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Terrorist werd in Geleense wijk al door zeven mensen herkend

Lindenheuvel was mogelijk
uitvalsbasis IRA-terreur

door jan a. c. de klerk
MELICK- De wijk Lindenheuvel in Geleen is vermoedelijk de
uitvalsbasis geweest van de van de bloedige IRA-aanslagen op
1 mei van dit jaar in Roermond en Nieuw-Bergen verdachte
lerse terrorist Gérard Hanratty (29). Vanafvanmorgen zes uur
is een aantal rechercheurs bezig met het verspreiden van op-
sporingsberichten in debrievenbussen van de 3000 woningen
in Lindenheuvel en het aanpalende wijkje Landgraaf om daar-
over meer aan de weet te komen. Van de tweede verdachte van
deze moordpartijen - Terence Gérard McGeough (30) - is in-
middels bekend dat hij opereerde van uit het Zweedse Malmö.
Hij woonde daar samen met een vriendin en zijn kind van drie
jaar.

Een team van vier rechercheurs van
de Centrale Recherche-Informatie-
dienst (CRI) in Den Haag, van de
Duitse federale misdaadbestrij-
dings-organisatie in Wiesbaden en
van het Limburgse opsporingsteam
zijn inmiddels naar Zweden ver-
trokken om daar samen met de
Zweedse politie verder onderzoek
naar te doen.

De nieuwe aanwijzingen zijn aange-
reikt door het Duitse recherche-
team dat oplossing zoekt voor Ira-
aanslagen die na de gebeurtenissen
in Roermond en Nieuw-Bergen in
Bielefeld, Duisburg en Düsseldorf
hebben plaatsgevonden.

De tip dat Hanratty in Lindenheu-
vel verblijf zou hebben gehad werd
al gauw door een winkelier in die
Geleense wijk bevestigd. Nader on-
derzoek in winkels, café's, bars, wo-
ningbouwvereniging en kamerver-
huurders wees uit dat nog een zestal
andere personen de ler terugken-
den als tijdelijke inwoner van hun
wijk. /"

In Zweden heeft de politie inmid-
dels huiszoeking verricht bij de
vriendinvan McGeough en daar on-
der andere kleding van die ler en
andere persoonlijke spullen en do-
cumenten over enkele van zijn rei-
zen - onder andere ook naarKreta -
gevonden. In hetkader van interna-
tionale rechtshulp heeft het Open-
baar Ministeriein Roermond aan de
Zweedse autoriteiten toestemming
gevraagd om Nederlandse recher-
cheurs aan het verdere onderzoekte
laten deelnemen.

De politie heeft gisteren ook beves-
tigd dat een getuige Hanratty in
augustus kort voor de aanslagen in
Limburg op 1 mei tussen Sittard en
Roermond in een trein heeft zien

zitten. Een sterke aanwijzing dat
McGeough bij de aanslag in Roer-
mond betrokken is geweest leverde

een Koermondenaar die zegt er 100
procent zeker van te zijn dat hij die
man kort na de aanslag achter de
schouwburg De Oranjerie in Roer-
mond via een passage naar de ande-
re kant van dat gebouwencomplex
heeft zien komen. Bij die aanslag
werd een Britse militair gedood en
twee anderen ernstig gewond. In
dezelfde nacht stierven in Nieuw
Bergen twee Britten toen een bom
onder hun auto bij de eerste bewe-
ging van het voertuig door een
kwikontsteking tot ontploffing
werd gebracht, Een derde Brit liep
daarbij levensgevaarlijke verwon-
dingen op.

" zie verder pagina 13

f onderzoeksleider majoor W. Kuppens toont het opsponngs-
lJet. Naast hem officier van justitie mrH. Droesen.
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Voor behoud koopkracht in 1989

Toeslag bovenop
kinderbijslag

Ito °nze Parlementaire redactie
- Met ingang van 1 ja-

«H ' 1989 komt er een toeslag bo-
»ofJj de kinderbijslag. Daarmee
**t £" Voorkomen dat gezinnen
*»chfinderen er in 1989 in ko°P-
o^l l op achteruit gaan. Door de
»iqd

aS gaat de kinderbijslag ge-
it ue'd met vier procent omhoog.
I^djpslag bedraagt voor één kind
e Sulden per kwartaal, voor
k^n meer kinderen 35,38 gul-

&«* kwartaal.
ito worden onafhankelijk

van de leeftijd van de kinderen ge-
geven. Bovendien zal de kinderbij-
slag volgend jaar op basis van de
prijsstijgingen met twee procent
stijgen. Daarvan wordt i,75 procent
reeds op 1 januari verwerkt, de rest
volgt op 1 juli.De toeslag op de kin-
derbijslag is geregeld in een wets-
voorstel, dat staatssecretaris De
Graaf (Sociale Zaken) gisteren by
de Kamer heeft ingediend.
Met de toeslag wordt tevens voorko-
men dat de invoering van een vaste
jaarpremie in guldens voor het zie-
kenfonds van 156 gulden voor vol-
wassenen en 78 gulden voor kinde-
ren (met een maximum van twee)
leidt tot koopkrachtverlies. Om
deze reden is ook gekozen voor de
aparte toeslag op de kinderbijslag.
Nu is de hoogte van het kinderbij-
slag mede afhankelijk van de leef-
tijd van kinderen.

Volgens De Graaf werkt de toeslag
het gunstigst voor gezinnen met
twee kinderen die van een mini-
muminkomen rond moeten komen.
Hier betekent de toeslag op dekin-
derbijslag een koopkrachtverbete-
ring van 0,6 tot 0,7 procent. Voor ge-
zinnen met twee kinderen met een
inkomen van circa 80.000 glden bru-
to is het koopkrachteffect van de
kinderbijslag-operatie 0,3 procent.
De toeslag op de kinderbijslag kost
het rijk volgend jaar 165 miljoen
gulden en in de daaropvolgende ja-
ren 220 miljoen. De verhoging van
de kinderbijslag op basis van prijs-
stijgingen is daarin niet verwerkt.
Deze kosten worden geschat op cir-
ca 100 miljoen gulden over heel
1989.

Het weer
terW^n koude heldere nacht

er overdag geleidelijk
W bewolking opzetten. Uit
*C bewolkingkan wat lichte
ty^w vallen. De sneeuw zal
\^r niet langblijven liggen
Vr! de temperatuur komt
V a£ rond de 3 graden bo-
4^. "ui. De komende nacht
K{ Qe temperatuur tot rond
Jo^Hespunt. De wind is
C"westelijk en matig.
'^ff actuele informatie be-
S ,eöde het weer in Limburg

Ul« bellen 06-91122346.

PIRA
MELICK- De politie zoekt bij
de oplossingvan de aanslagen
in Roermond en Nieuw-Ber-
gen niet naar IRA maar naar
PIRA-terroristen. Ook in het
pamflet dat in Lindenheuvel
wordt verspreid wordt die af-
korting gebezigd.

Leider majoor Kuppens van
het Limburgse opsporings-
team: „Van meet af aan heb-,
ben wij gesprokenover PIRA.
Dat staat voor Provisional
Irish Republican (voorlopig
lers Republikeins Leger).

De IRA geldt als een mantel-
organisatie die vecht voor
aansluiting bij de onafhanke-
lijke republiek lerland.

De PIRA is daar tegen de wil
van de IRA een afscheiding
van die vooral terreurdaden
tegenBritten op het vasteland
pleegt.

Nieuw bod
Toen het overleg na ruim anderhalf
uur dreigde vast te lopen, kwamen
de politieministers plotseling met
een nieuw bod dat wel in grote lij-
nen tegemoet kwam aan de eisen
van de bonden. Voor voorzitter
Leen van derLinden van de Neder-
landse Politiebond was dat een vol-
slagen verrassing. „Het leek erop
dat de zaak zou mislukken. Maar na
een korte schorsing waren deminis-
ters ineens bereid een groot deel
van onze eisen in te willigen."

De uitkomst van het overleg bete-
kent dat politiemensen een tijdelij-
ke salarisverhoging, afhankelijk

van de rang variërend van 450 tot
750 gulden bruto per jaar, tegemoet
kunnen zien. Aanvankelijk zou de
politie er op 1 januari600 gulden per
jaar op achteruit gaan. Het bod
komt dicht in de buurt van de eis
van de bonden, die om twee perio-
dieken (60 gulden per maand) had-
den gevraagd. Volgende week
maandag zullen de bonden het
voorstel van het kabinet zonder ad-
vies voorleggen aan de leden. Voor-
zitter Ger Koffeman van de Alge-
meen Christelijke Politiebond, met
22.000 leden de grootste vakbond
voor de politie, verwacht dat de ach-
terban het bod zal accepteren.

Positief
Ook in politiek Den Haag is de uit-
komst van het politie-overleg posi-
tief ontvangen. Premier Lubbers zei
maandagavond op een CDA-bijeen-
komst in Spijkenisse blij te zijn dat
overeenstemming was bereikt.
VVD-fractieleider Voorhoeve ver-
wejkomde het akkoord als 'heel po-
sitief.

vandaag
W Lou de Jong rondt

levenswerk af.
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# Sonja Barend: „Ik laat
al meer dan
voldoende van
mezelf zien."
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# De wijk Zeswegen is
tevreden over het
onderzoek naar
bodemvervuiling.
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# Stuttgart overtuigd

van succes.

# Bonfrere, goeie
papieren bij MW.

# Mitchell uitgekeken
in Kuip.

Door dronken chauffeur
Wegenwachter

aangereden
GELEEN - Een wegenwachter van
de ANWB raakte zondagavond «p
de snelweg in Geleen ernstig ge-
wond toen luj door een passerende
bestelbus werd gegrepen.

Het ongeval gebeurderond midder-
nacht op het traject Maastricht-
Weert, vlak voor tankstation Swen-
tibold. De wegenwachter was op de
vluchtstrook bezig met het repare-
ren van een gestrandeauto. Toen de
man om het voertuig heen liep,
werd hij op de vluchtstrook door
een voorbijrijdende auto geschept.

Het slachtoffer kwam tientallen me-
ters verder op het wegdek terecht.
Gisteren verkeerde hij nog in le-
vensgevaar. De bestuurder van de
bestelbus verkeerde onder invloed
van alcohol. Hij bezat pas enkele da-
gen een rijbewijs.

De politie van Geleen verzoekt
eventuele getuigen van dit ongeval
met haar daarover in contact te tre-
den.

VVD tegen hogere
accijns of BTW

WOERDEN - De WD is gekant te-
gen een verhoging van de accijns op
diesel en LPG om zo de tegenval-
lende aardgas-inkomsten voor de
overheid op tevangen. De suggestie
van premier Lubbers de verlaging
van het BTW-tarief van 20 naar 18,5
procent te beperken, vinden de libe-
ralen 'voorbarig.
Fractievoorzitter Joris Voorhoeve
van de WD heeft dat gisteren ge-
zegd op een spreekbeurt in Woer-
den. Volgens Voorhoeve hoeft het
kabinet pas komend voorjaar te be-
slissen over maatregelen om de
strop van anderhalf miljard op de
aardgasinkomsten op te vangen.
Lubbers stelde onlangs binnen het
kabinet voor om de voor volgend
jaar afgesproken verlaging van de
BTW te beperken, door het hoogste
BTW-tarief op 19 in plaats van 18,5
procent te brengen. Op die manier
kan een flink deel van de aardgas-
tegenvaller worden opgevangen.
Door de lagere olieprijzen en dollar-
koers krijgt de overheid minder
voor het aardgas.

Kabinet komt bonden tegemoet — acties opgeschort

Ruim honderd miljoen
extra voor politie

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De protestacties van
de politie zijn voorlopig van de
baan, nu het kabinet en de politie-
bonden overeenstemming hebben
bereikt over een tijdelijke salaris-
verbetering. Het kabinet is bereid
om voor een periode van twee jaar
ruim 100 miljoen gulden extra uit
te trekken voor de politie. Boven-
dien is de inkrimping van het aan-
tal politiemensen voor die tijds-
duur opgeschort, waardoor ruim
450 banen behouden blijven. Ook
hebben de twee politieministers
Van Dijk en Korthals Altes de bon-
den gegarandeerd dat er geen ge-
dwongen verhuizingen van politie-
mensen zullen plaatsvinden.

Het akkoord tussen kabinet en poli-
tiebonden kwam gisteravond tame-
lijk onverwacht. In een eerder sta-
dium had het kabinet 50 miljoen
gulden voor twee jaar geboden,
waarmee een bezuiniging van pre-
cies hetzelfde bedrag teniet werd
gedaan. Voor de bonden was dat
echter onaanvaardbaar. Het zou be-
tekenen, dat de politie er geen cent
op vooruit zou gaan. Gisteren is dat
standpunt aan de minigters meege-
deeld.

# Het positieve resultaat in het politie-overleg werd gisteravond nogal verrassend bereikt door- y.l.n.r. - Ger Koffeman, voorzitter van de Algemeen Christelijke Politiebond, Leen van der
Linden, voorzitter van deNederlandse Politiebond en de politieministers Korthals Altes en Van
Dijk.
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Spektakulaire
prestaties in

Concertafdeling
KERKRADE - Het is moeilijk precies aan te geven wat het meest opmer-
kelijk was tijdens de derde wedstrijd in de Concertafdeling, die afgelo-
pen zondag in de Rodahal van Kerkrade gehouden werd: de hoge pun-
tentotalen die door de Koninklijke Harmonie van Thorn (352) en Fanfare
Concordia uit Ulestraten (345) werden behaald, de uitstekende concer-
ten die door beide orkesten werden gegeven of de variatie en de hoge
moeilijkheidsgraad van het repertoire. Waarschijnlijk was het de combi-
natie van deze factoren, die deze wedstrijd -voor het eerst door de Lim-
burgse Muziekbond alleen georganiseerd - zo bijzonder maakte. Een
kleine duizend toeschouwers - toch enigszins tegenvallend - in de zaal
en vele duizenden via de microfoons van Radio Limburg hebben in ieder
geval kunnen genieten van blaasmuziek, die het predikaat 'superieur'
pas echt verdient.
De spits werd afgelopen zondag op su-
blieme wijze afgebeten door de Ko-
ninklijke Fanfare van Ulestraten onder
leiding van JacquesClaessens, diehet

orkest vanafzijn jeugd tot begin dit jaar
als saxofonist gediend heeft. Zeker
voor hem zal deze prestatie dan ook
een extra dimensie hebben gehad.
Zonder meer gedurfd was het optre-
den van Concordia: zowel wat musi-
ceerwijze betreft als qua repertoire-
keuze. De uitzonderlijke hoge tempi en
de enorme contrasten in Van Lijn-
schootens Ouverture Sportive geven
dit werk iets speels en geraffineerds
maar stellen een orkest ook voor de
hoogste problemen op het gebied van
ensemblespel.

En dan The Three Storms, de nieuwste
compositie van Hardy Mertens - een
bijzonder geslaagde, zeer spektakulai-
re, maar ook razend moeilijke compo-
sitie. Het werk vraagt door zijn verwij-
zingen naar de jazz, met zijn complexe
ritmen en virtuoze thema's, het uiterste
niet alleen van de drie solo-saxofonis-
ten, maar ook van de 'begeleidende'
fanfare. Concordia wist alle klippen op
schijnbaar moeiteloze wijze te omzei-
len en werd daarvoor op overvloedige
wijze beloond. Een prachtige klinken-
de fanfare (alleen het slagwerk was af

en toe te hard) kreeg precies waar zij
recht op had.
Dat laatste kan zonder meer ook ge-
zegd worden van de Koninklijke Har-
monie van Thorn onder leiding van Jan
Cober, die evenals Claessens bij Ule-
straten zijn eerste muzikale stappen
als 'Bok' heeft gezet. Cober is inmid-
dels uitgegroeid tot een van de beste
dirigenten in Nederland, die met een
van de beste amateur-blaasorkesten

van ons land uiteraard tot verrassende
resultaten komt. In de Rodahal werd
het hoogst denkbare rendement uit dit
samenwerkingsverband gehaald. De
uitvoering van de Variations sur vn
thême Pentatoniquevan Goorhuis was
zo mogelijk nog indrukwekkender dat
Stranvinsky's balletsuite Petrouchka,
waarmee het concert werd afgesloten.

In ieder geval waren beide werken niet
meer terug te kennen in vergelijking

met een half jaar geleden, toen de
Bokken op het gezamenlijk concert in
Thorn hetzelfde programma uitvoer-
den. Waar zich toen enorme inzinkin-
gen manifesteerden, wist het orkest in
een ware 'speelroes' boven zijn eigen
mogelijkheden uit te stijgen. Een wel-
dadige orkestklank, zinderende span-
ning en sprankelende virtuositeit wa-
ren het gevolg. Een concertavond om
niet snel te vergeten.

Jos Frusch

" Jan Cober leidde deKoninklijke van Thorn tijdens een fantastisch concert in de Rodahal.

Limburgse
kampioenen
in Hilversum
HILVERSUM - Davy Janssen
van harmonie St. Caecilia uit
Geulle is de enige Limburgse
deelnemer aan de kampioens-
wedstrijd voor solisten en kleine
ensembles van de FKM, die het
kampioenschap wist te behalen.

In de KRO-studio te Hilversum
behaalde hij in de tweede divisie
103 punten. Hij bleef daarmee
Pascal Hanneman van Philo-
mena Chevremont een puntje
voor. Het enige Limburgse en-
semble, dat met de hoogste eer
ging strijken was afkomstig van
de Oude Harmonie van Eijsden.
In de ere-divisie werden de
slagwerkers Raymond Spons
en Danny van de Wal met 111
punten kampioen.

In de andere afdeling ging het
kampioenschap naar deelne-
mers van andere FKM-bonden,
alhoewel er door diverse Lim-
burgse solisten en ensembles
goed werd gepresteerd. Zo
kreeg een fluitensemble van
Concordia Obbicht en Aurora
Grevenbicht in de eerste divise
102 punten, waarmee een twee-
de plaats werd bereikt.

Ook in deeredivise leverden en-
kele Limburgers goede presta-
ties: Kristi Hemen van Elisabeth
Landgraaf behaalde 107 punten
en bleef daarmee slechts twee
punten achter op de kampioen,
Masha Schuit uit Amstelveen.

Ook Bram Sniekers van St. Mi-
chael Thorn (104,5 punten) en
Roger Creusen van St. Caecilia
Spekholzerheide (108 punten)
presteerden uitstekend in deze
afdeling.

Matig lustrumconcert
Universiteitsorkest

MAASTRICHT - Hoogtepunt van
het concert dat het Universiteitsor-
kest Limburg vrijdagavond ter gele-
genheid van zijn tienjarig bestaan in
de Maastrichtse Annakerk gaf, was
de uitvoering van een nieuw werk
van Matty Niël: 'Metamorphosen
und Keraus'. Dit divertimento voor
symfonieorkest, dat met financiële
steun van het 'Fonds voor de
Scheppende Toonkunst' bij de
Maastrichtse componist besteld
was, werd op een verrassend muzi-
kale wijze door het amateurorkest
0.1.v. Arnaud Brand uitgevoerd.

Het op de eerste zes maten van
een pianosonate van Joseph
Haydn gebaseerde twaalftoonsstuk

werd qua tempo voorzichtig aange-
pakt, waardoor het ondanks de on-
vermijdelijke technische tekortko-
mingen bij diverse orkestleden 'ver-
staanbaar' en met een opvallend
duidelijke intentie werd verklankt. In
het programmaboekje was overi-
gens het Niël-artikel uit het Lim-
burgs Dagblad van 18 oktober let-
terlijk overgenomen, zonder bron-
vermelding en dus hoogstwaar-
schijnlijk ook zonder toestemming.
Bij de Rijksuniversiteit Limburg
schijnt men de slechte naam op het
gebied van klakkeloos copiëren
kost wat kost te willen handhaven...

Voorafgaande aan deze première
bracht het universiteitsorkest uit

Mozarts opera 'Idomeneo' de
ouverture en enkele delen ballet-
muziek ten gehore, die ik het orkest
al eens eerder (en veel beter) heb
horen spelen. De stelling dat een
beroepssolist een amateurensem-
ble boven zichzelf uit kan tillen,
werd in dit concert niet geheel be-
waarheid. Klarinettist Sjef Douwes
gaf een gevoelige, maar gelukkig
van sentimentaliteit gespeende
vertolking van het eerste klarinet-
concert van Carl Maria von Weber.
Hij slaagde er echter amper in de
orkestmusici hoorbaar op niveau te
trekken; vooral de koperblazers
bleven in het midden van het mid-
dendeel duidelijk problemen met de
toonvorming houden. Twee feeste-
lijk onzuiver klinkende delen uit de
'Royal Fireworkmusic' van G.F.»
Handel besloten dit al met al matig
lustrumconcert van en door het Uni-
versiteitsorkest Limburg.

Peter P. Graven

'Grenzen aan de taal' krijgt zo goed als zeker vervolg

Geslaagd poëziefestival
in Heerlense schouwburg

HEERLEN - De eerste editie van
het poëziefestival 'Grenzen aan de
taal' dat afgelopen weekeinde in de
Heerlense Stadsschouwburg werd
gehouden, mag een succes worden
genoemd. Zowel organisatoren,

als subsidiënten ble-
ken zeer tevreden over het verloop
van het festival en lieten doorsche-
meren dat er voldoende basis is om
komende jaren op voort te bouwen.

Drie dagen lang lazen vijftien dich-
ters uit binnen- en buitenland- de
Fransman Jean Orizet was niet ko-
men opdagen - voor uit eigen werk
en spraken met elkaar over het the-
ma tijdens het symposium, dat za-
terdag gehouden werd. „Er zijn al
pratende en denkende over 'Gren-
zen aan de taal' ideeën ontstaan

waar je normaal niet bij stilstaat", al-
dus Wiel Kusters, deelnemer en
mede-organisator van het festival,
die het heerlijk vond ook eens in
eigenr vertrouwde omgeving met
collega's te kunnen discussiëren en
spreken. „Er zijn nog geen conclus-
sies getrokken, dit was pas een
eerste aanzet. Wellicht zou je bij
een volgende editie bij hetzelfde
thema kunnen blijven. Óp die ma-
nierbouw je iets op. Het is een heel
organisch thema, dat je vanuit vele
invalshoeken kunt benaderen."

Aangezien het verloop van het fes-
tival iedereen tot tevredenheid

t stemde en de publieke belangstel-
ling zeer redelijk mag worden ge-
noemd („Wat dat betreft hebben wij
de eerste editie van Poetry Interna-

tional, waar zon twintig mensen in
de zaal zaten, royaal geklopt", al-
dus Wiel Kusters) is de kans zeer
groot, dat het festival een vervolg
krijgt. Ook wethouder Jos Zuid-
geest van de gemeente Heerlen,
een van de subsidiënten, liet zich in
dergelijke bewoordingen uit. „Voor
de gemeente tellen drie aspecten",
aldus Zuidgeest. „De breedte van
het cultureel aanbod, de kwaliteit
en de aanwezigheid van een mini-
mum draagvlak. Aan deze voor-
waarden werd tijdens dit festival
ruim voldaan."

Zondagmiddag was defoyer van de
Kleine Zaal sfeervolle ambiance
van de presentaties van zes Lim-
burgse dichters: Hans Berghuis,

Frans Budé, Leo Herberghs, Ma-
nuel Kneepkens, Wiel Kusters en
Hans van de Waarsenburg. Een
heel ongedwongen poëziemiddag,
waarop de dichters een door hen
zelf gemaakte selectie uit hun werk
voordroegen. Dat de een in zijn pre-
sentatie meer gevoel voor timing,
opbouw, variatie en spanning aan
de dag legde dan de ander doet
niets af aan de geslaagde opzet
van deze middag als zodanig.

Van bloedserieuze dichters, die
nietsbegrijpende mensen met uit-
gestreken gezichten onbegrijpelijke
gedichten voorlezen - een beeld
dat al snel bij mij opkomt bij mani-
festaties als deze - was in het ge-
heel geen sprake. Ernst en humor,
ontroering en vertedering, levens-
angst en levensvreugd; al deze ele-
menten gingen hand in hand op
deze middag, die de verschillende
facetten van de dichtkunst op
boeiende wijze belichtte. 'Dichten
blijft een ding van klank, van kleur,
gevoel en woord' schreef de grote
Limburgse dichter Pierre Kemp.
Zijn 'volgelingen' hebben zich deze
zin klaarblijkelijk goed in hun oren
geknoopt.

Jos Frusch

Gesplitst LSO mei
'heerlijk avondje'

MAASTRICHT - Amper is de
Goedheiligman zaterdag in ons
land gearriveerd, of dekijk-luiste-
raars in de volle Staarzaal kregen
'het heerlijk avondje' reeds voor-
geschoteld. Het Limburgs Sym-
phonie Orkest dat hiervoor ver-
antwoordelijk was, trad 0.1.v. Sin-
terklaas' landgenoot Salvador
Mas Conde gesplitst aan. Eerst
speelden twaalf blazers plus con-
trabassist heel spiritueel Mozarts
'Gran Partita' en na de pauze gaf
LSO's eerste concertmeester Gil
Sharon, geassisteerd door twin-
tig strijkers en de dirigent als
cembalist een romantische ver-
tolking van Vivaldi's 'Vier Jaarge-
tijden.

'Na Mozart is er wel andere muziek ge-
komen, maar geen betere' heeft de
historicusKarel van het Reve ooit eens
beweerd. Wanneer Mozarts werk altijd
zo spiritueel op het vereiste klassieke
niveau uitgevoerd wordt als afgelopen
zaterdag in de Staar, heeft hij beslist
gelijk. De Serenade nr.lo uit 1781, bij-
genaamd 'Gran Partita', werd zonder
een moment van muzikale inzinking
gespeeld, bijna perfect, ondanks de
lengte van het stuk. Om niet boven de
vijftig-minuten-grens uit te komen had
men een groot aantal herhalingen (zo-
als helaas die van de trio's in beide
menuetten) weggelaten. Er was volop
variatie in de speeltrant aangebracht.

Terwijl het ene menuet een meer statig
karakter had, klonk het andere eerder
dansant. Er kwamen ook grote ver-
schillen qua tempo voor. Het Roman-
ze-adagio was mogelijk enigszins aan
de trage kant en het slotdeel, een ras-
echt rondo, werd in een iets fe vlug
tempo gespeeld, wat een 'bijna strui-
kelen' tot gevolg had. Maar datwoog in
genen dele op tegen de fraaie verklan-
king van het geniale Tema con Varia-
zioni', dat eraan voorafging.

Bij de uitvoering van Antonio Vivaldi's
'Le Quattro Stagioni' leidde Salvador
Mas Conde het LSO-strijkorkest
'authentiek' vanaf het cembalo. Des-
ondanks kregen we geen authentieke
barok-interpretatie te horen, zoals die
door gespecialiseerde ensembles
(Ton Koopman!) tegenwoordig ge-
bracht wordt. Nee, deze vertolking
deed eerder romantisch aan, zo in de

ilstijl van het befaamde ensemble | (
sici'. Solist Gil Sharon beroerde
langzame delen, vooral in die va"
Zomer' en 'de Winter', gevoelige *
ren en was daarentegen onstuii"
sommige vlugge delen - een uit*
ring die ongetwijfeld bij velen tol
verbeelding gesproken moet heb^
Zowel de blazerssectieals de strijd
groep werd voor het 'heerlijk (rnitfjj
javondje' met een langdurig apr*
bedankt. De Spaanse Duitser (of^
se Spanjaard?) Salvador Mas COj
toonde wederom dat onder zijn l^klasse-concerten tot de orde va"
LSO-dag (gaan) behoren.

Peter P. &*

0 Salvador Mas Conde, ve<t
woordelijk voor een 'hes
avondje' bij het LSO.
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Salade
Méditerranée
Benodigdheden voor deze salade: 1
avocado, V* komkommer, V\ rode
paprika, V' 4 prei, 100 g belegen
Goudse kaas, 1 sinaasappel, Vt
krop ijsbergsla, Vt dl yoghurt, Vt
bekertje zure room, zout, peper, pa-
prikapoeder, 1 el fijngesneden dil-
le, 1 teentje knoflook, 1 augurk.

Snijd de avoca3o overlangs door.
Klap hem open, verwijder de pit en
trek er voorzichtig de schilaf. Snijd
de avocado dan in plakjes. Schil de
komkommer en snijd deze even-
eens in plakjes. Verwijder zaad en
zaadlijsten uit depaprika en snijdin
blokjes. Was de prei, snijd in dunne
ringen en was nogmaals zorgvuldig.

Snijd de kaas eveneens in blokjes.
Schil de sinaasappel en wip er de

partjes uit, zodanig dat het vlies
achterblijft. Was en droog de ijs-
bergsla en scheur in stukjes met
verwijderingvan de harde nerf.

Roer voor de saus de yoghurt met
de zure room, zout, de kruiderij en
de dille glad. Pers het teentje knof-
look erin uit enroer de fijngesneden
augurk erdoor. Schep de ingrediën-
ten door de saus en serveer de sala-
de.
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Harde opstelling van werkgevers verwacht

FNV-bonden vormen één
front bij CAO-overleg

Van onze redactie economie

VERDAM - De FNV-bonden willen tijdens de komende
' onderhandelingen nauwer dan tot nu toe met elkaarl n?Wer,len' Als onderhandelingen in verschillende secto-e?oeizaam verlopen, zullen de bonden de gesprekken zó

>ili ProDeren -f te stemmen, dat werknemers in ver-eende bedrijfstakken tegelijkertijd actie kunnen voe-

Volgens arbeidsvoorwaarden-coör-
dinator Jacob Draijer was dat vorig
jaar ook al de taktiek van de werk-
geversonderhandelaars: „Dan is het
onze 'verdienste' dat we die maatre-
gelen hebben weten tegen te hou-
den. Maar de bonden zullen niet in
deze strategie trappen en hun eigen
eisen blijven stellen."
Volgens Draijer is verlenging van
de werkweek zoals werkgevers dat
willen, volledig in tegenspraak met
hun toezeggingen op centraal ni-
veau. Zij beloofden in het Najaars-
overleg met bonden en kabinet zich
te zullen inzetten voor meer werk-
gelegenheid.

tisp e-k heginnen de onderhan-ssen in de bouw en bij Hoogo-ue FNV verwacht dat de
J?evers zich daarbij hard zullen,
el^n en afschaffing van de 38-
-ri„ rkweek, roostervrjje dagen

VTJT-regeling zullen eisen.

"Tumult in deKnesset, het Israë-
lische parlement. De linkervleugel
weigerdegisteren zich de eed te la-
ten afnemen door de parlement-
oudste, Yair Sprinzak, lid van de
rechts-extremistische partij Mole-
det, omdat deze tijdens een toe-
spraak - wederom - had ver-
klaard voorstander te zijn van
uitwijzing van alle Palestijnen
uit bezet gebied. De linkse parle-
mentariërs verlieten daarop de
zaal en weigerden de eed af te leg-
gen na terugkeer. Ook buiten het
Knesset-gebouw werd betoogd.

CDA tegen
baby's op
bestelling'

Üalf *JAAG - Minister Kort-
ing Altes van Justitie moet
iw Wettelijke maatregelen ne-
mSat; gen internationale orga-
sjs . les die op commerciële ba-
,en *! ons land bemiddelen tus-

ï^gmoeders en wensou-nj^- De CDA-Kamerleden La-
f
6n Zoutendijk drukken inVihJ telÜke vragen de be-man op het hart niet de

de >oten op de behandeling in
Wip mer van de notitie 'kunst-
ig."e bevruchtingstechnie-
\ ü Seide christen-demoera-
ir4 d*IJzen1Jzen op het feit dateen be-
°t> ?ehngsbureau voor 'baby's
% te Frankfurt in
Vin- 1987 op last van de
*H d Qllitse justitie is gesloten
tivjt aar°P heeft besloten de ac-
"Uat en naar Nederland te ver-
ffcd Sen 'vanwege het gunstige

uerlandse klimaat.

De onderhandelaars van de FNV-
bonden zullen regelmatig met el-
kaar overleggen over de stand van
zaken om te voorkomen datbonden
straks met slechte onderhande-
lingsresultatenin bepaalde sectoren
tegen elkaar worden uitgespeeld:
„De tendens van de werkgevers is
om het arbeidsvoorwaardenbeleid
steeds verder te decentraliseren.
Dat vereist van ons uit een betere
cordinatie in verband met de wen-
sen die wij als bonden centraal heb-
ben geformuleerd." De FNV wil dat
de beschikbare loonruimte evenre-
dig wordt verdeeld voor loonsver-
betering, scholing en werkgelegen-
heidsbeleid.
Mocht het eventueel tot acties ko-
men, zullen de gezamenlijke FNV-
bonden hun leden in andere secto-
ren oproepen tot solidariteitsacties.
Draijer vertrouwt erop dat de leden
daar uit 'welbegrepen eigenbelang'
aan mee zullen doen.

biimen/buitenland

Leiding beroept zich op de bijbel

Hilversumse school
tuigt leerlingen af

"an onze correspondent

W-VERSUM - In Hilversum is
Hie en onderwijsinspectie

ver onderzoek begonnen naar
W.'J^nde mishandeling van
«üsh^en van de Petrus Dathe-
f 0 °asisschool, een schoolop re-

grondslag. Aanlei-
lun jt?.t net onderzoek is de mis-
ion ng van een twaalfjarige
k en- De ouders deden aangif-
f. "^dat de leerling door een le-
(,0 w^rd afgeranseld met een
2je len knuppel, wegens een ru-
De

,met een andere leerling.
Irj 331- narr» hem mee naar een
'oka ï van net gymnastiek-
C!' sloot de deur af en sloeg
de h ;, lenkeer met de knuppel op

DlUen. Bij pogingen zich los te

rukken liep de jongeneen bloed-
uitstorting op een bovenarm op.
Toen zijn ouders dit hoorden,
gingen ze naar de politie.
Volgens de Hilversumse politie
worden kinderen op deze school
regelmatig mishandeld. Bij een
eerdere aftuiging moest een
meisje met twee gescheurde

trommelvliezen in een zieken-
huis worden opgenomen. De po-
litie vermoedt dat het niet alleen
bij deze twee incidenten is geble-
ven.
De school beroept zich óp de Bij-
bel, waarin lijfstraffen voor kin-
deren gerechtvaardigd worden.
Directeur J. A. van der Ploeg van

de Petrus Dathenusschool ont-
kent de voorvallen echter niet.
Hij weigert echter commentaar,
omdat hij wil wachten, totdat de
justitie zich uitspreekt over de
aangifte van mishandeling van
een 12-jarige jongen.

De Hilversumse PvdA-wethou-
der van onderwijs R. Bruns-
Been heeft geschokt gereageerd
op de berichten van lijfstraffen
op de reformatorische basis-
school.Het slaan van mensen, en
zeker van kinderen, is volgens
haar op geen enkele manier goed
te praten. „In Nederland mag je
bovendien niemand slaan," al-
dus Bruns-Been. In het wetboek
van strafrecht is het slaan van
mensen zelfs strafbaar gesteld.

Arrest Hofgelijk aan vonnis rechtbank

Moordenaar van Heijn
krijgt opnieuw 20 jaar

AMSTERDAM - De ontvoerder en
moordenaar van Ahold-topman
Gerrit Jan Heijn, de 46-jarige F.E.
uit Landsmeer, is gisteren door het
gerechtshof in Amsterdam veroor-
deeld tot 20 jaar cel en terbeschik-
kingstelling van de regering. Tegen
E. was levenslange gevangenisstraf
geëist.
E. werd veroordeeld wegens de ont-
voering van en moord op de 56-jari-
ge Heijn op 9 september vorig jaar
en afpersing van het Ahold-concern
en defamilie van devermoorde top-i
man. De rechtbank in Haarlem leg-
de E. in julidit jaareveneens 20 jaar
cel op en tbr. Tegen dit vonnis ging
de verminderd toerekeningsvatbaar
geachte E. in beroep. Tbr vond hij
geen probleem, maar tegen 20 jaar
cel maakte hij bezwaar. Ook in
Haarlem eiste het openbaar ministe-
rie levenslange celstraf.
Het arrest van het Gerechtshof
kwam in grote lijnen overeen met
het vonnis van de rechtbank in
Haarlem die E. tot eenzelfde straf
veroordeelde. Ook het Hofachtte de
ontvoering, moord en afpersing be-
wezen. Daarbij werd in overweging
genomen dat E. lang tevoren plan-
nen daartoe had gemaakt en zonder

mededogen de hem tevoren niet be-
kende Gerrit Jan Heijn had om het
leven had gebracht na hem ruim
twaalf uur lang van zijn vrijheid te
hebben beroofd. E. heeft zich vol-
gens het Hofniet ontzien om in kille
berekening iemands leven en het le-
vensgeluk van anderen op te offe-
ren aan op eigen genoegdoening ge-
richte voornemens.

Brinkman bepleit
duurdere entree
voor musea en

podiumkunsten
AMSTERDAM - Minister Brink-
man (Cultuur) heeft gisteren gepleit
voor een verhoging van de toe-
gangsprijzen voor voorstellingen
van gesubsidieerde kunstinstellin-
gen zoals podiumkunsten (muziek,
dans, opera en toneel) en musea. De
bewindsman ziet tariefsverhoging
naast sponsoring en fondsenwer-
ving als een mogelijkheid voor de
kunstinstellingen om hun eigen in-
komsten te vergroten.
De minister hield zijn pleidooi voor
hogere prijzen van toegangskaartjes
voor een gehoorvan werkgevers op
het gebied van podiumkunsten trj-
dens het officieel in gebruik nemen
van het nieuwe onderkomen van
'Het Werkgeversoverleg Podium-
kunsten' (WOP) aan de Amsterdam-
se Herengracht. De prijsverhoging
moet in de ogen van Brinkman dan
wel gekoppeld zrjn aan een grotere
verscheidenheid aan toegangsprij-
zen. „Als er dan ook maar plaatsen
beschikbaarblijven tegen een zoda-
nige prys dat mensen met wat min-
der geld, onder wie studenten en
houders van een Cultureel Jonge-
ren Paspoort zich daardoor niet af-
geschrikt behoeven te voelen,"
voegde hij eraan toe.

Bus in ravijn:
zeventien doden

CARACAS - In Venezuela is een
bus in een ravijn gestort, waardoor
17 inzittenden om het leven kwa-
men en 35 anderen zwaar gewond
raakten. De passagiers kwamen uit
de stad San Cristobal, waar zrj fami-
lieleden in de gevangenis hadden
bezocht, toen hun bus van de weg
raakte en in een diep ravijn stortte.
Volgens het officiële persbureau
Venpres waren defecte remmen de
oorzaak van het ongeluk.

Koning: geen gedwongen ontslagen bij douane voor 1992

Ook twijfels in Kamer
over wegvallen grenzen
Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De grote vraag die
gisteren boven het overleg tussen
de TweedeKamer en een groot deel
van het kabinet bleef hangen, was of
het het 'Akkoord van Schengen'
haalbaar is in 1990 en bij de voltooi-
ing van de interne EG-markt in
1992. De vaste Kamercommissies
van Defensie, Justitie en Politie bo-
gen zich gisteren over de conse-
quenties van het wegvallen van de
binnengrenzen voor met name de
Koninklijke Marechaussee en de
douane.

Als de personencontrole aan de
grenzen tussen de Benelux, Frank-
rijk en de Bondsrepubliek in 1990
vervalt, staan zon 500 arbeidsplaat-
sen by de douane op de tocht. Daar
komen er nog eens 2000 by, wan-
neer de binnengrenzen in 1992 be-

halve voor het personen- ook voor
het goederen- en' kapitaalverkeer
worden opgeheven.
Niet alleen het kabinet, ook de Ka-
mer twijfelt er sterk aan of die data
worden gehaald. Minister Korthals
Altes (Justitie) haastte zich te ver-
klaren dat het kabinet er alles aan
zal doen 'Schengen' en 'Europa
1992' terealiseren, 'totdat het onmo-
gelijk blijkt' de data te halen.
Belofte
Staatssecretaris Koning (Financiën)
herhaalde zijn belofte dat er geen
gedwongen ontslagen by de douane
zullen vallen voor 1992. „Daarom,"
aldus Koning, „betekent elke
maand dat '1992' wordt uitgesteld
een vermindering van het pro-
bleem." Uitstel betekent immers
dat meer douaniers via natuurlijk
verloop kunnen afvloeien.
Ook Korthals Altes speculeerde op
uitstel van 'Schengen' en 'Europa

1992. De bewindsman gaf er onge-
veer een jaar geleden al blijk van
sceptisch te staan tegenover het
wegvallen van de grenzen. Blijven
harmonisatie van het visumbeleid
en realisatie van een internationaal
opsporingsregister uit, dan kunnen
de grenzen niet open, zo meent
Korthals Altes.

Ook de positie van de Koninklyke
Marechaussee is in het geding. De
325 Marechaussees die nu vooral
aan deoostgrens actiefzijn, kunnen
niet afvloeien, zo legde minister
Bolkestein (Defensie) uit. De sterk-
te van de Koninklyke Marechaus-
see in vredestijd is immers geba-
seerd op het benodigde personeel in
oorlogstijd, een vaststaand aantal
van tenminste 3000 personen.

" zie ook pagina 13

Wei koopkrachtstijging alle uitkeringstrekkers
Minima profitereren maar
voor 30 pet van extraatje

Van onze parlementaire redactioe

DEN HAAG - De sociale minima profiteren maar
voor 30 procent van de 200 miljoen gulden, die het
kabinet heeft uitgetrokken om depositievan uitke-
ringstrekkers in 1989 te verbeteren. De minima
krijgen van het totale bedrag 65 miljoen gulden.
Het restant komt ten goede aan mensen met een
hogere uitkering. Staatssecretaris Koning (Finan-
ciën) heeft dit aan deKamer gemeld.

Zoals bekend trok het kabinet op 21 oktober tij-
dens overleg met werkgevers en vakbonden 200
miljoen extra uit voor uitkeringstrekkers. Zo
moest hun koopkracht extra worden verbeterd. In
overleg is besloten om het geld te besteden aan een
verhoging van het bedrag dat uitkeringtrekkers
voor de belastingen mogen aftrekken als vergoe-
ding voor kosten verbonden aan vroegere arbeid.
Met andere woorden: het kostenforfait gaat om-
hoog van 200 naar 400 gulden per jaar.

Door de nu gekozenopzet gaan alle uitkeringstrek-
kers er in koopkracht op vooruit. Het positieve ef-

fect is minimaal 0,2 procent (gezinnen met kinde-
ren op minimumniveau). Voor gehuwde bejaarden
is het koopkrachteffect 0,4 procent. Het inkomen
van uitkeringtrekkers die naast een uitkering nog
inkomen uit arbeid hebben, verbetert niet door het
extraatje.

Kosten
De maatregel kost de Staat volgend jaar 90 miljoen
gulden aan belastingopbrengsten. Daarnaast moet
er 100 miljoen guldenextra aan de sociale fondsen
worden bijgedragen. Van het totale bedrag gaat 95
miljoen guldennaar bejaarden en weduwen. De nu
gekozen opzet kost de overheid blijvend 200 mil-
joen per jaar.

Koning laat nog eens weten dat het kabinet zich
volgend jaar zal beraden over een gelijkwaardiger
inkomensontwikkeling van uitkeringstrekkers
met andere groepen in de samenleving. Eventuele
maatregelen moeten dan met ingang van 1990
doorgevoerd worden.

Tiranniek
# De 77-jarige M. van de H. uit
Heusden is door de rechtbank
in Den Bosch tot drie jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld we-
gens doodslag. De man duwde
op 21 mei zijn 69-jarige echtge-
note uit het slaapkamerraam
op de eerste verdieping. Al ja-
ren stond de man als een ex-
treem tiranniek en geweldda-
dig gezinshoofd bekend. Hij
mishandelde zijn vrouw regel-
matig en werd op zijn beurt
twee maal door zijn zoons het
ziekenhuis in geslagen.

Ontdekking
" Twee Japanse astronomen,
Hioki en Kawasato uit Okuta-
ma, hebben een 'verloren' pla-
netoïde ontdekt. Dit heeft de
Groningse universiteit giste-
ren meegedeeld. De kleine pla-
neet Hapag is oorspronkelijk
in 1911 ontdekt door de Oos-
tenrijkse astronoom Palisa en
is daarna nooit weer gezien.
Volgens de universiteit is de
herontdekking bevestigd door
de Japanner Nakano, die is
verbonden aan het centrum
voor astrofysica in de VS. Pla-
netoïden zijn kleine planeet-
achtige hemellichamen die
zich veelal in banen tussen de
planeten Mars en Jupiter be-
vinden. Van ruim 3700 plane-
toiden zijn de banen bekend.
Slechts een enkele keer zijn ze
met het blote oog (zonder kij-
ker) zichtbaar.

