
PastoryLimburgs Dagblad
Pnsdag 6 december 1988. 70e jaargang nr. 288.
[jtgeversmaatschappij Limburgs Dagblad B.V. - Postbus 3100, 6401 PP Heerlen - Telefoon 045-739911 - HoofdredacteurRon Brown - Losse nummers ’1,40

Toestemming directeur arbeidsbureau blijft uitgangspunt

Ontslagrecht op de helling
Van onze Haagseredactie

!EN HAAG - Minister De Koning (Sociale Zaken) komt me-
m ® me* een aantal wetsvoorstellen om het ontslagrecht
»ders in te richten. De minister zal daarbij een advies over

1 ontslagrecht dat de SER in september uitbracht, overne-en.

iwe herziening van het ontslag-■ "t blijft toestemming van de di-
r van net gewestelijke ar-«asbureau (GAB) uitgangspunt.

orn SBlng Van een arbeidsovereen-
, ,st kan in het algemeen alleen
"het eind van de maand. Werkge-
's moeten daarbij, afhankelijk

an h
uur van het dienstverband

iiin werknemer, een opzegter-
lax' Van m^nimaa^ een maand en.„ rßaal vier maanden in acht ne-
p „n- Da^ geldt ook bij faillissement
burceance van betaling. Voor de

laa H6mer 's e opzegtermijn een

on ?°k een nadere regeling
enr, arbeidsovereenkomsten met

I''bepaalde duur. Zo zal de over-
'orH°mSt- automatisch omgezetaen in een arbeidsovereen-

komst voor onbepaalde tijd als er
geen andere, schriftelijke vastgeleg-
de regeling is. Voor een arbeidso-
vereenkomst van bepaalde tijd is in
de meeste gevallen ook opzegging
vereist.

Een werkgever kan de arbeidover-
eenkomst van leden van de onder-
nemingsraad of -commissies en de
commissie die zich bezighoudt met
arbeidsveiligheid, niet opzeggen.
Dat kan ook niet als het gaat om een
werknemer diekorter dan twee jaar
ziek is, zwanger is, korter dan drie
maanden geleden is bevallen, die
militaire dienstplicht vervult of ver-
vangende dienst doet.
Een arbeidsovereenkomstkan door
dewerkgever niet worden opgezegd
op grond van geslacht, burgerlijke
staat of nationaliteit of als de werk-
nemer zich op deze discriminatie-
verboden beroept. Bevalling, het
overgaan van de onderneming, of
een deel daarvan, naar een andere
eigenaar of het lidmaatschap van
een vakbond zijn ook geenredenen
om een arbeidsovereenkomst op te
zeggen.
In de nieuwe wettelijke regeling
wordt de rol van derechter bij het
toetsen van ontslagen beperkt. Nu
kan de rechter een uitspraak doen
op basis van het feit dat hij een op-
zegging kennelijk onredelijk 'acht.
Straks moet het kennelijk onrede-
lijk 'zijn.

Er komt een speciale regeling voor
collectief ontslag. Indien de vak-
bonden daarmee akkoord gaan kan
de wachttermijn voor de directeur
van het GAB bekort worden en zul-
len individuele ontslagaanvragen in
één ronde worden afgedaan.

Pastoor hele
nacht gebonden

in pastorie
va„ j ~ De 60-jarige pastoor
f" 1 de Sint Willebrordesparo-

in het Brabantse Mill heeft
rja nacht van zondag op maan-
bn ,aan handen en voeten ge-
Hart

Cn 'n z^n Pasto"e gelegen
Zn } was overvallen,

laat werd de pas-
j^ol- overvallen door twee ge-

npaS .de en gewapende man-
j. n- Die braken een kluis open.
.y- is nog niet bekend wat
rj aruit is ontvreemd.

overvallers zijn de pastorie„ , ner>gekomen via een open-
Wt'°ken raam. Ze bonden de
«stoor niet alleen aan handen

voeten maar plakten ook nog
mond en ogen dicht met, 'stermorgen kwam de huis-

gorHdster' ZiJ ontdekte dat de
,j, «ïjnen nog waren gesloten.
s en 9°k nog een deur van de

cristie bleek open te staan,
ze de politie. Die

2i; de pastoor op de grond in«n werkkamer.
A Politie heeft in overleg met

offiCjer van justitie het regio-
ge e bijstandsteam bij elkaaroepen om de zaak te onder-den.

Hetweer
lSJ; wind en buien
'epf .e westzijde van een

SSie Doven ac Oostzee
"°orH niet een krachtige
»tjn,i Westelijke stroming on-
►oerif en koude lucht aange-

Waarm af en toe vee'

'l*Wftiu. ng voorkomt. Uit deze
g vallen plaatselijk

Waarvan een enkele
Sepaard kan gaan met

W; en onweer. De wind
S>rH Vriï krachtig uit het
"Ufln esten- verwachte
iW aBJtemperatuur is 7 gra-

annacht daalt het kwik
bun, Waarden rond het vries-
"*ch't Cn treedt er plaatselijk
S^nd rst op- Na mor£en
Voo er buien en meer zon.
'refj. actuele informatie be-
<Unf "de het weer in Limburg
_/' « bellen 06-91122346.

Felle kritiek
na incident

reactor Biblis
Van onze correspondent

BONN - De Westduitse autoriteiten
hebben gisteren in alle toonaarden
ontkend dat vorig jaar december bij
een storing in de kerncentrale Bi-
blisA in Hessen het gevaar heeft be-
staan van een kernsmelting, zoals
twee jaar geleden in Tsjernobil.
Wel werd toegegeven dat door men-
selijk falen een zeer geringe hoe-
veelheid radio-activiteit in de lucht
was gekomen. Deze zou ver onder
de hoeveelheid hebben gelegen
waarbij de autoriteiten op de hoogte
moeten worden gesteld.
De verantwoordelijke bewindslie-
den in Bonn en in de deelstaat Hes-
sen reageerden op de publicatie in
een Amerikaanse tijdschrift waarin
werd gesproken over een zeer ern-
stig ongeval, waarbij het risico van
kernsmelting had bestaan. Volgens
het blad 'Nucleonics Weekly' waren
alle gegevens over het incident tot
'bedrijfsgeheim' verklaard. Het blad
was door de Amerikaanse controle-
instantie voor kernreactoren, NRC,
op de hoogte gesteld van de bijna-
ramp. In de VS zou verontwaardigd
zijn gereageerd op het geheimhou-
den van de omvang van de storing.

