aldus de
CRI.

Het takenpakket van de CRI wordt
in 1990 fors uitgebreid. In de loop
van dit jaarkrijgt de organisatie er
47 mensen bij in verband met de
nieuwe taken op internationaal ge-
bied; de gevolgen van het akkoord
van Schengen en de Europese een-
wording.

Eerste voedseltransporten naar Roemenië

Rode Kruis: hulp
op goede plaats

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Het Nederland-
se Rode Kruis heeft zaterdag
een team naar Roemenië ge-
stuurd dat verantwoordelijk is
voor de distributie van de
hulpgoederen. Op berichten
als zouden hulpgoederen van
de Roemeense zusterorganisa-
tie in de winkels te koop wor-
den aangeboden, wilde de
woordvoerder van het Rode

Kruis in Den Haag geen com-
mentaar geven.

„Wij hebben garanties afgegevendat de spullen die door de Neder-
landse bevolking bijeengebracht
zijn, terecht komen bij de mensen
die ze nodig hebben," aldus woord-
voerder Burgers van het Rode
Kruis. „Ik kan niet overzien wat er
gebeurt met de hulpgoederen die
particulieren en particuliere organi-
saties naar het land brengen. Daar
zijnwij niet verantwoordelijk voor."

Het Nederlandse Rode Kruis wil in
samenwerking met de Roemeense
zusterorganisatie en onder bescher-
ming van het Roemeense leger de
verdeling van de voedselpakketten
ter hand nemen. De eerste voedsel-
transporten vanuit Nederland ver-
trekken vandaag of morgen. Door
de lucht is tot nu toe alleen medi-
sche hulp geboden.

Centraal
De vrachtwagens zetten koers naar
een centraal steunpunt om vandaar-
uit verder te worden gedirigeerd.
Een deel van de lading moet waar-
schijnlijk in kleinere wagens wor-
den overgeladen, omdat de wegen
in het land niet berekend zijn op
grote transporten en omdat de grote
vrachtwagens te veel brandstof ver-
bruiken. Hoe de uiteindelijkeverde-
ling van de pakketten plaatsvindt,
wordt in overleg met de Roemenen
besloten. Waarschijnlijk worden de
voedselpakketten gedeeltelijk huis
aan huis bezorgd. ledereen komt in
aanmerking voor zon pakket. Een
ander deel van de goederen wordt
bij centrale plaatsen als kerken uit-
gedeeld.

Terugdraaien van
'bulgarisering'
stuit op protest

SOFIA - In de
Zuidbulgaarse
stad Kurdzali
hebben zon
10.000 mensen
geprotesteerd
tegen de
toekenning van
religieuze
rechten aan de
Turkse
minderheid. Dit
heeft de
Bulgaarse
televisie gemeld.
De betogers,
allen Bulgaren,
waren het niet
eens met het
besluit de
bulgarisering van

Turkse namen
terug te draaien.

De inwoners van
Kurdzali klagen dat
de overheid hen niet
heeft geraadpleegd
toen zij de Turken
hun 'etnische
vrijheid' teruggaf.
Zij eisen een
referendum over het
lot van de etnische
en religieuze
minderheden in het
land.

Het centraal comité
van de Bulgaarse
communistische
partij besloot vorige
week een eind te
maken aan de
verplichte

assimiliatie van de
1,5 miljoen Turken
en 200.000 moslems
in Bulgarije. Vorig
jaarzijn zeker
300.000 etnische
Turken naar Turkije
gevlucht omdat zij
weigerden hun
godsdienst op te
geven en hun
islamitische namen
te verruilen voor
Bulgaarse.

Kurdzali, vanouds
een bolwerk van
conservatisme en
vorig jaar het toneel
van Turkse
protestbetogingen,
heeft zich van het
besluit van het
centraal comité niets
aangetrokken. Het
hervormingsgezinde
politburolid Andrei
Loekanov is gisteren
naar Kurdzali
gekomen om de
kwestie te
bespreken.

Irritatie
Het Rode Kruis reageert geïrriteerd
op berichten dat hulpgoederen van
anderen terechtgekomen zijn in
winkels in Roemenië. Hij wil daar
dan ook niet op in gaan. En wijst
erop dat er de afgelopen tijd chaoti-
sche situaties hebben geheerst in
het land waarbij veel moest worden
geïmproviseerd.
Het Rode Kruis beschikt niet over
een draaiboek voor hulp in dit soort
omstandigheden. „De situatie is al-
tijd weer volstrekt anders." Voor
noodhulp op medisch gebied be-
staan wel uitgangspunten aan de
hand waarvan de internationale or-
ganisatie aan de slag gaat.

Minder heroïne, maar veel meer cocaïne in beslag genomen.

Forse stijging van
aantal overvallen

Van de redactie binnenland
DEN HAAG - Het aantal over-
vallen is vorig jaar, in vergelij-
king met 1988, fors gestegen.
In 1989 werden er in ons land
1428 overvallen geregistreerd
tegenover 1341 het jaar ervoor.
Het cijfer van 1428 betekent
een record. Deze gegevens
maakte het hoofd van de Cen-
trale Recherche Informatie-
dienst (CRI), J. Wilzing, giste-
ren in zijn nieuwjaarstoe-
spraak bekend.

Van de 1428 overvallen in 1989 wer-
den er 378 gepleegd op banken en
PTT-kantoren (in 1988 324). Verder
werd zon 130 keer een overval ge-
pleegd op geldtransporten. Ruim
900 overvallen gebeurden bij onder
meer particulieren en bij benzine-
stations. Elf mensen werden bij de
overvallen gedood. In 1988 waren
dat er vijf.

Opvallend is volgens het hoofd van
de CRI de daling van het aantal
overvallen qp beroepsmatige geld-
transporten: 27 in 1989 tegen 38 in
1988. Deze vermindering is vermoe-
delijk het gevolg van een betere
bouwtechnische beveiliging bij de
banken en nieuwe technieken als de
'plofkoffer' bij het transport te voet,
aldus Wilzing.
Wat de groepscriminaliteit betreft is
er volgens de CRI sprakevan een af-
name in geregistreerde zaken en
buit: 1419 zaken en een buit van 41
miljoen in 1989 tegen 1752 zaken en
een buit van 46 miljoen gulden het
jaar daarvoor.

" Op de eerste werkdag
van het 1990 vindt een
klant zijn bank aan de
Groenhof in Amstelveen
wegens een net gepleegde
overval gesloten. Het is de
eerste bankroof in het
nieuwe jaar. Vorig jaar
werden volgens de CRI in
ons land 1428 overvallen
op banken gepleegd.

binnen/buitenland

Shamir en Weizman komen lot vergelijk

Kabinetscrisis in
Israël afgewend

Van de redactie buitenland
JERUZALEM - Minister
Ezer Weizman van weten-
schappen blijft lid van de Is-
raëlische regering, maar hij
maakt niet langer deel uit
van het kernkabinet waar
de beslissingen genomen
worden. Zo luidt het com-
promis dat Weizman en de
Israëlische premier Yithzak
Shamir gisteren hebben be-
reikt. Door het compromis
is een kabinetscrisis voor-
komen.
Shamir ontsloeg Weizman
zondag, omdat hij contact
zou hebben gehad met
PLO-functionarissen, wat
bij de Israëlische wet verbo-
den is.

Het compromis tussen Weizman
en Shamir werd bereikt tijdens
een ontmoeting die amper vijf-
tien minuten duurde. Weizman is
nog wel minister, maar neemt de
komende achttien maanden niet
langer deel aan het kernkabinet.
Na anderhalf jaar zullen Shamir
en andere politieke leiders bekij-
ken of Weizman weer tot het
kernkabinet kan toetreden. Het
twaalf leden tellende kernkabi-

net is belast met defensie en vei-
ligheid en bestond uit zes leden
van Likud en zes leden van de
Arbeiderspartij.

EZER WEIZMAN
...uit kernkabinet...

Seoel tegen
'sloopplan'

Noord-Korea
Van de redactie

buitenland

SEOEL - Zuidkorea
heeft afwijzend gerea-
geerd op een voorstel van
de Noorkoreaanse presi-
dent Kim II Sung om de
muur tussen beide lan-
den neer te halen en de
grens tussen Noord- en
Zuid-Korea open te stel-
len.

Een woordvoerder van de
commissie voor nationale
eenheid in Seoel noemde het
voorstel van Kim II Sung
slechts een propagandastunt
dat gericht was tegen de bin-
nen- en buitenlandse druk
voor hervormingen in Noord-
Korea. De Noordkoreaanse
leider deed zijn voorstel
maandag tijdens zijn nieuw-
jaarsrede.

De Zuidkoreaanse functiona-
ris benadrukte dat er in Zuid-
Korea geen enkele muur was
is de zuidkant van de gedemi-
litariseerde zone langs de ge-
meenschappelijke grens. Dit
in tegenstelling tot Noord-Ko-
rea waar wel barrières zijn op-
geworpen.

De zegsman wees er op dat de
Noordkoreaanse president in
zijn nieuwjaarsboodschap
had gezegd vast te willen hou-
den aan het socialisme on-
danks de golf van veranderin-
gen in Oost-Europa.

Sinds het einde van de Kore-
aanse oorlog in 1953 bestaat er
nagenoeg geen grensverkeer
tussen beide landen. Kim II
Sung had voorgesteld „op het
allerhoogste niveau" bespre-
keningen te beginnen over
het afbreken van de muur, die
hij omschreef als „het sym-
bool van nationale scheiding"
en een „schande voor de na-
tie."

Blunder Spaanse en Marokkaanse regering

'Verlies olie uit
Iraanse tanker

kon kleiner zijn'
ROTTERDAM - Het verlies
aan olie uit de Iraanse tanker
Kharg 5 was kleiner geweest
wanneer de Spaanse of de Ma-
rokkaanse autoriteiten de ber-
gers toestemming hadden ge-
geven om naar de kust te va-
ren en daar beschutting te zoe-
ken en reparatiewerkzaam he-
den uit te voeren. Dat zei
woordvoerder D. Kaakebeen
van Smit Internationale giste-
ren desgevraagd.

De autoriteiten van beide landen
wezen dit verzoek echter af, zonder
hun weigerihg overigens te beargu-
menteren. In plaats daarvan stuur-
den zij de Kharg 5, gesleept door
twee slepers van het Rotterdamse
bergingsbedrijf Smit Internationale
en een sleper van Wijsmüller uit IJ-
muiden, verder de zee op, een lichte
orkaan in.
Volgens Kaakebeen is uit de tanker
zon 40.000 tot 60.000 ton olie ge-
stroomd, waarvan overigens een
deel is verbrand. De tanker, geladen
met intotaal 284.000 ton olie, was op
weg naar Rotterdam.

De Kharg 5 vloog op 19 december
na een explosie in brand. Er on-

stond een gat in de romp en de tan-
ker verloor olie. De bergers slaag'
den erin het vuur te blussen. Een
dag later deden zij hun verzoek aan
beide landen. Onder beschutting
van de kust hadden duikers werk-
zaamheden kunnen uitvoeren ort
de uitstroom van olie te kunnen
stoppen. Door een scherm om d*
tanker te leggen had bovendien
kunnen worden voorkomen dat een
uitwaaierende olievlek zou ont-
staan. Het negatieve antwoord en dt
sommering om verder de zee op W
varen van zowel de Spaanse als d*
Marokkaanse autoriteiten kwamen
nog dezelfde dag, op 20 december.

De volgende acht dagen had he
konvooi met zwaar weer tekampen
met een windkracht oplopend tot 1"
en golven van 8 meter hoogte. On-
der die omstandigheden rest niet
anders dan rustiger weer op te zoe-
ken. Het konvooi bevond zich dins-
dag rond het middaguur ten noor-
denvan de Canarische eilanden, l&>
kilometer uit de kust van MarokkO
Het weer is iets beter maar volgens
Kaakebeen nog steeds te slecht ort
iets uit te kunnen richten.

Koers wordt gezet naar een lokatie
op zee ten zuidenvan deKaapverdi-
sche eilanden, waar de weersoms-
tandigheden wel van dien aard zijn
dat het verantwoord is duikers te la-
ten werken. Volgens de Smit;
woordvoerder duurt het nogzon 6>
8 dagen voordat men daar arriveert.
Op dit moment verliest de Kharg 5
geen olie meer, aldus Kaakebeen.

Blad in Hongkong:
'Dissident
Fang mag

China
verlaten'

Van de redactie buitenland
HONGKONG -De Chinese re-
gering zal de bekende dissi-
dent Fang Lizhi die sinds vo-
rig jaar juniin de Amerikaanse
ambassade in Peking onderge-
doken zit, nog deze maand toe-
stemming geven het land te
verlaten. Dat meldde gisteren
het in Hongkong verscheidene
blad Pai Shing.

Volgens Pai Shing, die geen bron-
nen noemde maar doorgaans goed
is geïnformeerd, was Fangs vertrek
vorig jaar december besproken tij-
dens het geheime bezoek van de
Amerikaanse veiligheidsadviseur
Brent Scowcroft aan Peking. Een
voorlopig besluit werd later door
China's sterke man Deng Xiabping
goedgekeurd.

Verwijt
De milieu-organisatie Greenpeace
verwijt de Spaanse en Marokkaanse
autoriteiten een 'halstarrige hou-
ding. Volgens een woordvoerder
van Greenpeace is de olievlek van
deKharg 5 de Marokkaanse kust in-
middels zo dicht genaderd, da'
schade aan de visgronden onont-
koombaar is. De bestrijding van &
olievlek met chemicaliën die mo-
menteel door vliegtuigen plaats-
vindt, maakt de milieuschade vol-
gens Greenpeace alleen maar erger
Volgens de milieu-organsatie zoU
alsnog getracht moeten worden de
olie zoveel mogelijk van het watef
op te vegen.

Belcampo (87)
overleden

GRONINGEN - De Nederlandseschrijver Belcampo is gisteren op
87-jarige leeftijd in zijn woonplaats
Groningen overleden.
Belcampo, pseudoniem van Her-
man Pieter Schönfeld Wichers,
schreef al in zijn studententijd ver-
schillende humoristische verhalen'
Zijn latere werk werd wat diepzin-
niger van thema en behandelde me-
nigmaal absurd doorgevoerde fan-
tasieën.
De schrijver studeerde rechten ir>
Amsterdam en daarna medicijne-
n.Als portrettist bereisde hij de
meeste landen van Europa. Hij waS
huisarts te Bathmen en studenten-
arts in Groningen.
Belcampo's eersteling 'Verhalen
verscheen in 1935. Zijn verhaal 'Het
grote gebeuren' werd in bijzondere
vormgeving voor televisie bewerkt-
In 1989 verscheen zijn laatsteverha'
lenbundel 'Pandora's album. Zij?
werk werd met de Marianne PW'
lipsprijs bekroond en de prijs va"
de stichting Kunstenaarsverzet
1942-1945. Verder kreeg hij de Hen-
drik de Vriesprijs en de TollenS
prijs.

Gevlucht
Fang Lizhi, een wetenschapper en
een van de belangrijkste dissiden-
tenleiders, was vorig jaar juni met
zijn vrouw de Amerikaanse ambas-
sade binnengevlucht toen het leger
met bloedig geweld de demonstra-
tie voor meer democratie neersloeg.
De aanwezigheid van de Fangs in de
Amerikaanse ambassade stond totdusverre elke verbetering in de be-
trekkingen tussen Washington en
Peking in de weg.
Volgens Pai Singh zal de familie
Fang waarschijnlijk Peking verla-
ten na het bezoek van de Australi-
sche premier Bob Hawke medio ja-
nuari aan China. Zowel de Ameri-
kaanse als Chinese ambassade in
Hongkong wilde geen commentaar
geven op Met bericht in de Pai
Shing.

Woordvoerder Gerasinow:

'Dialoog enige
uitweg voor

de Sovjetunie'
LONDEN - De dialoog is het enige
middel waarmee het uiteenvallen
van de Sovjetunie voorkomen kan
worden. De woordvoerder van het
Sovjetministerie van buitenlandse
zaken, Gennadi Gerasimov, heeft
dit in een interview met de BBC ver-
klaard.

Op de vraag hoe de Sovjetleiding
moet optredentegen de nationalisti-
sche onlusten in een aantal Sovjet-
republieken, antwoordde Gerasi-
mov: „Wij hebben daar maar één op-
lossing voor, dat is dialoog, dialoog
en dialoog. De enige manier is het
nemen van politieke maatregelen,
wij hebben geen keus. Wij moeten
het volk ervan overtuigen dat het in
zijn eigen belang en dat van de ge-
meenschap is zich democratisch op
te stellen."
De Sovjetleiding kan echter binnen
de Unie van Sovjetrepublieken de
zelfstandigheid van de republieken
wel vergroten, maar Gerasimov
voegde daaraan toe: „Wij willen de
Unie handhaven. Wij zullen niet
werkeloos toezien hoe deze uiteen-
valt."

Kamerdelegaties
naar SU en VS

DEN HAAG - De Tweede Kaïrief
wil in 1990 parlementaire delegatie5
sturen naar Rusland en de Ver-
enigde Staten. Kamervoorzitter
Wim Deetman heeft dat gistere* 1

aangekondigd tijdens zijn traditie'
nele nieuwjaarsontmoeting met de
parlementaire pers.

De delegaties moeten de politieke
ontwikkelingen in Oost-Europa e*Jde mogelijkheden van ontwapening
gaan bestuderen. „Nieuwe oriënta-
tie in de buitenlandse politiek is éF
boden. Fact-finding dient daaraan
ook vooraf te gaan", aldus Deetman-

f Hmburgs dagblad j
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Ontwikkeling
bij Sperwer
zeer positief

E>E BILT - De omzet van de Sper-eer Groep, een groep van zelfstan-dige ondernemers in de levensmid-delenbranche, heeft zich vorig jaar
2eer positief ontwikkeld. Op groot-handelsniveau ging de omzet om-- hoog met 9,6 procent van f579,5
biljoen tot f635,1 miljoen. De om-
zetstijging was eerder begroot op5,8 procent, aldus Sperwer.Als redenen voor de omzetstijging
noemt de directie de vernieuwdePlusmarkt-formule en het succesDij de verwerving van nieuwe vesti-gingspunten. Ook de omzetstijgin-gen op detailhandelsniveau lagensterk boven 1988. Naar het zich laat
aanzien zullen ook de resultaten
ruim boven die van 1988 en bovende begroting liggen.
Ook de omzetontwikkeling in 1990*iet de directie met vertrouwen te-gemoet.

Seurs- overzicht
Verdeeld

AMSTERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs liet giste-
ren, de eerste handelsdag van het
jaar, een verdeeld beeld zien.
Van de 262 verhandelde fondsen
noteerden er 91 hoger en 81 lager.
Negentig fondsen eindigden on-
veranderd. De handel verliep
kalm. De totale omzet op Beurs-
plein 5 bedroeg f 1,34 miljard,
waarvan ruim f565 miljoen aan
aandelen.

De algemene CBS-stemmingsin-
dex was licht hoger. De index
opende gisteren hoger, maar on-
der druk van de rentestijging
zakte de beursbarometer iets
weg. Uiteindelijk sloot de index
toch weer hoger op 117,9, tegen-
over een slot van 117,7 op de laat-
ste beursdag van vorig jaar.

Bij de handel in hoofdfondsen
ontliep het aantal stijgers en da-
lers elkaar niet veel. De sterkste
stijger van de dag was een vast
gestemde Stork en f 1,60 (3,55
procent) klom tot f46,70. Inter-
natio Muller boekte absoluut ge-
zien de grootste winst door f 2,50
te stijgen tot f 100. VNU won er
f 1,80 bij en eindigdeop f 110,50.
De internationals waren even-
eens verdeeld. KLM steeg met f
0,80 tot f 49,20, Koninklijke Olie
mocht van de beleggers f 2,20
omhoog tot een niveau van
f 148,50. Akzo daarentegen
moest omlaag met fl. Philips
verloor een dubbeltje op f47,40.
By de dalers spande Borsumij
Wehry de kroon met een daling
van 2,52 procent ofwel f2- tot
f77,50. Fokker ging zeven dub-beltjes omlaag tot f38,60. Océ
van derGrinten gaf zelfs vijf gul-
denprijs en sloot 1,75 procent la-
ger op f 280. VOC zakte f 0,60 totf34,90. DAF daalde met veertig
cent tot f42,80. Ondanks de gun-
stige winstverwachting voor1989 (een winstgroei van vijftien
procent) liet het aandeel Natio-
nale Nederlanden weinig bewe-ging zien. De koers was een dub-beltje lager op f74,10.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 114,70 114,60Ahold 13570 135,30
Akzo 141,50 140,50
ABN. 41,00 41,00
Alrenta 158.20 158,50Amev 62,70 62,70
Amro-Bank 81,00 80,20
Bols 175,40 174,50
Borsumij W. 79,50 77,50
Bührm.Tet. 66,40 * 66,20
C.S.M.eert. 79,00 78,50
DAF 43,20 42,80
Dordt.Petr. 133.00 134,50
DSM 112,80 113,00
Elsevier 80,80 80,40
Fokker eert. 39,30 38,60
Gist-Broe. c. 31,20 31,30
Heineken 127,00 126,00Hoogovens 87,80 88,80Hunter Dougl. m.OO 111,50Int.Muller 97,50 100.00KBB eert. 78,80 79,00KLM 48,40 49 20
Kon.Ned.Pap. 52,10 5210Kon. Ohe 146,30 148 50
Nat. Nederl. 74,20 7410NMB Postbank 50,30 50^00Nedlloyd 89,00 88^20
Nijv. Cate 81,50 82,50
Ocë-v.d.Gr. 285,00 280,00
Pakhoed Hold. 142.00 143,20
Philips 47,50 47,40
Robeco 107,60 108,10
Rodamco 80,30 80,30
Rolinco 106,50 107,60
Rorento 59,60 59,40
Stork VMF 45,10 46,70
Unilever 160,60 162,30
Ver.BezitVNU 108,70 110,50
VOC 35,50 34,90
Wessanen 61,50 61,50
Wolters-Kluwer 44,90 44,70

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 65,30 66,40ACF-Holding 33,00 33,60
AhrendGr. c 244,00 243,00
Air Holland 3.90 32,10Alg.Bank.Ned 41,90 4210
ABN (div'9o) 39,90 4010Asd Opt. Tr. 18,70 1870Asd Rubber 6,20 590
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 101,30 102,00
Aut.lnd.R'dam 95,00 9s'oo
BAM Groep 106,00 106,00
Batenburg 83,00 8300
Beers 143.00 143,00
Begemann 127,30 127,00
Belindo 361,50 361,50
Berkels P. 5,60 5,75
Blyd.-Will. 29.50 29,40
Boer De, Kon. 326,00 326,00
de Boer Winkelbedr. 65,50 65,00
Boskalis W. 13,60 13,80
Boskalis pr 13,30 13,35

Braat Beheer 45,50 45,00
Breevast 17,90 18,00
Burgman-H. 3400,00a340ü!00aCalé-Delft pr 865,00 868 00
Calvé-Deltlc 1055,00 1060,00
Center Parcs 60,70 60,20
Centr.Suiker 77.00 77 40
Chamotte Unie 8.00 8,00
Cindu-Key 193,00 183,00
Claimindo 359.00 356,00
Content Beheer 18,50 18 50
Cred.LßN 61,00 61,00
Crown v.G.c 99,00 99,50
Desseaux 265,00 265,00
Dorp-Groep 34,00 33 00
Econosto 338,50 340 00EMBA 128,00 128 00
Enraf-N.c. 65,50 67 50
Enkshold. 109,50 112 00
Flexovit Int. 97,50 102.00
Frans Maas c. ' 109,00 105,50
Furness 123,00 124,50
Gamma Holding 84,50 84,50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 28,20 28,50
Geveke 43,80 43,80
Giessen-de N. 207,00 210 00Goudsmit Ed. 358,00 360,00
Grasso's Kon. 112,90 113,50
Grolsch 140,00 139,00
GTI-Holdmg '207,00 208,00Hagemeyer 112,50 112,50
Idem'/2div.'B9 109,00 109 00HAL Trust B 14,30 1430HAL Trust Unit 14,30 1420HBG. 206,00 20L00HCS Techn 13,90 14,00
Hein Hold 108,00 106,50
Hoek'sMach. 208,00 209 00
Heineken Hld 108,00 106,50
Holl.SeaS. . 1,20 1,20
Holl.Kloos 500,00 500,00Hoop ElT.bk. 8,10 8,00Hunter D.pr. 4,90 4,90
ICA Holding 21,00 21,00
IHC Caland 36,10 36,10
Industr. My 224,00 224.00Infotheek 26,80 28,00
Ing.Bur.Kondor 606,00 606,00
Kas-Ass. 45,50 47.00Kempen Holding 16,70 1680
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 78,80 79,00
Kon.Sphinx 123,00 125,00
Koppelpoort H. 315,00 315,00Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 56,20 56,20
Macintosh 43,00 42.50
Maxwell Petr. 680,00 685^00
Medicopharma 69,50 69,00
Meha Int. 5,60 5,80
MHVAmsterdam 17,50 18,50
Moeara Enim 1205,00 1220,00
M.Enim 08-cert 15600.00 15900.00
Moolen en Co 30,50 30,50
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,80 8,70
Mynbouwk. W. 423,00 423,00

Naeff 300,00
NAGRON 47,80 48,00
NIB 642,00 642,00
NBM-Amstelland 20,40 20,20
NEDAP 385,00 390,00
NKF Hold.cert. 309,00 312,00
Ned.Part.Mij 41,30 41,50
Ned.Spnngst. 10000,00 10000.00a
Norit 1088,00 1088,00
Nutricia gb 81.00 78.80
Nutricia vb 90.00 88,70
Oldelft Groep c 184,00 186.00
Omnium Europe 15,80 15,80
Orco Bank c. 67,80 67.00
OTRA 166,00 167,00
Palthe 76,00 77,00
Philips div.'9o 46,90 46,00
Pirelli Tyre 36,80 37.00
Polygram 33,60 33,30
Polynorm 105,50 105,50
Porcel. Fles 192,00 192,00
Ravast 48,00 48,00
Reesink 77,50 77,00
Riva 54,20 54,00
Riva (eert.) 54.20 54,20
Samas Groep 67,00 66,50
Sarakreek 31,50 31,50
Schuitema 1400,00 1400,00
Schuttersv. 157,00 158,00
Smit Intern. 54,00 54.50
St.Bankiersc. 24,20 24.10
Stad Rotterdam c 48,00 47,50
Telegraaf De 81,00 83,00
TextTwenthe 330,00 330,00
Tuhp Comp. 38,60 38,40
Tw.Kabel Hold 148,80 148.20
Übbink 88,00 88,00
Union Fiets. 22,00 22,00
Ver.Glasfabr. 348,00 347,00
Verto 60,50 61.40
Volker Stev. 70,20 70,00
Volmac Softw. 53,50 52,40
Vredestein 23.90 23,70
VRG-Groep 65,40 64,70
Wegener Tyl 182,00 182,00
West Invest 25,70 25,10
West Invest c. 90,00 85,00a
Wolters Kluwer 179,00 179,00
Wyers 50,00 52,00'
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,80 38,80
ABN Aand.f. 77,50 77.50
ABN Beleg.f. 59,30 59,20
ALBEFO 53,40 53.40
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 245,00 243,00
Alliance Fd 12.10 12,10
Amba 48.40 48,40
America Fund 307,00 307,00
AmroA.inF. 91,50 91,50
Amro Neth.F. 78,00 78,70
Amro Eur.F. 74,40 74,80
AmroObl.Gr. 155,20 155,20
Amvabel 81,00 81,30
AsianTigersFd 63,40 63,60
AsianSelFund 49,20 47,50
Bemco Austr. 57,50 56,50

Berendaal 115.00 115,00
Bever Belegg. 26,00 26.00 bBOGAMIJ 116.00 115,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100.50 100,50
Delta Lloyd 44,50 44,00
DP Am. Gr.F. 26,20 26,30
Dp Energy.Res. 38,00 49,00 bEng-H011.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 63,20 62,90
Eurinvestü) 115.00 115,00
Eur.Ass.Tr. 14,00 f 13,00a
EOE DuStlnF. 313.00 314,00
EurGrFund 61,50 61,50
Hend.Eur.Gr.F. 211,00 215,00
Henderson Spirit 73,00 73,00
Holland Fund 75.20 76,00
Holl.Obl.Fonds 117,80 117,80
Holl.Pac.F. 117,30 117,80
Interbonds 555,00 555,00
Intereff.soo 51,00 52,00
Intereff.Warr. 389,00 385,00
Jade Fonds 182,40 182,40
Japan Fund 35,50 36.00 f
JapanRot. Fund yenl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 100,40 100,00
MX Int.Vent. 64,00 62.00
Nat.Res.Fund 1540,00 1520,00
Nedufo A 138,00 138.00Nedufo B 138,00 138.00
NMB Dutch Fund 41.50 41,80
NMB Global F. 50,10 50,10
NMB Oblig.F. 34,70 34,40
NMB Rente F. 103,00 102,70
NMB Vast Goed 38,20 38,30
Obam, Belegg. 225,00 224,50
OAMFRentef. 14,25 y.15
Orcur.Ned.p. 48,80 48,80
Pac.Prop.Sec.f. 51,20 51,50
Pierson Rente 100,20 100.00
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f 75,70 75,70
Rabo Obl.div.f. 48,70 48,70
Rabo Onr.g.f. 85,00 85,00
Rentaler.t Bel. 137,40 137,50
Rentotaal NV 31,30 31.20
RG groen 50,30 50,50
RG blauw 50,10 50.20
RG geel 50.00 50.30
Rodin Prop.s 103.50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci/Tech 18,30 18,00
Technology F. 18,50 18.50
Tokyo Pac. H. 285,50 285,50
Trans Eur.F. 82,30 82 20
Transpac.F. 530,00 545,00
Uni-Invest 133,00 132.50
Unico Inv.F. 81.60 81,60
Unifonds 36,00 3610
VWN 59,20 59,30
Vast Ned 126.70 126,80
Venture F.N. 47,50 47 50
VIB NV 85,70 85,80
VSB Mix Fund 51,50 51,50
WBO Int. 76,50 76,50
WereldhaveNV 211,20 211,50
Yen Value Fund 96,70 96,20

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4II) 100,00 100,00
3V 2 EngWarL 36.20 36,50
W* EIB 65 98,70 98,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 34,80
Amer. Brands 70,10 71,00
Amer. Expres 33,80 d 34,70
Am.Tel.& Tel. 45,25 45,50
Amentech 67,00 68,00
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 29.80 29,80
Atl. Richf. 110,60 111,00
BAT Industr. 8,25 8,45
BeU Atlantic 109,50 111,20
BellCanEnterpr 45,20 45,30
Bell Res.Adlr 0,50
Bell South 57,20 57,80
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,70 18,50
Boeing Comp. 58,00 59,25
Chevron Corp. 67,00
Chrysler 19,20 19,00
Citicorp. 28.80 28.80
Colgate-Palm. 62.00 63,50
Comm. Edison 36,70 37,60
Comp.Gen.El. 508,00 508,00
Controi Data 17,60
Dai-IchiYen 3160,00
Dow Chemical 71,50 71,50
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 40.70 41,00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 168,00
Exxon Corp. 50.10 50,10
First Pac.HKs 1.36
Fluor Corp. 36,50
Ford Motor 43,60 43,60
Gen. Electric 64,00 64.00
Gen. Motors 42,20 42,20
Gillette . 48,50 49,00
Goodyear 44,00 43,50
Grace & Co. 32,00
Honeywell 87,20 86,70
Int.Bus.Mach. 94,40 94,90
Intern.Flavor 66,40
Intern. Paper 56.40
ITT Corp. 58,80 58,40
K.Benson (§ 5047,00
Litton Ind. 75,80 77.20
Lockheed 39,00 39,00
Minnesota Mining 79,00 79 50
Mitsub.Elect. 1100,00
Mobil Oil 62,10 62,20
Morgan $ 43,60 44,20
News CorpAuss 13,90 13,90
NynéTi 91.20 91.00
Occ.Petr.Corp 29,10 29,60
Pac. Telesis 49,50 50,30
P& O. ® 7,00 7.00
Pepsico 63,00 64,00
Philip Morris C. 41,50 42.00
PhiU. Petr. 25,00 25.90
Polaroid 44,20 45,70
Privatb Dkr 302,00 299,00

Quaker Oats 55,00
St.Gobin Ffr 620,00 650,00
Saralee 30,00
Schlumberger 49.00 49,00
Sears Roebuck 38,00 38,20
Sony(yen) 36.10 36,10
Southw. Bell 63,20 63,80
Suzuki (yen) 990,00
Tandy Corp. 38.40 39,10
Texaco 58,00 59,00
Texas Instr. 35,60 35.80
TheCoastalC. 49,10 33,00 d
T.LPEur. 1,78 1.75
ToshibaCorp. 1270,00 1270,00
Union Carbide 23.50
Union Pacific 76.00 76,50
Unisys 15.20 14,70
USX Corp 35,60 35.70
US West 78,80 80,10
WarnerLamb. 115,00
Westinghouse 73,40 74,00
Woolworth 63,40 64,20
Xerox Corp. 57,25 57,25

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 42,50 43,50
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 87,00 86 00
ASARCO Ine. 68,50
Atl.Richf. 209,50 210,50
Boeing Corp. 110,00 111,00
Can. Pacific 41,00 42,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler " 36,00 36.00
Citicorp. 53.00 53,00
Colgate-Palm. 118,00 120,00
Controi Data 30,00 30,00
Dow Chemical 133,00 134,00
Eastman Kodak 79,00 78.50
Exxon Corp. 94,00 93,50
Fluor Corp. 66.00
Gen. Electric 121.00 121,50
Gen. Motors 81,00 80,00
Gillette 90,00 93,00
Goodyear 83,00 83,00
Inco 51,00 51,00
IB.M. 175,00 175,00
Int. Flavors 131.50
ITT Corp. 119,00
Kroger 25,00 25,00
Lockheed 74,50 74,00
Merck & Co. 146,00 147,50
Minn. Min. 151,00 150,00
Pepsi Co. 120,00 120.00
Philip Morris C. 82,50 80,00
PhiU.Petr. 47,00 45,50
Polaroid 78,00 80,00
Procter & G. 270,00
Quaker Oats 100,00
Schlumberger 93,00 93,00
SearsRoebuck 70,00 71,00
Shell Canada 68,00 67,50
Tandy Corp. 72,00 72.00
Texas Instr. 68,00 68,00
Union Pacific 145,00 145,00
Unisys Corp 28,00 28,00
USX Corp 66,00 67,00
Varity Corp 3,15

Westinghouse 140,00 140,00
Woolworth 119,00 119,00
Xerox Corp. 101.00 102,00

Certificaten overig
Deutsche B. 855.00 845,00
Dresdner B. 435.00 445.00
Hitachi(soo) 800.00 d 800,00
Hoechst 289,00 292,00
Nestlé 8850.00 8850.00
Siemens 700.00 720.00
Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 102,60 102,60

Aegon warr 11,90 11,90
10.;.ABN 87 94,90 94 9013Amev 85 96,75 96,75
10AmevBs 102,50 102,50
11 Amev 86 94,50 94,50
14'/iAmroB7 100,00 100,00
10/2Amro 86 94.75 94,75
10Amro 87 93,25 94,00
5% Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 23,00 23,70
Amro zw 86 72,60 72,80
9 BMH ecu 85-92 96,75 96 00
7 BMH 87 96,00 96,00
10V»EEG-ecu 84 100,75 100,75
93/4EIB-CCU85 98.10 9810
122HIAirl.F 94,00 94.0012 NIB(B) 85-90 100,00 100.00
IP/4NGUB3 100,50 100,50
10 NGU 83 100,50 100,50
2.4 NMB Postb. 86 85,70 85,90
NMB Postb. war 80,10 79,50
8% Phil. 86 99.75 100,00
V 4 Phil.B3 98,50 98,50
11 Rabo 83 102,00 102,00
9Rabo 85 99,40 9940
7 Rabo 84 100,60 100,60

Parallelmarkt
Alanhen 29,10 29,30
Berghuizer 43,20 43,50
Besouw Van c. 51,60 51,60
CBI Bann Oce. yen 2055,00 2060,00
Comm.Obl.Fl 101,00 100,90
Comm.Obl.F.2 100,80 100,80
Comm.Obl.F.3 101,10 101,20
De Drie Electr. 37.20 37,50f
Dico Intern. 117,40 116,70
DOCdata 22,00 21,40
Ehco-KLM Kl. 37,50 38,50
E&L Belegg. 1 77,80 77,90
E&L Belegg.2 76,80 76.70
E&L Belegg.3 77,60 77,60
Free Rec.Sh. 33,20 33,00
Geld.Pap.c. 75,80 75.10
Gouda Vuurvc 97,50 97,80
Groenendijk 36,90 36,90
Grontmij c. 215,00 212,80
HCA Holding 48,30 47,70
Hes Beheer 209,00 213,00e
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,80 3,70
Interview Eur. 8,10 8,40

Inv. Mij Ned. 56.30 56.30Kuehne+Heitz 47.90 48,30
LCI Comp.Gr. 75.00 78,00
Melle 310,50 f 310,00
Nedschroef 117,00 128,00
Neways Elec. 10,30 10,50
NOG Bel.fonds 32,10 32,10
pan pacific 11,00 10,90
Pie Med. 10,80 10,90
Poolgarant 10,50 10,05
SimacTech. 17.00 18.00
Shgro Beh. 52,20 52.50
Verkade Kon. 266,00 266 00
VHS Onr. Goed 17,50 17,50
Weweler 111.50a 106.00

OPTIEBEURS
abn p ml 40.00 151 1.30 1,3(P
aegn c jan 110,00 154 5,60
akzo c jan 130,00 399 11,50 b
akzo c jan 135,00 384 6,80 b
akzo c apr 140.00 176 7,50
akzo c apr 150,00 455 2.20 2,60 a
akzo p jan 140,00 172
amro c apr 80,00 220 5,00 4,00
dfl p scp 200,00 400 12,00 a 11,70»
dsm c jan 115,00 319 1,90 1.40b
coc c jan 295,00 339 9.50 a 8.18b"
coc c jan 300,00 424 5,50
coc c jan 305,00 370 3.70
coc c jan 310,00 205 1,90
coc p jan 290,00 191 1,00 1,10,
coc p jan 300,00 198 3,10 3.3(/'
coc p mrt 290,00 406 4,50 a
coc p mrt 300,00 203 B,ooa
eoo c jan 290,00 215 16,50 a 15.50)}
gist c jul 32.50 560 2,80
hoog c jan 80,00 175 8,50
hoog c jan 85,00 270 4,50
hoog c jan 90,00 607 2,30 2,30
hoog c apr 90,00 228 6,00 6,50.
hoog c apr 95,00 201 4.00 4.1 Jhoog c apr 100,00 211 2,70 2,70
hoog p jan 85,00 240 I.Boa
hoog p jan 90,00 337 3.70 3.3Ü
kim c jan 45,00 178 4,00
nld p aug 97,50 250 1,05 a 1.351
natn c jan 70.00 373 4.90 4.40"
natn c jan 75,00 655 1.20 1.10-'
natn c apr 80,00 333 1.80 1,71).
obl c aug 97,50 450 0,15 0.15.'
phil c jan 47,50 363 1,50
phil c jan 50,00 496 0.40
phil c apr 47.50 187 3.60
phü c apr 50,00 229 2.40
olie c jan 140,00 201 7.50 9.00.
olie c jan 145,00 322 3,50
olie c jan 150.00 557 1.30 2.00
olie c jan 160,00 165 0.20 o.2fr
olie c apr 150.00 321 5.10 5,6«
olie c apr 160,00 301 2.20 a 2,68
olie c 092 135,00 361 26.80 28.50
unil c jan 150.00 195 11.10 12.50*
unil c jan 160,00 481 3,20 4.0 T
unil p apr 160.00 141 5.20 4.5r
voc c jan 35,00 264 1.20 1.0(1»

Gezin was zeventig gulden goedkoper uit

Omzet en afzet Gasunie
vorig jaar fors omhoog

Van onze redactie economie
GRONINGEN - De Nederlandse Gasunie heeft vorig jaar 72
tttüjard kubieke meter aardgas verkocht aan binnen- en bui-tenlandse afnemers. Dat is bijna 6 miljard kubieke meter meerdan in 1988. In 1989 leverde de aardgasverkoop 12,9 miljard
gulden op, tegen 12,4 miljard in 1988.Hoofddirecteur drs A. Grotens maakte deze voorlopige resul-taten gisteren bekend op nieuwjaarsbijeenkomsten voor het
Personeel in Barneveld en Groningen.