Spionage
" In de Amerikaanse staat Ca-
lifornië, waar 25 procent van
de Amerikaanse defensieop-
drachten wordt uitgevoerd, ts
een opleving waargenomen in
de activiteit van spionnen uit
China. Dit heeft de chef van de
contra-spionagedienst van de
Amerikaanse federale politie
FBI in Californië, Harry God-
frey, verklaard. Godfrey zei dat
de Chinezen wat het menselijke
inlichtingenwerk betreft - in te-
genstelling tot elektronische
spionage via satellieten en ra-
dio - de spionnen uit de Sovjet-
unie voorbijgestreefd zijn. „De
Chinezen profiteren van de
kansen die hun worden gebo-
den door het politieke klimaat,'
aldus de FBI-man.

Kappers
" Het Nederlandse publiek
geeft meer geld uit aan de kap-
per. Dit schrijft het Econo-
misch Instituut voor het Mid-
den-en Kleinbedrijf (EIM) in
de brancheverkenning 'kap-
persbedrijf. Het resultaat van
het onderzoek, dat in opdracht
van de Algemene Nederlandse
Kappersorganisatie (ANKO)
werd uitgevoerd, is gisteren in
Utrecht bekendgemaakt. Vol-
gens het onderzoek is na jaren
van stagnatie en zelfs terug-
gang sinds 1987 de besteding
per hoofd van de bevolking
weer boven het niveau van
1980 uitgestegen. Als oorzaak
wordt genoemd dat het pu-
bliek steeds meer aandacht
krijgt voor uiterlijke verzor-
ging. Vrouwen besteden per
bezoek aan de kapper een be-
drag van 32 gulden, bij man-
nen ligt dat op 21 gulden. Zo-
wel vrouwen als mannen gaan
gemiddeld eens per zes, zeven
weken naar de kapper.

PUNT UIT
Excellent
" Het wijnjaar 1988 belooft
buitengewoon goed te worden
voor de Franse bourgognewij-
nen. Dat is zondagvernomen in
een select gezelschap van fijn-
proevers in het bourgondische
plaatsje Beaune, even ten zui-
den van Dijon in Frankryk.
Wijnkenners vergelijken de
rode bourgognewijnen van dit
jaar met die uit het jaar 1964,
dat eveneens een uitzonderlij-
ke goede oogst opleverde. De
kwaliteit van hetrode vocht uit
de landstreek Bourgogne üet in
1987 nogal te wensen over. De
stijging van de kwaliteit brengt
evenwel ook een forse prijsver-
hoging met zich mee van onge-
veer dertig procent, aldus de
kenners tijdens de traditionele
openbare verkoop van de
kloosterherberg in Beaune.

Den-Uyl-lezing
" Het PvdA-bestuur heeft be-
sloten tot het instellen van de
jaarlykse 'Dr J.M. den Uyl-le-
zing'. Het bestuur wil op die
manier de naam van de in 1987
overleden staatsman 'op een
waardigewijze levend houden.
De Den Uyl-lezing begeeft zich
in de keuze van spreker en on-
derwerpop het snijvlak van po-
litiek en sociale wetenschap-
pen. Daarbij wordt gedacht aan
prominente wetenschappers en
politici, die een lezing houden
waarvan een impuls uitgaat
voor het „progressieve denken
over de samenleving. De eerste
lezing wordt op 14 december
gehouden door de Indonesi-
sche diplomaat dr Soedjatmo-
ko. In de aula van de Universi-
teit van Amsterdam spreekt hij
over 'democratie en sociale
rechtvaardigheid als grondslag
voor maatschappelijke veran-
deringsprocessen in Noord en
Zuid en als uitdaging voor de
mensheid.

Dinsdag 22 november 19883
Limburgs dagblad
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voor een moeilijke keuze te staan.Welke par- \Z GRAAG ONTVANG IK MEER INFORMATIcIticuhere ziektekostenverzekenngsmaatschappi) |Q EN EEN GEHEELVRIJBLIJVENDE OFFERTE. |
moet unu nemen? U wilt dan natuurlijk een Naam: m/v i
ziektekostenverzekering waarbij u niet struikelt Adres: —Postcode:
over de hoogtevan de premie.VGZ is de aange- I'laals: Tel:wezen maatschappij.Want bij VGZ bent u rZrimM.
tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos Gewenst eigen risiko: f Klasse: I
Verzekerd. Aamalkinderen: |

Wilt u meer weten over VGZ, vul dan de w
i
aa'van bove" de 16'aar;_

-*. « i _*_. j Huidigeverzekeraar: ,coupon in. Binnen een paar dagen heeft u dan | Bon in ongefrankeerde envelop opsluren aan VGZ
, tyalle informatie en een geheel vrijblijvende Antwoordnummer292,ósoovc Nijmegen. jL

offerte op maat in huis. Gratis 06-0199 bellen voi.ksgezondheidszorg-vgz . . .
U„ . l-l 1 ONDERLINGE _»■""* IKan natuurlek ook. waarborgmaatschappij ia f^

, tot 2o°oPoWuurkdagenzi 'nwi'bereikbaarvan080° _Of bel gratis 06-0199. ,



" /ERVICE RUBRIEK____________________________________________________
PLEXIGLAS - PVC

„op maat"
zagen, buigen, lassen, lijmen

aaaaaaamaammm| KUNSTSTOFFEN

Hofdwarsweg 7, 6161 DE Geleen
tel. 04490-53865 m„

i

ajfa^fi
Jürgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.045-463333.
KAMERS te huur met vol-
ledig pension te Hoens-broek. Tel. 045-214804.
Gemeub. ZIT/SLPK., cv.,
idouche + keuk. Panneshei-
| derstr. 1 of 19, Kerkrade.
Te h. zonnige ZIT/SLPK. +
eigen kookgel. in natuurge-
ibied. 04459-2120.
KAMER te huur centrum
Sittard. Inl. 04492-2044.
STUDENTENKAMERS te
huur in centrum Heerlen,
afm. 4x5 mtr. Dautzen-
bergstr. 6-8, tel. 045-711309.
Te huur BENEDENWO-
NING per l-l-'B9 te Hoens-
broek. woon-eetkamer ca.
6x4, slaapk. ca. 6x3, badka-
mer met douche/wc/tuin ca.
6x6, gemeensch. gebruik
farage, event. extra kamerx4, centr. verwarmd, mcl.
warm water. Huur ’764-
-p.m. all in. Borgsom

’ 1000,-. Inl. Veld Assuran-
tiën. 045-215458.
Gemeub. KAMER te h.
centr. Heerlen. Lfst. stud. of
ouder pers. Tel. 045-442192.
Gem. Nuth APPARTE-
MENT tot 1 mei '89 te h.
Tel. 045-241284.
Te h. ged. gestoff. ruime
3-KAMËRWÖNING in
centr. Valkenburg. Tel.
04406-12491 dagl. tuss. 14 en
16 u.
Te h. in Heerlen: APPAR-
TEMENT, ± 100 m 2, 2e ver-
dieping. Ind.: hal, woonka-
mer, keuken, 2 slaapka-mers, badkamer met lig-
bad, toilet; c.v. Huurprijs

’ 855,- mcl. verwarming.
Tel. 045-723777.
Nabij centrum Heerlen:
mooie gemeub. KAMER,
alle comfort, v. nette werk.
mensen. Schaesbergerweg
43. Heerlen, 045-724226, na
18.00 uur, za. na 11.00 uur.
APPARTEMENT, gemeu-
bileerd. Pappersjans 42
Heerlerheide. 045-219645.
Te h. APPART. - met gr.
dakterras, nieuwb. Land-
§raaf, na 13 u. Tel. 045--16169.
Gem. KAMER met cv.,
gebr. van keuken en dou-
che, eigen opgang, voor
heer. ’4OO- p.m. Tel. 045-
-212755.
Gemeub. ZIT/SLAAPKA-
MER meteigen aparte keu-
ken. Dorpsstr. 34, Schin-
nen, na lo u.
Te h. APPARTEMENT na-
bij Lucas kliniek te Hoens-
broek. Zit-slaapk., badk.,
keuken, ’550- mcl. 045-
-223443.
Te h. KAMER, keuken,
douche, wc, all-inn ’435,-
-p.m. Kerkrade-W. Ó45-
-420576.

Gem. KAMER gevraagd in
Maastricht, max. ’500,-.
Br.o.nr. MA 516, LD, Sta-
tionsstraat 27, 6221 BN
Maastricht.

Gevraagd WOONHUIS
met ruime tuin. Achterstal-
lig onderh. geen bezwaar.
Tel. 040-448656.
ÜBACH OVER WORMS,
Groenstraat 133: gezellig
boerentussenhuisie. Woon-
kamer met serre, Keuken, 3slaapkamers, buitenhorje.

’ 65.000,-. Aanvaarding in
overleg. Wijman & Partners
Vastgoed, tel. 045-728671.
ÜBACH OVER WORMS,Troereberg 22: praktische,
sfeervolle noekwoning met
berging en tuin. Ind.: gezel-
lige woonkamer, keuken,
leuk uitgevoerd, trappen-
huis, badkamer met ligbad,
3 slaapkamers, vaste trap
naar grote bergzolder.
’98.000-. Wijman & Part-ners Vastgoed, tel. 045--728671.
HEERLEN, Hertstraat 7:knusse tussenwoning met
garage, met vele extra'sw.o. sauna, wastafel, dou-
che en ligbad in souterrain.Ruime woonkamer meteethoek en schouw, keu-ken, 3 slaapkamers. Prijs

’ 115.000,- k.k. Wijman &Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-der borg). Tel. 045-411930.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328. Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Uniek en enigeONTSPAN-
NINGSMASSSAGE, een-
maal geweest, u blijft ko-,
men. No-sex. 045-353489.
Doorjonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE met leuk gesprek en
drankje, geen sex. 045-
-223574.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VRÓKO.
Tel. 045-441566 of 461658.

I SCHOENEN een maat ver-
groten/verbreden ’ 10,- met
garantie. Vijgen, Akerstr. 30Spekholzerneide.
Koelkast- en DIEPVRIES-,
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230, 24-uur service.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tan-stoelen met gar. 045-
-418820.

Provinciebox
Waarom verre afstanden

als het ook zo kan!
ledere provincie

zn eigen nummer.
Alle nummers
beginnen met

06-
-320.330

Groningen 23
Friesland 24
Drenthe 25
Overrijsel 26
Gelderland 27
Utrecht 28
Noord-Holland 29
Zuid-Holland 83
Brabant 84
Limburg 86
Het is wel de bedoeling dat
je je eigen provincienum-

mer belt. We kunnen uiter-,
aard niet verbieden dat je
op 'visite' gaat bij een an-

dere provincie,
0,50 p.m. Viditel pag. 611

Voor het ZAGENvan eiken'
of dennen balken en alle
voorkomend industriehout.
Pakken brandhout ’ 10-
-per pak afgehaald. Houtin-
dustrie Pelzer 8.V., Rijks-
weg 36. 6286 AG Wittem.
Tel. 04451-1218/04450-2168.

Een overdaad aan luxe en
hygiëne in de RIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak Dijk 2 Ohé en
Laak 200 meter voorbij
camping Maasterp tel.
04755-1854.
Heren MEISJE ontvangt u
in spiegelkamer. 045-
-721759.
lets geheel nieuws bij'
YVONNE, te mooiom waar
te zijn. Bedenk je niet, kom
langs + 4 meisjes aanw.
Tel. 045-425100, ook's za-
terdags + 's zondags, tev.
ass. gevr.
Sittard "PIN-UP-GIRL".
Marina ma. t/m vr. 13-23 u.
04490-28256.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienersposterkalender
1989, aansteker en sticker

Gratis
surprisepakket

De zevende
hemel, 06-

-320.320.07
50 et. p. min.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

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

320.320.24
Je zou er bijna

van gaan
blozen...

ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

_______________________________.......j mmmmummmmmm
Wedden dat u te veel betaalt voor

uw autoverzekering?
Wij zijn er absoluutzeker van, dat u bij ons goedkoper uit bent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijen zitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

i

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24

VeldAssurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek
B»_---------WMMMWB_________WMMM

Live!!!
Sex-Relax-Box
Lekker bellen met zn allen, 50 ct./min.

06-320.324.06

Babbelbox
Met wildvreemden babbelen via de Babbelbox! Bel 06-
-320.330.02 en je komt direkt in kontakt met 9 andere
bellers. Gezellig babbelen met zn tienen over onder-
werpen zoals het weer, sport, mode, relaties, kleinkinde-
ren, politiek, lekker eten, lekkerroddelen of zomaar een
praatje. Maar alleen luisteren kan natuurlijk ook. Ano-
niem. Overdag voor alle leeftijden, 's nachts alleen voor
'boven de 18. En wil je een 'onder-onsje' met een van
de andere bellers? Druk dan op de O-toets en vraag de
operator een apart lijntje. Dus pak de telefoon en leg
kontakt via de Babbelbox.

06-320.330.02
50 e/min.

ESCORTSERVICE 04490-23730, voor alles in. Bel voor
afspraak. Discretie verzekerd. Van 20 uur t/m 5 uur ma.
t/m za. 's Zondags gesloten. '

Bel nulzes
320.320.05
320.320.05
320.320.28
320.320.28
320.322.30
320.322.30
320.320.68
320.320.68

Afsprakenlijn
Bel 023-242090

afluisteren dagelijks
320.324.05

CLUB PALLAS, Rijksweg
1, Lemiers (Vaals). Tel.
04454-1195.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.
Nieuw Nieuw

Privéhuis
Club Exclusief

Er zijn 5 leuke meisjes voor
u aanwezig. Alles is moge-
lijk. Van 11.00 tot 23.00
uur. 's maandags t/m 's za-
terdags. Industriestraat 13,
Kerkrade, tel. 045-423634.
Ingang privé parkeerplaats
naast pand. Tevens nog
leuke meisjes gevraagd.
Intern gratis mogelijk.
JUAN (mnl.), dagelijks va.
10.00 u., privé en escort.
Tel. 045-257283.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington
06-320.320.22

Hot News
06-320.323.66
Na 21.00 u. Specials

50 et. per min.
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-228431.
Een overdaad aan luxe en
hygiëne in deRIVERSIDE-
CLUB. E 9afslag Echt,
Ohé en Laak, Dijk 2, Ohé
en Laak, 200 meter voorbij
camping Maasterp, tel.
04755-1854.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

Bel de Babbellijn!
Nieuw! Bellen met zn tienen. Over alles waar je zin in
hebt. Voetbal, relaties, 't weer, vrijen, film, muziek etc.
etc. Als 't maar gezellig blijft. Wordt het te persoonlijk en
wil je een lijntje met zn tweeën? Druk danop de O-toets
en vraag de operator of ze jullie even apart zet. Tot ho-
rens op de Babbellijn ('s nachts alleen voor volwasse-
nen).

06-320 330 03
50 et/min.

De overtreffende trap in sex

Eroslijn
06-320.321.22

50 et. p.m.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052. Ass. gevr.
NOBEL ESCORT voor de
man van nu! Ma. t/m vrijd.
14 tot 2 uur 045-459597.
Tev. ass. gevraagd.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvon naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA met Cindy, Joy-
ce, Rita + Marianne van
19.00-3.00 u. privé en es-
cort. Tev. leuk meisje gevr.
Tel. 045-228975.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
KATJA, en Linda, privé en
escort van 11.00 tot 23.00
uur. Tel. 045-423608.
Privé bij JOLANDA 04492-
-3198, 11-24 u. 'sZater-
dags geopend. ""Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
ESCORTSERVICE ~vT.
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.

Sonja zkt. gezellige
huisvrouw voor

Escort
Bellen na 20.00 uur

045-311895.
BIGGY'S escortservice,
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 centper minuut

Spetters
06-320.330.71

120 stoten per dag
50 cent per min.

Best in Town, BOYS voor
heren. Privé en escort. Tel.
040-517097.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Diana Escort
045-

-320905/321038
Met 6 sexy meisjes, ledere
dag van 9.00 tot 02.00 uur,

ook in het weekend.

Aaaahh!
06-320.321.66

Sex 50 et. p.m.

T TOIQJOBOX I
PE HEETSTEBOXVAN NEDERUNP
Na 21.00 uur extreem, bizaren/]!
uitsluitendvoor eigenrisico. _-»_</]
J)6320.320.51$%/£

Love Line
61

Het kwaliteitsnummer
61

Tel. 06-
-320.320.61

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84x 60x 36*
5100 — 109,- 165,-
-7500 --- 158,- 240,-

-10100 — 210,- 322.-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6%
Zeer gunstige 1e en 2e
Hypotheken, mits
overwaarde

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

VERA, privé, tel. 04754-
-5818.

Club 2000
Nieuw! Nu ook op zat. en
zond. open van 14-24 uur

met leuke jonge meisjes.
Dus wil je het goed en fijn,
moet je in Club 2000 zijn.

Rijksweg Nrd. 22a Geleen,
04490-42315.

Bent u een heer
in het verkeer???

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131,
Geleen, tel. 04490-42313,

tevens meisjes gevr.
Contactburo MAAS-
TRICHT, bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
KIJKOTHEEK Videoclub,
leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067, nw. films
aanw.

Grijp je kans en laat je eens door
9 homo's opwarmen!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 homo's die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-
teren mag natuurlijk ook., 50 et/min.

06-320.323.01
NIEUW Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Gabi, Regina,
Karin, Heike, Maria en Ma-
tina. Ma.-zo. van 20.00 tot
4.00 uur. Tel. 045-463943.

Buro ELVIRA bemidd. v.
privé adress. Inschr. gevr.
045-419384.

CLUB MIRABELLE, bin-
nenkort heropening, zoekt
nog enkele leuke meisjes
tussen 14 en 17 uur. Burg..
Franssenstr. 4 (hoek Kaal-
heidersteenweg) Kerkra-
de^

fö!__!_-H£l
I 06-32^g^—————1

Tbuurman-buurwouw f
i 06 -32»__?f________l

) Q6-320_3_5Z_____J
ft.X KONTAKI UUflf

06-320_32^0_______f
piofuh rtoouciioiis ri 41300 1009 iq 1 d»«

Klein duimpje werd een
reus, bij zoveel moois en
zoveel keus! Privéhuis Ml-
CHELLE met Veronique,,
Melanie, Connie, Joyce,.
Diane, Claudia en Nieuw
Blondie. Tel. 045-228481.
NIEUW Eva en Peggie v.
11 tot 20 u. 045-419384.
MARISKA, Maria, Mickey,
Chamilla, Miranda en Elly.
Tel. 045-224621.
Privé en ESCORT Iris, Na-
thalie. 045-723029.
ISABELLE ontvangt u pri-
vé. Ook in het weekend.
Tel. 043-214000.

Relax-line
06-320.320.06

50 et. p. min.

- ■ J
Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. tt]
1988, zijn de volgende faillissementen:
OPGEHEVEN:
1.F.M.J. Vermaass en H.M Hempe, echtelieden,'

wonende te Bom, Ruitersdijk 18, thans Brigidast"
9, Noorbeek (flnr. 13394);

2. J.J.G. de Haas, Holtummerweg 3, Susteren I"
13512);

3. A. Breuer e.v. Janssen, Kleikoelen 65, Bruns?1
v/h h.o.d.n. Poeliersbedrijf A. Breuer (flnr. 13583);

4. J.G.J. Sassen, v/h wonende te Maastricht, Ge"*
de 34, thans Putsteeg 1, Maastricht, destijds h.o*
Buffettenbouw J.G.J. Sassen, Ireneweg 34, W
tricht (flnr. 13586);

5. B.J.G. van der Venne, Peperstraat
Grevenbicht-Born, v/h h.o.d.n. Vespo Sports**
Millenerweg 26, Sittard (flnr. 13591);

OPGEHEVEN d.d. 10-11-1988:
6.Kentucky Computer Produktlons CV., Burg. "*sensingel 63, Maastricht, vennoot: A.A.M. Jon^

Tournebride 1-3,Lanaken (B) (flnr. 13355);
GEËINDIGD door slotuitdelingslijst d.d. &
1988:
7. B.V. Internationale Exploitatie- en Handelsrn*

schappij Metaltherm, Lage Frontweg 22,
tricht (flnr. 12715).

Privé bij ROGER. Evt. ook
escort. Tel. 045-727709.

GIRLS TALK
32032088

-^_^^^
CLUB LA STRADA ma.
t/m vr. Tel. 045-272350.
PRIVÉ bij Anita. Ook 's za-
terdags. 045-352543.
PRIVÉ Angelique van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.

NieuwHardsex!
Bel eens als je dü£50 et. p.m. 24 uur?320.325.$

320.325.3
Topse
The Bes

50 et. p.m. 24 uur fl
320.325.2320.325.2j

I MODESTOFFEN
ifgB>lo tot 50%
I jf\KORTING

_*^_—^/ ÉT __—■*__. I ______\

Maastricht Wycker Brugstraat 57, tel.: 043-251504 " Scharnerweg 79, tel.: 043-625706 " Roermond Ch. Ruysstraat 31, tel.: 04750-15683
" Sittard Steenweg 10, tel.: 04490-13578 " Heerlen Winkelcentrum 't Loon Homerusplein 6, tel.: 045-711676

Geleen Rijksweg Zuid 76 (naast Albert Heijn), tel. 04490-53343. _,

, —
Ontdek bij Schunck
de kleine prijzen van

Vanderbilt.

mamamT^amf/ // Jï/ ’_-/ <__
—————————————_______________________________________________________>^^^^^^^*^V ——————————^ ——I

_
daar winkel je voor je plezier !
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VN bemiddelen
inconflict over

geheim agenten
Wo -De voorzitter van de juri-
Vi Commissie van de VN, de
if^ayaan Eduardo Jiminez, gaat
W en in het conflict tussen
»t Va

ri JK en Nieuwzeeland over het
lic j**tvvee Franse geheim agenten»ïi sj !985 in Nieuwzeeland een

p^eegden op een schip vanlleubeweging Greenpeace.

Nmw agenten- luitenant-kolonel
h p a^art en kapitein Domini-
M treur wel"den in Nieuw-Zee-
*fts h* *'en aar verool"deeld we-
fjjj,. aanslag op de Rainbow

r' e* vlaggeschip waarmee
rtot es?erc*ers van Greenpeace een

Ê» p 'tocht wilden houden tegen
l)pUrnSe kernproeven op het atol

,°a- Bij de aanslag kwam een
fotograaf om het le-

tieil ryk en Nieuw-Zeeland kwa-
'"'SdpM bemiddeling van de Ver-
*rie(J Naties overeen dat Mafart en
krj Un strafkonden uitzitten op

' een Frans atol in de Stille Oce-

li^ertZeeland beschuldigt Frank-
hpKu11 zien niet aan deafspraken

|Hirjs ben gehouden. De Franse
I*e t^ mier Jacques Chirac haalde
jw c naar Frankrijk terug. Ma-
Itic vi i/at niJ ziek was> en Prieur>i Ifig^ . Voor de presidentsverkie-
'j 2^ m mei terugkeerde, omdat

i le] s atlger was. Mafart heeft inmid-
! 'festi en P'aa*s gekregen aan eenVicieuze militaire academie.
!) r̂ is uit het gezicht verdwenen
'lotj, sommige westerse di-

cht 's z^ n'e* meer m ver"

Pristina Onassis
overleden door

cuut longoedeem
Srj!0u

S AIRES -De Griekse re-
tor "chter Christina Onassis is

t&iri ut longoedeem, of opeen-
terleri Van vocnt m de longen,
FUii at staat volgens de Ar-
M /^e rechter Juan Carlos Cardi-
■kspu voorlopig verslag van de
_k6rSchUWing die op het stoffelÜkI hot van Onassis is verricht.

KW -' de recnter 's de oorzaak
J" w oedeemnog niet vastgesteld
S s fdt gewacht op het resultaat
X Dath kun-dige analyses en ande-
Vjar-h°logische onderzoeken. De
w, jj ê Christina Onassis, wier va-
\s scheepsmagnaat Aristoteles
Sri's' haar een fortuin naliet,
i^ld afgelopen zaterdag by
% v en op een landgoed ten noor-
k*roff uenos Aires. Zij zou daar
A v '^n zijn door een hartaanval,
i. erri > gens een arts acuut longoe-
Heh veroorzaken. Andere oor-

t Worden echter ook onder-

Oprichting
Begin 1944 won De Jong de Lon-
dense ministervan onderwijs, dr. G.
Bolkestein, voor de idee om na de
bevrijding een rijksinstituut voor
het verzamelen van historisch mate-
riaal over de Nederlandse oorlogs-
geschiedenis op te richten. Maar
„niet aan dit initiatiefis het Rijksin-
stituut voor Oorlogsdocumentatie
(waar De Jong later directeur van
werd, red.) ontsproten, maar aan
een initiatief dat in bezet gebied was
genomen.". Het gaat hier om het ini-
tiatief van een hoogleraar van wie
De Jong als student les had gehad:
dr. N. Posthumus. Het instituut
werd al op 15 september 1945 in het
leven geroepen enDe Jongkreeg de
dagelijkse leiding.

Vanaf het begin was het de bedoe-
ling dat er een werk zou komen over
de geschiedenis van Nederland in
de Tweede Wereldoorlog. De Jong
dacht, zo blijkt uit de verantwoor-
ding,aanvankelijk in hetgeheel niet
aan zichzelf. In eerste instantie
werd het werk ook aan vier andere
ervaren historici toevertrouwd. Die
vroegen in 1954 echter om onthef-
fing van hun taak en stelden De
Jong als auteur voor. Minister Cals
ging akkoord, maar stelde wel als
voorwaarde dat de hele klus in 1961
geklaard moest zijn. De Jong dacht
toen al dat niet te halen en ver-
trouwde erop uitstel te krijgen.
„Wanneer zou ik klaar zijn? Mis-

schién, zo hoopte ik, omstreeks
1965. Viel alles tegen, dan zou het
wellicht 1970 worden.".

'Reacties
Op De Jongs eigen verzoek werden
niet alleen meelezers ingeschakeld,
maar ook een begeleidingsgroep
waarmee hij van gedachten kon
wisselen. Op de discussies met die
groep gaat hij in deel 13 wel in, maar
niet echt inhoudelijk. De discussies
komen pas in deel 14 aan de orde,
datniet doorDe Jongmaar dooreen
buiten hem om geformeerde groep
wordt samengesteld. De titel ervan
is 'Reacties': het zal een overzicht
geven van dereacties op De Jong's
werk en ook van de discussies bin-
nenskamers. De Jong zei vorige
week dat hij niet het recht heeft in
de stukken daarover iets te schrap-
pen, ook niet als er iets in komt dat
voor hem beledigend is. „Wel kan ik
er kritische stemmen aan toevoe-
gen."

De Jong mocht, zo schrijft hij in
deel 13, de reacties van de begelei-
dingsgroep naast zich neerleggen,
zelfs al was de groep het unaniem
met hem oneens. „Maar zo ging het
in de praktijk niet. In verscheidene
gevallen leidden de discussies ertoe
dat ik gehele hoofdstukken of ge-
deelten herschreef. Dan werden de
nieuwe teksten opnieuw aan het
oordeel van de begeleidingsgroep
onderworpen." De vele wijzigingen
hebben De Jong, naar hij zelf zegt,
echter nooit het gevoel gegeven dat
zijn werk het zijne niet meer was.

Alle bijeenkomsten van de begelei-
dingsgroep verliepen volgens De
Jong in „gewenste rust", hoe scherp
de meningsverschillen ook waren.
Er is één keer gestemd, op verzoek

van De Jong. Het ging toen om de
vraag of het uit wetenschappelijk
oogpunt nodig was om in deel 9 de
„in veel opzichten delicate" Van 't
Sant-affaire uit de doeken te doen.

Verscheidene meelezers hadden dat
met klem ontraden, maar de bege-
leidingsgroep schaarde zich in de
stemming toch, op één na, achterDe
Jong's voornemen er wel over te
schrijven.

Machtiging
De Jong gaat verder nog in op de
moeilijkheden met het in 1940 opge-
richte Driemanschap van de Neder-
landse Unie. Het drietal bestond uit
De Quay, toen hoogleraar in Til-
burg, Einthoven, destijds hoofd-
commissaris van de Rotterdamse
politie en Linthorst Homan, de
toenmalige commissaris van de ko-
ningin in Groningen. Het wilde in
1940 „de gewijzigde verhoudingen

erkennen" en „werk verrichten in
contact met de Nederlandse autori-
teiten en de bezettingsautoriteiten".

In 1972 probeerden de drie de rege-
ring (De Jong schreef immers in op-
dracht van het Rijk) ertoe te dwin-
gen om deverschijning van deel 4 te
verhinderen. In dit deel werden na-
melijk deoprichtingen de eerste ac-
tiviteiten van de Nederlandse Unie
beschreven. Onderwij s-minister
mr. C. van Veen liet De Quay echter
weten dat niet zou worden ingegre-
pen: „Van geschiedschrijving door
de staat is in dit geval geen sprake
en kan mijns inziens in het Neder-
landse staatsbestel ook geen sprake
zyn. De ministerraad heeft zich met
deze visie kunnen verenigen en
heeft besloten dat de gevraagde
machtiging tot het doenverschijnen
van deel 4 van het geschiedwerk
kan worden verleend."

'Eindpunt'
De Jongs werk wordt vaak een stan-
daardwerk genoemd. De Jong zelf
vindt dat onjuist, hetgeen ook weer
blijkt uit de laatste, relativerende
alinea's van de verantwoording.
„Tenslotte wil ik opmerken dat ik
mij ervan bewust ben, een werk te
hebben geschreven waaraan, hoe-
zeer ik er ook naar heb gestreefd fair
te blijven, persoonlijke opvattingen
ten grondslag liggen, dat de door
mij beschreven materie op talloze
punten verder kan worden uitge-
diept en wellicht dient te worden
gecorrigeerd en dat demogelijkheid
blijft bestaan om in het in mijn werk
geschetste totaalbeeld in andere be-
lichtingen te plaatsen. Voor mij is
dit werk een eindpunt, niet voor de
geschiedschrijving."

Dat laatste schrijft De Jong nu wel,
maar hij zal zich nog op een samen-
vatting van ongeveer 500 bladzijden
gaan storten. „Want als mijn klein-
kinderen vragen: opa, wat moet ik
over de Tweede Wereldoorlog le-
zen? - dan kan ik toch niet zeggen:
hier heb je al die boeken!" Een sa-
menvatting moet dus de oplossing
bieden en „het is beter dat ik die zelf
probeer te maken, anders komen er
misschien dingen niet in die ik te
belangrijk vind om weg te laten en
andersom."

Het maken van een samenvatting
wordt volgens De Jong „een mis-
schien nog moeilijker taak dan de
voorgaande, juist vanwege het sa-
menvatten. Het moet ook vanuit
een artistiek nieuwe conceptie wor-
den geschreven. Bovendien moet ik
de literatuur die er tussen 1970 en
1990 bijgekomen is ook weer bekij-
ken: dat zijn 4000 nieuwe publika-
ties en daarzijn heel belangrijke bij.
Ik denk dat ik wel anderhalf jaar
lang moet lezen voor ik de eerste re-
gelkan schrijven. Maar hetis een fij-
ne gedachte dat ik tot mijn 80ste een
volle werkweek heb."

Beleg
Zon situatie deed zich voor, toen
na de bomaanslagen in Parijs in de
zomer van '86 de verdenking
kwam te liggen op een zogenoemd
lid' van het Iraanse ambassade-
personeel, de geheimzinnige Wa-

hid Gordji. Boulouque eiste een
verhoor met Gordji, die zich daar-
op barricadeerde in het ambasssa-
degebouw en het daar zes maan-
denin een volmaakte staat van be-
leg uithield. Pas na geheime on-
derhandelingen tussen beide lan-
den deed zich een verrassende
ontknoping voordeed.
Eind november '87 vond Wahid
Gordji het ineens wel goed om
door rechter Boulouque te worden
'verhoord', waarna de verdachte
op een speciaal vliegtuig richting
Teheran werd gezet. Deze onver-
wachte terugreis kruiste een ande-
re terugreis: die van twee Franse
gijzelaars in handen van de Liba-

nese 'Moedjahedien', wier vrijla-
ting ten nauwste met de ontkno-
ping van het drama in de Iraanse
ambassade te maken had gehad.
Rechter van instructie Boulouque
kreeg het toen zwaar te verduren.
Hij werd door de media en het pu-
bliek gehoond om de juridische
klucht rond Gordji's verhoor.

Vergissing
De grote vergissing maakte Bou-
louque drie maanden later, toen
hij in het dagblad 'Le Figaro' liet
weten dat de terroristenorganisa-
tie die de aanslagen in Parijs op
zijn geweten had (bij de aanslag in

derue de Rennes alleen al vielen 7
doden) in werkelijkheid was aan-
gevoerd door de Tunesiër Fouad
Ali Saleh. Weekbladen als 'Le
Point' zagen in diezelfde periode
bovendien kans hele stukken te
reproduceren uit de verhoren die
Boulouque aan Saleh had afgeno-
men, terwijl tevens het totale pro-
ces-verbaal van de 'verhoren' met
de Iraanse 'diplomaat' in de kran-
ten verscheen.

Al in december '87 stelde Saleh
een aanklacht tegen Boulouque in
wegens het schenden van zijn
ambtsgeheim. De aanklacht volg-
de een lange weg vol obstakels en
dreigde zonder effect te blijven,
tot de stug doorzettende advocaat
van Saleh afgelopen vrijdag te ho-
ren kreeg dat de aanklacht ge-
grond was verklaard en dat rech-
ter Boulouque officieel in staat
van beschuldiging was gesteld.

In het allerwege opgestegen ge-
krakeel over 'deze daad van opper-
ste cynisme' mengde zich de mi-
nister van Justitie Pierre Arpail-
lange, die verklaarde van de hele
zaak niets af te weten en eraan toe-
voegde dat zulke beslissingen ge-
heel in handen lagen van de onaf-
hankelijkerechterlijke macht. La-
ter bleek echter dat de minister
nog donderdag in zijn bureau had
deelgenomen aan een bespreking
over het lot van de aanklacht die
Saleh tegen Boulouque had inge-
stelden in deochtendpers was gis-
teren te lezen dat Arpaillange
daarom ongetwijfeld wel geweten
heeft wat er te gebeuren stond.

De vraag die de gemoederen gis-
terdagmorgen bezig hield was,
waarom minister Arpaillange zou
liegenover zijn eigen aandeel in de
affaire, met andere woorden: is er
een politiek element in deze juridi-
sche actie, waarmee het proces te-
gen de Tunesische terrorist in de
wielen gereden wordt? Een andere
vraag die wordt gesteld is, of de
manoeuvre jegens Boulouque
moet worden vertaald als een
wraakoefening van andere Franse
rechters, die over minder midde-
len beschikken dan collega's als
Boulouque, die zich uitsluitend
met het terrorisme bezig houden.
In ieder geval staat vast dat de af-
faire-Boulouque weer koren op de
molen is van al diegenen die de
Franse rechterlijke macht binnen
West-Europa zien als de minst on-
afhankelijke van de politieke
machten in eigen land.

binnen/buitenland

Met verantwoording, wijzigingen en register

Lou de Jong rondt werk af
Van de redactie binnenland

HAAG - Het 'Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede
L ?ij*oorlog' van dr. L. de Jong is nu echt af. Met deel 12 of-L epiloog' was de serie inhoudelijk al afgerond, maar nu isL deel 13 met onder meer het register uit. Behalve dit bijna
L-'adzijden tellende register van topografische en persoons-
L en' geeft De Jong in deel 13 een overzicht van wijzigingen
r eerder in tweede drukken zijn verwerkt.

De Jong begint deel 13 echter met
een verantwoording. Hij beschrijft
daarin onder meer hoe en met wie
hij heeft gewerkt vanaf het moment
dat hij in 1955 de opdracht kreeg
van de toenmalige minister van on-
derwijs, mr. J. Cals. Ook aan de vele
vijven en zessen die aan die op-
dracht vooraf gingen besteedt hy
aandacht.

Al in 1941 werdDe Jong, toen redac-
teur bij Radio Oranje, voor een ta-
lentvol geschiedschrijver aange-
zien, zo valt uit de verantwoording
op te maken. Het hoofd van de Re-
geringsvoorlichtingsdienst, A. Pelt,
vroeg De Jong een boekje te schrij-
ven over de gebeurtenissen in Ne-
derland tijdens de Duitse invasie en
gedurende de eerste maanden van
de bezetting. Dat werd 'Holland
fïghts the Nazi's'.
Op verzoek van de Netherlands Pu-
blishing Company, uitgever van de
Londense Vrij Nederland, produ-
ceerde de jonge historicus nog de

Toch nog een
samenvatting
in de maak

vierdelige serie 'Je maintiendrai'
over de eerste vier jarenvan de be-
zetting. „Dat alle delen nogal aan de
oppervlakte moesten blijven
spreekt vanzelf', aldus de geschied-
schrijver van nu. Dag- en weekbla-
den, uitzendingen uit Hilversum, il-
legale bladen, mededelingen van
Engelandvaarders en stukken en
rapporten van inlichtingengroepen
waren zijn bronnen.

Dr. LOU DE JONG
...volle werkweek tot m'n tachtigste...

Tunesiër schuldig verklaard vóór proces

Aanklacht terrorist
tegen Franse rechter

Van onze correspondent
PARIJS -Een rechter van instruc-
tie is in staat van beschuldiging
gesteld door een Tunesische terro-
rist, die dankzij deze rechter al an
derhalf jaar achter de tralies zit.
Fouad Ali Saleh wordt er ernstig
van verdacht een actief aandeel te
hebben gehad in de bomaanslagen
die Parijs in 1986 teisterden. Rech-
ter van instructie Gilles Boulou-
que, wiens specialiteit het aankla-
gen van terroristen is, had hardop
laten weten dat Fouad Ali Saleh de
leider van de terroristenbende is,
terwijl Boulouque uit hoofde van
zijn functie zijn mond had moeten
houden.

Deze vergissing heeft de advocaat
van de Tunesiër aangegrepen om
de rechter een beentje te lichten.
Zijn aanklacht tegen Boulouque
werd afgelopen weekeinde ge-
grond verklaard. Sindsdien is de
rechterlijke macht in rep en roer
en dreigen er politieke complica-
ties.

Rechter Boulouque behoort tot de
kleine kring der 'onaantastbaren',
voor wie alle middelen ter be-
schikking staan om het terrorisme
in Frankrijk te lijf te gaan. Maar
omdat de strijd tegen het terroris-
me ook tot de politieke prioritei-
ten behoort, raakte Boulouque
herhaaldelijk gevangen in hetweb
van politieke machten, waarmee
hij als rechter volgens de Franse
grondwet niets te maken heeft.

" In 1986 werd Parijs geteisterd door bomaanslagen, waar
voor Arabische terroristen verantwoordelijk worden geacht
De aanslagen eisten veel levens. Bij de aanslag op een winkel
centrum in Parijs op 12 september raakten 41 mensen gewond
Op defoto wordt een van de slachtoffers afgevoerd.

Gorbatsjov bepleit
gesprek Afghanistan

SINGAPORE - De Sovjetunie en
India hebben een dringend beroep
gedaan op VN secretaris-generaal
Perez de Cuéllar om een internatio-
nale conferentie over Afghanistan
te houden. Doel van deze conferen-
tie is om zo spoedig mogelijk een
coalitieregering tot stand te bren-
gen in Afghanistan. Sovjet-leider
Michael Gorbatsjov en de Indiase
premier, Rajiv Gandhi bepleitten
dit in een gemeenschappelijke ver-
klaring, die na afloop van hun drie-
daagse besprekingen in Nieuw Del-
hi is uitgegeven.
President Gorbatsjov en premier
Rajiv Gandhi beschuldigden de VS
en Pakistan ervan zich niet aan de
Geneefse akkoorden te houden.
Gorbatsjov liet doorschemeren, dat
als beide landen de akkoorden blij-
ven schenden, de Sovjetunie wel-
licht de troepen tegen 15 februari
niet geheel zal hebben teruggetrok-
ken.

De verklaring wordt door diploma-
ten gezien als een waarschuwing
voor de nieuwe Amerikaanse presi-
dent en de toekomstige regering in
Pakistan. De recente politieke ont-
wikkelingen in Pakistan hebben,
volgens ingelichte kringen in
Nieuw Delhi, de besprekingen tus-
sen Gorbatsjov en Rajiv Gandhi
voor een groot gedeelte beheerst.
De kardinale vraag is in hoeverre
een nieuwe burgerregering, waar-
schijnlijk onder mevrouw Benazir
Bhutto, de ontwikkelingen in Af-
ghanistan kan beïnvloeden.

Gevreesd wordt dat het Afghaanse
verzet, dat door de Amerikanen en
door de Pakistaanse militairen zou-
den worden gesteund, hun acties
binnen Afghanistan zullen opvoe-
ren, omdat een regering onder me-
vrouw Bhutto geen enkele greep
zou hebben op het Afghaanse ver-
zet.

" Premier Gandhi: gastheer. " Gorbatsjov...'Conferentie.'

Gematigde Tamils
winnen verkiezingen

Van onze correspondent

SINGAPORE- Een voormalige mi-
litante Tamil-beweging die zich
heeft omgevormd tot een politieke
partij, heeft in het weekeinde de
verkiezingen in de Oostelijke pro-
vincie in Sri Lanka gewonnen. Het
gematigdeRevolutionaire front van
het volk van Eelam (EPRLF) won
zeventien zetels, waarmee het een
duidelijke meerderheid verwierf in
de autonome raad van de samenge-
voegde Noordelijke en Oostelijke
provincies.

In de Noordelijke provincie werd
niet gestemd, omdat de EPRLF bij
acclamatie alle 36 zetels won.
Twaalf zetels gingen volgens tevo-
ren gemaakte afspraken, onbetwist
naar een bevriende partij.

De regionale verkiezingen -werden
gehouden overeenkomstig de in
juni vorig jaar tussen India en Sri
Lanka gesloten vredesakkoord, dat
bedoeld is om de Tamils meer be-

voegdheden te gevenen ook om een
eind te maken aan het slepende con-
flict. Het akkoord voorziet in een
autonome raad in het Noorden, dat
overheerst wordt door de Tamils en
het Oosten, waar meerdere etnische
gemeenschappen wonen.

De uitslag van deverkiezingen bete-
kent een ernstige klap voor de af-
scheidingsbeweging Tamil Tijgers,
die de verkiezingen hebben geboy-
cot. Politieke waarnemers menen,
dat deTijgers politiek in de kou zijn
komen te staan nu de meerderheid
van de Tamil bevolking in de twee
provincies zich duidelijk van hen
hebben afgekeerd en haar voorkeur
hebben uitgesproken voor een ge-
matigde partij.

De leiding van de Tijgers heeft in
een krachtige verklaring de verkie-
zingen veroordeeld. Volgens haar is
er massaal met de stemmen ge-
knoeid. Zij waarschuwt voor nog
meer geweld en chaos.
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(ADVERTENTIE)

/ Voor een verantwoorde
lening naar de Rabobank!

Wilt Cl geld lenen voor een nieuwe auto, het inrichtenof verbouwen van Clw
woning?. Kom daneens praten met deRabobank-adviseur over een Persoonlijke Lening
of Doorlopend Krediet Cl krijgt een gedegen advies en derente is aantrekkelijk
laag. Kijkt Cl maar eeens naar de voorbeelden.
Doorlopend Krediet
Krediet- Minimale maand- Looptijd
maximum termijn in maanden ____w

Derente is variabel en bedraagtmomenteel 0,87% per ij? \ fl cï** dD_' 'y l: _u~M
maand.Dat is 11,0% effektief per jaar. \\\ '^iÉMfcJ|B>P r-

Persoonlijke lening r ’ 1 \*A __^T*"^
Cl ontvangt Effektieve Maandtermijn (T \ !■& IT I HmJ/ '> »

rente in % 12x 36x 60x l V f, A _J_^'__~j'%

’ 3.000- 13,0 266,88 99,99 67,10 ijl , i". \\ __|
’ 5.000,- 11,9 442.56 164,35 109,41 \< \'<ï l 1k>__Pk_ Jf '_»___
’lO.OOO,- 10,4 878,98 322,49 212,28 W-- '*£L "" » __
’15.000,- 10,4 1318,48 483,74 318,43 ij"'- "°^
'Wijzigingen voorbehouden

Rabobank S/
geld en goede raad /
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:^^mWm^^Êé^ W I P zon blazer
WÈkS ■ IÊÊmB 1 kun je altijd weer

%*' v I W> WÊÊÊk terug vallen. Pol/
:«_-§_B-&-_ls_3_____fr '""V-v ''w-"'^y-%. 'S- ö

m- I viscose.lnktblauw
ÏW^^jÊ Wfr -~~*_- I en brons.