Eerste contract met DSM gesloten

Limburg betaalt
verbetering van

Intercity zelf
HEERLEN - Het Rayon Zuid-
Limburg van de NS betaalt een
half miljoen gulden voor de ver-
beterde Intercity-verbinding
Randstad-Heerlen. Het rayon
komt aan dit geld door gebrui-
kerscontracten af te sluiten met
ondernemingen in Zuid-Lim-
burg. In feite betaalt Limburg dus
de verbetering van de treinverbin-
ding zelf. De NS hebben in het
verleden gedaan, alsof deverbete-
ring van de Intercity tussen de

Randstad en Heerlen een 'troost-
prijs' was voor de opheffing dit
jaar van het Miljoenenlijntje.
Vanaf mei 1989 rijden er twintig
Intercity's per week meer naar
Heerlen. De Intercity Zandvoort-
Heerlen (in vaktermen de 900-se-
rie genoemd) rijdt nu alleen over-
dag rechtstreeks naar Heerlen. Op
zondag rijdt er geen enkele trein
rechtstreeks van Zandvoort naar
Heerlen. Daar komt dus nu veran-
dering in.

De extra kosten voor dieverande-
ringen bedragen een half miljoen
gulden. Het ziet ernaar uit dat het
Limburgse bedrijfsleven voor die
half miljoen gaat zorgen, via ver-
bruikerscontracten met de NS.
DSM heeft als eerste voor een be-
drag van 965.000 gulden zon con-
tract afgesloten voor 16.000 dag-
kaarten en 4.500 enkele reizen.
DSM kan zelf die kaartjes uit-
schrijven voor de dagen waarop
DSM'ers naar de Randstad moe-
ten en weer terug.

Het DSM-contract is echter niet
genoeg om dat half miljoen op ta-
fel te brengen om deIntercity ook
's avonds en op zondag tot in
Heerlen te krijgen. Er zullen nog
meer bedrijven gebruik moeten
gaan maken van de diensten van
de NS en daarom wordt in het
voorjaar van 1989 met een promo-
tiecampagne begonnen in de re-
gio Oostelijke Mijnstreek.

„Ik verwacht geen problemen om
die extra reizigers de trein in te
krijgen. Duizend per week moet
makkelijk haalbaar zijn," zegt
Chef Passage van de NS J. van
Druten, in het weekblad 'Koppe-
ling' van de NS.
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Gewonde bij
treinbotsing

Van onze correspondent
GOUDA - Twee reizigerstreinen
zijn gisteravond op het stations-
emplacement van Gouda door
nog onbekende oorzaak met el-
kaar in botsing gekomen. Een
passagier raakte daarbij gewond
en is met botbreuken in een zie-
kenhuis opgenomen.
De botsing ontstond toen de stop-
trein uit Boskoop het station
kwam binnenrijden juist op het
moment dat de stoptrein van
Gouda naar Rotterdam vertrok.
De treinen raakten elkaar met vrij
geringe snelheid en liepen lichte
blikschade op.Leiding door bulldozer kapot getrokken

Twee slachtoffers
bij gasontploffing

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In een woning
in Maastricht heeft gistermiddag
de vrouw des huizes bij een gas-
ontplofF"*" die een enorme steek-
vlam tot gevolg had, ernstige
brandwonden opgelopen. Haar
tweejarig dochtertje werd door de
explosie vanuit de woonkamer de
straat op geslingerd. Het kind, dat
een shock en snijwonden opliep,
overleefde de tuimeling doordat
het in de mulle grond van een
graafsleuf terecht kwam. Haar va-
der en vierjarig broertje liepen
een shock op. Beiden konden la-
ter op de dag terugkeren naar hun
woning, die op de benedenverdie-
ping vrij aanzienlijke schadeheeft
opgelopen.

De ontploffing deed zich even

vóór half één voor in de kelder
van de woning van het gezin Kie-
vits aan de Glacisweg in de wijk
Sint Pieter. Met behulp van een
bulldozer werden daar graafwerk-
zaamheden verricht voor het ver-
nieuwen van de riolering. Bij een
manoeuvre van de bulldozerwerd
een gasleiding scheefgetrokken.
Het vermoeden van de machinist

dat daardoor mogelijk een lekka-
ge was ontstaan, werd bevestigd
toen hij voor alle zekerheid in de
woning van het gezin Kievits
poolshoogte kwam nemen. Hij
verdween vervolgens om de be-
drijfsleider van de situatie op de
hoogte te stellen.

In dat korte tijdsbestek wilde de

38-jarige vrouw des huizes een
kijkje nemen in de kelder, omdat
van daar gaslucht opsteeg. Op het
moment dat zij het licht in de kel-
der ontstak, ontstond een ontplof-
fing en stond zij in het brandpunt
van een enorme steekvlam.

Haar tweejarig dochtertje Eva, dat
in de voorkamer op een stoel voor
het raam naar de bedrijvigheid op
straat volgde, werd door de lucht-
druk van de ontploffing dwars
door de ruit naar buiten geslin-
gerd.

Het kind kwam enkele me-
ters verderop terecht in de reeds
door bulldozers omgewoelde
grond van een graafsleuf.

" zie verder pagina 15

" Een bejaarde buurman
bleek zo van streek van de
ontploffing dat hij niet meer
bij machte was op eigen be-
nen te staan. Hij moest door
twee politiemannen naar
het busje worden gedragen
voor vervoer naar het poli-
tiebureau.
Foto:WIDDERSHOVEN

Leger Israël
doodt meisje

JERUZALEM - Israëlische solda-
ten hebben gisteren een 12-jarig
schoolmeisje doodgeschoten. Het
meisje werd getroffen door een ko-
gel nadat de militairen met stenen
waren bekogeld door schoolmeis-
jes. Zij is het 329eslachtoffer sinds
de Intifada (opstand) op 9 decem-
ber 1987 begon. In de strijd zijn elf
Israëliërs om het leven gekomen.
Palestijnen bereiden zich voor op
verdere stakingen en protestacties
om het begin van de opstand in de
bezette gebieden, een jaar geleden,
te herdenken.