Vooral de levering van gas aan hetbuitenland — West-Duitsland,
frankrijk, België, Italië en Zwitser-land — maakte een sterke stijging
door. De export van Nederlands gasbedroeg 31,5 miljard kubieke meter,
bijna 5 miljard meer dan in het voor-
gaande jaar. „Deze stijging kan
Waarachtig niet worden toegeschre-ven aan het weer, dit was over heel
West-Europa buitengewoon mild en
dus niet gunstig voor de gasver-
koop. De goede resultaten zijn het
gevolg van marktfactoren als de
economische groei en de mede

daardoor stijgende vraag naar ener-
gie, een redelijk constant en aan-
trekkelijk prijsniveau en zeker ook
van de waardering voor de milieu-
vriendelijke aspecten van aardgas
en het gebruiksgemak", aldus drs.
Grotens.

Ook in het binnenland ging de afzet
omhoog, zij het minder spectaculair
dan in het buitenland. In totaal be-
droeg de afzet in Nederland 40,6
miljard kubieke meter tegen 39,8
miljard in 1988. Door de zachte win-
ter veranderde de afzet aan gasdis-
tributiebedrijven slechts gering:
20,5 miljard kubieke meter (20,3
miljard kubieke meter in 1988). lets
meer steeg de afzet aan tuinders en
elektriciteitscentrales.
De gasrekeningvoor een gemiddeld
gezin bedroeg in 1989 877 gulden.
Dat was 70 gulden minder dan in
het jaar daarvoor. Ten opzichte van
1987 bedroeg de daling zelfs een
kwart. In dat jaar was een gemid-
deld gezinshuishouden 1.185 gul-
den kwijt aan gas.

Het aantal afsluitingen wegens be-
talingsproblemen liep in 1989 aan-
zienlijk terug. Waren er in december
1988 nog 7.500 huishoudens afgeslo-
ten door hun gasbedrijf, vorige
maand waren dat er 5.700.

Forse aandelenomzet tilt
beurs naar nieuw record

AMSTERDAM - Een flink gestegen
aandelenomzet heeft de totale om-
zet op de Amsterdamse effecten-
beurs vorig jaar naar een nieuw re-
cord getild. De totale omzet nam toe
van f329,8 miljard tot f365,4 mil-
jard. De stijging kwam geheel voor
rekening van de aandelensector. De
omzet in obligaties daalde van

f206,6 miljard tot f 173,2 miljard, zo
blijkt uit gegevens van de Vereni-
ging voor de Effectenhandel.
De handel in buitenlandse fondsen
steeg relatief sterk. De beurs consta-
teert een sterk stijgende belangstel-
ling voor ASAS-fondsen, waarvan
de omzet verdrievoudigde. De toe-

neming van de omzet op de aande-
lenmarkt was voor een deel toe te
schrijven aan een hoger koerspeil,
onder meer onder invloed van een
voortgaande winststijging in grote
delen van het bedrijfsleven. On-
danks de scherpe koersdaling tij-
dens de minikrach van oktober kon
de nieuwe koersindex algemeen in

1989 oplopen met ruim 22 procent
tot 202,8. Het hoogste punt werd op
8 september bereikt met 210,5.

Ook op het gebied van aandelene-
missies was 1989 een recordjaar.
Het emissievolume verdubbelde
ruimschoots tot f20,2 miljard. Het
aantal introdukties steeg verder.
Hierbij waren enkele grote zoals
DSM, Pirelli en DAF. De beurs
werd 47 aandelenfondsen rijker (in
'88 32), waarvan echter een
deel beleggingsfondsen.

Het emissievolume op de obligatie-
markt gaf een lichte daling te zien
tot f43 miljard. Dit hing samen met
de ruime liquiditeit van het bedrijfs-
leven en het stijgenderentepeil.

economie

Westeuropese
autoverkoop
naar record

LONDEN — De produktie en verkoop van
auto's heeft in 1989 opnieuw een recordni-
veau bereikt. In de eerste elf maanden wer-
den 12,6 miljoen auto's verkocht, 4,8 procent
meer dan een jaar eerder. De verkoop in het
hele jaar wordt geraamd op 13,4 miljoen
stuks.
Dat betekent voor het vijfde achtereenvol-
gende jaareen record, zo heeft de Financial
Times gemeld.

Het ziet ernaar uit dat Volkswagen opnieuw
marktleider wordt in West-Europa. Het West-
duitse concern had in de eerste elf maanden

een marktaandeel van 14,8 procent.
De ItaliaanseFiat kwam ook op 14,8 procent
maar verkocht net 2.000 auto's minder vol-

gens ramingen van de industrie.
Volgens interne ramingen van Fiat is Fiat
marktleider terwijl de interne ramingen vanVolkswagen de Westduitsers een nipte voor-sprong geven.

De snelste groeier op deWesteuropese markt
is General Motors met Opel/Vauxhall. Het
Amerikaanse concern zag zijn afzet met 10,5
procent toenemen en bereikte een marktaan-
deel van elf procent. De Britse Rover, de
Westduitse Mercedes Benz en de Japanse
Toyota verkochten minder auto's dan in
1988.

Joegoslavische nieuwe
dinar inwisselbaar

BELGRADO - Joegoslavië is het
nieuwe jaar begonnen met het in-
wisselbaar maken en herwaarderen
van de dinar, de nationale munteen-
heid. Een nieuwe dinar is 10.000
oude dinar waard. De wisselkoers
ten opzichte van de mark is gesteld
op zeven dinar, zo heeft het officiële
persbureau Tanjug bekendge-
maakt. In Nederlands geld is een
nieuwe dinar 15 cent waard, tegen
0,0015 cent voor de oude.

De maatregel was al op 18 december
"aangekondigd en maakt deel uit van
een economisch pakket ter bestrij-
ding van de inflatie. De lonen in
Joegoslavië zullen worden aange-
past aan de koersschommelingen
van de dinar ten opzichte van de
mark. Dat betekent dat de lonen fei-
telijk tot en met juni worden bevro-
ren omdat de wisselkoers voor zes
maanden is vastgesteld.

De inflatie heeft vorig jaar ongeveer
2.600 procent bedragen. De regering

hoopt dit jaaruit te komen op der-
tien procent, aldus Tanjug. Joego-
slavië is na Polen en Tsjechoslowa-
kije het derde land in het Oostblok
met een inwisselbare munteenheid.

De economische crisis in het land
zou volgens het persbureau voor
een deel zijnte wijtenaan een scher-
pe daling van het lidmaatschap van
de communistische partij. In 1989
hebben 100.000 mensen de partij
verlaten. In 1983 had de partij 2,2
miljoen leden, nu nog 1,6 miljoen.
Vooral jonge mensen zeggen hun
lidmaatschap op. Ongeveer vijftien
procent van het ledenbestand is jon-
ger dan 27 jaar. In 1983 was dat nog
33 procent.

Kema ontwikkelt
zich bevredigend

ARNHEM - Kema heeft zich vorig
jaar bevredigend ontwikkeld. Het
bedrijf boekte vorig jaareen omzet
van f 169 miljoen. Het volume van
de opdrachten bleef weliswaar ach-
ter bij dat van 1988, maar ook de
kosten waren lager. Het bedrijfsre-
sultaat zal naar verwachting uitko-
men op f3,8 miljoen, wat bevredi-
gend wordt geacht.
Dit zei directievoorzitter ir. J. Wij-
mans in zijn nieuwjaarsrede.
De Kema is sinds enkele jaren bezig
met een versterking van de markt-
positie. Het aandeel van de indivi-
duele opdrachten uit de elektrici-
teitssector en de industrie was in
1982 nog 44 procent en zal in 1990
stijgen tot 57 procent. Op basis van
het Strategisch Beleidsplaan 1990-
-1992 wil Kema dat aandeel verder
uitbreiden.

Ongeveer 15 procent van <fe op-
drachten met een waarde van f 25
miljoen was vorig jaarafkomstig uit
het buitenland. Dit aandeel zal naar
verwachting de komende jaren stij-
gen.
De elektriciteitsinstellingen Kema,
SEP, GKN en VEEN hadden in 1982
nog dezelfde directie.Om de organi-
satie van de Arnhemse instellingen
doorzichtiger te maken werden zij
op bestuursniveau van elkaar losge-
maakt. Kema is ook geen non-pro-
fit-organisatie' meer, maar een
marktgerichte onderneming, die
winst moet maken om te overleven.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- *gen goud en zilver op 2-1-1990 om {
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in t

kg:
Goud: onbewerkt ’ 24.170-/24.670- ".
vorige ’ 24.500-/ 25.000 ; bewerkt ver- j
koop ’ 26.270, vorige ’ 26.600 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige *f 285-/ 355; bewerkt verkoop ’ 390 la- J
ten, vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97 f
austr.dollar 1.44 1,56 *belg.frank (100) 5,20 5,50 !
canad.dollar 1,59 1,70 »
deensekroon (100) 50 30,00 !
duitse mark (100) 110,40 114,40,
engelse pond 2,94 3,19 «
franse frank (100) 31,50 34,25 Jgrieksedr. (100) 1,08 1,28 "ierse pond 2,84 3,04 "ital.lire (10.000) 14,00 15,70 Jjap.yen (10.000) 128.00 134,00 Jjoeg.dinar(lOO) 0.0000 0,0020»
noorse kroon (100) 50 30,00 [
oost.schill. (100) 15,72 16.2T-
port.escudo (100) 1,19 1,37
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29.25 31,75
zwits.fr. (100) 120,50 125.00

Wisselmarkt Amsterdam
amenk.dollar 1,90275-1,90525antill.gulden 1,0475-1,0775
austr.dollar 1,4950-1,5060
belg.frank (100) 5,3665-5,3715
canad.dollar 1,64425-1,64675
deensekroon (100) 28,995-29,045
duitse mark (100) 112.920-112,970
e_ngelse pond 3.0890-3.0940franse frank (100) 33,020-33 070griekse dr.(100) 1,1620-1.2620
hongk.dollar(100) 24.2250-24.4750
ierse pond 2,9680-2,9780
ital.lire (10.000) 15.040-15,090
jap.yen (10.000) 132,05-132,15
nwzeel.dollar 1,1250-1,1350
noorse kroon (100) 28,945-28,995
oostenr.sch. (100) 16.0450-16,0550
saudi ar.ryal (100) 50,6250-50,8750
spaanse pes. (100) 1.7410-1,7510
sunn.gulden 1,0450-1,0850
zweedse kr. (100) 30,770-30 820zwits.frank (100) 122.875-122 925--
ecu. ;(J-2,2830 1
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 202,80 203,90
id excl.kon.olie 197,10 I!
internationals 206,90 209,28 ,
lokale ondernem. 199,80 199,40
id financieel 152,30 151,90"'
id niet-financ. 247,20 246,86,i
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)'algemeen 264,30 265,70
id excl.kon.olie 245,00 245,00
internationals 279,40 282,50"'
lokale ondernem. 247,20 246,60
id financieel 198,40 197,90
id niet-financ. 295.50 294,90
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 185,80 117,90-
-internation 196,00 123,00
lokaal 184,10 117,0^''
fin.instell 160,90 111,5»-!
alg. banken 146,60 10
verzekering 174,60 11
niet-financ 191,70 11
industrie 183,60 11
transp/opsl 90 127.40"

Omzet Nationale
Nederlanden

steeg 16 procent
DEN HAAG - De omzet van Natio-
nale Nederlanden is vorig jaar vol-
gens de meest recente schattingen
met 16 procent gestegen tot f23,4
miljard. De autoonome groei, dat is
de groei na uitschakeling van de
(geringe) negatieve invloed van de
wijzigingen in de valutakoersen en
de invloed van nieuwe deelnemin-
gen, bedroeg 10 procent.

Dit heeft het bestuur van het verze-
keringsconcern meegedeeld in zijn
Nieuwjaarsbrief aan de ruim 26.000
medewerkers.
Het bestuur handhaaft de verwach-
ting, dat de winst per aandeel oever
1989 een stijging te zien zal geven.
Gezien deuitbreidingvan het aantal
aandelen door de aandelenemissie
en de keuzedividenden houdt deze
verwachting een stijgingvan de net-
towinst met meer dan 15 procent.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - in het telefonisch
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van vari-
daag):

Akzo 140,80-141,50(140,50)
' Kon. Olie 148,50-150,20(148,50)
Philips 47,40-47,70 (47,10)
Unilever 162,30-163,40(162,30)
KLM 49,20-49,40 (49.20)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelderf;
van gisteravond te New Vork luiden-'
volgens de Dow Jones Index (acl
eenvolgens 30 fondsen industn.
spoorwegen en overig transport
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2748.72 1175.32 234.60 1033.53
Hoogst 2811.65 1204.30 236.92 1055.25
Laagst 2732.51 1170.70 232.21 1027£0Slot 2810.15 1201.10 236.23 1053.65Winst/
verlies Up 56.95 + 23.29 + 1.19 + 18.05

Munten van chocola

Woensdag 3 januari 1990 "5y limburgs dagblad J

" Mevrouw Annie Reukers laat zich de doorMarlies Evertzen van een apotheek in Utrecht(links op defoto) aangeboden medicijnknaak van chocola goed smaken. De eigen bijdrage
is met ingang van het nieuwe jaarna bijna zeven jaarverdwenen, reden voor de apotheek
de klanten op deze manier te verwelkomen in het nieuwe jaar. In totaal delen Nederlandseapothekers dezer dagen 650.000 munten van chocola uit.



"IVI UITDENOTENBAR: UIT EIGEN BAKKERIJ: APPELPARTEN BOEREN ONTBIJTSPEK WIEGER KETELLAPPER
I KADJANG PEDIS ROOM BOTER GEVULDE VLAAI ± 1200 gram VOLKOREN Klein, vacuüm verpakt, VIERSPAN I J

PINDA'S 1 rQ KOEKEN "TC tmmW^as dOK MET SESAM 1 QQ lOOgram 1 /\Q Volkorenkoek.gemberkoek,
Per 150 gram J^Ti.Oy Per stuk 99-/ O J £95 O.«/O Heel 2^ -L-%/*/ I^9T ±A/%7 oranjekoek of rozijnenkoek, IrQ

SCHEP ZELF, BESPAAR GELD. ZlflMM^ MARIABISKWIE L.CHTBRU.NTJES .. - 450 gram UKT J..^
ENGELSE DROPI QQ M Ë^BBELR°^IdQ R°' 3°° *""" i«rl 49 ■ '" GOURMANDISE

H Per2sogram 1.0» fflESiHi " KIRSCH

ui nPRQNIinFR jMKm^S^IÉBM V SNEEUWW TJES DONKERBRUIN TJto _-■
rt

i iiWdl «t»"*" VWHr Pak235e"
199 1.69 Rol3oogra'n

189 1.49 GouESJr 169
#.. iwiff "■""■""■ ï ■ " GOUDSE JONGE KAASJC?Hoekunnen we het aar §==?"*>

Pot 700 gram QQQ "■ ■ ï ê oftropicana, 1AQ

CALVE BORRELNOOTJES Ir1!fl ■■""^JLr I ■""^ ICocktail, poesta, speciale II il / 1 VI )C^ 11 /l "^ BIOGARDE
mix, of partymix, I£Q H-F t/Vl. tV-T V/1M-■--■. -■--■..■. X_/-■..■. jê RO ER
zakje 150 gram JLB9^X.UZ/ _

"■^—' AA #~^ ■ Beker °-5 liter

SURINAAMSERIJST tCW f^m\W% W^fmm mCHmW~ FII 1 7/\ VWTIinAWI J I** 1-39r 949 danmet zuiKepriizen' ,#^
UNOX ERWTENSOEP GESNEDEN -■- L *>. *&*||i

JH Familieblik Q "7Q BOERENKOOL IN ONS RESTAURANT: m!!!SLW/^ lo^^^B1.3 liter 3.59 mC./ZJ 300gram AQQ , I KIPPEPASTEITJE MET ■""'*«■
UNOX BRUINE U.VV f^T^D^RIES: KOFF|E _-_ JONA I

■Km onucKicncD \uARELJAUW GK»»"V -^ im£L%J B I OGARDE STANDïl4lilC&H BONENSOEP lkilo WINTERPEEN ** b-" 7^(l Beker <* *J»rXl?r IHa Familieblik O7Q enlkiloUlEN 10,S?XL /-^U MAGERE RUNDER- fS^ram 100 WlmimMm 13,iter Samen -.00 Ui^ OP =OP \| LAPPEN -.g QQ K
i.yL-2i appelmoes 1 IQ X.OO u__i--^—§ \ K,l° mm.\j.zr\j jiiiép^

';| WASPOEDER QOA JlfciLg^ 13.90 LEVERKAAS IIQ

fe^i^^ ffSK^ 12.95 bloemkool ±2sr6ram 10.- 55.^""RW°3.39Per stuk 1 QQ w.w^

(—' 1 EDETTOILETPAPIER OQQ ±.W i ~ T-! * SOEPKIP AAQ I
Q 4 rollen 2^9 éC.OZJ È Heel H"-*»^ /^i

Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 6 januari a.s. Am^TmW mW^mSmW MM mr mt 01.03.90

Lage prijzen enwinkelgetnakonder éen dak.
1 ■— . - 1 MU .. - . m llm

Etos begint de jaren90 vooidelig.
I Lady Comfort Maxi

P„^gr^ >. <*&^&*^ J - Verband, QQ Rainbow Zeep, O *^Q Faam, QQ

Geleen,Raadhuisstraat 10, Heerlen, Bongerd 4, Kerkrade, Niersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112, Sittard,Limbrichterstraat 26,Roermond, Steenweg 16c. J

Limburgs Dagblad Woensdag 3 januari 1990 "6



Schade
De kernernergie-industrie vond
de EG-normen onrealistisch en
niet samenhangend, omdat er in
melk meer mocht zitten dan in
Eroente, hoewel kleine kinderen
meer melk dan groente gebrui-
ken. Dit leidde er toe dat de EG
°p 30 mei nieuwe normen uit-
vaardigde, namelijk van 370 Bq
voor melk en 600 Bq voor overige
voeding.

De industrie vond echter dat de
normen nog soepeler zouden
mogen. Als argument werd een
kosten-baten-vergelijking ge-
bruikt. Zo rekende bijvoorbeeld
Arrigo Cigna van de Italiaanse
ENEA op een congres van de
Europese Commissie begin de-
cember uit, wat voor Italië de
kosten en baten zijn geweest van
de stralingsnormen na Tsjerno-
byl.

Door de maatregelen op grond
van deze normen liepen de men-
sen minder straling op en werd
er minder schade toegebracht
aan de gezondheid. Dat is een be-
paald bedrag waard. Maar dit
Woog volgens Cigna niet op te-
gen de schade die de Italiaanse
economie heeft opgelopen. Hij
juichte dan ook toe dat de Euro-
pese Commissie nieuwe soepeler
normen heeft vastgesteld.

Wijziging
De Europese Commissie heeft
daartoe op 16 juni 1987 een voor-
stel gedaan. Nu mag in melk 1650

en in granen en vlees 4000 Bq per
liter of kilo zitten. Het Europees
Parlement heeft het voorstel van
de Europese Commissie op 16
december 1987 afgekeurd. Het
Europees Parlement stelde de
normen op 250 Bq voor melk en

1600 Bq voor overige voedings
stoffen.
De Europese Commissie heeft
zich echter niets aangetrokken
van het parlement. Een ongewij-
zigd voorstel werd op 22 decem-
ber 1987 goedgekeurd door de

Europese Ministerraad. Later
werden nog aanvullingen vastge-
steld, bijvoorbeeld dat in voe-
dingsmiddelen die mensen zel-
den nemen (zoals truffels en ka-
viaar) 40.000 Bq per kilo mag zit-
ten.

Het Europees Parlement diende
echter op 4 maart 1988 eenklacht
in bij het Gerechtshof van de
Europese Gemeenschap over de
normen en de manier waarop de
normen zijn vastgesteld. Hier-
over is nog geen uitspraak ge-
daan.

"Ook het doorstralen van voedsel ter conservering blijft omstreden

Zweetbandje
met

zonnebril
Sporten met de zon in het
gezicht is lastig en een
zonnebril is dan onmis-
baar. Veel sporters en re-
creanten gebruiken een
zweethandje, dat boven-
dien het haar bijeen
houdt zodat het zicht niet
wordt belemmerd.

Een zweetbandje com-
pleet met zonnebril is een
nieuwtje. Een handige
vondst waarmee de spor-
ter twee vliegen in één
klap slaat. Aan het stevi-
ge badstoffen zweetband-
je is met klitteband de
zonnebril zonder pootjes
bevestigd. Door deze be-
vestiging kan indien no-
dig de zonnebril eenvou-
dig van het zweetbandje
worden genomen.

De zonnebril kan schar-
nierend in de juiste stand
worden gebracht. Het ge-
heel is leverbaar in de
kleuren rood, wit, zwart,
blauw en rosé en kost in-
clusief zonnebril f 24,95.
De set is te bestellen bij
Verta in Vught, 9 073-
-579130. Gevaar

Zonder risico is het gebruik van
een magnetron niet, zo bleek ver-
der. De microgolven van de mag-
netron brengen de moleculen in
beweging zodat het gerecht of de
drank zich in feite zelf verhit.
Omdat ook de mens uit molecu-
len bestaat heeft de straling op
hem een zelfde effect. Daarom is
het van belang dat het apparaat
een goede afsluiting heeft en dat
het automatisch uitschakelt
wanneer de dubbele deuren
opengaan. Maar ook bij de beste
sluitingen is er sprake van lekka-
ge. Die is bij de goede magne-
trons echter zo gering dat er geen
direct gevaar bestaat.

De lekkage mag volgens de EG-
normen niet meer zijn dan 5 mil-
liWatt per vierkante centimeter.
Het menselijke lichaam zendt
zelf energiestralen uit met een
kracht van 10 milliWatt, dus de
magnetron levert de helft min-
der. Bovendien verliest de stra-
ling snel aan kracht. Op een me-
ter afstand is die al tot eentiende
verminderd.

Onzekere factoren
Belangrijke vitaminen zouden in
de magnetron sneller verloren
gaan dan bij de conventionele
kooktoestellen, en de structuur
van eiwitten zou erdoor verande-
ren. Belangrijke onverzadigde
vetzuren zouden eveneens wor-
den vernietigd.

Het enige wat de scherpste criti-
cus uit de groep van elf, Andreas
Kühne van het Instituut voor
Mens en Natuur, hierop te zeg-
gen had was dat er enkele onze-
kere factoren zijn. Vermoed
wordt dat er weinig verschil is in
het behoud van vitaminen en

eiwitten tussen de conventionele
en de moderne maniervan voed-
selbereiden. De voedingswaarde
blijft in een magnetron zelfs be-
ter behouden dan bij de andere
kooktoestellen. Het voedsel is
veel sneller klaar, er hoeft min-
der water en minder vet worden
gebruikt en daardoor gaat er
minder aan voedingswaarde ver-
loren.

Het snelle opwarmen van voed-
sel heeft ook extra nadelen. Ziek-
tekiemen en andere ongerechtig-
heden kunnen gedurende de
korte bereidingstijd beter in le-
ven blijven dan bij de ouder-
wetse kookmethoden. Dat is
vooral bij vis en pluimvee niet
zonder risico. Er zijn wel enkele
foefjes om de kans op besmet-
ting tussen het koken en weer
opwarmen te verkleinen.
Hapklare porties mag men niet
in de keuken laten staan, maar
moet men opbergen in de koel-
kast. Eten dat wordt ingevroren
moet direct na het koken in de
diepvries worden geplaatst. De
porties moeten bij het verwar-
men worden afgedekt zodat zich
waterdamp kan ontwikkelen die
de kiemen doodt.

Het probleem is dat dergelijke
gulden regels niet altijd worden
nageleefd. Vooral maaltijden

voor ouden van dagen en voedsel
in kinderdagverblijven worden
volgens Warentest vaker uren
bewaard op kamertemperatuur,
zodat de bacteriën zich volop
kunnen ontwikkelen en nitriet in
groente wordt omgezet in ni-
traat.

Andere verrassingen, waar de
magnetron voor kan zorgen, zijn
vonken, verbrande babymond-
jes en barstende worstjes. Von-
kenregens ontstaan bij het ge-
bruik van verkeerd serviesgoed.
De stralen verwarmen niet van
de buitenkant van het voedsel,
maar direct van binnen. Water en
vet zijn sneller op temperatuur
dan de andere bestanddelen.
Daarom kan het gebeuren dat
het eten aan één kant al kokend
heet is en aan de anderekant nog
koud. Dat kan vooral bij het ver-
warmen van babyvoedsel ge-
vaarlijk worden, wanneer het
voedsel niet wordt omgeroerd
zodat de warmte gelijkmatig
wordt verdeeld. Ook volwasse-
nen riskeren uiteraard een ver-
brande mond.

Andere mogelijkeden die Waren-
test opsomt zijn: drank borrelt
niet als het kookpunt is bereikt.
Pas als bijvoorbeeld een kop
melk uit de magnetron wordt ge-
haald kan het spul overkoken.

Aangeraden wordt een lepel in
de kop of kom tè doen.
Levensmiddelen die te lang ver-
hit worden verkolen en kunnen
vlam vatten. Daarom opletten op
de aangegeven tijden. Eten met
alcohol, zoals desserts, kan een
explosie veroorzaken omdat de
alcohol verdampt.

Een goede gebruiksaanwijziging
geeft nog veel meer informaties
over geboden en verboden, die
men dan ook beter kan bestude-
ren. De gevaren ontstaan volgens
het Duitse instituut voorname-
lijk door onwetende of lichtzin-
nige gebruikers en niet door de
magnetron zelf.

consument

EG-normen strijdig met Nederlandse regelgeving

Meer radioactieve straling
in voedsel toch toegestaan

De Europese normen voor
radio-activiteit in voedsel,
die op 1 januari van kracht
Worden, zijn veel te soepel.
De radioactieve besmetting
door voedsel kan in het eer-
ste jaar na een kernongeval
een dosis geven van dertig
ftiilliSievert voor volwasse-
nen. Dit bevestigt professor
Lucas Reijnders van de
Stichting Natuur en Milieu
te Utrecht. Daarmee zijn
deze EG-normen strijdig
met het Nederlandse Be-
sluit Stralenbescherming.
Volgens dit Besluit mag een
volwassene hooguit vijf mil-
liSievert oplopen, mits hij
of zij gedurende het gehele
leven niet meer dan gemid-
deld één milliSievert per
jaarkrijgt.

Na het ongeval met de kerncen-
trale in het Russische Tsjernobyl
'n 1986, zijn er in de Europese
Gemeenschap in alle haast nor-
men opgesteld: melk mocht 125
Becquerel (Bq) per liter bevatten
en groente en fruit 90 Bq. Ter
vergelijking: toen na de boven-
grondse atoomproeven in de zes-
tiger jaren in voeding tien Bq ce-
sium werd aangetroffen, vond
men dit zo alarmerend, dat die
bovengrondse kernproeven wer-
den stopgezet.

Berekening
Op basis van deze soepele EG-
normen kunnen we zelf uitreke-
nen hoe groot de stralingsdosis is
die mensen ontvangen als ze een
heel jaar voedsel eten dat net
binnen de normen valt: dertig
milliSievert. Na herhaaldelijk
aandringen stelt een woordvoer-
der van Milieuminister Alders
dat hij in zijn berekening op vijf-
tien milliSievert komt. Ondanks
herhaaldelijk aandringen op ver-
duidelijking van de verschillen
komt er geen antwoord van de
milieuvoorlichter.
Maar zelfs als het ministerie van
Milieu gelijk heeft en de dosis
vijftien millieSievert bedraagt, is
er strijdigheid met een andere
norm van hetzelfde ministerie,
namelijk dat mensen 'niet meer
dan vijf milliSievert op mogen
lopen. Misschien dat de milieu-
minister Alders er voor kan zor-
gen dat de EG-normen veel
strenger worden.

Adviezen Duitse Warentest ter voorkoming ongelukken

Tegenstanders magnetron:
effect straling onbekend

Deskundigen blijven kibbe-
len over de gezondheidsrisi-
co's bij het gebruik van
magnetrons. Tegenstanders
beweren dat zij schadelijk
zijn voor de mens en zelfs
kanker kunnen verwekken.
De voedingswaarden van
de produkten zou er door
worden verminderd. Het
gebruik ervan zou allerlei
gevaren opleveren.

De Duitse organisatie Stiftung
Warentest heeft een groep van elf
wetenschappers en technici la-
ten discussiëren en ook bij hen
bleken de meningen verdeeld.
Duidelijk werd wel dat niemand
enig bewijs kon leveren dat de
stralingen uit magnetrons ge-
vaarlijk zijn voor de mens. Zelfs
de felste tegenstander kwam al-
leen met het bezwaar dat nog te
weinig bekend is over de effec-
ten die de stralen kunnen heb-
ben op de gebruiker.

" Bij aankoop en gebruik van een gewone of gecombineerde magnetron is een grote mate
aan informatie en advies uitermate belangrijk. Er wordt nog steeds gediscussieerd over de
stralingseffecten.

Door dubbele

wanden geen

bak problemen

In dezetijdvan het jaarneemt de animo om te bakken weer toe en dat
mag danmisschien gaan ten koste van de lijn van familieleden. Voor-
al het zelf maken van taarten biedt ongekende mogelijkheden.

Het enige probleem waar sommige mensen mee zitten is dat bijvoor-
beeld een biscuitdeeg zich in de oven wat problematisch gedraagt,
het gaat te hard od net niet hard genoegen als het echt mis gaat blijft
er ook nog wat aan de vorm kleven.

Met de nieuwe Amerikaanse bakvorm van Airbake is ook dit pro-
bleem opgelost. De vorm is namelijk dubbelwandig waardoor het
deeg heel geleidelijk wordt verwarmd. De luchtlaag tussen binnen-
en buitenwand treedt namelijk op als een soort buffer. Hetzelfde
principe dat we kennen onder de naam au bain marie.

Een rechthoekige bakvorm in de maat 33 x 23 x 5 cm kost ’ 44,95.
Voor informatie: La Cuisine in Tubbergen, ® 05493-1437.

" Geen bakproblemen meer dank zij dubbele wanden

Voorlichting
over gezonde

voeding ouderen
Het ouderenwerk van de stich-
ting SCEW in Kerkrade organi-
seert in samenwerking met het
Groene Kruis, afdeling Voe-
dingsvoorlichting, een tweetal
voorlichtingsbijeenkomsten,
waar informatie wordt gegeven
over gezonde voeding.

Tijdens de eerste bijeenkomst
zal aan de hand van een dia-serie
onder meer aandacht worden be-
steed aan onderwerpen als: het
belang van gezonde voeding; de
voedingsschijf; ouderdomsge-
breken en voeding. Daarna kun-
nen de deelnemers over deze on-
derwerpen vragen stellen.

Hoe men smakelijke en gezonde
maaltijden kan bereiden wordt
aan de hand van voorbeelden
duidelijk gemaakt tijdens de
tweede bijeenkomst. Centraal
hierbij staan het zien, proeven en
ruiken van voedingsmiddelen.

De bijeenkomsten vinden op di-
verse lokaties in Kerkrade
plaats. Op 16 en 23 januari in het
dienstencentrum aan de Schaes-
bergerstraat in Terwinselen. Ver-
volgens op 30 januari en 6 fe-
bruari in het dienstencentrum
Chèvremont aan deKloosterbos-
straat. De derde lokatie, het Cen-
trum aan de Hoofdstraat, is
opengesteld op 13 en 20 februari.
De laatste twee bijeenkomsten
worden gehouden op 6 en 13
maart in de Gemeenschapszaal
onder de Pastoor van Arskerk in
Eygelshoven/Hopel.

Alle bijeenkomsten vinden
plaats van 14.00-16.00 uur. De
kosten voor deelname bedragen

’ 5,- voor de beide bijeenkom-
sten samen. Inschrijving voor
deelname en betalingvan de kos-
ten kan vooraf op bovengenoem-
de adressen.

Onderzoek magnetrons
Voor hetontdooien en snel op temperatuur brengenvan kleine
hoeveelheden kan worden volstaan met een simpele magne-
tron die nog geen vijfhonderd gulden kosten, vindt Warentest.
Wil men het apparaat gebruiken om vlees knapperig bruin te
maken, of andere vlees- en kaasgerechten bereiden zoals dat in
de conventionele bakoven gebeurt, dan moet men een gecom-
bineerde magnetron aanschaffen. De prijzen daarvan liggen
aanzienlijk hoger.

Warentest heeft een beperkt aantal combinatie-toestellen be-
proefd en -zij kregen allemaal de kwalificatie 'goed. Het zijn
Bosch, Brother, Panasonie, Sharp en Siemens. Bij de kleine,
simpele werden de Bauknecht (MW6OO), Siemens (HF1200) en
Toshiba (ERS4OOD) 'goed' bevonden.
Als 'bevredigend' kwamen uit het onderzoek AEG Mieromat
(FXI7SZ-W), Bosch (HMG 530 en HMG 552), Miele (M686), Mou-
linex (FM1735), Neff (Joker62s), Panasonie (NE-554), Phüips
(M704), Quelle Privileg (M200), Sharp (RSBBOB/W) en Siemens
(HF1340).

Woensdag 3 januari 1990 "7

mm^mmW

f limburgs dagblad ~\\



Limburgs Dagblad Woensdag 3 januari 1990 "8

Aldi is één van de grote supermarkt-organisaties in
Nederland en bekend door een geheel eigen vorm van

presentatie en sterk concurrerende prijzen voor
hoogwaardige merken.

In Heerlen en Kerkrade zoeken wij een

verkoper/
verkoopster

voor gemiddeld ca. 24 uur per week

die op een prettige en vlotte wijze met onze klanten kan
omgaan. Na een gedegen inwerkperiode zult u aan de

kassa werken, goederen bijvullen en verschillende
andere taken zelfstandig verzorgen in een team onder

leiding van de filiaalleider.

*
Wij vragen: ervaring in een soortgelijke branche is een
pré, maar niet noodzakelijk omdat u door een ervaren

kracht planmatig wordt ingewerkt.
Als u werkervaring heeft, stellen wij goede

getuigschriften of referenties op prijs.
Leeftijd 18 t/'m 35 jaar.

*
Wij bieden: een funktie met zelfstandige en duidelijke

bevoegdheden. Een vast basissalaris en daarboven nog
een aantrekkelijke provisieregeling.

Doorgroeimogelijkheden zijn aanwezig.

Gaarne uw schriftelijke sollicitatie met persoonlijke
gegevens aan de heer A.J. Lindeman, Gr.

Terborghstraat 6, 6464 BA Kerkrade.

Distriktleider van

Aldi Best 8.V.,
Postbus 304, 5680 AH Best

23201 Tel. 04998-98885

Genezen kanXniet. Helpen wel.

Elke dag zijn er meer dan
honderdduizend mensen in ons land
die snakken naar lucht. Mensen die
last hebben van cara, zoals astma of
longemfyseem.
Een ziekte die zo levensbedreigend
kan zijn, dat deze bijna viermaal
zoveel dodelijke slachtoffers eist dan
het verkeer.
CARA is één van de meest
onderschatte handicaps in ons land
waarvoor nog geen afdoende
behandeling is gevonden.

Geef het Astma Fonds de
mogelijkheid om te helpen.
Uw steun is onmisbaar. Geef gul!

1?
Astma Fonds
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Commercieel
medewerker M/W

Welke MEAO (comm.) afgestudeerde wil
snel aan de slag in een klein dynamisch
exportteam? Vereist: bereidheid om
opgeleid te worden in de verkoop (binnen-
en buitendienst!) zomede talenkennis, voof^
Duits.

Wilt u een kans hebben, stuur dan per
omgaande een handgeschreven sollicitatie
met foto en getypt curriculum vitae aan oiï
accountantskantoor.

W. Kousen BV
Postbus 284
6430 AG Hoensbroek

Op de envelop duidelijk vermelden:
Sollicitatie comm. medew.
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Zendtijduitbreiding bij regionale omroepen speelt Hilversum parten

Radio verder de afgrond in
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De zendtijduitbreiding van de regionale
omroepen heeft Hilversum bepaald geen goed gedaan. In
een jaar tijd is het aantal luisteraars dat afstemt op de vijf
landelijke radio-zenders drastisch gedaald. Het ergst ge-
troffen is Radio 1, dat zijn luisteraarsaantal met twintig
Procent zag dalen in vergelijking tot vorig jaar. De ontwik-kelingen zijn weinig motiverend voor de programmama-
kers, die nu af en toe zelfs een luisterdichtheid van nul sco-
ren.

De luistercijfers zijn bedroe-
vend. Wat te denken van KRO's
Onder Tafel. Het Radio 1-pro-
gramma dat op donderdagavond
Wordt uitgezonden, scoorde het
afgelopen kwartaal een luister-
dichtheid van 0.1 (132.000 luiste-
raars). Of NOS Akkoord, even-
eens op Radio 1. Het programma
dat woensdags om half acht 's
avonds wordt uitgezonden werd
de afgelopen maanden beloond
met 0.3 (396.000 luisteraars).
Maar helemaal bedroevend zijn
de luistercijfers van Radio 5, een
dender gedomineerd door deNOS. Hoewel Radio 5 nooitheeftkunnen bogen op een massaal
aantal luisteraars, beschikt de
zender nu veruit over de meeste
programma's met een luister-
dichtheid van nul (aantal luiste-raars te laag om nog te meten).
Om er maar een paar te noemen:
NOS' Meer over minder (woens-
dagmiddag), NOS' Schone We-
reld (dinsdagmiddag), KRO's
Tussen regels (donderdagmid-
dag) en NOS Cultuur (donder-
dagmiddag).

"Radio-directeur Willem
van Beusekom: „De zenders
missen karakter. Er zit
totaal geen lijn in de
programmering".

Gefrustreerd
Dinsdagmiddag vijf uur. In stu-
dioRK-6 is NOS Ombudsman in
volle gang. Achter een batterij te-
lefoons wacht producer Doritha
Sluimer op telefoontjes van luis-
teraars die willen inhaken op in
de uitzending besproken onder-
werpen. Er wordt welgeteld elf
keer gebeld, drie telefoontjes
sluiten echter niet aan op de on-
derwerpen van die dag. Eén keer

gaat het om een verkeerd num-
mer.

Sluimer, samen met Ed Peere-
boom verantwoordelijk voor het
best beluisterde programma van
Radio 5 (gemiddeld 100.000 luis-
teraars), noemt de telefoonstilte
opmerkelijk. „Meestal wordt tot
halfzeven 's avonds aan één stuk
door gebeld."

Opmerkelijk of niet, het gebrek
aan belangstelling lijkt kenmer-
kend voor Radio 5, waar onder-
hand „aardig wat gefrusteerde
programmamakers rondlopen",
aldus radiojournalist Hans Hoo-
gendoorn (NOS-Langs de lijn en
Met het oog op morgen). „Het is
toch heel vervelend wanneer je
programma's maakt die zo slecht
beluisterd Worden- dat het niet
eeos te meten valt."

„Ik denk dat Hilversum zich on-
derhand moet gaan afvragen of
vijf landelijke radiozenders nog
van deze tijd is," zegt Ed Peere-
boom, programmamaker en pre-
sentator van het NOS-program-
ma Ombudsman op Radio 5. „Er
wordt slechts met onderzoeken
gezwaaid waaruit blijkt dat er be-
hoefte is aan allerlei zwaar infor-
matieve programma's. Zo kreeg
ik laatst een peiling onder ogen
waarin stond dat achttien pro-
cent van de luisteraars de pro-
gramma's op Radio 5 nuttig
vindt. Dat zijn maar liefst drie
miljoen luisteraars! Maar in de
praktijk blijkt maar al te vaak dat
geen hond luistert."
Volgens Peereboom bestaan er

plannen genoeg bij de 'slaven op
de werkvloer' om de luisteraars-
aantallen weer in de lift te krij-
gen.

Frisse kijk
De COPRA, verantwoordelijk
voor het radio-beleid, is met han-
den en voeten gebonden aan de
verzuiling die het Hilversumse
omroepbestel nog steeds ken-
merkt. Pogingen van onderne-
mende radio-directeuren het tij
te keren, stuiten daardoor stee-
vast op verzet van behoudende
omroepen.

NOS-radio-directeur Willem van
Beusekom is één van hen. „De
COPRA heeft te lang de ogen ge-
sloten gehouden," erkent Van
Beusekom, geconfronteerd met
alle kritiek op het directeuren-
college.
De van de Vara afkomstige Van
Beusekom staat sinds februari
vorig jaar aan het hoofd van
NOS-radio en wordt door zijn
persvoorlichtster omschreven
als „iemand met een frisse kijk
op de zaak". Kritiek heeft hij in
ieder geval genoeg. Dat Hilver-
sum massaal luisteraars verliest
aan de regionale zenders ver-
baast hem niet. „Radio 1 tot en
met 5 is gewoon één grote lap-
pendeken. De zenders missen
karakter, er zit totaal geen lijn in
de programmering. Dat komt
doordat het beleid bepaald
wordt door de COPRA: negen
kapiteins op één schip, die alle-
maal hun eigen koers willen va-
ren."