Wk I Normaal 179.-
-/jg§ ÜÊP_^'ï'li ___■ Tijdelijk
h M W u Au. 1

H WÈÊO$Om HÉM. I^T #_^fflmz.Hzfi^&m Ja\

'Jam I Bijpassende panta-
jr.m W^'^^'^Wm I 'on" P°l/viscose-

f/Mfam\ f mktblauw, beige
\WÊ'*^M^^maa\ I en eoudbrons.

JU _____! _ , , "éLwmWgm I Tijdelijk

B Bijpassende rok.
B Normaal 99.--"^M I lijdelijk 79.-

-l_^^s!__Jp^^^
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5-DELIGE _^^»
BUROSETyM

Een juweelop elk buro. So-
lide gemaakt van hoogwaar-
dig Gran Cara-materiaal.
Burolegger, brievenstan-
daard, pennenkoker, brief-
opener en notitieblok. Ver-
krijgbaar in div. kleuren.

? Normaal 135,-

-99f°
aarts&co
voor school en kantoor

Maastricht Munstraat 26
Tel. 043-215347

Showroom:
Wycker Grachtstraat 32

Geleen Raadhuisstraat 2
Tel. 04490-42380

m
(____________3i__

WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle, KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.
Te k. div. mooie gebruikte
VW CAMPERBUSJESori-
gineIe uitvoering benzine
uitvoering 2-4 pers. met
koelkast, kachel, verhoogd
dak pilotenstoelen zit-
/slaapbank kooktoestel, in
perfecte staat, in diversety-pes Beckers Caravans BV
Handelsstraat 24 Sittard
Te1.04490-20608.
Te k. OPEL Record Cara-
van '77 APK tot 31-5-89,
i.g.st. Tel. 045-444226.
Te k. van part. KIP TOER-
CARAVAN 470 de Luxe,
4-5-pers., bj. 1979, compl.. met voortent, i.z.g.st., prijs

’ 7750,-. Tel. 04742-2540.
1 *

GUNSTIGE LENINGEN

(-jas;»,w^SIY "SB-r \
HYPOTHEKEN I liinTir I Itlïlfnfi'ili'r. lKi"m' —"»

Persoonlijke Leningen, zonder nnnn. 1flfl, noiv, «oKHEoiET- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal O.DOO,- 1OUf g,»7>* 99
bedrao «maanden kwijtschelding bij overlijden. 11.000,. 220,- 0,87% 66

Uhyp 2tüyp. 2. nyp Krortlal- _n mm _<u>
___

*. _-360, 240« ieox j 9̂1-
72x 54x 42x 20.000,- 400,- 0,83 °fe 66

10.000,- 69,- 97r 107,- I 8000 . It , 147i.
30.000,- 600,- 0,83% 66

18.000,- 103 r 148,- 181,-1 10.000 ■ 238,- 2»o', 40.000,- 800,- 0,81 %66
25.000,- 172,- 242,- 269,- I 15.100 284.. 352,- 43 1, ■_-______________________■_■
40.000,- 278.-388.- 431.- I 20.000 376,-467,- 571,- ■ FINANCIERINGSKANTOOR„ ' "' ,„' „*'' 25.000 470,- 583,- 714,- II nn ________

nnp-jnn I78.000,- 614,- 727,- 809.- J» 30.000 864.- 700,- 887,1 |ÏVil-_l_r^_k Al Iv Al
Afh.„a,i)(,,.nd....,a.,.n„ _■__. «0.000 934,- 1161,- 1423,I MB PFV P K■0.i....-r ! ,iJ „.-.J.i.i - __| ___, EH r.nt.,inHO,»Hbp.,m_nd J UUU U\J L-__LJ \J I■■ ■■ Scharnerweg 108 Maastr cht

m^^^4^^a^lé^T\, Bijkantoor:
T SmmK m. _■ r JL'^l'v \J_ Jl I Hoofdstraat 9, Hoensbroek
-__-------■ _BHff!_WI!!_W6CT ■ Tel 045-225000 ■

■ MET MIELE BETEKENT 111
■VERVANGENVERBETEREN| |

—"^ '*$?-. 1 War. v.„j—^iji ' J^__^ Z~T~—.""—— ?~_B__N__ïi^^T MflP'~<fc-I! _».""«"j E" >*»*»< '^t~-j-.~;SIiS l§HSÉs*!_£ri~-_»^8*«I- Hr '^^Ü—Bi

I pi :_Pt^^^."^^^ju^^!___J ■i^^^"B_Bi______r~;^*>

Een goede komfortabele keuken bestaat uit twee zeer belangrijke zaken: de keuken-
meubelen en de apparatuur diedaarin Is ingebouwd. Nog veel te veel keukens

voldoen niet aan het gebruikskomfort dat ervan mocht worden verwacht, omdat de
apparatuur van veel minderekwaliteit blijkt dandievan dekeukenmeubelen. Vandaar deze
advertentie.Want met Miele betekent het vervangen van apparaten altijd: verbeteren.
Door de genormeerde afmetingen passen Miele apparaten altijd perfekt in ieder merk
keuken. Van afzuigkap tot afwasautomaat, van oven tot diepvrieskast, van koelkast tot
kook-, bak- en braadapparatuur en magnetrons, Miele biedt u een overweldigendekeus in
eigenschappen, designs en kleuren. Met altijd een _■______■___________________. _-zeer lange levensduur op dekoop toe. Vervang en m^^T^^F^r*^^^^^**verbeter daarom tegelijk. Met Miele. Dan nemen P f . __j ._J
gedane zaken toch nog een goede keer. p.ÉBHIBBJBMWIVVÉHtf

Miele-Keuken-Centrum ."CVpfrC
Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700 (industrieterrein "In de Cramer")

r

"1

Voor een goed tapijt
moet u bij Schunck zijn!

tapijt. Voorzien van jute )!£{^*l3ffiiy^^ voorzien van stabilon

statisch en vuilwerend ra^^^X^SLT^^"^^^l&_*_ÖS* t<*^T^';r,!i<_jl^i?4t^«_ll_l voorzien van stabilon

I juterug. Geschikt voor " |PS^ garen. Vuilafstotend
woonkamergebruik. Psy_ffi^~' -j^i frW***%ff ï^T _^>^3^^^3^____bS behandeld. Geschikt voor

15.- p. str. meter. Zelflegpremie
mmmmmmmmmmmmmmmmmuawammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwa 15.- p. str. meter.

daar winkel je voor je plezier !

Als u nu belt, heeft u morgen geld!
Heeft u al ergens een lening lopen,

dan nog kunt u bij Frisia terecht!
Voor woningverbetering, boot of caravan (tarieven vanaf):

’30.000,- = 96x ’ 451,-(10,2%) Of 120x/ 392,(10,2%)

’ 40.000,- =96x ’ 601, (10,2%) of 120x’ 523,'-(10,2%)
/ 70.000, = 96x ’ 1.053,(10,2%) of 120x’ 915, (10,2%)

’ 80.000, = 96x ’ 1.203,(10,2%) Of 120x/ 1.046,(10,2%)

Bel nu: 02263-7171
Voorschotbank Frisia: geopend tot 21 u.; zat, tot 16 u.

gffffi_|
HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink.Tel. 045-460252.
Te k. PERZISCHE en Sia-
mese poesjes. T. Busch,
Putstr. 50 Sittard.

Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom tk.
Tel. 045-221268.
Te k. " BULLTERRIER-
PUPS 8 wkn. Red. priis.
Navolaan 71 (Vrieheide)
Heerlen.

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,'
Maastricht. 043-217700.

UNI POLYESTER DUBBELDOEK
JtnO-Y 1 \ "^ 150 cm breed
150 cm breed ■ _^________riÉB6TC_l^_r* in uni en fantasie
heel veel kleuren _■ W^ »J_* voor w'nterbroeken _a^diverse _■ __T__lï___iaa_lvla___F C_v#1 g-, !_________■ fe #_ 'per meter NU 16 ■ _____! Wr9^^^^ per meter 5

kussen- f^C^y^ TFnnY
in uni en fantasie s Ook o«/„-t """'en. T voor jasvoering of
35 bij 35 cm _p^ \ e *7d '«dm Ge/een Maa^,^ > pluche beesten _■%
in zijde en katoen "1 ✓> *«"<* Roermond, SdS^ $ temaken C |
perstuk NU lUjl" VV^WVVV P6rmeter Nü">

aaaaaaiamam^aaamaVaammmwmM^TFFfTfTvW^|? fl' * g___________^ L___l ________fl_L -fflll __^_J
TK "TTf^T *L)r? SlHuE^£^v"!-n __HrifVßi--------__-------l ____Pfc-^ML. ____Li_jL__i_____ _______J ___f __■■■_______ l4K£j| SRPJJ"____'^_3"r___Mr^l__^___l

_■ _____ -^-Js_CSEs__i*cr i_----HHff--_r.«ji _*__■ -_■_-_-_-_!
_____■___ -»^wi__~rTi_pï^_wt —;___^__i i^a -~" inp___|

Hpppjr^P^ ... -^^^^^^^^ ___p_j_____*~' """"' S-1 ■ :
P|^^^ -^-^-''^ CgE_______iS L

_-8^ . ; _H_ft____
______V^/jiß? ____MXv '' ___\ r
___evN_f '«___HB_B ____________ ______MM___ /__!_____ .____■__________, My _jr-_~^___l

_________!"~6_"'^^6Bi _3b\ _l ,__^^^B_________ __i __k É_*"* _^fl
_B___i _V/^

Met de Lada 1200 beschikt u over een betrouw- ten die van de Lada 1200 een partner maken waar ’ 1200 r-bare partner voor jarenlangkomfortabel autorijden. u door dik en dun op kunt vertrouwen. En dat alles ’ IPOCiQ cOnon?/r -Naast een bescheiden brandstofverbruik en een voor de bescheiden prijs van slechts/ 9.945,-. ’ S Dklassiek, tijdloos uiterlijk biedt deze wagen vele Een eenvoudige rekensom levert het overtuigende ’ I_lA/_ij-onverwachte extra's die u met de jaren zo gaat bewijs dat nieuw rijden niet duur hoeft te zijn! Voor / _tf^_
waarderen. Zo is de Lada 1200 uiterst gastvrij en een bescheiden bedrag per /__[ Wawrjm ___t* _■__* Ibiedt een royale ruimte voor vijf volwassenen en maand kan deLada 1200 *****%. / m ___P!__P__r mw^m' I350 liter aan bagage. Toch weegt veiligheid bij deze jarenlang uw komfortabele, |»J _r-vl t«V *1i r" ’ - ~kw _____ I
gezinsauto bij uitstek het zwaarst Degelijk plaat- betrouwbare partner zijn. }\i wVvfrf w«T- / "^^^--_^^^^_PL. V Istaal, een veilige carrosserie, een snel reagerende De Lada-dealer informeert JV_)fflTl J J'V-IT ~^lbesturing en een gescheiden remsysteem zijn pun- u graag! L'-Ti ill I jlilk1' ' — /

FfA/ PROEFRIT LEVERT HET OVERTUIGENDE BEWIJS
BRUNSSUM AUTOBEDRIJF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEIJERS, KOOLWEG 75, T&
04490 - 71088KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125,TEL. 045 - 452666 NUTH GARAGE B. VA^DER VELDEN. PASTORUWEG 65. TEL. 045 - 241904 MAASTRICHT AUTOBEDRUF J. VAN AMELN. SIBEMAWEG 1, TEL. 043 - 6123lu

' 1 Prijzen mcl. BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. Wijzigingen voorbehouden. : *\

I Limburgs Dagblad



Vakcentrum hekelt winkelformule levensmiddelenhandel

Detaillist verkoopt met
tegenzin onder prijs

WRSFOORT- Bijna tachtig procent van de zelfstandige le-rrimiddelendetaillisten vindt het onaanvaardbaar om als on-
Vi Van de f°rrnule blijvend artikelen te verkopen waarop
WeS Wordt ëeleden- Dat blijkt uit een onderzoek van het
is g c^ntrum, de beroepsorganisatie in deze sector, dat gisteren
öt>rn esenteerd- Daaruit blijkt ook dat „negatieve marges" in"ars zijn.

Nen - waaroP winkeliers verlies
Ir^, z 'Jn onder meer bier en fris-

-1 . wasmiddelen, koffie en
H\f.l: worden hier veelal toe
lt°oth gen door fabrikanten,
&riiSg.andel of de commerciële or-dl. g waar ze bij zijn aangeslo-
ten Worden ze gedwongen uit
>6rrien

rrentie-oogpunt genoegen te\J} met een opbrengst onder de
«st Pprijs.

11 Procent van de ondervraag-
fEpndt de verkoop met negatieve

Wel aanvaardbaar. De totale
kr, J^'nst hoeft er niet onder te lij-
krri er

p et moment dat deze onder-
op s te maken hebben met een
b^ totale 'margemix' en eenVeelresultaat, accepteren zij
W °P met negatieve marge.
«t grns het Vakcentrum bestaat
i^rg ■ gevaar dat de negatieve
t^(ie lrigeburgerd raakt, waardoor
lêt,? °Pnieuw het aantal artikelene,gaüeve marges wordt uitge-

an de ondervraagde detail-
t^j meende 44 procent dat er

v^eer van deze artikelen ko-
Eenzelfde percentage vond

dat de omzet van deze artikelen in
verhouding tot de totale omzet
stijgt.
Het Vakcentrum vindt dat ook de
klant niet is gebaat bij de verkoop
van artikelen met negatieve marge.
Het bevordert de doorzichtigheid
voor de klant niet. Gelokt door een
artikel met een lage prijs, kan het
voorkomen dat de consument voor
andere artikelen een te hoge prijs
betaalt in verband met de nodige
.compensatie.

Congressen
belangrijk

voor economie
DEN HAAG - Congressen zijn be-
langrijk voor inkomsten en voor
werkgelegenheid. Dat concludeert
dr M.C. Tideman, die in samenwer-
king met het Nederlands Congres
Bureau een onderzoek uitvoerde
naar de betekenis van de congres-
markt in Nederland.
Volgens Tideman hebben buiten-
landers die in Nederland internatio-
nale congressen bijwoonden in 1987
ruim 630 miljoen gulden bijgedra-
genaan deexport. Als daarbij de be-
stedingen worden opgeteld van de
Nederlandse deelnemers en hun
partners is zelfs sprake van een tota-
le omzet van 713 miljoen gulden.
Het onderzoek wijst verder uit dat
de werkgelegenheid die directof in-
direct het gevolg is van internatio-
nale congressen omstreeks 12.000
arbeidsjaren bedraagt.

BEURS-
OVERZICHT
Stil

- Een zeer stille
urs za£ gisteren de

?e,i langzaam maar
df. r afbrokkelen. Al direct bij
Itjf, .Pening konden veel aande-
\y vn oude niveau niet hand-

-1 maar °°'t bleven er veel
(la eranderd. In de loop van de
Vf,j echter kalfden de koersen
'riidrf' a^' een tendens die in de
*^airug werd versterkt door de

*ke opening van Wall Street.

d.ie uitzondering was Wegener,
Vj °P vermoedelijk speculatieve
bOe,S een opvallende winst
ir^te. De algemene stem-
-98 4'6sindex zakte 0,5 punt tot

tota'e omzet in aandelen
l^ " steken op een schamele f
b*ohriljoen-
sti( °ngatiemarkt was eveneens
Wf,i (°mzet f456 miljoen) maar
'^^^endelijk gestemd. De be-
W ,'jkste staatsleningen boek-
Vol^msten van 0,1 tot 0,2 punt.
[r^5e ide week verwacht de

de aankondiging van de
j|w le staatslening van dit jaar
öe korting in het nieuwe jaar.
\ '^ternationale aandelen wa-
f or>der invloed van de iets la-

W.dollar zwak gestemd. Ko-
?PfoVke °lic sloot f1 '50 laSer

0 afv ,3°' Akzo verliet de markt
V, lager op f 144,10. Hoogo-
U'r.-J verloor f 1.
feeri^ver werd twee kwartjes
\li oper °P f 112,20. KLM en. Ps noteerden licht lager.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 84,50 84,70
Ahold 84,70 84,50
Akzo 144,90 144,10
A.B.N. 41,30 41,20
Alrenta 161,40 161,40
Amev 52,70 51.90
Amro-Bank 76,10 75,70
Ass. R'dam 138,50 d 137,80
Bols 134,90 134,20
Borsumij W. 107,00 106,00
Bührm.Tet. 53,80 54,00
C.S.M.eert. 60,50 60,50
Dordtsche P. 203,50 203,50
Elsevier 58,30 57,40
Fokker eert. 23,70 22,80
Gist-Broc. c. 38,60 38,70
Heineken 140,30 139,20
Hoogovens 61,50 60,50
Hunter Dougl. 71,00 71,20
lnt.Müller 62,20 61,70
KLM 38,70 38,40
Kon.Ned.Pap. 41,30 41,30
Kon. Olie 220,80 219,30
Nat. Nederl. 62,10 61,80
N.M.B. 175,00 176.00Nedlloyd Gr. 208,50 209,50
Nijv. Cate 71,00 71,00
Océ-v.d.Gr. 263,„0 264,00
Pakhoed Hold. 87,00 88,00
Philips 30.80 30,70
Robeeo 93,60 93,20
Rodamco 153,00 153,20
Rolinco 88,30 87,90
Rorento 59.90 60.00
Stork VMF 23,40 23.00
Unilever 112,70 112.20
Ver.Bezit VNU 88,00 87,50
VOC 29,10 28,80
Wessanen 77,70 77,20
Wolt Kluwer 150,20 148,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 26,50 26,50
ACF-Holding 52,30 51,50
Ahrend Gr. c 145,00 145,50
Alg.Bank.Ned 42,00 42,00
Asd Opt. Tr. 23,00 22,70
Asd Rubber 7.80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 60,50 60,00
Aut.lnd.R'dam 55,20 54,00
BAM-Holding 205,00 e 210,00
Batenburg 63,00 63.00
Beers 105,00 105,00
Begemann 52.50 52,50
Belindo 420,00 419,00
Berkels P. 4,50 4,60
Blyd.-Will. 21.40 21.20
Boer De, Kon. 241,50 241,50
de Boer Winkelbedr. 54,00 54,50
Boskalis W. 9,25 9,20

Boskalis pr 7,30 7,30
Braat Bouw 899,00 899,00
Burgman-H. 3010,00 3000,00a
Calvé-Delft c 748,00 750,00
Calvépref.c 4180,00 4180,00aCenter Parcs 55,20 55 20
Centr.Suiker 60,50 60,50
Chamotte Unie 9,80 9 90
Cindu-Key 98,00 99,50
Claimindo 405,50 405 50
Cred.LßN 64,50 64,50
Crown v.G.c 61,00 61,00
Desseaux 178.50 178,00
Dordtsche pr. 200,20 200 20
Dorp-Groep 38,00 38,00
Econosto 164,30 164 00
EMBA 106,00 100,00
Enraf-N.c. 37,70 37 70
Eriks hold. 266,80 267-,00
Frans Maas c. 47,80 48,50
Furness 59,00 60,70
Gamma Holding 57,50 58^50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,10 25,00
Geveke 34,10 34,00
Giessen-de N. 73,00 72^00
Goudsmit Ed. 138,00 138,00
Grasso'sKon. 70,50 7100
Grolsch 108,20 10750
GTI-Holding 130,80 131,50
Hagemeyer 68,20 68 20
H.B.G. 163,50 163,50
HCS Techn 10,60 10 50
Hein Hold 120,00 118,00
Hoek's Mach. 145,00 144,00
Holdoh Hout 425,00 42ü!00Holec 14.80 14 70
H.A.L. Tr. b 705,00 710*00
Holl.Am.Line 708.00 708,00
Heineken Hld 120,00 118,00
Holl.Sea S. 1.33 134
Holl. Kloos 282,00 280,00
Hoop en Co 10,10 9,90
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,00 1700
IGB Holding 31,10 3UO
IHCCaland 16,10 16,10
Industr. My 147.00 147,00
Ing.Bur.Kondor 560,00 565,00
Kas-Ass. 30.40 30,20
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 14,80 14,50
Kiene's Suik. 1220,00 1220,00
KBB 68,00 68,50
KBB (eert.) 68,00 67,80
Kon.Sphinx 57,70 57,60
Koppelpoort H. 245.00 249,00
Krasnapolsky 149,00 148.50Landré & Gl. 36,00 36,00
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 545,00 542,00
Medicopharma 58.70 58,70
Melia Int. 5,90 5,90
MHVAmsterdam 17,30 17,10

MoearaEnim 961.00 960,00
M.Enim 08-cert 12460,00 12460,00
Moolenen Co 30,40 30,60
Mulder Bosk. 39,00 39,00
Multihouse 10,10 10,00
Mynbouwk. W. 409,00 409.00
Naeff 225,00
NAGRON 43,80 44,00
NIB 450,00 450,00
NBM-Amstelland 11,30 11,30
NEDAP 242,00 242,00
NKFHold.cert. 192,80 192,50
Ned.Part.Mij 28,00 28,00
Ned.Springst. 7450,00
Norit 510,00 511,00
Nutricia 215,00 214,00
Orco Bank c. 75,00 74,70
OTRA 388,00 387,50
Palthe 139,50 139,50
Polynorm 79,00 81,00
Porcel. Fles 112,00 112.00
Ravast 52,00 51,30
Reesink 53.50 53,80
Riva 43,20 43,00
Riva (eert.) 43,20 43,00
Samas Groep 53,30 54,00
Sanders Beh. 72,00 72,00
Sarakreek 34,40 34,40
Schuitema 1070,00 1070,00
Schuttersv. 99,00 99,00
Smit Intern. 22,30 21,90
St.Bankiers c. 23,90 24,20
Telegraaf De 345,00 343,00
Text.Twenthe 202,00 203,00
Tulip Comp. 64,50 63,90
Tw.Kabel Hold 104,00 105,00
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 72,00 72,00
Union Fiets. 16,30 16,30
Ver.Glasfabr. 200,00 201,00
Verto 57,00 57,40
Volker Stev. 39,00 39,30
Volmac Softw. 81,30 81,50
Vredestein 17,80 17,50
VRG Gem.Bez. 158,00 157,70
WegenerTyl 145,50 154,00
West Invest 18.00 18,00
Wolters Kluwer 150,00 148,20
Wyers 51,00 53,00

Beleggingsinstellingen
ABN Aand.f. 63,50 63,50
ABNBeleg.f. 51,00 51,40
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 205,00 204,00
AllianceFd 11,50 10,50a
Amba 40,50 40,50
America Fund 235,00 233,00
Amro A.in F. 89,00 89,10
AmroNeth.F. ' 62,80 62,80
Amro Eur.F. 61,50 61,00
Amvabel 94,60 95,00
BemcoAustr. 60,50 61,00

Bever Belegg. 25,70 25,60
BOGAMIJ 115,00 115,00
Delta Lloyd 36,00 36,00
DPAm. Gr.F. 21,30 21,00
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 67,90 67,60
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 4,90 5,00
EurGrFund 48,00 48,00
Hend.Eur.Gr.F. 146,00 146,00
Henderson Spirit 64,20 64,30
Holland Fund 56,50 56,80
Holl.Obl.Fonds 129,50 129,50
HolLPacF. 94,80 95,00
Interbonds 591,00 592,00
Intereff.soo 30,80 30,70
Intereff.Warr. 202,20 202,50
Japan Fund 36,30 36,80
MX Int.Vent. 64,00 63,70
Nat.Res.Fund 1235,00 1235,00
NMBDutch Fund 31,20 30.80
NMB ObLig.F. 36,40 36,50
NMBRente F. 101,20 101,20
NMB Vast Goed 35,90 35,90
Obam, Belegg. 177,50 178,00
OAMF 14,70 14,70
Orcur.Ned.p. 47,30 47,00
Prosp.lnt.High.l 10,50 10,50
Rentalent Bel. 1355,80 1356,80
Rentotaal NV 30,90 30,90
Rolinco cum.p 99,50 99,50
ScbTech 16,60 16,60
Technology F. 17,30 16,00
Tokyo Pac. H. 233,50 233,00
Trans Eur.F. 62,60 62,40
Transpae.F. 494,00 491,00
Uni-Invest 117,00 117,50
Unico Inv.F. 84,90 80,00 d
Unifonds 24,70 24,50
Vast Ned 119,90 119,90
VentureF.N. 38,70 38,70
VIB NV 84,00 84,10
WBO Int. 73,80 74,00
Wereldhave NV 202,30 202,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 32,80 32.80
Amer. Brands 51,70 52,00
Amer. Expres 27,00 26,75
Am.Tel.fc Tel. 27,10 27,60
Ameritech 92,20 92,50
Amprovest Cap. 127,00 127,00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 25,50 25,50
Atl. Richf. 77,00 76,70 ,
BAT Industr. 4,35 4,40
Bell Atlantic 70,00 70,50
BellCanEnte-pr 37,00 37,00
BellRes.Adlr 1,40 1,40
Bell South 39,20 39.30
BET Public 2,28 2,28
Bethl. Steel 21,10 20,60

Boeing Comp. 61.80 61,80
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 24,50 24,50
Citicorp. 24,70 25,00
Colgate-Palm. 42,70 43,20
Comm. Edison 32,00 31,75
Comp.Gen.El. 385,00 385,00
Control Data 17,00 17,20
Dai-IchiYen 3160,00 3160,00
Dow Chemical 83,00 83,50
Du Pont 80,10 80,10
Eastman Kodak 44,80 45,00
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 224,00 222,00
Exxon Corp. 41,10 42,10
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 19,50 19,80
Ford Motor 49,00 49,50
Gen. Electric 43,00 43,70
Gen. Motors 80.00 80,10
Gillette 33,20 32,50
Goodyear 48,50 48,50
Grace & Co. 29,25 25,40
Honeywell 60,10 d 60,40
Int.Bus.Mach. 115,50 115,30
lntern.Flavor 45,40 46,10
Intern. Paper 43,40 44,10
ITTCorp. 48,00 48,70
Litton Ind. 69,00 69,50
Lockheed 38,80 39,10
Minnesota Mining 59,50 d 58,50
Mobil Oil 41,80 41,50
News Corp Auss 11,50 11,00b
Nynex 65,50 65,30
Occ.Petr.Corp 25,20 25,50
Pac. Telesis 29,70 30,00
P& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 38,75 38,90
Phihp Morris C. 91,30 91,50
PhiU. Petr. 19,20 19,00
Polaroid 34,40 34,70
PrivatbDkr 235,00
Quaker Oats 50,10 50,70
RJR Nabisco 82,80 86,20
St.Gobin Ffr 538,00 541,00
Saralee 43,50 44,00
Schlumberger 33,30 33,20
Sears Roebuck 40,70 d 39,75
Southw. Bell 40,00 40,10
Suzuki (yen) 695,00 700,00
Tandy Corp. 41,60 41,70
Texaco 45,30 45,50
Texas Instr. 35,60 35,80
T.I.P Eur. 1,61 1,61
Toshiba Corp. 1000,00 995,00
Union Carbide 26,00 25,50
Union Pacific 61,50 61,80
Unisys 25,20 25,30
USX Corp 26,50 26,40
US West 55,50 55,80

I Warner Lamb. 72,40 72,40
Westinghouse 50,40 50,10
Woolworth 50,00 50,50
Xerox Corp. 54,50 55,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 43,50 44,00
Am. Home Prod. 157,00
ATT Nedam 54,00 53,70 d
ASARCO Ine. 33,00
Atl. Richf. 150,00 148,50
Boeing Corp. 116,00 118,50
Can. Pacific 28,50 28,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,00 47,00
Citicorp. 47,50 47,50
Colgate-Palm. 85,00 85,00
Control Data 30,00 30,00
Dow Chemical 164,30 160,00 d
Eastman Kodak 86,50 84,60
Exxon Corp. 81,00 81,50
Fluor Corp. 36,50
Gen. Electric 81,80 83,20
Gen. Motors 155,60 156.20
Gillette 65.00 68,00
Goodyear 96,00 96,00
Inco 55,00 55,00a
1.8.M. 220,00 223,00
Int. Flavors 93,00
ITT Corp. 93,00 96,00
Kraft Ine 184,00 185.00
Kroger 40,00
Lockheed 76,00 76,00
Merck & Co. 107,00 108,00
Minn. Min. 116,00 116,00
Pepsi Co. 75,00 75.00. Phihp Morris C. 175,00 178.00
Phill. Petr. 33,00 35.50
Polaroid 66,00 67,00
Procter & G. 150,00
Quaker Oats 101,00 101,00
Schlumberger 64,00 65,00
Sears Roebuck 80,00 78.00
Shell Canada 57,50 58.00
Tandy Corp. 82,00 79,00
Texas Instr. 69,00 68,«0d
UnionPacific 120,00 120,00
Unisys Corp 51,00 50,00
USX Corp 51,50 53,00
Varity Corp 4,00
Wesünghouse 98,00 98,00
Woolworth 99,00 97,20
Xerox Corp. 104,00 104,00

Warrants
Akzo 35,90 35,70
AMRO warr. 5,40 5,10
Asia Pac Gr F. 4,45 4,55
Bogamij 9,80 9.80
Falcons Sec. 12.20 12,10
Honda motor co. 1990.00 2010,00
K.L.M. 85-92 114,00 116,00
Philips 85-89 37,00 37,50
iSt.Bankiers a 3,10 3,10
St.Bankiers b 4,10 4.10
Euro-obligaties & conv.

I 10V4 Aegon 85 102,70 102.70

Aegon warr 14,80 14,80
lOV2 ABN 87 99,25 99.25
13Amev 85 98,75 98.75
13Amev 85 99,00 98.60
10AmevBs 103,50 103,60
11 Amev 86 99,90 99,90
14'AAmro87 99,75 99,75
13 Amro-BankB2 103,50 103,25
10'AAmro 86 98,00 98.00
10Amro 87 98,50 98,50
53/4 Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 25,00 24.50
Amro zw 86 70,50 70,75
9 BMH ecu 85-92 102,25 102,25
7 BMH 87 98.25 98,25
HCCRaboB3 104,00 104.00
9CCRabo 85 105,70 105.70
7 CCRabo 84 108,30 108,30
IOVsEEG-ecu 84 101,50 101.50
9%E18-ecu 85 106,75 106.75
12V2 HIAirl.F 96,00 96.00
12 NIB(B) 85-90 104,50 104,50
II'ANGU 83 104,70 104,70
10 NGU 83 102,00 102.00
2'A NMB 86 87,00 86,75
NMB warrants 29,50 29.50
83A Phil. 86 98.00 98.25
63/4 Phil.B3 95.50 96.00
14'AUn.Becumy 86 99,00 99,00
12'AUnil. 98,00 98,00
4^4Akzo 69 210.00 206,50
s/2Amro 69 392.00
5% Gist 69 440,00
Parallelmarkt
Alanhen 15,30 15,00
Berghuizer 46.30 46.00
Besouw Van c 36,50 36,50
CB Oblig Fl 101,90 101,90
CB Oblig.F.2 102,00 101,90
CB Obhg.F.3 103.40 103.30
De Drie Electr. 25.50 26,50
Dentex Groep 27,00 27,00
Dico Intern. 77,50 77,50
DOCdata 32,60 32,40
Geld.Pap.c. 67,10 66.80
Gouda Vuurv c 56,20 56,10
Groenendijk 25.20 25,30
Hes Beheer 196,00 196,00
Homburg eert 4,00 3,60
Infotheek Gr 18.00 18.10
Interview Eur. 7,40 7.30
Inv. Mij Ned. 38,80 39,00
KLM Kleding 25,00 25,00

■ Kuehne+Heitz 25,50 25,00
LCI Comp.Gr. 32,80 32.30
Melle 280.00 280.00
Nedschroef 64.20 64,20
Neways Elec. 8,70 8.60
Pie Med. 10,90 10,70
Simac Tech. 15,00 15.00
Text Lite 5,90 6.00
Verkade Kon. 280.00 276,00
Weweler 71,00 69.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45,00 104 1.30 1,40
abn c jul 45,00 189 1,90 a 1.60
akzo c jan 150,00 265 4.30 3.60
akzo c apr 160,00 201 4,60 4.50
amev p apr 50,00 200 2,40 a 2,00
d/F! p dcc 195,00 122 2,20 2,15
d/Fl p scp 200,00 100 13.30 a 13.50
eoE c dcc 230,00 101 8,30 6.50
eoE c dcc 235.00 133 4.80 4.00 a
eoE c jan 240.00 563 6,00 4.90
eoE p dcc 220,00 442 - 1.00
eoE p dcc 230,00 138 3,40 3.30
eoE p dcc 235.00 692 5.30 5.80
eoE p dcc 245,00 135 11,50 12,40
eoE p jan 220,00 500 2,50 2,40
eoE p jan 240.00 116 9,80 11.00
goud p mei 420,00 92 11,50 12,00
giSt c jan 40,00 543 2.00 2.00
giSt c jan 45,00 114 0.90 1,00
giSt p jan 40,00 531 2,60 2,60
hoog c jan 65,00 147 2,80 2,20
hoog c jan 70,00 114 1.40 1.20
hoog p jan 60,00 149 2,50 3.30
hoog p apr 60.00 108 4.00 4.50
kim c jan 40.00 440 1,40 1.20
kim c apr 40,00 117 3,00 2.60
kim c apr 45,00 131 1,20 1,10
kim c jul 45,00 104 2.10 1.80
kim p apr 35,00 200 1.50 1,40
kim p apr 40,00 213 3,00 3,20
knP c jan 40,00 106 2,90 2,70
knP c jan 42,50 93 1,60 1,50
knP c apr 42,50 115 2,60 a 2.60
nlq p mei 100.00 250 0.50 a 0.50
nly c n9l 102,50 250 - 1,00
nly p aug 102,50 500 - 2,10
phü c jan 35.00 236 0,40 0,40
phil e apr 35,00 92 1.00 0,90
phil c jul 35,00 116 1,40 1,40
phil c 093 30,00 265 8,00 7.80
phil p jan 30,00 214 0,90 1,00
phil p apr 30,00 171 2.20 2.10 b
phü p 093 30,00 431 6.40 6,20
olie c jan 230,00 221 2,80 2.40
ohe c 091 210,00 258 34,60 34,50 aolie p jan 240.00 94 19,50 20.50b
olie p 091 210.00 270 18.00 18.50 b
umi c jan 120.00 300 2.30 1.90
unü p apr 120.00 110 9,60 10.00

a=Uten g=bieden+ ei-di».
b-bieden h=laten+ei-dr».
c=ex-claim k = gedaan + h
d=ei-dividend l=ge_on+|
e gedaan+beden rt -slotkoers «orige daf
t=gedaan +laten sk- slotkoers gisteren

economie

Staking
personeel
Philips

EINDHOVEN - Enkele honderden werkne-mers van de Philips Technische Bedrijven in,e regio Eindhoven hebben gistermorgenet werk enkele uren onderbroken. Tijdens
bijeenkomst op het districtskantoor van

°e Industriebond FNV werd vastgesteld dat
Personeel en bond vasthouden aan de eis datac verzelfstandiging van het installatiebe-

geen arbeidsplaatsen mag gaan kosten.
Vanneer de directie van de Technische Be-
ri Jven van Philips daarover in een gesprek
jpt de bonden op 1 december geen zeker-
eid verschaft, zal opnieuw actie worden ge-
°erd, aldus districtsbestuurder J. Cuperus

Van de Industriebond FNV.

JJ de Technische Bedrijven van Philips in
'ndhoven werken ongeveer 1000 mensen.

di°i?r e* beleid van het concern om de pro-uktdivisies grotere zelfstandigheid en ver-
vntw°ordelijkheid te geven, is de centrale rolan de TechnischeDiensten inzake installa-ve en onderhoud van de gebouwen van de
ssrschülende divisies onder druk komen teJaan. VolgensCuperus wil de directie van de
tich la.nase PhiliPs Bedrijven het installa-

bedrijf (ongeveer 500 werknemers) geheel

verzelfstandigen en de nutsbedrijven zelf-
standiger binnen Philips laten opereren.

De werknemers eisen van de directie volle-
dig behoud van de werkgelegenheid bij het
verzelfstandigen van het installatiebedrijf.
Volgens Cupexus spreekt de directie over 400
in plaats van ac huidige 500 werknemers. Be-
houd van de werkgelegenheid komt er in fei-
te op neer, dat Philips met langlopende con-
tracten de werkgelegenheid van het zelfstan-
dige bedrijf veilig zou moeten stellen. Een

woordvoerder van het concern stelt echter,
dat juist daar de nieuwe verantwoordelijk-
heid van de produktdivisies ligt, die in eerste
instantie op de marktprijs van het uit te be-
steden werk zullen letten.
Een tweede eis van dewerknemers is dat de
werknemers van het verzelfstandigde instal-
latiebedrijf binnen de Philips-cao moet bly-
ven. Tegen het zelfstandiger worden van de
nutsbedrijven (gas, water en licht) hebben
werknemers en bonden geen bezwaar, mits
de werkgelegenheid volledig op peil blijft.
Hetzelfde geldt voor de ongeveer 450 schil-
ders, timmerlieden etc. die nu bij de Techni-
sche Bedrijven werken.
Volgens de concern-woordvoerder staat het
echter als een paal boven water, dat er ar-
beidsplaatsen zullen verdwijnen. Met de
bonden is al een vertrekregeling voor oudere
werknemers overeengekomen. Als aanlei-
ding voor de werkonderbreking van maan-
dagochtend ziet Cuperus publikaties over de
uitspraak van de Ondernemingskamer over
de reorganisatie. In het door de Onderne-
mingsraad aangespannen geding oordeelde
deKamer op 3 november dat Philips het per-
soneel onvoldoende heeft ingelicht over de
consequenties van de reorganisatie.

Iran en Irak blijven bekvechten over quotum

OPEC-overleg na
beraad geschorst

WENEN- De dertien ministers van
olie van de OPEC (Organisatie van
Olie Exporterende Landen) hebben
gister na anderhalf uur beraad be-
sloten om hun voltallige overleg
woensdag voort te zetten. De dins-
dag zal worden gebruiktvoor bilate-
rale besprekingen, zei gisteren de
minister van olie van Saoedi-Ara-
bië, Hisham Nazer.

OPEC-voorzitter Rilwanu Lukman,
minister van olie van Nigeria, ver-
klaarde aan het begin van de verga-
dering in Wenen dat de meningsver-
schillen moeten worden bijgelegd
en dat er concessies moeten worden
gedaanteneinde de olieproduktie te
beperken. Gebeurt dat niet dan zul-
len de olieprijzen sterk dalen, aldus
Lukman.

Dreiging
Iran liet gisteren nog de waarschu-
wing horen dathet deoliemarktmet
zijn olie zal overspoelen als het niet
een groter produktiecontingent
krijgt toegewezen. Het land mag
volgens de huidige overeenkomst
niet meer dan 2,7 miljoenvaten (van
159 liter) olie per dag produceren.

Het produktieplafond van Irak is de
kern van een geschil tussen dat land
en Iran. Irak eist een even groot pro-
duktiecontingent als Iran. Teheran
beschouwt dit echter als een onre-

delijkeeis. De Iraniërs zeggen in het
verleden altijd al meer olie dan Irak
te hebben geproduceerd.

Voorafgaande aan de start van het
OPEC-overleg werden al bemidde-
lingspogingen ondernomen om bei-
de landen dichter bij elkaar te bren-
gen. De belangrijkste poging was
het voorstel aan de Iraanse minister
van oüe, Gholamreza Aqazadeh, om
Irak een even groot produktiepla-
fonds te geven als Iran.

Als tegemoetkoming aan Iran wil de
OPEC dan besluiten tot een algehe-
le beperking van de OPEC-oliepro-
duktie tot 18,5 miljoen vaten (van
159 liter) per dag voor alle dertien
lidstaten. Dit algehele maximum
ligt ongeveer 4,5 miljoen vaten per
dag lager dan het huidige produk-
tievolume en zou kunnen leiden tot
flink hogere pryzen.

Prijs
Van een hogere olieprijs is Iran een
groot voorstander. Een andere voor-
delige kant van het voorstel voor
Iran is dat Irak zijn huidige produk-
tie van 2,7 miljoen vaten per dag
weer moet verminderen.

Nieuwe directeur
benoemd bij Océ
VENLO - Drs A.W. Bezemer is be-
noemd tot directievoorzitter van
Océ-Nederland in Venlo als opvol-
ger van drChr.O. van der Grinten.
President-commissaris drJ.A. Wol-
hoff van het bedrijf legt op 1 decem-
ber zijn functie neer.
Hij wordt opgevolgd door ir H.
Bodt, tevens bestuursvoorzitter van
de houdstermaatschappij Océ-Van
der Grinten.

Ford kiest licht van Philips
EINDHOVEN - Ford Europa en de lichtdivisie van Philips
hebben een raamcontract getekend voor de levering van ver-
lichtingssystemen doorPhilips voor alle vestigingen van Ford
in Europa. Het driejarigecontract heeft een waarde van enke-
le miljoenen guldensper jaar, aldus Philips. De order is gevat
in een raamovereenkomst tussen de hoofdkantoren van Phi-
lips en het Amerikaanse autoconcern, die verder nationaal
wordt ingevuld. Het gaat om in totaal 34 vestigingen van Ford
in West-Europa. In de overeenkomst spelen naast energiebe-
sparing zaken als standaardisatie en de wens van Ford alle
verlichtingsaangelegenheden bij één gespecialiseerd bedrijf
onder te brengen een belangrijkerol. Philips Licht hoopt met
andere grote ondernemingen soortgelijke afspraken met een
Europees karakter te kunnen maken.

# Gisteren is in de Am-
sterdamse RAI een
vakbeurs begonnen
over energie. Minister
De Korte van Economi-
sche Zaken kreeg er gis-
termorgen een toelich-
ting op de werking van
een meetinstrument,
dat een motor of turbi-
ne o-p 65 punten tege-
lijk kan controleren,
onder meer op warmte
en druk. De vakbeurs
duurt tot en met 24 no-
vember.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 21-11-1988 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.970-/26.470,
vorige ’ 26.230-/ 26.730, bewerkt ver-
koop ’ 28.070, vorige ’ 28.330 laten.
ZILVER: onbewerkt ’350/420. vori-
ge ’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,00 2,02
Brits pond 3,42 3,67
Belg. frank (100) 5,19 5,49
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,25 15,65
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,55 1,67
Franse fr. (100) 31,70 34,20
Zwits. fr. (100) 131,75 136,25
Zweedse kr. (100) 30,75 33,25
Noorse kr. (100) 28,25 30,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
OostschiU (100) 15,70 16,30
Spaanse pes (100) ■ 1,62 1,77
Griekse dr. (100) 1,21 1,41
Finse mark (100) 45,75 48,75
Joeg. dinar (100) 0,01 0,06
lers pond 2,86 3,11
Jap. yen (10.000) 156,50 161,50

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,95575-95825
Brits pond 3,5535-5585
Duitse mark 112,735-785
Franse franc 32,975-3,025
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 134,195-245
Japanse yen 159,70-159,80
Ital. lire 15,145-195
Zweedse kroon 32,305-355
Deense kroon 29,170-29,220
Noorse kroon 29,805-29,855
Canad. dollar 1,61025-61275
Oost. schill 16,025-03500
lers pond 3,0080-0180
Spaanse pes 1,7070-7170
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,6725-6825
Hongk.dollar 25,05-25.30
Nieuwz.dollar 1,2600-2700
Antill.gulden 1,0825-1125
Surin. gulden 1,0825-1225
Saudische rial 52,05-52,30
Ecu gulden 2,3335-3385

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 269,4 269,8
alg.-lokaal 260,9 261,6
internationals 278,1 278,7
industrie 234,8 235,6
scheep/luchtv. 210,7 210,5
banken 332,8 332,7
verzekering 558,8 561,4
handel 447,9 449,2
cbs obl.index 117,0 117.2rend. staatsl. 6,06 6,04
waarvan 3-5 jr 5,90 5,89
waarvan 5-8 jr 6,10 6,07waarv.s langst 6,31 6,28
rend. bng-len. 6,46 6,45
rend. banklen. 6,04 6,02

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):

Akzo 144,30-144,50(144,10)
Kon Olie 218,50-219,30(219,30)
Philips 30,70-30,80 (30,70)
Unilever 112,00 ged en bied (112,20)
KLM 38.00-38,40 (38,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2058.68 898.07 181.54 781.37
Hoogst 2070.06 903.20 182.49 785.70
Laagst 2036.81 886.46 180.42 773.07
Slot 2065.97 897.32 182.25 783.19
Winst
verlies + 3.56 + 0.61 + 0.53 + 1.25

(ADVERTENTIE)

Een sterextra,
een hemelsbreedverschil
in uwzakelijkekontakten.
Voor seminars, presentaties, introdukties

nieuwe produkten, sales-meetings,
commissarissen-vergaderingen, kortom
voor alle zakelijke bijeenkomsten is het

Grand Hotel een uitgesproken goed
adres. Een vijfsterren-hotel,

voortreffelijke keuken, gezellige bar,
zalen en zaaltjes voor 10 tot 200 personen

met alle denkbare faciliteiten, royale
parkeerruimte, ervaren en toegewijd

personeel, dat alles vindt u in het Grand
Hotel. Een top-locatie, waar u en uw
relaties steeds weer graag terug zullen

komen. Onze sales-manager
(telefoon 045-713846)
zal u graag adviseren!