Argentijnse kolonel stelt eisen

Leider muiterij
nog in kazerne

BUENOS AIRES - Mohamed Ali
Seineldin, de leider van de jong-
ste militaire opstand in Argenti-
nië, bevindt zich nog altijd met
een aantal getrouwe soldaten op
de garnizoensbasis Villa Martelli
bij de hoofdstad Buenos Aires.
Dat hebben verslaggevers gister-
avond (Nederlandse tijd) ter plaat-
se geconstateerd.
De 54-jarige kolonel zegt op de ba-
sis te zullen blijven totdat het mi-
litaire oppercommando „tege-
moet komt" aan eerder met hem
gemaakte afspraken. Over de in-
houd van die afspraken wil hij
weinigkwijt. Chefstaf Dante Cari-
di en Seineldin zouden overeen-
gekomen zijn „bloedvergieten te
voorkomen".
Zowel Caridi als Seineldin willen

dat de militaire macht in Argenti-
nië wordt „geherstructureerd".
Dat althans zegt de opstandelin-
genleider. Op het ministerie van
defensie is niet op zijn uitlatingen
gereageerd. Ook was geen woord-
voerder van presidentRaul Alfon-
sin voor commentaar bereikbaar.
Zondagavond meldde het militair
gezag in een officieel communi-
qué het eindevan de opstand, de
derde in anderhalf jaar. Ooggetui-
gen evenwel stellen dat de militai-
ren op de basis Villa Martelli nog
steeds wapens dragen en in ca-
mouflage-uitrusting gekleed
gaan.
Volgens president Raul Alfonsin
is er geen enkele concessieaan de
rebellen gedaan, iets waaraan de
meeste Argentijnen twijfelen.

Politie neemtvalse snippen
in beslag
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Extra voorstellingen
'Trijn de Begijn'

MAASTRICHT - Twaalf uitver-
kochte voorstellingen telde de
Trijn de Begijn-productie van de
Maastrichtse Operette Vereni-
ging. Afgelopen weekend werden
de twee laatste uitvoeringen in
deze reeks van de 'kemikken-
opera' van Fons en Guus Olter-

dissen gegeven in de Maastricht-
se schouwburg.

Die hadden de succesvolle serie
opvoeringen moeten besluiten
van het 75 jaaroude werk in een
eigentijdsevisie ('met hetoog van
nu kijken naar Trijn van vroeger')

van regisseur Frans Meewis en
met een Mariëtte Janssens voor
wie de rol van Trijn op het lijf ge-
schreven is. Omdat echteraan de
enorme belangstelling voor deze
productie met twaalf voorstellin-
gen niet voldaan kon worden, is
besloten om in de laatste twee
weekends van mei 1989 nog
eens zes uitvoeringen van 'Trijn
de Begijn' in de 'Bonbonnière' te
geven. Om Poolse toestanden
aan de kassa van de Maastricht-
se schouwburg te voorkomen zijn
de data tijdig bekendgemaakt:
19/20/21 en 26/27/28 mei.

Kunstbeurs gaat in 1989 niet door

Bestuurscrisis
bij Trajecta

door jos frusch
HEERLEN - Er heersen grote bestuurlijke problemen bij de stichting Trajecta,
dieom de twee jaar de grote beurs met Limburgse kunst organiseert. Voorzitter
Lei Alberigs heeft om gezondheidsredenenen uit onvrede met het functioneren
van enkele bestuursleden zijn functie neergelegd. Secretaris René Maassen
heeft na een knetterende ruzie met Alberigs - en plein public op Trajecta 87 -
eveneens bedankt en de bestuursleden Harrie Tilly en Ineke Kuypers zijn even-
eens vertrokken, omdat zij zich niet meer konden verenigen met het gevoerde
beleid. Daar komt nog bij dat de betrokkenheid van Alberigs'-protegée Wim
Cremers en Jan Vollenberg, respectievelijk advisseur en afgevaardigde van de
Culturele Raad Limburg in het Trajecta-bestuur, tot een minimum is geredu-
ceerd. Hun ambitie om het voorzitterschap van Lei Alberigs over te nemen viel
in een onderlinge machtsstrijd ten gunste van geen van beiden uit.

Lei Alberigs, geestelijke vader en stu-
wende kracht achter Trajecta - de
beeldende kunstmanifestatie, die be-
doeld ister promotie van de Limburgse
beeldende kunstenaars - is een teleur-
gesteld man. De manier waarop hij
door eigen bestuursleden werd tegen-
gewerkt, heeft zijn sporen achtergela-
ten: „Ik had Trajecta volgend jaarvoor
één keer in het kader willen plaatsen
van de viering van 150 jaarbeide Lim-
burgen. Met het MECC waren daar-
over al vergevorderde afspraken ge-
maakt, maar op het laatste moment
heeft het bestuur de zaak afgewezen.
In plaats daarvan wilde Jan Vollenberg
Russische kunstenaars op Trajecta 89
brengen. Daar was ik fel op tegen: Tra-
jecta is een kunstbeurs, dieLimburgse
kunst wil promoten. Daar hebben Rus-
sen niets te zoeken."

Drie weken geleden hebben vier over-
gebleven bestuursleden-Lei Alberigs,
Jan Vollenberg, Loek Hustinx en Jan
de Boer - vergaderd en zich bezonnen
over de toekomst van Trajecta. „Het is
duidelijk geworden, dat Trajecta in
1989 niet haalbaar is", aldus Alberigs.
„Bovendien kun je met deze bestuurs-
samenstelling een dergelijke kunst-
beurs niet organiseren. Het is dringend
noodzakelijk, dat er nieuwe bestuurs-
leden komen, anders zou er wel eens
nooit meer een Trajecta kunnen ko-
men."