Radiomakend Hilversum zit niet
verlegen om ideeën om het hach-
jevan de landelijke zenders in de
toekomst te redden: opheffing
van Radio 2 versmelting van Ra-
dio 1 en 5, een tweede FM-net,
het zijn maar een paar voorbeel-
den. Van Beusekom wil daar niet
aan. Hij droomt ervan de vijf ra-
dio-zenders opnieuw te modelle-
ren en ieder een duidelijk om-
lijnd profiel te geven. Dat zal heel
wat voeten in de aarde hebben.
Volgens de NOS-radiodirecteur
is het absoluut noodzakelijk dat
de omroepen hun autonomie
grotendeels opgeven en meer
met elkaar gaan samenwerken.
„Dat gebeurde vorig jaar toenRadio Olympia twee weken lang
in de lucht was. De omroepen
vormden één centrale radio-re-
dactie. Het werkte perfect, ieder-
een was razend enthousiast.
Nou, en als zon formule twee
weken lang succesvol kan wer-
ken, waarom niet altijd?"

„Ik blijf erop hameren: er moet
iets gebeuren. Geen marginale
veranderingen, die zijn slechts
druppels op een gloeiende plaat.
Nee, het is absoluut zaak drasti-
sche wijzigingen door te voeren.
Anders zal Hilversum in ieder
geval wat radio betreft, spoedig
overbodig zijn."

Show James Last en Berdien
Stenberg nu op BRT-televisie
BRUSSEL/HEERLEN - De al eerder in ons land door de TROS uit-
gezonden show met het koor en orkest van JamesLast en met fluitis-te Berdien Stenberg is vanavond opnieuw te zien en te horen bij deBRT-televisie. Op het eerste net worden vanaf 20.50 uur bekende,
"naar ook minder bekende melodietjes met de 60-jarige 'maestro' Ja-
[nes en met Berdien Stenberg nog eens op een rijtje gezet. Volgensnet concept van deze tv-show is met Berdien Stenberg onlangs ookeen tv-show opgenomen met de Franse pianistRichard Clayderman.

" Berdien Stenberg en James Last: vanavond met een al
eerder door de TROS uitgezonden tv-show bij de BRT.

Kwart eeuw 'Van gewest tot gewest'
HEERLEN - Het NOS-programma 'Van Gewest tot Gewest' bestaatjaar een kwart eeuw. De allereerste aflevering ging op 7 januari
£965 de lucht in. Daarom vanavond om 19.10 uur op Nederland 3 eenKorte terugblik op de eerste programma's die werden uitgezonden,
"aarnaast zal het magazinewekelijks de aandacht vestigen op een in-stelling, persoon of vereniging die eveneens 25 jaarbestaat of zijn zil-veren jubileum viert. De overige onderwerpen zullen vanavond gaanover langdurigwerklozen in Nijmegen, de Dollard-orgels en het 'Klei-ne Krantsje', een Fries krantje waarin 'oud nieuws' staat.

show

Britten trouw aan
Coronation Street

Van onze rtv-redactie
LONDEN - Coronation Street blijft de Britten na meer dan 25 seizoe-
nen nog altijd boeien. In de top tachtig van de best bekeken tv-pro-
gramma's van de jaren tachtig van het vakblad Broadcast Magazine,
komt Coronation Street met maar liefst 32 afleveringen voor.
De familieserie die zich afspeelt rond de pub Rovers Return in Man-
chester, haalde het beste resultaat in 1986. Toen keken 22,4 miljoen
mensen naar een aflevering van Coronation Street.
Ook gelijksoortige familieseries als Eastenders en Neighbours haal-
den in de jarentachtig een top-kijkdichtheid. De drie serieswerden in
Nederland door de VARA op het scherm'gebracht. Alleen het Austra-
lische Neighbours is nog steeds op Nederland 1 te zien, afwisselend
bij de VARA en de KRO.
Overigens zijn speelfims de allerbest bekeken televisieprogramma's
in Groot-Brittannië. Op nummer een óver de jaren tachtig staat de
Bond-film 'Live and Let Die. In 1980 bekeken 23,5 miljoen Britten
deze produktie op televisie. Goede tweede in het Verenigd Konink-
rijk is Jaws, in 1981 goed voor 23,25 miljoen kijkers.

" De 'cast' van Coronation Street: in de 'top tachtig
van tachtig' bij de Britten het best bekeken
tv-programma.

'Vastelaovend in Limburg' op CD
GULPEN - Onder het motto 'Vasteloavend in
Limburg' en 'Vasteloavend met Beppie Kraft en
vrun' zijn een aantal Limburgse carnavalstop-
pers nu ook op een dubbel-CD verschenen. De
twee compact discs bevatten een verzameling
regionale carnavalshits uit de afgelopen 33 jaar.

Daartoe behoren 'Ich haw van Limburg' (Muule-
baak Duo), 'Mèt vasteloavend bin ich gebaore
(Irene Lardy), 'De zagte geej' (Willy Vrijhoeve)

'Dan kal ich plat' (Ben Erkens) en 'Trööt, trööt,
trööt' (Wim Leentjens). Andere toppers uit het
carnavalsrepertoire op deze dubbel-CD zijn
'Vaan Eysde tot de Mookerhei', 'As de sterre dao
baove straole', 'Ach waas ik maar' en 'De daag
van de klown'. In de Gulpener bierbrouwerij
overhandigde Telstar-directrice Jacquie Hoes
deeerste exemplaren van beideCD's aan enkele
artiesten, die aan de totstandkoming daarvan
hebben meegewerkt.

" De eerste exemplaren waren voor de artiesten die aan de dubbel-CD hebben meegewerkt
V.l.n.r. op dezefoto: Muulebaak Duo, Irene Lardy, Willy Vrijhoeve, Telstar-directrice Jac
quie Hoes, Ben Erkens en Wim Leentjens. Foto: STUDIO H.P. GELEEN

TV -aklie roor Roemenië

TROS hekelt
'houding van
Hilversum'

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Producent John
de Mol heeft zijn inzamelings-
programma voor Roemenië in
eerste instantie aangeboden aan
de TROS. De TROS stond met-
een positief tegenover het plan,
maar stuitte op onoverkomelijke
bezwaren bij de collega-omroe-
pen. Deze waren niet van plan
zendtijd te ruilen en het van te-
voren vastgestelde inzamelings-
rooster voor goede doelen aan te
passen.
Algemeen directeur van de
TROS Cees Wolzak heeft zich
„buitengewoon geërgerd" aan
deze houding. „In Hilversum zit
een stel slaapkoppen, dat zich
niet voldoende realiseert dat een
nationale actie nu via een piraat-
achtige buitenlandse zender als
Veronique is binnengekomen."
Wat Wolzak de meeste zorgen
baart is dat bij de Hilversumse
omroepen kennelijk nog niet het
besef is doorgedrongen dat er
daadwerkelijk sprake is van con-
currentie. „Onze sterren, natio-
nale artiesten en kamerleden wa-
ren bij Veronique te zien. Ik gun
het ze van harte, maar hierdoor is
Veronique geen piraat meer,
maar een volledig Nederlandse,
gelegaliseerde zender."

Drie miljoen
kijkers voor

Youp van 't Hek
Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De oudejaars-
conference van Youp van 't Hek
heeft zondagavond van de kij-
kers een acht als rapportcijfer ge-
kregen. Dat heeft de dienstKijk-
en Luisteronderzoek van de
NOS bekendgemaakt. Van 't
Hek trok volgens het onderzoek
3.050.000 kijkers, een kijkdicht-
heid van 24 procent.

Seth Gaaikema, die een dag eer-
der zijn conference hield, trok
bijna net zoveel kijkers als Van 't
Hek: 3.020.000. Dat is een kijk-
dichtheid van 23 procent. De kij-
ker waardeerde dit programma
echter veel lager dan de show
van Youp van 't Hek: Gaaikema
kreeg een 7,1 van de kijkers.

Gaaikema hield zijn conférence
op dezelfde tijd dat de commer-
ciële zender RTL Veronique een
tv-inzamelingsactie hield vooi
Roemenië. Veronique haalde
met de actie een kijkdichtheid
van tien procent. Gaaikema trok
op dezelfde tijd dus ruim twee
keer zoveel kijkers.

Theo en Thea scoorden op oude-
jaarsavond een kijkdichtheid
van zeven procent (930.000 kij-
kers). Het programma kreeg een
6,8 als rapportcijfer. Volgens het
kijkonderzoek was het program-
ma van Van 't Hek ook het minst
omstreden. Hij deed het bij meer
kijkers goed dan Gaaikema. die
ook veel lage cijfers kreeg. Het
meest omstreden was echter de
oudejaarsshow van Theo en
Thea. Dit programma kreeg vol-
gens het kijkonderzoek zowel
zeer hoge als zeer lage cijfers van
de kijkers.

AVRO en KRO verliezen leden,
winst voor VARA en NCRV

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - De AVRO heeft vo-
rig jaar ruim 27.000 leden verlo-
ren en komt daarmee op een to-
taal van 767.831. pit forse verlies
zit 'm vooral in het programma-
blad Televizier dat bijna 25.000
abonnees verloor. De AVRO, tot
voor twee jaarbij voortduring de
grootste omroep, verloor in 1988
ook al veel leden: ruim 11.000.

en dat is een goedresultaat." Ook
de KRO boekte een flink leden-
verlies van bijna 13.000 en komt
hiermee op 626.134 leden. De
VARA noteert een fikse stijging
van 12.776 en komt hiermee op
541.685 leden. Het TV Magazine
van de VARA heeft vorig jaar de
magische grens van 500.000 ge-
passeerd (500.559).

Volgens een woordvoerder vandeAVRO is men bij deze omroep
niet geschrokken van de cijfers.
„We hebben toch altijd nog een
aanhang van driekwart miljoen

Zoals te verwachten heeft Vero-
nica zijn twee jaar geleden ver-
worven positie van grootste om-
roep niet alleen gehandhaafd
maar ook weten te versterken.
Door een winst van 7.000 heeft

denwinst. Deze omroep sloot het
jaar af met 560.267 leden, de
hoogste stand in haar 65-jarige
bestaan. Deze nieuwe cijfers be-
tekenen een winst van 11.116 le-
den ten opzichte van 1988.

Ook beide B-omroepen, VPRO
en EO, melden ledenwinst. De
EO kan rekenen op de steun van
328.379 leden, dat is bijna 2.000
meer dan in 1988. De VPRO heeft
340.550 leden in zijn bestand, een
stijging van bijna 3.000.

De volgorde in grootte is na het
bekend worden van de meest re-
cente cijfers gelijk aan die van
vorig jaar: 1 Veronica. 2 AVRO, 3
TROS, 4 KRO, 5 NCRV, 6 VARA,
7 VPRO en 8 EO.

Zowel bij de AVRO als bij de
KRO zegt men niet echt te treu-ren om het toch forse ledenver-lies.

deze omroep nu 1.02.3000 leden.
De TROS sloot het jaar 1989 af
met een stijging van 2.243 leden
en bekleedt met een aanhang
van 713.025 na Veronica en
AVRO de derde plaats op de
ranglijst. Volgens de TROS zijn
in dit totaal niet de 16.000 nieuwe
leden opgenomen, diezich meld-
den na het 'iets uit de hand gelo-
pen jubileumfeestje' van 3 no-
vember. Als gevolg van een kort
geding heeft deze omroep deze
aanmeldingen ongedaan moeten
maken. De TROS noemt de stij-
ging 'verheugend.'
De NCRV boekte opnieuw le

Groundspeed en Crary
op country-matinee

KERKRADE - Voor een country bluegrass matinee met de Europese
formatie 'Groundpspeed' en de vermaarde Amerikaanse gitarist Dan
Crary kan men zondagmiddag vanaf 14.00 uur in zaal 'Zum blauen
Bock' aan de Romeinenstraast 84 in Kerkrade-West terecht. Met dit
zogeheten bluegrass-concert zorgt de stichting Country Promotion
Limburg (CPL) voor een muzikale ouverture van het nieuwe jaar. De
in 1980 opgerichte viermansformatie Groundspeed is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een van de meest succesvolle 'bluegrass'-forma-
tiesvan Europa. Momenteel is men op tournee en bij die gelegenheid
komt men ook naar Kerkrade. De Amerikaan Don Crary is als blue-
grass-gitarist al aktief sedert de beginjaren zestig. Hij wordt algemeen
beschouwd als de best 'flatpicking' gitarist ter wereld. Crary is vooral
bekend geworden door zijn samenwerking met Byron Berline en
John Hickman in de formatie Sundance. De entree voor deze coun-
try-matinee bedraagt tien gulden. Info: &' 045-420313.

" De Europese formatie Groundspeed, die
zondagmiddag te gast is op de eerste country-matinee
van CPL in 1990 in Kerkrade-West.
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®piccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimumhoogte 10 millimeter Prijs per
milhmeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend

Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's

' Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte. per kolom ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen Personeel aanbod
Binnekort is het zover, een Voor VAKBEKWAME bin-
nieuw licht zal schijnen nen- en buitenschilderwerk-
MAITREYA De Christus zaamheden: 045-210020.
maakt zich bekend aan de
wereld.

Personeel gevraagd

Dagblad "De Telegraaf"
vraagt aktieve

Bezorg(st)ers
voor Heerlen, Hoensbroek en Brunssum.

Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur
van de bezorgroute en de hoogte van verdienste en extra's'kunt u bellen voor de regio Heerlen 045-310768, voor de
regio Hoensbroek 045-460683 en voor de regio Brunssum

045-251875.
Wilt u informatie over bezorgwerkzaamheden in uw

woonplaats, bel dan 045-460683.
Bloemenmagazijn Corn Koster vraagt:
Bindster/Verkoopster

tussen 18 en 23 jaar. I.b.v. diploma vakschool.
Schriftelijke reacties Bloemenmagazijn Corn Koster B.V.

Akerstr. 40-42, 6411 HB Heerlen.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt met spoed:

Magazijnmedewerker m/v
voor werkzaamheden bij een levensmiddelengroothandel

in Hoensbroek.
Deze baan biedt goede toekomstperspectieven.

Voor informatie:
045 - 718366, Wilma Smaling of Jaap Roelofsen.

Heerlen, Op de Nobel 1/Akerstraat.
ï rr-^Ter aanvulling van ons team zoeken wij:

2 winkelmeisjes
1 slagersgezel.

Ervaring is gewenst.
Bel voor meer informatie of voor het maken van

een afspraak: 045-351208.
Keurslager Bert Vanthoor,

Laurastraat 9, Eygelshoven.
AVON zoekt Avonconsulen-
te. Tel. 045-312789.
Persoon i.b.v. het AANNE-
MERSDIPLOMA B en U,
liefst WAO-er of gepens. Br.
o.nr. B-3136 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Ben je tussen de ca. 18-20 jr
en zoek je een baan voor
halve dagen? Wij vr. nog
een MEDEWERKSTER v. 4
uur per dag 045-352044.
Gevr. KOK m/v van ma. Tm
vrijdag van 12 uur tot 17.00
uur. Tel. 045-719016/
719414.
Ervaren TIMMERMAN voor
in timmerfabriek gevr. Tel.
04406-40321.
Privéhuis Michelle zoekt met
spoed leuk MEISJE. 045-

-"228481.
"TAXICHAUFFEURS voor
dag en nachtdienst en
groepsvervoer. Loo-Tax.
Tel. 045-411159.
RIJINSTRUCTEUR/TRICE
gevraagd, met enige erva-
ring. Tel. 045-443638.
Wouters Sanders, Delica-
tessen & Wijnen B.V. vraagt
met spoed 'n gemotiveerde
all-round oproep-part-time
MEDEWERKSTER mët er-
varing in en kennis van kaas
en vleeswaren. Eventuele
opleiding in de branche
strekt tot aanbeveling. Tel.
045-714116.
Suppers Verspreidingen
vraagt enkele ser.
BEZORGERS voor Roer-
mond, Roggel, Echt, Bleyer-
heide en Voerendaal. Inl.
dag. na 15.00 uur, tel.
04405-3702.

Orga duits model/bureau
vraagt voor erotische opna-
me, foto/film leuke vrouwelij-
ke MODELLEN v.a. 18 jr.,
ook moderne huisvrouwen.
Zeer hoog loon, soll. met re-
cente foto worden zeer discr
behandeld. Soll. sturen naar
Postbus 255, 6400 AG,
Heerlen.
Gevr. Huishoudelijke HULP
voor 23 uur p.week. Moet
zelfst. kunnen werken.
Volledig verzekerd. Leeft,
plm. 35-40 jr. Br.o.nr.
B-3168 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.Keuien-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Dancing De Smid Reymer-
stok vraagt MEDEWER-
KERS m/v. Inl. 04457-1321.
Part-time CAFÉ-HULP m/v
gevr. Omg. Geleen, Sittard.
Tel. afspr. 04490-13526,
17.00-18.00 uur.
Gevr. SERVEERSTER.
Rest. Le Bourguignon. Soll.
uitsl. schriftelijk Geleenstr.
18, 6411 HS, Heerlen
Lasbedrijf Bert Bloemberg
zoekt voor langdurige pro-
jecten LASSERS A en E;
Pijpfitters; Bankwerkers en
Electro-monteurs. Tel.« 045-
-271791.
GITARIST met zang zoekt
aansluiting bij trio met veel
werk of Organist met zang
voor duo. Tel. 045-727695.

Onroerend goed te huur aangeboden
Luxe appartementen te huur

Gelegen in het centrum van Heerlen nabij het stationIndeling: de appartementen hebben een living open/gesloten keuken, 2 slaapkamers, badkamer met ligbad
apart toilet en een ruim balkon.De oppervlakten variëren van 52 tot 59 m 2Huurprijzen vanaf ’ 581,- tot ’ 690,- p.m. excl. service-kosten. Servicekosten bedragen: ’ 120,-.

Inschrijven/informatie:
ABC Vastgoedbeheer

Akerstraat 23, 6411 GW Heerlen. Tel. 045-712040.
Klein HUIS en boy.woning tel Piccolo's in het Limburgshuur. Kerkrade. Tel. 045- Dagblad zijn groot in RE-
<W°.SS 'SUl TVTlDPl'l^"',m"

Te h. p. Isjan. wn.un. 1 a 2
pers. nab. centr. Geleen. G.
beg. gr. Islpk., wnk. keuk.,
badk. toil. bpl. tuin, goed
gem. en stoff., all-inn inkl.
energ. va ’ 760,- pm (Geen
huursubs.). 04490-47218.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te huur luxe APPARTE-
MENT te Hoensbroek,
Hoofdstr. 60. huurpr.
’l.OOO,- p.m. all-in. borg
’1.000,-. Tel. 045-229072.
LANDGRAAF, gestoff. he-
renhuis, 4-6 pers, tuin,

’ 1.150,- excl. per mnd. Tel.
045-324491.

Onroerend goed te koop aangeboden
Snel en goed uw

huis verkopen?
JosStorms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

Kamers
VALKENBURG, Kamers te
huur eig. opg. 3 min. naar
station voor 't hele jaar. Tel.
04406-14111 of 15323 na
12.00 uur.

Te k. karaktiristiek LAND-
HUIS bwj. '85. Konings-
beemd 7 Heerlen-Nrd. Tel.
045-222933.

Bedrijfsruimte
T.o.a. centrum HEERLEN,
kledingboetiek op korte ter-
mijn. Ook franchising moge-
lijkheden voor serieuze kan-
didaten. Zond. cont. onnodig
te reflecteren. Br.o.nr.
B-3138 L.D., Postbus 3100,
6401 DP, Heerlen
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

■ ■

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044

DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te k. rollen DAKLEER v.a.
’25,- per rol; damesfiets
z.g.a.n. Tel. 04490-27465.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-

-"45230. Service binnen 24 u.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.

Auto's

Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk:
Opel Senator 3.0i43.000

km. '88; BMW 524 TD
autom. '86; Daihatsu Chara-
de Van diesel '88; Daihatsu

charade Van diesel '87;
Ford Escort XR3i m. ABS
'86; Ford Orion 1.6 diesel
Bravo '88; Ford Escort 1.4
CL Bravo 25.000 km. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.

" open dak '87; Ford Sierra
1..6 laser 5-drs. '86; Ford
Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Fiësta KR '84; Mitsubi-
shi Galant GLX '87; Opel

Kadett GSI verl. sportvlgn.
wit 56.000 km. '86; Opel

Manta 1.8 SGT i.nw.st. '84;
Opel Senator 2.5 E m.

boordcomp. 5-versn. enz.;
Opel rekord 2.2im. div. ace.
'86; Opel Ascona D 4-drs.
'83; Opel Kadett 1.3 sport
'83; Opel Rekord 2.0 sta-
tioncar '81; BMW 318 '83;
BMW 525 m. LPG 81; Su-
baru 1.3 DL 3-drs. '84; Fiat
Ritmo 60 luxe 5-drs. nw.st.
'83; Fiat Ritmo 85 super 5~
drs. '82; Nissan Sunny 1.3

DX '84; Mazda 626 LX
hatchb. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '83; Peugeot

305 GT m. schuifd. stuurb.
'84; Skoda 130 L 5-versn.

39.000 km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120LS'85; VWGolf 1.8

inj. '87; VW Golf GTI 1.8
'82;

Cabriolets
Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Colt GL 79; Inno-
centi 90 L 79; Mini special
'80; Renault 18 GTL '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR 78.

Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81.
Erkend Bovag bedrijf. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keur. toe-

gest. Inr. mog. Keuze uit
12-3 mnd. gar. VVN-keur.

station. Gar. boven

’ 10.000,-. Kom vrijblijvend
kijken en vergelijken bij Auto
Landgraaf. Het adres voor
de betere gebruikte auto.
Auto Landgraaf, Heerler-
baan 74-76, Heerlen. Tel.

045-424268-424231.
In- en verkoop ALLE mer-
ken auto's. Ook schade!
045-416239.
Te koop AUDI 100 GL 5 S
trekh. gasinstall. eind 79,
APK 4-'9O, vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-310890.
Te koop CITROËN BK met
aantrekkelijke korting (ge-
wonnen in loterij), kl. zelf te
bepalen!! Tel. 04450-2046.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
1e klas OCCASIONS: Peu-
geot 205 KR, 15.000 km.,
'87; Ford Escort 1300, 5 drs.
'86; Ford Fiësta 1100 CL,
'86; Ford Escort 1100 laser,
'84, ’ 8.250,-; Mitsubsihi
Lancer GLX, '86; Opel Ka-
dett 1200 LS, 5 drs., '85,
’11.900,-; Fiat Uno 55 S, 5
drs., '85; Opel Ascona 2 L
injectie, autom., '80; Auto's
met bovag-garantie, APK
keurringsstation. Autobedrijf
Martin Jorritsma, Pastorije-
str. 106, Nuth. 045-242412
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 55.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé 2 Itr. autom. bwj. '83 vr.
pr. ’9.500,-. 045-712473.
V. privé MERCEDES 250
aut. bwj. dcc. 79, 245.000
km, div. extra's, APK 5-'9O,
f6.500.-. 045-315455.

MAZDA 323 '82 ’4.800,-;
Honda Civic automaat '80
’2.900,-; Opel Ascona '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
1600 '81 ’3.800,-; Mitsubi-
shi Colt '79 ’2.200,-; Re-
nault Fuego GTS '81’4.950,-; VW Golf D 79’3.900,-; Honda Civic 79’1.500,-; BMW 320 78

’ 1.500,-;Ford Escort bestel
'81 ’2.300,-; Oude Land-graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. Tel. 045-311078
FORD Granada 2.3 combi,
'80, brons, LPG onderb.
’3.000,-. 045-222910.
Mitsubishi GALANT 1600,
m. '82, APK, vr.pr. ’ 2.300,-.
Tel. 045-422217.
Opel REKORD '84 APK op
gas i.z.g.st.; Kadett 12S aut.
'82. Tel. 04499-3398.
Opel KADETT typ. 79, APK
gereviseerde mot. loopt als
nw., vr. pr. ’ 1.400,-. Hae-
senstr. 44, Schaesberg.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Automaat RENAULT 18
GTS met gas-install., APK
12-'9O, in nw.st., vr.pr.

’ 2.250,-.Tel. 043-432011.
STATIONCAR Renault 18
TL, blauw, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 043-432011.
VW GOLF GLS, bwj. 78,
APK, i.z.g.st. ’ 1.850,-. Tel.
045-720951.
VW GOLF 1600 78; Mini
1100 Special '80; Fiësta 79

’ 1.250,-. APK. 04499-3398
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333. -Fiat PANDA 45, APK 10-11-
-'9O, bwj. '81, ’1.950,-; Tal-
bot Horizon Ultra 1300, bwj.
'84, APK 10-11-'9O,
’2.750,-. 045-323178.
Fiat 131 Mia Fiorie CL 1600,
bwj. '83, nw. model, APK 9-
90, ’ 2.600,-; Datsun Cher-
rie 1400 GL, bwj. '82, sun-
roof, ’ 2.500,-. 045-323178.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX 2.3 T.D.83; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Volvo 343 GLS
aut. in nw.st. '80; Opel As-
cona 20 S aut. t. '80; VW
Kever, in nw. st, 74; VW
Golf '81; Ford Fiësta 1300 S
i.z.g.st. 78; Citroen GSA '82
VW Jetta LPG i.z.g.st. '81;
Datsun 120AF2coupé 78;
Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiësta 1100 L Bravo
'81; Datsun Cherry '80; VW "Polo 79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; A Manta GTE, i.z.g.
st voor liefhebber; Renault
18 TS Combi '81. Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-
se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
div. extra's '86; Kadett 1.3
LS antraciet '87; Kadett 1.2
LS, zilvermetal. bwj. '85; Ka-
dett 1.2 goudmet. '82; Opel
Corsa schone motor rood
type '88; Siërra 2.0 Laser
LPG 5-drs. blauwmet. '85;
Escort XR3 I div. extra's wit
'83; Fiësta 1.1 katalys.
11.000km '88; Fiësta 1.1 div
extra's roodmet. '82; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruilen financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reoaratie en onderhoud

Hyundai Pony nw. model,
autom. '85 ’6.500,-; Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa '84 '85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiësta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VWGolf CL 1300 '86; Maz-
da 626 '80 ’2.600,-; Opel
Ascona '79 ’ 2.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Te koop Toyota COROLLA
1800 GL Diesel, '85, 4-drs.,
72.000 km gelopen,
’9.000,-; Mercedes 300 D

’ 6.500,-; Renault 4 GTL '82
’1.000,-; Mitsubishi Colt
'79 ’ 1.500,-. Hommen 24
A, Vaesrade. (Kruispunt
Schinnen).
SUBARU-SHOW met o.a.
de nieuwe Legacy. Tev. gro-
te occasionshowü Subaru
Justy 1.0 TL '87; Nissan
Sunny 1.3 LX 3-drs. '88; O-
pel Kadett Club 1.3 Hatchb.
'87; Ford Escort 1.4 Bravo
en Laser '87; Mazda 323
GLX 1.3 4-drs. '87; Nissan
Micra 1.0 '87; BMW 324 D
4-drs. '86; Ford Sierra 2.0
Bravo en 1.6 Bravo '86;
Opel Rekord 2.0 S m. LPG
'86; VW Passat Variant Die-
sel '86; Opel Kadett 1.2 S
'86; Ford Escort 1.3 Laser
'86; Volvo 340 Special 1.4
'86; Opel Corsa 1.3 S '86;
Lada 1200 S '86; Opel Ka-
dett 1.6 GL '85; Peugeot 205
GR '85; Mazda 323 Combi
1.3 '85; Talbot Horizon 1.5
LS autom. '84; Renault Fue-
go GTS '84; Ford Escort 1.1
Laser '84. Tevens div. goed-
kopere inruilauto's, uiterst
interessante prijzen gedu-
rende onze nieuwjaarshow.
De koffie en een leuke at-
tentie voor U en Uw kinde-
ren staat klaar. Autogarant,
Schelsberg 128, (tussen
Hendriks en Bristol) Heer-
len. Tel. 045-725588.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

, In- & export Ankiewicz vrgt.- m. spoed alle merken auto's. ook Oostblok, defect of; schade geen bezw. Cont.; geld (ook 's-avonds). 045--, 727742/723076 gratis afgeh.
1 Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.

| cont. geld, 045-414372, ook

' 's avonds.
! Citroen BK 14RE '86 1e eig.
I ivoor ’ 9.750,-; Ford Sierra
■ 1.6 laser combi '85 1e eig., rood ’12.750,-; Saab 900. sedan '86 1e eig. grys LPG. ’14.500,-; BMW 525 E '85. 1e eig. bronzit ’ 13.500,-;

BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’ 6.750,-; Lada Sama-

-Ira '86 beige 40.000 km.
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig. wit LPG 50.000 km.

' ’ 5.000,-; Alfa Sprint 1.5 QV: '85 zwart ’8.500,-; Merce-: des 280 S aut. '84 blauw
veel ace. ’22.500,-; Mitsu-
bishi Galant turbo D '86 1e
eig. wit ’13.500,-; Citroen
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’ 8.750,-; Mini Metro
surf dcc. '85 1e eig. blauw
40.000 km. ’ 5.750,-; Opel
Manta 2.0 '80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Mitsubishi Galant
2.0 combi '84 bruin
’6.250,-; Renault 25 GTS
'85 wit schuifd. ’ 11.500,-;
Volvo 343 '82 rood ’ 4.500,-
-04492-3234.
SUZUKI mini bus '82
’3.000,-; Chevrolet Malibu
'80 ’ 3.000,-; Opel Manta cc
'80 ’2.750,-; Ford Taunus
Ghia '81 ’3.000,-; Volvo
365 '82 ’ 5.250,-; Volvo 343
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett 1.3 '80 ’ 3.500,-. Oirs-
bekerweg 27, Oirsbeek.
04492-3582.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Auto onderdelen en accessoires
—i

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 ■

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Vakantie
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

(Brom)fietsen
YAMAHA FSI nu ’1.575,-
-of ’ 64,- per maand. Brom-
fietsspecialist Math. Salden
Limbricht. .
Te k. YAMAHA DT 50 MX
Tel. 045-352157.

(Huis)dieren
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
kl. donker sable. Valkenbur-
gerweg 25 Wijlre. Tel.
04450-4312.
Een goed TEHUIS gez. voor
onze 2'/2Jr. Greyhound, reu,
vr.pr. ’ 300,-. 045-324346.

Dierenartsenpraktijk Nuth
Valkenburgerweg 14, biedl
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Opleidingen
Rock & Roll Club GELEEN
start op zondag 4 febr. weer
met cursussen Rock & Roll
en Boogie Woogie voor be
ginners gevorderden en ver-
gevorderden. 04490-41790.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Betaalbare computercur-
sussen JOB-COMPUTER
start in januari weer de vol-
gende cursussen Praktijk
Diploma Informatica, Word-
perfect, DBASE en MS-
DOS. Ook voor privelessen.
Bel voor meer informatie na
18.00 uur 045-421414.

Huwelijk/Kennismaking

Elke woensdag gezellig PARTNERS TRUSTdansen met live entertainer Huwelijks-relatiebureau
in ELDORADO Spaubeek. Info'o4s-210627Tel. 04493-4193.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken. Tel. 045-463892.

; Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
NEW LOOK BV Schaes-

( berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-, huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.

'Te k. afrasteringen en
poorten tegen conr. prijzen.: VEENSTRA Hekwerken.
Tel. 045-316238. Fax 045-
-324791.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Voor het snoeien en
schoonmaken van uw TUIN
en ieder binnenshuis-kar-
weitje: bel 045-272093, na
18.00 uur.

Wonen Totaal
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
INBOEDEL te k. o.a slaap-
kamers, bankst., eeth. enz.
045-217592 na 18 uur
Voor alle 2e hands MEU-
BELS (veel keus). Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
, Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video

TV Corner Superaanbieding:
Kleuren TV's met videokanaal vanaf ’ 98,-. Keuze uit meer
dan 100 toestellen. Kruisstr. 52, t.o. Cycle Shop, 200 mtr.

v.a. het Thermen Museum. Dag. geopend van 12.00-18.00
uur. Donderdags koopavond. Tel. 045-740743.

KLEUREN TV grote sorte- KLEUREN-T.V.'S gevr. v.a.
ring vanaf ’75,-. Radio TV 1981 defect geen bezw. ook
van Voorst, Ganzeweide 48 video's en stereo-torens en
Heerlerheide. 045-213879. kleingoed 04406-12875.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met Huish. artikelengar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres. IJSKAST ’ 95,-; GasfornuisTV-Occ. centrum Geel, ’95,-; Diepvries j 190,-;
Grasbroekerweg 25, Heer- Wasautom. ’175,-; 045-
-len. 045-724760. 725595.

Kachels/Verwarming
Jubileum ’ 100 - KADO op KACHELS, keuze uit 200 st.
alle gas, kolen houtkachels. Jac Kohlen, Rijksweg N.
De Kachelsmid de beste en 104, Sittard. 04490-13228.

■ goedkoopste Walem 21, Wat VERKOPEN? Adver-
Klimmen. Tel. 04459-1638. teer via: 045-719966.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

Foto/Film Braderieën/Markten
Te koop DURST 601 ver- SNUFFELMARKT elke zon-
groter met componon 80 dag in januari Cocarde
mm, Nikkor 50 mm objectief. Valkenburg Inl. 045-213386
Inl. 045-314959.

Te koop gevraagd

Wij betalen de hoogste prijs GOUD, zilv., munt., postz.
voor al uw oud ijzer en me- etc- Cont- bet., vrijbl. tax.
talen. Gebr. SWINKELS, In Groenstr. 109, Geleen.re, £"Q^°' Heerlen' TOURCARAVAN te koopTel. 045-751994 gevr. Tel. 045-214341.

TJTV LimburgsDagbladgpiccolos

Proficiat i

'^" é jê itv»^éfm JÊ-m.4 1 Véél succes met
Ellie en Jos de nieuwe zaak. . . _. Pap, Mam en allemaal!Hoi Tiny 1

Reageren op

■^ advertenties onderIk BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoen*

gefrankeerd) naar hel
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 D?]
|k Heerlen en vergeet niel
Wk^ links onder op de

H enveloppe het nummer tl
veel succes in 1990 van alle de advertentie te

vrienden, vriendinnen vermelden,
en kennissen

Diversen

Draadloze
telefoons v.a. ’ 175,-;

Panasonie telefoonbeant- "woorders ’ 300,-. Bel voor
info. 045-727268.

Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Tek. RENFIETSMBKmII
(nw.), koopje trop. zeeaqu
rivm compl., afm. 1.30x5
50cm. elec. kolomrad. "gevuld, eiken wieg en N
derbed met toebeh. tot $
3 jaar. Kinderw. en kinders
div. toebeh. 04490-77368;
GETUIGEN gezocht i.v.i
aanrijding, Opel Ascona rn
Ford Fiësta (beige) op 2
12-'B9 op de Bergerweg
Sittard ter hoogte van frü
hal Nijsten. Tijdstip pij
15.10 u. Zich melden: Hutf
str. 30, Sittard. J
Totale ONTSPANNING^!
MASSAGE door jonge m$
seuse's. Tel. 045-353489.^

Voor Piccolo's zie verder pagina 12 J

Magik
vandaag eens op !
üwwaaksheid

rekenen?
I' w eet het:er iseen jQ^jfltJ^. IX- meeste kamerleden

Landbouw en Visserij JSÊj—T^—^^^^poot" in de bijval-bon en

, BIJVAL-BON
| Zet dan hier uw"poot
I Ikreken ook voor de betere dierenwei van de Dierenbescherming
■

I lIWIJÏI kl MN.,

I sIkAAI

| WtmMIAM*

Wilt uméér doen, dan kan 'I zo: l)n.r,iib,%tinTmni. ivnii.i.i. ~, \ c ~m l
putroettvtKi-vmit"

Ik Jti-cl. rjj. nm dcüci p.i. ikk l.it,n Ikw.irj lid v.in ,1, Dkniiho.lkrmiHi: HI ,l.m,n Ik m.i.ik vunduaKn«Ki *>«"!-'v-pvn.i.n>n ..im.ui. iu,r.
u\,Tup,iimr,'k,nmnnr j^Xii n\ J,- pvr Mar cr.ni-. Ikikk'uix-ltNikl DierL-.________________________.>/—

't Botert goedin 1990.
Roombotercake, zonder "teSttüHer ,y ,<■ -"~^. Palingworst.
conserveringsmiddelen. S.-'* , -J, 100 gram. 1251.1Q
Vers uit eigen banketbak- /■■ ■ y. yjJm
kerii PT7C !ÉPII Navarra D.O.C. 1986. Een

3.95 I^XQ /^ '\ Spaanse rode kwaliteits-2voorOi / wijn met een fluweel'
J W'''ym zachte smaak.é^S4.9s

Jong belegen Goudse 2 chocoladetabletten a
kaas. 1 kg. Jl-eolO.- {■'■'." - -^i?\ 100 gram. In melk, puur

ï yJt\ ofwit- i951.65
Fijn voikoren tarwe- |■ s-Mm- \ -——

V gjgitóP^P*^. , N I^m*KOOPJE
tlZaSSer LervelaatWOrSt. végjj—f . „^aéßßßaFk m herkent u aanbiedingen in de Hema
oogam j^lso HEMA"Aanbiedingen geldigt/m 6 lanuari 1990 H89.233-2/1. i-Tl^^i/ i„/-^ i_i— ! Echt WaarVoor JeGeld 1—

" 1

DONDERDAG 4 JANUARI 19.00 UUR

r~ ————_=_—^

Parallelweg 30 KlTClflCt Ben en Ria
6321 BC Wijlre "a "'' " Westenberg- Duykers
°44501207 luöÉ^J SUZïenNanCV

Wij wensen Ben en Ria Westenberg en hun dochters
23199 Suzy en Nancy veel succes in Café Centraal.

, s

|| Prestatiebewijs
D- I 7 VflfflUimv mm tUII

I O I
Q6O6QG

ofSwitzerl nd

Cm-m£*m C«*£*wOOTGj fweezitter jOIU/ fweezitter
I 174cm breed. Leer "Congresso" 207cm breed. Leer "Congresso"

j» ■ _"" ■ ai _fl _f^ ■ #"■4.646,-nfl 5.643,-hrlIMfPUfi ju11 ||I I «I *

I

| l^m

\m\*' 9l 9llfcw\ l—\ Li k^
DER INNENEINRICHTER

AISÏÏL* ' %HÜ£iï
Tei.oo4W24i/48465
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Duitsland 1
J;j-00 Tagesschau.
u»O3 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie.8-45 T'ai chi chuan. Das chinesi-
sche Schattenboxen. Afl.: Die Erde(3).

10.00 Tagesschau.
'O-03 (TT)Trau keinem unter 60:Wege und Irrwege in eine ergraute
Gesellschaft. (hehr.).0-50 Hundert Meisterwerke: Grau-
2ug, van Ernst Wilhelm Nay. (herh.).

jl-00 Tagesschau.1-03 ■Heirate nie beim ersten Mal.Amerikaanse speelfilm uit 1934 vanW.S. van Dyke 11.12.25 Volksmuzik.12.55 Persoverzicht.13.00 Tagesschau.'3.05 ARD-Mittagsmagazin.
13-45 Wirtschafts-Telegramm.
14 n Ta9esschau--4-02 Sesamstrasse. Kinderpro-gramma.
14.30 Der kleine Vampir. 13-delige
leugdserie. Afl. 2: Fliegen will gelerntsein.

15.00 Tagesschau.
'5.03 Buddenbrooks. 11-delige serie
haar de roman van Thomas Mann.Afl. io.16.00 Tagesschau.

16-03 Das Recht zu lieben. Brazi-
'laanse serie.16.30 Die Trickfilmschau.'6.45 Die Tintenfische aus demfeiten Stock. 10-delige jeugdserie,Afl. 6.I^-15 Tagesschau.

'£"25 Trickparade.
"-35 Der Fahnder. Serie. Afl.: Die

schwarzen Engel.
'6-30 Hier und Heute. Actualiteiten.

'ö-52 Praxis Bülowbogen. Serie.

Afl.: Die letzte Fahrt.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 (""+TT)Der letzte Kaiser. Ita-

liaans/Engels/Chinese speelfilm uit
1987 van Bernardo Bertolucci. Afl. 3.
In 1922 brengt Pu Vi de oude orde in
het paleis aan het wankelen door zijn
macht te gebruiken om veranderin-
gen af te dwingen.

21.15 Das Orchester. Tragikomedie
van Jean Anouilh. Het damesorkest
onder leiding van Madame Hortense
bestaat uit zes dames en één heer,
de getrouwde pianist Leon. Deze
heeft af en toe een avontuurtje met de
celiste Suzanne, maar Madame Hor-
tense heeft ook een oogje op hem.

22.00 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Jetzt schlagt's Richling. Sati-

risch programma.
23.05 ""Heut'abend...Talkshow met

Joachim Fuchsberger.
23.50 ««Mini & Maxi in concert. De

inzending van de Nederlandse televi-
sie naar het festival van Montreux,
onderscheiden met de Zilveren Roos.