Meesterlijketen, fCfSfe__lórefe//;rcslapen" wW—
★★★ ★ ★

—[-—■. Groar» Boord 23.6411 GE HwrUn, tal. 045 713846> 1 1 Telex: 56920 jraho, tel efax: 045-7410U9
Alle kamen voorzien van bad, douche, toilet. KTV. radio, lektbon,

brockenpcre, minibar en naarfohn.
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"^^ tel. 043-897386

nwd_win« Gedeputeerde Staten
m UU46-88 maken bekend, dat zij bij besluit van

18 oktober 1988 no. BQ 53739 aan van Has-
selts Baggermaatschappij B.V. ondereen
aantal voorschriften vergunningen hebben
verleend ingevolge de Hinderwet en de Wet
geluidhindert.b.v. een inrichtingvoor het win-
nen en sorteren van zand en grind gelegen
Industriehaven te Wessem. Het besluit en alle
ter zake zijnde stukken liggen ter inzage van
23 november 1988 tot 23 december 1988 en
wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht (bu-
reau Bibliotheek) tijdensde werkuren; - in
het gemeentehuisvan Wessem tijdens de
werkuren en bovendien donderdagsvan
17.00 uur tot 20.00 uur. Tot laatstgenoemde
datum kan beroep worden ingesteld bij de
Afdeling voorde geschillenvan bestuur van
de Raad van State door: a. de aanvrager; b.
de betrokken adviseurs; c. degenen, die over-

leenkomstig artikel 20, 21 of 22, tweede lid of
28, eerste lid, onder c. van deWet algemene
bepalingen milieuhygiënebezwaren hebben
ingebracht; d. enige andere belanghebbende,
dieaantoont, dat hij redelijkerwijs niet in staat
is geweest(overeenkomstig voornoemde ar-
tikelen) bezwaren in te brengen. De beschik-
king wordt na afloopvan de beroepstermijn
van kracht, tenzij voor deze datum beroep is
ingesteld en mettoepassing van artikel 107
van de Wet op de Raad van State een verzoek
is gedaantot schorsing van het besluit dan
wel tot het treffen van een voorlopige voor-
ziening. Het beroepschrift moet gericht en
verzonden worden aan de Voorzittervan de

1' Afdeling voor de geschillen van bestuur,
|: Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage. Het

verzoek tot schorsing oftot het treffen van
een voorlopige voorziening moet eveneens
worden gericht aan deVoorzitter van deAf-
delingvoor de geschillenvan bestuur van de

I'■ Raad van State. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op een zodanig verzoek is
beslist.
Maastricht, 22 november 1988.l|
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VEILING

"HANENHOF' GELEEN
<l
I Vanmiddag om 14.00 uur, vanavond om ■■ 19.00 uuren volgende dagen eveneens om II 14.00 uur en 19.00 uur kunst-, antiek-, I
I meubilair-, schilderijen, goud, zilver, per- I
I zen en inboedelveiling in "De HanenhoP II te Geleen, tel. 04490-52728t.o.v. gerechts- I
■ deurwaarder J.L. Dohmen.
■J Veilingmeester A.C. Pijnenburg. ■

ASB uitzendbureau heeft direct werk
voor gemotiveerd en liefst ervaren

industriële naaisters
Wij zoeken industriële naaisters die
ervaring hebben met het naaien van
zware stoffen.
Deze baan biedt goede toekomst-
mogelijkheden.

■MMI-i
i

mts'ers procestechniek
mts'ers wtb
met of zonder ervaring.

elektromonteurs
Voor elektromonteurs met indu-
striële ervaring hebben wij direct

j . werk in de omgeving van Heerlen.

y^ cv-monteurs
Voor een relatie in Heerlen isASB op
zoek naar ervaren of onervaren
cv-montcurs.

-__-___i__to__o
■h_-------_-___

administratief
medewerkster
Voor een bedrijfin deomgeving van
Heerlen zoeken wij iemand met havo
en praktijkdiploma boekhouden,
alsmede ervaring met WordPcrfcct.
Dit is een baan voor langere tijd.
telefonisch acquisiteur"
op part-time basis.
Wij denken aan een kandidate die
ervaring heeft met telefonische
acquisitie. Het werk bevat ook enige
administratieve handelingen. Kennis
van tekstverwerkende apparatuur
strekt tot aanbeveling.

uiGendbureauj
Dr. Poelsstraat 15, 6411 HG Heerlen

045 - 719600
Forum 100 (Mccc), 6229 GV Maastricht

043 -616333

[GOEDKOPER Pi^ttïïS^^^
_*>_h. -^■B _rm han<)en U«i°°piL^-4-^iH—^Tmïiri 1
t_ll_Ll__lS M- S»: ss:Kg

9tm^m^ V1 ~1 % (1160.23 f 813,41 1645.88 I1 125000.- "■l* ~,„,«( 976.09 I '».l« ,-,,.<, I

KIJK EN watt-E-W l— =z_~---—— HIM-i* *-* _____---;
1 CMV BANK-BRUNSSUM-KERKSTRAAT 294

telefoon045-251043. OJ\ ,—si—vy—ir\/-7 ri A _ 11/Van 17.00-21.00uuren zaterdagsvan ViUIK l i \'/ KAIMK
900-13 oo uur:o6-022 7271 (gratis) }IM \^L?UUU \-/ -JfM^IIY
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL. OOK / J/i I I».* l/rf-HlAt \A/2arH.CXVOORAL UW VERZEKERINGSZAKEN. /^r//g WCmCt WOCUUIg

REGENPAKKEN en bo-
dywarmers. P. Raeven, tel.
045-322741.

Rode VOERWORTELEN,
25 kg ’ 6,-. Veendrick, in-
gangKasteel Amstenrade.
Jonge HENNEN br. aan de
leg. Vaesrade 43, Nuth, tel.
045-241284.

Nieuwe STROBALEN-
HAKSELAARS met benzi-
nemoter of aftakasaandrij-
ving. Zeer gunstig in prijs.ColTé, Nusterweg 90, Sit-
tard. Tel. 04490-19980.

■HIMMB

Eldorado, Spaubeek elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week Wesley
Sound. Tel. 04493-4193.
EENZAAM: doe er wat
aan, bel huwelijksrelatiebu-
ro Geluk, 04498-54604 of
045-211948.
ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Henny Lubbers. Tel. 045-
-252304.
Vanaf donderdag 13 okto-
ber gezellig dansen met or-kest Happiness in ELDO-RADO, Bongerd 5 Spau-
beek. Tel.: 04493-4193.
Gérard oké, FFFESE,
John, Di!

Cursus opleiding CHAUF-
FEURSDIPLOMA CCV-B
startdatum 26 nov. as. Ver-
keersschool Leo Cremers,
Reeweg 82/139, Landgraaf.
Voor al uw rijbewijzen, tel.
045-312558/319474.

Bij ons ruime sortering in
alle TERRAIN-BIKES al
vanaf ’599,-; Tweewieler-
speciahst Math Salden
Limbricht.
A.T.8.-FIETSEN: Giant,
Raleigh, Tech. Gebruikte
Honda MT-5 wit 1988
’2lOO-. Schaatsen + slij-
pen. Bert Rekers, Willem-
straat 85 heerlen. 045-
-726840.
Vespa CIAO met sterwiel.,
verz., 1 mnd. oud. Mgr.
Lemmensstr. 36 Nieuwen-
hagen.

Te k. ant. TOOGKAST,

’ 700,-; grenen broodkast,
’375,-; eethoek, ’250,-;
commode, ’250,-; slaapka-
mer met inlegwerk. Kerk-
straat 17, Dieteren-Suste-
ren.
Wegens verhuizing te koop
6 met leer beklede antieke
STOELEN en tafel, ’ 2750,-
-; 1 antieke hanglamp,’650,-; 3 koperen waterke-
tels è ’ 550,-; zware salonta-
fel met laden, massief no-
ten, ’475,-; 2 Bretonse stoe-
len a ’ 195,-.Tel. 04747-2549.

1 Burberrys schoenen
§§§§?

HHPBBH A truc celebration of
loMjJjig|g& the shoemaker's art.

»»' BOE Fijne leersoorten en
|§i: gedegen Brits handwerk in
ftglg; ij|^^^^__^__^__B Burberrys-stijl kenmerken
|§i; deze hoogwaardige dames- en herenschoenen

M KERKRADE __t^^«_J_249
88»: Einderstraat 44 M f§ m^r^S^a^.
|88g Tel. 045-452600 ,maaWaaaa\T'
«§»; Voetgangersdomein JC^ _ |I
gras; _^ WIJNtn SJ

I —^
■PPI H| virus krijgen. En dusAIDS. manier waarop het virus zich kan

I l_^l ïa% LwJ HJl__j| mAM Mm JÜ °°k- verspreiden. Als besmet bloed red

_TiEi la^^^ fl l?ïli ■^■et AIDS- virus streeks in jouweigen bloedkomt, lö

________■ ______■ I^^ sloopt je weerstand tegen jeook risico.

jy%^i _^|m^_l H Llll allerlei ziektes. En uitein- Je moet daarbij vooral denk
_M|M|gJß^|| | | Mm^^^^^^m delijk gaje dood. Want er aan besmette naalden van spuiten.

*^,^^^| bestaat geen geneesmiddel Maar ik ben toch geen eb

tegen AIDS. En ook op spuiter, zul je zeggen. Dus wat g
Rij wjMTËm. m iL^LwAwJ l_^ inenten tegen het AIDS- mij dat aan?

Bl^^P^W^ I ffiLl Ëi'%^^^^E^_^g virus hoef je voorlopig Alweer een vergissing. All

"|||||^^ niet te rekenen. heeft op zich niets met drugs teü

i_kl H ___Ajf__il Ij %m e meest voorkomende ken, maar wel metbesmette naald
mmm manier van besmetting is Bovendien kan degene met*

Als je een jaar of vijftien, zes- via onveilige sex met iemand die het je vrijt ooit wel eens drugs gespot
tien bent, krijg jebinnenkort op virus heeft hebben. Of degene met wie je vrij

school waarschijnlijk een paar lessen Daarom is veilig vrijen zo be- kan ooitweleens gevreeënhebben U

over AIDS. langrijk. En daarkomt meerbij kijken iemand die ooit drugs gespoten he»

Nuzegjemisschien: daarweet dan alleen condoomgebruik. Enzovoorts,

ik al alles van. Maar deze lessen gaan Misschien zeg je nu: maar ik Dus: altijd veilig vrijen. Zo<

wel even iets verder. ben nog helemaal niet aan-sex toe. je zelf niet besmet raakt En andei
Dus niet alleen over watAIDS Dus jemoet niet bij mij zijn. nietkunt besmetten,

is en hoe jehetkunt krijgen. Maar Als jedat denkt, maak jeweer Er valt veel te leren in de le#
vooral ook over hoe je datkunt voor- een flinke vergissing. Want wat je over AIDS. Veel praktische dingefl
komen. Over watje daaraan zelfkunt vandaag vindt, kan morgen al anders die je nog niet wist Over jekans
doen. En hoe je daarover vrijuit met zijn. En juist in de periode waarin je besmetting. Over hoe jedatvoorkoi
elkaar kunt praten. sex ontdekt, loop jehet grootste risico. En over veiligvrijen.

Veilig vrijen dus. Heelpraktisch. Omdat alles vaak zo spontaan Dus ongetwijfeld zal er c

Heel duidelijk. gaat Omdat jeweinigweetover veilig veel zijn om over te giechelen en te

Misschien vind jehet raar, dat vrijen. En omdat je nooit alles weet ginnegappen,

dit allemaal zo uitgebreid moet over het verleden van de jongenofhet Maar onthou één ding: rtf

AIDS is toch ver van jebed? meisje met wie jeverkeringkrijgt. gaat om jeleven. m^M,
Als je dat denkt, vergis je je Vandaar die lessen. r

behoorlijk. ledereen kan het AIDS- Trouwens, sex is niet de enige _L7____\._lv IN/\« *J JLvJJrAli>
Dit is een publikatie van de overheid. Vraag op school om meer informatie. En begin er thuis over. Ook kun je deAIDS-Inlolijn bellen (06 - 3 2121 20) op werkdagen 14.00- 22.00 uur, 40 cent per minuut. Ook kun jede brochures "Wat ik je wilzeggen" (Rutgers ■>

en"Als een jongenop een jongenvalt"(COC) halenbij de bibliotheek.Gratis.

Dinsdag 22 november 1988 "8



Duitsland 1
's 2nc ■fci» ,nfo Gesundheit: Gutes

?3 f^Sesschau/Tagesthemen.I,:^ Gott, Herr Pfarrer. Serie.
JO _~ Liebe höret nimmer auf.
JO i?L " M«>na Lisa. Herh.

5s S^'SO. Herh.
Oo.I ,ersoverzicht.
lO %

-1s Tagesschau.
JO T* Teletekst-overzicht.
J5'?9esschau.

Moca " die Tochter des
iar ®nhalters. Braziliaanse serie
*che roman van Maria Dezonne,
antQ 00 Fernandes. Met: Lucelia
ïni S' Rubens de Falco, Marcos
*.e?a-bisschen Zauber. Larry

'n 9esPrek met zijn dochter

IS [?j® Trickfilmschau.
6 Afior ,lie9ende Ferdinand. Se-
OO /*■" Blumenduft und Hausarrest.
r^rn nteuer Wildnis. Kinderpro-
ihf ma Afl.2: Spiessbocke in Ge-

Jj '«gesschau.
S'° fur 12- Generatiespel met

Oq T^aufmann.*<Ru*nn Kuli kommt. Serie. Afl.:

30 ua9esschau.5; Jrer und Heute.
%6hmer wenn sic Krimis
lis D: Harte Jungs sterben nicht

OO (JÜ°9ramma-overzicht.
IS LVH Tagesschau.
■OO p' n9sda. Quiz met Fritz Egner.

Opj an°rama- Berichten, analyses

21.45 Dallas. Amerikaanse serie met
Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy,
Linda Gray e.a. Afl.: Gutenachtge-
schichten.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Schaukasten. Programma over

de filmstad Berlijn.
23.45 Tagesscahu.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" Henry van Lyck, Carin Tietze en Ruprecht Essberger in
'Verkehrsgericht'. (Duitsland 2-20.15 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
Cal CAl"abonnees:aien zie schema exploitant

»„. programma
t % stereo geluidsweergave
ï „, weetalig bij stereo-app.teletekst ondertiteling

REVISIE
Sj"a 1: 5. 26. 29. 46 51. 53 en 57
llhÜ!* '

Nederland 2: 31, 33. 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23, 32, 34, 43, 48, 52 en 59
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
3 Sat: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
°o^T "

'Oo ïchooltelevisie.
n\* en en dochters. Australi-
t'cha e met Pat MacDonald, TornVr?s'Rowena Wallace e.a. Herh.
'^i, zevende dag. Herh.

iSS If.-40 Horizon. Herh.
Oq rj.'euws via teletekst.

'" Tak. Animatieserie.
i Vrikh allon. Kleutermagazine.
% £ : Francis Verdoodt.
S>e rlos en Co- Magazine waarin
7&t6r.n vertellen wat kinderen willen
tS MAf'-5: Herh'S^r- Majeika. Zesdelig Engelse
S | er'e rond de belevenissen van
Sit!frlin 9 tovenaar. Afl. 5: Op grie-
m 'aP- Op een kampeertrip ont-\ n Mr. Majeika, Melanie en Tho-
h over het spook dat% ]! het woud ophoudt...
k tWonturen van een muis- Kor"
Sr. tekenfilms van E. Kotows-

Srrli,2endin9 door derden- Pra-
\"a van de Vlaams-NationaleMo^Pstichting.
yBro dede,m9en> lotto-winnaars
i*S isramma-overzicht.

10 2,6uws.
[1$ £ünst-zaken.
Ar, . Uren. Australische serie metl'Cs Bell, Dasha Blahova, Peter

J6tt a,lklub. Ben Crabbé presen-
ten w talent en de kijker mag
V). '«ie een vedette wordt. Van-
Olllllli Sen Ciske (DuiksPreek_

ster).
20.45 Wij en de andere dieren.

Twaalfdelige Britse documentaire
reeks. Afl. 3: Maatschappij.

21.15 lemandsland. Informatief toe-
ristisch programma met als hoofdthe-
ma: De Marché (Italië). Verder nog
een kleine reportage en informatie uit
de wereld van reizen en toerisme.
Presentatie: Herman Cole.

21.55 Ommekaar: O.C.M.W. Aan de
hand van 2 portretten wordt de rol en
de plaats van het Openbaar Centrum
voor Maatschappelijk Welzijn binnen
ons hulpverleningssysteem toege-
licht. Presentatie: Mie Billet en Bea
Matterne.

22.45 Nieuws.
23.00 Festival van Bratislava 1987.

Het Kwartet Pro Arte vertolkt: 1. Va-

riaties op een thema van Bach voor
fluit, viool, cello en piano, van Tadeas
Salva. 2. Strijkkwartet nr. 3, idem. 3.
Strijkkwartet in F, Ravel. Solisten:
Laura Ellen Paulu, fluit en Peter Top-
erczer, piano.

00.00-00.05 Coda. Rondo, van We-
ber, uitgevoerd door Carlo Schmitz,
cello en Kyoko Hashimoto, piano.

" Jessie de Caluwe, gast-
vrouw in 'Argus'. (België/TV
2-20.15 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Fleur. Gevarieerd televisie-

weekblad. Presentatie: Mireille Be-
kooy en Tetske van Ossewaarde.

17.25 De avonturier. Serie. Afl. 9.
17.50 "" Popformule. Muziekpro-

gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck vanuit
het Escape Theater in Amsterdam.

18.30 Autovraagbaak. Achtdelige
cursus. Afl.B (slot): Autokeuringen.
Presentatie: Marlot Bloemhard, Wim
van Dijk, Pim Vos en Daan van de
Wall Bake.

18.50 Animal Crackers. Programma
waarin dieren het hoogste woord voe-
ren. Herh.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het
verjaringsfeest.

19.00 Linda. Gevarieerd programma,
gepresenteerd door Linda de Mol,
waarin aandacht voor mode, spraak-
makende onderwerpen, bloopers en
muziek.

19.30 Voetbal. Rechtstreekse repor-
tage van het cupduel FC Groningen
tegen VFB Stuttgart.

21.15 (TT) Journaal.
21.50 Triviant. Spelprogramma ge-

presenteerd door Astrid Joosten.
22.40 Aktua Geld. Maandelijks geld-

magazine. Presentatie: Tineke Ver-
burg. De derde trekking van de
787ste Staatsloterij.

23.20 Het nationaal geschenk en
ons milieu. Programma over de be-
steding van het Nationaal Geschenk
t.g.v. het 50-jarig huwelijkvan Prinses
Juliana en Prins Bernhard.

23.40 Hoe later op de avond. Wim
Bosboom in gesprek met Anton Gee-
sink.

00.30-00.35 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

10.00 Schooltelevisie. Kijk als je te-
kent zie je meer. Groep 3 en 4. Les 3.

10.30 Jonge onderzoekers. Les 5.
11.00 Nederland en Nederlands In-

dië '18-49. Les 1.
11.30-12.00 Zoom. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Met

'Het verhaal': een plek waar een
mens kan leven.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Lied in ballingschap.Film over

de Latijns-Amerikanen in Spanje.
18.30 You're welcome. Les 4.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief

jeugdprogramma.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.

20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re-

portages uit de regio. Onderwerpen:
1. Mosselcultuur (tekort aan mossel-
grond). 2. Werkplaats voor beeldend
kunstenaar Jan Tenvoorde. 3. Ophef-
fing stadmeierrechter van Groningen.

21.10 Het Amsterdams Gitaar Trio.
Helenus de Rijke, Olga Franssen en
Johan Dorrestein spelen: - Collec-
tions for three guitars, van Dnu Hun-
trakel. - The insects are coming, van
Chiel Meyering. - Variations for guitar
trio, van JoelBons.

21.33 De wereld kijkt toe. Documen-
taire over de massamedia en hun
aanpakvan nieuws uit het buitenland.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Tineke Verburg presenteert 'Aktua geld. (Nederland 2 -
22.40 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15-13.45 Von Geld, Geist und
Lust. Eerste deel van een documen-

taire over het verschil tussen vier eli-
taire scholen. Herh.

14.50 Weimar - oder die Zerstörung
einerRepublik. Af1.2:1924 bis 1929 -Die Jahre der Hoffnung. Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Die Fraggles. Serie. Afl.: Der

zerbrochene Spiegel.
16.25 Kleiner Garten für kleine Leu-

te. Afl.: Flaschengarten.
16.30 Sara, die kleine Prinzessin.

Zesdelige serie naar de roman van
Francis Hodgson Burnett. Met: Ame-
lia Shankley, David Yelland, Nigel
Havers e.a. Afl.: Ein schicksalhafter
Brief.

16.55 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Schwarz auf weiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Dieter
Thomas Heek. Gasten: Lothar Gün-
ther Buchheim en Roy Black.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Die Tonne istv011... Reportage over de afvalcata-

strofe in de Bondsrepubliek Duitsland
die door de wegwerpmaatschappij
ontstaan is.

20.15 Verkehrsgericht: Vorsicht,
Wildwechsel. Verkeersprogramma
gepresenteerd door Petra Schür-
mann. Met: Henry van Lyck, Carin
Tietze, Mario Andersen. Gaste in de
studio: Hannelore Kohl. .

21.45 Heute-journal.
22.10 "" Julius Caesar. Tv-registra-

tie van Michael Bogdanov naar het
drama van William Shakespeare in
de vertaling van August Wilhelm
Schlegel. Met: Gerhard Olschewski,
Grischa Huber, Paulus Manker e.a.
Na zijn overwinning op Pompejus is
Julius Caesar op het hoogtepunt van
zijn macht. De problemen in het rijk
zijn echter groot. Er zijn bijna een mil-
joen daklozen en er is een graante-
kort. De misdaad tiert welig. De her-
vormingsmaatregelen vervreemden
Caesar van zowel de burgers als de
senaat.

00.30-00.35 Heute.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 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 102,1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9kHz)
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)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Sa-
mantha ontdekt vreselijke geheimen
over haar verleden. Caroline heeft te
lijden onder zware stress.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. Rudolfo en Sinja
Mosa smeken de stervende baron
hun huwelijk te aanvaarden. Rudolfo
zweert dat hij niet geschoten heeft...

19.40 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

Jan van Rompaey de media doorlicht.
Gastvrouw: Jessie de Caluwé.

21.25 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Socialistische Om-
roep.

22.05-22.35 Bouwen om te wonen.
Vijfdelige reeks over de verschillende
aspecten van bouwen. Afl. 4: Con-
structief bezig zijn.

programma's dinsdag televisie en radio

Nederland 1
u. °5 Nieuws voor doven en

» i»lpg«mes Herriot. Engelse serie.
!har\n kerstgeschenk. Herh. James
«in cle eze' van een z'9euner"
jj/ °at de behandeling eigenlijk
i^n betalen. De vader is ook te
aar?"1 de 9ratis behandeling zo-
(0 'e accepteren.
9qa>ntree" Gevarieerd cultureelj^'ie. Presentatie: Doris Baaten.

fi verhaal komen in de Wes-
irh anclaa9: Josef in ballingschap.

5 Journaal.j^'s Lotte onzichtbaar wordt.
m "9e Deense kinderserie. Afl. 1.
svy 's een gewoon meisje uit een
ior^-n gezin. Op een dag wordt ze
st e aar broer onder de douche ge-
D^J 1 ontdekt ze dat ze onzichtbaar
\] _als ze op haar navel drukt,
lju jrucktales. Tekenfilmserie van

Ulsney. Vanmiddag: De slag bij
liiiiiu,

Duckoo.
18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.40 Kleine Isar. Getekende serie

naar het gelijknamige boek van Ber-
tus Aafjes. Afl.: De man die nooit
bang was.

19.00 Journaal.
19.18 Buli's Eye. Spelprogramma.

Presentatie: Guido Jonckers.
19.52 Cosby Show. Amerikaanse co-

medy-serie. Theo en zijn vrienden
maken wilde plannen voor het school-
bal. Ook Cliff heeft iets speciaals in
gedachten.

20.18 A Different World.Amerikaan-
se comedyserie. Een paar vriendin-
nen sluiten een weddenschap af met
Wayne als onderwerp.

20.42 Aloha Hawaii. Special rond de
wereldkampioenschappen surfen.

21.27 Hier en Nu.Actualiteitenrubriek.
22.11 Adempauze. Gewijde muziek.
22.30 Journaal.
22.40-23.35 President John Fitzge-

rald Kennedy. Amerikaanse docu-
mentaire naar aanleiding van het feit,
dat vandaag- precies 25 jaargeleden,
op 22 november 1963, deAmerikaan-
se president Kennedy werd ver-
moord.

rurjs tiaaten presenteert 'Entree. (Nederland 1 - 16.20

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-11.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst.

17.00 Scholtelevisie.
17.30 CREDO - Glaube und Be-
kenntnis der Christen. Himmel Hol-
le, Fegefeuer.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
Les 23.

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 Zwischenleben. Serie van en

met Shirley MacLaine. Deel 3
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Angeklagt: Lee Harvey Os-

wald. Tv-proces over de beruchte
Kennedy-moordaanslag. Deel 1. Met:
Lucius D. Bunton, Vincent T. Bugliosi,
Gerry Spence e.a. Regie: lan Hamil-
ton.

00.25-00.30 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
14.00-16.00 Schooltelevisie. 16.50-
-17.20 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 18.00 Nouba nouba. Tekenfilms.
18.30 Jamais deux sans toi. Geva-
rieerd informatief programma. 19.00
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir. Waal-
se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker.
19.30 Journaal. 20.00 Actualités è la
une. (Herh.). 20.05 Doublé sept. Spel-
programma. 21.15 Planète des hom-
mes. Documentaire-serie over gebrui-
ken en gewoonten. Afl.2: Britse land-
goedbezitters. 22.00 Journaal. 22.30-
-01.25 Touch of Zen. Hongkongse
speelfilm uit 1969 van King Hu.

België/Télé 21
19.00 Tribune économique. de C.S.C.
19.30 Journaal. 20.00 Tennis: Belgian
Indoor Championship in Heysel. Heren
enkelspel. 22.00-23.00 Néo polar.
Franse politieserie.

TV5
16.10 Gorri le diable. 16.30 Bonjour,
Bon Appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 L'At-
terrissage. 19.30 Papier glacé. 20.00
Sports magazine. 21.00 Cinéma, ciné-
mas. 22.00 Journal télévisé. 22.35 Ci-
né-Club. 00.05-01.00 Papier glacé.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
magazine. 7.15 Het levendewoord.
7.33 Echo-magazine. 8.45 Kruis-
punt. 9.05 Met de KRO, met Arme.
10.05 M/v-Magazine. 11.05 Echo-
magazine. 12.05 KROs Schone
Kunsten. 12.56 Meded. voor land-en tuinb. 13.08 Echo-magazine.
14.05Veronica Nieuwsradio. 19.02
De Plantage. 20.02 BORAT, ge-
speld 8.0.R.A. accent aigu T.
21.02 Van U wil ik zingen. 21.35
Hemelsbreed. 22.02 Begrijpt u wat
u leest? 22.20 België totaal. 22.30
Als mensen veranderen. 23.05 Met
het oog op morgen. 0.02-7.00 De
nacht klinkt anders. 1.02 Muziek in
de nacht. 5.02-7.00 VARAs Och-
tendhumeur.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.03AVRO's
radiojournaal. 9.03 De muzikale
fruitmand. 10.03Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 11.58
EO-Metterdaad hulpverlening.
12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
Tijdsein. 13.30 De plantage. 13.48
Margreet Dolman. 14.05 Soortge-
noten. 14.48De jazz van Pete Fel-
leman. 15.05 De Vlaamse connec-
tie. 16.03 Ischa. 17.03 Plantage-
Magazine. 17.54 Vrije Geluiden.
18.03 Plantage-Magazine. 18.30
Meningen. 19.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 7.00-24.00
VARA's verrukkelijke dinsdag. 7.03
Holland wordt wakker! 9.03 Rigter.
11.03 Angelique. 12.03 VARA's
Steen & Been Show. 14.03 Twee
meter de lucht in. 16.03 De verruk-
kelijke vijftien. 18.03 Driespoor.

19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-
krant. 21.02 VARA's Vuurwerk.
22.02 VARA's Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 23: Additions verfahren.
09.00-10.55 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 23. Herh.
18.00 Sesamstrasse.
18.29 Schwarzes Theater. Show mit

lx und Yps. Herh.
18.32 Walt Disney. Mickey und Do-

nald zeigen: Sport-Goofy (7), teken-
film.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Nach 50 Jahren. Serie. Afl. 2:

Juden in Deutschland.
20.15 Kulturarbeiter. Serie. Afl.:

Franz Fetik - Chorleiter.
21.00 Südwest aktuell.
21.15 ■ Liebe auf denzweiten Bliek.

Amerikaanse speelfilm uit 1947 van
Gregory LaCava met Gene Kelly, Ma-
rie McDonald, Phyllis Thaxter e.a. Als
Leo Gogarty na drie jaarterugkeert uit
de oorlog wil zijn vrouw Margaud van
hem scheiden. Toen zij in het huwelijk
traden kenden zij elkaar slechts ne-
gen dagen. Nu wil zij haar overhaaste
daad ongedaan maken. Maar Leo zt
alles op alles om er voor te zorgen dat
Margaud weer op hem verliefd wordt.

22.55 Zusammenleben: Mann und
Frau im Laufe der Zeit. Vijfdelige in-
formatieve serie over het samenleven
van man en vrouw. Afl. 3: Jeden Tag
dasselbe.

23.40-23.45 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met... (8.00 Nws.) 9.00 Continu
klassiek. 11.00TROS Concertzaal:
werken van Tsjaikovsky en Sjosta-
kovitsj. 12.30 Nieuwe klassieke
platen. 13.00Nws. 13.02Klassieke
top tien 13.30 Belcantorium: Salz-burger Festspiele 1988. 16.00 Het
Kunstbedrijf. 17.00 Het grote werk
in kleine bezetting: 1. John Boyce,
cello, en Joke Muller, piano. 2. Ja-
net Hilton, klarinet, en Keith Swal-
low, piano. 18.00Nws. 18.02 Lied
van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vri|e
tijd. 19.30 Kamermuziek uit de ba-
rok. 20.00 Nws. 20.02 NCRV-Klas-
siek: Radio Kamerorkest olv Kent
Nagano mmv sol. Werken van
Sjostakovitsj. 21.30 Literama.
22.30 Orgelconcert. Reinier van
der Sandt, orgel. 23.05-000 Mu-
ziek van deze eeuw. Werken van
Britten.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping
13.00 Nws. 13.10 Nederland en

zijn buren. 13.30 Rondom het
woord. 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Genealo-
gie. 15.00 Schone wereld. 16.00Op de rand van het recht. 16.30
NOS Ombudsman. 17.35 Postbus
51. 17.55 Meded. en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws. 18.10 Vers op
vijf. 18.20 Uitz. van de PSP. 18.30
Vertel me wat. 18.40 Taal en teken.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 Grafische technieken.
21.00 Qa va? 21 30 Latijn. 22.00
Gezond sporten. 22.30-23.00 Ste-
den en hun verleden.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Fischaufbe-

reitung. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Mr. Magoo bei Captain Kidd.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 General Hos-
pital. Afl.: Joe en Rosé. 10.50 Koehen
mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05
Mem Schatz, komm mit ans blaue
Meer. Duitse komedie uit 1959 van Ru-
dolf Schuendler met Renate Ewert,
Joachim Fuchsberger e.a. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Programma-overzicht.
14.05 Jackieund Jill. Afl.: Das Wunder-
mittel. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Das Baum-
haus. 14.55 Der Goldene Schuss.
15.05 General Hospital Afl.: Lauras
Vernehmung. 15.50 Koehen mit SAT 1.
16.00 ■ Meine drei Söhne. Afl.: Blitzbe-
such in Tokyo. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Die Leute von derShiloh
Ranch. Afl.: Ein Riegel zwischen Tod
und Freiheit. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
SAT 1 - Ihr privates Programm. 17.50
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Astronaut
oder Filmstar. 18.15 Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.:
Gewinn in SAT 1. 19.10Cannon. Nieu-
we serie. Afl.: Der verlorene Sohn. Deel
1. (om 19.40 uur onderbroken voor
reklame.) 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10
Stingray. Afl.: Unternehmen Playback,
(om 20.40 uur onderbroken voor rekla-
me.) 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Kein
Schloss ist vor ihm sicher. Engels ko-
medie uit 1963 van Peter Graham Scott
met Charlie Drake, Dennis Price e.a.
23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Telethema:
Wirtschaft. 23.25 Die blaue Eskadron.
Amerikaanse western uit 1963 van Ra-
oul Walsch met Troy Donahue, Suzan-
ne Pleshette e.a. 01.50-01.15 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
12.30 Schools: Science - Start He-
ren!

12.45 Schools: Zig Zag.
13.00 Children's SSVC.
13.15 Rainbow.
13.30 Physical Pursuits. Sport.
14.00 News and Weather. ,
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Victorian Values.
15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC.
16.00 The Sooty Show. Serie.
16.20 Beat the Teacher.
16.35 Oangermouse. Herh.
17.05 Blue Peter.
17.30 Blockbusters.
17.55 The Flying Doctors. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 The Russ Abbot Show. Come-

dy.
19.30 Floyd on Britain and Ireland.
20.00 Doublé First.
20.30 On the Big Hill - Assignment

Everest. Documentaire.
21.00 Top Gear. Motormagazine.
21.30 The Lenny Henry Show. Serie.
22.00 News and Weather.
22.30-23.30 Rugby Special.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Dennis. Serie.
09.30 Transformers. Serie.
10.00 "" Soft and Romantic.
11.00 "" The Nescafé UK Top 40.
12.00 "" Countdown.
13.00 Another World. Serie.
14.00 City Lights. Filmshow.
14.30 Mobil Motor Sports News.
15.00 The Cisco Kid. Serie.
15.30 Ski Boy. Serie.
16.00 Duranduran. Pop music spe-

cial.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. Serie.
18.28 The Times Headlines News.
18.30 I dream of Jeannie. Serie.
18.57 The Iniroyal Weather Report.

19.00 Family Affair. Serie.
19.28 The Times Headline News.
19.30 Gemini Man. Serie.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Ator the Invincible. Film.
22.17 The Uniroyal Weather Report.
22.20 NFL American Football

1988/89.
23.23 The Times Headline News.
23.25 Rac Rally of Great Britain.
23.55 "" Pop Formule.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Concerts from Dean Clough.
01.30 Music of Man.
02.30 The Chillingirian Quartet.
03.15 Aujourd'hui en France.
03.30-06.30 Landscape Channel

Programmes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muz. 8.05, 9.02, 10.02 en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. ruilbeurs,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15 02 en 16.02 Kort nws. 17.02

Reg. weerber. 17.05 Limburg aktu-
eel: Agenda en muz. 17.25 Bijblij-
ven: volwasseneneducatie. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

BRT 2
5.30 Sjapoo (6.00, 7.00 Nws., 7.30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws.
13.10 Onvergetelijk. 13.45Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17 10
Het algemeen belang. 18.00 Het

orgeltje van Yesterday. 19.00 Nws
19.10 Rockgolf. 22.00 Nws 22.05
Je weet het maar nooit 23.30-2.00
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

WDR4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert
16 05 Heimatmetodie. 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30-4.05
Nachtexpress.

satelliet
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine.

09.12-10.00 Die Springfield Story.
Herh.

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Sklavenlager. Herh.

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Adel ver-
pflichtet. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - live aus New Vork.

Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Die
neue Jaimie. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft Heute.
16.00 Die Springfield Story. Serie.
16.45 Heute bei uns.
16.50 RTL aktuell.
16.55 Klasse! Quiz.
17.30 Popeye.
17.35 Bornemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Heimkehr.
18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Pronto Salvatore.
19.25 Finale Extra. Rechtstreekse re-

portage vanuit Nederland van de
voetbalwedstrijd om de UEFA-beker
tussen FC Groningen en VFB Stutt-
gart.

20.20 Seereisen für Alle.
20.30 Finale Extra. Tweede helft van

de voetbalwedstrijd FC Groningen -
VFB Stuttgart.

21.25 Eine Frau zum verlieben.
Frans/Amerikaanse speelfilm uit
1985.

23.05 Weerbericht.
23.15 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.45-23.50 Betthupferl.

3 SAT
—^—^—^_^_^^-^^-^^_^

17.20 Mini-Ziss. Jeugdmagazine.
17.30 Unser Freund... das Pferd. Afl.:
Alice im Haflingeriand. 18.00 Bilder aus
der Schweiz. Over cultuur, maatschap-
pij, economie en politiek. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Die Wicherts
von nebenan. Afl.: Schone Aussichten.
20.15 Auslandsjournal. 21.00 Leben
mit der Angst. Film van Hans Peter
Scheier uit de serie 'Kontakte - Maga-
zin für Lebensfragen'. 21.45 Kulturjour-
nal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.35 Club 2. Aan-
sl.: 3sat-Schlagzeilen.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Weekly.
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 Life Styles of the Rich and Fa-

mous.
10.20 Swim.
10.50 Herbsforall.
11.20 Better than New.
11.45 Hold down a Chord.
12.00 Teachers Only.
12.30 Kate and Allie.
13.00 Capitol.
13.25 Goodyear Weather.
13.30 Sons and Daughters.
14.00 Cassie & Co.
14.55 Goodyear Weather.
15.00 Chart Attack.
16.00 Supertime.
17.00 Rockinïn in the UK.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.17 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Flame Trees of Thika.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 NBA Basketball.
21.30 Gillette Soccer Scène.
22.00 Super Dutch Football.
23.05 Super Channel News.
23.25 Goodyear Weather
23.30-00.30 Hit Machine

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofruhstuck. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.45 Veranstaltungskalen-
der. 9.05 Musikexpress. 10.00 Gut
Aufgelegt. 11.05 Gut Aufgelegt
12.00 Musik bei Tisch. 12.15 Ver-
anstaltungskalender. 13.00 Fri-
schauf. 14.05 Schutfunk: Wer
macht mit? 14.20 Musikzeit heute:
Orchesterklange aus aller Welt.
16.05 Spotlight. 17.05 Otóiekiste
18.40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Musikali-
scher Aperitif. 1200 Is ja n Ding
14.00Viva 16.00Entenjagd. 17.00
Musikduell. 17.50Sportshop. 18.00
Musikduell. 1900 Prima. 20.00-
-01.00 Ein junges Musikprogramm
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Sonja Barend
niet arrogant, maar

wèl altijd ontevreden

'Ik laat al
méér dan

genoeg van
mezelf zien'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM- Eigenlijk wisten we het al jaren: Sonja Barend- wie herinnert zich nog de Nederlandse televisie zónder haar -
laat zich, een heel enkele keer daargelaten, niet interviewen.
„Ik ben iedere week op televisie. Ik laat meer dan voldoende -
en meer dan me lief is - zien wie ik ben. Ik steek al ontzettend
m'n nek uit en krijg voldoende terug om te denken: Tve had
it', zo is het wel genoeg."

" Dat klinkt arrogant uit de mond
van iemand, wier programma-suc-
ces afhangt van de medewerking
van anderen...

„Ik begrijp de wrevel, maar hij is
niet terecht. Bovendien ben ik alles
behalve arrogant. Ik heb weliswaar
het leukste leven dat iemand zich
maar kan bedenken, en daar maakt
mijn werk een groot deel van uit,
maar er zitten ook hele ongename
kanten aan. ledereen vindt altijd al-
les van je, en ventileert dat ook. Ik
vind het best dat ik me zo kwetsbaar
opstel, want je weet dat je daarvoor
kiest. Ik zit elke week met huid erf
haar op dat scherm. Ik denk dat je
weinig mensen in Nederland kunt
aanwijzen die iedere week zo in hun
blote kont daar gaan staan, en waar-
aan jevan alles kunt zien en van al-
les kunt aflezen. Ik vind dat ik dan
het recht heb om de kranten en de
weekbladen van me af te houden.
Nogmaals, ik heb het buitengewoon
naar m'n zin. Maar ik geef genoeg
van mezelf prijs, er hoeft niet meer
bij."

" Ik kan me voorstellen dat dat
geldt voor zaken die in de privé-

sfeer liggen, maar jekunt toch pra-
ten over jewerk?

„Je hebt de behoefte om als je geïn-
terviewd wordt er uit te komen vol-
gens het beeld datje van jezelf hebt.
Dat gebeurt nooit. Ik ben altijd on-
tevreden. Geloof me, ik heb er veel
ervaring mee, in al die jaren dat ik
wél interviews heb gegeven is het
bijna nooit zo geweest dat ik dacht:
daar staat wat ik gezegd heb, en wat
ik ook bedoeld heb te zeggen."

Zo ongeveer...
„Voor Bert Molenaar (auteur van
het onlangs verschenen boekje 'In-
terviewers ondervraagd', red.) heb
ik een uitzondering gemaakt. Dat
vraaggesprek was wat anders dan
een krante- of weekbladeninter-
view, en ik vind bovendien dat ik
dat zelf ook nog wel mag kiezen.; Maar ook als ik zijn verhaal lees

■ denk ik: dat klopt dus niet écht. Er
staan een heleboel dingen die ik wel
zo ongeveer gezegd heb, maar er; staat niet echt wat ik heb bedoeld,

■ het staat er anders dan dat ik zou
willen.
Bovendien: ik vind het ontzettend
vervelend en lastig. Als ik tegen de
één ja zeg, krijg ik morgen twintig
anderen aan de lijndieallemaal zeg-
gen: maar waarom ik niet. Je moet
niet vergeten dat ik het wel altijd ge-
daan heb. Je kunt zeggen: het is ar-
rogant, maar ik heb al die jarenwel
al die journalisten over de vloer ge-
kregen. En allemaal kwamen ze
weer de trap op, en dan dacht ik: o
god, daar heb jeer weer zo een. Dan
moet ik weer eerst m'n boekenkast
tonen om te laten zien dat ik niet op
m'n achterhoofd ben gevallen. Dan
moet ik weer een hele avond praten
om te laten zien datik heus wel aar-
dig ben."
„Bovendien moet je je niet in het ef-
fect van een interview vergissen. Ik
word na tien jaar nog om m'n oren
geslagen met citaten. En - dit terzij-
de, want het kan me niet meer zo-
veel schelen - stel dat ik bereid ben
echt iets te vertellen: je vertelt over
je werk, maar ook iets persoonlijks,
want dat hoort er bij."

" SONJA BAREND
...,j3ij journalisten moet ik eerst
m'n boekenkast tonen om te lasten
zien dat ik niet op mijn achter-

hoofd ben gevallen"...

Band Willy
Schobben bij
WK-Latijns

dansen
HEERLEN - Limburger Willy
Schobben zal metzijn big band
volgend jaar in november de
officiële wereldkampioen-
schappen latijns dansen in
Slagharen opluisteren. In to-
taal 26 paren, afkomstig uit alle
werelddelen, behoren tot de
kandidaten. Deze wereldkam-
pioenschappen dansen worden
in ruim twintig landen op tv
uitgezonden.
!

Platenmaatschappij breekt met meisjesgroep

Geen vertrouwen meer
in Frizzle Sizzle

Van onze
showpagina-redactie

HEERLEN - Platen-
maatschappij CNR in
Hilversum heeft geen
vertrouwen meer in
Frizzle Sizzle, de meisjes-
groep die in 1986 ons land
op het Eurovisie Song-
festival vertegenwoor-
digde met 'Alles heeft rit-
me. Met onmiddellijke
ingangheeft men het pla-
tencontract opgezegd nu
de laatste single 'Around
and around' financieel
een mislukking is gewor-
den. Het project voor een
nieuwe elpee die in de-
cember zou verschijnen
en waarin ruim 100.000
gulden zijn geïnvesteerd,
is eveneens 'afgeblazen.