Overigens heeft Lei Alberigs zijn oor-
spronkelijkeplannen voor komend jaar
toch doorgezet. Hij heeft een alterna-
tieve Trajecta georganiseerd, waaraan
zes Nederlands Limburgse beeldhou-
wers en zes Belgisch Limburgse schil-

ders zullen deelnemen. In Beek en Zu-
tendaal zal deze expositie in de maan-
den juni, juli en augustus te zien zijn.
Over de definitieve toekomst van Tra-
jecta beslist het bestuur - of althans
wat daarvan over is- op 31 december. " Lei Alberigs, een teleurgesteld man

Expositie van Limburgs Volkskundig Centrum

'Het volkse Kerstfeest
in prenten en beelden'

LIMBRICHT - Vrijdag 9 december
opent het Limburgs Volkskundig Cen-
trum, kasteel Limbricht, zijn deuren
voor een tentoonstelling die gewijd is
aan Kerstmis in de volkse sfeer. De
tentoonstelling wordt donderdag 8 de-
cember om 19.30 uur officieel ingeleid
door directeur Prof. Dr. S. Top. Het
welkomstwoord spreekt Dr. J.C.
Schlösser, voorzitter van de Stichting
Limburgs Volkskundig Centrum. Na
een rondleiding volgt om 20.15 uur een
receptie.

Nu eens geen verzameling kerststallen
van grote waarde maar kerstvoorstel-
lingenop prent, in keramiek, porcelein,
was, zijde, paarlemoer, in een van op-
zet bescheiden, maar interessante uit-
stalling. De spullen dateren voorname-
lijk uit de negentiende en twintigste
eeuw. Ze dragen het stempelvan 1830
tot 1940. De voorstellingen betreffen
alle gebeurtenissen uit de kerstcyclus,
vanaf de volkstelling door keizer
Augustus tot de vlucht naar Egypte. De
collectie behoort toe aan een en de-
zelfde verzamelaar, Alfons Claes, een
gepensioneerde mijnopzichter uit
Heusden-Zolder (B), die een uitgebrei-
de en uiterst merkwaardige verzame-
ling van devotionalia heeft opge-
bouwd. Een toegevoegde verzameling
kerstpostzegels behoort aan de Ne-
derlander Hans Jongmans uit Heus-
den-Zolder.

Allerhande
Kleurige papieren vouwstaljetjes zijn
waarschijnlijk gemaakt voor kinderen,
misschien ook bedoeld voor degenen
die wel een goedkope aanvulling wil-
den op de kerstboom, waarbij de na-
druk toch op de versierde boom werd
gelegd. Porceleinen borden en kannen
met kerstvoorstellingen dragen het sig-
natuur van J.B. Capellenaars, Jemma-
pes (B) of de Sphinx-Céramique,
Maastricht. Koppen met schotels uit
Nimy dateren van 1870. Er zijn typi-
sche kerstvoorstellingen bij, zoals een
terracotta kerstgroepje uit de 18e
eeuw, in een houten schrijn. Een schil-
derijtje in paarlemoer komt uit Jeruza-
lem. Talrijke wijwaterbakjes dragen
een kerstvoorstelling. Een negentien-
de eeuws wassen kerstkindje ligt op
een bedje van stro. Rond het kindje
een papieren versiering. Handge-
maakt allemaal, met natuurmateriaal.
Dan is er het kersttafereel uit rijstdeeg

onder een glasstolp, zijn er de illustra-
ties, litho's in oude kerk- en evangelie-
boeken uit de 18e eeuw. Merklappen
hebben kerstmotieven. Een vitrine is
ingericht met mondgeblazen kerstbal-
len uit de vorige eeuw. Prachtige Parij-
se kantprentjes in kleur zijn er te zien,
en 'Drei-König-Settel', diein de stallen
plachten te worden gehangen ter be-
scherming van het vee. In totaal be-
slaat de tentoonstelling , metruim hon-
derd voorwerpen, drie zalen óp de &ar-
ste verdieping. In de stal van het kas-
teel staat een kerstgroep uit Roosteren
opgesteld.

De kerstboom in Nederland stamt uit
de 19e eeuw. Hij kwam vanuit Duits-
landovergewaaid. De Duitse kolonie in
Amsterdam en Zondagsscholen heb-
ben hem geïntroduceerd. De boom
maakte zon opgang, dat het kerstge-
beuren zelf op de achtergrond raakte
en de boom de overhand kreeg. Toch
gaan, volgens de inrichters van de ex-
positie - datzijn directeurProf. Dr. Ste-
faan Top, wetenschappelijk functiona-
ris Eddy Tielemans en conservator
Drs. Kitty Jansen-Rompen - de kerst-
boom en de kerststal momenteel nog
altijd samen. Hoewel men zich kan af-
vragen in hoeverre deze kerstal nog
religieuze betekenis heeft, dan wel als
ornament wordt toegevoegd.

De VVV Sittard komt op 26 december,
Tweede Kerstdag, met een kerstroute.
In deze route wordt de levende kerstal
uit Nieuwstadt opgenomen, evenalsde
kerstexpositie in Limbricht. Omdat
kerstmis het feest van het kind is, is
Limbricht daarop ingesprongen met
Doe-dag-activiteiten. Zoals het zelf
maken van kerstkaarten. Na afloop
krijgen de kinderen een snoeperij van
de kerstboom. De tentoonstelling, tot
en met 15 januari, is geopend van
dinsdag tot en met vrijdag 13-17 uur,
zaterdag en zondag 14-17 uur.

recept h. Meijer

Gevulde venkelknollen
Benodigdheden voor 4 personen: 4
venkelknollen, zout, 100 g ham,
250 g geraspte belegen Edammer-
kaas, 30 g boter, 30 g bloem, 2M: dl
melk, peper, mespunt nootmus-
kaat, boter en peterselie.

Snijd de schoongemaakte venkel-
knollen doormidden en kook de
groente 30 minuten in water met

snufje zout. Hol de gehalveerde
knollen uit en snijd de inhoud
evenals de ham klein. Meng de fijn-
gesneden venkel en ham en 100 g
kaas goed door elkaar.

Smelt de boter, voeg de bloem toe
en schenk de melk erbij. Schep het
venkelmengsel door de saus en
breng op smaak met zout, peper en
nootmuskaat.