00.30 Tagessschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
kabel- en CAI-abonnees:v°or kanalen zie schema exploitant

" = zwart/wit programma

"" = stereo geluidsweergave
?0 = tweetalig bij stereo-app.TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57Nederland 2: 31, 33, 35. 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
BelgiëTV 2: 25 en 47
België/RTBF 1:3 en 8.
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33; 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
4-S5 Dranouter folk '89. Folksmu-*'ek van Ashly Hutchings All stars,Hete Morton, Simon Edwards & Ro-ger Wilson e.a. Presentatie: Jan Van-langendonck.
5-S5 Frau Holle. Duitse jeugdfilm van
rïUf aj Jakubisko naar het sprookje vanjjp Gebroeders Grimm, met Guilietta
Masina, Tobias Hoesl e.a."30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

ißns Nieuws.
lan Tik takl Animatieserie. Afl. 128."■O5 Plons. Afl.: Plons en het droom-
-1 oorstelpaard.

"10 De peulschil. Doeprogramma
9ePresenteerd door Chris van den

161ocPeL Vandaag: Puzzels."»5 Bassie en Adriaan en het ge-
'?"m van de schatkaart. Serie. Afl.s

19 nn 9rote wedstriJd."00 Uitzending door derden: Pro-gramma van deKatholieke Televisie-
-1

=n Radio Omroep.■25 Mededelingen en programma-
l9-»nrzJcht en Paardenkoersen.jT"*o Nieuws.

■00 Matlock. Amerikaanse serieolrl d£ Griffi,h' Vandaag: Blindegerechtigheid. Matlock moet een op"et eerste gezicht perfecte verdedi-b^i! nderbreken wanneer de blinde"eeidhouwer Arthur Hampton de ver-antwoordelijke voor zijn blindheid
!e Sr'61' AanS'": Trekkin9 Nationa-

ini.

20.50 James Last & Berdien Sten-
berg show.

21.30 De Steek-er-wat-van-op-
show. Praatprogramma met Emiel
Goelen. Thema's: Travestie; Kongo;
humor; helderzienden.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-

ge comedy-serie met David Jason.
Afl. 1.

23.10-23.15 Coda. Phoenix van Hen-
drik Marsman.

" Giulietta Masina in de
jeugdfilm 'Frau Holle. (Bel-
giè/TV 1 - 15.55 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 ■(TT)Flying Deuces. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1939 van Ed-
ward Sutherland, met Stan Laurel en
Oliver Hardy. Ollie heeft een ongeluk-

kige liefdesaffaire in Parijs en besluit
zich te verdrinken in de stellige over-
tuiging dat Stan hem achterna zal
springen...

17.10 The edgc.and beyond. Spec-
taculaire sporten en stunts.

17.40 Visionaries. Tekenfilmserie.
Afl.: Vreemde wezentjes.

18.05 (TT)8.0.0.5. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaft.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Travel Club. Touristisch
magazine. Vandaag: Zwitserland.
Gelegen in het hart van Europa, met
een oppervlakte zo groot als Neder-
land, waarvan tweederde vakantie-
terrein is, is Zwitserland, met als
hoogste top een berg van 4643 me-
ter, het oudste Wintersportland ter we-
reld.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 ««Story of...Dire Straits. Mu-

ziekspecial.
21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Veronica Film & Video. Film-
en videomagazine. Presentatie: René
Mioch.

22.40 Follow up Seth Gaaikema.
Prominente gasten praten na over
1989 en 1990.

23.10 Twilight zone. Amerikaanse
serie. Afl.: De houten doos. Een jong
stel krijgt een houten doos met een
geheimzinnigeknop erop; Afl.: Moord
verhinderd. Een historicus verhindert
onbewust de moord op President
Kennedy en dit heeft rampzalige ge-
volgen...

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Die stillen Stars. Serie portret-

ten van Nobelprijswinnaars
14.15 Grete Minde. Tv-film van Heidi

Genée. De jonge Grete Minde wordt
door haar halfbroer slecht behandeld,
vooral na de dood van haar vader. Ze
loopt weg met de buurjongen Valtin.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Der König von Narnia. 6-delige

serie. Afl. 3: Edmund im Banne der
Weissen Hexe.

17.00 Heute. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte.
17.45 Giulia. Italiaanse serie naar de
roman van Sveva Casati Modignani.

18.10 ""Lottotrekking.
18.20 Giulia. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Doppelpunkt vor Ort: Docu-

mentaire over de oorzaak van de vele
zelfmoordpogingen bij jongeren.

20.15 Studio 1. Actueel magazine.
Presentatie: Bodo H. Hauser.

21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie. Afl.: Begehrlichkeiten.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext: B'oss kein Minarett,
reportage.

22.40 (oo)Der Zufall möglicherwei-
se. Poolse speelfilm uit 1987 van
Lrzysztof Kieslowski. Na de dood van
zijn vader bezint de medische student
Witek Dugosz zich op zijn toekomst.

Hij kan carrière gaan maken in de
partij, of juist bij de oppositie gaan. Hij
kan ook zijn studie afmaken en neu-
traal blijven.

00.35-00.40 Heute.

" Mini & Maxi, de Nederlandse bijdrage aan het Festival
van Montreux. (Duitsland 1 - 23.50 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Deel 1: De
geur van gras.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Van Gewest tot Gewest. 1.

Werklozenproject Nijmegen. 2. Dol-
lardorgels. 3. Het kleine krantsje.

PP
19.49 Uitzending van het GPV. (Ge-
reformeerd Politiek Verbond).

20.00 Journaal.
SOCUTERA
20.20 Instructiefilm over mond-op-

mond-beademing, van de Maat-
schappij tot redding van drenkelin-
gen.

20.25 Avondvoorstelling: Margot
Fonteyn - portret van deze ballerina.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles groenhuijsen.

22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) " KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 70.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 923. Alison ruikt on-
raad. Beryl krijgt een rake klap van
iemand waar ze allesvoor opgeofferd
had.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Verkeers-

tips. Road graffiti (1).

België/RTBF
15.30 Ecran de vacances, vakantie-
films met om 15.30 BLaurel et Hardy:
Têtes de pioches, Amerikaanse speel-
film uit 1938 van John G. Blystone. De
oorlog is in volle gang. De Franse be-
reiden een aanval voor. Soldaat Stan
moet,tijdens de bestorming de loopgra-
ven bewaken. Het plichtsgevoel van
Stan is echter oneindig. 16.25 Babibou-
chette. Afl. 3. 16.50 Comic strip. Afl. 13.
18.00 Nouba Nouba, met de tekenfilms
Cubitus en Mr. Hiccup. (herh.). 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten-program-
ma. 19.20 Paardenkoersen. 19.30
Journaal en weerbericht. 20.05 Strip-
tease. 21.10 Télé 21 a la une. Aansl.:
Fantömes en héritage, 4-delige Franse

serie. Afl.: Le chateau de l'Amazone.
Lord Edwards, Schot in hart en nieren
met zijn traditionele kilt, komt met zijn
rolstoel bij het kasteel aan. Dan blijkt,
dat alles door zijn vrouw Diana is ge-
restaureerd. 22.05 Uitslagen van de
Nationale Loterij. 22.10 Coup de film,
filmmagazine gepresenteerd door Ter-
ry Focant. 22.30Weerbericht en laatste
nieuws. 22.45 Bourse, beursoverzicht.
22.55-23.05 Ie coeur et l'esprit, katho-
liek magazine.

RTL Veronique
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Bonjour les clips.
12.25 Deksels!
13.15 The Eyes of Laura Mars. Ame-
rikaanse film. (herh.).

15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaanse

serie over een miljonair die zes wees-
meisjes adopteert. Afl.: Spetter in
huis.

16.30 Flipper. Avonturenserie met de
dolfijn Flipper.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer. Presentatie: Dieuwertje Blok.

18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Geef Bogota maar de schuld.
19.25 Match Vrije Tijd.
19.55 Fashion.
20.25 Remember my Name. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1978 van Alan
Rudolph, met Geraldine Chaplin, An-
thony Perkins, Moses Gunn, Berry
Berenson, Jeff Goldblum, Timothy
Thomerson. In flarden wordt het ver-
haal verteld van een uit de gevange-
nis ontslagen vrouw. Haar enige doel
is nog het ontregelen van het nieuwe
leven van haarex-man.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Saracen. Engelse actieserie in

13 delen. Afl.: Overvallers.
23.20 Club Verotique.
23.50 Journaal.
23.55 Dallas. Amerikaanse serie

(herh.).
00.45 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
14.50 Teletekst-overzicht.
15.15 Kontraste.
16.00 Disneys Gummibarenbande, ,

21-delige tekenfilmserie.
16.25 Immer Arger mit den Mad-

ehen. Amerikaanse speelfilm uit
1969 van Peter Tewksbury. Walter
Hale is de manager van een rondtrek-
kend showgezelschap in de jaren '20.
Het hoogtepunt van de show vormen
zijn meeslepende liedjes. Maar tij-
dens een optreden in een dorpje in
lowa gebeurt er van alles...

18.00 Pan Tav... 13-delige jeugdserie.
18.30 Die Supersinne der Tiere. Afl.

6: Alles im Kopf.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma van
de regionale studio's.).

20.00 Fest für einen Riesen. Docu-
mentaire over de hoogste berg in Afri-
ka, de Kilimanjaro, die in 1889 door
de Duitser Hans Meyer bedwongen
werd.

21.00 Das ist unsere Geschichte,
3-delige documentaire over het dage-
lijks leven in de laatste vijftig jaar aan
de hand van amateursfilms.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hoopers letzte Jagd. Tv-film in

twee delen. Afl. 1. James Hooper van

Scotland Yard wil voordat hij met pen- ■sioen gaat het brein achter de legen- :darische treinroof te pakken krijgen. ■De hele aardbol gaat hij over in zijn i
jacht op deze gentleman-dief.

22.55 Rückblende: Sprechen - iSchreiben - Schweigen, portret t.g.v. \de 100-ste geboortedag van de j
schrijver en satiricus Kurt Tucholsky. j

23.10 Herztransplantation. Reporta- ■ge over een zestigjarige die een hart- ■transplantatie onderging. ■23.55 HDer Mitternachtskrimi. Tim !
Frazer, 6-delige misdaadserie.

00.35-00.40 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Association religieuse et philos-
ophique: Le coeur et l'esprit. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge, sportprogramma. 22.00 Jour-
naal. 22.30 Cargo de nuit spécial an-
nées 80: Qui es-tu années 80? Presen-
tatie: Gilles Verlant.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Bizness News.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La Cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres.
18.20 Recreation. 19.00 Montagne.
19.30 TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Place Publique. 21.30 Le
Canada sur Deux Roues. 22.00 Journal
Télévisé et Météo. 22.30 Sacrée Soi-ree. 00.00-01.00 Ex Libris.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.07 VARARadio
IWoensdageditie (7.30 en 12.30
Nws.). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
13.30 Nieuwsoverzicht. 13.32
Journalistenforum. 14.07 TROS
klantenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.07 Tijdsein (17.30
Nws). 18.45Waar waren we ook al-
weer. 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 1903 Hobbyscoop.
19.30Akkoord. 20.03Langs de lijn.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Romance 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02-7.00 Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19 04 Water en
vuur 2003 Vocaal 20.30 NCRV
bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6 02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
904 Vrouw zijn op drie 10.04 Jan
en Alleman 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques

Plalond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.02 La stampa.
22.03-24 00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-ne voor de vrouw.10.45-11.00 Muzikale fruitmand.

met geestelijke liederen.Presentatie: Heleen van Dijk.
13.00-13.05 Nieuws voor doven enslechthorenden.15.00 Ji|| Briscoe. Portret van deze
Amerikaanse spreekster en schrijf-
ster.

15.30 Smoky. Amerikaanse speelfilm
uit 1966 van George Sherman, metl_ess Parker, Diana Hyland, Kathy Ju-rado e.a. Clint slaagt erin het wilde
Paard Smoky te temmen. Door om-
standigheden raakt het dier zoek en
Clint doet alles om het op te sporen.

''.10 De avonturen van.. Het levens-
verhaal van Ludwig Nommensen die
opgroeide op een Duits wadden-eiland en terechtkwam op Sumatra.

'£30 Journaal.
'"40 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-programma.

'8.28 Avonturenbaai. Canadese
leugdserie. Afl.: Het vogelvirus. Tij-
denszijn onderzoek naar een dodelijk
vogelvirus stuit Grant op een geïso-
leerde artieste die zijn aanwezigheid
niet op prijs stelt.900 Journaal.

'9-20 Hightlight. Portret van de zan-geres Denice Williams.'9.56 De Campbells. Serie. Afl. 12:oorlogsverleden. De komst van Ri-chard Maitland, een deserteur uit deoorlog van 1812, brengt de gemoede-ren danig in beweging.
0.25 Bunkeren. Actualiteitenpro-gramma.
0.35 Aaron Miller. Amerikaanse se-
r|e. Afl. 5: Perioden met zon. Aaron
P'jnigt zijn hersens af om een geschikt
cadeau voor Sarah te vinden ter gele-
genheid van hun 25-jarig huwelijks-

-1-25 God verandert mensen. Praat-programma vanuit de Musketon inUtrecht.

22.20 Tijdsein 2. Actualiteitenpro-
gramma.

23.00 Journaal.
23.10 Scheepswrakken op het

strand. Zweedse documentaire over
Pakistani die wrakken slopen op het
Gadani strand.

23.45-23.50 Tenslotte. Kort slotwoord
verzorgd door Ds. J.H. Velema uit
Nunspeet.

" Vanavond een portret
van de Amerikaanse zange-
res Denice Williams.(Ne-
derland 1 - 19.20 uur.)

Duitsland 3 SWF
14.05 Treffpunkt: 100 Jahre Schrei- :

ber-Verlag esslingen.
14.35 Die kleine Hexe. Tekenfilm in 3 j

delen. :
15.05 Bilder aus Aichstetten. Speur- :

tocht naar een dorpen zijn bewoners, ■afgebeeld op anonieme negatieven■uit de 20-er jaren.
15.50 Hande, Werke, Künste. Afl.: j

Emaillieren, ein Spiel mit dem Feuer. ■16.20 Flüsse der Erde: Schwimmen- ■des Dorf aus tropischem Strom: Auf :
dem Zaire von Kisangani nach Kins- :hasa. (herh.).

17.05 Cuore. 6-delige Italiaanse serie. "18.00 Supersinne. Serie over zintui- j
gelijke bij dieren. Afl.: Alles im Kopf. \18.30 Zeit der Rosen. 9-delige serie ■naar de trilogie van Maria Gripe. Afl. :
6.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Der Sex-Guru von Poona. Do- :
cumentaire over de opkomst en on- :
dergang van Bhagwan Shree Raj- j
neesh en zijn sekte. :

21.00 Südwest aktuell - Neues urn j
Neun. :

21.15 Schwabische Geschichten. j
Afl. 6: Familienfest. Burgemeester :
Gscheidle is eenzaam als zijn zuster ■trouwt, maar hij is toch niet van plan :
te hertrouwen. Zijn vriend Diggel- :mann denkt daar anders over.

22.00 Immer auf Zehenspitzen. Film- :
portret van de Japanse architect Ta- :
dao Ando. :

23.00 Momentaufnahme für die j
Ewigkeit. Amerikaanse speelfilm uit ■19784 van Alf Kjellin. Paul Galesko, :
een succesvolle fotograaf, heeft ge-i
noeg van zijn vrouw Francis en haar :
buien. Om haar zonder verdenking ikwijt te raken doet hij alsof ze ont- j
voerd is en daarna vermoord.

00.30-00.35 Laatste nieuws. j

Radio 4
7.00 Nws 7.02 Preludium. 7.53 Het
levende woord 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws. 8.45 Te Deum Lauda-
mus:Kantate. 9.15Onder de hoog-
tezon. 10.00 Divertimenti van Jo-
seph Haydn (4). 10.30Orkestpalet:
Kamerorkest van Lausanne met
sol. 12.00 In de schaduw van de
meesters: Kantate. 1220 Prome-
nade: Robert Stolz dirigeert (26).
1300 Nws. 1302 Lunchconcert.
14.00 Songs of praise. 14.30 Tele-
kaart. 16.00 Over componisten ge-
sproken. 17.00 Jacco's keus, ope-
rette-en musicalmuziek. 18.00 Nws
18.02 CeDéa. 20 00 Nws. 20 02
Muziek voor cello. 21 30 Voorbij de
tijd. 22.30-24.00 Voor het stil wordt
en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9 00 Nws. 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Als op het
Leidscheplein... 10.00 Oud plaat-
werk met Herman Emmink. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. 12.05
Het oog van de naald 12 30 Het
voordeel van de twijfel: Banden-
geesten 1300 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 You're welco-
me. 14.30 Coöperatie 15.00 Meer
over minder. 16 00 TROS Schla-
gertestival 17.00 TROS Dierenma-
nieren 17.40 Basicode 3 magazi-
ne. 17.55 Meded. en Schippersbe-
richten 18.00 Nws. 18 10 TROS
Kinderforum. 18 20 Uitzending van

de PvdA 18.30 TROS Astrologica.
19.00 Progr. voor buitenl werkne-
mers 20.30 Klassieke mechanica
21 00 De twaalf provincies. 21 30
Por favor. 22 00-22.30 Het fantasti-
sche in de kunst.

RTL Plus
06.00 Ultraman - mem geheimes Ich.

Amerikaanse serie. (herh.).
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh).
10.35 Télé-Boutique (Herh.).
11.00 Ragazzi. Muziekmagazine.

(hehr.).
12.10 Inspector Gadget. Franse te-
kenfilmserie, Afl.: Raub des Riesen-
diamanten.

12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Heute bei uns.
13.05 Télé-Boutique.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Schauspielereien. Korte Oost-

duitse verhalen. Afl.: Annaherungen.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Reich und Schön. Amerikaan-

se serie.
16.30 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Abschied fur im-
mer, (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma gepresententeerd door Har-
ry Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Met aansl.: Teken-
film.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Krank-
hafte Eifersucht. (herh.).

18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:

Rettet die Babys.
20.15 Das grosse Glück. Oostenrijk-

se speelfilm uit 1967 van Franz Antel.
(herh.).

21.55 Staranwalte, Tricks, Prozesse
22.45 RTL aktuell.
22.55 Drei abgebrühte Supercops.
00.20 Bellamy. Australische serie.
Afl.: Hot shot.

01.05 ChiPs. Amerikaanse serie,
(herh.).

01.50-01.55 Betthupferl.

SSVC
13.00 Children's SSVC.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Heirloom.
14.50 Teil the truth.
15.15 Never the twain.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Green Claws.
16.15 Scooby Doo.
16.35 Ipso Facto.
17.00 Nightmare.
17.25 Coronation Street.
17.50 The Ruth Rendell Mysteries.
20.40 Shelley.
21.05 Judith Krantz's Till We meet

Again.
22.00 News and weather.
22.30 Judith Kranzt's Till We meet

Again.
23.20-00.15 Rugby Special.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
11.00 News and weather.
11.05 Why don't y0u...?
11.30 Playdays.
12.10 Herrag, the herring gull.
13.10 A year in the life.
14.00 One o'clock news.
14.30 Taking liberties in for a penny.
15.00 News.
15.05 Country File.
15.25 Lady in black.
16.00 News.
16.05 Madness in the air.
16.30 Food and drink.
16.35 Songs of Armenia.
16.50 News.
17.00 The Royal Institution Christ-

mas Lectures.
18.00 Newsround.
18.10 Little sir Nicholas.
18.35 Curry on ice.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.40 Family Matters. .
21.10 Timewatch. The man in the iron

mask.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Arrivederci Millwall.
23.30 Newsnight.
00.20 Programma zoals aangekon-

digd.
01.15 Weatherview.

Eurosport
06.00 Sky, The World Business report
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu. 10.00 Basket-
ball 1989. 12.00 Indoor Handball Su-
percup. 13.00 Havoc 8. 14.00 WWF
Wrestling. 15.00 Rugby. 16.00 Volley-
ball World Gala. 17.00 Cycling World
Cup Classics. 18.00 Table Tennis
Grand Prix Finals. 19.00 Trans World
Sport. 20.00 Indoor Handball Super-
cup. 21.00 Paris Dakar Rally. 22.00
Best of the Year. 23.00 Paris Dakar
Rally. 23.15 World Cup Football. 00.15
Surf ing Special. 01.15-01.30 Paris Da-
kar Rally.

SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Ein seltsamer
Vogel. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Gene-
ral Hospital. Amerikaanse familieserie.
Afl. Krisen. 09.50 Teletip Haushalt.
Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek.
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Der letzte
Mohikaner. Duits/Spaans/ltaliaanse
western uit 1965 van Harald Reinl.
Aansl. Tekenfilm. 12.15 Glücksrad.
13.00 Telebörse. 14.00 Programma-
overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. Amerikaanse tekenfilmserie
uit 1987 van Phil Roman. Afl. Feuer in
der Windmühle. 14.30 Teletip Gesund-
heit. Aansl. Ihr Horoskop. 14.40 Gene-
ral Hospital. Australische familieserie.
Afl. Verwechslungen. 15.30 Happy
Days. Amerikaanse familieserie. Afl.
Fonzie, der Gerechte. 16.50 Verrückter
wilder Westen. Amerikaanse western-
serie van Jesse Hibbs. Afl. Die Nacht
des surrealistischen McCoy. 17.00
SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl.
Tage des Glücks.Australische familie-
serie. Aansl. tekenfilm. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50 Raumschiff Enter-
prise. Amerikaanse science-fictionse-
rie. Afl.: Falsche Paradiese. 18.45 SAT
1 Bliek. Aansl. SAT.I Wetter, en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50SAT.I Bliek, aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 Mike
Hammer. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Asche zu Asche. 20.55 SAT.I
Bliek. 21.00 Die Geliebte im Schrank.
Blijspel in 4 delen van Josef Zeitler.
22.45 SAT.I Bliek. 22.55 Schrei nach

Gerechtigkeit. Amerikaanse misdaad-
film uit 1986 van Walter Grauman.
00.30-00.40 Programma-overzicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Controi
12.30 XPO. 13.30 VJ Kristiane Backer
14.00 VJ Marcel Vanthilt. 16.00 3 Frorr
1 at 5. 16.15 VJ Marcel Vanthilt. 17.15
VJ Marcel Vanthilt. 18.00Remote Con-
troi. 18.30 Club MTV. 19.00VJ Ray Co-
kes. 21.00 MTV At The Movies. 21.3C
MTVs Levis US Top 20-Xmas Show
23.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi
deos 06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek 8 05, 9 02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14 02, 15 02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6 05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en RVA -berichten.) 8.00
Nieuws. 8.10 Kofiers § co 09.30
Golfbreker 10 00 Nieuws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf 11 50 Het eerste
bedrijf. 12.00 Limburg Vandaag
13 00 Nieuws 13.10 Made in Ger-
many. 14.00 Canapé. 1700 Lim-
burg Vandaag. 18.10Ri|swijckfoon.
20.00 Funky Town 22 00 Nieuws.
2205 Jazz Kaffee 2330-600
Nachtradio. (0.00, 500 en 530
Nieuws.)

WDR 4
405 Radiowecker 6.05 Morgen
melodie 9.05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 13.00Mitmenschen
1405 Auf der Promenade. 15.00
Café-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die. 17 00 Musik-Express. 20.05
Zwischen Broadway undKudamm
21 00 Musik zum Traurnen. 22 30-
-04 05 Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report. 20.00 Roving re-
port. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Inside
View. 21.30 Financial Times Business
Europe. 22.00 World news and Good-
year Weather Report. 22.10 Roving
Report. 22.40 Perspective on Science
23.10 Der SPiegel. 23.40 Inside View.
00.10 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 00.20 The Mix. 01.20 Time
Warp. 01.50 The Mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstuck. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der 08.30 Für die Kranken 9 10
Musikexpress 10 00 Gut aufge-
legt 1200 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch 12.15 Veran-
staltungskalender.l3.oo-14 00 Fn-
schauf 14.05-15 00 Musikzeit heu-
te: üeder, Chansons und Folk
15 00 Music and More Dte
CBSRadio Show 1605-1800
BRF International 18 10 BRF Ak-
tuell. 18.40 Orgel und Chormusik
20.05 Die ewige Bestenliste 00.05
Sendeschluss

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tac,
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
elf' 12 00 RTL-Themen. 12 15 Ca-
sino parade 14 00 Viva 16.00 En-
tenjagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
Musikduell 17.50 Sporl-Shop
19 00 Neunzehn Vierundzwanzig
00.00-01.00 Traümtanzer
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Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eén gedachte hebben.

50 c/m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08

Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69
35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35; Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.6!Tele-sex laatje andere hand trillen...o6-320.322.07

! Achter de ramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326 6!
GAY ONLY

Marcel & André maken héél wat mee...06-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. ..06-320.323.05
Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323 04

!! NIEUW NIEUW II
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar cci. WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou ji
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt
Marion de wi1de....06-320.326.21
" Circa 50 et/pm

Sexlijn 10 06-320.323.10
meer meisjes, meer verhalen, meer plezier 50 et p/m

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niever weg kunnen wonen. 50 et p/m

Diana Escort
045-215113/226565

Verena
Ster v. d. Pin-Up nu privé wo., do. van 17.00-24.00 uut

di. en vrij, van 11.00-19.00 uur. Tel. 045-251165.

i River-side-club
Wij wensen u allen een goed 1990

Ook in het nieuwe jaar staan wij voor uw wensen klaar
E-9 afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak.

100 m. voorbij Camping de Maasterp. Open van ma t/nr
vrijd. van 14.00 tm 02.00 uur.

Tel. 04755-1854.
-ï — .

Party-Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN TIENEN TEGELIJK! 50 CPM
Party-Line Amsterdam en omgeving .... 06-320.330.20Party-Line Den Haag en omgeving .... 06-320.330.30

Privéhuis Michelle
Een goed begin is 't halve werk

een gelukkig nieuwjaar
045-228481/045-229680- Harry's Gaybox

06-320.330.11
Gaybox Amsterdam .... 06-320.330.33
Gaybox Den Haag .... 06-320.330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden! 50 cpm

Sex'o'foon Box
06-320.329.50

Wildvreemde meisjes die het met jouwillen doen, dat is het
spannendste! Wie weet versier je ze wel. Probeer maar!

50 cpm

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
En/aren tante 50 c/m 06-

-*Nieuw*
Sex uit 't Zuiden

320*326*00.
Bel Judith 50 et/m 06-

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Gezocht
Bestaand privéhuis/club

bordeel ter overname of te
huur gevr., min. 3 relax-

kamers, overname inboedel
geen bezwaar, tel. 040--Welke kerstman wil ons

versieren?

Club
Merci

Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Tel. 04490-45814.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex
06-320.324.12. 50 e/m.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Rijpe
Greet 40

pakt je live - 50 et p/m

06-320.322.27

Sex Royal
06. nr. voor 50 cent p.m.

320.320.24.
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12- 50 c/m

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongens te ver!
06-320.350.67 (50cpm).

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en...te

laten gaan. Tel.
06-320.327.88 - 50 et p/m

llona's Live-Box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-

ken tussen llona en haar
bloedhete bellers!

06-320.350.60 (50 c/m)

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 Ct p/m

320.325.06
06.320.325.06

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12- 50 c/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

De Super-
Contacten-Box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar sex-
vrienden en vriendinnen.

Probeer het maar...op 06-
-320.324.30. Trouwens als je

nog andere verlangens
hebt, dan is er de beste, de

Heetste Box van NL,
op nummertje 06-

-320.328.29 (50 ct.p.m.)

Sex v.d. 1e dag
" verhalen uit de hete oude

doos. 06-320.350.63 50cm

Homo Arthur
De lekkerste homo van

Nederland- 06-320.350.66 - 50 c/m

Posießelatielyn
dagelijks andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)- Zie de foto's van de dames

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel: 010-429.11.33,

100% discreet door
Codesysteem.

Weer vonden vurige bellers
van de

Orgießox
nieuwe dingen uit om 't nog

1 heter met elkaar te doen.
Alles op 06-320.324.40. En

dan... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op
06-320.322.22 (50 ct.p.m.)

Dansen, drank en meerdere
paren voor een

Sexfeest
06-320.326.71 - 50 et p/m

Als een jongenbij een man
koffie drinkt gebeurt het.

Homo
06-320.321.33 -50 et p/m

Wendy
ontkleedt

zich voor lifesex, dan komt
die forse jongeling...

06-320.323.85 - 50 Ct p/m
In de

Ketens
van de harem.
Mooi en blond.

06-320.330.09 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Geen ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht

06-320.326.99 - 50 ct.p.m.
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen el-
kaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 - 50 ct.p.m.

De Venusbox
De eerste, echte box van
vrouwen, door vrouwen.
Hetero's en .... lesbisch

06-320.326.88 - 50 ct.p.m.
Lesbische

Opleiding
voor jongevrouwtjes

06-320.330.52 - 50 et p/m

Mevrouw
Katja geeft jede sporen en...

dresseert je.
06-320.326.92 - 50 et p/m

De Man
behandelt mooie vrouwen.

Leer dit ook!!!
06-320.326.73 - 50 et p/m
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatießox

06-320.326.27 - 50 ct.p.m.

De Wip-ln-Box
heet zo, omdat er heel wat

ge..wordt op 06-320.324.60.
Leuk toch? Trouwens, de

LijfSexßox, daar durven ze
ook en ... jij mag best

meedoen op 06-320.324.90- 50 ct.p.m.
Haar bevelende stem laat

mannen beven.
Meesteres

Hella.
06-320.329.23.- 50 et p/m
Pas in de studio merkte ze

dat het voor
Lifesex

was. Toen kon ze niet terug
06-320.324.24 - 50 et p/m

In het
Donker

ontmoet ze een donkere
man met vreemde eisen...
06-320.330.17- 50 Ct p/m

Als
Arme

dit meemaakt, vindt ze
lesbisch... eindeloos.

06-320.330.61 - 50 et p/m

Vera
Privé. Tel. 04754-85818.

Sex Superlijnen
Real hot! 320..320.68
Lesbi 28! 320.320.28
Lolliepop! 320.322.30
Pervers! 320.324.00
Sexburo! 320.324.01
Gay Line! 320.327.05

Teenagers 320.332.55
06- 50 ct.p.m.

Homo
2 sportjongens genieten van

hun eigen lichaam.
06-320.326.91 - 50 et p/m

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

De
sexpletterbox

voor plattesexü 06-
-320.325.14 onverdragelijk

lekker! alleen echte
sexliefhebbers! 50 cpm.

Bij ons kan en mag alles de
1990sexbox

06-320.325.16 voor meer
en vaker sex!! 50 cpm.

Dirty, dirtyü
Knal! boemmm...pffff...!

grrknonkk! '90 bong-bang
'90 nieuw knal bom boem
stoeffff. bangbongbam '90

alles voor een
Nieuw sexjaar

'90 06-320.325.34 - 50 cpm
Wil je lang van sex

genieten? bel dan de
sexelixersbox

heerlijk!? 06-320.325.36
kusjes namens de meisjes,

sandra. 50 cpm.
Een nieuw begin! maar de
oude gewoonte blijft!!!!! sex

en sex is lekker! de
VOORHETZINGENDE-

KERKUITBOX
06-320.330.58

alles mag ook in 1990 50cm
Probeer eens iemand

anders? vreemd gaan is
best lekker!! je vind alle sex

geneugtens op de
sexgerichtbox

06-320.330.59
50cpm porno!

Niet doen! astublieft nooit
meer. OooohL.te laat, sorry

schat.
06-320.322.77 - 50 Ct p/m

Hard Sex!!
pijnlijk! Nee toch!

En toen, werd ik aangespro-
ken door zon sexuele glad-

janus!!
06-320.320.23 sexst, sexer,

sex! 50 et p/m
nombre hombre
Toen ik 'n trekje van die si-

garet had genomen begon ik
licht in 't hoofd te voelen., en

toohohohoh
06-320.320.13-50 et p/m

Callouita

’ 50,- all in
Katja Brigit en Stella.

045-423608
Wil iedereen op zn beurt

wachten!? Ik raak over m'n
toeren en glij van mijn kruk!!

ja nu ik
06-320.325.33 - 50 et p/m

de beurtlijn
Al spreekt ze 'n taal die je

niet begrijpt, sex, echte sex
daar heb je geen taal bij

nodig!
06-320.325.22 - 50ct p/m

zoenbabwe
Gezellige

Dames
charmant, discreet

bezoeken u thuis of in hotel.
Tel. 045-311895.

Voor massage!?!? bel je de
massagebox

voor massage van top tot
teen 06-320.325.20 sex

De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
sexnonstopbox

06-320.330.57 niet te stop-
pen die sexboxü 50 et p/m.

Jezebel
SM-huis: de meesteressen

Alexis en Dominique en
slavin. Info 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

Escort Maastr.
Charmante dames voor uw
plezier. Tevens meisjes met
niveau gevr. 043-435528.
Zoek je een lekkere meid?
Sex contactlijn

06-320.320.33 - 50 et p/m
Direkt sex contact

Live afspreeklijn
06-320.320.55 - 50 et p/m

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Sabrina Privé
043-619435.

Privé Cherry
is weer open 2 nieuwe
meisjes en Mariel tel.

045-462805.

I :
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Het nieuwjaarskaartje I
van Sanders Meubelstad
1/ccl mensen hebben de neiging om met de kerst- ten, decoratieve wandmeubelen en fraaie salontafels.
boom ook meteen datoudebankstel aan destraat te zet- Hetkan dus gebeuren dat u bij ons de ideale
ten. Of die tekrappe eethoek. Sanders kent dat gevoel. meubelen vindt voor de helft van de normale prijs.
En daaromkomen we juist nu *\ s^ Vfe | j / Maar zet ver wel vaart
met royale opruimingskortin- S\A| , \__ _^s^ achter. De aanbiedingen
gen tot wel 50% op een groot S^^^^^^^^^J/^/ -*'"& *^^V>s£? gelden weliswaar tot en met
deel van onze collectie. f ft W~ \! 27 januari, maar op is op.

En dan hebben we het pf* j'jS/è!'/f ■ En er zijn ongetwijfeld meer
niet alleen over comfortabele IV" *°*~—ut"^«^""----"~~*—njj mensen die 't nieuwe jaarécht '

banken en elegante eethoe- %|jMi nieuw willen beginnen.
ken, maar ook over complete Royale 3-2 zitcombinatie in lichtgrijs lederlook. Banken ook

afzonderlijk en in andere kleuren leverbaar.
slaapkamers, warme karpet- Nu I^QQ. Bijpassende fauteuil tijdelijk CTQQ.. U TREFT'T BIJ SANDERS

VALKENHUIZENERLAAN 20,6466 NDKERKRADE/WEST. H^H^^HTEL. 045 - 415990/909. DONDERDAG KOOPAVOND.

Hitsige passagiers.
50 et p/m 06-

-320.323.19
Lesbifoon

meisjes met elkaar!
50 et p/m 06-

-320.321.06
Partnerruil

Uit parenclubs! 50 cpm. 06-

-320.321.06
De eerste

keer!
50 cpm. 06-

-320.323.02
Mimi Kok

Sex met tv-ster! 50 cpm. 06-

-320.323.65
Escort girl

Beroepsmeisjes 50 cpm 06-
-320.322.90

Blondy sexy
Ster nieuw af 10.00 uur.

Tel. 045-721759.
Peggy Privé
Ma. - vr. 11 tot 19 u.

04490-74393
Tev. meisje gevr.

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel

06-320.321.44.
Als je vreemd wil gaan,

Tippelbox:
06-320.326.66 - 50 et p/m

Leuke meiden bellen
Flirtbox:

06-320.330.66 - 50 et p/m
Zoek je een heet meisje

Tippellijn:
06-320.330.66 - 50 et p/m

Flirt-Cafe
Meiden versieren

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homo
Michael en zijn lekkere

vrienden
06-320.327.01 - 50 et p/m

Meisjes
spelen

met elkaar! 50 cpm. 06-

-320.325.51
Leer &
Rubber

Opzwepend genot!
50 cpm. 06-

-320.321.14
Harry's

gaybok-line
Alleen luisteren! 50 cpm 06-

-320.330.22
Homokontakt:

jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p/m

Heb je zin in sex?
de afsprakenlijn
06-320.325.80 - 50 et p/m

zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33

Nieuw
te openen contactburo in
Geleen zoekt nog dames

voor inschrijving. Reacties
aan Postbus 120, 6160 AC

Geleen.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Begleit Argen Tur

045-459597
Ab 12.00 bis 24.00 uur

"Exclusief"
Industriestr. 13, Kerkrade-Wvan 12.00 tot 24.00 uur

045-413887
Anita

Privé met escort. Ook zater-
dags. Tel. 045-352543.

Joyce
Privé en Escort ma-zat. v.a.
11-24 u. met 3 sexy meisjes

045-411766.
Privéhuis

Donna
Tel. 045-227734 / 229718.

Tev. ass. gevr.

Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade.

045-425100.

Buurvrouw
Chantal staat op springt

Live-sex
06-32.328.01

Opwindende spelletjes <&
Rijpe vrouwen

06-320.329.01
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De taxichauffeur kreeg dinsdag-
nacht van de centrale opdracht
twee 'klanten' op te halen in
Schinveld. Een forse man van

Van onze verslaggever

Lam

HEERLEN - Het politiebu-
reau in Hoensbroek gaat ver-
dwijnen. De Heerense politie
wil de bereikbaarheid voor de
burgers verbeteren door de in-
stelling van diverse kleine po-
litiebureaus in de wijken, zo-
genaamde aanlooppunten. Als
spil moet een uiterlijk in 1994
te bouwen nieuw hoofdbureau
fungeren. Dit maakte commis-
saris A.L. van Berge Henegou-
wen gisteren bekend tijdens
zijn nieuwjaarstoespraak.

Korps Heerlen wil kleine posten in de wijken

Politiebureau in
Hoensbroek dicht

Genoemde plannen staan vermeld
in het zogenaamde strategisch Be-
leids- en Informatieplan voor de ja-
ren '90 -'95. Dit plan ligt nu ter goed-
keuring op het bureau bij burge-
meester Van Zeil.

Hoofdlijn van dit plan is de politie-
zorg dichter bij de burger te bren-
gen. De nieuwe bureautjes krijgen
een beperkte openstelling en wor-
den verspreid over de stad. Hoeveel
het er worden, zei de commissaris
niet.

Jaren

" Je kunt een nieuw decen-htum het best beginnen met een
I°Hedig blanco.lei. Dat moet hetlinimetje gedacht hebben dat
°P 1 januari bij de Landgraaf-
*-.familie Bemelmans werd ge-uren. Die schrok 'zich lamlen-<llo' overigens, want schaap-
j^amaAnita was bij hun weten
"■zlemaal niet in blijde ver-

En daar lag dan toch
Plotseling een klein wicht, vers
Öebaard en wel. Gwennie gaat
"*t heten en als het gezond en

door het leven gaat, zul-
*n de negentiger jaren waar

voorbode van was, ook wel
bevallen.

Minder
misdrijven

in Maastricht
MAASTRICHT - De projectmatige
aanpak van de misdaadbestrijding
in de Limburgse hoofdstad begint
zijn vruchten af te werpen. Het aan-
tal misdrijven is in het afgelopen
jaar in de gemeente Maastricht ten
opzichte van 1988 met bijna 500 ge-
daald.
Het totaal aantal geregistreerde mis
drijven bedroeg 9265, waarbij aan
getekend moet worden dat het op-
lossingspercentage eveneens iets is
gedaald en wel van 23,46 naar 22,67
procent.
Met name het aantal diefstallen uil
woningen liep aanmerkelijk terug,er waren minder winkeldiefstallenen diefstallen vanuit auto's. Ook het
aantal zedendelicten liep met meerdan de helft terug.

Harry Jongen
overleden

KERKRADE - Ex-wethouder Har
ry Jongen van Kerkrade is zondag
op 82-jarige leeftijd overleden. In dt
periode van 1966 tot 1974 beheerd*
hij de portefeuille Onderwijs, Jeugc
en Cultuur. Hij was raadslid var
1945 tot 1978. In 1970 kreeg hij de
gouden erepenning van de stacKerkrade vanwege 25 jaar onafge
broken raadslidmaatschap.
Jongen was verder Ridder in de
Orde van Oranje Nassau en dragei
van het Verzetsherdenkingskruis
Hij was van 1946 lid van de woning
vereniging Spekholzerheide.

Het vertrek van Krocké zette Schilt
mans enkele weken geleden ovërigens nog aan om de blijdschap varhet CDA te verwoorden, die mer
voelde na het vertrek van Koos
Krocké.

Verjonging
Met het vertrek van Schiltmans zeil
is die CDA-fractie inmiddels tot de
helft uitgedund. De Graaf(raadslid),
Van Goethem (wethouder) en Pal-
men (voorzitter) houden de fractie
nog overeind. Volgens afdelings-
voorzitter Sajovec is het dan ook de
hoogste tijd om het CDABrunssum
te versterken met nieuwe, jonge
mensen.

„Wij zijn druk bezig met het recrute-
ren van vers bloed, maar we stuitenop het probleem dat niet alle perso-
nen die we naar voren willen schui-
ven al een jaar lid van het CDA zijn.
Het is nu eenmaal een CDA-regel
dat mensen die mee willen doenaande verkiezingen minimaal een jaar
lid moeten zijn."