Frizzle Sizzle is teleurgesteld
over het besluit van CNR om
de groep aan de dijk te zetten.
André de Raaf, financier en
muziekuitgever van Frizzle
Sizzle, heeft inmiddels aange-
kondigd dat hij de opgeno-
men nummers voor de nieu-
we elpee bij een platenmaat-
schappij in de verenigde Sta-
ten zal onderbrengen.

" FRIZZLE SIZZLE
...afgewezen plaatopnamen
wordennu in deVerenigdeSta-

ten aangeboden...

Nieuwe
plaat
van Danny
de Munk

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Danny de Munk, de
kinderster die een paar jaar gele-
den schitterde in de Nederlandse
speelfilm 'Ciske de rat', laat weer
van zich horen. Deze week ver-
schijnt van hem de nieuwe single
'Twee lege handen', vooruitlo-
pend op de elpee 'Geen wereld
zonder jou. Danny, dit jaar voor
de eerste maal aanwezig op het
schlagerfestival in Kerkrade, zal
ook de hoofdrol voor zijn reke-
ning nemen in een nieuwe aktie-
film. Die zal met een West Side
Story-achtig verhaal in de loop
van 1989 verschijnen.

" DANNY DE MUNK
..single, elpee en nieuwefilm...

Country Promotion Limburg van start
Donderdag concert met
Jim Eanes in Kerkrade
Van onze showpagina-redactie

KERKRADE - Een nieuwe naam:
Country Promotion Limburg
(CPL). Voor de liefhebbers van
akoestische country muziek (blue-
grass, oldtime e.a.) gaat deze non-
profit-organisatie komende donder-
dagavond 24 november van start
met 'Bluegrass in Concert. IA zaal
drKasper aan deKasperenstraat 29
te Kerkrade-West treedt dan vanaf
21.00 uur de Amerikaanse zanger en
gitarist Jim Eanes op. Hij wordt be-
geleid door de Nederlandse blue-
grass-formatie Spruce Pine. EaneS,
die zon twintig elpees op zijnnaam
heeft staan, maakt momenteel een
tournee door Europa. Met nummers
als Your Old Standby, kiss me, kiss
me en Little Brown Hand geniet hij

al jaren bekendheid als songsC
ver. ..(
Als jongen van vijfjaar viel W.
zijn hand in de open haard **j
hij deze ernstig verbrandde,
was voor hem echter geen be?
om gitaar te leren spelen. Hü j
twaalf toen hij in de band va^,
vader optrad. In de jaren ve j
trad hij op met de band van
Hall en kort nadien kreeg Mj
platencontract. Van de hit 'M^in action' werden meer daneefl
joenplaten verkocht.

Kaarten en info voor en over ,
eerste 'luisteravond' bij Co^
Promotion Limburg: Huub vjP
Krol, Leliestraat 6a, Kerkrat'
045-420313.

Limburgse vrijdagavond op tv

'Op Goed
Geluk' met

Nicole
Thomas

Van onze
rtv-redactie

BRUNSSUM - De
23-jarige Nicole Tho-
mas uit de Schild-
straat 63 in Bruns-
sum behoort komen-
de vrijdagavond op
tv tot één van de zes
kandidaten die mee-
doen aan aan het
spelprogramma 'Op
Goed Geluk' om
21.00 uur op Neder-
land 2. Met dertig
supporters is Nicole
zojuist in Hilversum
geweestvoor dit pro-
gramma, dat inmid-
dels voor de acht-
tiende maal wordt
gepresenteerd door
Carry Tefsen. Nicole,
verkoopster bij
Steps - een zaak in
vrijetijdskleding in
Heerlen, behoort
niet tot de winnaars.
Maar gisteren, terug
in Limburg, liet ze
weten: „Ach, mee-
doen is net zo be-
langrijk als winnen."
Nicole Thomas: „Ik

was behoorlijk ze-
nuwachtig. Ja, je
staat per slot van re-
kening niet elke dag
voor een tv-camera.
Voor de aardigheid
heb ik een tijdje ge-
leden naar de TROS
geschreven of ik
mocht meedoen. Ik
dacht toen: daar
hoor je nooit meer
iets van. Dus ik was
stomverbaasd toen
opeens de telefoon
gingen de TROS me
uitnodigde om naar

Hilversum te *
__»___, "men. ~.De Limburgse *>2
didate (hobb»e

gl)
jazzballet, turnen
waterskieën) v°.A
het een hele ervaf'y
om samen met CaJ^Tefsen oog-in-0^
voor de camera
hebben gestaan- Jj
heb niet gewonne .
aldus Nicole, „&j
een volgende »j

zou ik beslist g
opnieuw willen &
doen." _
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Mannenkoren boeken
succes in Boedapest

Maar behalve Pancratius was
ook mannenkoor Polyhymnia
van de Heerlerbaan in Boeda-
pest. De mannen van dit koor ar-
riveerden gistermiddag weer in
hun woonplaats. Nabij de kerk
van de Heerlerbaan hadden de
vrouwen een groots welkom
voor hen bereid. Er werd uitge-
breid gevierd, dat het koor een
derde prijs in deB-afdeling had
behaald.

I yornelissen uit Schinveld
i- lJ- Nadat hij eerder boos
k over de bekeuring, die zijn
£ [Je kreeg omdat hij fietste
dr
, het Brunssumse Vijver-

\ ' °P zijn weg naar school,
maakte zich

H , de bekeuring (20 gulden)
rjj^aad, dat hij een brief
''"oni naar burgemeester
Heirf van Brunssum om
\ «erino te uraaen. Die
iet 1 i gisteren. Hoogland
g «'eten dat het fietsen door
i, T?ar'c weliswaar verbodeni^-^^r dat het evenmin ge-it Kelijlc is om kinderen onder
üèrl^en jaar, bij een simpele

sovertreding, een schik-
!"*or?oor te leooen- kortom: pa
'toitir Cornelissenkrijgen hun»g piefc terug. Pa Cornelis-
leena'tó blij, zoon idem dito. Al-
tty lJ justitie zal de vrolijk-

wel wat minder zijn...

hoord." Dat waren de reacties
gistermorgen van een woord-
voerdervan Pancratius. Hetkoor
was gistermorgen aan de Hon-
gaars-Oostenrijkse grens en
hoopt vandaag tussen 7 en 8 uur
aan te komen bij het HKB-ge-
bouw in Heerlen. „Als we ten-
minste door de sneeuw heen ko-
men, want hieraan de grens met
Oostenrijk staan we al in 10 cen-
timeter sneeuw en het ziet er niet
naar uit dat dat minder wordt,"
aldus de woordvoerder uit het
gezelschap.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Zowel mannen-
koor Pancratius alsook Poly-
hymnia hebben tijdens een inter-
nationaal korenfestival in de
Hongaarse hoofdstad Boedapest
een opmerkelijk resultaat be-
haald. Pancratius, onder leiding
van Hans Luesink, behaalde za-
terdag in de hoogste afdeling (A)
de tweede plaats met 76,4 pun-
ten. Slechts een mannenkoor uit
Italië was een ietsje beter en
kreeg 77 punten. Polyhymnia
zong tijdens hetzelfde festival,
maar dan in de B-afdeling, 60
punten, goed voor een derde
plaats.

Het festival werd op drie ver-
schillende dagen gehouden, er
deden koren uit alle uithoeken
van Europa en vele delen van de
wereld aan mee. Behalve de twee
Heerlense koren waren er nog
twee Nederlandse koren tijdens
deze dagen in Boedapest name-
lijk uit Eindhoven en Boscoop.

Pancratius heeft aan het interna-
tionaal korenfestival te Boeda-
pest twee uitnodigingen over ge-
houden. Zowel in Griekenland
als in Estland heeft men interes-
se om het Heerlense mannen-
koor uit te nodigen.

„Een enorme ervaring. Een ge-
weldig niveau tijdens dit festival.
Wat we hier gehoord hebben,
hebben we nog nergens ge-

Landgraaf lief voor Pinkpop
College verheugd over enorme publiciteit

Rood
inwoner uit Kerkrade

1^ *el een zeer opvallende re-
«Üfj^ door rood te rijden. Hij
Jqcl "iermee namelijk de aan-lje' vestigen op de zijns in-
fte 0 Seuaarlijke verkeersitua-
'rQaf hoek Zonstraat-Claus-
S) De Kerkraadse politie
lua ccrdevolgens hem niet ade-
\ ' genoeg op zijn verzoek
e i^O-ndering in de situatie
kint Toen hij voor heti^ "^-gerecht moest verschij-
fcj, öegon hij dan ook meteen

"Pl6en recoustructie te praten
li^ aats van over de rerkeers-
-Iti,re^in? te rePPen. „Leuk
W 2*c^ *nzet voor een veilige
an .^geuing, maar die boete
'iss v Sulden moet u betalen.ént!i *en dat de buurt uit er-
£~jlJkheid voor u collec-
I).q' zei kantonrechter
ir^ostdijk. „U" hebt voor een
ty consult gekozen", vond
\\j Perkeersschout J. Bardoul.
i(Roofde echter wel de situa-
ty r plaatse te komen bekij-

Van onze verslaggever

Zoals reeds eerder bericht, is het zo
goed als zeker dat het oudste pop-
festival van Europa op de Schaes-
bergse Draf- en Renbaan zijn vaste
domicilie heeft gevonden. In deon-
derhandelingen over de afkoopsom
die de festivalorganisatie aan de ge-
meente moet voldoen, zal wethou-
der Jan Bonten aan Buro Pinkpop
niet meer dan een reële bijdrage in
de totale (extra) politiekosten vra-
gen. Die kosten hebben betrekking
op de handhaving van de openbare
orde en de verkeersgeleiding buiten
het festivalterrein.

Het college stelt dathetniet per de-
finitie zo is dat alle van gemeente-
wege verrichte activiteiten in ver-
band met Pinkpop Landgraaf extra
op kosten jagen. „Daarnaast bete-
kent het festival een financieel-eco-
nomische impuls voor onderne-
mers, verenigingen en particulieren
in onze gemeente. Het is onze taak
de randvoorwaarden daartoe te
scheppen," aldus het college.
Ook juridischen staatsrechtelijk ge-
zien zou het niet juist zijn alle kos-
ten te verhalen die voortvloeien uit
de bij de wet aan de politie opgedra-
gen taken, merkt het college verder
op. Een gemeente-woordvoerder
liet desgevraagd weten dat Pinkpop
de gemeente dit jaar 25 mille als af-
koopsom heeft betaald. „Dat bedrag
lijkt misschien niet veel. Maar daar-
bij moet natuurlijk niet vergeten
worden dat Pinkpop dit jaar alleen
al aan BTW zon vier ton aan de
schatkist van het rijk heeft moeten
afdragen."

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - B en W van Landgraaf zijn niet van zins om
Buro Pinkpop in de toekomst alle kosten in rekening te bren-
gen die het plaatselijk politie-apparaat maakt in verband met
de Pinkpopfestivals in die gemeente. In zijn antwoord op vra-
gen van raadslid Jef Horbach van de fractie Gulpers taxeert
het college de totale politiekosten van het dit jaar gehouden
popfestival op zon 36 mille.

Onzin
Ha ei e*nd van een 'anoe
W Osochtend werd kanton-
St p Oostdijk geconfronteerd
K^ht taxichauffeur die ver-
%J Werd van het rijden, door
*ek cht- "°at erken ik ook",h^ wan, „maar ik laat de
tai, Voorkomen, omdat de
fcj' 2ei dat ik een mooi kerst-
hu^* Jiad. Dat wil ik hier
fc^en." rje rechter was hier-
fo ln zijn wiek geschoten.
lej' ls dat de reden dat u ons

' rijd 1 heleboel werk opzadelt?
|otf * willens en wetens door
ijjj^J dan bent u ooknog beie-
rt^, Wat een kinderachtig ge-
ty jj' Als u de kosten zou moe-
% *ta-len, die hiermee werke-

oeid z^n' dan had ude
fce^tgiro allang betaald. Me-ktrL lt is een kulverhaal! IkhjZtdeel u tot de °eèiste 155
P*o7?h maar de verleiding is
Vt?- r QToot om bij wijze
K^tzondering hoger te von-
%j " Waarmee de uerbouiue-
Njl taxichauffeur de uit-" kon opzoeken.

Het raadslid wil ook weten welke
publiciteitswaarde Pinkpop 1988
voor Landgraaf heeft gehad. Omdat
het werkelijk effect op de naamsbe-
kendheid van Landgraaf moeilijk is
te meten, antwoordt het college met
een greep uit de niet geringe aan-
dacht van de nationale en interna-
tionale media voor Pinkpop 1988.
Zo hebben B en W hun eigen ge-
meente liefst twaalf maal via een
Sterspot op tv gezien, vier maal op
het NOS-journaal en bovendien in
tal van andere nationale radio- en
tvprogramma's. Maar ook interna-
tionaal stond Landgraaf volop in de
belangstelling van prominente tv-
en radiostations, zo weet het colle-
ge, dat gemeente-promotion hoog in
het vaandel heeft staan.

Familiefeest
loopt uit op
vechtpartij

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Een auto van
twaalf meter lang.Kosten: ruim een
kwart miljoen gulden. De vermo-
gende zakenman draait er zijn hand
niet voor om. Bij Leendert Corvers
in Schaesberg staan ze in de rij voor
een kampeerauto die van alle ge-
makken en snufjes is voorzien.
Niet alleen zijn decampers die Cor-
vers op bestelling maakt duurder
dan een eengezinswoning, ze zijn op
de tuin «na nog beter ingericht ook:
douche, toilet, keramische kook-
plaat, televisie met video, drinkwa-
terreservoir van 400 liter, koelkast,
bar, rolluiken, verwarming slaapge-
legenheid voor acht personen, en
een garage. Geen eis van de klant is
te dol voor de Landgravenaar, zo-
lang er 25 procent wordt aanbetaald
en hij de privacy van de 'bekende
Nederlander' waarborgt.

camper die op één centimeter na
twaalf meter lang is: de maximale
lengte voor zon wagen. Volgens
Corvers is het de langste camper in
Europa.

Sinds '71 bouwt Corvers campers
uitsluitend op bestelling. Dit jaar
hoopt hij er twaalf af te leveren.
Meer kan voorlopig niet. Enerzijds
omdat de huidige werkplaats en
verkooppruimte op het industrie-
terrein 'Strijthagen' te klein is, an-
derzijds zijn de kampeerauto's veel
te duur om in voorraad te hebben.
„Momenteel ben ik bezig met een
camper in opdracht van een trans-
portbedrijf-eigenaar uit het Duitse
Würzburg. Die wagen kost ’282.000.
Maar de eigenaar kan dan wel zijn
Volkswagen Golf in de camper par-
keren", zegt Corvers.

De Zuidlimburgse zakenman ver-
koopt ook regelmatig campers aan
circusartiesten. „Zulke mensen wo-
nen hun hele leven in zon wagen.

En gelet op de mogelijkheden is dat
niet eens zo vreemd".
De goedkoopste kampeerauto kost
al gauw een ton. Voor de man of
vrouw met de 'iets kleinere' beurs iszon huis op wielen onbetaalbaar.
„Ik ben druk bezig met het ontwerp
van een eenvoudiger type, maar de
prijs blijft nog altijd tachtigduizend
gulden. Steeds meer mensen huren
in de vakantieperioden een camper
voor 1450 gulden per week. Uiter-
aard is deze prijs exclusiefbenzine-
verbruik".
Na de camper van 12 meter lengte -het rijbewijs BE is ontoereikend -wordt de laatste hand gelegd aan
het 'tweede huis' van het echtpaar
Sjoukje Dijkstra - Karl Kossmayer.
De Olympisch schaatskampioene
laat zich de laatste tijd geregeld zien
in de werkplaats van Corvers. Want
zij wil de bouw van haar camper in
diverse fasen meemaken. De geheel
in blauwe bekleding uitgevoerde
kampeerauto is bijna negen meter
lang en kost twee ton. En dat is
slechts een schijntje van de in plan-
ning zijnde camper voor Neder-
lands bekendste biermagnaat.

Villa op wielen
Landgravenaar bouwt rijkeluisauto's "De 12 meter lange camper

inclusief garage die plaats
biedt aan een Mercedes.

Foto: FRANS RADE

Politie pakt
drugdealers op
HEERLEN - In een woning aan de
Akkerweide in Hoensbroek heeft de
politie zaterdagavond zeven perso-
nen aangehouden in verband met
handel in verdovende middelen.
In de woning vond de politie hero-
ïne, cocaïne, een aantal attributen
die gelden als uitrusting voor de
drugdealer, en een vuurwapen met
patronen. Na verhoor werden vier
Duitsers vrijgelaten. De eigenaar
van de woning en drie andere ver-
dachten, allen verdacht van handel,
zijn achter sloten grendel gezet. Het
was de politie geruime tijd bekend
dat vanuit de woning drugs ver-
kocht werden.

Koelwagen
gestolen

HEERLEN - Afgelopen weekeinde
is een vrachtwagen van de Heerlen-
se firma B. gestolen. De wagen was
geladen met vlees, ter waarde vanzon zestig mille. Een boer trof de
lege vrachtwagen zondag aan. Vol-
gens de politie is de vrachtwagen
van het terrein van B. gestolen,
waarna de lading elders verwijderd
werd.

Op de RAI zal de Landgravenaar
binnenkort de blits maken met een

Huisdieren vogelvrij in Waubach
Buurtbewoners bang voor aangifte

ten zeker niet schromen om ons
daarvan op de hoogte te stellen. We
zullen dan in alle discretie die zaak
behandelen."

Vrouw met mes bedreigd

Poging tot
verkrachting
verpleegster

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - In de verpleegsters-
flat van hetBrunssumse ziekenhuis
is zondagochtend een 22-jarige ver-
pleegster bedreigd met een mes.
Volgens de Brunssumse politie ge-
beurde dat met de duidelijke.bedoe-
ling haar te verkrachten. Op haar
gegil kwamen mensen afwaarop de
dader er vlug vandoor ging.
In Brunssum ligt de zaak bijzonder
gevoelig, temeer daar op 13 julivan "dit jaar een van de verpleegsters
daadwerkelijk werd verkracht. De
dader van dit misdrijf is tot op he-
den niet opgespoord.De politie gaat
er dan ook in principe vanuit met
dezelfde dadervan doen te hebben.
Na het misdrijf in juliwerden er wel
een aantal veiligheidsmaatregelen
genomen, maar ook dat geeft geen
onbeperkte garantie. „En je kunt er
natuurlijk geen bunker van ma-
ken", aldus een politie-woordvoer-
der. De leiding van het ziekenhuis
onthoudt zich vooralsnog van ieder
commentaar.
Het door de gemeentepolitie Bruns-
sum verstrekte signalement van de
dader luidt als volgt: ongeveer 20
jaar, 1.80 lang, donker jacken witte
gymschoenen en een zwarte shawl
om hoofd en gezicht. Eventuele ge-
tuigen worden verzocht contact op
te nemen met ©045-250222.

Boete van 875 gulden

Botsing goed
voor vijf

bekeuringen
HEERLEN - Een automobilist uit
Brunssum is gisteren door kanton-
rechter mr Oostdijk m Heerlen ver-
oordeeld tot een boete van 875 gul-
den omdat hij verleden jaar betrok-
ken was bij een aanrijding met een
tegemoet komende motor.
De Brunsummer bleek indertijd
niet alleen onder invloed van alco-
hol, zijn auto was niet verzekerd, en
hij had geen rijbewijs. Bovendien
bleekzijnvoertuig niet in deugdelij-
ke staat te verkeren. Dit alles kwam
hem op vijfbekeuringen te staan.
Verkeersschout mr Bardoul kon dit
natuurlijk allemaal niet billijken.
Hij eiste in totaal 1040 gulden boete,
plus zes maanden ontzegging van
de rijbevoegdheid, waarvan drie
maanden voorwaardelijk. De kan-
tonrechter kon met het requisitoir
geheel instemmen, maar hield reke-
ning met de geringe draagkracht
van deverdachte. De te betalen boe-
te werd daarom verlaagd maar met
de geëiste ontzegging stemdehij in.
De bij het ongeluk betrokken mo-
torrijder werd daarnaastwegens on-
voorzichtig rijden veroordeeld tot
'een boete van 150 gulden (de eis was
250 gulden), waarmee het ongeval
tenslotte was afgedaan.

HEERLEN - Een familiefeest in
Hoensbroek is zaterdagmorgen
even na enen uitgelopen op een flin-
ke vechtpartij. Nadat twee vrouwen
ruzie kregen sloeg devlam in depan
en ontstond er binnen een mum van
tijd een massale vechtpartij.
Om de vechtende familieleden te
scheiden moest de politie de wapen-
stok gebruiken. Het duurde onge-
veer een half uur voordat de rust
was weergekeerd. Na afloop vond
de politie op straat diverse sieraden
zoals een trouwring, een gouden
hanger, een gouden ketting en een
oorbel.

(ADVERTENTIE)
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Inschrijving nieuwe leerlingen
Open huis 27/11 vanaf 17.00 uur

Inl.: dagelijksvan 17.00 - 20.00 uur. De lessen zijn ingedeeld naar leeftijd
DANSSCHOOL DEGENKAMP

NOBELSTRAAT 16, HEERLEN, 045-714711

Morgen gaat naar aanleiding van
een geschreven noodkreet van een
van de geteisterde dierenbezitters
een afvaardiging van hetLandgraaf-
se gemeentebestuur poolshoogte
nemen in de wijk. Gekeken zal dan
worden naar een mogelijke oplos-
sing om paal en perk te stellen aan
de mishandelingen. Gedacht wordt
bijvoorbeeld aan een vergunning
voor het in het bezit hebben en het
gebruik maken van strychnine. Mo-
menteel is dit zware gif, bedoeld om
ratten te verdelgen, nog op allerlei
plaatsenvrij verkrijgbaar en zonder
vergunning toepasbaar.

Gevoelig
\ het Brunssumse zieken-
\ }s men momenteel zeer
fypf^htig. Begrijpelijk, wantjL^Penzondag werd een ver-
r ster met een mes bedreigd.

rdt nu zeer nadrukkelijk
0 °P verdachte personen. De
e erslaggever, die zich aan
\P e meldde voor een ge-

et de directeur over deW^e, ondervond dat aan le-
)^n lijve. Niet de directeur
d^ Oebeld - zoals gevraagd

S, y e portier - maar de poli-
\.°-ardoor hij zich een paar
Slo 'ater tegenover twee
\rfmeerde rechercheurs
Je tj: legitimeren. ,Jsoms krijgt
'tieder er namelijk een kick
%i °^ naar de toestand vanSlachtoffer te informeren,
V*aar. U begrijpt dat de
ÏÏit" 671 hier nogal gespannen
fc ■luidde de uitleg. De por-
<jj °-e overige mensen achterSu *e en een nog zichtbaar
%o Ue "xentrix van de ver-
\ hulden zich ver-
\J\ S*-Hzwijgen. En de kers-
Vj^-^-verslaggever is een er-
\\ ? Tijker, want je wordt
S e'ke dag voor een aanran-

Cijfermateriaal van het aantal ver-
giftigingen/mishandelingen is niet
voorhanden, ook al omdat er nau-
welijks aangifte wordt gedaan. Ver-
schillende dierenartsen in de Mijn-
streek bevestigen echter datzij in de
afgelopen maanden tientallen hon-
den en iets minder katten uit Wau-
bach (al dan niet vergeefs) behan-
deld hebben, nadatze waren vergif-
tigd met strychnine, of op allerlei
mogelijke manieren waren mishan-
deld.

De betrokkenbewoners durven niet
naar de politie te stappen uit angst
voor represailles vanuit de buurt.
Niet alleen is men bang dat na het
doen van aangifte nog meer dieren
het moeten ontgelden; ook vreest
men dat door het inschakelen van
de politie zoveel agressiein debuurt
wordt opgeroepen, datvoor sommi-
gen het wonen er vrijwel onmoge-
lijk wordt gemaakt.

In wiens richting nu de beschuldi-
gende vinger gewezen moet wor-
den, is niet duidelijk. Enkele bewo-
ners houden er wel sterke vermoe-
dens op na, maar kunnen tot op he-
den niets bewijzen. Ook de politie
staat machteloos. Enerzijds ont-
beert het Landgraafse politiekorps

voldoende mankracht en tijd om
van dergelijke misdrijven werk te
maken. En anderzijds gaan de gif-
strooiers/dierenbeulen zo geraffi-
neerd te werk, dathet vrijwelonmo-
gelijk is om hen op heterdaad te be-
trappen.

„Het is onmogelijk om 24 uur te pos-
ten in Waubach, met het oog op po-
tentiële dierenmoordenaars. Daar
hebben we geen tijd voor. En bo-
vendien, zolang wij niemand op he-
terdaad kunnen betrappen, maakt
justitieer geen zaak van," legt adju-
dantTemme deproblematiek bloot.

„De mensen echter, die geconfron-
teerd worden met mishandeling of
vergiftiging van hun huisdier, moe-

LANDGRAAF - Bewoners van de
Landgraafse kern Waubach zijn
bang om aangifte te doen van ver-
giftiging of mishandeling van huis-
dieren. Dat blijkt uit een rondvraag
in de buurt, naar aanleidingvan en-
kele recente gevallen van dieren-
mishandeling.

" zie verder pagina 15
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" Een deel van Polyhymnia even na de terugkeer uit Boedapest. Foto: FRANS RADE
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Polyhymnia terug, Pancratius komt vandaag

Blij



Goedemorgen,_ Sara
g Proficiat met de opening
J van je fitnesscentrum.

De
" kaartvrienden

Spitsmuis
Sterkte.

Diep bedroefd, doch ook dankbaar dat zijn lijden
voorbij is, gevenwij u kennis, dat heden, toch snel-
ler dan verwacht, voorzien van het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 64 jaar, God tot Zich heeft
genomen, mijn inniggeliefde man, onze zorgzame
vader, schoonvader en lieve opa

Alex Sporck
echtgenootvan

Enny Vliegen
Heerlen: Enny Sporck-Vliegen

Voerendaal: Leo Sporck
Riny Sporck-Schmidt
Monique, Alexander

Heerlen: Tiny Keijers-Sporck
Peter Keijers
René

Tilburg: Jo Sporck
Margo Sporck-Beuken
Antal, Misha
Familie Sporck
Familie Vliegen

6415 CC Heerlen, 20 november 1988
Haarlemstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 24 november om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Drievuldigheid te Heerlen-
Schaesbergerveld, waarna de begrafenis is op de
algemene begraafplaats Imstenrade.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.

. Voor vervoer per bus is gezorgd.
m Avondmis, woensdag om 18.30 uur, in voornoemde

kerk.
Alex is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar dagelijks be-
zoekgelegenheid van 18.00 tot 19.00 uur.
Liever geen bezoek aan huis.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

In dankbareherinnering aan wat hij voor ons en ve-
len betekende, hebben wij geheel onverwacht af-
scheid moeten nemen van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager,
oom en neef

Peter Heinrich
Reinders

begiftigd met de eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau

echtgenoot van

Gertrud Offermans
Hij overleed op de leeftijd van 86 jaar.

Vaals: M.T.G. Reinders-Offermans
Spekholzerheide: G.T.H. Schröder-Reinders

A.A. Schröder
Vaals: K.B. Adang-Reinders

J.C. Adang
Kleinkinderen
Familie Reinders
Familie Offermans

19 november 1988
Beatrixstraat 30, 6291 GT Vaals
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
donderdag 24 november 1988 om 11.00uur in de pa-
rochiekerk St.-Jozef te Vaals, waarna aansluitend
begrafenis op het r.k. kerkhof aan de Seffenter-
straat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf'lo.4ouur achter in de kerk.
Avondmis op woensdag 23 november as. om 19.00uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel vande St.-Jozefkerk te Vaals.
Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar woensdag
na de avondmis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van hemmochten ontvangen, delen wij u mede dat heden,geheel onverwacht van ons is heengegaan, voor-zien van de h. sacramenten, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Frans Peter Hubert
Nevels
weduwnaar van

Gertruda Petronella Pijpers
op de leeftijd van 85 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: P. Nevels

Schinnen: A. Nevels
J. Nevels-Crousen

Wylre: N. Peters-Nevels
J.Kurvers
de kleinkinderen en
achterkleinkind
Familie Nevels
Familie Pijpers

19 november 1988, Maaslandstraat 63, HomCorr.adres: Burg. Kessenplein 13,
6431 KM Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wordenop donderdag 24 november om 13.30 uur in de klei-
ne St.-Jan aan de markt te Hoensbroek, gevolgddoor de begrafenis op der.k. begraafplaats St.-Jan.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag as. om 19.00 uur, avondwake in de St-Martinuskerk te Hom.
Pap is opgebaard in de rouwkapel van het St.-Lau-rentiusziekenhuis te Roermond. Gelegenheid totafscheid nemen dagelijks van 16.00 tot 16.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t Bertha Schreuder, oud 89 jaar, weduwe van Hu-
bert Louis. Corr.adres: Symphoniesingel 105,

6217 GB Maastricht. De uitvaartdienst zal gehou-
den worden heden, dinsdag 22 november om 11.00
uur in de parochiekerk van St.-Theresia te Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

■t
Veel te vroeg ging hij van ons heen,
wij zijn nu eenzaam en alleen.
De leegte die hij achterlaat,
brengt ons veel verdriet.
Doch de liefde die hij ons bood,
kan niet gescheidenworden door de dood.

Met diepe droefheid berichten wij het plotselinge
overlijden, ten gevolge van een verkeersongeval,
voorzien van het h. sacrament der zieken in het St.
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, op de leeftijd
van 19 jaar, onze lieve zoon, broer, kleinkind en
neef

Robby Smeets
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: Frans en Karin Smeets-van Bilsem
Léon
Familie Smeets
Familie van Bilsem

Brunssum, 20 november 1988
6373 EG Landgraaf
Achter het Klooster 58
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 25 november a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
heide, waarna aansluitend de crematiezal volgen in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Op donderdag 24 november wordt Robby bijzon-
der herdacht in een Eucharistieviering om 19.00
uur in voornoemde kerk.
Robby is opgebaard in de chapelle ardente van het
St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, bezoektijd
dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving ontvingen,
gelieven deze annonce als zodanig te willen be-
schouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
dat, ten gevolge van een noodlottig auto-ongeval, is
overleden, onze zeer gewaardeerde medewerker en
collega de heer

' R.M.W. Smeets
Wij wensen de familie Smeets veel sterkte toe met
het dragen van dit tragisch verlies.

Directie en medewerkers
Ourox Gasbeton B.V.

Met droefheid hebben wij kennis genomenvan het
overlijden van onze collega

Robbie Smeets
Wij wensen zijn ouders en familie veel sterkte toe
in deze moeilijke tijden.

Personeelsvereniging
Durox Gasbeton B.V. Landgraaf

Met leedwezenvernamen wij dat, ten gevolge
van een verkeersongeval, is overleden, ons lid
en 4e-elftalspeler

Robby Smeets
Ons medeleven gaat uit naar zijn zwaar ge-
troffen ouders en broer.

Bestuur en leden
R.-K. V.V. Waubach

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons gewaardeerd lid

Rob Smeets
Wij zijn dankbaar voor zijn grote inzet.
Hij zal altijd in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden
zaalvoetbalvereniging
Antwan Terwaerden.

"—_—_"—__a_^^_^^______

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen vanhet overlijden van ons gewaardeerde spaarvriend

Rob Smeets
Wij verliezen in hem een gewaardeerd lid.
Hij zal altijd in onze herinnering blijven.

Bestuur en leden
spaarvereniging Terwaerden.

t
U was voor ons een voorbeeld in het leven,
en hebt ons al uw liefde en begrip gegeven.
Wij bewaren u als een licht in ons hart.

Bedroefd delen wij u mede dat heden voorzienvanhet h. sacrament der zieken in de leeftijd van 87
jaar,van ons is heengegaan, onze lieveen zorgzame
moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Sibilla Hubertina
Weijenberg

weduwe van

Frans Jozef Bertrand
Schimmert: Clara Boshouwers-Bertrand

Felix Boshouwers
Klimmen: Harie Bertrand

Mia Bertrand-Deckers
Schimmert: Lieke Reijnders-Bertrand

Gérard Reijnders
Klimmen: Mia Habets-Bertrand t

Zef Habets
Klimmen. Peter Bertrand

Jeanne Bertrand-Winthagen
Klimmen: Sannie Winthagen-Bertrand

Hub Winthagen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Weijenberg
Familie Bertrand

6343 PJ Klimmen, 20 november 1988
Reters bekerstraat 59
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 24 november om 13.00 uur in de
parochiekerk van de H. Remigius te Klimmen,
waarna debegrafenis zal plaatsvinden op der.k. be-
graafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis, mede tot intentie van moeder, zal ge-
houden worden op woensdag 23 november om19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum vanDela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, hedendinsdag van 18.00 tot 19.00 uur.

IWilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

"__B> EaSlS—fc» let door denkengßat^ wordt de wereld verlost,
'^-FIUP maar door de liefde.

Na een moedig gedragen lijden, is rustig ingeslapen, in zijn 80e levensjaar

Theodorus Hubertus
op het Veld

Geboren te Vlodrop op 8 februari 1909en overledente Weert op 18novem-ber 1988.
Priester gewijd teRoermond op 17 maart 1934, was hij achtereenvolgens:kapelaan aan de kathedrale kerk van St.-Christoffel te Roermond,
legeraalmoezenier te Roermond, Venlo, Weert en Maastricht
en daarna gewestelijk hoofdlegeraalmoezenier Zuid.
Officier in de orde van Oranje-Nassau.
Begiftigd met de regeringsonderscheiding "Hulpaktie Nederlandse RodeKruis".

Roermond: G.C. op het Veld-Geurts
Roermond: M.G.J.M. op het Veld-Schutgens

Zutphen: J.H. op het Veld
Roermond: M.H. Brouns-op het Veld

P.L.Th. Brouns
Weert: G.M. Kirkels-Jurrius

Neven en nichten
Weert, 18 november 1988
Huize De Doolhof, Doolhofstraat 14, 6001 XZ Weert
De plechtige requimmis, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben
op zaterdag 26 november om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Marti-nus te Vlodrop, waarna wij de overledene terusten leggen op dealgemenebegraafplaats Anxterveld, aldaar.
Bijeenkomst vanaf 10.00 uur in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrifte-lijk condoleren.
Om de overledene te gedenken, is er op donderdag 24 november om 19.00uur(speciaal voor deparochianen van 't Schoor) een avondmis in dekapelvan O.L. Vrouw van Lourdes in 't Schoor en op vrijdag 25 november om19.00uur een avondmis in deparochiekerk van de H. Franciscus van Assi-sië, Biest 43 te Weert.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van het uitvaartcentrumWeert, ingangBoerhaavestraat, alwaar gelegenheidtot bezoek dinsdagenwoensdag van 18.15 tot 19.00 uur.
Mochten wij iemand zijn vergeten, gelieve dan deze advertentie als ken-nisgeving te beschouwen.

"Al wat men oogst zal men delen"
Met bewogenheid hebben wij vernomen, dat is
overleden onze vriend, aalmoezenier

Thei op het Veld
oprichter en erevoorzitter van de

stichting deDoolhof
Velen inspireerde hij tot warme vriendschap en of-
ferbereidheid zodat armen en noodlijdenden in de
wereld zouden kunnen delen van de "oogst".
Met grote dankbaarheid en respect gedenken wij
zijn veelzijdige inzet voor de ontwikkeling van
onze stichting, waarvan wij de aktiviteiten in zijn
geest zullen voortzetten.
Bij ons blijft de herinnering aan Thei, die in zijn le-ven met grote vreugde en een warm hart zijn veleJrrienden om zich verzamelde.
Requiescat in Pace.

Namens de ereraad van de
stichting de Doolhof,
H. Prenen, voorzitter
Namens het bestuur van de
stichting deDoolhof,
L. van de Walle, voorzitter

Weert, 21 november 1988.

t Louis Ghijsen, oud
77 jaar, echtgenoot

van Miet Groteclaes,
Bunderstraat 16, 6231
EL Meerssen. De
eucharistievieripg zal
plaatsvinden donder-
dag 24 november om
10.30 uur in de basiliek
van het h. sacrament te
Meerssen. Er is geen
condoleren.

tAnna Vliegen, oud
85 jaar, weduwe van

Mathijs Olislagers. Cor-
r.adres: Op de Was 23,.
6227 SG Maastricht. De
uitvaartdienst zal ge-
houden worden op
donderdag 24 novem-
ber om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-
Petrus Banden te Heer-
Maastricht. Er is geen
condoleren.

Met droefheid heeft het College van Gedeputeerde Staten kennisgeno-
men van het overlijden van

drs. P.J.C. Lebens
oud-gedeputeerde van Limburg

Dankbaarheid is op zijnplaats voor de grote bijdragen die hij in verschil-
lende functies aan de ontwikkeling van onze provincie heeft geleverd.
Zijn echtgenote, kinderen en familie zij veel sterkte toegewenst in dezezware dagen.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
de voorzitter, wnd.
ing. E.M. Mastenbroek

i de griffier,
mr. B.J.M. Gudde

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van ons be-stuurslid

drs. P.J.C. Lebens
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte toe in deze moei-lijke tijd.

Bestuur Limburgse Monumentenstichting

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
plotselinge overlijden van onze zeer gewaardeerde
beschermheer

drs. Jacques Lebens
Voor devele dienstenaan onze vereniging, zijn wij
hem ontzettend vele dank verschuldigd.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe.

Bestuur en leden
kleindierenvereniging
De Sportfokkers
in het Land van Swentibold

Wij namen vandaag kennis van het overlijden van

Drs. P.J.C. Lebens
Van 1954 tot 1972 was de heer Lebens als provin-
ciaal gedelegeerde verbonden aan het hoofdbe-
stuur van onze vereniging.
In deze hoedanigheid heeft hij een grote bijdragegeleverdaan de ontwikkeling van het Kruiswerk inLimburg.
Wij wensen defamilie veel sterkte toe dit verlies tedragen.

Bestuur, directie en medewerkers
van de provinciale vereniging
Het Limburgse GroeneKruis-Sittard

Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons oud-bestuurslid

Drs. Jacques Lebens
Gedurende vele jaren was hij bestuurslid van onze
instelling, waarvan deeerste jaren namens de pro-
vincie Limburg.
Wij gedenken met dankbaarheid zijn vele verdien-
sten voor onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie veel
sterkte toe.

Bestuur en direktie van de
r.k. vereniging Moederschapszorg,
Heerlen

tHenricus Groot-
huijsen, oud 85 jaar,

weduwnaar van Elisa-
beth Bouvrie, Peter
Gielenstraat 34, 6217
GL Maastricht. De uit-
vaartdienst zal worden
gehouden heden, dins-
dag 22 november om
11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Oud-
Caberg-Maastricht.
Schriftelijk condoleren
achter in de kerk.

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, vrij onverwacht, voorzien va«j,het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 74 jaar, mijn lieve man|,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Jakob Frans Jozef
(Sjaak) Crombach

echtgenoot van

Catharina Hendriks
Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Catharina Crombach-Hendriks
Familie Crombach
Familie Hendriks

6461 CN Kerkrade, 20 november 1988
Hoofdstraat 43 B
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op zaterdag 26 novemberas. om 12.00uur in de parochiekerk van St.-Lambertus Kerkrade-C, waar-na aansluitend begrafenis op de algemene begraafplaats Schifferheide.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf 11.30uur gelegenheid tot
schriftelijke condoleance.
Vrijdag in de avondmisvan 19.00 uur wordt de overledene bijzonder her-
dacht in bovengenoemde kerk.
Sjaak is opgebaard in het streekmortuarium, gelegen op het terrein va»de Lückerheidekliniek; bezoekuren van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentieals zodanig te beschouwen.

I ■ '
De eerste jaardienstvoor mijn onvergetelijke, lieve man en
vader

J.Th.M. Ummels j
in leven dierenarts te Beek (L)

zal worden gehouden op zondag 27 november as. om ll.Oöl
uur in de kerk van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Me-
daille te Beek.

Beek (L): E.S.L.Th. Ummels-Kuijpers
Rob Ummels

t
Heden is na een zwaarbeproefd leven en na een langdurigeziekte op 80-ja-rige leeftijd in het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum van ons heenge-
gaan, voorzienvan de h. sacramenten der zieken, onze lieve schoonvader,
schoonbroer, oom en neef

Johann Cremers
weduwnaarvan

Josephina Senden
In dankbare herinnering:

Zelfkant-Wehr: Familie Geilen-Cremers
Posterholt: Familie Cremers-Creusen

Merkelbeek. Familie Senden
6061 AE Posterholt, 20 november 1988
Winkelweg 8
Ome Johann is opgebaard in de rouwkapel van het ziekenhuis te Bruns-sum; bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Rozenkransgebed, woensdag om 19.00 uur, gevolgd door de avondmis in
de St. Severinuskerk te Zelfkant-Wehr in Duitsland.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal gehouden
worden op donderdag 24 november om 14.30 uur in voornoemde kerk.
Van condoleren zouden wij graag willen afzien.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

— . , J-
t

Gij taalde niet naar hovaardij
hield niet van Pracht en Praal
Gij zag reeds in de mensen tijd
de eeuwigheid, de Graal.

Na een leven dat getekend werd door goedheid, oprechtheid, eerlijkheid
en eenvoud, heeft de Heer tot Zich genomen, in de leeftjdvan 83 jaar, onzedierbareoom en neef

Hubert Mathias Joseph
(Hoeberth) Wijnen

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Uit aller naam:
J.M.F. Wijnen
Familie Wijnen

Kerkrade, 20 november 1988
Oude Maar 51
Corr.adres: Weltertuynstraat 32, 6419 CT Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op vrijdag 25 novembera.s. om 10.30 uur in deparochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvan-gen te Kerkrade-Terwinselen, waarna aansluitend debegrafenis op der.kbegraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis ter intentie van onze dierbare overledene donderdag 24 no-vember om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur in he
streekmortuarium, St. Pieterstraat 145, gelegenop het terrein van de Lüc-kerheidekliniek te Kerkrade-Chèvremont.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

>
I

t
Na een kortstondige ziekte overleed op 83-jarige
leeftijd, voorzienvan de h. sacramenten der zieken,
onze dierbare tante en nicht

Marie Cuijpers
begiftigd met Pro Ecclesia et Pontifice,

oud-hoofd van der.k. meisjesschool St. Angela
te Bleijerheide-Kerkrade

Wij vragen u voor haar te bidden.
Uit aller naam:
Familie Cuijpers
Familie Geurts

Echt, 21 november 1988
Corr.adres: familie Meuwissen-Geurts
Maasbrachterweg 7, 6101 AX Echt
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden donderdag 24 novem-
ber om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Landricus te Echt.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid totschriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Woensdag 23 november om 18.45 uur rozenkrans-
gebed, gevolgd door avondmis, in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur in mortuarium Huize St.-Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

t
Zoals zij leefde, is zij gestorven,
in alleeenvoud.

In de vrede van Christus en onder de hoede 'JMaria, is na een opofferend en liefdevol leven
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament'j
zieken, in de leeftijd van 89 jaar, onze zus"
schoonzuster, tante en nicht

Maria Sluijsmans
De bedroefde familie:
Mevrouw B. Lemmerlijn-Sluijsr»^
Mevrouw A. Sluijsmans-George
Familie Sluijsmans
Familie Übaghs
Familie Lemmerlijn

6269 EA Margraten, 19 november 1988Corr.adres: W. Lemmerlijn, Trichterweg 6
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door
begrafenis, zal plaatshebben op donderdag 24 fivember a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
H. Margarita te Margraten.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in deke.Woensdag wordt de overledene bijzonder herd^.
in de avondmis van 19.00 uur in voornoemde kÊ'
De overledene is opgebaard in Uitvaarteenf1'
Walpot, Kerkstraat 17a te Eijsden. Bezoekurenv
15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.»
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen'
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Bewonersverenigingvraagt toch contra-expertise aan

'Zeswegen' tevreden
over aanpak gemeente

DSM laat
werknemers
enquêteren

name detechnische sector, vorig
jaar zijn ingeslagen. „Het onder-
zoek is ingesteld in hetkader van
de 'verzakelijking' van die divi-
sie. We willen kijken of we op de
goede weg zitten," aldus de
woordvoerder van DSM.
Via het onderzoek wil DSM ant-
woord krijgen op een aantal vra-
gen over de positie van DSM
Limburg. De geënquêteerden -de anonimiteit van henwordt ge-

Van onze verslaggever

HEERLEN - DSM heeft het on-
derzoeksbureau Lagendijk in
Apeldoorn opdracht gegeven tot
een steekproef onder een deel
van het personeel in Limburg.
Het enquêteformulier gaat naar
1.100 werknemers van de afde-
lingen DSM Limburg Services
(technische dienst), algemene za-
ken en personeelszaken. Volgens
een zegsman van DSM gaat het
om een zeer intensief onderzoek;
een op de vijf mensen wordt on-
dei-vraagd.