Vul er de venkelhelften mee, leg de
groente in een beboterde ovenvas-
te schaal, strooi er de rest van de
kaas over en verdeel er enkele
klontjes boter over.

Plaats de schotel ca. 15 minuten in
de op 200°C. - stand 4 - voorver-
warmde oven. Gameer de venkel
met een toetje krulpeterselie.

George Pieterson fenomenaal gastsoli

Sharon Quartett
maakt indruk

KERKRADE -Tijdens het tweede con-
cert in de serie Te gast bij het Sharon
Quartett' hebben de vier Roemeense
musici zich gerevancheerd voor de
vooral stylistisch matige prestatie, die
tijdens het eerste concert in deze serie
werd geleverd. Afgelopen zondag
bleek het ensemble in het Wijngracht-
theater van Kerkrade meer raad te we-
ten met het expressief romantische ka-
rakter van de jongeBeethoven en We-
bem en de rijpe Brahms, dan met de
fijnzinnige subtiliteiten in Boccherini's
strijkkwartetten. Bovendien maakte de
fenomenale klarinettist George Pieter-
son zondag veel meer indruk dan de
gitariste Susanne Mebes vijf weken
geleden.
Dat musici, wanneer ze zich weder-

zijds positief beïnvloeden, boven z*
zelf uit kunnen stijgen werd weer et
bewezen met de uitvoering van
Klarinet Kwintet opus 115 van Job
nes Brahms. Een uitvoering, die 1
onderscheidde door gedreven ens<
blespel, muzikale overtuigingskra
van het begin tot het einde en v(X
door een kwintetklank, die de klank'
dom en -pracht van deze schitter*
compositie in al hun grootsheid &
uitkomen. George Pieterson, soM
rinettist van het Concertgebouw j
kest, was de grote inspirator tijd'
deze uitvoering, niet in de laaf
plaats door zijn geweldige toon*
ming: hij leek het geluid wel te boe'
ren, zo naadloos vermengde zich
klarinetklank met die van het sï
kwartet. Er werd bovendien met eü
me intensiteit en expressiviteit gen*
ceerd, wat resulteerde in een aderrt
nemen mooie uitvoering, vooral in
meeslepende adagio. Tot vier keef
moesten de musici terugkeren ore
staande ovatie van het goed opg*
men publiek in ontvangst te mogen
men.

Ook voor de pauze had het Shaij
quartett in de Langsamer Satz van \
ton Webern en in helKwartet opusj
nr. 4 aangetoond, veel affiniteit te Ij
ben met inhoud en karakter van dj
muziek, al kon ik mij niet aan de \<A
onttrekken, dat er soms wat nond
lant werd gemusiceerd. IntonaJfoutjes en onzekerheden in ensemï
spel waren daarvan het gevolg. Dej
Roemeense musici wisten door jj
verrassende en consequent uiHj
werkte dynamische schakeringen!
spanning in deze composities ecjj
goed vast te houden, waarmee 1
eens werd aangetoond, dat het Srtfj
Quartett voor een verrijking van hetj
mermuziekaanbod zorgen kan.

Jos Fntf

Expressie
speelt

eenacters
WELTEN-HEERLEN - Speelgroep
Expressie uit Weiten heeft momenteel
twee eenacters in studie, die komende
zaterdag (10 december) in première
zullen gaan: Nocturne en Het Kamer-
schut van Herman Heijermans. De
première heeft plaats in het Gemeen-
schapshuis te Weiten en begint om
20.30 uur. Reprises staan geprogram-
meerd op zondag 11, zaterdag 17 en
zondag 18 december, steeds in dezelf-
de lokaliteit.
De eenacter Nocturne is een dramati-
sche schets, die zich afspeelt op een
gewone zomeravond. Het is drukkend
en erg benauwd. Roeland, de hoofdfi-
guur gaat gebukt onder enorme gewe-
tenswroegingen, waarvan niemand de
reden kent. Samen met de ontlading
van het onweer komt de ontknoping.
Het Kamerschut is een klucht, even-
eens in één bedrijf. Het stuk speelt zich
af in een huiskamer, waarin jonge
ouders hun kind achter een scherm
hebben gelegd ter bescherming tegen
de muizen. Er wordt van allesover het
jonge kind gezegd. Maar weten de
aanwezige personen wel wat ze zeg-
gen?

Kaartreservering is mogelijk via
5045-753212 (tussen 17.00 en
18.00 uur).

Oplossing
van
gisteren -e-- o - -
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De Kerkraadse Rodahal is morgen het podium vooil
de wereldkampioen AKROGYM: Bulgarije.
De Bulgaarse gymnasten starten inKerkrade met cc va

promotietoer die door heel Nederland voert. -
WÊÊÊÊt-y ■

:-': _ï_____iÉl__i \\\^^^

Adembenemende M
evenwichtsoefeningen, " W\
verbazingwekkende *.

drievoudige salto's en andere j
spectaculaire stunts zullen m
elkaar in snel tempo opvolgen. M ü

In het flitsende programma zijn Ë W J-
evenwicht- en tempo-oefeningen M
voor paren en groepen verwerkt in mmf Hm ui.
één choreografisch geheel. jM ■ v
Aan deze wervelende show werkt j ipF J
ook een aantal Limburgse
verenigingen mee. \
De nationale \
kampioensploegen \
nünitrampolinespringen J
Wilhelmina Bocholtz en de <(

Landgraafse verenigingen _jMfl ■Olympia en Prins Hendrik die *, . _rspectaculair groepssprmgen B^^
over paard en tafel showen. J| ■ mi
Verder geven acte de M ■ :e
présence: Dansgroep Slide, È *
Harmonie St. Caecilia en I
Sparta Venlo.
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voor Limburgs Dagbladlezer