Over het opstappen van Schiltmans
liet Sajovec zich amper uit. Het af-
delingsbestuur vergaderde gisteren
over deze ontwikkeling. Sajovec
wou daar niet op vooruit lopen. Wel
zei de afdelingsvoorzitter (die als
enige CDAer in Brunssum com-
mentaar op de affaire wil geven)
eigenlijk niet goed te weten waarom
Schiltmans opstapt. „Dat horen westraks wel, tenminste als Schilt-
mans komt. Hij is in ieder gevalwel-kom."

De CDA'ers vergaderden nog bij het
ter perse gaan van deze editie.

Te duur
Volgens Van Berge Henegouwen
past handhaving van het huidige
bureau in Hoensbroek niet in het
beleid. „Het instandhouden van dit
bureau is eenvoudigwegte duur, zo-
wel in materiële als in personele
zin." Wel zei hij met nadruk dat het
nieuw te realiseren hoofdbureau
centraler (dus dichter bij Hoens-
broek, red.) moet komen te liggen.

Macho

Uittocht bij christen-democraten houdt aan

Ook Schiltmans weg
bij CDA Brunssum

* A propos negentiger jaren,
deneer Wils uit Wetten heeft een
Probleempje waar wij niet zo

' 9oed raad mee weten. „Wij heb-ben zojuist de tachtiger jaren
Afgesloten en zijn met frisseJ^oed aan de negentiger jaren
be9onnen", zegt hij: ,^laar hoe
jtaat het met deze decennia-tel-
ing verder naar de eeuwwisse-
jing?". is zijn vraag. Svfgepie-

maar het enige enigszins
(?) klinkende ant-

woord luidt: de 'nuljaren. Vol-
gende probieem is: hoe noem je

|J|e jaren van 2010 tot 2020. De
i tienerjaren?

De politie-beambte van de jaren '90
zal volgens de commissaris uitdruk-
kelijk 'klantgericht' moeten wer-
ken. Het takenpakket van de sur-
veillancedienst wordt uitgebreid en
de politie moet meer aandachtkrij-
gen voor de problemen die schuil
gaan.achter meldingen van burgers,
in plaats van die steeds als inciden-
ten af te doen.

" Cabaret door ambte-
naren in Heerlen. Derde
van links zingt en swingt
Serve Kuijer, in Heerlen
belast met personeelsza-
ken, in Kerkrade beter
bekend als voorzitter van
eredivisiecub Roda JC.

Foto: DRIES LINSSEN

Daarnaast moet de de 'machocul-tuur' verdwijnen die wel eens leidt
tot het uitsluitend 'boeven vangen.
De klantvriendelijke politieman zal
te maken krijgen met een steeds ef-
ficiënter wordend apparaat, waarbij
automatisering een belangrijke rol
speelt. Wethouders

als narren
Van onze verslaggever de CDA-fractie, die het volgens ve

len sinds vier jaar aan politieke sa
menhang en evenwicht ontbreekt
meer dan beu is.

Uittocht
Schiltmans is het derde raadslid dat
in Brunssum gestalte geeft aan een
opmerkelijke uittocht bij de CDA-
fractie. Eerder verruilde Goof Jans-
sen zijn CDA-zetel alvoor een plaats
bij de fractie Borger. Janssen deed
dit omdat hij geen vertrouwen meer
had in de fractie en verre van op één
lijn zat met voorzitter Palmen.

Ook Koos Krocké hield het in het
laatste jaar voor de nieuwe gemeen-
teraadsverkiezingen voor gezien.

" Arno Schiltmans

Hij stapte op uit ongenoegen over
de manier waarop Jo Palmen totfractievoorzitter werd benoemd en
maakte onlangs bekend zich de ko-
mende vier jaar voor een andere
partij, de pas opgerichte Christen
Democraten Brunssum, sterk te
willen maken.

Van onze verslaggever

Huurders Landgraaf
kwaad op gemeente

'Verdeling woonruimte vooral ten koste van minima'

De commissaris sluit niet uit dat dit
sommige politie-ambtenaren hun
baan kan kosten. In het algemeen
denkt Van Berge Henegouwen tijd
zal moeten 'forceren' voor betere
politiezorg.

" Waar tieners ook nadrukke-
-l,jfc mee te maken krijgen, maar
"u hebben we het alweer over
°^s volgende onderwerp, is de

man-vrouw. Want
Ac Heerlense politiecommissa-
ris Van Berge Henegouwen tik-
'in de nieuwjaarstoespraak

*jjn mannelijke collega's na-
drukkelijkop devingers. De po-
"tiemacho's moeten meer res-
pect gaan tonen voor de vrou-
welijke korpsleden, luidde het

Dat dit lang niet altijd
I Jet geval is blijkt uit hetfeit dat

*an Berge Henegouwen hoopt
Aat het in de jaren negentigwèlAls normaal wordt ervaren

jI Wanneer zondaars daarover
I borden aangesproken.

BRUNSSUM - Raadslid Arno
Schiltmans is opgestapt uit de
CDA-fractie Brunssum en zal
waarschijnlijk binnen afzien-
bare tijd zijn zetel ter beschik-
king stellen.

Hoewel Schiltmans zijn vertrek uit
de Brunssumse politiek gisteren
wilde ontkennen noch bevestigen
('in dit stadium geef ik geen enkel
commentaar'), wisten betrouwbare
bronnen tijdens de Nieuwsjaarsre-
ceptie van college en raad in Bruns-
sum al te melden dat Schiltmans
een definitief besluit hebben geno-
men.

Volgens alles zou Schiltmans op-
stappen uit ongenoegen over zijn
plaats die hem op de kieslijst zou
worden gegeven. Ten gunste van
fractievoorzitter Palmen en wet-
houder Van Goethem zou hij op een
derdeplaats gezet worden.

HEERLEN - De nieuw-
jaarsrede van burgemeesterP- van Zeil werd gisteren op
ludieke wijze onderbroken.
Een achttal ambtenaren
bracht onder de naam 'Kap-
pes Koökh met Proetne-vlaai' een cabaret.
Op speelsewijze passeerden
de recente ontwikkelingen
in Heerlen nog eens de re-
vue.
Met gezang 'vierde' men het
afscheid van de wethoudersBos, Verheugen en Andries-
ma.
Er werden zelfs schilderijen
onthuld waarop de hoofden
van de bestuurders waren
afgebeeld, al leken ze daar-
op iets meer op narren dan
op wethouders. De voorstel-
ling duurde een half uur.

Buurt Doenrade
klaagt over

hinder vliegen
DOENRADE/DEN HAAG - De
Raad van State moet het laatste
woord spreken in een geschil over
de hinderwetvergunning van een
varkenshouderij aan de Kerkstraat
in Doenrade. Twee omwonenden
hebben om vernietigingvan die ver-
gunning gevraagd, omdat volgenshen de voorschriften in die vergun-
ning toch niet worden nageleefd.
Varkenshouder J. Hermans zou bij-
voorbeeld tegen de regels in de ra-
men en de deuren van de varkens-
stal herhaaldelijk open houden.

„Aan stank wen je op de lange duur
nog wel, maar aan vliegen wen je
nooit", zei buurtbewoner J. Fiolet
tijdens de zitting bij de Raad van
State. Hij wees ook op het feit dat er
bejaardenwoningen zijn gebouwd
op veertig meter afstand van de
boerderij.

Banden

Spaarpot
" Het Leger des Heils heeft eenbijzonder drukke periode ach-
fer de rug. Gisteren belde

van het leger om het
te vertellen. In het cen-

lfum van Heerlen kwam een
3°ngetje, dat hij tussen de negen

elf jaar oud schat, met zijn
spaarvarken om de legerpot te
*Pefcfcen. Het varken ging na-

niet in de collectebus enAus ging het varken mee naar
*o.ntoor. In de spaarpot van het
'°ngetje bleek maar liefst 152
jjutden te zitten. Dat hadden ze
?ij het Leger des Heils natuur-
Mk ook niet verwacht. En wü-
fón de knul langs deze weg be-
wQ-nken. Overigens zijn met detelden die in de laatste maand
fttn '89 zijn opgehaald goede
fangen gedaan. Ongeveer 500?ejaarden en alleenstaanden
*°nden hierdoor kerstfeest vie-
Jn, in totaal zestig kerstpaket-
J*n werden uitgedeeld aanpensen die het bepaald niet, Teed hebben, bovendien zijn er
ï°nderd kerststukjes uitge-beld.

De woordvoerder van de gemeente
Schinnen liet een ander geluid ho-
ren. Hij kon melden dat detijdelijke
vergunning vrijwel zeker zal wor-
den omgezet in een definitieve. „Als
de voorschriften worden nageleefd
is er volgens ons geen sprake van
overlast", aldus de woordvoerder
van de gemeente.

LANDGRAAF - Bewonersbe-
langenverenigingen uit de drie
Landgraafse kernen hebben veel
kritiek op de wijze waarop de ge-
meente straks de woonruimte
wil gaan verdelen. Bovendien
vinden ze dat de gemeente hente
weinig tijd geeft, nog geen vyf
werkdagen, om een standpunt in
te nemen en de achterban te
raadplegen.
„De verantwoordelijke wethou-der is blijkbaar niet zoveel gele-
genaan de inbrengvan de bewo-
ners", schrijven de belangenver-
enigingen.7 Een dezer dagen bleken deAdnden van een der auto's die,ew Heerlense familie in Gras-

roek in bezit heeft voor de vijf-de keer in korte tijd lek te zijn
jtestoken. Voorlopig blijft de

auto gewoon aan
jj*Röntgenstraal staan. Achter
j*ruit prijkt een briefje waar-

,t> onder meer geschreven staat:Ait is hetresultaat van idioten.

Staatsraad mr M.D. van Wolferen
wilde weten welke investeringen
het bedrijf dan wel heeft gedaanom
de overlast te beperken. Daarop
kwam geen duidelijk antwoord. Wel
werd gemeld dat de stal die het
dichtst by de omringende wonin-
gen ligt op bevel van de gemeente
buiten gebruik is gesteld! De beslis-
sing van de Raad van State op de
vraag of de hinderwetvergunningin
stand kan blijven, wordt waar-
schijnlijk over enkele maanden be-
kendgemaakt.

inschijvingen teruggedrongen
kunnen worden. De bewoners
vinden echter dat een dergelijk
bedrag een drempel opwerpt
voor deminima.
Ook grote moeite hebben de be-
woners met de zogenaamde Pas-
sendheidsgrens Individuele
Huursubsidie. Deze is van be-
lang in die gevallen waarin een
sociale huurwoning wordt toege-

Drempel
Een van de punten van kritiek
geldt het inschrijfgeld van vijf-
tien gulden dat gemeente en wo-
ningverenigingen willen instel-
len. Daardoor zou het aantal her-

wezen aan een huurder die meer
dan 250 gulden per maand aan
huursubsidie zou gaan krijgen.
Het ministerie vraagt dan van de
gemeenten om aan te geven
waarom een woning passend is
voor een bepaalde huurder. De
regel is bedoeld om de uitgaven
aan huursubsidie te verlagen
door een doelmatiger toewijzing
van woningen.

De verenigingen denken dat
iemand dieaan alle urgentiepun-
ten voldoet maar meer dan 250
gulden subsidie krijgt, eerst ver-
wezen wordt naar een goedkope-
re woning, en als die niet voor-
handen is wederom op een
wachtlijst wordt gezet. Na drie
maanden krijgt hij dan in ieder
geval een woning toegewezen,
ook al zou hij meer dan 250 gul-

den subsidie krijgen.
Volgens de belangenverenigin-
gen van huurders betekent dil
dat als voor een nieuwbouwwo-
ning twee gezinnen in aanmer-
king komen - één dat rond moei
komen met een minimum inko-
men, het ander van een modaal
inkomen - de woning dan wordl
toegewezen aan het laatste gezin

Discriminatie
„Discriminatie op grond van in-
komen", vinden de organisaties.

Ook zeggen de huurders dat de
normen waaraan het plaatsings
beleid moet voldoen, niet ge
toetst zijn. Vandaag hebben de
organisaties overleg met de ge
meente en de woningverenigrn
gen. De gemeenteraad moet zich
overigens nog buigen over de
plannen.
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naar schatting 27 jaar rukte ver-
volgens de rechterdeur van de
auto open en na een woorden-
wisseling sloeg een tweede man
de taxichauffeur diversekeren in
het gezicht.

Het tweetal vluchtte daarna in de
richting van het Wilhelminaplein
in Schinveld. De taxichauffeur,
die meteen na het incident aan-
gifte deed bij de politie, moest
naar de dokterom deverwondin-
gen te laten behandelen.

De politie verzoekt eventuele ge-
tuigen contact op te nemen met
de politiepost Schinnen-Onder-
banken ® 04492-1555.

Taxichauffeur
uit Brunssum
krijgt klappen

SCHINVELD - Een 25-jarige ta-
xichauffeur uit Brunssum is tij-
dens Nieuwjaarsnacht om drie
uur in de Kanunnik van Nuys-
straat in Schinveld mishandeld
door een nog onbekende man.

Maar ook gaan stemmen op dat
Schiltmans het gerommel binnen



j Gisteren 2 januari zijn getrouwd I

I Marion van der Heide I

| Heinz Siegl c

Op vrijdag 5 januari a.s. gaan wij herdenken dat onze
ouders en grootouders

Frans Hensgens
en
Tien Hensgens-Becholtz
50 jaar geleden in het huwelijk traden.
Uit dankbaarheid zal om 16.00 uur een h. mis
worden opgedragen in de parochiekerk van O.L.
Vrouw van Altijddurende Bijstand te Heilust-
Kerkrade-West. Tussen 19.00en 20.00 uurwordt
u de gelegenheid geboden om het gouden
bruidspaar te feliciteren in hetgemeenschapshuis
Heilust, gelegen aan de Ons Limburgstraat 57.

Correspondentie-adres: Tulpenstraat 15, 6466 XH
Kerkrade

Ketie en Toon Hensgens
Gertie en Henk v.d. Ven
Marie-Jose en Chris Becholtz
en de kleinkinderen nm

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat na een werkzaam leven in
Gods vrede is overleden, mijn lieve man, onze zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, broer, zwager, oom en neef

Willem Jozef Maria
Cordewener

begiftigd met de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice

echtgenoot van

Maria Hubertina Jozefina
Cordewener

Hij overleed in de leeftijd van 83 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlerheide: M.H.J. Cordewener-Cordewener
Landgraaf: Lenie Cremers-Cordewener

Thei Cremers
Hoensbroek: Mia Lafleur-Cordewener

Bert Lafleur
Hoensbroek: Louis Cordewener

Wily Cordewener-Doensen
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Cordewener
Familie Cordewener

6413 BR Heerlen, 1 januari 1990
Rennemigstraat 19a
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 5 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Cornelius te Heerlerheide, waarna
de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed mede tot intentie van onze dier-
bare overledene donderdag 4 januariom 18.45 uur,
aansluitend avondmis in voornoemde parochie-
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 18.00 tot 18.30uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Wij geven u kennis, dat na een liefdevolle verzor-
ging in de verpleegkliniek B te Heerlen toch nog
onverwacht kalm en vredig van ons is heengegaan,
mijn schoonmoeder, onze groot- en overgrootmoe-
der

Elisabeth Maria
Catharina Janssens

weduwe van

Peter Joannes Thönissen
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van
94 jaar.

Heerlen: A.H. Thönissen-Pranger
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, 2 januari 1990
Corr.adres: Ir. Lelystraat 162, 6419 XV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 5 januari om 11.30 uur in deSt. Pancratius-
kerk te Heerlen, waarna de begrafenis is op de alge-
mene begraafplaats Akerstraat.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis, donderdag om 18.30uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, gevenwij ukennis, dat heden, toch
nog onverwacht, van ons is heengegaan, onze lieve
zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Cornelia
Voragen

Zij overleed op de leeftijd van 86 jaar, voorzienvan
het h. sacrament der zieken.

Heerlen: G.J. Voragen
Landgraaf: M.H. Schormans-Voragen
Kerkrade: E. Voragen-Arets

en al haar neven en nichten
1 januari 1990
Huize Tobias Heerlen
Corr.adres: deEuren 6, 6418 PK Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
vrijdag 5 januari 1990 om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Jozef te Heerlerbaan, waarna aansluitend
begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in de kerk.
Avondmis op donderdag 4 januaria.s. om 18.00uur
in de kapel van het Bejaardenhuis Tobias, P. Mal-
herbestraat, Heerlen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochteri
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Midden in zijn leven heeft de Heer hem opgeroe-
pen. We begrijpen niet waarom, waarom toch... We
moeten afscheid gaan nemen, definitief van

Leo Schijns
echtgenoot van

Annie Sijstermans
Hij overleed in hetDe Weverziekenhuis te Heerlen,
voorzien van de h. sacramenten, in de leeftijd van
66 jaar.

Wijlre: Annie Schijns-Sijstermans
Wijlre: Maria Vleugels-Schijns

Jos Vleugels
Danny, Sabrina, Nadine

Landgraaf: Marie-José Poublon-Schijns
Robert Poublon

Wijlre: Léon Schijns
Marianne Schijns-Frissen
Fam. Schijns
Fam. Sijstermans

Heerlen, 1 januari 1990
Valkenburgerweg 117, 6321 GC Wijlre
De uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
plaatsvinden op vrijdag 5 januari a.s. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Gertrudis te Wijlre.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdag om 18.45 uur rozenkransgebed met
aansluitend avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in het mortuarium van de begrafenis-
en crematievereniging Voerendaal, Kerkplein 43
aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochteri hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak
DE GEHELE WEEK GESLOTEN.

Schoenenzaak
Schijns

Wielderdorpstraat 24, Wijlre

t
Dankbaar datwij haar zo langbij ons mochten heb-
ben, maar ook bedroefd om haar heengaan, geven
wij ukennis, dat op 1 januari 1990,na een langduri-
ge ziekte, voorzien van de ziekenzalving is overle-
den, op de leeftijd van 91 jaar

Maria Catharina
Ackermans

echtgenote van wijlen

Laurentius Hubertus Loozen
Venray: Mia Loozen

C.J.R. Buschman Pr.
Venlo: Bert en Pierre Janssen-Loozen

Rian en Rud
Leon en Anita
Pascal en Laetitia

Etten Leur: Lies en Anton Koks-Loozen
Sassenheim: Mien de Groot-Loozen

Meriam, Leo en Tim
Dick, Marianne en Casper

Wijlre: Anny Loozen
Wijlre: Fieny Loozen
Wijlre: Gerda en Wiel Sluysmans-Loozen

Bert
Gaby
Familie Ackermans
Familie Loozen

6321 BC Wijlre, 1 januari 1990
Parallelweg 52
De plechtige uitvaartmis zal plaatsvinden op zater-
dag 6 januari 1990 om 11.00 uur in de parochiekerk
van St. Gertrudis te Wijlre, waarna aansluitend be-
grafenis op het kerkhof te Wijlre.
Schriftelijke condoleance in de kerk vanaf 10.30
uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30,
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar,
dagelijks van 19.30 tot 20.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, gevenwij met droef-
heid kennis, dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze lieveen zorgzame vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Sjeng Nellen
weduwnaar van

Anna Nellen-Nelissen
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, in het St. Jozefzie-
kenhuis te Kerkrade, voorzien van het h. sacrament
der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kaalheide. Chris Nellen
Bertha Nellen Jaminon

Gracht: Lien Freye-Nellen
JohanFreye

Spekholzerheide: Thea Freye-Nellen
Ad Freye

Heilust: Martien Nellen
Corry Nellen-Knobbe

Heilust: Nellie Bakker-Nellen t
Ger Bakker

Bocholtz: Mathieu Nellen
Liesje Nellen-Stommen

Hopel: Annie Hellemons-Nellen t
John Hellemons

Kerkrade: Armelies Rondags-Nellen
Math Rondags

Bleijerheide: Margriet Maassen-Nellen
John Maassen

Vaals: Hub Nellen
Ellie Nellen-Kusters

Kerkrade: Frans Nellen
Maria Nellen-Meesters
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Nellen
Familie Nelissen

6466 BJ Kerkrade, 2 januari 1990
Kasperenstraat 28
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 5 januari a.s. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-West (Heilust), waarna aanslui-
tend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis donderdag 4 januari om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, gele-
gen op het terrein van de Lückerheidekliniek, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

't
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, geheel onverwachts, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 82 jaar, mijn lieve en
zorgzame man, pleegvader, schoonvader, opa, broer, zwager en oom

Gabriel Hubertus Henri
Marie Jongen

(Harry)
geboren 30 oktober 1907 te Meerssen

oud-wethouder van de gemeenteKerkrade
ridder in deOrde van Oranje Nassau

ere-medaille in goud van de gemeenteKerkrade
dragervan het Verzetsherdenkingskruis

echtgenoot van

Bernardina (Zus) Waaifoort
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: B. Jongen-Waaifoort

Baarn: Kitty Tijssen-Godschalk
Chiel Tijssen

Baarn: Harry .
Groningen: Dick

Assen: Esther en Hans
Familie Jongen

» Familie Waaifoort
6466 KS Kerkrade, 31 december 1989
Heerlenersteenweg 75
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op zaterdag 6 januari
1990 om 10.00 uur in de parochiekerk van St. Martinus te Spekholzerhei-
de, waarna aansluitend crematie te Heerlen. Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf 9.30 uur gelegenheid tot
schriftelijk condoleance. Liefst geen bezoek aan huis.
Vrijdag tijdens de avondmis van 19.00uur wordt de overledene bijzonder
herdacht in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortuarium gelegen op het ter-
rein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het overlijdenvan ons lid,
de heer

G.H.H.M. Jongen
Hij was lidvan onze vereniging sinds 1946.
Zijn inzet en trouw zullen steeds in onze herinnering blijven voortleven.

Woningvereniging Spekholzerheide
Leden
Bestuur
Directie en medewerkers

Januari 1990

f
Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij in haar toegewijde leven
voor ons heeft betekend is in de leeftijd van 86 jaarvan ons heengegaan

Maria Meuffels
weduwe van

Hubertus Stijnen
Bom: F. Stijnen

Nieuwpoort: R. Nijmijer-Stijnen
H. Nijmijer

Leuven: R. Collogne-Stijnen
Buchten: G. Monteban-Stijnen

H. Monteban
Maaseik: L. Hermans-Stijnen

J. Hermans
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Meuffels
Familie Stijnen

Maaseik, 1 januari 1990
Mgr. Koningsstr. 12
Corr.adres: Burg. Bovenstr. 12, 6122 ED Buchten
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 5 januaria.s. om
11 uur in de parochiekerk St. Catharina te Buchten.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelkijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
Avondmis donderdag 4 januari om 19.00 uur in de kerk te Illikhoven.
De dierbare overledene is opgebaard in het mortuarium v. Cleef, Mgr.Ko-
ningsstraat 4, Maaseik, alwaar gelegenheid tot afscheidnemen van 14.00
tot 15.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Bedroefd, maar dankbaar datwij hem zolang in ons mid-
den mochten hebben, delen wij u mede dat in de leeftijd
van bijna 90 jaar, voorzien van de h. sacramenten, van ons
is heengegaan, onze goede zorgzame vader, schoonvader,

mmmmma mmmmm grand-père, broer, oom en neef

Ivon Philomène
Servais Nijst
oud-directeur L.T.S. Maastricht
Begiftigd met de pauselijke onderscheidingen
Pro Ecclesia et Pontifice
Ridder in de orde van Sint Sylvester en
Ridder in de orde van Oranje Nassau
weduwnaar van

Marie Agnes Antoinette
Alfonsine Flament

Ger Nijst t
Miep Hermsen-Nijst t

Maastricht: Paul en Wil Nijst-Wilems
Balsall-Commom

(Eng): Lidy en Gel Woods-Nijst
Maastricht: Alex en Ans Nijst-Hustinx
Ulestraten: Jo en Rianne Nijst-Smeets
Maastricht: Ivon en Tiny Nijst-Canisius
Groenekan: Ton en Annemiek Nijst-Selis

Weert: Niek en Han
Nijst-van Schijndel

Maastricht : Wiel en Tiny Hermsen-Curfs
en zijn kleinkinderen:
Michel, Sander, Ruud,
Monique, Mare, Suzy, Tim,
Helen, Frank, James, Roland,
Daniël, Karen, Jacqueline,
Eefje, Nanette, Teun, Biek,
Gus, Stijn, Olaf, Stephan en
Walther
Familie Nijst
Familie Flament

Maastricht, 31 december 1989
Scharnerweg 73
Corr.adres: Cluijnshofstraat 19, 6227 XS Maastricht
De plech/ige uitvaartdienst zal gehoudenworden op vrij-
dag 5 januari 1990om 11.00uur in deparochiekerk St.-An-
toniuf van Padvale Scharn-Maastricht, waarna bijzetting
in het familiegraf op het r.k. kerkhof Oostermaas.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen con-
doleren.
De avondmis ter intentie van de overledene zal worden
opgedragen donderdag a.s. om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Bezoek uitvaartcentrum Sassen, St.-Maartenslaan 44-48,
Wyck-Maastricht, dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven
deze annonce als zodanig te beschouwen.

I "

Welzalig de man,
die de Here tot zijn vertrouwen heeft gesteld,
die zich niet wendt tot de hovaardigen,
noch tot hen die naar leugen afdwalen.

Niet bang voor de dood, dooreen rotsvast vertrouwen in God, stierf in de
kerk mijn trouwe man en onze lieve papa,

drs. Henricus Gerardus
Adriaan Uding

arts
echtgenoot van

Theodora Catharina Maria van Santvoort
* Utrecht 9 oktober 1930 t Landgraaf 31 december 1989

Landgraaf: Th.C.M. Uding-van Santvoort
Leiden: Angélique

Amsterdam: Ingrid
Eindhoven: Guy

6371 JG Landgraaf, 31 december 1989
Leenderkapelweg 14
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 6 januari■ a.s. om 12.00 uur in de parochie van de H.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, Hoofdstraat, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op
de begraafplaats aan deKleikoeleweg te Nieuwenhagen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze overledene donderdag 4 januaria.s. om
18.00 uur in de kapel van het deWeverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in derouwkapel van het de Weverzieken-
huis te Heerlen, dagelijks van 16.00 tot 17.00uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van onze
zeer gewaardeerde stafmedewerker

H.G.A. Uding, arts
dieeerst als bedrijfsarts, vervolgens als hoofd Medische Dienst en laatste-
lijk als stafmedewerker Marketing zich bijzonderheeft ingezetvoor de pa-
tiëntenzorg in ons ziekenhuis.
Hij spande zich met hart en ziel in voor de organisatie van die zorg endwong respect af door zijn persoonlijke betrokkenheid.

Directie, medische staf en medewerkers
De Weverziekenhuis

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van ons medelid

H.G.A. Uding, arts
Zijn heengaan heeft ons diep geschokt.

Bestuur en leden
Personeelsvereniging De Weverij
De Weverziekenhuis —i -
t

Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaarheid voor hetgeen hij
voor ons gedaan en betekend heeft, geven wij u kennis dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan, mijn inniggeliefde man, onze dierbare
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Theodoor (Thei)
Meijers

echtgenoot van

Hubertina Johanna (Tiny) Veldman
in de leeftijd van 59 jaar.

H.J. Meijers-Veldman
Familie Meijers
Familie Veldman

6336 TE Hulsberg, 1 januari 1990
Wissengrachtweg 19
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 5 januariom 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Clemens te Hulsberg, waarna begrafenis
op de algemene begraafplaats Wissengracht.
Avondwake donderdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Thei is opgebaard in de rouwkapel van het bejaardencentrumPanhuys te
Hulsberg. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 19.30 tot 20.00
uur.
Wilt u, indienwij vergetenzijn u een kennisgeving te zenden, deze annon-
ce als zodanig beschouwen.

■

t
Bedroefd, doch dankbaarvoor wat hij voor ons betekend heeft, gevenwij
ukennis, dat voorzien van de h. sacramenten der ziekenen een liefdevolle
verzorging in bejaardencentrum "Dr. Ackenshuis" te Gulpen, op de leef-
tijd van 86 jaar is overleden, onze dierbarevader, schoonvader, lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes Hubertus
(Sjeng) Schmets

echtgenoot van wijlen

Maria Jozefina Gerardina Huijdts
Begiftigd met de Ridderorde van Oranje Nassau

De bedroefde familie:
Valkenburg a/d Geul: Tiny en Leo Van Cruchten-Schmets

Ron
Meerssen: Leon en Helmy Schmets-Moonen

Maurice
Craubeek: Rob en José Schmets-Budé

Tineke en Hub
Bert

Stem: Stella en Naud Brand-Schmets
Danielle

Voerendaal: Maria en Paul Ramaekers-Schmets
Jenny
Familie Schmets
Familie Huijdts

Gulpen, 1 januari 1990
Bejaardencentrum "Dr. Ackenshuis"
Corr.adres: Nieuweweg 4, 6301 ET Valkemburg a/d Geul
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis zal plaatshebben
vrijdag 5 januari a.s. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Mauritius
te Schin op Geul.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Voor de zielerust van de overledene zal donderdag4 januariom 19.00 uur
de avondwake gehouden worden in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan
29, Valkenburg a/d Geul. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.1 i

COMMUNIESHOW
Op zondag 7 januariom 14.00 uur ter opening van ons

communieseizoen in het motel te Heerlen.
Wij showen ± 100 verschillende communiejurkjes en

jongenspakjes.
Na afloop is er gelegenheid tot kopen.

Kaarten a f 5,- verkrijgbaar bij:

COMMUNIEHUIS PEREBOOM
Oranje Nassaustraat 27, Heerlen, 045-712131

BRUIDSSHOW OP 12 FEBRUARI
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ROERMOND - De rechtbank te
Roermond heeft twee inwoners uil
die plaats, de 25-jarige Karel van L
en Maurice E. (22) veroordeeld tol
zes jaar gevangenisstraffen wegens
overvallen op de Rabo-jbanken te
Weert en Montfort en op een casinc
te Weert in de periode van juni tol
medio augustus van vorig jaar.

Daarbij werden tienduizenden gul-
dens buitgemaakt. Bij de overvallen
is herhaaldelijk geschoten. Het von-
nis tegen de beide hoofdverdachter]
is conform de eis van de officier.

De 21-jarige Erik V. uit Weert werd
veroordeeld wegens medeplichtig-
heid tot 2,5 jaar cel. Veertien dagen
geleden eiste offfcier van justitiemi
J. Oelmeijer drie en een halfjaar. De
vierde verdachte, de 22-jarige Pierre
L uit Roermond, werd veroordeeld
tot 2 jaargevangenisstraf. Dat was 4
maanden korter dan de eis van de
officier.

Vice-officiaal
J. Vries doctor
kerkelijk recht
ROERMOND - Aan de universitet
van München is de hee:
J.G.H. Vries (39) gepromoveerd to
doctor in het kerkelijk recht. Hi
voltooide zijn studie aan de Ludwig
Maximilians Universiteit met d<
hoogste lof.

Sinds september 1988 is de hee:
Vries als vice-officaal verbonder
aan de kerkelijke rechtbank van he
bisdom Roermond. Eerder al, sind:
1986, was hij als rechter verbondei
aan de kerkelijkerechtbank te Mün
chen.
Hij promoveerde op het proef
gschrift 'Gottesbeziehung und Ge
setz' oftewel 'Godsrelatie en dewet'
De heer Vries is afkomstig uit Nee
ritter en priester in het bisdon
Roermond. Sinds zijn benoemini
tot vice-officiaal van de kerkelijki
rechtbank is hij tevens als assisten
toegevoegd aan de Sint Christoffel
parochie in Roermond.

" Een deel van dewapens die deBelgische politie in de bun-
ker ontdekte. Een uit de hand gelopen spel?

Foto: WIDDERSHOVEN

Justitie overweegt
hoger beroep in

verkrachtingszaak

Van onze verslaggever

MAASTRICHT/KERKRADE - Het Openbaar
Ministerie overweegt in hoger beroep te gaante-
gen het vonnis van de rechtbank in Maastricht,
die de 43-jarigeKerkradenaar Math S. op de val-
reep van '89 vrijsprakvan twee verkrachtingen.

Eerder eiste officier van justitie mr Smalburg
2es jaar gevangenisstraf tegen de Kerkradenaar,
die twee keer weigerde aan een DNA-proef mee
t§ werken. Afgelopen vrijdag werd echter hetre-
sultaat bekend van vergelijkend schaamhaar-
onderzoek. Dit leverde geen harde bewijzen te-
genMath S. op, waardoor hij naruim drie maan-
den voorarrest op vrije voeten kwam.

Terwijl de openbare aanklagerzich beraadt over
het hoger beroep, denkt advocaat Moszcowicz,
die Math S. juridisch terzijde stond, na over het
indienen van een schadeclaim. Hoe hoog het be-
drag is dat gevorderd zal worden is echter (nog)
niet bekend. De raadsman was gisteren niet be-
reikbaar voor commentaar.

Bij afwezigheid van mr. Smalburg liet mr. Vis-
ser gistermiddag weten dat men aan het einde
van deze week een definitiefbesluit omtrent het
hoger beroep wil nemen. Eenvoudig is die be-
slissing volgens Visser niet. „We houden vooral
rekening met de gedupeerden van de verkrach-
tingen en de gevolgen, die heropening van de
zaak voor het Hof in Den Bosch voor hen met
zich mee kan brengen."

Kolonel heers: 'Externe deskundigheid aantrekken'

Staf politie neemt
kritiek ter harte

Van onze verslaggever
Roermond - De opeenvol-
gende reorganisaties hebbenveel onrust en onvrede veroor-
zaakt bij de rijkspolitie in Lim-
burg. Districtscommandant

kolonel P. Leers heeft daar-
over gisteren zijn bezorgdheid
'uitgesproken. Het aantal orga-
nisatiewijzigingen wordt als
een zware last ervaren.
„Steeds nadrukkelijker dringt

zich de vraag op of we eigen^
lijk nog wel toekomen aan het
echte politiewerk", zei Leers.
Hij maakte gisteren in een Nieuw-
jaarstoespraak bekend dat hij een
rapport van de Arbeidsinspectie

over de slechte werkomstandighe-
den ter harte zal nemen. „Ik accep-
teer dat rapport als positieve kri-
tiek", zei hij.

Het advies van de Arbeidsinspectie
om voor de op handen zijnde reor-
ganisatie externe deskundigheid
aan te trekken om de veranderings-
processen te begeleiden wordt door
het managementteam van de rijks-
politie „ernstig overwogen". Het
rapport zelf zal overigens ter infor-
matie naar de algemene inspectie
gestuurd.

De aanpak, waarvoor de districtslei-
ding thans gekozen heeft, biedt vol-
gens Leers ruime mogelijkheden
om onrust en eventuele onvrede
kenbaar te maken en mee te denken
over mogelijkheden ongewenste
werkomstandigheden te elimine-
ren.

Van onze redactie economie

Van onze redactie economie

Beste wensen voor
provinciebestuur

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Tijdens twee elkaar opvolgende recep-ties hebben gouverneur, Statengriffier en leden van Gede-puteerde Staten dinsdag de beste wensen voor het nieuwe
jaar in ontvangst genomen zowel van het personeel der
provincie en als van een breedgeschakeerde afvaardigingvan de Limburgse samenleving. Daaronder bevonden zichleden van Provinciale Staten, tal van Limburgse burge-meesters en ook enkele Kamerleden.

Doordat in de gouvernementele feestzaal alle asbakken waren weg-
gehaald, was tijdens beide samenkomsten sprakevan een 'informeel'
rookverbod. Daarnaast funktioneerde in dat opzicht ook de sociale
controle op volle toeren...

VoordrKremers en zijn echtgenote vormden beide gelegenheden hetbegin van een druk receptiejaar. De komende maanden immers zul-len zij nog tenminste viermaal een reeks handen moeten schudden.

Op 10 februari bij de viering van het koperen gouverneursjubileum,
op 10 mei tijdens het officiële afscheid van Limburg, op 4 juliin Rot-terdam vanwege de dan door aandeelhouders bekrachtigde benoe-
ming tot directeurvan de internationale beleggingsmaatschappijRo-damco en op 1 november bij de installatie als vice-voorzitter van hetbeleidscomité van Robeco.

In zijn wensen preludeerde menige receptieganger gisteren reeds opde komende gebeurtenissen.

Moeder van aangehouden Landgraver

'Jeroen is
geen neo-nazi'

Vergissing
De districtscommandant noemde
overigens de samenvoeging van de
districten Roermond en Maastricht
twee jaar geleden een „historische
vergissing". Thans wil de rijksover-
heid 'regionale politie' en wordt
Limburg weer in twee politie-dis-
tricten verdeelt. Er zijn inmiddels
voorstellen gedaan aan de minister
van binnenlandse zaken om in Lim-
burg een proefregio aan te wijzen.

bepaald op een maand, omdat
zoals een woordvoerder van het
parket in Verviers hun gedrag
i'ernstig en ontoelaatbaar' lijkt.

NCRV-medewerker
hervormd predikant

in Zuid-Limburg

" Kolonel Leers geeft een bezoeker van de nieuwjaarsreceptie nog wat uitleg over zijn 'toe-spraak. Foto: JEROENKUIT

AMERSFOORT - NCRV-medewer-
ker drs R.W.M. Foppen wordt predi-
kant in Zuid-Limburg. Hij is be-
noemd als voorganger van de Hér-
vormde streekgemeente Oude Mijn-
streek die is gevestigd in de ge-
meentenKerkrade en Landgraaf.

Foppen is onder meer presentatoi
van de programma's Plein Publiek
en De Verdieping. Hij zal pact-time
(9/12) in Limburg werkzaam zijn
Daarnaast zal hij waarschijnlijk o_:
freelance basis bij de NCRV blijver
werken.

Rudolf Willem Matthijs Foppen, dit
15 december 1944 in Hilversun
werd geboren, studeerde in Brussel
en Leiden. Hij werkte onder meer in
het kerkelijk jongerenwerk in Brus
sei en was godsdienstleraar £an het
Koninklijk Atheneum in Brussel
Sinds 1981 werkt hij bij de NCRV
radio.

„Limburg kan een voortrekkersrol
spelen", meent Leers. „Echter wel
onder de voorwaarde dat de minis-
ter deregio's noord en zuid beide als
proefregio aanwijst. De medewer-
kers die nu over beide regio's ver-
deeld zijn hebben recht op gelijke
procedures. Het is voor ons onaan-
vaardbaar als in één regio de rechts-
positie van de rijkspolitiemensen
niet in de pas loopt met die van de
andere regio. Bij de ontwikkeling
van de regionale politie zullen in de
beide regio's daarom de procedures
parallel aan elkaar' moeten verlo-
pen".

Zoals al eerder gemeld heeft een
lid van de groep aangehouden
Limburgse jongeren, Jos van
Bijnen uit Heerlen die door om-
standigheden niet heeft deelge-
nomen aan het Kerstkampement
in de Belgische grensstreek in
alle toonaarden ontkend dat het
om een neo-nazistische vereni-
ging ging. Hij noemde het een
'origineel idee van militair geïn-
teresseerden om in een bunker
de kerstdagen door te brengen.
Van Bijnen deed de aanwezig-
heid van rechts-extremistische
vlaggen of als ondoordachtheid
van een enkeling in de groep.Nog weinig vraag naar

weduwnaarspensioen ABP

Slechts 1300 reacties op massale oproep

Van onze verslaggever

VERVIERS/LANDGRAAF
„Jeroen is geen neo-nazi of een
extreems rechts element. Hij is
alleen helemaal gek van milita-
risme en gaat daar ondoordacht
en wat te weinig kritisch mee
om". Dat zegt de moeder van de
26-jarige Jeroen D. uit Land-
graaf, die sindszaterdag zit opge-
sloten in het Huis van Bewaring
in Verviers. Samen met een tien-
tal vrienden en vriendinnen
werd Jeroen Tweede Kerstdag
door de Rijkswacht aangehou-
den op verdenking ultra-rechtse
activiteiten en verboden wapen-
bezit in een verlaten bunker na-
bij het gehucht Aubin-Neufcha-
teau. Afgelopen zaterdag mocht
Jeroen telefonisch contact opne-
men met zijn moeder. Zij zegt:
„Ik ben er zeker van dat het een
geweldig overtrokken zaak is,
die door de Belgen niet goed
wordt ingeschat. Ik weet wat Je-
roen denkt en heb hem wel eens
gewaarschuwd voor zijn hobby,
die meestal wel wat erg ver werd
doorgevoerd".

Een probleem hierbij is dat Lim-
burg volgens de normen een „over-
sterkte" heeft. Dit zal er toe leiden
dat een aantal Limburgse politie-
mensen op Schiphol of in asielzoe-
kercentra gedetacheerd moeten
worden. De zogenoemde landgroe-
pen bij de rijkspolitie zullen hier-
door steeds verder leegzuigen.
Leers hoopt dan ook dat de minister
voor de oplossing van dit probleem
meer geld geeft of minder detache-
ringen plaats laat vinden.