De enquête houdt verband met
een nieuwekoers die de genoem-
de dienstverlenende afdelingen
van het chemieconcern, met

Van onze verslaggever

HEERLEN - De belangenvereniging Het Fundament is tevre-
den over de wijze waarop de gemeente Heerlen tot nu toe hetbodemonderzoek in de wijk Zeswegen aanpakt. Dat bleek bij
een voorlichtingsavond van de vereniging, die zich inzet voor
de gezondheid en het milieu in Zeswegen.

Provincie wijst
toei golfbanen

het'zomaar' af
an onze verslaggever

[JSTRICHT - Gedeputeer-
J,aten zijn niet van plan bij
öaat een verdere groei vana.antal golfbaanprojecten
gelijk Zuid-Limburg af
'J2en. Het college heeft dit
weten aan de Statenfrac-}n Partij Nieuw Limburg,

I aarom had gevraagd „om-
! van de belangen van dedringende natuur".

(^antwoorden op een reeks. el'jke vragen van de PNL-
-1 *eggen GS dat het geen stel-
,j 's bestemmingswijzigingente houden die zijn gericht op: 'ntelijke inpassing van nieu-

waaronder begrepen der 8 van golfbanen.

j ''Jke wijzigingen moeten van~ .°t geval worden beoordeeld
Cls van het streekplan. Op elk
s°lrigsvoorstel ten behoeve van

c°rnmodaties zijn daarenbo-
l e criteria van toepassing uit de
ft Afwegingskader voor Golf-
Pr°jecten in Limburg.

Jje mening van het provincie-
i^r zijn zowel ten aanzien van

’n landschap als ten aanzien
b financieel-economischek./'arheid voldoende garanties

voor een verantwoorde
Vorming.

heer Knarren, gemeente-ambtenaar
van de afdeling milieuzaken, een
toelichting op de resultaten van de
eerste 18 boringen.
De wijk Zeswegen is gebouwd op
een afgegraven steenberg van de
Oranje Nassau I. Met name op het
traject waar vroeger een fabrieks-
spoorlijntje liep, lijkt na de eerste
proeven nader onderzoek geboden.

Hoewel er waardering is voor de ac-
tiviteiten van de gemeente, heeft
Het Fundament, een bewonersbe-
langenvereniging, een controlerend
onderzoek aangevraagd bij de che-
miewinkel in Eindhoven. Medewer-
kers van die chemiewinkel zullen
aan de hand vanrapporten controle-
ren welke factoren in de bodem in
Zeswegen niet of niet goed zijn on-
derzocht.

Op de informatie-avond werden de
resultaten van het oriënterend bo-
demonderzoek in de wijk bekend-
gemaakt en toegelicht.
Uit de tot nu toe gevonden cijfers
blijkt dat de bodemsituatie in Zes-
wegen toch ernstiger is dan de ge-
meente een half jaar geleden be-
weerde.
In juli zei wethouder Jos Zuidgeest
nog tegen debewoners: „Historisch
onderzoek heeft aangetoond dat
Zeswegen geen vervuilde wijk is.
Maar om de bevolking gerust te stel-
len laten we toch een bodemonder-
zoek uitvoeren."
De voorlopige resultaten van dat
bodemonderzoek hebben de ge-
meente genoeg redenen gegeven
om een uitgebreid vervolgonder-
zoek te houden, dat twee ton kost.
Op de voorlichtingsavond gaf de

Nual 20procent meer aanmeldingen eerstejaars

Studenten schrijven
massaal in bij RL

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Rijksuniversiteit
Limburg (RL) heeft nu al 20 procent
meer aanmeldingen van eerstejaars
dan vorig jaar. Tot nu toe zijn er
1596 inschrijvingen van nieuwe stu-
denten voor het studiejaar89/90 bin-
nengekomen bij de RL. Dat is 273
meer dan het definitieve aantal eer-
stejaars studenten dat zich op 1 de-
cember van het vorig jaar had aan-

Als in 1990 de grenzen tussen de lan-
den van de Benelux, West-Duits-
land en Frankrijk worden openge-

Tegen dreigend verlies van taken

Douane-beambten
demonstreerden

DEN HAAG - Zon 600 douane-be-
ambten uit Limburg en de andere
grensprovincies hebben gistermid-
dag in Den Haag gedemonstreerd
tegen het dreigend verlies van ta-
ken. In een petitie, die werd aange-
boden aan de staatssecretarissen
Koning (financiën) en Korte-van
Hemel (justitie), drongen de doua-
niers aan op uitbreiding van het ta-
kenpakket, bij voorbeeld op het ter-
rein van de drugsbestrijding, de wa-
pen- en de milieuwetgeving.

steld, vervalt een groot deel van het
werk van de Koninklijke Mare-
chaussee. Het kabinet wil dat ver-
lies compenseren door een aantal
politie- en douanetakennaar de ma-
rechaussee over te hevelen. Dat
voornemen heeft weer tot ongerust-
heid bij de douane geleid.
Staatssecretaris Koning, onder wie
de douane valt, wilde bij de aanbie-
ding van de petitie geen toezeggin-
gen doen. De voorstellen van dedouane-beambten voor taakuitbrei-
ding zullen echter serieus worden
bestudeerd, beloofde Korte-van He-
mel.

»*rv Het omstreden raadslid
van Mulken uit Stem moet.♦"^ochtend voor de politie-

jjr in Maastricht verschijnen.
f i5ftt zich dan te verantwoorden
;. e*edigingenaan het adres vanv^nlid Peter Dautzenberg

uit Stem. Van Mulken
ti a.e deze tijdens een persconfe-
"ln 1986 een 'rioolrat'.

'- oi^?Conferentic werd toentertijd
itj ren naar aanleiding van de
i,( *e 'oorlog' die in het CDA in
j} woedde. Zowel Van Mulken
V^tzenberg waren op dat mo-

Van Mulken
voor rechter

ment lid van het CDA, maarzijn bei
den inmiddels uit de partij gestapt

Van Mulken verweet het ex-staten-
lid dat hij achter de schermen naar
een splitsingin deSteindex CDA-af-
delingtoewerkte, door openlijk par-
tij te kiezen voor dissident wethou-
der-Driessen. „Hij werkt als een
rioolrat", waren de letterlijke woor-
den van Van Mulken die in de pers
verschenen. Dautzenberg pikte dat
niet en deed bij de politie aangifte
van smaad en laster. De officiervan
justitie achtte de klacht gegrond en
heeft hetraadslid nu voor depolitie-
rechter gedaagd.

gemeld. Het aantal kan nog wat stij-
gen, stelt een voorlichter van de RL.

Er zitten nog aanmeldingen in de
'pijplijn', omdat de Harmonisatie-
wet de inschrijvingen heeft ver-
traagd.

Op 1 december vindt de definitieve
telling plaats. Een paar weken later
krijgt de universiteit dan precies
van het ministerievan Onderwijsen
Wetenschappen te horen hoeveel
eerstejaars studentener het volgend
studiejaarbij zullen komen.

De stijging van het aantal aanmel-
dingen schrijft de universiteitsvoor-
lichter toe aan de campagne die de
RL de laatste jaren heeft gevoerd.
Met behulp van onder meer een lan-
delijke advertentiecampagne heeft
de Limburgse universiteit „Maas-
tricht en haar andere onderwijssys-
teem" aangeprezen. „Daarnaast
blijkt een studie economie, een van
de studierichtingen aan de RL, goed
in de markt te liggen. Dat zal ook
hier wel in de cijfers naar voren ko-
men," aldus de voorlichter. Hij kan
echter nog niet aangeven hoe de
aanmeldingen over de vier studie-
richtingen, geneeskunde, econo-
mie, rechter, en gezondheidsweten-
schappen, zijn verdeeld.

Overigens zal Harry van Mulken
ook op 2 december voor de rechter
verschijnen, want dan dient voor
het gerechtshof in Den Bosch het
door hem ingediende beroep in de
volmachten-affaire.

" Pleegouders Meeuwissen uit Brunssum
zagen Tonny Delden (tweede van links)

afgelopen zondag weer voor het
eerst sinds de oorlog terug:

,dHij is niets veranderd.
Die ondeugende ogen heeft ie nog steeds."

Foto: FRANS RADE

AKEN - De Westduitse Philips-or-
ganisatie gaat haar activiteiten op
het gebied van onderzoek concen-
treren in Aken. Hiertoe is besloten
omdat het met het oog op de harde
internationale concurrentie bij
technologische vernieuwing nood-
zakelijk is de resultaten van onder-
zoek en ontwikkeling snelleren effi-
ciënter te verwerken in nieuwe pro-
dukten, zo heeft de Duitse Philips
gisterenmeegedeeld.

Duitse Philips
concentreert

onderzoek in Aken

Spullen in auto
ontmaskerde
Hanratty als
bouwvakker

vervolg van pagina 1

MELICK - Een Duits opsporings-
team kreeg na de aanhouding Te-
rence Gérard McGeough en Gérard
Hanratty op 30 augustus bij de
grensovergang Koningsbosch-
/Waldfeucht aanwijzing dat Hanrat-
ty bij een bouwbedrijf werkzaam is
geweest. Die aanwijzingen putten
de rechercheurs uit een in hun auto
gevonden troffel, bekistingsmate-
riaal, drie paar werkhandscnoenen
en tape die door een Akense firma
aan bouwbedrijvenwordt geleverd.

Een onderzoek bij alle bouwbedrij-
ven en op honderden bouwplaatsen
in Nederlands enBelgisch Limburg
en in de regio Aken-Moënchen-
Gladbach leverde daarvoor welis-
waar nog geen verder bewijs op.
Maar naar aanleiding van krantepu-
blicaties over dat onderzoek kwam
wel de eerste aanwijzing voor het
verblijf van Hanratty in Lindenheu-
vel naar boven.

„Een duidelijke doorbraak naar een
oplossing betekenen de nu bekend
geworden feiten nog niet. Maar we
kunnen er wel mee vooruit", zei gis-
teren majoor W. Kuppens van de
rijkspolitie Limburg.

Op de duizenden opsporingspam-
fletten dievandaag inLindenheuvel
worden verspreid pronken de por-
tretten van de twee leren diena hun
arrestatie in Karlsruhe zitten opge-
sloten. Er staat ook een foto op van
de door McGeough op vertoon van
een vals lers paspoort in Mainz ge-
huurde auto.

De verblijfplaats van McGeough in
Zweden werd achterhaald door op
internationale schaal te recherche-
ren met zijn naam. De rechercheurs
die naar Zweden zijn vertrokken
hebben vooral belangstelling voor
het alles wat in het huis van de
vriendin van McGeough te vinden
is en voor de kennissenkring van de
twee. McGeough belandde in 1984
in Zweden maar een verzoek om
asiel in dat land werd afgewezen.
McGeough vertrok maar keerde al
gouw weer illegaal naar Zweden te-
rug.

Ongeveer 280 van de 380 arbeids-
plaatsen in de laboratoria in Ham-
burg worden in de loop van volgend
jaar overgeheveld naar Aken, dat
het grootste onderzoekscentrum
van Philips buiten Nederland
wordt. Alleen het onderzoek op het
gebied van medischetechniek blijft
in Hamburg.
In Aken heeft Philips nu bijna 300
mensen in dienst. Op middellange
termijn moeten daar meer dan 500
nieuwe hooggekwalificeerde ar-
beidsplaatsen ontstaan.
In de uitbreiding van de laboratoria
zal ongeveer 25 miljoen mark wor-
den gestoken. Nieuwe ontwikke-
lingsactiviteiten in Aken zullen een-
zelfde investering vergen.

an onze verslaggever
(ADVERTENTIE)
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SPEEL OOKAS. ZATERDAGC26 NOV.) MEE VOOREXTRA PRIJZEN.

De Mid-Lotto heeft
een tropische verrassing

voorNederland.

yP Opwoensdag 30 J

__ j^»-*- J—"~*~- nogéén van devol-
november verloot de Lotto ledig verzorgde wintersportweek-

onder alle Mid-Lottodeelnemers ends naarhet Sauerlandwinnen,
een fantastische cruise in het Daarbij houdt u natuurlijk
Caraïbische gebied. allereerstkans op de hoofdprijs in

Misschien vaart u wel tien de Lotto of op één van die vele
dagen geheel verzorgd met uw andere geldprijzen,
partnerkngsprachtigeeilanden en Haal snel 'n Mid-Lottofor-
witte stranden. muiier bij uw club of winkelier.

Of gaat u met zn tweeën . Lever dit deze week nog in en
naar dewintersportWantmet !ll kijk woensdag30novem-
de laatste vier cijfers goed jCyTTf~\ 'ser naar & trekking via
van uwformulier kunt uak-LVw / V_y Nederland 3.

De Lotto lijkt een spelletje, totdatje 'm wint
Kijk in de Gouden Gids voor de Lotto-inleveradressen

Tegenover de Schouwburg lag
het gebouw Talmoed Tora waar
een crèche was gevestigd, waar
de baby's werden onderge-
bracht, terwijl de ouders in de
schouwburg verbleven. Van
daaruit wist de NV-groep hon-
derden babies 'weg te halen' en
onder te brengen in gezinnen
overal in het land.

Middenlaan in Amsterdam bij-
eengebracht. Vandaar begon de
reis die voor de meesten in de
dood eindigde.V^NSSUM - De activiteiten

vanuit Brunssum opere-
Comité Kinderen NV-

tt°eP beginnen hun vruchten af
IrJ^Pen. Van de 250 in de oor-
i>ah en 'gesmokkelde' Joodse

by's naar Zuid-Limburgse ge-
j^en, hebben zich er sindseen

üj in mei honderd
Jl het Brunssumse Comité ge-
Oj,lq- Enkelen heeft men weten
f l« sporen in Brazilië, Cana-|J*' Israël, Engeland. Het comité
K*'t bemiddeld waardoor 25
jij11 die 'kinderen' (de meesten
4^ inmiddels rond de 45) voor
iL?erste keer met de oorspron-
WlJke pleegouders konden
j4.rden herenigd. Voor anderen
tjj die hereniging de komendejenden of op 7 mei volgend
jj

r plaatsvinden. Dan is er een
rj)!?ots opgezette reünie in

"nssum.

hartinfarct, had in familie-kring
een tijd geleden een uitdrukke-
lijk wens geuit: „Voordat ik
doodga, wil ik Tonny nog een
keer zien."

schaamte heb ik nooit contact
proberen te krijgen met die men-
sen. Maar nu ik hier zit vind ik
het fantastisch. Als deze twee
mensen mij niet hadden gehol-
pen, dan was ik er wellicht niet
meer geweest", aldus Tonny Del-
den die afgelopen zondag sugge-
reerde om het 50-jarig huwelijks-
feest van de familie Meeuwissen
en zijn zilveren huwelijksfeest
over een tijdje maar gezamenlijk
te vieren.

Elisa Meeuwissen, afgelopen jat
ren twee maal getroffen door een

Initiatiefnemer tot de hereni-
ging, Jack Aldewereld uit Bruns-
sum, die zelf zijn leven ook te
danken heeft aan de NV-groep
en ondergebracht werd bij een
Brunssums pleeggezin, kon vol
trots afgelopenzondag de Bruns-
sumse familie Meeuwissen en
Tonny Delden uit Heerhugo-
waard herenigen.
Tonny (45) werd als zes weken
oude baby in 1943 aangeboden
aan Elisa Meeuwissen-Van Wa-
terschoot wier eigen zuigeling
juist een paar dagen eerder was
overleden. Meteen na de oorlog
ging hij terug naar zijn moeder in
Amsterdam. Die had de oorlog
overleefd.
Meteen na de publicatie in het
Limburgs Dagblad van 4 mei dit
jaar reageerde mevrouw Meeu-
wissen op de oproep van Jack
Aldewereld. Het heeft ruim zes
maanden geduurd voordat Ton-
ny Delden via bevolkingsregis-
ters en de archieven van de NV-
groep kon worden getraceerd.
Hij was inmiddels verhuisd naar
Heerhugowaard.

Trots

4. was een club van
Oq sterdamse jongelui die in de
o* °ë een 'smokkellijn' wisten
tla te zetten van Joodse baby's
iar verschillende delen van Ne-

Van de ongeveer dui-
via k Aderen kwamen er 250
iJ* bet huis van de familie Ver-er in Brunssum terecht bij
rj^gouders in die plaats en an-
j>ere gemeentes in de directe om-ing' Na e oorl°ë werden de
t}J?deren teruggegeven aan fami-
Q. |fden. Velen zagen hun échte
fe ders nooit meer terug. Zij wa-. n in de kampen vermoord.

J^af de zomer 1942 werden de
typjn voor nun transport naar
S3erbork in de Hollandseiou.wburg aan de Plantage

Aldewereld zocht telefonisch
contact met de echtgenote van
Tonny Delden. „Je moet zeer
voorzichtig zijn in die dingen. Je
weet niet watje ermee los maakt
als je zegt: ik ken uw pleegou-
ders en zij willen u ontvangen",
aldus Aldewereld.
Tonny vertelde uitermate ver-
baasd te zijn geweest toen hij het
nieuws van zijn vrouw hoorde.
„Ik wist vanaf mijn twintigste
dat ik als baby bij een familie in
Limburg ondergedoken had ge-
zeten. Ik heb een schuldgevoel
gehad. Jarenlang. Uit een soort

Melden
In het kader van de reünie op 7
mei vraagt het comité Kinderen
NV-groep toenmalige NV-pleeg-
ouders én pleegkinderen zich te
melden bij Jack Aldewereld
(Venweg 51, 6445 KT Brunssum)
of bij de heer Wolfs van de ge-
meente Brunssum.

Reünie midden volgend jaar in Brunssum
HerenigingNV-kinderen met

pleegouders loopt gesmeerd

" Douaniers maken staatssecretarissen Korte-van Hemel en Koning (links) duidelijk dat zij
niet instemmen met verlies van een deel van hun taken.

/ Foto: GPD
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garandeerd - mogen zeggen of
het bedrijf goed loopt, hoe ze zelf
binnen de organisatie functione-
ren, hoe zij de contacten met an-
dere afdelingen van DSM zien of
de interne informatievoorzie-
ning goed verloopt etc.
In de loop van december ver-
wacht DSM van Lagendijk de re-
sultaten te krijgen. Afhankelijk
van de uitslag zal bekeken wor-
den of en in hoeverre het tot nu
toe gevoerde beleid bijgesteld
moet worden.
Volgens de DSM-zegsman heeft
het chemieconcern al vaker ge-
bruik gemaakt van enquêtes. Dat
is eerder onder meer gebeurd om
te kijken of het personeelsblad,
DSM Nieuws, aan de verwach-
tingen van de lezers voldeed.
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t
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u met droefheid kennis, dat heden van ons
is heengegaan, mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa

Louis Schulpen
echtgenootvan

Henriette Knooren
Voorzien van het h. sacrament der zieken overleed
hij op 71-jarige leeftijd.

Geleen: Henriette Schulpen-Knooren
Stem: Tini Cellissen-Schulpen

Frans Cellissen
Evelien, Robert, Torn

Geleen: Bertie Óelers-Schulpen
Jos Oelers
Tim, Rik
Familie Schulpen
Familie Knooren

6165 CZ Geleen, 20 november 1988
Alb. Thijmlaan 2
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 24 november a.s. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van Christus Koning, Kluis-Geleen,
waarna de begrafenis op de begraafplaats Vouers-
veld te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 23 no-
vember om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Sittard, alwaar gelegen-
heidtot bezoek van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen. -
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons ge-
weest is, geven wij u kennis dat voorzien van de h.
sacramenten der zieken, een liefdevolle verzorging
in het bejaardenhuis Fonterhof te Berg en Terblijt
op de leeftijd van 98 jaar isoverleden, onze dierbare
oom en neef

Guillaume Joseph
Waterval

echtgenoot van wijlen

Maria Catharina Hendriks
Uit aller naam:
Neven en nichten
Familie Waterval
Familie Hendriks

Berg en Terblijt, 20 november 1988
Bejaardenhuis Fonterhof
Corr.adres: Moonesveld 17, 6433 JT Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben donderdag 24 november a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.H. Nico-
laas en Barbara te Valkenburg a/d Geul.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condo-
leance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woensdag
23 november om 19.15 uur de avondwake gehou-
den worden in dekapel van het bejaardenhuis Fon-
terhof te Berg en Terblijt.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit.

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze onvergetelijke vader, schoon-vader, zoon, broer, zwager, oom en neef

Martin Moureau
echtgenoot van

Johanna Vromen
Hij overleed in de leeftijd van 58 jaar.

Heerlen: J. Moureau-Vromen
Klimmen: A. Peters-Moureau

L. Peters
Heerlen: M. Moureau-Sijstermans

Familie Moureau
Familie Vromen

Heerlen, 20 november 1988
Parallelweg 229, 6411 NV Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 24 november om 11.00 uur in de ka-
pel van de Medische Missiezusters te Imstenrade-
Heerlen.
Samenkomst in de kapel.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed woensdag om 18.10 uur, waarna
aansluitend avondmis in de Pancratiuskerk te
Heerlen.
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 mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Woonhuis verkopen
Wij kunnen uw woonhuis direct aankopen, zonder

makelaarskosten, met 100% zekerheid.
Wijman & Partners Vastgoed

taxaties, hypotheken 045-728671 / 045-727173

GELD NODIG?
Fin kantoor JÖRISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 36' 48x 60x 72x 96x
5100 169- 133,- 112,-

-15100 497,- 384- 323- 284- 231-
-25000 828- 641,- 538- 470- 387--130000 994- 769,- 646,- 564,- 464,'-

Effect rente vanaf 0,81% per maand

Zeer goedkope tarieven.
Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag mogelijk.
Overlijdensrislko gedekt. Doorlopend krediet 2% aflossing.
Vraag eerst bij ons uw geld aan en koop dan kontant.
Voordelige 1 e en 2e hypotheken. Looptijd 96 mnd.
Woningverbeteringkrediet.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
94797 (gediplomeerd) kredietintermediair.
Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

j
Dagelijks geopend tot 18.30 uur, 's zaterdags van 9 tot 13 uur.

City Fashion
bracht 5 jaar

merken van wereldfaam,
waaronder

kienzo donna ns AaW
la $ellt « la #ête

■ a___3 r_k___ky
tfflllfUfitlll.l KATHLEEN MADDEN N.V

Om dit eerste lustrum met u
te vieren, geven wij vanaf

heden op onze wintercollectie

20% korting

City Fashion
voor individuele mode
Heerlen, Klompstraat 4

787eStaatsloterij, 2e trekking 21 november 1988.

In deze trekking ruim 268.000 prijzen samen zon’10.000.000,-.

20 prijzen van ’ 50.000- op alle lotnummers 066497
ZO prijzen van ’ 20.000- op alle lotnummers 008128
20 prijzen van ’ 2.000- op alle lotnummers 067619

200 prijzen van ’ 1.000- op alle eindcijfers 9394
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 777
2.000 prijzen van ’ 250- op alle eindcijfers 71 1
2.000 prijzen van ’ 100- op alle eindcijfers 839
2.000 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 720

20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 58
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 11
20.000 prijzen van ’ 50- op alle eindcijfers 77

200.000 prijzen van ’ 20- op alle eindcijfers 5

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de derde trekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk vanavond naar TROS
Aktua Geld, Ned. 2, aanvang trekking 22.40 uur.
MÉÉRKANS IN DE STAATSLOTERIJ --►*
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<Ml Provincief| Limburg
mededeling GedeputeerdeStaten
m 170/46-88 maken bekend, dat op 2 november 1987 bij

hen is ingekomen de door burgemeester en
wethouders van Heerlen ter verdere behan-
delingaan hun college op grond van het
overgangsrecht doorgezondenaanvraag d.d.
22 oktober 1987 (ingeschreven onder nr. Bq
55427) van G.K. Niesing, Rembrandtstraat
60A te Brunssum om vergunning op grond
van de Hinderwet als ware het een aanvraag
om vergunning ingevolge artikel 31, tweede
lid, van deAfvalstoffenwetvoor het oprichten
of in werking hebben van een inrichting tot
het bewaren, overladen, bewerken, verwer-
ken of vernietigen van autowrakken gelegen
op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Heerlen, sectie C. no. 5365, plaatselijk bekend
"In de Cramer" te Heerlen. Zij zijn voorne-
mens de gevraagde vergunningte weigeren.
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en an-
dereter zake zijnde stukken liggen van 23
november 1988tot 24 december 1988 ter in-
zage in - het bureau bibliotheekvan de pro-
vincie Limburg, Limburglaan 10te Maastricht
tijdens de werkuren;- het stadskantoor, ka-
mer 610, Promenade 54 te Heerlen, tijdens
dewerkuren en bovendien gedurende bo-
vengenoemdeperiode opzaterdag van 10.00
uur tot 13.00 uur in de OpenbareLeeszaal
aan de Raadshuisstraat 20 te Heerlen, als-
mede tijdens dewerkuren na laatstgenoem-
de datum op deze plaatsen tot het eindevan
determijn waarbinnen beroepkan worden
ingesteld tegen de beschikking op de aan-
vraag; desgewenstkan een mondelingetoe-
lichting op de stukken worden verkregen.
Tot uiterlijk 30 november 1988kan (eventueel
telefonisch op nummer 043-897571) verzocht
worden om over de aanvraag van gedachten
te wisselen met vertegenwoordigers van hun
college, de aanvrager en andere aanwezigen
en eventueel gemotiveerde bezwaren tegen
het weigeren van de gevraagde beschikking
mondeling in te brengen. Tot uiterlijk 24 de-
cember 1988kunnen tegen hetweigeren van
de gevraagdebeschikking schriftelijk gemo-
tiveerde bezwaren worden ingediend bij Ge-
deputeerdeStaten van Limburg, postbus
5700, 6202 MAMaastricht, onder vermelding
van het nummervan de aanvraag. Degene
dieeen bezwaarschrift indient,kan verzoeken
zijn persoonlijke gegevens niet bekendte
maken. Alleen degenen, die bezwaren heb-
ben ingebracht op dewijze als bovenom-
schreven en een ieder die aantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest,
zijn later tot het instellen van beroep gerech-
tigd.
Maastricht, 22 november 1988.

1

Op 1 november 1988 is
onder nummer 012864 in
het huwelijksgoederen-
register ter griffie van de
arrondisementsrecht-
bank te Maastricht, inge-
schreven de akte van hu-
welijkse voorwaarden
staande huwelijk tussen

Ide echtelieden G.J.G.M.
Kusters en H.P.F.J.
Kuster-Demandt, bei-
den wonende te Ob-
bicht, gemeente Born.

Mr. E.M. Huiben, notaris
te Geleen.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Ink./verk. gebruikte
AUTOBANDEN, met gar.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
ROADSTAR vr. loop-
sloop- schade-auto's, ook
wrakken ook na 18 uur, tel.
752997 of 226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Tel. 045-
-723076, b.g.g. 727742.

Auto Valkenburg
Citroen 2 CV 6 '85
Fiat Uno '87
Renault 5 TL '85
Renault 11 GTX '84
Skoda 120GLS '83
Renault 9 '82
Auto Valkenburg
Wilhelminalaan 19-21, Val-
kenburg, tel. 04406-12514.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254040.
Te k. Ford GRANADA 2.3
sportwielen, radiocass.,
trekhaak, bj. '81 APK tot '89
i.z.g.st. ’3250,-. Europawg.
Nrd. 114, Übach o. Worms.
Te k. MERCEDES 190 E,
eind '85, get. glas, sportv.,
verlaagd, kl. antraciet.
LTM-weg 57, Heerlen. 045-
-720284.
Te k. Honda PRELUDE innieuwstaat, bwj. '80 ’ 5250,--. 045-218925. '

Op 24 en 25 november organiseren ene beeldscherm naar het andere
wij in samenwerking met Micro stuurt. Uziet 2Radius beeldschermen,
Totaal, dè leverancier ■<>^^^mmmummmm^Ê één op A4en één op A 3_BI _Br:*:'op het gebied van de | formaat, in combinatie met ;
automatisering, 2 open M wÊk e geheugenuitbreiding
dagen. We laten u ken- § voor de Macintosh van ,
Macintosh. —■ -"- » I Radius, met 256 grijs- ,
We demon- f&S£&%&ffi&&BsX tonen, waar zelfs de
streren de FAXstf. Een _j___i__________i_ graficus een kleur van
fax, niet groter dan een pocket-cal- krijgt. En een kleurenmonitor dieeen
culator, die informatie direct van het extra dimensie aan CAD toevoegt

Op onze open dagenkrijgen
directiesecretaresses een A4*tje,

financieel adviseurs een calculatie,
managers een presentatie,

grafici 256 grijstonen en architecten
een extra dimensie.

Deze opsomming is helaasonvolledig, te wilt blijven, een bezoek aan onze
Breng dus,als u werkelijk opde hoog- showroom.U bent van harte welkom.

Apple Centre Heerlen V
Valkenburgerweg 123, 6419 AS Heerlen. Telefoon 045-740505

ïïË_k IZ_s____ï STREEKSCHOOL VOOR
W J BEROEPSBEGELEIDEND

ONDERWIJS HEERLEN
Rector Driessenweg 8 - 6411 GZ tel. 045-718990

Het bestuur van de Streekschool voor Beroepsbegeleidend
Onderwijs verzoekt i.v.m. de zgn. DOP-regeling, een

BEVOEGD DOCENT METAALTECHNIEK
te reflecteren.
Gezien de eenzijdige samenstelling van leerkrachten in de
genoemde vakrichting, worden vrouwen uitdrukkelijk
uitgenodigd te solliciteren.
De sollicitanten dienen te voldoen aan de voorwaarden die
gesteld worden aan de zgn. DOP-regeling.

Hun wordt verzocht om vóór 29 november as. een
uitvoerige brief te sturen aan bovengenoemd bestuur,
postbus 124, 6400 AC Heerlen.

Inlichtingen kunt u inwinnen bij dhr. H.M. Willems, directeur
Streekschool voor 8.8.0., tel. 045-718990, of privé
045-315894.

Te k. onder garantie en ser-
vice: Ford Escort 1600 n.t.
cabriolet '84; Jaguar XJS
Sport '77, z.g.a.n.; VW Golf
Turbo diesel '83; Talbot
Samba LS '82; Opel Kadett
1.6 D LS, '85; Opel Kadett
1.6 Diesel, '84: VW Golf
1300 '84-Mitsubishi Sapor-
ro, '79; Mitsubishi Galant,
'81- Citroen Visa, '86; Mitsu-
bishi Sapporo, '78; Fiat Rit-
mo, '82; Datsun Cherry,'B4;
Opel Ascona 4-drs. 16S '83;
Ford Mustang '80; Peugeot
204 Stationwagon, '79, apk
6-'B9. Inruil, financ. gar.
Autohandel P. FRANKEN,
Ganzeweide 59, Heerlen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711. .

Haast u, wij hebben nog en-
kele AKTIEMODELLEN
met ’ 1000,- voordeel. Uw
Skoda-dealer voor de mijn-
streek. Garage Central Ge-
leen, Rijksweg C. 97.
TALBOT Solara automaat
'82, i.z.g.st. nu aan weggeef-
prijs voor ’ 2975,-. Garage
Central Geleen, Rijksweg
C.97.
Te k. KAMPEERWAGEN,
f 18.000,-, Bedford diesel,bj. '82, compl. ingericht; in-
ruil mog. Tel. 045-421706.
Te k. GOLF diesel, type
GLD, bj. '80 APK, met nw.
motor en 5-bak. Inl. 04754-
-1724, na 17.00 uur.
Te k. Opel REKORD 2.0 S,
bwj. '78, i.z.g.st. Heerlerweg
99, Hoensbroek.
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Te k. DATSUN Cherry, '82,
met LPG, ’3500,-. Tel. 045-
-216218.
Te k. TOYOTA Celica, lift-
back, bwj. '79, APK 29-
-6-'B9, i.g.st., ’1350,-. Tel.
045-4520()8.

Te k. OPEL Rekord sta-
tioncar 2.0 E aut., 5-drs.,
52.000 km, 100% in orde, als
nieuw, APK 3-'B9,

’ 12.500,-. 045-413450.
Mooie RENAULT 18TS m.
'82, apk 11-'B9 ’2850,-. Tel.045-255913.
SUZUKI Carry pers. mini-
bus, i.zjj.st, '84. Konings-
weg 377 Kerkrade. 045-
-455432.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f 100,- tot

’ 5000,-; 04490-43481.
Wij kopen alles. BE-
DRIJFSAUTO'S en bussen
van recente datum. Contant
geld. Donny Klassen BV,
in- en verkoop. Meerssener-
weg 219, Maastricht, tel.
043-635222 of 634915.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds. __
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Ford ESCORT 1.3 GL '81
’8400,-; Renault 5 GTL
div. ace. '83 ’7750,-; Fiat
Panda 45 '81 ’ 3200,-; Ford
Transitbus geel kenteken
'75 i.g.st. ’1450,-. Autobe-
drijfGer v. Mill, Sportstr. 10
Kerkrade. Tel. 045-421787.

Bedrijfs
wagen*

Een goede en cc
sche bedrijfswagen
niet nieuw te zijn. I
wijzen de bedrijft
occasions van bed
genspecialist Mef
Hieronder een gfl

ons aanbod'
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4D...
Toyota Hi-Ace
Comm. 2.4D
Toyota Hi-Ace
Contd.2.4D
VW Transp.best.
1642.0D
Toyota Hi-Ace
pers.bus 2.4 D
Toyota Landcr.
Comm. L3.0
Toyota Lite-Ace
Comm. 1.8 D
Toyota Landcr. FT 2
Toyota Dyna
TruckLong 3.4 D...-4
Toyota Hi-Ace
Comm. L2.4D 'VW Transp.
dubb. cab. Publ. I.B'
Suzuki SJ4I3 1.3.--JAutomobi^

bedrijf
Mengelers'

Prov.weg Zuid'
Oirsbeek

Baanstraat 1?
Schaesberg

Rijksweg-Zuid 2'
Sittard

Donderdag koop*
Zaterdag geogg

Opel KADETT '85 ij
3e deur, le eig., *met.. 4 nw. bande*
Becker radio +
Koopprijs ’ 15.500,"'
u teL 045-723764.
LADA Combi 1.5 +
’2500-, i.pr.st. Ad
Ad van Neer, Zand^
Hrln. Tel. 045-416023
PEUGEOT 305 Gj
i.pr.st., slechts ’24511
04490-12138.
MAZDA 323 sedal
i.st.v.nw., zeer vo"
Tel. 04409-2619.
FIËSTA 1.1 L Bra]
zeldzaam mooi. Ha
37-39 Heerlen (bij Aj
Te k. PEUGEOT 205
apr. '88, 21.000 km,
Pr. 120.000,-. Wet
4260Ö0 toest 318, th»
740857.
Auto's hallo, OPÖ
Wij betalen ’ 3Oo|

’ 20.000,- voor uw a"
sloop. Tel. 045-41157*
Voor schade-, sloopl
auto's en onderdele'
je bij STIBA Auto*
Joep Wolters zijn. S
14,Kerkrade-West. V
411480. _
RENAULT 20 LS *><mooie, technisch,
auto,’ 2200,-. 045-22;
MAZDA 323 HB^5-bak, als nieuw, 1
Tel. 04492-1981. >
FIAT 127 Special I
5-bak, perfecte’5750,-. 04492-1981.,
Autohandel E. CU^Verlengde Lindelajnabij markt Oirsbe^
04492-5261, biedt tft
aan: Mercedes 280 S<ji
alle extra's; Toyota'
da Diesel, nw. mo»

’6900,-; Opel AscoD
t. '84. f 8900,-; Rena 4
'82, Ipg, ’3900,-; OPJ?na Diesel, '83. ’ 7900).
Uno 55 S, t. '86, ’ 1°
Alfa Giulietta 1.6,

’ 3900,-; Opel Mant*

’ 1900,-; VW Golf G>
extra's, i.st.v.nw., ’"Peugeot 305 GR, \pi
f3500,-; Toyota Stag
tion, t. '80, ’ 2900,-; f!mo 75 CL, t. '81, fl
BMW 320, t. '78, f\Opel Ascona 1.6 S f
back, t. '83, ’8900,' iAscona 1.2, t. '79, il
Opel Rekord Diesel ït.r81^3250.-;Fordn

l
Stationcar, 78, f 140Ï
Opel Ascona, '77-'7B-
-’1600,-; Ford Tau]#
Ipg, t. '81, ’4250,-; 2*
1.6, '78, va. ’1500,"
Capri, t. '77, ’l4OO/;
Passat t. '81, ’3750...nault 4 TL, t. '84, il
Citroen Visa, t. '80, ii
Mazda 616, t. '79, i\
2x Crysler Talbot,,,
’1250,-; Datsun Hf
vanaf /' 1400,-; BM*Ï.
i.z.g.5t.,'72, ’ 2200,-;'
A GTE i.st.v.n^

’ 7500,-;Renault 4, vft. '83, ’3400,-; BMyi
alle extra's, t. '84, ’ 1*
div. goedkope ii*JAlle auto's met "j
APK. Inruil, finarftmog. Geopend van lïj
19.00 uur; zat. tot l7j?' .

BREMBO-REMSCHIJVEN.' „De allerbeste k**
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-71695;
11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle au"
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp'
Cramer 31, Heerlen. 045-716951. y
Mazda 929 DX 2.0 '85; Mazda 626 HB GLX 2.0 '\Mazda 626 Sed. SDX 2.0 '81; Mazda 626 Sed. \'83; Mazda 323 Sport HB 1.3 '87; Mazda 323 W
1.5 '83 '85; Mazda 323 DX HB 1.1 '81; Mazda \
1.3 '86; Mazda 323 Sed. GLX 1.6 Inj. '87; MaZ^Sed. LX 1.3 '82 '83 '86; Honda Accord 1.6 '79,^
Accord EX PS 2.0 '86; BMW 318 1.8 '84; BMW 3;'81; Citroen Visa RE "2" 1.1 '87; Ford Sierra V6 l\Ford Escort Ghia 1.6 '83; Ford Escort L 1.3 '82;'
bishi Colt GLX 1.5 '86; Nissan Sunny GL 1.5 '84;
Tercel SR 1.3 '83; VW Golf Diesel 1.6 '84; VW Jf.'87; VW Passat 1.6 '83; Opel Kadett 1.2 S 1.3 '91j
Ascona 1.6 S 1.6 '83; Volvo 343 en 1.4 '79 '81 \\626 Sed. SDX 2.0 automatic '81; Mazda 323 öK
1.5 automatic 12-'B5; Mazda 323 GLX Sed. 1.5 €
tic '86. Nazda kroOngarantie. AUTOBEDRIJF
BORGH 8.V., Bornerweg 2-8, Limbricht. Tel- v
15838. J

Alfa Romeo specials .
33 1.3 Junior, 1988; 33 1.3 S^J
1987; Sprint 1.7 QV, 1988; Giuï
1.8, 1979; Giulietta 2.0, 1981;^
lietta 2.0, 1985. Autocentrum *
ders 8.V., Akerstraats 128, B&

sum, tel. 045-251644.
3.000 accu's

Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie; vo"
voertuig uit voorraad leverbaar. J

Kerp, In de Cramer 31, Heerlen, tel. 716g^



Honden en katten in Waubach komen deur amper uitni vervolg van pagina 11
jfc^NDGRAAF - Zijn het psy-
JP°patische moordenaars, die
J*ri aangeboren antipathie voor°P!eren hebben en volledig voor-
'PJJ gaanaan het risico, dat ze met

'trychnine ook kinderen kunnen

" Of zijn het buurt-
■^Woners, die op uiterst radicale"JUze honden of katten uit hun
,°onomgeving willen weren en■■ aarbij het risico om kinderen teergiftigen, simpelweg op de
■ toe nemen?

,^een mens die het zeker weet.
tj^t staat in ieder geval dat in de

kern Waubach de
'gelopen maanden tientallen~ leren werden vergiftigd/mis-
i andeld en dat de meesten tenftder gingen aan een dosis
"fVchnine, die ook voor onvol-
groeide kinderen fataal kan zijn.

■Al'?£ een paal boven water staat.o,c> dat zowel de dierenliefheb-

' ers als de politie volkomen
j'achteloosstaan tegenover deze

l^aktijken. En dat talloze bewo-,ers van Waubach de deur naar
l® buitenwereld niet meer voor1Un dierlijke huisgenoten dur-en opengooien en zelfs bang
I Jr> om hunkinderen op straat te"aten spelen...

Maar afgelopen week was het
weerraak. Geen honden dit keer,
maar katten. Voormalig katten-
bezitter Jan Jonk uit de Groen-
straat, die in tegenstelling tot an-
deren niet bang is om met naam
en toenaam in dekrant genoemd
te worden, doeteen boekje open.

op de behandelingstafel. „Dertig
procent van de honden, die des-
tijds hier behandeld werden,
hebben het gehaald. De rest is
ons door devingers geglipt,"ver-
telt een medewerker van Bur-
gers' dierenkliniek. „Buitenge-
woon frusterend, omdat je met al
je mogelijkheden en kennis als
dierenarts toch meestal machte-
loos staat bij vergiftigingen met
strychnine."

Enkele maanden eerder kwam
Jonks kater ook al in een derge-
lijke toestand thuis. „Ik heb toen
dierenarts Frank uit Brunssum
ingeschakeld, die strychnine-
vergiftiging constateerde. Na
drie weken intensieve verple-
gingkwam de kater er weer bo-
venop. Maar ja,vorige week was
het opnieuw raak. Voor mij be-
staat er dan ook geen twijfel
meer: hier in Waubach wonen
mensen, die katten op een mon-
sterachtige manier vermoorden.
Hier moet de mening heersen: al-
les wat in de weg loopt, maken
we af."

„Natuurlijk heb ik zo mijn ver-
moedens," vertelt hij verder.
„Die gaan in één richting. Maar
zolang je diepersonen niets kunt
bewijzen, kun je maar beter je

mond houden. Eerdaags staat
misschien het huis in brand..."

Verhuizen
Jan Jonk, leraar Nederlands,
staat vlak voor zijn verhuizing.
Zeven jaar geleden kwam hij
vanuit Maastricht naar Waubach.
Nu weet hij niet hoe snel hij er
vandaan moet.

„Ik voel me hier niet thuis. De
mentaliteit van veel mensen die
hier wonen, met betrekking tot
huisdieren, is zo wreed dat ik er
niet tegen kan. Ik heb zelf al drie
katten verloren. Weet van andere
medebewoners dat ook hun kat-
ten het onlangs hebben moeten
ontgelden of vreselijk mishan-
deld werden. Maar velen zijn
bang om naar de politie te stap-
pen. Bang dat iemand wraak
neemt, wanneer er aangifte
wordt gedaan. Dat alles brengt
een onleefbarewoonsituatie met
zich mee. Het vermoorden van
mijn katten is voor mij debeken-
de druppel. Ik ga zo snel moge-
lijk verhuizen. Want ik moet er
niet aan denken dat kinderen,
die geregeldbij mij in de tuin ko-
men spelen, straks dezelfde kant
opgaan als mijn katten. Weg hier,
zo snel mogelijk."

richard willems

„Vorige week kwam mrjn kater
binnen, nadat hij een kwartiertje
buiten in de tuin was geweest.
Hij had een hartslag van over de
tweehonderd en had stuiptrek-
kingen, alsof hij aan zijn laatste
uren bezig was. In sneltreinvaart
zijn we naar dierenarts Wiertz in
Geleen gereden, die weliswaar
alles in hetwerk steldeom de ka-
ter te redden, maar het dier uit-
eindelijk een spuit moest geven.
Ik heb het dier in mijn armen
zien kreperen. Verschrikkelijk."

drenkt voer en stierven daarna
als ratten.

Verschillende dierenkliniekenin
de Mijnstreek, waaronder die
van dokter Burgers te Land-
graaf, kregen deze slachtoffers

Afgelopen zomer werden in
Waubach binnen een tijdsbestek
van twee weken vijftien honden
met strychnine vergiftigd. De
dieren aten op hun omzwervin-
gen langs de straten vergiftigde
stukjes worst of in strychnine ge-

De politie trok destijds natuur-
lijk achter de vergiftigingszaak
aan, patrouilleerde intensief in
Waubach, maar ving bot. Uitein-
delijk bekoelde de hele affaire en
vatte de mening post dat het de
gifstrooiers te heet onder de voe-
ten was geworden, waardoor ze
hun activiteiten staakten of ver-
legden naar andere gebieden.