Onvrede over 'vervuilde' bestanden arbeidsbureaus

Gegevens van CBS
werkloosheidscijfer

Van onze Haagseredactie
DEN HAAG - Minister De Koning (Sociale Zaken) heeft beslo-ten gegevens van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS)
te bestempelen als „het officiële werkloosheidscijfer". Daar-door wordt het werkloosheidscijfer optisch fors lager. Volgens
het CBS ligt de werkloosheid op circa 428.000. Dat is 38 pro-
cent minder dan de 678.000 waar Sociale Zaken tot nu toe vanuitging.
Het besluit van De Koning om het
CBS-cijfer als het officiële werk-
loosheidscijfer te gaan hanteren
blijkt uit een brief diehij aan deKa-
mer heeft gezonden. Öp verzoek
van De Koning deed het CBS sinds
enige tyd eigen onderzoek naar de
omvang van de werkloosheid. De
afgelopen maanden werd ook eigen
cyferwerk gepubliceerd. Dit lag
steeds ver onder het cijfer van So-
ciale Zaken. Het verschil lag tussen
30 en 38 procent.
Volgens de minister zullen de CBS-
cijfers voortaan door hem gepubli-
ceerd worden. Het CBS valt formeel
onder Economische Zaken, het mi-
nisterie dat ook ruchtbaarheid gaf
aan het CBS-cijfer. Tot het eind van
deze kabinetsperiode zal nog wel
het oude werkloosheidscyfer ge-
hanteerd worden. Dit om een verge-
lijking met de in het regeerakkoord
gemelde doelstelling inzake werk-

loosheid mogelijk te maken. In hetregeerakkoord stond dat de werk-loosheid in 1990 onder 500.000 moetliggen. Het oude werkloosheidscij-fer zal voortaan echter niet meer ge-corrigeerd worden voor seizoenin-vloeden.

Struisvogels
op Binnenhof
I'LVERSUM - Als het Ram

van drs L. Doren-
ls zijn zin krijgt lopen er dins-
( 1 13 december op het Binnen-

' struisvogels rond. Het insti-
IjJJ' onderhandelt met diverse
a r^nParken over een transport
Pj de dieren naar Den Haag. De

le maakt deel uit van de cam-
s gne 'Operatie Struisvogel' die

§ericht tegen de 'struisvogel-
I 'tiek' van de Nederlandse po-
,ejCl> de „verloederingsmaatre-

" en" van de Nederlandse rege-
ieh en de "toenemende onvei-
j^eidin de samenleving". „Het"Oenhof is één grote zandbak
'/ttet struisvogels", aldus Do-

J_js m een „open brief aan'ec(erlands' politiek".
L■a inleiding voor de nieuwe
i^Pagne is de op handen zynde

die volgens Do-
|6nbos „bij de beesten af' is. In

°Pen briefworden nog andere
aan dekaak gesteld,

Je k °*e mib°enen die aan „ze-.
voorlichting" te-

lkn Aids worden besteed, de, Pl-Uswet en de „sex-winkelsU1Porno".

Bestanden
Er bestond al lang onvrede met het
oude werkloosheidscijfer, omdat dit
gebaseerd was op gegevens van de
arbeidsbureaus. De bestanden van
deze bureaus bleken echter ernstig
vervuild. Er stonden veel mensen
als werkloos te boek die dat niet
meer waren. De afgelopen jarenzijn
enkele acties ondernomen om de
bestanden bij de arbeidsbureaus te
schonen.De resultaten daarvan zyn
tot nu toe niet hoopgevend, zo geeft
ook De Koning toe. In 1989 zullen
dan ook verdere acties op dit punt
worden ondernomen.

By de indiening van de begroting
1989 hanteerde het kabinet naast
het oude officiële werkloosheidscij-
fer ook al het CBS-cyfer. Volgens
het oude cyfer ligt de werkloosheid
volgend jaar op gemiddeld 670.000.
Het CBS gaf een werkloosheid tus-
sen 430.000 en 455.000 aan. Inmid-
dels is al bekend geworden dat bei-
de cijfers, wegens de voorspoedige
economische ontwikkeling, met
10.000neerwaarts bijgesteld moeten
worden.

Wiegel benoemt
Roozemond insmallingerland

k "an onze correspondent

i^WARDEN - De Alkmaarse
1) Durgemeester C. Roozemond
iH J^ordt tijdelijk burgemeester
(fjJ^mallingerland. Commissaris
r, oriinginWiegel heeft dat giste-
re Roozemonds
rii, gaat waarschijnlijk op 1
ityari 1989 in, onmiddellyk na het
o^S van burgemeester Smallen-

>f;go' heeft als commissaris de be-
r tp^id een tijdeüjk burgemees-benoemen als hy dat raad-
isij„acbt. Hij rechtvaardigde zijn
iectSlnë door te wijzen op de
r^'sche tijden", die Smallinger-

W "Urri? 1*1" de rug heeft- Na de be"
verwikkelingen rondom

S< *> v ,nbroek heeft Smallingerland
% college van B en W no-s^^dus Wiegel. Het zal volgens
in tot juni volgend jaar kun-
,rSr> en> voordat er een nieuwe
''4el eester is benoemd.

heeft gisteren een gesprek
r2m met de wethouders en de

tters van de raadsfractiuestriJ^allingerland. Die hebben
«t ?i'em en van harte" ingestemd
s^^ voorstel.

Vsv>^_> zie verder pagina 5

Zes jaar cel
Zuidafrikaanse dienstweigeraar

rjj, ar» onze correspondent
- De Zuidafri-

t*rj e dienstweigeraar Earles Be-

* Joi?isteren door het gerechtshof
*s ja annesburg veroordeeld tot

* fce F gevangenisstraf. De 18-jari-
Vdp 1?1- is hiermee dit jaar de
<h blanke dienstplichtige, die

reden tot de maximale ge-
*rr jell'|straf werd veroordeeld.
"fig6

dit jaar overkwam dat de 26-
Mere ■ avid Bruce- Minstens 143
*at pj°n?e, blanke Zuidafrikaneneenzelfde lot te wachten.
Kr oiSke afk°mstig uit een luxueuze

8, v Woonwyk van Johannes-
rj' a. er.klaarde tegenover de rech-

*t hpJfyn christelijke overtuiging
r^aa Verb»edt om in het Zuid-
3er e teger te dienen. Volgens
St s advocate, Kathy Sathwell,
SSen nar cuent een keus maken

hpt wetten van God en die
|.Bfle i land. Tijdens het verhoor
Sst^Tester de relatie tussen de
r^. h nt en bet apartheidssys-
*Hilc j * v°lgens hem verantwoor-
dt10,:s geweest en nog steeds is\. "^enselyk lydenen vernede-

Bert de Vries
uit ziekenhuis

DEN HAAG - CDA-fractievoor-
zitter Bert de Vries heeft gisteren
het ziekenhuis verlaten. Hij blijft
voorlopig nog thuis in afwachting
van de resultaten van nader me-
disch onderzoek. De Vries werd
op 22 november met acute buik-
klachten opgenomen in een zie-
kenhuis in Rotterdam.