Hij kondigde verder voor medio dit
jaar een beleidsplan aan. Hoogste
prioriteit krijgt de bestrijding van
woninginbraken en de daarmee sa-
menhandingende heling. Als twee-
de staat de zware misdaad geno-
teerd en op de derde plaats de aan-
pak van de milieucriminaliteit.

Jeroen behoorde tot een groep
van vier initiatiefnemers die af-
gelopen zomer in Zuid-Limburg
'de boer op gingen' om een oor-
logsmuseum in Zuid-Limburg
onderdak te brengen. Behalve
Jeroen zitten in Verviers in elk
geval ook Martin V. uit Eys-Wit-
tem en Leon G. uit Kerkrade uit
die groep achter de tralies. Hun
voorlopige hechtenis is eveneens

Ook de moedervan Jeroenwil de
gedragingen van de elf Limbur-
gers slechts zien als 'soldaatje
spelen. De procureur des Ko-
nings in Verviersdenkt er voorlo-
pig even anders over maar heeft
zo bleek gisteren nog geen con-
tact gezocht met zijn Limburgs
ambtgenoot. Politiewoordvoer-
ders, die overigens wel een ver-
zoek verwachten, lieten weten
dat er nog geen antecedentenon-
derzoek is gevraagd door de
hoofdofficier van Justitie in
Maastricht. Alle aangehouden
Limburgers staan bij de diverse
Inlichtingendiensten in Lim-
burg niet geregistreerd en zeker
niet vanwege neo-nazistische
sympathieën, zo is gisteren ver-
nomen.

Optreden
dansgroep

afgelast
MAASTRICHT - De voorstelling
van het Spaanse dansgezelschap
Fiësta Flamenca in de Stads-
schouwburg van Maastricht op
dinsdag 9 januari gaat niet door.

Het optreden is wegens organisato-
rische moeilijkheden afgelast.

Het ABP is op 1 september gestart
met de voorlopige toekenning van
weduwnaarspensioenen op basis
van een concept-wetgeving. Het
concept regelt een recht op pen-
sioen voor die weduwnaarsvan wie
de overleden echtgenote op of na 6
april 1986 actief dienend ambtenaar
was. De reikwijdte van de concept-
interimwet, die dient als voorberei-
ding op een wijziging van de AWW,
is nog steeds een punt van discussie
tussen de minister van Binnenland-
se Zaken en de Centrales van Over-
heidspersoneel.

wege een verdere daling van het
pensioenbijdragepercentagevan 9,7
procent naar 8,3 procent.
Het pensioenfonds belegde vorig
jaarongeveer 500 miljoen gulden in
buitenlands vastgoed, waarvan
’340 miljoen in twee grote Ameri-
kaanse kantoorgebouwen en ’ 156
miljoen via de verwerving van een
25 procents belang in de onroerend
goed-portefeuille van Randsworth
Acquisition in Groot-Brittannië. De
portefeuille buitenlandse aandelen
groeide met ’ 900 miljoen tot een
bedrag van ruim 1,4 miljard.

HEERLEN - ABP-president-direc-
*Ur mr drs M. Snijders is verbaasd
°Ver de geringe belangstelling voor
Weduwnaarspensioenen. Het ABP
pd in de laatste vier maanden van
'989 tenminste 3500 aanvragen van
j eduwnaars verwacht, maar tot nu
°e hebben slechts 1300 mensen ge-
ageerd op de massale oproep van
JJet ABP in alle kranten en andere
Periodieken. Snijders zei in zijn
Nieuwjaarstoespraak niet te weten

hij de geringe belangstelling
verklaren.

Warmte drukt
afzet Limagas

- Een beetje spijtig con-
stateerde Limagas-directeur R. Jo-
hems gisteren in zijn nieuwjaars-

gespraak dat we waarschijnlijk de
winter van deeeuw achtere mg hebben. Het aantal graadda-

jkjtbedroeg in 1989ruim 11 procent
ginder dan normaal, met als gevolg
?at Limagas slechts 1,1 miljard m3, Kvvijtkon.

Snijders heeft laten uitrekenen dat
in het door de regering voorgestelde
systeem de jaarlijkse premie-wijzi-
ging 3 tot 5 procenten van de salaris-
som kan bedragen. In een eigen
ABP-model blijft de premiesprong
van jaar tot jaar beperkt tot 1 pro-
centpunt.

Financiering
ABP-presidentdirecteur Snijders
ging in zijn toespraak ook in op een
wetsvoorstel voor de invoering vaneen nieuw ABP-financieringssys-
teem. Het vorige kabinet wilde een
flexibel premiesysteem invoeren,
dat een veel snellere premie-aanpas-
sing nastreeft. Het ABP is daarte-
gen. Het bestuur prefereert finan-
ciering op de lange termijn, omdat
anders het premieverloop voor de
overheidsmedewerkers veel te sterk
fluctueert.

Vermogen
Het lang belegde vermogen van het
ABP groeide in 1989 met 4 procent
tot ’ 151 miljard, verdeeld over

’ 135 miljard aan vastrentende
waarden (onderhandse leningen en
obligaties) en ’ 16 miljard aan zake-
lijke waarden (hypotheken, onroe-
rend goed en aandelen).

"Kamerlid René van de Linden, alom gezien als serieus kandidaat voor het gouverneur-
schap, hadgisteren in het provinciehuis alveel plezier met drKremers en zijn vrouw.

Foto: WIDDERSHOVEN

*?et gastarief lag vorig jaar boven-
in gemiddeld lager dan in 1988,

de omzet met ’ 30 miljoen
r^alde tot ’360 miljoen. Jochems
*ei te verwachten dat het resultaat
°or Limagas op circa ’ 19 miljoen

inkomt.. *et aantal aansluitingen steeg vorig
Jaar met 5.500 tot 266.000 en het gas-
J^drijfzag kans het hoofdléidingen-

I h6t met km u'tte breiden tot bij-I 6200 km. In 1989 nam J^imagaserder het definitieve besluit voort-an CV-ketels te gaan verhuren. De
'enstverlening om CAI-gelden en

iedere heffingen op de gasnota te.aten meeliften, is in het afgelopen. ?ar uitgebreid. Verder is met een
[ e

r'etal tuinders in Noord-Limburg

«^ principe-overeenkomst geslo-
ft voor de levering van energiebe-| .Parende warmte-krachtinstalla-

I k S"

f 2,et Personeelsbestand groeide met1 * mensen tot 686, deels als gevolg*n deeltijdarbeid.

Die verhouding is vanwege wettelij-
ke beperkingen veel te eenzijdig,
benadrukte Snijders nog maar eens.
„Van een goede spreiding van de ri-
sico's is geen sprake. Het fonds is
extreem gevoelig voor een hogere
inflatie en de daarmee verbonden
daling in de reële rente." De netto
vermogensvorming beliep in 1989

’7 miljard. Dat was ’ 1 miljard min-
der dan in 1988, voornamelijk van-
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f
Bewaar een woord voor mij in uw stilte,
o wereld, wanneer ik dood ben:
Jk heb liefgehad"

Na een leven van toewijding en zorg voor allen die
hem lief waren, is heden op zijn 75e verjaardag van
ons heengegaan, onze lieve vader, schoonvader en
opa

Pierre Coumans
echtgenoot van wijlen

Mia Solberg
Grubbenvorst: P.H. van Kruchten-Coumans

Fr. van Kruchten
Raymond, Maurice

Beek: J. Coumans
M. Coumans-van Nuil
Mirjam,Linda

Beek: J. Coumans
Beek: M. Schumans-Coumans

P. Schumans
Tamara, Kenny

Wijlre: K. Coumans
W. Verkooijen
Familie Coumans
Familie Solberg

Beek, 31 december 1989
Maastrichterlaan 46
Corr.adres: Gerbergastraat 8, 6191 TK Beek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 6 januariom 11.00 uur in dekerk van O.L. Vr.
van de Wonderdadige Medaille te Beek, waarna
aansluitend de begrafenis op de begraafplaats de
Nieuwe Hof.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis ge-
houden voor de dierbare overledene in voornoem-
de kerk.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Beozek dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, mijn lieve man en vader,
broer, zwager, oom en neef

Nul Janssen
Arnold Jopseph

geb. 1 januari 1910
echtgenoot van

Truus Lamkin
Hij overleed daags voor zijn 80-ste verjaardag,
voorzien van de h. sacramenten der zieken.

Hoensbroek: G.M. Janssen-Lamkin
Heerlen: Emily Janssen

Familie Janssen
Familie Lamkin

6431 KG Hoensbroek, 31 december 1989
Burg. van deKroonstraat 18
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van■ 17.30 tot 18.30 uur in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum.
In de St. Gregoriuskerk aan de Kerkstraat te
Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst gehou-
den worden op vrijdag 5 januariom 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is uw
naam in het condoleanceregister te schrijven.
De crematieplechtigheid vindt aansluitend plaats
in het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Wij vragen uw gebed voor de zielerust van onze
dierbare confrater

Broeder Paulus
Willem Joseph Hubert

Frijns
Montfortaan

Hij werd geboren te Epen 3 oktober 1909, werd
Montfortaan 19 maart 1938 en overleed in het De
Weverziekenhuis te Heerlen 1 januari 1990, ge-
sterkt door het sacrament der zieken.
De plechtige geconcelebreerde uitvaart zal gehou-
denworden in de parochiekerkvan de H. Remigius
te Schimmert, op zaterdag 6 januari om 10.30 uur,
waarna de begrafenis in het familiegraf op het
kerkhof te Epen.
In dekapel van Huize Vroenhofzal vrijdag 5 janua-
ri om 17.30 uur een h. mis voor zijn zielrust worden
opgedragen.
De overledene is opgebaard in het mortuarium vanHuize Vroenhof.
1 januari 1990
Corr.adres: Fam. Frijns
Heimansstraat 4
6285 AM Epen

Namens Confraters en familie
Pater L.A. v.d. Boom smm
Overste

t
Op Nieuwjaarsdag is vredig ingeslapenna voorzien
te zijn geweest van het h. sacrament der zieken
onze zorgzame vader en lieve opa

Sjeng Geurts
weduwnaar van

Christina Mager
in de leeftijd van 80 jaar.

Epen: Sjef Geurts
Tiny Geurts-Ritchi
Christian, Amanda

Tiel: Maria Klarenbeek-Geurts
Frans Klarenbeek
Astrid

Wijlre: Hub Geurts
Maria Geurts-Loozen
Mark, Guido

Gulpen, 1 januari 1990
Bejaardenhuis "Dr. Ackenshuis"
Corr.adres: Burg. van Laarstraat 48, 6321 CW Wijlre
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door debegrafenis zal gehouden worden op vrijdag 5 ja-nuari om 11.00 uur in het gemeenschapshuis aan deWilhelminastraat te Epen.
Bijeenkomst in het gemeenschapshuis.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-ren.
De avondwake wordt gehouden op donderdag4 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemd gemeenschaps-huis.

I
Vader is opgebaard in het bejaardenhuis Dr. Ac-
kenshuis, Willem Beekmanstraat 2 te Gulpen.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en liefde is heden geheel on-
verwacht van ons heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, op de leef-
tijd van 65 jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame pap en opa

Thei Brands
echtgenoot van

Leny Jörissen
In dankbare herinnering:

Sittard: H.H. Brands-Jörissen
Bom: André en Karin

Debby, Sander
Reuver: Frans en Monique

Familie Brands
Familie Jörissen

1 januari 1990
Mgr. Claessensstraat 51, 6134 AK Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 6 januari a.s. om 11.00 uur in de kerk van de H. Petrus (grote
kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.40 uur.
Thei zal bijzonder herdacht worden tijdens de avondmis van vrijdag 5 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Hij is opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis te Sittard. Bezoek-
uren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

4- Joannes Schee-
-1 pers, 87 jaar, echt-

genoot van Petronella
Peeters, Kon. Wilhel-
minalaan 13, 6071 EK
Swalmen. De plechti-
ge uitvaartdienst zal
worden gehouden op
donderdag 4 januari
om 10.30 uur in de pa-
rochiekerk van de H.
Lambertus te Swal-
men.
4-Adolf Kanters, 67

1 jaar, weduwnaar
van Maria Engelen,
Maasstraat 17, 6049
CB Ooi-Herten. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op donderdag
4 januari om 10.30 uur
in de parochiekerk
van de H. Michael te
Herten.

tLiesbeth Hoeben,
44 jaar, huisgenote

van Ton Vaes, Haeg-
straat 8, 6019 BP Wes-
sem. De plechtige uit-
vaartdienst zal wor-
den gehouden op don-
derdag 4 januari om
10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H.
Medardus te Wessem.
4- Bertus de Wild, 70

I jaar, echtgenoot
van Griet Grans, Ma-
ria-Hoop. Corr.adres:
Hoofdstraat 112 b
6061 CG Posterholt.
De plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden heden woens-
dag 3 januari om 10.30
uur in de parochie
kerk van de Moeder
der Heilige Hoop te
Maria-Hoop.

tG. Peters, 75 jaar,
weduwe van C. van

Meurs, Joep Nicolas-
straat 406, 6041 JZ
Roermond. De plech-
tige uitvaartdienst zal
worden gehouden op
donderdag 4 januari
om 11.00 'uur in de
O.L.V. Munsterkerk-
te Roermond.

t Johannes Cupers,
85 jaar, weduwnaar

van Margaretha Enge-
len, St. Odiliénberg.
Corr.adres: Maarten
Trompstraat 17, 6904
AN Zevenaar. De
plechtige uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op zaterdag 6
januari om 11.00 uur
in de St.-Sebastianus-
kerk te Herkenbosch.

t Helena Henderix,
91 jaar, weduwe

van Joannes Kuijpers.
Corr.adres: Terbaans-
weg 7, 6044 VS Roer-
mond. De plechtige
uitvaartdienst zal
worden gehouden op
donderdag 4 januari
om 11.30 uur in de
kerk van O.L.V. Kapel
in 't Zand te Roer-
mond.
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I I HEMA iI Echt Waar Voor Je Geld_J

De eerste jaardienst voor onze lieve moeder,
schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Louise
Salden-Routheut

zal gehouden worden op zaterdag 6 januaria.s. om
19.00 uur in deparochiekerk St.-Jozef te Kaalheide.

Kinderen Salden

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede, dat wij van haar
hebben mogen ontvangen, is heden van ons heen-
gegaan onze goede en dankbare moeder, schoon-
moeder, oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus,
tante en nicht

Ida Maria Dassen
weduwe van

Frans Balemans
Na te zijn voorzien van de h. sacramenten der zie-
ken, overleed zij in de leeftijd van 89 jaar in Firen-
schat te Terwinselen.

In dankbare herinnering:
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
A.M. Bothmer-Rouschen

Kerkrade, januari 1990
Spireastraat 27, 6466 SN Kerkrade
De plechtige eucharistieviering en crematie heb-
ben in alle stilte plaatsgevonden op 2 januari 1990.

Ik heb u bij uw naam geroepen,
Gij zijt Mijn

Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft betekend
overleed, na een moedige strijd, onze lieveen dap-
pere moeder, schoonmoeder en oma

Meini Bout
weduwe van

Jan van Poortvliet
op 63-jarige leeftijd.

Kinderen en kleinkinderen
6176 BW Spaubeek, 31 december 1989
Johan Frisostraat 32
De gedachtenisdienstzal worden gehouden op vrij-
dag 5 januariom 13.00 uur in de Kruiskerk, Park-
laan 25 te Geleen.
Aansluitend vindt de teraardebestelling plaats op
de algemene begraafplaats, Vouersveld te Geleen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De overledene is thuis opgebaard.
Bezoekuren dagelijks van 15.00 tot 17.00 uur.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van onze zeer gewaardeerde partij-
genoot

Jan Strating
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

PVDA - Afdeling Heerlen.

Bij deze willen wij eenieder die op welke wijze ook
blijk heeft gegeven van belangstelling en medele-
ven bij het overlijden en debegrafenis van mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader en opa

Hans Massop
oprecht dankzeggen.

M.J. Massop-Tillmans
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, december 1989
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 6 januari 1990 om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

Dankbetuiging
Daar het voor ons onmogelijk is u allen persoonlijk
te bedanken voor het medeleven, de vele persoon-
lijke brieven, kaarten, woorden, gedachten, bloe-men en uw aanwezigheid bij de crematie van mijn
man, onze vader en opa

Chris v.d. Hoeven
willen wij u allen op deze wijze hartelijk danken.

E. v.d. Hoeyen-v. Dellen
kinderen en kleinkinderen

Geleen, januari 1990
Kwikstaartstraat 2

DAGBLAD„DE TELEGRAAF"
zoekt op korte termijn

KANDIDAAT BEZORG(ST)ERS
voor bezorgwerkzaamheden in KLIMMEN
Inl. onder nummer 045-460683

23487

parWdische
J3ROEP

KERWADE-OOST

Gevestigd per 2 januari 1990

J.L.G. Packbier
Oefentherapeut Mensendieck

Behandeling volgens afspraak.
Aangesloten bij de ziekenfondsen.

St. Pieterstraat 65, 6463 CS Kerkrade
045-454567 23293

GGemeenschappelijk
Administratiekantoor

Heidevierlaan 11, Heerlen

Wegens
nieuwjaarsreceptie is
ons kantoor heden
vanaf 15.00 uur
gesloten.
De Direktie.
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Pomphouders zeer
somber 1990 in

Duitse klanten blijven weg door accijnsverhoging

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Veel pomphouders
vlakbij de Duitse grens verwachten
dat hun dieselomzet zal kelderen.
Door de accijnsverhoging van 12,6
procent per 1 januari is deze brand-
stof in Nederland bijna net zt> duur
geworden als in Duitsland. De Lim-
burgse organisatie van zelfstandige
ondernemers (Lozo) rekent erop dat
deverkoop van dieselmet tientallen
procenten zal teruglopen.

ring en bijzondere maatregelen is
het ons gelukt door te dringen in de
organisaties die de drugsdistributie
verzorgen."

Zo werd een paartje uit Hessen ge-
snapt met een kilo zuivere heroïne
onder de bestuurdersstoel. Een
Turkse organisatie in Amsterdam
had de twee 10.000 gulden betaald
om de heroïne naar de Bondsrepu-
bliek te smokkelen. De lading
moest 315.000 gulden opleveren op
de Westduitse markt en kostte een
kwart van dat bedrag in Nederland.

"e drugskoeriers en -consumentenoelen zich nu zo veilig door de ver-anderde douanecontrole, dat zijlle voorzorgsmaatregelen over-boord gooien. Ze verdubbelen hetaantal ritten naar Nederland en«ouwen hun auto's vol met allepoorten drugs", vertelt een douane-beambte. „Aan beide kanten van degrens wrijven de dealers zich in denanden, de zaken bloeien zoalsnooit tevoren", aldus Udo Nickel,
oofd van de drugsopsporings-

«enst in Düsseldorf.\1 controles hebben de opsporings-ambtenaren in 1989 circa 4.500?rugsvondsten gedaan. De hoeveel-
sid in beslag genomen handelo'Uft toenemen. Het aantal functio-
arissen van de drugsopsporings-
lenst is het afgelopen jaar ver-

hoogd van 40 naar 54. „We lopen nulet meer achter de consumentenn de kleine dealers aan", zegt Nic-el- „Door een intensievere opspo-

Ook de douane-instanties in het ge-
bied Aken wijzen op 'groeiend'
drugsverkeer in 1989 maar zo zei
een woordvoerder datzal in de jaren
negentig, na de afbouw van de
Europese binnengrenzen een nor-
maal beeld worden. Exacte cijfers
worden in de loop van januari ver-
wacht.

Politie schoot op
jeep in België "LD-directeur mrF. van Hellemondt: ...Redelijk tevreden over 1989... Foto: dries linssen

" De accijnsverhoging brengt
veel pomphouders in de pro-
blemen.

De Lozo heeft in november nog
krachtig geprotesteerd tegen de ac-
cijnsverhoging. „Dit zal het einde
betekenen van vele pomphouders,
wellicht het einde van deze bedrijfs-
tak in onze regio", schreef de belan-
genvereniging in een brief aan de
ministerraad. Verder wees men op
de negatieve effecten die de accijns-
verhoging zal hebben voor het
kooptoerisme in Limburg.

De pompbedienden kregen gisteren
van veelDuitse klanten te horen dat
het geen zin meer heeft om voor die-
sel naar Nederland te komen. "Het
loont niet meer", aldus een sombere
bediende van een pompstation in
Kerkrade, op vijfhonderd meter van
de Duitse grens. „We hadden veel
klanten uit Aken en Herzogenrath.
Die zullen we niet meer zien. Alleen
Duitsers die net over de grens wo-
nen blijven komen."

Niet alle pomphouders hebben de
complete accijnsverhoging in de
prijs doorberekend. In de hoop
'toch een concurrerende positie te
houden' beperkten een aantal ben-
zinestations in Venlo de prijsverho-
ging tot negen cent. Het verschil
wordt 'zelf bijgelegd. „Hierdoor ho-
pen we dat het verlies te overzien
blijft", aldus een pomphouder. „We
schatten de verwachte omzetdaling
nu op vijftig procent En dat is nog
optimistisch geschat."

In 1986 bracht een accijnsverhoging
op benzine de Limburgse pomp-
houderseen flinke slag toe. Doordat
veel Nederlanders in Duitsland gin-
gen tanken, daalde de benzine-om-
zet drastisch. Dit werd echter voor
een deel gecompenseerd door de
dieselómzet.

Veel tankstationhouders in de
grensstreek zijn voor een groot deel
van hun dieselómzet afhankelijk
van Duitse klanten. Het merendeel
van hen schat dat ongeveer 50 pro-
cent van de klanten uit Duitsland
komt. Een enkel benzinestation
noemt in dit kader zelfs een percen-
tage van 90 procent.

Vóór de accijnsverhoging was die-
sel in Nederland tien tot vijftien
cent goedkoper dan in Duitsland.
De dieselprijzen variëren nu - met
uitzondering van een enkele uit-
schieter - van 1,05 gulden tot 1,13
gulden. In West-Duitsland kost die-
sel ongeveer 1,04 DM per liter.

Eldee Offset, een onderdeel van de
uitgeversmaatschappij Limburgs
Dagblad, heeft een moeilijk jaar
achter de rug. Desondanks werd het
afgelopen jaar een beter resultaat
bereikt dan in 1988. De per 13 de-
cember in Heerlen en Kerkrade ver-
schijnende beeldkrant LD/TV heeft
tot dusverre zeer positieve reacties
uit de markt opgeleverd, aldus mr
Van Hellemondt. Het is de bedoe-
ling om later dit jaarook Maastricht
te gaan bedienen.

Het huis-aan-huis blad De Trompet-
ter is sinds 1 januarivan dit jaareen

zelfstandige dochter van de holding
Limburgs Dagblad. Het voorbije
jaar heeft De Trompetter echter nog
een belangrijke bijdrage geleverd
aan het totale resultaat van het con-
cern met een omzetstijging van
maar liefst 13 procent.
Van Hellemondt was ook zeer te
spreken over de omzetontwikkeling
bij het reclameverspreidbureau
Spiral BV. Dat boekte in 1989 een
flinke omzetgroei van 18 procent.
De directie verwacht dat het resul-
taat van Spiral zodoende ook be-
hoorlijk boven dat van 1988 zal uit-
komen.

Hoger resultaat
Limburgs Dagblad

Advertentievolume fors gestegen
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De directievan de Uit-
geversmaatschappij Limburgs Dag-
blad BV verwacht dat het eindresul-
taat over 1989 hoger zal liggen dan
in 1988. Met name de advertentie-
verkopen ontwikkelden zich het af-
gelopen jaarzeer voorspoedig. Maar
alhoewel hetLimburgs Dagblad het
voorbije jaar goed heeft gedraaid,
zijn de verwachtingen niet helemaal
uitgekomen, aldus directeur mr F.
van Hellemondt gisteren in de
nieuwjaarstoespraak voor het per-
soneel.
De advertentieafdeling heeft in 1989
zeer goed gescoord. Met een volu-
mestijging van 4,8 procent zat het
Limburgs Dagblad ruim boven het
gemiddelde van 1,7 procent bij de
Nederlandse dagbladen. Met name
de rubrieksadvertenties kenden een
aanzienlijke stijging als gevolg van
de activiteiten op de afdeling Tele-
ras, die in maart van start is gegaan.
De oplage ontwikkelde zich echter
minder spectaculair. De totale opla-
ge bleef steken op 79.080 exempla-
ren, iets minder dan het jaarervoor.

Van onze verslaggever

- De nog spoorloze
oestuurder van een jeepmerk Suzu-
j' heeft op de avond van Nieuw-JJ?arsdag in het grensgebied van
*"ben-Emael na een achtervolging
??°r de gemeentepolitie van Maas-
richt, met zijn voertuigeen heenko-
ttlen weten te zoeken. En dat met

aan flarden geschoten linker
'Oorband. De auto, zo bleek tijdense achtervolging, stond te boek als
,ei Ford, hetgeen het vermoeden
"evestigde dat er iets niet in ordegas met de wagen. De Belgische

'Jkswacht is nu op zoek naar.devoortvluchtige. Opmerkelijk is ooket feit dat de Maastrichtse politiegenoten loste in het buitenland, het-
|>een volgens internationale afspra-
ken verboden is.
jpt wildwest-verhaal begon tegen'®n voor zes in de avond, toen een
witte jeep op de Via Regia de aan-
dacht trok van de politie. Vooraloen de jeep bij deAnnadalrotonde
sierend de bocht nam, was dit vol-
doende aanleiding tot achtervol-png. Op de Ruttensingel ramde de
?.eP een rijdende personenwagen,
le daardoor opzij werd geduwd.Deace ging via de Tongerseweg ver-

dernaar deCannerweg richting Bel-
gische grens. De Belgische politie
gaf toen, vooral omdat het kente-
kennummer niet bleek te kloppen,
toestemming de wagen op Belgisch
gebied te achtervolgen.
Ter hoogte van de kade bij de brug
in Eben-Emael schoot de jeep een
landweg in en vervolgens een mod-
derige akker. Daar bleef de Maas-
trichtse patrouillewagen steken,
waarna de twee agenten te voet de
stapvoets rijdende jeep trachtten in
te halen. Toen dit was gelukt, werd
de bestuurder gesommeerd te stop-
pen. Een agent sloeg het portier-
raampje stuk en waarschijnlijk is de
bestuurder daarbij geraakt. De
agentwist hem bij zijn kraag te grij-
pen, maar dit weerhield de man niet
het gaspedaal ingedrukt te houden.
De- vrouw die naast hem zat,
schreeuwde dat hij moest stoppen.
Op een gegeven moment is de
vrouw uit de wagen gesprongen,
waarna zij werd aangehouden.
Doordat de jeep weer vastere grond
onder de wielen kreeg, kon de be-
stuurder de snelheid opvoeren. De
agent werd meegesleurd, waarna hij
met zijn revolver op de banden
schoot.

AID wil meer
'klantgericht'
gaan werken

Vervolg van pagina 1

KERKRADE - Dit jaar zal de afde-
lingRecherche van de AID een defi-
nitieve structuur krijgen, terwijl de
afdeling Documentatie wordt gesa-
neerd en gereorganiseerd. Daarmee
wil de AID bereiken dat nieuwere-
gels en wijzigingen vanaf 1991 snel-
ler bij de betrokkenen terecht ko-
men. Dat is nu nog een knelpunt.
Verder vindt de directeur dat het
percentage vrouwen bij de AID in

de komende jaren verhoogd moet
worden. Om het controle- en opspo-
ringswerk te verrichten wordt sa-
menwerking de komende jaren een
belangrijk begrip bij de inspectie-
dienst. Ook de ondernemers en par-
ticulieren zullen bij die samenwer-
king worden betrokken, verzekert
mr Kostwinder. Ze realiseert zich
dat samenwerking met de AID nu
nog niet zo goed voor te stellen is
voor vele agrarische ondernemers
die nu met de dienst te maken krij-
gen. Onlangs is uit een enquête van
het vakblad De Boerderij gebleken
dat de AID evenals het Landbouw-
schap en het ministerie weinig ver-
trouwen geniet onder de boeren. De
directeurbelooft te zullen onderzoe-
ken wat er precies wordt verwacht
van de AID.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Mr. E. Rongen, direc-
teur van DSM Limburg BV, ver-
wacht een stabilisatie van de werk-
gelegenheid bij het chemiebedrijf
op het huidige niveau. Het aantal
aan te nemen mensen zal dalen van
1000 per jaar nu, tot ongeveer 700
over een jaar of twee, drie.
Van de bijna 1000 mensen die in
1989 werden aangenomen, waren er
ongeveer 175 van academisch ni-

Werkgelegenheid
bij DSM Limburg

blijft gelijk
veau, 200 hadden een HBO-oplei-
ding, 275 een mbo-opleiding en 325
een opleiding op vakmansniveau.
In totaal zijn 200 vrouwen aangeno-
men. Bij de divisie Kunststoffen

kwamen 300 mensen in dienst, op
de tweede plaats gevolgd doorDSM
Limburg Services. Bij DSM Re-
search kwamen er 90 medewerkers
bij. In totaal werken er nu ongeveer
11.900 mensen bij DSM Limburg
BV.
Volgens Rongen is het lage ziekte-
verzuim van 2 procent een teken
van de kwaliteit van het personeels-
beleid bij DSM. Rongen zei dat in
een interview in het personeelsblad
van het chemiebedrijf.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Na vijftien jaren van verlies heeft VBF Buizenin 1989 voor het eerst enkele miljoenen winst gemaakt. Een ont-wikkeling waarmee scheidend directeur drs A. de Ruijter giste-
ren het personeel in deMaastrichtsevestiging nadrukkelijk felici-
teerde. # Controle van het lasproces bij VBF in Maastricht

Maastricht maakt veel buizen
voor de auto-industrie, de meu-
belindustrie en verwarmingsfa-
brikanten. Het grootste deel van
de produktie gaat naar Westduit-
se bedrijven.

ven, met name over de grens, is
een veel lager ziekteverzuim ech-
ter heel gewoon. „Dit is te gek,"
aldus De Ruijter gisteren, „op
den duur is dat hoge ziektever-
zuim niet meer betaalbaar." VBF
streeft er daarom naar binnen en-
kele jaren tot een ziekteverzuim
van acht procent te komen.

terde vroeger naar de naam
Staalwerken Maastricht, maar
werd als noodlijdend bedrijf ten
tijde van de oliecrisis opgekocht
door Hoogovens en gebundeld
met soortgelijke bedrijven in
Arnhem, Oosterbeek en Blerick.
Tien jaar en twee reorganisaties
lang bleef het kwakkelen, tot
Hoogovens in 1986 tot een drasti-
sche herstructurering besloot die
uiteindelijk ’7O miljoen kostte.
In Maastricht werkten op dat
moment nog slechts 90 mensen.
Besloten werd de produktie van
precisiebuizen te concentreren
in Maastricht en Arnhem. Als on-
derdeel van die reorganisatie
sloot precies een jaar geleden de
vestiging in Blerick en werd het
personeel over de andere bedrij-
ven verdeeld.

De nieuwe troefvan het bedrijf is
de produktie van roestvaste bui-
zen voor de Duitse uitlaatindus-
trie. Voor autokatalysatoren zijn
tegenwoordig uitlaatbuizen no-
dig dietegen veel hogere tempe-
raturen bestand zijn. VBF heeft
de receptuur voor die buizen van
een Japanse onderneming ge-
kocht en is nu een van de weini-
ge producenten van dergelijke
produkten in West-Europa.

VBF kon in 1989 profiteren van
een gunstig economisch tij en
van de Europese investerings-
golf, aldus de Ruijter, dievanwe-
ge zijn leeftijd plaats gaat maken
voor de huidige commercieel di-
recteur ing F. Ruitenberg (voor-
heen Staalcenter Roermond).
VBF Buizen, een volledige doch-
ter van de Hoogovens Groep,
had een nog beter jaar kunnen
hebben als het bedrijf niet te
kampen had gehad met een stag-
nerende aanvoer van staal uit IJ-
muiden en aanloopmoeilijkhe-
den met nieuwe installaties.
De stagnatie ontstond doordat
het moederbedrijf Hoogovens
niet op tijd voldoende bandstaai
kon leveren omdat geen reke-
ning was gehouden met de ver-
grote capaciteit van VBF.

In de herfst van het afgelopen
jaarvoltooideVBF een enorm in-
vesterings- en moderniserings-
plan van 60 mUjoen gulden,

Uitlaat
In Maastricht staat nu voor 22
miljoen aan nieuwe gebouwen
en machines. VBF rekende in de
jaren voor het moderniserings-
plan een veel te hoge prijs voorzn dik- en dunwandige buizen.
Met de nieuwe machines kan nu
de produktie echter worden ver-
dubbeld, waardoor de kostprijs
behoorlijk is gezakt. VBF in

waarmee het bedrijf - met vesti-
gingen in Oosterhout, Arnhem
en Maastricht - technisch kon
worden toegerust voor de con-
currentiestrijd in de komende ja-
ren.
Ondanks de staalproblemen en
de aanloopmoeilijkheden wist
VBF in 1989 de produktie met
2.000 ton te vermeerderen tot
240.000 ton. Door het gebruik
van nieuwe installaties nam in
Maastricht de produktie van pre-
cisie-buis met 35.700 ton toe.
Ook de produktie van construc-
tiebuizen, ruim 60.000 ton, ein-
digde in Maastricht hoger dan
ooit. De totale produktiviteit
steegvan 258 ton naar 285 ton per
man. Dit jaar moet volgens De
Ruijter de produktiviteit zelfs
verder stijgen naar 310 ton per
man, ondanks een minder goede
staalmarkt en in verband daar-
mee een druk op de opbrengst-
prijzen.
VBF Buizen in Maastricht luis-

Desondanks heeft VBF nog met
enkele problemen te kampen.
Het ziektecijfer is bijvoorbeeld
nog veel te hoog: gemiddeld 13,5
procent. De Maastrichtse vesti-
ging steekt daar nog relatief gun-
stig bij af met 10,5 procent. In
sommige concurrerende bedrij-

De komende jarenzal VBF overi-
gens enkele miljoenen moetenbesteden aan het schoonmaken
van het bedrijfsterrein aan de
Beatrixhaven in Maastricht. Na
het sluitenvan een verzinkerrj op
het eigen terrein begin 1989
kwam VBF tot de ontdekking
dat de grond is vervuild met res-
ten smeerolie en emulsie. In
overleg met de provincie zal de
grond 5 tot 6 meter moeten wor-
den afgegraven. Ondanks de mi-
lieukosten verwacht VBF dit jaar
een iets hoger bedrijfsresultaat.

Grond vervuild

VBF Buizen terug
op goede spoor

Twintigduizend gulden per man per jaar geïnvesteerd

Duitse douane luidt opnieuw de noodklok

'Schengen' leidt tot
toename drugsmokkel
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De redactieraad, zo deelde voor-
zitter Th. van Kessel gistermid-
dag mee, heeft overleg gepleegd
met hoofdredacteur Wijnands.
Gezocht zal worden naar wegen
hoe de redactie en de omstreden
hoofdredacteuren met elkaar
kunnen en zullen omgaan. „Dat
zal geen eenvoudige zaak zijn."
Een gesprek met hoofdredac-
teur Bergkamp zal nog volgen.
Daar beiden niet ontslagen en
evenmin geschorst zijn zal de re-
dactie zich moeten neerleggen
bij de aanwezigheid van de bei-
de hoofdredacteuren, aldus Van
Kessel.

keert daarvan volgende week
maandag terug.

Van onze correspondent

MAASTRICHT - Tegen de zin
van de redactieraad is gisteren
hoofdredacteur Frans Wijnands
van het 'dagblad De Limburger
in Maastricht weer aan het werk
gegaan. Tegen hem en zijn colle-
ga hoofdredacteur Nico Berg-
kamp in Roermond nam de ple-

naire redactievergadering me-
dio december met 44 tegen 36
stemmen een motie van wan-
trouwen aan.
De directie van De Limburger
besloot in overleg met de direc-
tie van de VNU-Dagbladen-
groep waartoe De Limburger
behoort een onderzoek te laten

Hoofdredacteur Limburger

Wijnands weer
aan de slag

instellen door een of meer onaf-
hankelijke personen van buiten
de VNU.
Dit onderzoek, aldus de directie,
moet evenwel uitgaan van de
periode van voor de plenaire
redactievergadering. Dit bete-
kent dat de beide hoofdredac-
teuren weer op de krant mogen
verschijnen. Na de bewuste ver-
gadering gingen zij met verlof.
Hoofdredacteur Bergkamp

Van onze verslaggever

DÜSSELDORF - Douanebeambten aan de Duits-Nederlandsegrens worden 'overspoeld door een nieuwe drugsgolf. Dit
J^eldt de Oberfinanzdirektion (OFD) in Düsseldorf, dat de 174Kilometer lange grens tussen Elmpt, bij Roermond en Emme-
«K controleert.

Kmburgs dagblad . provincie
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TIEN KLEINE NEGERTJES
van Agatha Christie

De bekendste thriller aller tijden, door de
Hollandse Comedie op de planken gebracht.

Tien kleine negertjes gingen uit eten langs ven-e wegen. Één stikte in zijn
drankje, toen waren er nog negen... Wie kent het oude kinderrijmpje niet? Tien

mensen worden uitgenodigd in een huis op een geheimzinnig onbewoond
eiland. Tien vogels van diverse pluimage die stuk voor stuk iets op hun kerfstok

blijken te hebben.
Eén voor een komen zij, als in het aftelversje. op gewelddadigewijze aan hun
einde. Van de arts die vóór het leven is. tot de rechter die vindt dat men zijn

gerechte straf niet mag ontlopen - allen zullen zij "het loodje leggen"!

Tien kleine negertjes stonden bij de schoorsteen.
Zij gingen allen de pijp uit... toen was er niet meer één.

Cultureel Centrum de Stadsschouwburg Sittard
2232, Woensdag 10 januari, 20.00 uur

EXCLUSIEVE Limburgs Dagblad LEZERSKORTING
Deze bon geeft recht op een korting van ’ 3.- p.p. op de toegangsprijs van

’ 25.50. Deze korting geldt alleen in de voorverkoop en de bon geldt voor
maximaal twee personen.



hij. „Nee, ik heb deze auto's ab-
soluut niet gekocht met de be-
doeling om er mee te gaan spe-
culeren. In de allereersteplaats
zijn sportwagens nu eenmaal
mijn grote passie en hobby. Ja,
en van het een kwam het an-
der. Uiteindelijk leek het me
een aardig idee om deze auto's
exclusief te gaan verhuren aan
sportieve bruidspaartjes die op
hun grote feestdag wel eens
wat anders willen."

'Vettura Rossa' ziet gat in trouwmarkt met verhuur bolides

Bruidspaartjes vliegen
uit in knalrode Ferrari

LIMBRICHT - 'Vettura Rossa,
voor een razendsnelle trouw-
dag.' Zo zou de wervende tekst
kunnen luiden op het fictieve
neon-uithangbord aan de voor-
gevel van huize Ponsen aan de
Lintjeshaag in Limbricht.
Want op de eerste dag van het
nieuwe jaar startte de veertig-
jarige Hans Ponsen in zijn wo-
ning annex kantoor een ver-
huurbedrijfje onder de han-
delsnaam Vettura Rossa, Ita-
liaans voor 'rode automobiel.
De Limbrichtenaar gaat zich
toeleggen op een bepaald niet-
alledaagse dienstverlening:
sportieve en avontuurlijk inge-
stelde bruidspaartjes op hun
trouwdag zélf laten 'rond-
scheuren' in een even rode als
zeldzame Ferrari 308 GTB óf -naar eigen keuze - in een niet
minder exclusieve Porsche 911
SC.

Een klein jaar geleden verkeer-
de de Limbrichtenaar - van
kindsbeen af al geobsedeerd
door welgevormde sportboli-
des met illustere merknamen
als Lamborghini, Iso, Porsche
en Ferrari - in de gelukkige
omstandigheid de slag van zijn
leven te slaan. Uit laatstge-
noemde renstal wist hij name-
lijk in België een heuse, uit de
Verenigde Staten geïmporteer-
de '308' van het bouwjaar 1977
op dekop te tikken. En nogwel
in zijn favoriete want 'snelle'
kleur bloedrood, net als de Por-
sche trouwens. Voor de niet-
kenners, in het geval van de
Ferrari gaat het - zo verzekert
Ponsen - om een Italiaanse
'volbloed', die overigens afge-
lopen zomer voorgoed uit de
produktie is genomen. " Limbrichtenaar Hans Ponsen naast zijn exclusieve 'Vettura Rossa'-bruidsbrigade. .

Foto: PETERROOZEN

In 1971 benoemde de bisschop
hem in Eijsden, waar hij nu dus de
langste tijd van zijn priesterschap
heeft doorgebracht. Financieel
geen bloeiende parochie, hetgeen
betekende dat de eindjes telkens
moeizaam aan elkaar moesten
worden geknoopt.