'Laatste redding
raad Onderbanken'

Lindner en Cremers: toe naar constructief overleg

Van onze verslaggever

Jubilarissen

Beschermheer

" Huldiging van jubilarissen te Übachsberg met als derde
van links de heer Wim Kernpers, die zondag tot bescherm-
heer werd geïnstalleerd. Foto: WIMKOOPS

Geslaagd
Yvonne Wiertz, wonend aan de
Stationsstraat 3E, slaagde aan de
Rijksuniversiteit Limburg te
Maastricht voor basisarts.
De heer R.R.M. Lelkens uit Heer-
len, slaagde aan de Rijksuniver-
siteit Leiden op 17 november
voor het docotoraal examen
rechtsgeleerdheid.
Leffert Snackers uit Schinveld
slaagde aan de Rijksuniversiteit
Limburg voor de studie Neder-
lands recht.
Aan de Katholieke Leergangen
(Hogeschool) te Sittard slaagde
voor leraar voortgezet onderwijs
(voltijdopleiding) de heer
H.W.L.Schwanen uit Bocholtz.
Zijn plaatsgenoot N.D.van Malli-
nokrodt behaalde daar de 3e
graads akte Duits.

Gepromoveerd
Aan de Rijksuniversiteit Utrecht
is Han Janssen (28) uit Hoens-
broek gepromoveerd tot doctor
in de natuurkunde. De titel van
zijn proefschrift luidt: 'Elimine-
ring van snelle variabelen. Be-
halve doctor is Janssen ook een
prominent schaker. Zo is de
Hoensbroekenaar in het verle-
den Nederlands schaakkam-
pioen bij de jeugd geweest.

AWACS-problematiek blijft voortslepen

" Jacob en Jenneke van Dijk van DonselaarTweede hoorzitting
kapaetie donderdag

NDERBANKEN — Een vertegenwoordiging van het Onderbank-
s^ gemeentebestuurzalkomende donderdag JanHeijnen uit Am-

horen, die bezwaar heeft aangetekend tegen de handel-, Uze van het Onderbankse gemeentebestuur, metbetrekking tot
ie kapaetie (26 september) in de Schinveldse bossen. Heijnen

eeft bezwaar aangetekend, omdat het college tot op heden nog
Fpö aanlegvergunningofkapvergunning voor de actie heeft over-.Sd, De hoorzitting begint om tien uur in de morgen en vindt
yiaats in de Pottenkamer van het raadhuis in Schinveld.

Actie voor
gehandicapte

jongeren

Donderdag is het 50 jaar geleden
dat Piet van Dijk met Marie
Uyleman naar de burgelijke
stand in Heerlen wandelde. De
gouden echtlieden, die aan de
Pastoor Scheulenstraat in Spek-
holzerheide wonen, houden nog
steeds van wandelen. Hun voor-
keur gaat uit naar het Geuldal.
Omdat het miljoenenlijntje hen
niet meer van Spekholzerheide
naar Schin op Geul kan brengen,
zien Piet en Marie zich genood-
zaakt hun frisse lucht nu in de
omgeving van Kerkrade op te
doen.
Donderdag is het gouden paar,
samen met de vier kinderen, de
'aangetrouwden' en de negen
kleinkinderen te vinden in ge-
meenschaphuis Dr Jreets, Kaal-
heiderstreenweg 150, waar van
18 tot 19.30 uur de receptie
plaatsvindt.

Nieuwe entree
stadskantoor

in Heerlen

Toegankelijk voor gehandicapten
bereikbaar. Onder meer als gevolg
van de recente reconstructie van
winkelcentrum De Plu was ook re-
novatie van de ingang van het stads-
kantbor noodzakelijk. Niet alleen
heeft de entree nu een nieuw
kleurtje gekregen, de toegang is
voortaan ook veel prominenter
zichtbaar.

Jacob en Jenneke van Dijk-van
Donselaar van de Heicarisborg-
weg 1 te Heerlen vieren hun gou-
den bruiloft ook op donderdag
24 november.
Jacob (81) is afkomstig uit En-
schede. Als negenjarige kwam
hij naar Heerlen, waar hij be-
kendheidkreeg als kolenboer. In
1930ruilde hij paard en wagen in
voor een vrachtwagen. In 1970
werd het bedrijf gesaneerd en
sindsdien besteedt Jacob zijn
vrije tijd met wandelen.
Jenneke (81) werd in Nijmegen
geboren. Ook zij kwam in haar
jeugd naar Limburg. Bij haar
eerste ontmoeting met Jacob
klikte het meteen. Na haar huwe-
lijk hielp zij mee in het bedrijf en
zorgde ze voor het huishouden
en de drie zoons. Jennekebrengt
haar vrije uurtjes door in het
naaikransje en het zangkoor van
het Apostolisch Genootschap.
Samen met zoons, schoondoch-
ters en zes kleinkinderen wordt
de gouden bruiloft in principe in
huiselijke kring gevierd, maar
wie overdag het gouden paar op
het thuisadres wil komen felici-
teren, is van harte welkom.

Gouden paren

KERKRADE - Tientallen vrijwilli-
gers van het Vakantie Fonds Ge-
handicapte Jongeren Limburg hou-
den tot en met zaterdag een huis-
aan-huis-collecte in Kerkrade en
Heerlen. Het fonds, onder voorzit-
terschap van Kerkradenaar Henk
Martens probeert, evenals vorig
jaar, weer genoeg geld bij elkaar te
krijgen voor een 14-dagen durende
vakantie die het fonds dan aanbiedt
aan gehandicapte kinderen. De
meeste deelnemers zijn afkomstig
van het Franciscusoord in Hou-
them.

Van onze verslaggever

ONDERBANKEN- De raads-
leden Lindner en Cremers-
Koekoek willen net als de
PvdA-fractie binnen de On-
derbankse gemeenteraad toe
naar een constructieve samen-
werking, met zowel het college
als de coalitie (CDA en fractie
Goossens). Dit om duidelijk-
heid te verkrijgen over te ne-
men stappen, in verband met
de al maanden voortslepende
AWACS-problematiek.
De bovengenoemde raadsleden
hebben gisteren een brief gestuurd
naar hgt Onderbankse college,
waarin ze aandringen op een opbou-
wend werkoverleg. „We zitten met
scheefgegroeide verhoudingen,
waardoor het normale functioneren
van de raad eigenlijk onmogelijk is
geworden," zegt Lindner. „Daar
fnoeten we toch gezamenlijk uit
zien te komen. Laten werond de ta-
fel gaan zitten en constructief na-
denken over hoe het verder moet.
Zeker wat betreft de AWACs-pro-
blemen. Opbouwend overleg is
onze laatste redding," zo is de ten-
dens van de brief aan het college.
Naast het pleidooi voor het werk-
overleg, hebben Lindner en Cre-
mers-Koekoek bij het college ook
bezwaaraangetekend tegen de inzet
van andere dan de Radar-Boeings
(E3A), vanaf deAWACS-basis in Te-
veren.

dubbelzinnig' gesproken wordt
over énkel de inzet van E3A-toestel-
len.

Vrijbrief
„Wanneer er nu dus andere dan die
toestellen de lucht ingaan, worden
de afspraken in het akkoord ge-
schonden. Als Onderbanken deze
situatie billijkt, dan geven wij als
het ware een vrijbriefaan de NAVO
om maar aan te vliegen, met wat
voor toestellen dan ook. Vandaar
dat we bezwaar aantekenen," aldus
Lindner.

t - Na een 3,5 ton kosten-
D- ft tien weken durende facelift-,. atie aan de entree, is het Heer-
-6 ? stadskantoor aan de Promena-

lrids gisteren weer als vanouds Willems diaken

Bij de reconstructie is ook gedacht
aan een grotere veiligheid van de
ambtenaren. Zo is er een electroni-
sche deur geplaatst en zit de recep-
tioniste achter glas. Ook voor rol-
stoelgebruikers is het gemeente-
kantoor, dat onderdak biedt aan en-
kele drukbezochte afdelingen, uit-
stekend bereikbaar. Door gebruik
te maken van een speciale bel kun-
nen zij bovendien bij het naar bin-
nen gaan worden geholpen.

Zoals bekend wordt deze week op
de basis geoefend, in verband met
een naderende NAVO-inspectie.
Tijdens die oefening worden onder
meer Hercules-toestellen ingezet.
Lindner en Cremers-Koekoek zijn
hiertegen in het verweer gekomen,
omdat in het AWACS-akkoord 'on-

Evenals vorig jaar gaat ook dit jaar
dereis naar het recreatieoord Klein
Vink in Arcen. De caravans zijn be-
schikbaar gesteld door de stichting
Avo-Nederland.
Giften kunen overgemaakt worden
op giro 19.19.82. of bij de Rabo-bank
op rekeningnummer 16.84.22.484.

Heerlen
Zilveren

legpenning
De zilveren Groene Kruis-jubila-
rissen J.Wiertz, J.Sangers,
M.Schöller en mevrouw A.Vij-
gen-Swinkels ontvingen tijdens
het jubileum van de afdeling
Simpelveld de zilveren legpen-
ning van verdienste. De hon-
neurs werden waargenomen
door het hoofdbestuurslid van
de Provinciale Vereniging Het
Groene Kruis, de heer M.Groot-
jans.

Kerkrade

Van 10 tot en
'net 23 december

Kerstpaviljoen
opde Bongerd

'^rpL,EN - Het grote paviljoen
Sfs 'n een deel van de Heerlense

Ja arkt genouden wordt, komt
*r0] r°P de Bongerd (deel tussentrL'^astraat en Oranje-Nassau-
«sj )te staan. Omdat op het Kerk-, fnomenteel gebouwd wordt,

Paviljoen daar niet meer- Het gemeentebestuur heeft
<il ?dels toestemming gegeven
C^et paviljoen op de Bongerd

te zetten.

Huldiging
Samen met deharmonie St. Cae-
cilia, waarvan in de mis van 10.00
uur zondagmorgen het nieuwe
vaandel werd ingewijd, vierde
het kerkelijk zangkoor Harmo-
nia het St. Caeciliafeest. Harmo-
nia zong een meerstemmige
feestmis van Perosi en onder an-
dere het Christus Vincit, terwijl
St. Caecilia enkele muziekwer-
ken ten gehore bracht.
Na een bezoek aan het kerkhof
vond er, voor wat het kerkelijk
zangkoor Harmonia betrof, in
verenigingslokaal Maxime een
interne huldigingvan de zilveren
jubilaresse mevrouw Keetje
Schrijvers-Lennartz plaats.

Albert Willems werd zaterdag
door mgr Gijsen in dekathedraal
van Roermond tot diaken ge-
wijd. Hij is al enige tijd werk-
zaam in de parochie van de H.
Gertrudis in Wijlre.

vandaag (22 november) in Schaes-
berg een kraammarkt. Op deze
markt kunnen aanstaande ouders
en belangstellendeninformatie kra-
gen over zwangerschap, geboorte
en kraamtijd.

Simpelveld
inSrii erlense kerstmarkt wordt ge-
yj^n van 10 tot en met 23 decem-
ir^P het Emmaplein komen weer
'^f^Pjes en stalletjes te staan en
'Wet Emmaplein wordt een soort
\*aPping gemaakt naar het pa-

-11 op de Bongerd.

Hoensbroekse scoutinggroep op televisieaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Sg - Leden van de scoJ
Xf°ep De Stutters uit de
jjOsbroekse wijk Mariagewan-ö^ "lemen deel aan 'Denken enta > een nieuw televisie-spel-
M^mma voor kinderen. DeS ci maakt zaterdag opnamen in
Vt 'übhuis van 'De Stutters' over
Vl{ en wee van het scouting-

een nog nader te bepalen
ta,^ reist het Limburgs team bij-
S r̂ aJ} door honderd supporters
H^^ üversum waar in competi-
\a wordt gestreden om deBste eer.

" Vandaag houdt het jeugd-en jon-
gerencentrum SJEK uit Eygelsho-
ven een voorlichtingsavond rond de
dienstplicht, het 'beroeps' worden
en het dienstweigeren. Op de bij-
eenkomst zal een vertegenwoordi-
ger van de Koninklijke Landmacht
alsmede een dienstweigeraar aan-
wezig zijn. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur aan de Laurastraat 10
te Eygelshoven.

Klimmen
" In het gemeenschapshuis Op dr
Plats aan de Houtstraat 25 vindt
vandaag een ruilavond en kleine
veilig plaats voor filatelisten. De
zaal gaat om 19 uur open.

Landgraaf

" Diverse deskundigen op het ge-
bied van de kraamzorg beantwoor-
den vandaag in het wijkgebouw van
het Groene Kruis E.N.S.U. aan de
Beneluxstraat 13 te Schaesbergvra-
gen van aanstaande ouders. De bij-
eenkomst begint om 19 uur.

" Het Groene Kruis ENSU houdt

" De Auw Wieververeniging houdt
op zaterdag 26 november het jaar-
lijkse kwajongconcours in zaal An-
driolo. Aansluitend is er Hane-toe-
pen.

Bocholtz

" De Postduivenvereniging Zephir
houdt op zaterdag 10 en zondag 11
december in verenigingslokaal
Coerver-Goebbels aan de Dr No-
lensstraat 7 te Bocholtz een grote
verenigingstentoonstelling. Elk lid
zal zes duiven in de bekende klas-
sen inzetten. De opening is om 22.00
uur. Tevens vindt er een huldiging
van de clubkampioenen plaats.

" Vanuit de Sporthal Bocholtz
wordt vrijdag 25 november een
oriëntatietocht georganiseerd. Ver-
trokken wordt die avond om 19.30
uur, uiteraard vanuithet cafévan de
Sporthal. ■De deelname staat voor
iedereen open en is gratis.

" Het vrouwenhulpcentrum Lange
Lies in Heerlen houdt vandaag een
thema-avond over vrouwen en se-
xualiteit. Ook zal ingegaan worden
op de socialisatie van vrouwen en
hun maatschappelijke positie. Aan-
vang om 20 uur aan de Grasboeker-
weg 166.

" Vier leden van het drum- en lyra-
korps Manuela uit Nieuw Einde be-
haalden op een solistenconcours te
Kerkrade elk een eerste prijs. Het
zijn Eric en Ferrie Janssen, Patric
Krewinkel en Otto Wingelaar.

" Een vertegenwoordiger van het
Zuidafrikaans Nationaal Congres
(ANC) houdt vandaagvoor deWerk-
groep Zuidelijk Afrika in Heerlen
een lezing over de rol van het ANC
en de vakbonden in de strijd tegen
apartheid. De bijeenkomst begint
om 20 uur aan deL.T.M.-weg 64.

" De Molukse auteur Frans Lopu-
lalan houdt morgen een literaire
ontmoeting op het Sintermeerten-
college te Heerlen. De ontmoeting is
bedoeld voor leerlingen van de
eindexamenklassen, maar ook voor
geïnteresseerde leerlingen van an-
dere scholen.Aanvang om 13.30 uur
in de aula van het college.

" In het jongerencentrum Nova,
aan de Ganzeweide 211 te Heerlen
treedt morgen de band Torn Noddy
op. Het concert begint om 20.30 uur.
Toegangsprijs 2,50 gulden.

" Het welzijnsteam Schaesberger-
veld start morgen een zelfverdedi-
gingscursus voor vrouwen. De les-
sen vinden plaats in 't Leiehoes,
Limburgiastraat 36 op elke woens-
dag van 18.20-19.30 uur.

" Piet en Marie van Dijk Uyleman.
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Macabere burennijd of
abnormale dierenhaat?

Stadsfanfare St. Joep van Heer-
len heeft zaterdagavond tijdens
een feestavond in het HKB-ge-
bouw drie jubilarissen gehul-
digd. De heren J.Meeuwsen, P.
Meeuwsen jr, L. Paulssen waren
25 jaar lid.
Ook fanfare St. Cecilia van
Übachsberg huldigde jubilaris-
sen afgelopen zondag. Na een
mis in de Bernarduskerk werden
tijdens een bijeenkomst vier zil-
veren muzikanten in het zonne-
tje gezet: Wiel Beckers, Piet Bec-
kers, Hub Neven en Ger Steins.
Fanfare Eendracht te Nieuwen-
hagerheide huldigde zaterdag tij-
dens het St. Caeciliafeest Jef
Haan die 40 jaarlid is, Alex Hans-
sen die eveneens de veertig jaar
heeft volgemaakt en Elly Schef-
fer en Mia de Boer die beiden 25
jaar lid zijn van het damescomi-
té.

Behalve dat fanfare St. Cecilia
van Übachsberg jubilarissen
huldigde afgelopen zondag,
werd ook nog een nieuwe be-
schermheer geïnstalleerd en wel
in de persoon van Wim Kernpers.
Enkele jaren had de vereniging
geen beschermheer, maar on-
langs zei Wim Kernpers, in het
dagelijks leven directeur van het
Übachsbergse bedrijf'WKP', dat
hij deze taak wel op zich wilde
nemen. Kernpers is al enige jaren
lid van het ere-comité en hij en
zijn vrouw bezoeken regelmatig
de activiteiten van devereniging.



'Bij Feyenoord geen
toekomst meer'

Mitchell bereikt overeenstemming met Chelsea
B limbiirgs dagblad |

KERKRADE - Het aanvankelijk
voor vanavond in sportpark Kaal-
heide geprogrammeerde competi-
tieduel tussen de C-teams van Roda
JC en NAC is omgezet in een thuis-
wedstrijd voor het team uit Breda.
Een en ander is een gevolg van de
slechte staat waarin het speelveld
van Roda JC zich bevindt.

Reserves Roda
naar Breda

MUNSTERGELEEN - In de tweede
ronde om de Nederlandse handbalbe-
ker bij de dames wordt vanavond ge-
speeld SVM-Caesar (19.30 uur, sport-
halMunstergeleen) en Haelen-Zephyr
(19.00 uur, sporthal Heythuysen).
Morgen staatop het programma Mere-
feldia-Achilles (20.00 uur, Neder-
weert), Herschi/V en L 2-Swift Hel-mond (20.15 uur, Geleen) en Loreal-
EHV (19.30 uur, Venlo). Donderdag
vindt het duel plaats tussen BHC en
Heeten (19.45 uur, sporthal Helden).

Handbalteams
in bekerstrijd

Sport kort

" SITTARD - Vijf dagen na de
leurstellende zesde plaats inj
Haarlemse handbalweek, krijgM
nationale herenteam de gele?
heid zich te revancheren. De se»
tic van bondscoach Ton van Lm*
neemt vanvrijdag tot en met zon*
deel aan een vierlandentoernooj.
België. Tegenstanders zijn Betë
Israël en de junioren van «*Duitsland. De seletie: doel: Han*
(Hermes), Van de Broek (Aalstt^
en Mastenbroek (E en O). VeldJtrick van Olphen en EngeM
(Hermes), Robin van Olphen]
Boomhouwer (Aalsmeer), Schüj
en Vijgeboom (Sittardia), Groefl
(Emsdetten), Van Noesel (Sw^
Robert Fiege, Joop Fiege en \
rendsen (E en O), Coenders (j
chos).

" KERKRADE - De JudobondA
derland heeft voor de strijd otfj
Europese titels jiu-jitsu vijf deel*
mers geselecteerd. Angelique P<J(-60 kg, Hilversum), Sylvia Ha"1
(+6O kg, Kerkrade), Michel Vr*
(-72 kg, Landgraaf), Klaas Hofs»
(+ 72 en - 85 kg, Geleen) en Leo »|
hoeven (+B5 kg, Bom) nemen op
november deel aan de strijd
Stockholm.Beurskens: 'Slechte zaak dat bondscoach wordt ontslagen'

Van onze sportredactie

„In Schotland kan ik met uitzonde-
ring van Glasgow Rangers bijna
overal terecht. St. Mirren liet een
poosje geleden al weten elk bod van
Aberdeen te zullen verhogen en Hi-
bernian meldde zich de afgelopen
dagen ook nog. Mijn voorkeur gaat
echter uit naar Chelsea, omdat de
Engelse league mij meer aantrekt.
In Schotland heb ik al eens ge-
speeld", aldus Mitchell.

Wim Verhoorn vindt
steun bij atleten

Oudprof Kool
voorzitter
TWC Heer

Jampbell, de vader van de voorma-
ige Spartaan Greg Campbell, wil de
ransfer in Londen met Hans Kraay

! ;n Mitchell afronden. Daardoor zou
Mitchell zaterdag al kunnen mee-, ipelen bij Chelsea, dat dit seizoen
;en serieuze poging doet terug te
<eren naar de eerste divisie.

Dave Mitchell was al weken op de
ïoogte van de interesse van Chel-i iea, maar wilde niet direkt na het
lantrekken van Peter Houtman op-
lappen. Het feit dat hij en zijn gezin
iet in Nederland goed naar de zin
lebben was een reden te meer om

'ac concurrentiestrijd met Houtman,
?en van zijn beste vrienden binnen
ie selectie van Feyenoord, aan te
£aan. Toen hem echter duidelijk

! ——
Lotto/Toto

3EN HAAG - Lotto 46: Eerste prijs: een
i minnaar, bruto fl 303.104,50. Tweede prijs:

winnaars, ieder bruto fl 37.500,00. Der-
ie prijs: 160 winnaars, ieder fl 947,20. Vier-

j Je prijs: 5.614 winnaars, ieder fl 26,90. Vijf-
I* prijs: 72.555 winnaars, ieder fl 5.00.
"ïjferspel 46: Eerste prijs: twee winnaars., Tweede priis: vier winnaars. Derde prijs: 26

| a innaars. vierde prijs: 229 winnaars. Vijfde
jpnjs: 2.341 winnaars. Vaste prijzen.
Toto 46: Eerste prijs: vier winnaars, ieder
bruto fl 5.638,30. Tweede prijs: 156 win-
naars, ieder fl 96,70. Derde prijs: 1.863 win-
naars, ieder fl 20,20.
Toto-gelijk 46: Eerste prijs: twee winnaars,: beiden brutofl 13.080.70. Tweede prijs: tien'winnaars, ieder fl 41,20. Derde prijs: hon-
jderd winnaars, ieder fl 20,60. Vierde prijs:
1.258winnaars, ieder fl 2,60.

werd dat hij slechts als middenvel-
der of tweede spits zo nu en dan
mocht invallen, besloot hij in tegaan op een lucratief aanbod van
Bobby Campbell.

„Als Kraay en het bestuur van
Feyenoord niet met dat cruiseschip
waren meegegaan, had men waar-
schijnlijk al eerder rond de tafel ge-
zeten. Dat uitstapje heeft de zaak
enigszins vertraagd", aldus Mit-
chell, die het uiterst triest blijft vin-
den dat hij zijn plaats bij Feyenoord
heeft moeten afstaan zonder ooit te
hebben gefaald.

HansKraay zegt zijn Schots-Austra-
lische werknemer te hebben mede-
gedeeld dat hij hem liever niet ziet
vertrekken. Mitchell dreigt na Blin-
ker, Krommendijk, Wijnstekers en
Molenaar immers de vijfde Feyen-
oorder te worden die dit seizoen de
Kuip verlaat.

Mitchell: „Ik heb enige tijd geleden
een voortreffelijk aanbod van Aber-
deen afgewezen omdat ik het ner-
gens anders beter dacht te kunnen
treffen dan bij Feyenoord. Nu zijn
de omstandigheden behoorlijk ver-
anderd. Het is toch niet zo moeilijk
te begrijpen dat ik op dit moment
weinig plezier meer aan het voetbal-
len beleef?"

Over belangstelling heeft Mitchell
behalvevan de zijde van Chelsea de
voorbije periode niet te klagen ge-

HEERLEN - De Nederlandse weg-
atleten hopen, dat er komend week-
einde tijdens de vergadering van de
Atletiekunie een oplossing wordt
gevonden voor de zogenaamde 'af-
faire Verhoorn. Zoals bekend zal
marathon-bondscoach Wim Ver-
hoorn per 1 januarizijn functie die-
nen neer te leggen omdat hij in de
ogenvan het bondsbestuur niet vol-
doet. De coach zal worden opge-
volgd door de 44-jarige Bob Boyer-
man.

leiding en verder gaan met Ver-
hoorn.
„We hebben ons standpunt kenbaar
gemaakt in brieven aan de Unie-
raad. Die moet nu maar voor een op-
lossing zorgen. Ik ga in elk geval
met Verhoorn mee", lichtte Carla
Beurskens haar besluit toe. „Ze
moeten Verhoorn coördinator weg-
atletiek maken", luidt haar voorstel.
„Ik blijf het in elk geval een slechte
zaak vinden, dat de bondscoach zo
maar wordt ontslagen, zonder in-
spraak van de betrokken atleten".

MAASTRICHT - De vroegere wie-
lerprof Bram Kool uit Delft, die op
het einde van de jaren vijftig, begin
zestig, onder andere deelnamaan de
Tour de France wordt bij de TWC
Heer de nieuwe voorzitter. Kool, in-
middels al enige tijd in Zuid-Lim-
burg woonachtig, volgt Fred Qua-
den op.

Bij TWC De Ster in Geleen stapt
Toine Smets als voorzitter op.
Smets, die al vanaf 1974 voorzitter
is, zal op de algemene ledenverga-
dering van 22 januarizich niet meer,
voor welke bestuursfunctie dan
ook, beschikbaar stellen.

STUTTGART -De Westduitse vJbalinternational Jürgen KlinsrrjJ
heeft in een interview met het DJPlayboy stellinggenomen tege"!
bestaan van transfergelden- \
vind dat zulke bedragen in tef
spraak zijn met de grondwet. H*
een beperking van de vrijhei"
eigen werkgever te kiezen. Ms,
weg wil bij een vereniging, ka",
dat voorkomen door een absj
hoge transfersom vast te stellerI',
word ik dan gedwongen te sp*.
voor een werkgever die ik wil ve

1ten. Het is eigenlijk een vorfli Amensenhandel", aldus de spits s
Vfß Stuttgart in het interview- .
Klinsmann vindt dat de net ofl
richte spelersvakbond tegen "]
verschijnsel transfergelden in a .
moet komen. „Wij moeten prob^
een regeling in te voeren a'S w
Frankrijk. Daar is een spelerna
uitdienen van een verbintenis *drie jaar, transfervrij."

Klinsmann:
Transfers

in strijd
met grondwet

(ADVERTENTIE)

"TWEE 5-STERRENBUNGALOWS'
VOOR ÉÉN PRIJS?
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bungalow in Heilbachsee, het 5-sterrenßungalowpark I MJ, GVillS iT ?
in rio fli litco Pifal l/riint ~ or nnmnlüL rL *,„nnJn _nT_T_TI \*3l f 2 ifM Meer om deze en ondere voordelen leest vin de Vendorodo folder '88/'B9. 'in ac uuitse titel, kri|gt ver nameh|k de tweede 'nff^vffH^ ' Gebruik deze dan "*u die *eMw Weurenfolder sratis toegezonden! ;
gratis bij! Dat opent voordelige mogelijkheden voor | H ||] 3Ja^i\(vfk ' Naam: !bijvoorbeeld een grandioze pakjesavond met de lnMiÉMÉi_-_Éji ' Stfaar' !hèlefami|ie- l_~___l^ fe a "

Postkode:~ - ■
.-Mffi-É *J L _fl ! Plaats:

f *^***maaamaaaaaaaaaaaaaaamm il _|

*a\ -0 Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
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__

"_,_
voor u klaar bij V&D, ABN Bank, D-Reizen en de grote postkantoren.MENDOR4DO

Bel voor informatie enreservering: 020 -6 65 65 65

Het noodgedwongen vertrek van
Verhoorn ligt de atleten zwaar op de
maag en een splitsing van de groep
lijkt niet onwaarschijnlijk. Vier van
de sterkste marathonlopers/sters -
Carla Beurskens, Gérard Nijboer,
Marti ten Kate, John Vermeule -hebben al aangekondigd datzij zich
zullen onttrekken aan Boyermans

Boyerman, die van 1977 tot 1980 al
bij de atletiekunie werkzaam was,
wenst aan de affaire weinig woor-
den vuil te maken. „Ik ga me er ver-
der niet in verdiepen. Ik laat het ge-
woon over me heen komen. In ja-
nuari ga ik aan de slag met de atle-
ten die wel met mij willen werken
en als Nijboer en de zijnen met mij
willen praten, kan dat altijd. Ik ben
niet persoonlijk bij de problemen
tussen Verhoorn en de atletiekunie
betrokken".

Die problemen begonnen anderhalf
jaar geleden. De KNAU vond dat
Verhoorn, in 1977 door Boyerman
zelf als zijn assistent binnenge-
haald, niet voldeed en vroeg zijn
ontslag aan. Verhoorn vocht echter
terug en onder rechterlijke druk
moest de Unie hem als part-time
bondstrainer in dienst houden tot
1989.

„Op zichzelf is het een goede zaak
dat deze jongens zijn opgekomen
voor hun coach", meent Boyerman.
„In mijn ogen is het een begrijpelij-
ke reactie. Ze komt alleen anderhalf
jaar te laat. Destijds bij de rechts-
zaak hadden ze al voor Verhoorn
moeten pleiten. Ik wil echter niet te
veel achterom kijken. Ik wil verder
en daarbij best samenwerken met
Verhoorn. Ik hoop hem meer bij
mijn werk tekunnen betrekken dan
hij met mij".

" NEW VORK - Martina Navratilo-
va heeft een behoorlijke financiële
pleister op de sportieve wonde ge-
kregen. De Amerikaanse, weinig
succesvol in de grote tennistoer-
nooien dit jaar, kreeg bij de verde-
ling van de bonuspot van het
Grand-Prix circuit bijna 900.000
gulden toebedeeld. De sterkste
speelster van het jaar, Steffi Graf,
kreeg niets. Zij speeldemaar acht in
plaats van de voorgeschreven elf
Grand-Prix evenementen. Gabriela
Sabatini, winnares van de Masters,
kreeg als nummer twee 500.000 gul-
den.

Atletiekcijfers
HEERLEN - Uitslagen atletiek**?
strijden. Marcel Sport-loop: 10 km »
ren: 1. John Verhiel (Achilles T'J32.05; 2. Lou Maas (Kimbria} 32.56JJSchepers (TVS) 33.07; 4. M. Hardv(y3
33.11; 5. Cor Vriend (PSV) 33.53; °-p.
Kremer (AV Mergelland) 33.59; 'JMeerburg (TVS) 34.08; 8. P. BroU*1.
(B) 34.38; 9. R. Gerrits (B) 34.55; 10.rfj
(B) 34.56. Ploegenprijs: TVS (Triathol",.
Vereniging Stem). Heren veterane" f1. John Hendrikx (STB Landb'r2;
35.54; 2. P. Lamby (Unitas) 35.58; *fSavelberg (Gulpen) 36.38. Veterane" j
1. H. Andriolo (STB Landgraaf! 36.4%
J. Kuypers (Achilles Top) 40.325; 3 r
Klijnen (AV Mergelland) 43.10. \eie\rnen 3: 1. J. Collijn (B) 42.01. Darnes*J
nioren 10 km: 1. J. Ploumen (HeerS
41.58; 2. A. Giesen (AV Mergel^
45.11; 3. J.Corman (B)48.38. Vetera^j
1. M. de Groot (Caesar) 41.18. Darne'|:
km: 1.D. Kikken (AV Mergelland) W■ J
2. J. Knarren (AV Mergelland) 23.3'^D. Meese (AV Mergelland) 24.27. H«"l
5 km: 1. A. Willemse (AV MergeU*"}
16.52; 2. H. v.d. Boom (Kimbria) 17.'ÜU
P. Atol (AV Mergelland) 17.18. iooi'A
2,5km: 1. C. Otten (AV Mergelland) 9-"U
2. J. Wenders (AV Mergelland) 9.37; >A
Smeets (LKimbria) 10.08. Meisjes J
km: 1. I. Sluysmans (B) 10.30; 2. E K\mer(AV Mergelland) 10.49; 3. G. Val" [
kou (B) 11.23. J
Emma-loop van AVON. Heren, 10 *3
1. Ger Lemmens (Kimbria) 34.57, 2pl
Blacha (Unitas) 35.06, 3. Theo Lirsa(Unitas) 36.15, 4. jan Hoven (
36.53, 5. Rob Sluypers (AVON) 3£j|
Dames: 1. Brenners-Janssen (Ach. '.
62.29. 5 km: 1. M. Hodenius (Lande?)
17.59. 2. Han Frenken (Stem) 180,J|

Ruud Mendel (AVON) 18.14, 4.R. S<f"Jten (Brunssum) 19.13, 5. Sjef Jal"',,,»-!
(AVON) 19.16. 1600 meter: 1.Rob SI'S
pers (AVON) 5.04. Dames: 1. Mir3'|il
van Esschert (AVON) 7.08. 1600m. I*}l
jaar: 1. Guido Savelkoul (Stem) 5-s ,y|
C. Smeets (Landgraaf) 5.51, 3. Marco^!bets (AVON) 5.58. 1000 meter: 1 I
Boogaerts (AVON) 3.27. A

Ï>1

Wilt u snel een fijne baan ofzaak? Als RU-INSTRUC-TEUR (m/v) of rijschool-
houder (m/v)? Met het Ka-derschooldiploma, erkenddoorministerie, kunt u echt
meteen aan de slag. Dag-,
zaterdag- en avondoplei-
ding start binnenkort in
Amsterdam, Best, Delft,
Utrecht, Zwolle. In een halfjaarkunt u een goede baan-of een eigen rijschool heb-ben. Wilt u vast en zeker
werk met toekomst? Vraag
dan de gratis studiegids:Bel de Kaderschool (ook
's avonds) 04998-99425.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.
TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime
dag- en nachtdienst, WAO-
ers mogelijk, Julianstraat 6,
Brunssum.
VIDEOMONTEUR gevr.die 1 of 2 video's per weekwil repareren. 04406-12875.
CHAUFFEURS gevraagd.
dit lees je regelmatig, con-
clusie, hier is een werkter-
rein voor je weggelegd.Onze cursus chauneursop-
leiding start weer op 26 no-
vember as. VerkeersschoolLeo Cremers, Reeweg
82/139, Landgraaf, tel. 045-
-312558/319474. Voor al uw
rijbewijzen.
PLAYBOYCLUB kan nog
meisjes plaatsen. Inf. teL04499-1119.
Cafetaria-snackbar vrgt.
vrouw. PART-TIMEHULP, leeft. 18-26 jr. Tel.
045-213451.

Administratiekantoor
Moonen-Smits

vraagt op korte termijn een
assistent-accountant m/vr

op MBA-niveau
Functie-eisen:- meerdere jaren ervaring;

-zelfstandig en accuraat kunnen werken;-kennis en ervaring m.b.t. computergebruik.
Eigenhandig geschreven sollicitaties te richten aan het

adres Hogeweg 9, 6367 BA Voerendaal.
MEISJ E gevraagd voor pri-
vé en escort. Tel. 045-228975
Voor tegel- en stuc. werk
zoeken wij een free-lance
VAKMAN. Gepens. geenbezw. Aanb. met opg. v.uurloon. Liefst schr. aan:
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB met garantieloon.
Tel. 045-420042.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS gevraagd. Pers.
melden Hompertsweg 12
Schaesberg.
Club Pallast te Vaals vraagt
nog enkele DAMES. Tel.
04454-1195.
KAPSTER gevr. part-time,
moet zelfst. kunnen wer-ken. Hairstyling Trudy
Wiertz, Hejveldstr. 60,
Kerkrade-W., tel. 045-
-412010.

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
§ave. Schillings Interieur,

unplein 39, Nieuwenha-
| gen. Tel. 045-312613.

Tuin goede winterbeurt,
SNOEIEN enz. Bel tijdig
045-272093 na 19.00 uur.
Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-,
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
DAKDEKKERSBEDRIJFDe Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haasis en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl, advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
Voor al uw wand- enVLOERTEGELWERK,
ook marmer, bel 04490-
-26061.

SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
TV/VIDEO-REPARATIE
Górgens. Tel. 045-314122

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-. derneming. Stationstraat1 294, Nuth. Tel. 045-242602.

■ Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-, zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,Heerlen, tel. 045-724760.

Te k. COMMODORE 64 +
1541 discdrive, new. cartr.,
monitor, software, handl.,
enz., ’ 600,-. Tel. 045-739402.
Fa. Quaedackers biedt aan
leren dames- en HEREN-
JACKS, rokken en broe-
ken. Uitlsuitend voor nan-
del, tel. 045-462000.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN, ’ 17j- per zak; gratisbezorgen. Tel. 045-720729.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
rrote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set è 10 stuks mcl. vulling vanaf

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383.

Betrouwbare Motorola-
communicatie-apparatuur hoeft u

nu niet meer ver te zoeken!
Voor informatie over Motorola-portofoons en -mobilofoons belt
u gratis 06-022.0.882. Dan hoort u ook alles over de inbouw- en

servicemogelijkheden bij u in de buurt.

Zonnehemels
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlampen,

compleet met in hoogte verstelbaar statief.
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.

Vloertegels
35 m2superkwaliteit

in veel kleuren en grote maten,
5 of 10 jaar garantie.

Incl. superlijm en voegsel:

’1.500-
-franco huis

Eurotegel
Laanderstraat 47, Heerlen.

Tel. 045-715544/
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-641044.
Vuren BALKEN 7x7

’ 3,-/m, 5x15 ’3.75/m, 6x16
’4,80/m enz. kan geïm-
pregn. en/of thuisbez. wor-
den. Houtzagerij Windels,
Bouwberg Brunssum. 045-
-270585.
Te k. electr. FORNUIS
i.z.g.st., AEG, t.v.-kleur 63
cm ITT op draaivoeti.z.g.st., ovale salontafel met
afneembaar marmeren
blad. Te bevr. Tel. 045-
-226729 voor 10.00 u. of na
18.00 uur.

KLEUREN T.V. te koop
weg. omst.heden, 045-
-270I)83.

Houthandel Landgraaf
voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT, ook geïmpreg-
neerd, dakplaten, eiken bal-
ken en bielsen, stookhout
gemengd ’7O- per m3.Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
Tel. 045-318518.
Te k. kleuren TV weg.
omst. Tel. 045-459051.
Te k. nieuw BANKSTEL,
3+l+ 1. Vaesrade 43, Nuth.
Te k. KLEUREN-TV, Phi-
lips, grootbeeld, met tip-
toets, prima toestel, ’ 145,-.
Tel. 045-728326.
Te k. DIEPVRIESKAST,
84x70x110, vr.pr. ’400,-.
Tel. 04458-2695 (spreek En-
gelse

Te k. compl. ORGELCUR-SUS 24-dfg., op noten encass. Nw.pr. ’ 480,- koopje
’200,-. Tel. 045-712076.
Perzisch TAPIJT Afshar2.55x1.77, fijn geknoopt,
met certif., 2 jr. oud. Nw.pr.
’2490,-. vr.pr. ’ 800,-. Inl.
045-324186 na 18.00 u.
Gazelle sportfiets, i.zjj.st.;
zitkamer + eethoek; B&O
tv, BANKSTEL. Na 18uur,Koningstr. 31 Brunssum.
Weg. omst. prachtig lerenBANKSTEL 3+2+l-zits,bruin, nw.pr. ’ 5895,-, goed
zitcomfort, 2jr. oud, zekerals nw. ’2350,-. Tel. 045--226186.

Bontmantels
Dames, ruil nu uw oude
bontmantels of lammy's in
voor een nieuwe. Ze zijn bij
ons nog honderden gul-
dens waard. Onze nieuwe
collectie 1988 is enorm:
edelbont, lammy's, gevoer-
de regenmantels.

Inez Bont
Grote Gracht 87 Maas-

tricht, tel. 043-252259.
Mooi eiken BANKSTEL
3-1-1. Vr.pr. 875,-; waar
eiken salontafel. Vr.pr. 375,--. 045-323830.
STEREO + BOXEN enVHS-video te k. Als nieuw.
045-727669.
Te k. BANKSTEL eikenleer, barok tafels, vitrine-
kast, slaapkamer, eethoek,
<ktv enz. Kouvenderstr. 208
Hoensbroek.
Te k. GASPLAAT 75,-; ijs-
kast 95,-; gasforn. '85,-; was-
aut. 200,-; barok eethoek, 6
st. enz. 045-725595.

Te k. ant. TOOGKAST,

’ 700,-; grenen broodkast,’375,-; eethoek, ’250,-;
commode, ’250,-; slaapka-
mer met inlegwerk. Kerk-
straat 17, Dieteren-Suste-ren.
Te k. ant. bronzen PETRO-LEUMLAMP en grote
Boedha, 2 ant. weegschalen
en blok met gewichten.Tel.045-458908.
Gratis gebracht en ge-plaatst nieuween gebruikte
gas-, kolen-, olie-, hout-, an-
tieke KACHELS. Honder-
den guldens voordeel. De
Kachelsmid, Walem 21
Klimmen. Tel. 04459-1638.
le soort GRASZODEN,
’3,50 m 2. Gratis thuis be-
zorgd. Afgehaald ’3,25p.rr?. Ook gehele aanleg
van uw tuin en straatwerk.
Bel vrijblijvend: 045-
-323178.

GOUD, zilv.., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-DE-AUTO'S, afg. vrijwa-ringsbewijs. Gratis afhalen.
TeL 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. HALTER-
BANK Tel. 045-326551.
Te k. gevr. eiken WAND-MEUBEL, eiken bankstel-
liefst geloogd, 3-2-1, eiken
eethoek. Tel. 04490-23248.

HONDA Accord, '79, mettrekhaak en LPG. nw. ban-den, ’2500,-. tel. 045--216218.

f?', Opel OMEGA 2.0 I '8|; (41, dett 13 LS Sedan '8°-tt i; dett 16 S GT '85; KadJ^ ,
LS '85; Kadett 12 lsj
Corsa 12 S luxus '84; r%
caravan 12S '84 en '81:511
Fiësta 1.1 L '83; Reko/"! iN '78; Peugeot 305 &>*\Automobielbedrijf J- jl,

' neman, Raadhuisstr-
Hulsberg. s\
T.k. GOLF Diesel CU'
'84, veel extra's, " ,
90.000,-. 04498-53498^'T.k. Opel KADETT ’ji '1.6 D LS '85; Opel &$i3-drs. 1.3 LS '85; Pe^J I305 Break '85; VolvfJ,GLS '84; VW Caddy W2l
wagen '84. Tel. 045-4,
of na 18.00 uur 22223M\
Weg. omst. TOYOTA $
eel, nw. type, 54.000 2
’6950,-. Rotterdams I',
24, Heerlen. /v
MAZDA323, bwj.'79,^|
i.z.g.st. ’1500,-. Tel-I2^51.
Te k. MAZDA Estate/1
'79, LPG, APK tot >#
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 1900.'
045-259664 y\
MERCEDES 280 d
autom., '85, d.bl.met-.J'
leer, ABS enz. f&f.Tel. 045-255589/252579^Te k. MITSUBISHI a|
GLX 1400, bwj. 19hW
tot 28-3-'B9, km.st. "Jk,
Pr. ’3250,-. 04498-52g%
VOLVO 66 DL, au! f
bwj. '78, APK t/m no^li.z.g,st„ ’950,-. 045-^ji;
Te k. Opel KADET? J
tioncar 1.2, bl.met. tl
1979, ’2950,-. Baron Ti
kaystr. 65, Heerlen, te'- A
728454.
Ford type ESCORT
Bravo, '82, zeldz. J.MKerkraderweg 166 Hjy |

" Carla Beurskens: Jk ga in
elk geval met Verhoorn mee."

Van onze sportredactie

Hans
Kraay: „Ik
zie Mitchel
liever niet
vertrekken."

i ÜOTTERDAM - Dave Mitchell vertrekt deze week zo goed
1 ils zeker naar Chelsea. Feyenoord heeft een bod van meer
Jan een halfmiljoen gulden voor de Australische spits gekre-
gen van Chelsea-manager Bobby Campbell. Mitchell heeft
persoonlijk al overeenstemming bereikt met de Londense

i tweede divisieclub. „Bij Feyenoord zie ik geen toekomst
meer", zegt hij.

had. Vorige week informeerde Billy
McNeil via Bob Maaskant van de
Stichting Arbeidszaken naar de
transfersom van Mitchell en hij wil-
de hem op korte termijn aan net
werk zien. Gisteren arriveerde Jim
McLean in Nederland om zowel
Mitchell als Ad van de Wiel tijdens
RKC-Feyenoord te bekijken, maar
de bekerwedstrijd werd wegens
slechte terreinomstandigheden ver-
schoven naar begin 1989.