Invullen formulieren vaak te moeilijk

Drieduizend maal
overtreding van

mestboekhouding
AMSTERDAM - Het Openbaar Mi-
nisterie heeft dit jaar 3.000 veehou-
ders in Nederland bekeurd wegens
het overtreden van de Wet rond de
mestboekhouding. Voor veel vee-
houders is die wet zo ingewikkeld
dat het invullen van formulieren
daaromtrent hen boven de pet gaat.

Dit bleek gisteren in Amsterdam,
waar de economische politierech-
ter, mr W. van der Schroeff, acht
Noordhollandse veehouders tot 500

gulden boete veroordeelde wegens
het niet ofte laat invullenvan de be-
treffende formulieren rond de mest-
stoffen. Dit bedrag is gelijk aan de
boete voor veehouders, die wel in-
gingen op het schikkingsvoorstel
van het Openbaar Ministerie en het
dus niet tot een rechtzaak lieten ko-
men.
De mestboekhouding werd inge-
steld door de overheid met als doel
de meststoffenproblematiek binnen
de perken te houden. Via formulie-

ren moeten veehouders opgeven
hoeveel mest hun dieren produce-
ren. Komt die hoeveelheid boven
een bepaald maximum, dan wordt
daarover een heffing geheven. Uit
de opbrengst wordt onder meer on-
derzoek naar oplossingen van de
mestproblematiek gefinancierd.

" Actievoerders van Greenpeace probeerden gisteren met behulp van rubberboten te voorko-
men dat het Zweedse schip 'Sigyn', datradio-actief afval vervoert, de haven van het Westduitse
Emden kon binnenlopen. De politie legde een schip van de milieu-organisatie, de 'Moby Dick',
aan de ketting. De bemanning, evenals een twintigtal journalisten werd meegenomen. Green-
peace wilde met de actie protesteren tegen de verscheping van 24 gebruikte splijtstoven uit de
kernreactor Kahl in de deelstaatBeieren.

Te laat
Veel veehouders echter begrepen
nietsvan depapierwinkel, diezij in-
eens toegestuurd kregen. Te laat
versturen, omdat eerst inlichtingen
moesten worden ingewonnen bij
deskundigen van de Algemene In-
spectiedienst, was het resultaat.
„Ik begryp dat de boeren klagen,
maarer is geenandere mogelijkheid
om de meststoffenproblematiek aan
te pakken. Wie als zelfstandig land-
bouwer wil werken zal deskundig
genoeg moeten zijn dit alles te be-
grijpen. Het drastisch terugbrengen
van de veestapel zou anders de
overmijdelijke andere oplossing
zijn geweest", aldus economisch of-
ficier van justitiemrFransen.

binnen/buitenland

Vader geestelijk gehandicapt meisje vol goede hoop

Overplaatsing Jolanda
slechts kwestie van tijd

Van onze correspondent
DRACHTEN - De overplaatsingvan het geestelijk gehandicapte
Reisje JolandaVenema naar een
«ïdere zwakzinnigeninrichting,P volgens haar vader nog eenKwestie van tyd. „Er is nog geen
Plossing, maar wij gaan in
edere geval volgende week eenJpjkje nemen in Sappemeer. Mis-zien dat de instelling daar dePPlossing kan aandragen. Ook de

vniuecteur van de geestelijke
" °iKsgezondheid in Leeuwarden
* druk bezig, zodat ik goede
"f>op heb dat Jolanda binnen"et al te lange tijd een mens-
jT^rdige verzorging krügt", steltrfvader Dick Venema.
r>landa zit al sinds 1983 alleen,

naakt en vastgebonden, opgeslo-
ten in een kale ruimte van de
zwakzinnigeninrichting Hendrik
van Boeijen Oord te Assen. Na de
publikaties het afgelopen week-
eindeover haar mensonwaardige

bestaan, is de familie bedolven
onder de reacties. Ook kwamen
er veel schriftelijke reacties by
het echtpaar binnen. Het waren
grotendeels instemmende gelui-
den.

Dick Venema: „Die mensen be-
grepen, dat het onze laatste mo-
gelijkheid was om Jolanda uit
die kale ruimte te krygen. Dat de
publiciteit zoeken de enige kans
was, die ons overbleef om haar

los van de muur te krijgen. Het
was een noodkreet en niets an-
ders".

Dick en Tiny Venema wijzen er
met nadruk op, dat zij met de pu-
bliciteit niet alleen Jolanda voor
ogen hadden. „Als bestuurlid
van het werkverband van vereni-
gingen van ouders rond interna-
ten heb ik ook de andere schrij-
nende gevallen voor ogen. Ik
denk dat er in Nederland weleen
honderd Jolanda's zyn".

J. Euwema, inspecteur van de
geestelijke volksgezondheid in
Leeuwarden gaat deze week nog
naar Assen om te pleiten dat er

voor Jolanda een andere behan-
delingkomt. „Ik zal danook ster-
ke druk uitoefenen om tot over-
plaatsing naar een andere instel-
ling over te gaan. Te meer daar
de ouders daarmee instemmen".
Wel wijst Eeuwema er met na-
druk op dat overplaatsing niet
zomaar gaat. „Ik hoef alleen
maar op de onaanvaardbare lan-
ge wachtlijsten te wyzen. Wach-
ten tot er plaats vry is voor Jolan-
da, datkan evenmin.Dan zou het
nog weleens een jaartje kunnen
duren. Dat moet in dit schrijnen-
de geval worden voorkomen".