Een aantal restauraties kon d«
pastoor tot een goed einde bren-
gen, maar het opknappen van he
verfwerk zal zijn opvolger tef
hand moeten nemen. Pastoor Van
der Zander mocht het nog bele-
ven dat de kruisweg van de EijS'
dende volksschilder Petrus Wolft
permanent in 'zijn' kerk werd ge-
hangen.

mie wordt feitelijk bepaald op
de beurs en is direct afhanke-
lijk van de telkens opnieuw ge-
schatte waarde van de auto,"
legt Ponsen uit.

Overigens kunnen trouwlusti-
gen die zich bij deLimbrichte-
naar voor een 'karretje' mel-
den, met een gerust hart en ge-
weten de eerste huwelijks-
nacht ingaan. Eventuele vrees
dat zij na afloop van hun
trouwfeest met een glaasje (te-
veel) op nog met hun geleende
bolide moeten wegspuiten, is
ongegrond. Ponsen ziet er
hoogstpersoonlijk op toe dat
zijn raspaardjes ruim vóór hel
verstrijken van de bruiloftsfes-
tiviteiten veilig en wel worden
opgehaald...

Laurens Schellen

zou opbrengen, doet de Lim-
brichtenaar niet moeilijk. Re-
centelijk werd de Ferrari vol-
gens hem getaxeerd op zeker
185 duizend gulden, een prima
belegging zo lijkt het. Maar
daar is het Ponsen volstrekt
niet Om te doen, zo verzekert

Over de voor de hand liggende
vraag wat zijn '308' momenteel

men die je ondervindt om deze
Ferrari bij een verzekerings-
maatschappij onder te bren-
gen. Een hele klus. Het W.A.-
gedeelte is weliswaar in Neder-
land verzekerd, maar de casco-
verzekering loopt via Lloyds in
Londen. De hoogtevan die pre-

Een plaatje van een automo-
biel, met een 'top' van om en
nabij de 275 echte kilometers
per uur, acht cilinders én met
een inmiddels dus sterk ver-
hoogde zeldzaamheidswaarde.
„Dat kun jewel zeggen, ja. Dat
merk je alleen al aan de proble-

exposities

Royal: Back to the future 2, dag. beh. zo
20.30 uur, vr zo di wo ook 14.30 uur.
Royaline: Theo en Thea en de ontmas-
kering van het tenenkaasimperium,
dag. beh. zo 20.30 uur, vr zo di wo ook
14.30 uur.

ROERMOND

Royal-Microroyal: Sec no evil, hear no
evil, vrza ma di 20.30 uur. Indiana Jones
and the last crusade, vr za ma di 20.30
uur.

ECHT

Forum: Back to the future 2, dag. beh.
zo 20.30 uur, zo 14 uur. The Abyss, dag.
beh. zo 20.30 uur. zo 14 uur. Filmhuis
Sittard: Kleine Vera, wo 20.30 uur.

Roxy: Ghostbusters 2, vr za ma di wo
20.30 uur, zo 15uur. Studio Anders: K-9,
vr za ma di wo 20.30 uur, zo 15 uur.

SITTARD

GELEEN

Mabi: Oudejaarsavond gesloten! Ghost-
busters 2, dag. 14.30 18.15 en 20.30 uur.
Who framed Roger Rabbit, dag. 14.30
uur. Wild Thing, dag. 18.30 en 21 uur.
Sec no evil, hear no evil, dag. 14.30 en
18.15 uur. Sea of love, dag.. The Abyss,
dag. 14.30 18.15en 21 uur. Cinema-Pala-
ce: Back to the future 2, dag. beh. zo 16
18.45 en 21.30 uur, zo 16 en 18.45 uur.
Theo en Thea en de ontmaskering van
het tenenkaasimperium, dag. beh. zo en
ma 14 16.30 19 en 21.45 uur, zo 14 16.30
en 19 uur, ma 16.30 19 en 21.45 uur. De
Avonden, dag. beh. zo 21.15 uur. De
Kassière, dag. 18.30 uur. Oliver en Co.,
dag. beh. ma 13.30 14.30en 16.30 uur, ma
alleen 16.30 uur. Lumière: Oudejaars-
avond gesloten! Blueberry Hill, dag. 20
uur. The unbearable lightness ofbeing,
dag. 21 uur. Burning Beds, dag. 22 uur.
Mijn vader woont in Rio, dag. beh. zo 14
uur. Kinderfilmhuis Zoem: Wilde zwa-
nen, wo 14 uur.

MAASTRICHT

Wijngrachttheater: Rainman, wo 20
uur.

Autokino: K-9, vr za ma 20 uur. The
Kickboxer, vr za ma 22.15 uur.

KERKRADE

SCHAESBERG

Royal: The Abyss, dag. beh. zo 14.30
17.30 en 20.30 uur, zo alleen 14.30 uur.

Rivoli: Ghostbusters 2, dag. beh. zo 14
16.30 18.45 en 21 uur, zo alleen 14 uur.
Maxim: Romuald and Juliette,dag. beh.
zo 15 18.15 en 20.30uur, zo alleen 15uur.
H5: Oudejaarsavond gesloten! Back to
the future 2, dag. 14 16.15 18.45 en 21.30
uur. Theo en Thea en de ontmaskering
van het tenenkaasimperium, dag. 14.15
16.15 19 en 21.15 uur. Erik de Viking,
dag. 14.15 16.15 18.30 en 21 uur. Wild
Thing, dag. 18.30 en 21 uur. De Avon-
den, dag. 14.15 en 18.30 uur. De Kassiè-
re, dag. 16.15 en 21 uur. Oliver en Co,
dag. 14 15.45 en 17.15 uur. De Spiegel:
Kleine Vera, vr za ma di 21 uur.

HEERLEN

Woonbehoefte
onderzocht

Voor ouderen Eygelshoven

" Ere-voorzitter Peter Hemen van fanfare Harpe Davids
speldt Richard Postuma het gouden bondsspeldje op.

Foto: CHRISTAHALBESMA
vele functies in het verenigings-
en bedrijfsleven werd hij onder-
scheiden met de eremedaille in
goud verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau en met de kerke-
lijke onderscheiding Pro Eccle-
sia et Pontifice. Zijn vrouw Tiny
(75) werd geboren in Mechelen
en was tot 1972 werkzaam als on-
derwijzeres. Het echtpaar Wet-
zels-Vincken heeft 5 kinderen, 11
kleinkinderen en 2 achterklein-
kinderen.

oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Frans Hensgens (72) is in Spek-
holzerheide geboren en getogen.
Hij nam op jeugdigeleeftijd het
kolentransportbedrijf van zijn
vader over en werkte bovendien
22 jaar op de Willem Sophia. In
zijn schaarse vrije tijd droeg hrj
de vlag en de schellenboom van
de fanfare St. Barbara en dat
doet hij al 30 jaar. Thans vult hrj
zijn dagen met wandelen, fiet-
sen, kaarten en televisie-kijken.
Tien Becholtz (69) werd in Chè-
vremont geboren als dochter van
een groot gezin. Het gezin Be-
choltz verzorgde de mnnkleding
van de beambten van de mijnen
Laura en Julia. Ook werd Tien
ingeschakeld bij de verkoop van
kachelhout en toen zij thuis ge-
mist kon worden, ging zij bui-
tenshuis werken. Na haar huwe-
lijk met Frans stond Tien als 'ko-
lenboerin' haar mannetje. Bo-
vendien had zij de zorg voor
zoon, dochter en pleegzoon. De
hobby's van Tinie zijn kaarten en
handwerken. Beiden besteden
graag veel tijd aan hun 6 klein-
kinderen.

" In Kerkrade wordt op vrijdag
5 januari de gouden bruiloft ge-
vierd van Frans en Tien Hens-
gens-Becholtz uit de Tulpen-
straat 15. De dankmis wordt om
16.00 uur opgedragen in de kerk
van Onze Lieve Vrouw van Al-
tijddurende Bijstand te Heilust.
Tussen 19.00 en 20.00 uur vindt
de receptie plaats in gemeen-
schapshuis Heilust, Limburgia-
straat 57.

" Tijdens een nieuwjaarscon-
cert dat gisteravond werd gege-
ven door fanfare Harpe Davids in
het Gereformeerde Jeugdhuis in
Treebeek-Brunssum heeft Ri-
chard Postuma het gouden
bondsspeldje ontvangen. Hij is
veertig jaar lid van het muziek-
korps en werd daarom in het
zonnetje gezet. Door de ere-voor-
zitter van de fanfare, de heer Pe-
ter Hemen werd hem het NFCM-
insigne opge|peld.

Bondsspeld

ten worden. ZVBM had toen ook
plannen voor zestig aanleunwo-
ningen in Eygelshoven.

Van onze verslaggever

EYGELSHOVEN - De stich-
ting ZVBM (Ziekenhuis Ver-
zorgingshuizen Bejaardenzorg
en Moederschapszorg) in
Kerkrade is met een onder-
zoek gestart naar de behoefte
aan woonvormen voor oude-
ren in Eygelshoven. Een voor-
lopig conclusie is dat de situa-
tie niet dermate nijpend is dat
er onmiddellijk maatregelen
nodig zijn.

Ipomal, Kerkberg 2. Werk van Henk
van Amerom. T/m 7/1, open wo, do,za en
zo 13-17 uur. vr 13-20 uur.

LANDGRAAF

ABN. Foto's van Rushaka Teekema.
T/m 15/1, open werkdagen 9-16 uur.
NMB, Bongerd 13. Werk van I. Sormani.
T/m 29/12, open dag. 9-16 uur. Biblio-
theek. Foto's van Piet Craenen. T/m
14/1. Expositie over Nienke van Hich-
tum. T/m 31/12. Kasteel. Wintersalon
1989. Foto-expositie Bond van Neder-
landse Amateur Fotografen. T/m 31/12.
Fotogalerie 68. Foto's van Jean Paul
Rohner. Tm 7/1, open mat/m vr 10-12en
13.30-17uur, za en zo 13.30-17 uur.

HOENSBROEK

HEERLEN
Limburgse Volkssterrenwacht,
Schaapskooiweg 95. Van vuurpijl tot
ruimteschip. Open di t/m vr en zo 13-17
uur, di en vr ook 19.30-22uur. Thermen-
museum, Coriovallumstraat 9. Thermen
en badgebruiken in de Romynse Tijd.
T/m 7/1, open di t/m vr 10-17 uur, za, zo
en feestdagen 14-17 uur. Stadsgalerij,
Raadhuisplein 19. De zondeval, installa-
tie van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur. Wel-
terhof. Aquarellen van Leny Spanjer en
Miep Frankort. Open dag. 9-21 uur, za en
zo 13-19 uur. Galerie de Nor, Geerstraat
302. Expositie van Toine Dekkers. T/m
20/1. Galerie Signe, Akerstraat 82a.
Werk van Frans Budé en Andries Soer.
T/m 14/1, open wo t/m zo 14-17 uur.
Stadsschouwburg. Werk van Toon
Boers. T/m 28/1, open ma tm vr 10-15
uur.

Maar het onderzoek gaat verder
en de eindresultaten zullen naar
verwachting in de loop van het
voorjaar bekend worden. ZVBM
bekijkt de behoefte aan de diverse
woonvormen voor ouderen, varië-
rend van zelfstandige leefvormen
tot een compleet bejaardenhuis.
De stichting bekijkt alvast moge-
lijke lokaties voor het geval zou
resulteren in (ver)bouwplannen.

" Het gouden paar Hermsen-Paes

Kinderworkshop
tijdens tweede

dansfestival

Voorde jeugdvan zeven tot tien jaar
is er diezelfde middag een work-
shop. Ze kunnen dan zelf kostuums
maken en schminken. De workshop
met als titel 'het Dierenbos' staat
onder leiding van de dansdocente
Petra Reijnen-Stals dieonder ande-
re geassisteerd wordt door een pia-
nist. Aan het eind van de middag ge-
ven de kinderen die aan die work-
shop meegedaan hebben een pre-
sentatie in de grote zaal. Kinderen
die hieraan deel willen nemen moe-
ten vooraf een toegangskaartje van
een tientje kopen aan de kassa van
de schouwburg. Slechts dertig kin-
deren kunnen deelnemen. Kaarten
voor het overige programma van
het dansfestival zijn voor ’7,50 te
verkrijgen aan dezelfde kassa.

HEERLEN- In de Heerlense Stads-
schouwburg wordt op 28 januari
voor de tweede maal het dansfesti-
val gehouden. Tijdens dit festival
presenteren tal van dansgroepen uit
deregio zéér uiteenlopende dansen,
van Indiase tot de lambada.

Overigens werd al in 1986 gespro-
ken over de bouw van een bejaar-
denhuis op het groengebied aan
de Veldhofstraat of op de lokatie
van de lAO-garage. Tussen de
vijftig en de zeventig bejaarden
zouden daar ondergebracht moe-

Onderbanken

" De PvdA-afdeling Onderbanken
houdt op donderdag 4 januari een
algemene openbare vergadering
vanaf 20 uur in 't Heukske café Ber-
kers. Op de agenda staat onder an-
dere de vaststelling van de kandida-
tenlijst voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen.

Aansluitend aan voornoemde da-
tum is een nieuwe vereniging opge-
richt met vijf erkende kruisinstel-
lingen in Oostelijk Zuid-Limburg.
Het correspondentie-adres van de
districtsvereniging Groene Kruis
Oostelijk Zuid-Limburg is: postbus
2690 6401 DD Heerlen.

Kopermolen. Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische
vondsten. Permanente expositie. Kera-
miek van Joop Crompvoets, Frank
Theunissen en Peter van Veen. T/m 21/1.
open za, zo 14-17 uur.

VAALS

Galerie De Keerder Kunstkamer,
Kerkstraat 10. Werk van Marli Hommel
en Maurice Brams. T/m 31/12. Open do
15-20 uur, vr t/m zo 13-18 uur.

Galerie l'Ondinique, Honterweg 5.
Werk van JacquelineKlinkers. T/m 10/1,
open ma en vr 14-18 uur, wo 14-20 uur.

CADIER EN KEER

Galerie Keramiek, Groot Weisden 48.
Werk van Natascha Rieter en Siegfried
Gorinskat. Open di t/m zo 13-17 uur.

NIJSWILLER

MARGRATEN

MEERSSEN
Bestuurscentrum, Beekstraat 51. Werk
van Pieter Defesche. T/m 19/1, open op
werkdagen van 9-12.30 uur en van 13.30-
-17 uur.

." Het gouden paar Hensgens-Becholtz

Pro Ecclesia

Wim Hermsen (76) werd geboren
in Übbergen. Op 2-jarige leeftijd
kwam hij met zijn familie naar
Spaubeek. Zijn eerste baan
kreeg hij op de ringoven in Spau-
beek en later werkte hij 33 jaar
bovengronds op de Emma. Zijn
vrije tijd bracht hij door met het
verzorgen van zijn veestapel en
zrjn tuin. Nauda (71) werd gebo-
ren in Schinnen. Ze leerde Wim
in Beek kennen, waar zij in be-
trekking was. Na haar huwelijk
had zij het druk met haar 7 kin-
deren. Nu spurten haar 10 klein-
kinderen geregeld door het huis.
De gezamenlijke hobby's van
Wim en Nauda zijn kaarten en
toeren met de auto.

" Wim Hermsen en Nauda
Paes, wonende aan de Zadelma-
ker 23~ in Brunssum, vieren op
donderdag 4 januari het gouden
huwelijksfeest. Om 17.30 uur
wordt de dankmis opgedragen in
de kapel van de zusters aan de
Dorpstraat 149 in Brunssum. De
receptie vindt van 19.00 tot 20.00
uur plaats in het Gereformeerd
Jeugdhuisaan de Zonnestraat in
Treebeek.

Gouden paren

Dit omdat hij al 25 jaar als kerk-
meester verbonden is aan de pa-
rochie van Onze Lieve Vrouw
Hulp der Christenen. Binnen het
kerkbestuur houdt l'Ortye zich
bezig met de administratie. Ook
is hij de man achter de kerkbij-
drage, die in de loop der tijd is
uitgegroeid tot een onmisbare fi-
nanciële pijler.

" Nieuwenhagenaar Joep l'Or-
tye ontving afgelopen zaterdag
uit handen van pastoor Custers
de pauselijke onderscheiding
Pro Ecclesia et Pontifice.

per persoon

" Joep l'Ortye en pastoor Custers (derde en tweede van
rechts) houden samen de oorkonde vast waarop de onder-
scheidingPro Ecclesia et Pontifice vermeld staat.

Foto: WIMKÜSTERS

Brunssum
" Carnavalsvereniging 'De Zeem-
plekkesj' houdt in demaand januari
de donateursactie. Alle donateurs
krijgen een gratis exemplaar van de
carnavalskrant 'De Zeemdooes'.

"De internationale schuttersge-
meenschap 'Dreilandereck' heeft de
organisatie van het schuttersfeest
voor 1993 toegewezen aan schutterij
St. Johannes - St. Clemens uit Mer-
kelbeek.

" In het Grand Theater (Kerkberg
4, S 326615) is zondag 7 januarivan-
af 16 uur een 'adellijk concert. Het
muzikale programma wordt uitge-
voerd door het solistenensemble
'Consorcio Manuel Garcia' in sa-
menwerking met het 'Brass Ensem-
ble Limburg' en de fluitiste Inge
Jöerissen. Consorcio Manuel Garcia
wordt gevormd door Magda Crijns,
Annemie Valino-Ravetta, Emile
Godding en Gerald Wijnen. Brass
Ensemble Limburg bestaat uit Fred
Kasperski, Toine Martens, Eelco
Dijkstra enBart Meijs.

Landgraaf
" Fanfare St. Lambertus Schinveld
geeft zondag haar traditioneel
nieuwjaarsconcert om 11.00 uur de
nieuwe zaal van de Fasila, Ter Hal-
len 10.

Hoensbroek

" Het echtpaar Wiel Wetzels en
Tiny Vineken, wonende aan de
Hoofdstraat 125 te Schaesberg,
vieren donderdag 4 januari hun
50-jarig huwelijksfeest. Om 16
uur is in de Petrus en Pauluskerk
een dankmis. Het feest wordt
daarna voortgezet in 'De Overste
Hof te Strijthagen met een re-
ceptie van 18-19.30 uur. Schaes-
bergenaar Wiel Wetzels (77) heeft
van 1929 tot aan zijn pensioen in
1971 gewerkt als afdelingsop-
zichter op de mijn Oranje Nassau
11. Wetzels heeft zich bijzonder
verdienstelijk gemaakt voor
kerk en gemeenschap. Voor zijn %Het gouden paar Wetzels-Vincken. Foto's: FRANSRADE

" Met ingang van 1 januari 1990 is
de Regionale Vereniging Het Groe-
ne Kruis Hoensbroek e.o. opgehe-
ven in het kader van de reorganisa-
tie van het kruiswerk in Limburg.

genheid hun kerstboom met kluit
op dinsdag- en donderdagmorgen
in te leveren bij de Heemtuim. Le-
den van het IVN afdeling Brunssum
planten de boom dan in de heem-
tuin.

" Het IVN biedt mensen de gele-

Limburgs dogblad J oostelijke mijnstreek
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bioscopen

Geen bruiloft in een traag
voortkabbelend huwelijks-
bootje dus, maar een hoogtij-
dag die al niet meer kapot kan
wanneer de bruidegom 's och-
tends glimmend van trots zijn
aanstaande beduusd laat in-
stappen in een van Ponsens bo-
lides. Of andersom natuurlijk.
„De ervaring leert dat een
bruidspaar zich op zon dag
van hot naar her moet verplaat-
sen. Van het gemeentehuis
naar de kerk en van een foto-
sessie in het park ofbij een kas-
teel richting café of restaurant
waar de receptie en het brui-
loftsfeest worden gehouden.
Wel, bruid en bruidegom krij-
gen de hele dag mijn Ferrari of
Porsche tot hun beschikking.
Ja, ze mogen zélf rijden. Ook al
omdat ik nietover een taxi-ver-
gunning beschik."

Wat deed mij dat ontzettend goedi»|
de krant van zaterdag 30 december
jl. Eindelijk eens een bescheiden,
fatsoenlijk Voerendaals raadslid
aan het woord, vooral de laatste zin
'Walter Uitterhoeve recht door zee!''
Meestal halen alleen de brutale on-
nozele types de krant. Wat heb i»
mij vaak geschaamd.
Martha Swanborn VOERENDAAI

Pastoor Van der
Zander stopt

SCHINVELD/EIJSDEN - Zon-
dag 14 januarineemt pastoor Hein
van der Zander officieel afscheid
van de parochie Mariadorp i"
Eijsden. De bisschop heeft hem
per 1 januari eervol ontslag vef'
leend. Om gezondheidsredenen
gaat de67-jarige priester met em*-
ritaat.

Na de eucharistieviering van half
elf is er voor de parochianen gele-
genheid hun scheidende pastoor
de hand te drukken. Van der Zan-
der, die uit Schinveld afkomstig
is, zal in Brunssum domicilie kie-
zen, De pastoor was dertien jaaf
als kapelaan werkzaam in NieU-
wenhagerheide, vervolgens tien
jaar als pastoor in Heerlerheide.

Schamen

in gesprek

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
S 045-739284
Wim Dragstra,
S 045-710317
Emile Hollman,
S 045-422345
Hans Rooijakkers,
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-443316
Richard Willems,
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade,
S 045-455506
Joos Philippens,
S 04455-2161

———^————^__

klein journaal



" Frangois
Verhoeven
op de ijzige
drempel van
oud naar
nieuw, de
topgraat.
van de Les
Courtes,
3.856 meter
hoog.

op het uittesten van de conditie,
de teamgeest en de materialen
onder omstandigheden die ver-
gelijkbaarzijn met de situatie die
de expeditie in juli ook op de
8.047 meter hoge Broad Peak zal
aantreffen. Via het zogenaamde
'Couloir en V' - een ijsgeul met
een gemiddelde steilheid van
vijftig graden - bereikte de groep
in vlot tempo de top van de 3.902
meter hoge Aiguille d'Argentiè-
re. Een pittige beklimming,
waarbij gebruik werd gemaakt
van ijsbijlen. v

HEERLEN/CHAMONIX -
Met wonderstampot en ge-
smolten sneeuw in plaats
van oliebollen en champag-
ne hebben de 'Vallekeberg-
se Alpe Vrung' de dagen
van oud naar nieuw op hoog
niveau doorgebracht. Vijf
VAV-alpinisten gaan in juli
de Broad Peak in de Hima-
laya beklimmen. Om alvast
te wennen aan de ontberin-
gen verkozen zij een diep-
vries-verblijf in het Mont-
blanc-massief boven de ge-
zelligheid onder de kerst-
boom.

dens expedities naar de achtdui-
zenders Cho Oyu, Shisha Pang-
ma en Mount Everest. Volgens
Bekker, dietijdens het trainings-
kamp zelf de 4.121 meter hoge
Aiguille Verte beklom via een
moeilijke ijsroute, wordt de aan-
val op de Broad Peak een zware
onderneming. „Als je een berg
van achtduizend meter wilt be-
klimmen, heb je statistisch
slechts twinting procent kans
van slagen."

In de Himalaya komt het vooral
aan op het nemen van de goede
beslissingen en het kiezen van
het juiste moment. Edward Bek-
ker: „Conditioneel kunnen ze het
aan. Ze zullen straks vooral een
beetje geluk moeten hebben,
want er staat veel op het spel."

tardse sponsor Mulders. „Maar
het materiaal en de kleding wor-
den onhandelbaar bij strenge
koude. Je moet 's nachts alles
meenemen in je slaapzak, anders
zijn de spullen 's morgens bevro-
ren. De tenten stonden stijf van
de vorst."

twee uur bereikte hij de 3.856
meter hoge top. De rest van de
groep maakte die dag met twin-
tig kilogram zware rugzakken
een inspanningstocht naar de
3.535 meter hoge Col du Tour
Noir.

De enige vrouw van de expeditie
is Nympha Stassen, die in de Hi-
malaya het basiskamp zal 'be-
mannen. Zij ging niet mee naar
boven, maar bleef achter bij de
tentjes op de gletsjer om sneeuw
te smelten voor het theewater en
om de sfeer te proeven van het
volstrekte isolement, waarin zij
straks zal verkeren als de klim-
groep op weg is naar de Broad
Peak.

Vrouw

Volledig afgesneden van de bui-
tenwereld bivakkeerden de VA-
Vers in twee koepeltentjes op de
Glacier d'Argentière. Vanuit dat
basiskamp beklommen zij een
reeks toppen van rond de vier-
duizend meter. De verticale jaar-
wisseling werd uitgevoerd onder
zware psychische druk. Expedi-
tielid Francois Verhoeven: „We
trainden in opperste concentra-
tie. Eén fout en het is afgelopen."

Voor een extra sportieve 'vuur-
pijl' op de drempel van oud naar
nieuw zorgde Francois Verhoe-
ven. Hij bedwong solo het dui-
zend meter hoge, ruim vijftig
graden steile noord-oostcouloir
van Les Courtes. In iets meer dan

Tijdens de vier dagen durende
'centrale training' lag het accent

De, Broad Peak'ers deden bij
temperaturen van minus vijftien
graden kostbare praktijk-infor-
matie op. Expeditieleider Jos
Smeets: „Hoeveel paar sokken
moet je aan, wat zijn de beste
handschoenen, het uitproberen
van de slaapmatjes, de werking
van de ventielen van de gaspa-
tronen, we hebben het goed kun-
nen testen. Want in de Himalaya
krijgen we maar één kans." De
expeditie beschikt over de mo-
dernste uitrusting van de Sit-

Tijdens de voorbereiding op het
Himalaya-avontuur wordt de
VAV-equipe, die verder bestaat
uit Paul Hoekstra en Paul La*
haye, bijgestaan door Edward
Bekker. Hij treedt op als tech-
nisch adviseur. Bekker, de enige
gediplomeerde Nederlandse
berggids, beschikt over ruime
Himalaya-ervaring, opgedaan tij-

Ilimalaya

Dubbel succes
BasketbalweekMario Eleveld stopt

met betaald voetbal

Slepende knieblessure staat carrière Fortunees in de weg HAARLEM - De commercie
heeft er langer over gedaan dan
het publiek, maar na acht jaar
is .de Haarlem Basketball Week
ontdekt. De sponsors staan in
de rij voor de volgende editie.
Voor de achtste uitgave legden
ze anderhalve ton op tafel, voor
de negende wordt dat een veel-
voud daarvan. De achtste Week
werd positief afgesloten. Spor-
tief en financieel.

tot het gretige Den Helder eeh
uitgebluste indruk maakte te-
gen Hapoel Tel Aviv. De Israë-
liërs wonnen: 79-84. Vanavond
staat voor Den Bosch (thuis) al-
weer de competitiewedstrijd
tegen BSW Weert op het pro-
gramma.

De All Stars van de WBL gin-
gen dinsdag in de Kennemer
sporthal met de hoofdprijs aan
dehaal. In de finale tegen Cibo-
na Zagreb raasden ze ander-

maal als jonge honden over het
veld. De Joegoslaven werden
er tureluurs van en haakten
halverwege de tweede helft de-
finitief af (118-107). Den Helder
werd derde: 100-81 tegen Stroi-
tel Kiev. Als zesde eindigde
Den Bosch, dat in tegenstelling

door fred sochacki Kappes-De Wilde
houden stand

SITTARD - En de beste wensen voor dit jaar.... Mario Eleveldr^ageerde gelaten op de Nieuwjaarswensen die hem ten deelpielen. Zijn jaar is met een deceptie begonnen. De slepende
Knieblessure noopte hem dezer dagen tot het nemen van zijn
Moeilijkste beslissing: stoppen met betaald voetbal.

Van onze sportredactie Zijn verwondingen na de valpartij
op maandagavond speelden hem te
zeer parten, waardoor ook zijn
teamgenoot Sigmund Hermann
vroegtijdig uit de strijd verdween.
In totaal trok het evenement ruim
35.000 toeschouwers. Eerder in het
huidige winterseizoen won Andy
Kappes al twee keer een zesdaagse.
Voor Etienne de Wilde betekende
Keulen de vijfde zege in de voorbije
maanden. Morgen klinkt in Bremen
het startschot.

Eindstand Keulen: 1.Kappes-De Wilde 300
punten; 2. op 1 ronde Diehl-Tourné 231 p; 3.
op 6 ronden Stumpf-Veggerby 361 p; 4. op 8
ronden Wyder-Holenweger 214 p; 5. op 10
ronden Günter-Marki 171 p; 6. op 13 ronden
Bolten-Bincoletto 250 p; 7. op 34 ronden
Meilleur-Tarantini 136 p; 8. op 35 ronden
Krasnov-Satybaldiev 116 p; 9. en laatste op
64 ronden Schlaphoff-Klaus 138 p.

Vlak voor het einde verdween Tor
sten Rellensmann van het toneel

KEULEN - De Duits-Belgische for-
matie Kappes-De Wilde heeft de
38ste zesdaagse van Keulen gewon-
nen. Tijdens de sloturen verspeelde
het koppel weliswaar een ronde ten
opzichte van Diehl-Tourné, maar de
eerder veroverde voorsprong was
groot genoeg om niet verontrust te
worden.

Tennisjeugd
op dreef

Van onze medewerker

Ajax-PSV
live op tv

HEERLEN - RTL-Veronique zendt
vrijdag in een speciale uitzending
van het programma Match een
rechtstreekse reportage uit van de
wedstrijd Ajax-PSV. Beide ploegen
spelen in een internationaal toer-
nooi in Portugal waaraan verder
Sporting Lissabon en Benfica deel-
nemen. Op dinsdag 9 januari zendt
RTL-Veronique het duel om de der-
de plaats uit, terwijl op woensdag 10
januari de finale live op het scherrhkomt. Alle uitzendingen beginnen
om 20.50 uur.
Sporting Lissabon plaatste zich gis-
teravond al voor de finale. De vroe-
gere club van Peter Houtman ver-
sloeg stadgenoot Benfica met 2-0.
Paulo Cascavel nam beide treffers
voor zijn rekening. In de poverjs
wedstrijd miste Diamantino van
Benfica in de slotfase een straf-
schop. De JoegoslaafIvkovic stopte
de slecht ingeschoten bal. De pu-
blieke belangstelling bij het ope-
ningsduel liet zeer te wensen over.
In het immense Estadio da Luz van
Benfica, dat ruim 110.000 toeschou-
wers kan bergen, gingen amper
5000 schuil.

leren massaal
naar Sardinië

DUBLIN - Volgens de lerse toeris-
tenbureaus is de belangstelling voor
het WK voetbal al enorm groot. ler-
land is ingedeeld met Nederland,
Engeland en Egypte en speelt in
Cagliari en Palermo. Vooral Sardi-
nië kan op een massale lerse toe-
loop rekenen. Voor de wedstrijd En-
geland-lerland op 11 juli worden in
Cagliari 15.000 lerse supporters ver-
wacht. Al 2000 fans hebben kamers
laten reserveren in Paestum, een
historische plaats op 100 kilometer
van Napels.

name was hij nog steeds in
coma. Poli was aan zijn ze-
vende Parijs-Dakar bezig.

nuut en 32 seconden ach-
ter op zijn landgenoot Cy-
ril Neveu. De in het klasse-
ment ver achterop geraak-
te Italiaan Alessandro de
Petri (hij staat op bijn twee
uur) won de vijfde rit,
waarin de deelnemers ge-
durende de laatste 170 ki-
lometer te maken kregen
met een zandstorm.

Standen na vijfde etappe
Tumu-Dirkou:
Auto's: 1. Vatanen (Fin) Peugeot
6, uur, 4 minuten. 45 seconden
straftijd; 2. Waldegaard (Zwe-
den) Peugeot op 46.14; 3. Wara-
bergue (Frankrijk) Peugeot
1.52.11; 4. Servia (Spanje) Range
Rover 2.57.06; 5. Cowan (GB)
Mitsubishi 3.12.22.
Motoren: 1. Neveu (Frankrijk)
Yamaha 22.28.50; 2. Peterhansel
(Frankrijk) Yamaha 1.32; 3. Pi-
;card (Frankrijk) Yamaha 9.14; 4.
Orioli (It) Cagiva 13.16; 5. Samo-
ra (Spanje) Yamaha 15.13.

PARIJS - De woenstijnral-
ly Parijs-Dakar heeft op-
nieuw zijn tol geëist. Dins-
dag, tijdens de vijfde etap-
petussen Tumu in Libië en
Dirkou in Niger, kwam de
Franse motorcoureur Pier-
re-Marie Poli zo zwaar ten
val, dat hij in bewusteloze
toestand naar een zieken-
huis moest worden ver-
voerd. Maandag was de
eveneens buiten bewust-
zijn geraakte Italiaanse
coureur Bonacini naar zijn
woonplaats Bologna over-
gevlogen met ernstige
hoofdwonden, ook opgelo-
pen bij een val.

De Zweed Björn Walde-
gaard boekte zijn eerste
etappezege in de rally. Hij
kreeg over het traject van
504 kilometer een straftijd
van 1 uur, 13 minuten en 49
seconden. De Finse leider
in het algemeen klasse-
ment, Ari Vatanen, kreeg 1
minuut en 53 seconden
meer. In de rangschikking
heeft hij echter nog een
comfortabele voorsprong
van ruim driekwartier.

De 33-jarige Poli liep vol-
gens de artsen in een zie-
kenhuis in Sabha een zeer
zware hersenschudding
°P- Enkele uren na zijn op-

Zandstorm
Bij de motoren is de strijd
bijzonder spannend. De
Fransman Stephane Peter-
hansel staat slechts 1 mi- " Pierre-Marie Poli, nieuw slachtoffer

Parijs-Dakar eist opnieuw zware tol

Motorcoureur in coma

doe er niet dramatisch over,
rj? nt ik heb me geruimetijd op dezeafloop kunnen voorbereiden". Gis-errnorgen had de 27-jarige verdedi-ger een laatste gesprek over de kans
°P herstel. Nadat de medische staf
JJem niet de zekerheid kon geven
-^ een hernieuwde operatieve in-

sleep zy n voetbaltoekomst veilig*°u stellen,' hakte de Fortunees de
Knoop door.

"Mario Eleveld: ,£erst eenflinke perioderust nemen." Foto: CHRISTA HALBESMA.

opruimen
"** heb mijn ploeggenoten en de
jïianager in kennis gesteld. Daarnaj^bik nog wat meegetraind en ging
* naar huis om de kerstboom op teniimen".
£*et einde van eèn halfjaar ellenden onzekerheid. Eleveld, net her-
teld van een achillespeesblessure,
erdraaide in de aanloop naar dit
eizoen zijn knie. Twee operaties
jachten geen échte verbetering."Na de laatste operatie ben ik me«aan afvragen hoe de toekomst er-

"J't zou gaan zien als ik gedwongen
|VYas te stoppen met betaald voetbal,
k werd argwanend door enkele op-
merkingen van de chirurg. Tijdense diverse onderzoeken zat hij
*eeds in zichzelf te mopperen over

Jfe dingen die hij tegenkwam inmiJn knie".

doelpunten in een seizoen. Bij For-
tuna ben ik geleidelijk aan via de
middenlinie verhuisd naar de ach-
terste gelederen. Van Basten, Rijk-
aard en Gullit; ik heb tegen hen ge-
speeld. Bekerfinale, drie rondes
Europacup en de promotie van For-
tuna. Ik heb het allemaal meege-
maakt. Ik heb er heel wat zien ko-
men en gaan in de Baandert. Zowel
spelers als trainers".

een of andere manier aan Fortuna
verbonden", liet manager Jacq. Op-
genoort desgevraagd weten. „Hij
heeft zoveel verdiensten voor de
club gehad, dat er zeker iets te vin-
den moet zijn. Ik denk ook al in een
bepaalde richting".
Eleveld zelf denkt aan het trainen
van de jeugd. Daarnaast sluit hij
niet uit op een lager plan na verloop
van tijd zijn voetbalschoenen weer

aan te trekken. „Misschien dat ik bij
een amateurclub, waar de trainings-
intensiteit aanmerkelijk lager is,
minder last van mijn knie heb. Ik
heb te veel goede herinneringen aan
het voetbal om er zo abrupt mee te
stoppen. Ik zal echter eerst een flin-
ke periode rust nemen". Vervolgens
komen vijftien jaar goede herinne-
ringen aan bod. „Als linksbuiten,
van het C2van EHC scoorde ik 54

Voor Mario Eleveld reden zijn be-
staan als broodvoetballer op te ge-
ven. Na een keuring zal de Fortu-
nees in de zg. voetbal-WAO terecht
komen totdat hij vijfendertig jaar
oud is. „Ik heb dus ruimschoots:ze-
ven jaar de tijd een nieuwe carrière'
op te bouwen, want ik heb nooit an-
ders gedaan dan gevoetbald. Op
mijn twaalfde kwam ik naar Fortu-
na en heb er vijftien jaar gespeeld".
MarioEleveld isvan plan zijn oefen-
meester II en -I-diploma te halen en
als trainer aan de slag te gaan. Moge-
lijk zelfs dat Fortuna Sittard zijn
verdediger in die richting aan de
slag helpt. „Mario Eleveld blijft op

schijnt in overdreven mate litteken-
weefsel te vormen. Bij elke trap die
ik heb gekregen en bij iedere medi-
sche ingreep, werd dat litteken-
weefsel opnieuw gevormd. De pees
achter mijn rechterknieschijf is
door die ongecontroleerde weefsel-
groei zeker twee keer zo dik als die-
zelfde pees in mijn linkerbeen.
Daardoor ondervind ik bij de con-
stante belasting, die je als voetballer
ondergaat, veel hinder. Een derde
operatie zet weinig zoden aan de
dijk. Los van het feit dat het niet
echt gezond is in een kort tijdsbe-
stek je driekeer aan dezelfdeknie te
laten opereren, ontstaat ook na die
ingreep weer dat overtollige weef-
sel".

Keuring

?°als byvoorbeeld het overtollige
"ttekenweefsel. „Mijn lichaam

Pech Naula

Bij de 14-jarigen gingenRogier Was-
sen uit Melick en Sjeng Schalken
uit Kinrooi vlot van start. Wassen
won met 6-1,6-1 van Michiel van de
Tooien en met 6-2, 6-2 schakelde
Schalken de Brabander Langers uit.
Voor Ruud Boesten (Geleen) was
het toernooi na de eerste ronde
voorbij. Sander Pijnenburg uit Son
versloeg hem met 6-4, 4-6, 6-4. Het
enige deelnemende Limburgse
meisje, Lili Mostard uit Beek, won
met 5-6, 6-2; 6-5 van de Brabantse
Mariëlle Bruens.

HEEMSKERK - Zes van de zeven
Limburgse deelnemers aan het na-
tionale jeugdtennistoernooi in
Heemskerk hebben de eerste ronde
overleefd. Bij de jongenst/m 16 jaar
boekten alle drie Limburgers een
overwinning. Ramon Lacroix uit
Beek schakelde Van Scheppingen
uit Mijdrecht uit met 6-4, 6-5. Jeroen
Snijders (Egchel) en Martijn-John
Voorbraak (Echt) versloegen res-
pectievelijk Speelman (6-4, 5-6, 6-5)
en Van Drogge (3-6, 6-2, 6-1).

Uitslagen eerste ronde 150.000 dollartoer-
nooi Adelaide, mannen: Koevermans-
Mronz 6-1, 6-4; Schapers-Korda 6-3, 6-4.
Tweede ronde 150.000 dollartoernooi Bris-
bane, vrouwen: Jaggard-Bollegraf 6-2, 4-6,
6-3; Zvereva-Jagerman 6-2, 6-4.

John Linford
op proef bij

Go Ahead Eagles

PERTH - De bemanning van de
Equity and Law 2 heeft een sombe-
re kerstmis gehad. De Nederlandse
deelnemer aan de Whitbread-race
rond de wereld voer tijdens de der-
de etappe van het Australische
Perth naar het Nieuwzeelandse
Auckland als eerste jacht een ge-
bied van windstilte binnen en ver-
speelde de leiding in de non-maxi-
divisie. De bemanning kon geen ge-
bruik maken van de lichtweerspin-
naker. Het meer dan 200 vierkante
meters grote doek zeil was door een
plotseling opstekende storm rond
de jaarwisseling - met windstoten
tot 45 knopen per uur - aan stukken
gescheurd. Het zal de komende da-
gen volgens de door boordzeilma-
ker Visser opgegeven specificaties
worden vervaardigd en dan meteen
naar Nieuw-Zeeland worden gevlo-
gen. Het Nederlandse schip wordt
rond de achtste januari in Auckland
verwacht. Volgens Nauta was de
stemming tijdens de feestdagen be-
drukt. Er waren nogal wat zieken
aan boord. Voor de avondwacht
kwamen slechts drie van de vijf
man opdagen. Boordarts Dick Pas-
ker had handenvol werk om ervoor
te zorgen dat iedereen weer aan dek
kon worden ingezet.