Dinsdag 22 november 1988 i
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Van onze sportredactie

"an onze medewerker
JOHN BANNIER

door ivo op den campLimburgs Dagbladsport
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Bonfrere heeft echter nog geen
overeenkomst met Geel getekend
en zou zelfs al op korte termijn in
Maastricht aan de slag kunnen. In
elk geval is hij vanaf juni beschik-
baar voor MW.

ring Geel hem om de net ontslagen
Cor Brom tot het einde van dit sei-
zoen op te volgen.MAASTRICHT - Jo Bonfrere is de

belangrijkste gegadigde om Frans
Körver aan het eindevan dit seizoen
op te volgen als trainer van MW.
Het bestuur van de eredivisieploeg
uit de Geusselt heeft zich de afgelo-
pen dagen gebogen over de vrijko-
mende vacature en is daarbij tot de
conclusie gekomen dat Maastrich-
tenaar Bonfrere precies past in de
profielschets van de aan te stellen
oefenmeester. " Jo Bonfrere, op bekend terrein

Puntendeling in
schaakolympiade

SALONIKI - De Ne-
derlandse ploegen
hebben in de achtste
ronde van de schaak-
olympiade in Saloni-
ki gelijk gespeeld.
De heren speelden
2-2 tegen het sterke
Hongarije, de dames
IV2-IV2 tegen India.
Beide teams zetel-
den op het podium
van de speelzaal, dat
is voorbestemd voor
de eerste acht landen
in de klassementen.
De remises bij de he-
ren werden behaald
door Genna Sosonko

(tegen Zoltan Ribli),
John van der Wiel
(tegen Lajos Por-
tisch), Jeroen Piket
(tegen Pinter) en
Paul van der Sterren
(tegen Gyula Sax).

Bij de dames boekte
Jessica Harmsen
haar derde zege in
Saloniki aan het eer-
ste bord in zes partij-
en. Ze versloeg Thip-
say. Cathy van der
Mije besloot tot re-
mise tegen Ab-
hyankkar en Heleen
de Greef liet zich

verrassen door Unni.
Het was haar eerste
nederlaag na vijl
overwinningen er
een remise.

De stand:
Heren: 1. Sovjetunie 24,f
punten; 2. Verenigde Sta-
ten en Zweden 21/2 p; 4
Oost-Duitsland 20/2 pnt
en 1 afgebroken partij; 5
Engeland, Hongarije, Ne-
derland, Denemarken en
Philippijnen, allen 20Vi
p; 10. Cuba 20 pnt en 1
afg; 11. Joegoslavië 20 p;
12. West-Duitsland, Bul-
garije, China en Roeme-
nië, allen 19/2 pnt en 1
afg.
Dames: 1. Sovjetunie en
Hongarije, beiden 19/2 p;
3. Joegoslavië 16V2 p; 4
Polen 16 p; 5. Grieken-
land 15'Ap; 6. Cuba 14'/i
pnt en 1 afg; 7. Bulgarije.
Roemenië, Nederland en
India, allen 14/2 p.

Met Raf Derwae heeft MVV nog
geen overeenstemming kunnen be-
reiken. De Belg, die doorGeel is uit-
geleend aan Beringen, onderging
zondag een tweede test. Daarbij
werd hij door de technische stafvan
MVV geschikt bevonden om de
Maastrichtse gelederen te verster-
ken. Of Derwae, die 26 jaar is en als
libero opereert, naar MW komt is
echter afhankelijk van de huursom
die Beringen voor hem vraagt. Bij
Geel heeft MVV inmiddels een op-
tie tot koop bedongen. Ook de spe-
ler zelf is nog niet helemaal akkoord
met MVV.

Aan de lange rij in de ziekenboeg
van MW lijkt langzaam maar zeker
een einde tekomen. Jean Maas, Ger
Schuman en John de Jong hebben
gisteren weer de training hervat en
kunnen zondag bij Sparta waar-
schijnlijk van de partij zijn. Hans
Vincent en Armand Benneker heb-
ben liggen nog altijd in de lappen-
mand, terwijl HuubDriessen nog al-
tijd disciplinair geschorst is door
het MVV-bestuur.

Mario Eleveld maand in gips

Na een kort verblijf bij Roda JC,
waar hij na een conflict met de hui-
dige MW-trainer Frans Körver ver-
dween, werd het een tijd lang stil
rond de persoon Bonfrere. Enkele
maanden geleden werd hij door
Barry Hughes gevraagd om bij
Beerschot tegenstanders te analyse-
ren. Vorige week benaderde de Bel-
gische tweede klasser Verbroede-

Jo Bonfrere is geen onbekende in
De Geusselt. Jarenlang droeg hij
met verve het shirt van de Maas-
trichtse sterrenformatie. Samen
met onder andere Willy Brokamp
behoorde hij tot de smaakmakers
van MW, dat toen nog kon bogen
op een grote achterban. Later was
Bonfrere, die in het bezit is van alle
trainersdiploma's, jarenlang assis-
tent-trainer bij MVV. Hij leerde het
klappen van de zweep van trainers
als Rinus Michels, Friedl Rausch,
Clemens Westerhof en Barry Hug-
hes.

Er heeft zelfs al een eerste gesprek
plaatsgevonden tussen de ex-speler
van MW en het clubbestuur. Daar-
bij heeft de MW-leiding Bonfrere
op het hart gedrukt een sollicitatie-
brief te" schrijven.

SITTARD - Mario Eleveld zal nog
geruime tijd ontbreken in de opstel-
ling van Fortuna Sittard. De verde-
diger werd gisteren geopereerd
door dr.- Cees van den Hoogenband,
waarna het geblesseerde been in
een gipsverband werd gezet.
,Dat verband zal er zeker een
maand om moeten blijven", aldus
de chirurg gisteravond. „Het gips-
verband is aangebracht om de achil-
lespees van Eleveld volledigerust tewaarborgen. Op die achillespees zat
een fikse irritatie. Het is een gevolg

Jvan een kleine scheur, die Eleveld
een tijd geleden opliep. Ik heb die
irritatie weggehaald. De rest van de
pees zag er goed uit. Evenals overi-
gens zijn knie, waarin ik ook een
kijkje heb genomen, omdat daar
wat klachten waren".
Volgens dokter Van den Hoogen-
band zal Mario Eleveld niet vooi
half januari aan de training kunnen
deelnemen. Het een en ander zou
impliceren dat de Fortuna-verdedi-
ger de start van de tweede competi-
tie-helft moet missen. „Wij kiezen in
elk geval voor geleidelijke revalida-
tie", aldus de chirurg.

Sneeuw staat
doorgaan
niet in weg

" Winterse pret in het Oosterpark.
V.l.n.r. Eykelkamp, Meijer en OldeRiekerink.
kunnen beschikken over de in de
bekerwedstrijd tegen VW met
rugklachten uitgevallen libero Koe-
vermans. Hij is nog niet fit. Wel zijn
De Wolf en Ten Kaat weer
speelklaar. Westerhof zal de opstel-
ling pas vandaag bekend maken.
Hij liet gisteren tijdens een persbij-
eenkomst doorschemeren, dat Vfß
Stuttgart wel eens een te hardenoot
voor deGroningers zal blijken om te
kraken. „Bij de wedstrijd Bayern -
Stuttgart herkende ik duidelijk de
hand van Arie Haan", aldus Wester-
hof. „Hij heeft er voor gezorgd, dat
er een team staat. Stuttgart speelt
zoals ik dat bij Groningen over een
tijdje ook graag zou zien."

'Alleen van Meijer
hebben ze gehoord'

Vanavond en
woensdag

GRONINGEN - De sneeuw, diehet
noorden van het land maandag
heeft verrast, staat normaal gespro-
ken het doorgaan van de eerste
wedstrijd tussen FC Groningen en
Vfß Stuttgart voor de derde ronde
in het toernooi om de Uefabeker
niet in de weg. De Groningers gaan
hedenochtend met man en macht
aan het werk om het veld sneeuw-
vrij te maken, waarna volgens de
verwachting de Tsjechoslowaakse
scheidsrechter Jiri Stiegler om half
acht normaal het sein voor de aftrap
kan geven.
FC Groningen staat voor het lucra-
tiefste duel uit zijn geschiedenis.
Maandag waren nog slechts 150
staanplaatsen voor het stadion in
het Oosterpark te krijgen, zodat
dinsdag het bordje 'uitverkocht' uit
de mottenballen kan worden ge-
haald. De bijna 18.000 toeschouwers
zorgen voor een record recette van
bruto 475.000 gulden. Met de op-
brengst uit TV-uitzendingen
(105.000 gulden) en bordreclame
(circa 200.000 gulden) incasseren de
Groningers bijna acht ton bruto.

Trainer Hans Westerhof zal niet

Mayotte
vervangt
Connors

UTRECHT - Het sectiebestuur be-
taald voetbal van de KNVB kan
geen kant meer uit. Op de najaars-
vergadering van de FBO, gister-
avond in Utrecht, ondersteunden de
clubs en bloc de roep om commer-
ciële samenwerking met de KNVB
op zo kort mogeüjke termijn. Een
poging van het sectiebestuur om de
plannen te vertragen en door te
schuiven naar de voorjaarsvergade-
ring in mei stuitte op massale weer-
stand en is daarom op voorhand tot
mislukken gedoemd.
De FBO (Federatie Betaald Voetbal
Organisaties) wil nog deze week een
derde gesprek met het sectiebe-
stuur om de laatste geschilpunten
uit de weg te ruimen. Desnoods
roept de federatie van clubs een bui-
tengewone vergadering bijeen om
het sectiebestuur te dwingen op de
voorstellen in te gaan of op te stap-
pen.

Breuk tussen
Guimard-Gitane
PARIJS - Aan de samenwerking
tussen de Franse rijwielfirma Gita-
ne en ploegleider Cyrille Guimard is
na ongeveer vijftien jaar een einde
gekomen. Guimard wilde naast de
leveranties van de fietsen ook nog
een veel grotere financiële inbreng
van Gitane dan in vorige seizoenen.
De firma besloot daarop in zee te
gaan met een andere Franse mer-
kenploeg: Toshiba.

Bijna drie
miljoen voor
Steffi Graf

MIAMI - De Westduitse Steffi Grafheeft het afgelopen tennisjaar
1.378.128 dollar (circa 2,8 miljoen
gulden) verdiend. Dat is maar net
ruim 4.000 dollar meer dan de Ame-
rikaanse Martina Navratilova, die
op 1.333.782 dollar uitkwam. Op de
'eeuwige' lijst van verdiensten is de
19-jarige Graf nu vierde met
3.287.440 dollar. Navratilova staat
ver voor met een totaal van
14.058.199, gevolgd door haar land-
genotes Chris Evert (8.664.511) en
Pam Shriver (3.997104).

Clubs zetten
vaart achter
commerciële

samenwerking

Volop
Voetbal
op tv

_ Zowel vanavond
51 r. borgen weer volop voet-iv°Ptv.H^avond van 19.30 tot 21.15

l flt/ï,\vel bij deTROS op Neder-
igals bij RTL-Plus eenrecht-
Hri reportage van de wed-
C PC Groningen - VFBIfi^art.
I^°ensdag vanaf 18.45 uur op
*ta en *^é^ 21 een directe re-
rijijj §e van de ontmoeting Club
rjork Juventus. (Onder
I
Shitsland 2 <ZDF> brengt
Q.5dagavond van 20.00 tot

AlUr de wedstrijd Bayern
Sv " ~ Inter Milaan- Een sa"
L, atting van de wedstrijd

"*' Sociedad - 1 FC Köln
VIJ het ZDF diezelfde avond
l tot 22.55 uur.°0r B uitgebreide tv-samen-
rijj §van een uur van de wed-
V^J. Celtic Glasgow tegen FC
'■4q E'ool, vanavond laat om
"jst üur, kreeg RTL-Plus geen
5 w'Tlmmg- Vandaar dat giste-

besloten om vanuit Ne-nd een rechtstreekse repor-E, verzorgen van FC Gronin-gen VFB Stuttgart.
't w°°rdvoerster van deTROS
tjjyeten dat deze omroep en
ïjg, lus de wedstrijd 'erg
Srjj? willen uitzenden. Daarom
(rw rechtstreeks onder-
t»otK i met het bureau Inter
Oo.all over de tv-rechten. De
&or 's van mening dat de TROS,
tij Ss j.eze manier van handelen,
o|jt l,Jgingen voor televisie-

\ d^6/1 voetbalwedstrijden
fij v nd werkt-Ut. vonden het bedrag dat voorV "Jtzendrechten werd ge-
\m te hoog," aldus een NOS-
\ Qvoerder. „Als een andere
'm eP dat bedrag vervolgens
V,P tafel legt, is dat hun goed
W maar het werkt wel prijs-
V°Singen in de hand. Om-
VP°litiek gesproken is dat

% Sd iNOS dereturnwedstrijd op
% j g 6 december zal uitzen-
dt; * nog onzeker. „Dat hangt
%m eer af van wat we ervoor
I^l X^ etalen- Door deze gang
6 k^en is de kans groot dat er
St^fag voor wordt gevraagd,
\ iJniet willen betalen". RTL-Nk deze wedstrijd op 6 de-
i/Vrer in elk geval wel op het
V 'h brengen.

Haan vreest daarom, dat mogelijk
een lichte vorm van onderschatting
bij zijn ploeg is binnengeslopen. „Al
mag dat natuurlijk nooit en heb ik
er ook alles aan gedaan om onder-
schatting uit te bannen. Voor ons is
de wedstrijd tegen Groningen pas
gaan leven na zondagmiddag toen
we in trainingskamp bij elkaar zijn
gekomen."

Haan: „Er was er ook een, Sigur-
vinsson, die wist te vertellen wie
Erik Regtop was. In IJsland schij-
nen laatst flitsen van een wedstrijd
van Groningen uitgezonden te zijn
en een familielid van Sigurvinsson
had hem daarna gebeld om te zeg-
gen dat Stuttgart uit moest kijken
voor die Regtop, omdat die goede
bewegingen in huis had."

GRONINGEN - Toen oefen-
meester Arie Haan tijdens de
bespreking de namen van de
FC Groningen-spelers op het
bord schreefverschenen bij de
voetballers van Vfß Stuttgart
grofe vraagtekens op de ge-
zichten. „Alleen van Hennie
Meijer hadden een paar van
hen wel eens vaag gehoord".
Het zei genoeg over de stem-
ming in het kamp van de West-
duitsers aan de vooravond van
de Uefabekerstrijd, vandaag
in en tegen FC Groningen.

Ook return
op dinsdag

De vroeger Winschoter laat weten
de paring door het lot aan FC Gro-
ningen persoonlijk wel leuk te vin-
den. „Want ik ben hier geboren en
om er op deze manier terug te ko-
men doet me wel wat". Maar, stelt
ook hij: „Voor Stuttgart is het geen
goede tegenstander want FC Gro-
ningen heeft geen naam in Europa.
Dat is slecht voor de recette in de
thuiswedstrijd. In het grote Neckar-
stadion, met een capaciteit van
70.705 toeschouwers, zouden er
straks minimaal 40.000 moeten ko-
men, maar Groningen zegt hier he-
lemaal niks. Ze vragen me steeds
wat voor een stad het is. Ik heb cc-

zegd, zon beetje als Freiburg, dan
hebbenze een indruk."

De Nederlandse trainer van Vfß
Stuttgart namFC Groningen zelf op
de korrel in de competitiewedstrijd
tegen FC Twente. Naar het beker-
duel van de 'trots' van Renze de
Vries tegen VVV stuurde hij Hel-
mut Rohleder, de vroegere keeper
van Vfß. „TegenFC Twente speelde
Groningen een 4-2-4 systeem, ik kon
m'n ogen niet geloven. Dat heeft
niets met Europees voetbal te ma-
ken. Maar zo zullen ze ook niet te-
gen ons spelen, dat kan ik me ten-
minste niet voorstellen."

Ook al zegt hij het dan niet met zo-
veel woorden, Arie Haan is er van
overtuigd dat Vfß Stuttgart met FC
Groningen afrekent. „Ik vind dat
onze ploeg in staat moet zijn een

ronde verder te komen, al heeft Gro-
ningen dan aangetoond verdomd
goed uit de voeten te kunnen in
Europese wedstrijden. Maar onze
doelstelling is het om in februari
overal nog bij te zijn, dus nog mee-
doen om het kampioenschap, om de
Duitse beker en ook Europees nog
van departij te zijn."

Met achttien spelers is Vfß Stutt-
gart gistermiddag in een hotel in Pa-
terswolde neergestreken. Arie
Haan: „We konden nog net wegko-
men, want ook in Stuttgart heeft het
enorm gesneeuwd. Direct nadat wij
waren opgestegen, hebben ze het
vliegveld afgesloten voor alle ver-
keer."
In het uitverkochte Oosterparksta-
dion kan Stuttgart vanavond met
zijn sterkste opstelling aantreden.
Haan: „ledereen is fit."

" Vfß Stuttgart-trainer Arie
Haan: „Voor ons is de wedstrijd
tegen Groningen pas zondag be-
ginnen te leven."

GRONINGEN - De tweede wed-
strijd in de derde ronde van het toer-
nooi om de Uefabeker tussen Vfß
Stuttgart en FC Groningen is een
dag vervroegd en zal nu dinsdag 6
december worden gespeeld in
Stuttgart. Het duel begint om 20.00
uur. Het bestuur van Vfß Stuttgart
was grote voorstander van het ver-
vroegen met een dag in verband met
een mogelijke televisie-uitzending.

NEW VORK - De Amerikaan Tim
Mayotte is zeker van een plaats in
het Masters tennistoernooi nadat
zijn landgenoot Jimmy Connors
zich wegens een slepende voetbles-
sure heeft afgemeld. Dat maakte
Eugene Scott, directeurvan het op
30 november in New Vork te begin-
nen toernooi, maandag bekend.
Eerder waren al zeker van deelne-
ming: de Zweden Wilander en Ed-
berg, de Westduitser Becker, de
Amerikaan Agassi en deTsjechoslo-
waak Lendl.

" SITTARD -Of in hetkomend ten-
nisseizoen weer een Limburgs
A-kampioenschap plaatsvindt is
nog devraag. Tijdens de districts-le-
denvergadering in het nationaal
sportcentrum in Sittard heeft voor-
zitter Wil Salden van de commissie
wedstrijdtennis medegedeeld, dat
er voorlopig alleen voor een B- en
C-kampioenschap op de toernooi-
kalender plaats is gevraagd.
Eerder werd tijdens de vergadering
de Janvan der Zwaard-trofee uitge-
reikt. Voor de eerste keer ging deze
trofee die naar de oud-voorzitter
van het district Limburg en lande-
lijk sectie-voorzitter van de sectie
RJVA genoemd is naar Miep van
der Bolt van de tennisvereniging
Nieuwenhagen, die zich in de afge-
lopen jaren verdienstelijk gemaakt
heeft voor de sectie recreatie jeugd-
tennis, voorlichting en accommoda-
tie.

" APELDOORN - Voor het Audi
Masters-toernooi in de tennishal De
Maten in Apeldoorn heeft Torn Nijs-
sen in de eerste ronde geloot tegen
Roger Warmenhoven uit Rotter-
dam. Het toernooi begint woensdag
en duurt tot zondag.

MVV gecharmeerd
van Jo Bonfrere

Maastrichtenaar gegadigde voor opvolging Frans Körver

S jj"N - In de districtsklasse
<rw ,van de zaalvoetbalcompeti-
Kv de koplopers geen fout.
<lt * won in Weert met 6-8 vanS S j'u»ter Posno Sport en Bruns-Jlcjs aagde er niet in om Bouw-
'^nf verslaan. In Geleen verloornr«er drie met 7-2.

In slotfase scoort koploper nog vier keer
Veerkracht Bouwfonds
wordt Brunssum fataal
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Bastings-FC Wierts 2-3 (1-1).
1-0 F.Wijnen, 1-1 L.Wassenberg, 2-1
W.v.Heek, 2-3 E.Aipassa, 2-3 J.Mecking.
ODV Yerna-De Haantjes 1-2(1-1).
0-1 R.Schobbe, 1-1 J.Beks, 1-2E.Pickers.
De stand: 1. Bouwfonds 9-16, 2. Sphinx
9-16, 3. Wierts 9-12, 4. Varenbeuk 9-11, 5.
Brunssum 9-11, 6. Leeuwen 9-10, 7. Keel-kampers 9-10, 8. Haantjes 9-8, 9. Yema 9-5,
10. Heel 9-5, 11. Bastings 9-2, 12. PosnoSport 9-1.

Hoofdklasse zuid: Meyers-Flatazor 1-5;Sportclub-Brikske 1-0;Marathon-B. Stap In0-0; Cosmos-Eijsden 0-1; Antwan-Merpati
5-2; Hans Anders-Vaals 2-1, Billy Billy's-
Bouwkompas 1-8.
De stand: 1. Flatazor 10-16, 2. Eijsden 10-16
3. Bouwkompas 10-15, 4. Merpati 9-13, 5.
Sportclub 10-12, 6. Cosmos 10-11, 7. Mara-
thon 9-9, 8. Hans Anders 10-8, 9. B. Stap In
10-7, 10. Billy Billy's 10-7, 11. Antwan 10-6,12. Vaals 10-6, 13. Meyers 10-6, 14. Brikske10-6.

Hoofdklasse noord: Toyota Postpoort-Nee-
ritter 4-3; Fermonia 8.-Fiat te Poel/Kasteel-heren 7-6; Amicitia-Altweertheide 3-3; Ku-
mis/Treffers-'t Haöfke 2-1; Homerhof-Con-
cordia 7-0.

S&cA tussen Bouwfonds en run-

' ru, runssum bracht overigens
,V tgene wat de toeschouwersiV jerwachthadden. Tot vijfmi-
jl tijd was het zelfs een tam
t1$ h aarin het Geleense Bouw-
CV °g.slechts met 3-2 leidde. De
1%. vijf minuten vergoedden
Pkj e Veel. Met vier volgens het
CW Uitgespeelde treffers ver-
LSe ö°uwfonds de 3-2 stand tot[It^1 geflatteerde zege, dat wel,
St gUtïssum compenseeerde het

do n techniek met een gewel-
Sls vechtlust en hier had de

koploper het de hele wedstrijd erg
moeilijk mee.
Tegen het einde van de wedstrijd
leek Brunssum zelfs genoegen te
willen nemen met een kleine (3-2)
verliespost. Brunssum-coach Cor
van Schendel echter niet. „Ik wilde
winnen. Daar speel jetoch voor", zei
hij. „Ik heb dit de spelers ook duide-
lijk gemaakt. Tijdens de wedstrijd
was al gebleken dat we niet bang
hoefden te zijn voor dit Bouwfonds.

Op papier zijn zij natuurlijk een
maat te groot voor ons maar in het
veld bleek dat wij het niet slecht de-
den. Jammer dat ons die slotfase
opbrak. We zaten er toen even door
en zon technisch goede ploeg als
Bouwfonds tikt je dan snel even
uit."
Bouwfonds-FC Brunssum 7-2 (2-1).
0-1 H.Hassink, 1-1 R.Schwidder, 2-1 H.Bas-
tiaans, 3-1 M.Loosveld, 3-2 H.Hassnik, 4-2
M.Loosveld, 5-2 R.Schwidder, 6-2 F.Visser,
7-2 R.Schwidder.

Posno/Facopa-Sphinx 6-8 (3-4).
1-OT.Neppelenbroek, 1-1 en 1-2P.Duysings,
1-3 L.Wijnands, 2-3 e.d P.v.Wissem, 2-4
P.v.Wissem, 3-4 M.Boelaars, 3-5 en 3-6
R.Schoens, 4-7 T.Neppelenbroek, 5-7 en 6-7
P.Waegemans, 6-8 L.Wijnands.

Spel.Leeu wen-Canton Reiss 3-3 (1-0).
1-0 J.Sangers, 1-1 L.Boerema, 1-2
H.v.d.Broek, 2-2 M.Janssen, 2-3 L.Boerema,
3-3 J.Sangers.

RTV Keelkampers-Heel 1-1 (0-0).
1-0 R.Kleyntjes, 1-1 G.Suylen.

Van onze sportredactie

Arie Haan vreest onderschatting van FC Groningen



DIOS
schuift
sterk

HOENSBROEK - Dat Victoria te-
gen de Bossche badmintonclub
Royal Canin BCH bij voorbaat
kansloos was, was duidelijk. Dit"
was voor trainer-coach Franz-Josef
Breuer ook een reden om te experi-
menteren met dubbel-en mixcom-
binaties om zodoende de progressie
en flexibiliteit van zijn pupillen in
beeld te krijgen.

Hald december, wanneer de play-
offs in de hoofdklasse beginnen,
moeten de Victorianen op scherp
staan om zodoende weerstand te
kunnen bieden tegen Zijderveld,
Drop Shot Den haag en De Ritte uit
Spijkenisse. De seizoensopbouw
lijkt volgens plan te verlopen; tegen
de Bosschenaren lieten de Victoria-
nen verzorgder 'badminton zien
t.o.v. voorgaande wedstrijden.

Robert Ploeger was tegen Edwin
van Dalm dicht bij een overwin-
ning; hij had de eerste set moeten
winnen en nadat hij de tweede set
wel gewonnen had wilde hij in de
beslissende derde set te snel scoren.
Dit is tegen zijn „natuur" in en een
kolfje naar van Dalms hand. Wiel
Hanssen daarentegen verschalkte

in een slopende partij international
Ronnie Michels. Deze partij werd in
een hoog tempo gespeeld waarin
Wiel vanuit een uitgeputte positie in
de beslissende derde set nog tot
winst wist te komen.

De enkelspelen van Dion Polman,
Peter van Soest en Nicole van der
Jagt werden vervolgens in twee sets
verloren. Marga Notermans had te-
gen deTsjechische Balcar het twee-

de Victoria punt op haar ra J;
maar speelde op het beslissej#
moment in de derde set, bij eell m-
voorsprong, te ingehouden. HVj j
dubbelspelen experimentee.^
coach Breuer met de combine
Gezien de uitslagen, ondanks j
feit dat alle dubbelspelen (net) j

loren gingen, kan er gesteld O' j
vooruitgang is in het spel valLil
Hoensbroekenaren en dit is ver"
gend want het uur U nader.

aam

Furos verloor het thuisduel tegen
koploper Peelpush met 0-3 (6-15,
8-15, 10-15). Een aantrekkelijke ont-
moeting waarin de Kerkradenaren
niet altijd de schaarse kansen die
Peelpush weggaf, wisten te benut-
ten.

Schimmert
degelijk Kimbria:

eindelijk
" Fragment uit de wedstrijd tussen Artemis/Rapid en Pancratiusbank/VCH 2.

Foto: WIDDERSHOVEN

VCH 2 faalt als collectief
AMSTERDAM - Kimbria heeft
haar tweede overwinning van dit
seizoen behaald op hetAmsterdam-
se Wilskracht: 65-80. Dit duel stond
in het licht van derode lantaarn lste
divisieB. Beide teams vertoeven in
de laagste regionen van de ranglijst.

Van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

VC Voerendaal acteerde taktisch
zwakjes tegen Bach SV en ver-
loor kansloos met 1-3 (11-15, 9-15,
15-8, 12-15).

lense coach.
In de derde divisie verstevigden
de routiniers van Pancratius-
bank/VCH 3 hun riante positie
aan de kop van de ranglijst door
in Landgraaf gedecideerd Da-
tak/VCL 2 terug te wijzen: 0-3
(12-15, 1-15, 12-15). De hoofd-
macht van Datak/VCL had alleen
in de openingsset tegen VCE in
Boxmeer kansen op setwinst. Bij
13-13 werden twee achtereenvol-
gende stopfouten de equipe van
coach Jeu van Mill fataal en
kwam Datak/VCL, nog steeds
zonder aanvoerster Linda
Bloem, er niet meer aan te pas:
3-0 (15-13, 15-12, 15-5).

Ondanks het feit dat er twee teams
zullen moeten degraderen heeft
Kimbria nu voorlopig iets meer
lucht. Het werd zaterdagavond een
leuke wedstrijd met een behoorlijk
spelniveau. Kimbria startte verras-
send met een half-court man-to-
man. Dat betekent dat de spelers
van Wilskracht vanaf de middenlijn
persoonlijk werden verdedigd. De
thuisclub had hier weinig moeite
mee en verwierf een voorsprong
van zeven punten: 21-14 na zeven
minuten.

De tijdelijke versterking in de
vorm van Connie Goessens uit
de hoofdmacht en het ervaren
duo Marga Morsink en Ria Haan,
had eerder een verlammende uit-
werking op het jonge basiszestal
inplaats van de beoogde, morele
rugdekking. Niemand reikte

MAASTRICHT - De volleybal-
derby tussen Artemis/Rapid en
Pancratiusbank/VCH 2 ontwik-
kelde zich tot een eenzydige
show van de Maastrichtse koplo-
per. Ondanks een ruim voorziene
wisselbank kende de Heerlense
reserveploeg een complete off-
day en kreeg qua wedstrijdin-
stelling en taktisch vermogen
een pijnlijk lesje voorgeschoteld:
3-0 (15-5, 15-8, 15-3).

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

naar een normale vorm, geïllus-
treerd door een falende defensie
en de grootste eigen foutenpro-
ductie in alle, tot nu toe afge-
werkte ontmoetingen.
Artemis/Rapid-coach Ben de
Bruyn liet de gehele wedstrijd
door zijn basisteam intact en be-
perkte zich tot het opnemen van
een time-out halverwege de
tweede set. Zijn collega Jos Ge-
raedts daarentegen zocht met
een groot aantal wissels tever-
geefs naar de opstelling die de
gesmeerd draaiende thuisploeg
enige oppositie van betekenis
kon leveren. „Verdediging en
spelverdeling waren zeer, zeer
matig vandaag. Daardoor liet de
aanvalsopbouw het afweten en
zijn we geen moment in de wed-
strijd geweest," aldus de Heer-

Het damesteam van Schimmert-
/Moonen verloor in de uitwedstrijd
tegen Scylla Leiden met 7-3. Toten
met de 6e partij ging het gelijk op,
daarna verloren de dames van
Schimmert de greep op de wed-
strijd. Sonja Severins en Angelique
Ruyschop wonnen elk lx, Gina
Soons bleef zonder winst.

Van onze medewerker
SCHIMMERT - Het eerste tafelten-
nisteam van Schimmert/Moonen
speelde haar thuiswedstrijd tegen
TCS uit Steenbergen, dat gezien de
9-1 overwinning op Luto verwacht-
te maximaal 4 punten mee naar huis
te kunnen nemen.

Door degelijk en gedisciplineerd
spel van Schimmert, dat het geluk
enigszins aan haarkant had, werden
het er twee. Robert Heunen behaal-
de door spectaculair aanvalsspel 3
overwinningen en daarmee het ni-
veau dat van hem verwacht mag
worden. Leon Houben bleef onge-
slagen en Chris van Beurden won
éénmaalwaardoor de eindstand van
8-2 werd bereikt.

Opnieuw winst voor Albert Pieters in groep
Mart van Kessel superieUSchaesbergse ploeg doet weer mee om landstitel

Simson veel te sterk
In een time-out van Kimbria maak-
te coach Wolfs zijn discipelen dui-
delijk dat er meer pressie uitge-
drukt moest gaan worden. De man-
to-man werd nu verlegd over het
hele veld. Al snel bracht dat het ge-
wenste resultaat. De achterstand
werd in de 13de minuut omgebogen
in een 23-24 voorsprong. Ontspan-
nen bouwden ze het verschil uit tot
31-44 bij rust.

In de tweede helft veranderde de
Amsterdamse club van verdedi-
gingsvorm. De man-to-man maakte
plaats voor een 1-3-1 zoneverdedi-
ging en Kimbria had daar niet direct
een antwoord op. Het was niet de
eerste keer dat ze moeilijkheden
hadden met een dergelijke verdedi-
gingsvariatie. Wilskracht kwam
dichterbij tot 45-52.

Van onze correspondent
MEIJEL - Conditioneel is Mart van
Kessel momenteel niet stuk te krij-
gen. In de NWB-cyclocross van
Meyel behaalde de Deurnenaar zijn
derde overwinning van dit seizoen.
Twee-ronden voor het einde sprong
Van Kessel weg uit een kopgroep
met o.a. Huub Geraedts en Wil
Brouwers om onstuitbaar op de
zege af te gaan. Huub Geraedts is
aan een opmerkelijk seizoen bezig.
De Reuvernaar werd tweede achter
Van Kessel. Derde werd Wil Brou-
wers, die de demarrage van Van
Kessel twee ronden voor het einde
niet kon beantwoorden.

y
ners als Leugene Faessen erj J
Peeten niet echt veel hoefden lu
geven op de ontsnapten.

Twee ronden voor het einde vx
ste Van Kessel zijn, naar later v J
beslissende ontsnapping. Nielvej'
kon mee in het wiel, zodat vat1. #
sei regelrecht op zijn derde ze*
stevende. ,
In de groep 2 ging de zege wed
naar de Eindhovenaar Alben J
ters, voor Huub Faasen uit BI
en Gérard Keyzers.

toetUitslagen groep 1: 1.Mart van Kesse» p .
ne 1.02.20; 2. Huub Geraedts Reuyef gf "'seconden; 3. Wil Brouwers America ■>
sec; 4. TheoVerhees Deurne op I-O2 M
Petran Lichteveld op 1.48; 6. Piet vafLJ»
Ijsselsteijn op 2.07.; 7. Frankvan d^ W
2.13.; 8. Lot Engelen Sterksel op 2.16- Jf
Peeten Baarlo op 2.24.; 10. Leugene **M
Velden. Groep 2: 1. Albert Pieters "*■<.»£ven 44.14 min.; 2. Huub Faassen B'^sS^i24 sec; 3. GérardKeyzers Kessel "Pijji-J
4. Louis Leenen Nederweert op 11' g n
Arno Schoenmakers op 1.38 min-'„n j(A
Weyers op 2.12 min.; 7. Toon van L,r r.)»f{
op 2.17 min.; 8. Frank van Rens B*»* ;£
2.46 min.; 9. Gerrit Janssen op 3.41ft'jffr
Fiel Lamber Baarlo pp 3.54 min.; IJ'Peters op 5.11 min.

Al in de eerste ronde namen de ster-
ke mannen een voorsprong. Mee in
de spits Van Kessel, Brouwers, Ver-
hees, Van Bakel. Maar ook Lot En-
gelen en Piet van Asten wisten na
enkele ronden weer aan te sluiten.
Ronden lang hield deze sterke kop-
groep stand, tot twee ronden voor
het einde. Maar het zware parcours,
waar veel gelopen moest worden,
eiste tegen het einde zwaar zijn tol.
Al was het opvallend dat ook ren-

Niet lang daarna miste de thuisclub
een paar ballen en konden de Maas-
trichtenaren weglopen naar 41-64.
De wedstrijd was gespeeld en de
Amsterdammers legden zich daar-
bij neer. Fer Franssen (PR-man
Kimbria): „De overwinning was dik
verdiend, stimulerend voor de moti-
vatie maar ook broodnodig. De ko-
mende twee wedstrijden zijn van
groot zo niet beslissend belang".

Arno Postma, de onoverwinnelijke,
worstelde tegen Terry Bakker. Kort
voor het einde stond de stand 6-6.
Arno gooide toen alles op de aanval
en dat werd hem noodlottig. De
slimme Terry Bakker buitte het of-
fensieve worstelspel van de getalen-
teerde Arno Postma zeer handig uit
en won in de slotfase zeer krapjes op
punten, 3—l. De IQO plus kilogram
klasse gaf Simson prijs. Amster-
dammer Ralf Stuys won zodoende
reglementair met 4-0.

sensationeel verloop. René Geelen
van Simson moest worstelen tegen
de zeer sterke en geduchte Roel
Kroes. René deed dit uitstekend en
nam na 1.35 minuteneen greep der-
mate prachtig over dat hij Kores op
magnifieke wijze toucheerde en een
sensationele zege behaalde, 0-4.

0-4 zege. Peter Snijders had inde68
kilogram klasse in de persoon van
Freddy van Kalsbeek, een van de
betere Amsterdammers als tegen-
stander. Aanvankelijk veroverde
van Kalsbeek zich een lichtende
voorsprong. Peter, die in goede
doen is, nam evenwel snel over en
behaalde na 6 minuten een sterke
1-3 puntenzege.
Eric Bos begint steeds beter te
draaien en dat kon de zeer sterke
Robby Nuy van Hercules ervaren.
Na 6 minuten werd Nuy met 0-3
verslagen. Willie Snijders had de
van Arnhem naar Amsterdam te-
ruggekeerde Hans Berkenbosch als
tegenstander. Berkenbosch verrast-
te Willie Snijders na 56 seconden
met een prima zeer onverwachts
uitgevoerde greep en won met 4-0.
De 90 kilogram klasse had een zeer

van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

AMSTERDAM - Een sterk
worstelend Simson omzeilde
in Amsterdam de moeilijke
klip tegen Hercules met ge-
mak en sloot deze wedstrijd
winnend met 23-12 af. De Sim-
son reserves bleven ongesla-
gen en klopten Hercules 2 met
19-13. De junioresvan Simson
boekten met 20-20 tegen Her-
cules een ietwat teleurstellend
resultaat.

De grote topper in Utrecht tussen
de Halter en Olympia resulteerde in
een 22-16 puntenzege voor Olym-
pia. Drie teams t.a. Simson, Olym-

pia en deHalter staat nu met 12 pun-
ten uit 7 wedstrijden op de eerste
plaats. De competitie verkeert nu in
een ongemeen spannend stadium.
Simson-trainer Ad Postma had veel
lof voor zijn team, dat als een groot
en hecht collectief het gevaarlijk en
weer sterk opkomende Hercules
geen kans gaf. Lof ook voor Senol
Bayran, die speciaal voor dit duel
liefst 4 kilo had afgetraind. De 52 ki-
logram klasse won Simson door
Mustafa Alakay reglementair met
0-4. Senol Bayran, die dus zwaar
had afgetraind ondervond daarvan
in het duel tegen Jean Pieters geen
enkele hinder en toucheerde de
Amsterdammer rap na 45 seconden.
Frans Snijders verkeerde dieavond
in topvorm en behaalde na 4.40 mi-
nuten bij een 0-17 puntenstand op
Dick v.d. Heyden een technische

Wallaby's klom op naar de twee-
de plaats door 26-6 overwinning
op Oisterwijk Oysters. Wallaby's
speelde een sterke voorwaart-
sen-wedstrijd op een hier wel
goed bespeelbaar terrein. Walla-
by's, 2 was kansloos tegen Octo-
pus Uden: 3-42.

BEEK - Rugbyclub Grasshop-
pers trad thuis aan tegen CRFS
op een veld dat door de sneeuw-
val nauwelijks bespeelbaar was.
Grasshoppers, technisch sterker
dan de opponent, wilde blijven
spelen. Door de spekgladde bal
leidde dat echter veelal tot bal-
verlies.

CRFS pakte de zaak anders aan.
Weinig samenspel, veel kicken
en fel jagen leverden de mannen
uit Breda een 0-8 voorsprong bij
rust op. Grasshoppers probeerde
in de tweede helft hetzelfde. Het
hield CRFS daarmee van scoren
af maarkwam zelf ook niet meer
aan scoren toe. Eindstand 0-8.

Heerlen Sport Rugby behaalde
in Roermond haar achtste over-
winning op rij, al heeft men zich
verkeken op het Roermondse
verweer. Roermond begint
steeds beter rugby te spelen en
was duidelijk versterkt in verge-
lijking met de eerste wedstrijd.
Het werd een aantrekkelijke
wedstrijd waarin Jos Segers
(tweemaal) en Harold Voncken
de try's drukten. Eindstand:
0-12.

Heerlen Rugby blijft winnen

Datak/VCL onderuit

sport
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Pancratiusbank/VCH lastig voor titelpretendent

(" Wil Brouwers aan hetwerk tijdens develdrit in Meijel DeA \

'profkwam nietverder dan een derde plaats. Foto: PAUL \

Van onze medewerker
SCHIEDAM/VUGHT - Het onvermogen om taktische op-
drachten consequent uit te voeren, kostte Datak/VCL de
winst tijdens het treffen tegen Varel/CVV in Schiedam: 3-2
(15-13, 12-15, 13-15, 15-10, 15-5). De volleyballers van Pancra-
tiusbank/VCH dwongen kampioenskandidaat Gevamij/VVC
tot een behoorlijke krachtsinspanning, maar verloren deson-
danks met 3-1 (15-5,13-15, 15-9,15-10).

T,lk baal verschrikkelijk. We laten
hier punten liggen door eigen falen.
Een puur zwaktebod. Dat heb ik de
ploeg na afloop in de kleedkamer
zonder voorbehoud duidelijk ge-
maakt." Datak/VCL coach Harrie
Smeets, doorgaans voorzien van
een opgeruimd humeur, was uren
na de ontmoeting tegen Varel/CW

nog niet in staat afstand te nemen
van de wijze waarop zijn team in
Schiedam twee winstpunten ach-
terliet. Met name door de gebrekki-
ge uitvoering van de opdrachten
waarmee Smeets de Landgraaffor-
matie tussen de lijnen stuurde.
Zoals in de eerste set, waarin Da-
tak/VCL met diep serveren een 2-12

voorsprong nam, maar zich vervol-
gens het initiatief liet ontfutselen.
Terwijl de zuidelijke verdediging
als versteend toekeek, flitste Va-
rel/CW met spectaculaire combi-
naties naar 15-13. De.donderspeech
van Smeets na de veldwisseling had
in zoverre een positieve uitwerking,
dat Datak/VCL uit de lethargie ont-
waakte en degelijk spelend een
voorsprong nam via 12-15 en 13-15.

Inplaats van de concentratievast te
houden zakte de Limburgse equipe
vanaf de vierde reeks weer weg in
een diep, mentaal moeras: 15-10 en
15-4.

„Ik begrrjp niet dat deze ploeg zo
laag op de ranglijst staat." Lovende

woorden van Gevamij/WC coach
Pieter de Leijer aan het adres van
Pancratiusbank/VCH na de kracht-
meting in Vught. Een compliment
voor de wijze waarop Pim Uyter-
schout c.s. weerwerk boden tegen
de Noordbrabantse favoriet en wel-
licht een indicatie dat de Heerlena-. ren langzaam hun draai beginnen te
vinden. Ondanks het 15-5 resultaat
werd Pancratiusbank/VCH in de
eerste ronde bepaald niet wegge-
speeld.

Coach Huub Hollands verordon-
neerde met positiefresultaat een an-
dere blokorganisatie vanaf de vol-
gende reeks. Mede door goed spel

) van Bart Bormans en twee prima
; opslagreeksen van Jo Rosbender

kwam Pancratiusbank/VCH langs-
zij: 13-15. De Heerlenaren bleven
ook daarna knap partij geven tegen
de solide spelende thuisploeg, maar
hadden nogal wat moeite met het
grillige fluiten van eerste arbiter
Groenewegen: 15-9 en 15-10. Huub
Hollands: „Die man zat er bij herha-
ling goed naast. Dat stoorde onsrit-
me behoorlijk."

Datak/VCL 2 leed bij koploper Lin-
ne een regelmatige 3-1 (15-4, 6-15,15-
-7, 15-5) nederlaag. Desondanks was
trainer/coach Wim Thewissen niet
ontevreden: „We maken nog te veel
eigen fouten. Toch zie je bij vlagen
iets terug van het goede spel uit de
eerste competitierondes." Tino Bel-
lemakers speelde voor het eerst na
een lange blessurepauze een com-
plete wedstrijd, terwijl het experi-
ment van Thwessien met Guido
Geurtsen op de middenblokkeer-
derspositie perspectiefvoor de toe-
komst aangaf.

Victoria toont progressie
" De reserves van Datak/VCL scoren in de wedstrijd bij Linne.

Foto: PAUL KUIT

NaastDIOS kan ook het Maastrtf'l
se MDC op een honderd scorej
gen. De Maastrichtenaren overö-jj
fen het slechts met zeven man >*J
lende De Ridder 2 uit BrunSS£met 14-6. Het degradatieduel tu^j
De reserves van Eureka (Hee> J
en Phillidor (Nuth) werd met U
het voordeel van Eureka beslis*- I

Tijdens de wedstrijd VOS-DlOS*j
het er enige tijd naar uit dat de 5
zoekende ploeg zich tevreden *Jmoeten stellen met een gelijkSr>
Door overwinningen van Niï^j
Van der Meer en Kole had Dm
weliswaar een uiterst riante Lg
tussenstand bereikt, maar v
vocht fel terug en door winstp^
en van Küppers en Habetskwaj 1

deKerkradenaren terug tot
De partij tussen Gorissen enJ3Sloten zou de beslissing m°Zs
brengen. VOS-speler Gori^j
stond duidelijk beter, maar wisLi
voordeel niet in winst om te zetH
waardoor DIOS met 11-9 won-

BRUNSSUM - Damverenté 1
DIOS uit Brunssum heeft ook 1»
vierde ronde van de provincjj
clubcompetitie geen punten aj
staan. Met een nipte 11-9 over*
ningwerd VOS (Kerkrade) terugl
wezen en manifesteerden deBr^
summers zich als dé grote favO»
voor de Limburgse titel.
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