DEVENTER - John Linford heeft
dinsdagavond zijn rentree gemaakt
in het Nederlandse voetbal. Hij
speelde, kort nadat hij vanuit Enge-
land op Schiphol was aangekomen,
een proefwedstrijd voor Go Ahead
Eagles. In het vriendschappelijk
duel tegen Vitesse, voor 500 toe-
schouwers, viel hij niet op. Vitesse
won met 3-1 na een voorsprong van
2-0 bij rust. Koolhof maakte de eer-
ste twee treffers, Keyzer de derde.
Raeven scoorde tegen. Zaterdag
speelt Linford voor Go Ahead zijn
tweede proefwedstrijd tegen FC
Twente.

Limburgers klimmen het nieuwe jaar in

Op 4.000 meter
over de drempelLimburgs Dagbladsport

Woensdag 3 januari 1990 " 19

door harry muré



l»/3mtitmu|>VBiil *""^fl
fl Bedrag ** -^ 7^ 170^B z 19(1- 136,- i'3>\& £ |: tt » |
|S»f 1: fe ®fIsOOOO,- 781,- 976,- im.

B^sSAiiiiiflfl
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Scharnerweg 108 Maastricht fl fl"
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijks van 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.
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Slachter m/v ♦

U kunt direct aan het werk in Kerkrade en u heeft ervaring als

' slachter. U bent niet ouder dan 21 jaar.

Leerling slachter m/v
U bent 19jaar of jongeren u heeft interesse om opgeleid te
worden tot slachter. U werkt overdag.

Informatie bij Jos Nota, tel. 045-45 74 44,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

rv randstad uitzendbureau

S VAKA NTIE
fNICE-MONACO 7 dg. 25febr ’599,1
fVIERWOUDSTEDENMEER sdg 24febr ’499,-f
fOOST- EIM WEST BERLIJN 3dg 25 febr ’299,-ffOOST- EN WEST BERLIJN 4 dg. 24febr. ’ 419,-1
f LONDEN met rondritten 3dg 25 febr ’ 339,-1
fLONDEN met rondritten 4dg 24 febr. ’ 449,-1
fEL2AS FRANKRIJK 4 dg. 25 febr ’395.-1fSAUERLAND ARNSBERG 5 dg. 24 febr ’ 575,-1
fOBER-HARZ HAHNENKLEE sdg 25 febr ’ 499,-1
ILUGANO-ZWITSERLAND 7dg 25 febr. ’ 749,-1
fPARIJS met rondritten 3 dg 24 febr. ’ 279,-1
f PARUS met rondritten 3dg 25 febr ’ 279,1
f PARIJS met rondritten 4 dg. 24 febr. ’ 399,-1

JPARIJS met rondritten 4 dg. 25 febr ’ 399,-^JL^■PARIJS met rondritten sdg 24 tebr ’ 499-;^32538

_____te____S__|_| Wl. - I.■

Delmach Machine en Staalbouw Nederland
BV zoekt voor diverse projekten:

— electromonteurs
— bankwerkers
— cv-monteurs
— pijpfitters
met ervaring.

Sollicitaties na tel. afspraak.

Horselstraat 1
6361 HC Nuth
Tel. 045-242285.

i f^i -»! f —J »^B

r Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 42x

5-100 - - 115- 123- 151-
-10.100 - - 221- 238- 276--15.000 246- 286- 333- 357- 436--20.000 315- 381- 442- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546- 589- 720-
-35.000 549- 659- 778- 820- 1010-
Effectieve jaarrentevanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bi| werkgever

" Overlijdensnsico meestal gedekt Bij ziekte, ongeval enz vrijstelling varaflossing mogelijk (vraag info)

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jaar.
Nu ook zakenkredieten en leasing.

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair. 23295 J
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Denen subliem in
Victoria-toernooi

sant meer). Wat voor de rest uit
Denemarken, Duitsland, België
en Nederland er stond mocht er
niettemin zijn.

Mer 3) enigszins tegenstand kon-
den bieden. Voor derest was het
in die klasse veelal Kopenhagen
wat de klok sloeg. Joris van
Soerland won zijn finale vrij ge-
makkelijk van Jimmy Morch Sö-
rensen, die na zijn loodzware hal-
ve finale tegen landgenoot Tho-
mas Viscovich niets meer over
had.
In deze klasse werd de heren-

Vijf titels in draf- en rensport naar Limburg

Hennie Grift domineert

HOENSBROEK - Victoria heeft
het vertrouwen van de Neder-
landse badmintonbond niet be-
schaamd. Dat is een van de voor-
naamste conclusies na afloop
van het tweedaagse internationa-
le jeugd up-graded toernooi. Im-
mers, nadat eerder Leidschen-dam en SIO het toernooi terug
moesten geven omdat men deor-
ganisatie niet rond kreeg, washet Victoria, in de personen vanRob Jacobs en Sjaak Starreveld,
dat de schouders eronder zetteen binnen korte tijd toch een re-
presentatief deelnemersveld
wist neer te zetten. Jammer van
de afwezigheid van de Engelsen
(vakanties) en het daaraan ge-
koppelde afzeggen van de Deen-
se nationale selectie (niet interes-

Met name het team uit Kopenha-
gen heeft een visitekaartje afge-
geven. Zeker in de Jeugd 1-klas-
se, waar alleen de dames en Joris
van Soerland (Nederlands num-

Twee oefenduels
voor Roda JC

f^RKRADE - Roda JC speelt in de'°orbereiding op de tweede sei-
twee oefenwedstrijden.e Kerkradenaren, die gisteren de

faining hervatten, spelen morgen
Oonderdag) in Hoensbroek tegen
'°ofdklasser EHC.

N duel op het veld van EHC be-
P^t om 19.00 uur. Volgende week
rnsdag oefent Roda in Valkens-
Nard tegen de plaatselijke ama-Nrclub De Valk. Aanvang 19.30
HUr.

dubbel finale tussen Sörensen-
Dalkiaer en Heitmann-Zacha-
riassen een van de mooiste par-
tijen.
Technisch zeer fraai, tactisch
sterk en fraaie lange ralleys
maakten en een prachtige drie-
setter van. Het toernooi toonde
tevens aan dat de Denen indivi-
dueel net dat kleine beetje meer
in huis hebben dan de Nederlan-
ders: beter voetenwerk, soepeler
bewegen, rustiger en vooral
mentaal sterker. In de dubbel-
partijen is vooral de vele uren
trainingsarbeid te zien.
In de jeugd 2-klasseeen identiek
beeld. Hier kon alleen Selma
Linders de Deense hegemonie
breken, door een fraaie finale te-
gen Charlotte Hanssen te spelen.

GLASGOW - Celtic besloot de
feestdagen op de slechtst mogelijke
wijze. De club verloor op het eigen
Parkhead de derby tegen Glasgow
Rangers met 1-0. Daardoor behield
Glasgow Rangers de leiding in de
Schotse voetbalcompetitie met een
voorsprong van twee punten op het
eveneens winnende Aberdeen, dat
Van derArk tweemaal zag scoren.

pioensformatie werd na die treffer
nog slechts een enkele maal op de
proef gesteld. Celtic behaalde uit de
drie wedstrijden rond de jaarwisse-
ling slechts één punt. De club heeft
nu 23 punten, zes minder dan Glas-
gow Rangers, en is daarmee afge-
zakt naar de vierde plaats. Aber-
deen behield de aansluiting met de
Rangers door een overwinning met5-2 in de thuiswedstrijd tegen hek-
kesluiter Dundee. In de periode dat
Aberdeen een achterstand van 2-1
ongedaan maakte, scoorde de Ne-
derlandse spits Willem van der Ark
tweemaal. Ook in de voorgaande
competitie-wedstrijd maakte Van
der Ark twee doelpunten.

Inhaalwedstrijden Schotse competitie:
Aberdeen-Dundee 5-2, Celtic-Glasgow Ran-gers 0-1, Motherwell-St. Mirren 2-0. Destand: Glasgow Rangers 21-29; Aberdeen21-27; Hearts 21-23; Celtic 21-23; Dunfermli-
ne 19-20; Motherwell 20-19; Dundee United
20-19; Hibernian 20-18; St. Mirren 20-15;
Dundee 21-11.

Het was een typisch kolkend duel
tussen de aartsrivalen met 59.000
man op de tribunes, waarbij vier
spelers het geel voor de ogen werd
gehouden. Het enige doelpunt viel
in de veertiende minuut door Nigel
Spackman. Het was zijn eerste
sinds hij in november voor ander-
half miljoen gulden van het Engelse
Queens Club Rangers werd overge-
nomen. De verdediging van de kam-

Rogier Wassen
blijft eerste

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

- Limburg telt weer mee in de draf- en ren-sport. Dat is de belangrijkste conclusie die jekunt trekken als# de gegevens over het afgelopen jaar bekijkt. Maar liefst vijf
in deze tak van sport werden binnengehaald

JC|oor Limburgers en zij vergaarden hierbij een totaal prijzen--§eld van bijna anderhalf miljoen gulden. Hennie Grift, Adrieil;^ Vries, Jan Pubben en Marian Cap tekenden voor deze unie-
ire prestatie.

Van onze tennismedewerker
GRONINGEN - Tennisser Rogier
Wassen uit Weert blijft nationaal de
leeftijdscategorie tot en met 14 jaar
overheersen. In het nationale top-
jeugdtoernooi in Groningen was hij
weer de sterkste. Ook nu was Sjeng
Schalken uit Kinrooi de nummer
twee. In de finale gaf Schalken zich
snel gewonnen en Wassen won met
6-1; 6-1. Wassen raakte alleen in de
halve finale even in de problemen.
Tegen de Brabander Sander Peij-
nenburg verloor hij de eerste set
maar won toch gemakkelijk met
2-6; 6-3; 6-2. In de kwartfinale had
de Melickenaar te maken met de
derdeLimburger Ruud Boesten uit
Geleen die hij met 6-0; 6-4 uitscha-
kelde. Schalken had in de halve fi-
nale met 6-5; 6-4 Menno Nieuwhoff
uit Koog aan de Zaan weten te ver-
slaan.

Handbalteam derde
plaats in Berlijn

VRIJDAG:

SVN-MW 19.00 uur

bj|e drafsport werd het afgelopen

'aar al vanaf het begin gedomineerd
i|?°or de Schaesbergse trainer-pi-
keur Hennie Grift. Hij heeft zijn en-
il.rainement aan de draf- en renbaan
ï Schaesberg, waar hij zon zeven-
f "Jg Paarden in training heeft. ledere
|j j eek behaalde dezeman invorm 4 a
2 overwinningen en door deze score
'*fAJ constant te houden kwam zijn
jj op 208 overwinningen.

Hennie Grift, tweede van rechts, schitterde in binnen- en buitenland. Foto: marcel van hoorn

sport kort

" TEGELEN - Gaston Doren-
berg uit Brunssum is de nieuwe
Limburgse jeugdschaakkam-
pioen. De beslissing viel pas opde laatste wedstrijddag. Dören-
berg had na de nederlaagvan zijn
grootste rivaal Rudy van Gooi(Venlo) tegen Oscar Lemmens
(Venray) genoeg aan een remise
met Terry van de Veen. Frank
Wuts werd op basis van weer-
standspunten tweede. Overige
kampioenen: Patrick Driessens,
Dambacher (Blerick), JoostSchreurs (Leudal), Christine Da-men (Leudal), Anita Bosten(Brunssum), Suzanne Hermeling
(Hoensbroek), Nicole van deRiet(Leudal) en Suzanne van Riet
(Leudal).

" GRONINGEN - Bij de NK
kunstrijden en ijsdansen op 12'
en 13 januari in Groningen zal de
jury voor de laatste maal met de
buik op het ijs liggen. Het rijden
van de figuren wordt afgeschaft
omdat het niet aantrekkelijk ge-
noeg is voor de commercie.

De liefhebbers tenslotte streden om
het amateur- en amatricekampioen-
schap. Bij de amatrices ging de titel
naar Marian Lap uit Hoensbroek.
Zij kwam sterk terug na een zware
valpartij ruim een jaar geleden. Dealgemene titel bij de amateursmoest ze nipt laten aan Ronald van
der Kruuts. De amateurkampioen
had aan het einde van het seizoen
evenveel overwinningen als Marian
Lap, maar het behaalde aantal twee-
de plaatsen dat toen de doorslag
moest geven viel uit in zijn voor-
deel.

'Hancieel ging het de stal ook voor
l£e wind, want Grift reed dit jaarmet, 'Jn personeel bijna een miljoen gul-
,?en voor zijn eigenaren bij elkaar.(J^t was ruim voldoende om titel-
ij,erdediger Tjitse Smeding uit het
iJiese Oudeschoot te onttronen.
i*jiermee werd tevens een tijdperk
i''gesloten, want Smeding was al ne-
i*en jaarin het bezit van de nationale
i"keurs- en trainerstitel.

I^ift: „Ik heb echt niet gereden met■**s allesoverheersend doel het beha-
-1*fi van die twee titels. Mijn paarden
!^'lde ik niet forceren. leder jaar
jj'&m ik wat dichter bij Smeding inle buurt en in 1988 scheelde het algeinig tussen ons. We draaiden
*en aan het einde van het jaar erg

'50ed en dievorm hebben we in 1989
[Selukkig vast kunnen houden".

ibehalve in Nederland koerste Grift,öok veei jn het buitenland. In België
ijfas hij regelmatig succesvol maar
ita mooiste en meest prestigeuze

behaalde hij in Frankrijk.

rP 9 december zocht Grift met de
?°or hem getrainde 2-jarige hengst
?credible Crafts in Eghien de
%-opse toptweejarigen op. Dit
S

Trainerscarroussel

JBERG AAN DE MAAS - Trainer
?olfs van vierde klasser IVS uit
?erg aan de Maas is na een half sei-nen opgestapt. Trainer en bestuur
fe in goed overleg uit elkaar ge-
wan. IVS staat op het ogenblik op
*n gedeelde tweede plaats in de

agenda

Weltennis
JVOERENDAAL -Komende zon-

fcg houdt de tafeltennisvereniging
tempre Avanti' in sporthal 'De Jof-
.ef' aan de Goswijnstraat in Voeren-
??al het traditionele nieuwjaars-
p'Urnooi. Hieraan nemen 280 spe-

en speelsters deel. Het evene-
ment begint om negen uur en duurt
?t circa 20.30 uur. De finales wor--sene n vanaf 16.00 uur gespeeld.

paard, destijds in Amerika gekocht
voor slechts 3000 dollar, versloeg
het veertienkoppige veld met groot
gemaken werd daardoor een begrip
in de Europese drafwereld. Grift
zelf zal dit jaar ook proberen om
naam te maken in Europa. Ztjn be-
haalde titel is namelijk tevens een
startbewijs voor het Europees kam-
pioenschap voor beroepspikeurs en
daar heeft hij wel zin in. „Je kunt je
dan meten met de besten in je vak
en daarvan kun je alleen maar leren.
Bovendien zijn de contacten die je
tijdens zon evenement legt van on-
schatbare waarde."

Rensport
Ook in de rensport domineerden de
Limburgers. De belngrijkste titel,
die van nationaal jockeykampioen
ging naar de 20-jarige Adrie deVries
uit Eys. Hij is hiermede de jongste
jockeykampioen in de vaderlandse
rensportgeschiedenis. In 158 starts
verdiende hij vorig jaar ruim twee-
honderdduizend gulden. Bij de trai-
ners werd JanPubben uit Sevenum
kampioen. De door hem getrainde
paarden verdienden bijna honderd-
tachtigduizend piek uit 245 starts.
Dat was voldoende om titelverdedi-
ger Eric Bloem naar de tweede
plaats te verwijzen.

toto/lotto

Eindstand: 1. Serper IOVi punten; 2. Drejev
en Hracek 9 p; 4. Topalov, Agnos en Marko-
vic 8 p; 7. Degraeve, Fogarasi, Stefansson,
Luther, Stangl, Kosasjvili en Sjödahl T/2 p;
14. Clasen en Borge 7 p; 16. Pedzich, Van
Wely, Miguel Lago, Brandner en Menghi 6'/l>
p; 21. Norri, Ruxton, Petrone en Tzermia-
dianos 6 p; 25. Atkinson, Bosch, Morais en
Hjelmas 5V4 p; 29. Demirei 5 p; 30. Andrea-
sen 4 p; 31. Rechi VA p; 32. Stafrace 0 p.

ARNHEM - Zoals verwacht is de
dertiende en laatste ronde van het
schaaktoernooi om de Europese
jeugdtitel in Arnhem dinsdag een
formaliteit geworden. Alle duels
tussen de spelers in de top eindig-
den in remise. Ook de Sovjetrus
Gregori Serper, die een ronde eer-
der al zeker was van het kampioen-
schap, deelde het punt met de met
wit spelende Westduitser Stangl.
Het totaal van Serper werd daar-
door IOVa punten.
De Sovjetrus Drejev en de Tsjecho-
slowaak Hracek deelden de tweede

Laatste ronde
in schaakstrijd

formaliteit

plaats met anderhalf punt minder
dan Serper met nog een punt min-
derkwamen de Bulgaar Topalov, de
Brit Agnos en de Joegoslaaf Marko-
vic op de vierde plek terecht.
De Nederlanders stelden in dit toer-
nooi teleur. Loek van Wely haalde
door een zege op de Noor Hjelmas
nog juist de vijftigprocent (6 V2pun-
ten), een resultaat, dat beneden zijn
stand bleef. Jeroen Bosch verloor
van de Deen Borge en kwam niet
verder dan s/2 punten.

oefenvoetbal

HEERLEN - De resultaten van de sport-
prijsvragen zijn als volgt:
Lotto 52: eerste prijs, een winnaar, bruto
384.570,60; tweede prijs: twee winnaars,
ieder bruto 75.000; derde prijs: 98 winnaars,
ieder bruto 1.580,50; vierde prijs: 4.169 win-
naars, ieder 37,10; vijfde prijs 60.180 win-
naars, ieder 5.00. Cijferspel 52: eerste prijs:
geen winnaar. Toto 52: eerste prijs: geen
winnaar; tweede prijs: 3 winnaars, ieder
bruto 3.035,00; derde prijs: 79 winnaars,
ieder 288,10. Toto-gelijk 52: eerste en twee-
de prijs: geen winnaars; derde prijs: vier
winnaars, ieder 383,60; vierde prijs: 277 win-
naars, ieder 8.50.

OOST-BERLIJN - De Oranje-
handballers onder leiding van
Guus Cantelberg zijn tijdens de
34e editie van het Neujahrs-toer-
nooi in Oost-Berlijn als derde
geëindigd.

Het Nederlands team, zonder de
wegens ziekte verhinderde vas-
te krachten Jacques Josten en
Lambert Schuurs, begon het
evenement in de voorronde uit-
stekend met overwinningen te-
gen de latere toernooiwinnaar
Dinamo Berlin en een Berlijns
selectieteam. Tegen de Russi-
sche topploeg Tsjelnabinsk
werd een nipte nederlaag gele-
den met een doelpunt verschil.

Hoogspringgala in Simmerath
SIMMERATH - Op vrijdag 2 fe-
bruari is de absolute hoogspring-
elite te gast bij Carlo Thranhardt in
het Eifel-dorpje Simmerath. Tij-
dens de jaarlijkse meeting komen
liefst vijf mannen in actie, die ovei
2.40 meter hebben gesprongen.
Voor het eerst in de zevenjarige ge-
schiedenis van het evenement
'floppen' enkele russen over de lat:
Igor Paklin, Rudolf Povarnizin en
Olympisch kampioen Gannadi

Avdjenko. Ook van de partij is de
huidige wereldrecordhouder Ja-
vier Sotomayor uit Cuba (2.44 me-
ter). Het programma wordt gecom-
pleteerd door Hollys Conway, Pa-
trick Sjöberg, Dieter Mögenburg
en uiteraard Carlo Thranhardt zelf.
Aanvang van de meeting om 18.00
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar van-
af 10 januari in Aken (Mr. Chic),
Roetgen (Sporthaus Plum) en Sim-
merath (Sportshop Stollenwerk).

De beslissingen van het arbitra-
le trio vielen vooral in de slotfa-
se negatief uit voor Oranje. In de
strijd om de derde plaats ver-
sloeg het Nederlands team de
Zweedse topper Lugi Lund.

In de aanloop naar het EK-kwa-
lificatietoernooi, begin april in
Finland, speelt Oranje op 18 en
19 januari in het Oostduitse
Eisenach twee keer tegen de na-
tionale ploeg van de DDR.
In verband hiermee is het com-
petitieprogramma van het
weekeinde 20/21 januari een
week opgeschoven. In februari
reist de ploeg naar Reykjavik
voor een dubbelinterland tegen
IJsland.
Medio maart staat in West-
Duistland een toernooi op het
programma met deelname van
Oostenrijk en de Westduitse A
en B-ploeg. Tot slot speelt Oran-
je eind maart nog twee inter-
lands tegen België.

lemand die meer dan tevreden is
over het presteren van de Limbur-
gers is manager Frank Kemperman
van de draf- en renbaan in Schaes-
berg. „Ik ben blij dat de Limburgse
darf- en rensport zich het afgelopen
jaar zo in de picture heeft weten te
plaatsen", zegt hij. „Het is een wel-
kome steun in derug voor de baan,
omdat destijds in een advies met be-
trekking tot onze toekomst werd ge-
zegd, dat er in Limburg geen draf-
en rensportcultuur bestaat. Dat was
voor de onderzoekers een belang-
rijk punt om negatief te adviseren
over het voortbestaan van de baan.
Maar je moet niet vergeten dat je
een cultuur niet zo snelkunt opbou-
wen. We zijn nog niet zolang bezig,
maar de successen van de Limbur-gers zullen er zeker toe bijdragen,
dat deze tak van sport meer gaat le-
ven in de regio."

In de kruisfinale op nieuwjaars-
dag - Oranje was getuige van de
imponerende' oud-en-nieuwvie-
ring bij de Brandenburger Tor -
verloor de Cantelberg-brigade
zeer ongelukkig van Egypte.

biljarten
Maastricht

«mstreken KNBB

Ï'-Op deKlos 0-7'.an-Geulle 5-2
*'Igold-KOT 5-2?°rbeek-Klav. Vier 7-0
Ijsers-Keizer 0-7
|?V-Ulestraten 2-5
f*r-Vriendenkring 2-5
f«r3-BCM 0-7
*str. 2-Berceuse 7-0

tJ^rput-MBV2 0-7
F>ena-Vr.kring2 3-4
Rstr. 3-Voliere 0-7
fT-Heukske 2-5
INe-Rheingold 2 0-7
Pr-Vilt 2 . 4-3IPsers-Heer4 2-5
fcVlder-Gronsveld 5-2
|Men-Keer2 4-3
K*>ngold 3-Bunde 2 6-1
RdeKlos2-DOT2 2-5
l^2-Ulestr.4 0-7

7-0
jWerlach-Haverput2 7-0
iy Hidder-KOT3 5-2Kl|jd Raak-Op de Klos 3 2-5lassers 2-Bam 2-5
|>:ordia-Ulestr.s 5-2

fctonsveld2-KOT4 Tt-0
r'*n 2-Eijsden 2 2-5

2-5
iLpeertruid-Op deKlos 4 2-5lit>r-Noorbeek 2 5-2
„"^areth-Rheingold4 7-0

V;*str.6-Eijsdens 4-5
C''ere 3-Keemel 4 2-7
A^rbeek 6-DES 2 7-2
l'Jdßaak2-Keizer3 3-6

Mergelland3-Klossers 5 5-4
Vriendenkr. 4-Vilt 3 0-9
DbA
Volière-DeKeizer 2 5-2
KOT-BCM 2 5-2
Heer-Vriendenkr. 7-0
Sjaan-Berceuse 5-2
Heukske 2-Eendracht 2-5
MBV-Heer 2-5
Rheingold-Nazareth 7-0
Dbß
BCM-Wapen van Berg 5-2
Ulestr.-Gronsveld 5-2
Heer2-MBV2 5-2
Vriendenkr. 3-Heukske 7-0
Noorbeek-DOT 3-4
Vriendenkr. 2-Heer2 2-E

biljarten
District Z.-Limburg
Driebanden A
Voerendaal-Schinnen 3-4
Born-'t Luip 4-3
Gr.grubben-Wolfrath 7-0
Volkshuis-Societeit 5-2
Driebanden B
Apollo-DDK 2-5
Volkshuis-de Vink 2-5
Academie-OHZV 2-5
Modem-Kantje 2-5
Schaesberg-ABC 2-5
Driebanden C
Cebusta-Kantje 2-5
BCV-Brunssum 2-5
Volkshuis-St.hoger 2-5
OHZV-Modern 3-4
Touché-de Vink 3-4
ABC-Schaesb. 0-7
Driebanden D
Apollo-Union 4-3
Kantje-St.hoger 2-5
de Vink-Volkshuis 2-5
Treffers-OHZV 2-5
Libre
IA -Schaesberg-Tip 6-1

Volkshuis-Heukske 5-2
Benelux-Societeit 2-5
Born-Wilhelmina 2-5
Holtum-BVG 2-5
1B
BBC-De Keizer 2-5Vriendenkr.-St.Bavo 5-2N.Klossen-BCH 5-2
Volkshuis-Br.wapen 5-2
Caramb.-Schaesb. 2-5
IC
Juliana-Waubach 4-3N.klossen-Apollo 7_oSchaesb. 4-Academie 0-7St.hoger-Schaesb. 3 2-5
2A
HGK-TIP 2-5Kempke-Stein 5_2
Holtum-BVG 2-5Wilza-Heukske 2-5Benelux-Wolfrath 0-7
2B
deBluf-Societeit 2-5Sanderbout-Tjoba 5-2Wolfrath-Eikenboom 2-5Wilza-TIP !_g
HGK-Quick j_4
2C
Volkshuis-Klosje 2-5Schaesberg-Sibbe 5-2St.hoger-Lambertus 5-2LosBand-N.klossen 3-4
2D
Hoefijzer-Gebr.höfke 0-7
Los Band-Voerendaal 2-5
BBC-'t Ven g-1
DJB-Schaesberg 2-5Brunssum-deKeizer 2-5
2E
Carambool-ABC 4_3
Brunssum-N.klossen 5-2
Eikhagen-Hoefijzer 5-2
Vriendenkr.-Maria Gew. 2-5
Schaesberg-de Keizer 5-2
2F
N'klossen-OHZV 5-2
St.hoger-Hoefijzer 5-2

>Kantje-Schinnen 2-5> Waubach-Ransdaal 2-5iGebr.höfke-Schaesb. 2-5
> 3A
Wilhelmina-Volkshuis 2-7>Baandert-Meers 7-2>Societeit-Born 4-5>Eikenboom-HGK 8-1>Wolfrath-Maasband 4-5

> 3B
Sibbe-Onder Ons 4-5

IStßavo-Tjoba 5-4
)Eikenboom-Butting 3-6

'DDK-Baandert 2-7
iDJB-Maurits 7-2

3C
iABC-Treffers 2-7
!DJB-Irene 7-2
i Juliana-St.hoger 0-9
iWeustenr.-N.klossen 9-0

'Carambool-'tVen 4-5
Schaesberg-ABP 2-7

i4A
!Holtum-Kempke 4-5
i deßluf-Born 9-0 I> Tjoba-Maasband 0-9
iWolfrath-Gona 4-5
Benelux-Heukske 9-0
i 4B
! TIP-Maurits 5-4
!Lindenh.-Kempke 7-2
[ Nestje-Quick 2-7
Tjoba-Baandert 7-2

r 4C
> Gebr. Höfke-BBC 7-2
lTreffers-Brunssum 5-4
i Irene-BCH 2-7
i Vriend.-Zwaantje 3-6

Maria Gew.-de Keizer 5-4
I4D
!Klimmen-Eikhagen 4-5
! Hoefijzer-Beatrix 5-4
iBCH-DDK 5-4> N.Klossen-DJB 4-5
4E

! Beatrix-Apollo 5-4
! Zwaantje-Touche 7-2

DJB-N. Klossen 5-4
DDK-Academië 7-2
4F
Waubach-Sibbe 2-7
deKeizer-BCH 7-2'
Klosje-ABC 7-2
N.Klossen-Eikhagen 2-7
5A
O. Ons-Eikenboom 0-9
TIPT. deRails 2-7
Baandert-'t Luip 4-5
Kempke-Stein 2-7
Heukske-GONA ■ 7-2
5B
Maria Gew.-Heukske 9-0
GONA-Br.wapen 0-9
5C
Eikhagen-Hoefijzer 5-4
Irene-N.Klossen 7-2
Caramb.-Schaesb. 3-6
't Ven-DJB 7-2
deKeizer-Beatrix 7-2

badminton
Uitslagen Victoria interna-
tionaal up-graded (badmin-
ton)
Jeugd 1:
HE 1. J. v. Soerland (N); 2. J.M.
Sörensen (D). DE 1. P. Strom
(D); 2. T. Hoyer (D). HD 1. Sö-
rensen-Dalkiaer (D); 2. Heit-
mann-Zachariassen (D). DD 1.
Schippers-Bos (N); 2. Strom-
Hanssen (D). GD 1. Van Hoo-
ren-Van Soerland (N); 2.
Strom-Dalkiaer (D).
Jeugd 2:
HE 1.C. Gjerlov (D); 2. R. Ko-
foed (D). DE 1.C. Hanssen (D);
2. S. Linders (N). HD 1. Ko-
foed-Kristensen (D); 2. Gjer-
lov-Larssen (D). DD 1. Ander-
sen-Hanssen (D); 2. Grand-
dael-Schmidt (D). GDI.L. Pe-
tersen-Larsen (D); 2. Grandael-
Gjerlov (D).

Jeugd 3:
HE 1. T. Kümler (D); 2. R.
Tharsgaard (D). DE 1.B. Been-
hakker (N); 2. S. Korving (N).
HD 1.Tharsgaard-Kümler (D);
2. Dehli-Bjerring (D). DD 1. Jo-
hanssen-Clemessen (D); 2.
Korving-Ebben (N). GD 1. Jo-
hanssen-Kümler (D); 2. Cle-
menssen-Bjerring (D).
Jeugd 4:
HE 1. M. Joppin(Dld); 2. S. de
Jong(N). DE 1. J. Meulendijks
(N); 2. M. Trouerbach (N). HD
1. Lens-De Jong (N); 2.
Weyers-Maccaré(N). DD 1. Jo-
nathans-Senders (N); 2. Meu-lendijks-Kessels (N).

dameskorfbalj
Hoofdklasse A
Klimroos-Rosolo 2 6-6
Hoofdklasse B
Fortuna-Rosolo 2-8
Jes-NeverDown 3-5
Overgangsklasse A
Stormvogels-Gazelle 2-4
WO-Zigo 5-3
Vriendschap-Merels 2-6
Eerste klasse B
Fiducia-BlauwWit 6-6
Von. Girls-Olympia 1-7
Lottum-Dis 4-^j

Eerste klasse D
Omhoog-Avanti 2 6-7
Vessem-Flamingo's 5-5
Vitesse-Kraanvogels 2-5
Tweede klasse G
Klimroos3-Spoord. Girls 2-10
Vriendsch. 2-Kraanv. 2 5-4
Derde klasse B
KCNB2-Dis3 4-3

zaalkorfbal
Tweede klasse H

Excelsior-Or. Wit 11-10
Tilburg-Organon 14-12
Derde klasse P
Oude Gr.-Trega 12-14
Dot-Sirene 4-11
Geldrop-Ready 9- 9
Boemerang-Fortuna 7- 8
Res. tweede klasse P
Excelsior 2-Or.Wit. 2 8- 6
PSV 3-Organon 2 10- 8
OudeGr.-Trega 12-14
Zuid 1
RWB-Den Bosch 3-13
Deurne-Heerlen 5- 6
Kanaries-Wertha 7- 6
Mariarade-Eymerick 3- 2
Res. eerste klasse B
SDO3-OudeGr. 2 7- 4
Organon3,NKV2 8- 9
Rust R. 5-Mariar. 2 15- 4
Tweede klasse A
Excelsior 4-Organon 4 9- 9
SDO 5-Tilburg 4 14-12
Jong Br. 2-Fortuna 2 3- 5
Tweede klasse B
Excelsior 3-Sirene 4 15- 7
Derde klasse A
Kido 4-Trega 2 8-5
SDO 6-Rustß.7 7- 9
Vierde klasse A
Deurne 2-Oranje W. 4 5-7
Geldrop 2-Ready 2 9-16
NKV4-Denßosch2 4- 4
Vijfde klasse B
Eindhoven 4-Kido 5-6-7
Sportl. 5-Fortuna 5 10- 3
Zevende klasse B
Deurne 3-Heerlen 3 11- 1
OEC 3-Ready 3 6-12

zaalhockey
Heren
Eerste klasse
Racins-Concordia 6- 7

Geldrop-Venlo 10- 8
HMHC-Maastr. 9-11
Maastricht-Forward 9- 3
Tweede klasse B
Push-Rosmalen 11- 8
Hopbel-Oirschot 19- 6
WereDi-Mop 5- 7
Derde klasse A
Hod-Geleen 22- 4
Vierde klasse A
Bosdael-GroenWit 1-10
Dames
Vierde klasse A
Bosdael-Gemert 5-12

golfbiljarten
Ereklasse
Pappegaye-SNA 2-4
Taveerne-B. Balke 3-3
Biej Aold.-Pint 0-6
Krietje-GBC Kloth 1-5
BVEind-Hollandia 4-2
Stand
Maasgolf 9-17
SNA 10-16

,DePint 10-14
i Brand Taveerne 10-14

GBCKloht 10-11
Maasvallei 9- 8

.BVEind 10- 7

' Biej Aolders 10-6
Pappegay 10-5
Hollandia 10- 4
'tKrietje 10- 3

Midden-Limburg
Hoofdklasse; BVO 2-BVO 0-6
Madeira-Kwartel 3-3
Jagerslust-Riva 4-2
Grens-Dennenoord 3-3
Inrit-B. Pantal. 3-3
Stand
BVO 10-20

Riva 10-13 :
BVO 2 10-12
De Kwartel 10-11
Jagerslust 10-11
Black Pantalona 10- 9
Madeira 10-8
De Grens 10-7
Dennenoord 10- 5
De Inrit 10- 4

Eerste klasse
BVE2-AodHael 5-1
SNA2-OBKK 1-5
Hukske-De Hook 4-2
Heytse-Jagersl. 2 2-4
Lantaarn-De Berg 3-3
Stand
OBKK 10-17
BVE2 10-13
Hukske 10-13
DeLantaarn 10-12
De Berg 10- 9
Jagerslust 2 10- 9
SNA2 10- 9
De Hook 10- 8
Heytse 10- 8
Aod Hael 10- 2

Tweede klasse
De Breer-BVO 3 3-3
BCW-Lantaurn 2 2-A
Hoove-Gevelke 3-3
Jachthuis-BVE3 2-4
Klöss-Hukske 2 4-2
Stand
Deßreer 10-18
BVO 3 10-14
De Lantaarn 2 10-14
Gevelke 10-10
DeHoove 10-10
BVE3 10-10
BCW 10- 7
Jachthuis 10- 7
Klöss 10- 7
Hukske 2 10- 3

Derde klasse
OBKK 2-Breer 2 4-2

Meijel-BVN 4-2
Kwartel 2-Zwaan 6-0
Riva 2-Sjinderskoel 3-3
Dennenoord 2-DenTup 2-4

Stand
BVN 11-18
Den Tup 11-16
Riva2 11-14
OBKK2 11-14
De Kwartel 2 11-14
De Berg 2 10-12
Meijel 11- 8
Dennenoord 2 11- 7
Sjinderskoel 11-4
Deßreer2 11-1

Oude Mijnstreek
Hoofdklas
BGK-De Stern 4-1
DePint 2-Hanneman 3-2
De Koorn-AG Kirk 3-2
Ohmpia-OBK 4-1
Overbroek-Tolhoes 5-0

Eerste klas
B. Balke-Eikske 3-2
Broenssem-Olimpia 2 1-4
Trefpunt-Sjut 4-1
Kloth 2-Bocholtz 2-3

Tweede klas
Pumpje-D'r Sjörk 0-5
De Pint3-ENBK 3-2
Singel-Trefpunt 2 3-2
Voelender-Op't Gaat 4-1
OBK 2-Hoeskamer 4-1

Derde klas
Eikske 2-BGK 2 2-3
Hanneman 2-'tGeulke 4-1
AG Kirk 2-Olimpia3 3-2
Overbroek-Tolhoes 2 4-1

Vierde klas
Dr Sjutt-Pumpje 2 4-1
Eikske 3-t Hofke 5-0
GroeneD. CosyC. 1-4
Auwe M.-Pannesjop f 2-3

Woensdag 3 januari 1990 #21

Glasgow Rangers
verslaat Celtic

Twee treffers Van der Ark in Aberdeen
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / *muuW**muuwÈlK / *mMMMMMMMMMW /

Nic. Dassen aanhangwagens Garage Veneken B v vlTo^ï^h^rme^Ln u ?ludio Kerdel zeefdruk/oflset ■ESBBZBBI Plafond- en keukencentrum IM,l!l,l,l:WJJ!llWJ:l^
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voer. Geerweg 2A Sittard. 04490- industrie, familiedrukw. Kouvenderstr -sanitair cv. utu^^^ erneiae. Kipstr 30-32 Kerkrade 045-453416
L27^oJ<fndstraat 58 Monttort ?LHoeHnsbrk

h°fl12l17 L^,bi mw^mwwmimjimw^mwm Wand-enplafondstudio M , „, ■RilißÉ■:ti»na?:Kiii:i« 04744-2345. L Ortye drukken, het scheelt u stukken B.n'fl'il'U'B n. . _~,,, . n,. BUiUtUÉUWffI tww

"^^
lÉiMMtÉ*-,iÉÉi^^^ PlafOndbOUW Kerkrade B.V. m

Cnnr»nrii7Pnrpntnim MporlpnAuto Veneken B.V. Sittard-Beek Autocentr. Collaris-Europcar Drukkerij Schreurs Jo Kreutz Land graaf De Gast Schoonmaakbedrijf BV |ffi - S!S? - Sten van
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mjf^^\ \ Epilepsie?
\ tf^fc n rfm Zet jezelfniet buitenspel
-£*Jr*-X ' "»". ,V -^fo^lßp A Nederland telt ruim 90.000 mensen met

\jr%( '%' ëJH$L m epilepsie. Er is jaarlijks o.a. de nationale
'S\F \ * collec,e- Dit iaar is er no9 ie,s: de Epilepsie
Uj|^ > S^r^Ps*"^® Vereniging Nederland (EVN) bestaat 10

I^^ """fc^» ) J^fpHt 'SÉ&, Wl iaar Z'i 's een belangenvereniging van en
■k^^^^^*^>*# '^»*\ voor mensen met epilepsie. Dit jaar vinden

*^3I BR^^~~c lE^6^ \ vele re 9'onale en !okale infomarkten
\-^rjß |^^^*^£LV^ y. _J plaats. Waarschijnlijk ook in uw omgeving
\ JwuEPS^ 6E!„ee en^!?!^---"'"""' Kom lanQS Wij geven u graag alle informa-
\ _^I^-—"- tic- Ruim 90000 mensen hebben epilepsie, zijn enige
\__^_——" nieuwe leden dan teveel gevraagd?

Bel * (030) 52.35.78 EP,LEPS,E VEREN,GII,G MEDERUHOI is3&l
Hoe meer leden hoe ft A.VOV !SSS I NAT,ONAAL EPILEPSIE FONDS/
meer w^vS uw Muigen *V/A^ ?E J^^J"kunnen opkomen. EPILEPSIE EN MAATSCHAPPIJ | +»«^ Postbus 9587' 3506 GN utrecht

Alcohol en verk eer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden dat zij zelf wel zullen
uitmakenofze met een slok op gaan rijden
Enwie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DATKUN JE
NIET MAKEN

S'^gmmmWÊmWmWmWmWmmfF///¥%F I WW////velg Verkeer Nederland

mT -"Vak

/ -_\ fik Johan L. kreeg als gepensioneerd- .. -^B Bv «fl I chauffeur een hersenbloeding. Zijn
"m flfl HhÉ§ J 9 WtÊF he(ste wens was om toch zijn weke-

—Wk IIW lijks uitje te blijven houden. Dankzij
|9 ijfev V een aanvullende bijdrage van AVO

W\ ÉÊ mWt "■ J Nederland heeft hij nu een rolstoel
Bi 4^B Wk I waarmee hij naar zijn harmonieclub

mmm 11 kJR. I kan gaan.

■' or* 21 'iifl K «fc k 1 Als wettelijke regelingen niet toe-

■'■ reikencj blijken, kunnen vele gehan-
jf jB Hk_-_j3^fc-„ I dicapten op AVO-Nederland reke-

1 nen. Steun ons werk. Word lid!
Stuur mij nadere informatie I etgnn onsr -j «KV, AVO-Nederland
Poslcode/Dlaats vereniging voor arbeid en welzijn voor mensenv ' I met een handicap
Deze bon in gesloten envelop zenden naar AVO- I
Nederland,postbus 850, 3800 AW Amersfoort ! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort. Tel (033) 75 33 44. Giro 625000
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