" zie verder pagina 5

Troepen ingezet tegen
betogers Azerbajdzjan

MOSKOU - DeRussische autoritei-
ten hebben zondag troepen ingezet
om mensenmassa's die zich hadden
verzameld op het centrale plein van
de hoofdstad van Azerbajdzjan, Ba-
koe, te verdrijven. Demonstranten
zijn gisteren begonnen zich op an-
dere plaatsen in de stad te verzame-
len.
Dit heeft een woordvoerder van het
ministerie van buitenlandse zaken
in Azerbajdzjan maandag verklaard.
Volgens woordvoerder Elsin Bagi-
rov van het ministerie van buiten-
landse zaken in Azerbajdzjan is be-
sloten militairen in te zetten toen de
betogers weigerden in te gaan op

oproepen van de burgemeester en
de militaire bevelhebber om zich te
verspreiden. „De troepen gebruik-
ten geweld en hebben het plein ont-
ruimd", aldus Bagirov. Hij ging niet
nader in op welke vorm dat geweld
had aangenomen, maar hij zei wel:
„Ondanks geruchten van het tegen-
deel kan ik hierbij categorisch ver-
klaren dat er geen doden zyn geval-
len, maar hoeveel mensen gewond
zijn geraakt weet ik niet".
Volgens de woordvoerder kwamen
mensen gisteren op verscheidene
plaatsen in Bakoe byeen. Velen
hadden naar aanleiding van de ge-
ruchten over doden op zondag
zwarte vlaggen meegenomen. De in-
cidenten vonden plaats op het Le-
ninplein, waar sinds het opnieuw
oplaaien van de etnische onrust inAzerbajdzjan en Armenië twee we-
ken geleden dagelijks tienduizen-
den mensen bijeenkomen om te
protesteren tegen de Armeense eis
dat het autonome gebied Nagorny
Karabach by Armenië wordt ge-
voegd.
De jongste onlusten tussen de twee
gemeenschappen hebben aan min-
stens 28 mensen het leven gekost. In
totaal zijn meer dan 60 mensen ge-
dood sinds de moeilijkheden tussen
het christelijke Armenië en het isla-
mitische Azerbajdzjan tien maan-
den geleden begonnen.
Het officiële Sovjetrussische pers-
bureau Tass berichtte zondag dat er
een speciale commissie in het leven
is geroepen om zich over de proble-
men te buigen. In de commissie
hebben afgevaardigden van beide
Sovjetrepublieken zitting, alsmede
ledenvan het politburo van de com-
munistische party.
Uit de hoofdstad van Armenië, Jere-
van, wordt gemeld dat daar zondag
een massabetoging is gehouden uit
protest tegen de nieuwe weigering
van Moskou Nagorny Karabach bij
Armenië te voegen.

# Passerende dorpelingen werpen een blik op het levenloze
lichaam van een visser, die als gevolg van de verwoestende
orkaan in Bangladesh van vorige week op het strand werd
geslingerd. De cycloon heeft naar wordt gevreesd aan
10.000 mensen het leven gekost. Volgens de Bengalese auto-
riteiten zijn tot dusver de lijken geborgen van ruim 2.000
mensen. Maar er worden nog 15.000 mensen vermist, onder
wie mensen dieop de eilandjes voor dekust wonen,vissers,
boswachters en schepelingen. De autoriteiten hebben nog
geen indruk kunnen krijgen van de omvang van de ramp
omdat de telefoonverbindingen met de getroffen zuidweste-
lijke gebied zijn uitgevallen. De cycloon, die gepaard ging
met windstoten van 170 kilometer per uur, verwoeste mil-
joenen huizen, en vernietigde de oogst over een oppervlakte
van 2.000vierkante kilometer. 2,5 miljoen mensen zijn dak-
loos geraakt.

Shamir: drie
weken uitstel
bij formatie

JERUZALEM - Chaim Herzog, de
president van Israël, heeft gisteren
de demissionaire premier, Yitzhak
Shamir, drie weken extra detyd ge-
geven om een regering te vormen.
Herzog dringt er bij Likoed-leider
Shamir en bij Shimon Peres, de lei-
der van de Arbeiderspartij, op aan
hun tegenstellingen te overwinnen.
Mocht premier Shamir over drie
weken nog niet in de formatie van
een nieuwe regering zijn geslaagd,
dan dient Herzog krachtens de Is-
raëlische wetgeving een ander aan
te wyzen. De president dringt aan
op een nieuwe coalitie van Likoed
en Arbeiderspartij.
Gisteren werd bekend dat Shamir
de steun heeft verworven van twee
orthodox-religieuze partijtjes. Daar-
mee beschikt de eerste-minister
over de steun van 65 van de 120 af-
gevaardigden in de Knesset, het Is-
raëlische parlement.

PUNT PUIT
Treinongeluk
" In de Japanse hoofdstad To-
kio zijn gistermorgen twee do-
den en 92 gewonden gevallen
toen een forensentrein op een
station inreed op een stilstaan-
de personentrein. Volgens de
politie viel onder de passagiers
één dode en kwam ook de ma-
chinist van de rijdende trein
om het leven.

Weer vrij

" De Nederlandse journalisten
Gerard Bueters en Frank Moll
die enige tijd hebben vastgeze-
ten in Angola zijn weer vrij.
Het tweetal vertrok op 17 no-
vember met een toeristenvisum
naar Zuid-Afrika, met dè be-
doeling om in Namibië reporta-
ges te maken voor het NOS-pro-
gramma Panoramiek en het
Komitee Zuidelijk Afrika. Op
27 november verdwaalden zij
in het grensgebied tussen Nami-
bië en Angola en werden zij op
Angolees grondgebied door het
regeringsleger aangehouden.

Gekapseisd
" Op de Noordzee is gister-
ochtend een Britse bagger-
schuit gekapseisd. Twee opva-
renden kwamen daarbij om en
één wordt nog vermist. De
overige zeven bemanningsle-
den konden worden gered.

Aangehouden
"De Rotterdamse politie
heeft een 17-jarige jongen aan-
gehouden die heeft bekend
vanwege 'geldgebrek' in Rot-
terdam te hebben geprobeerd
het tasje van een bejaarde
vrouw te roven, met als gevolg
dat het slachtoffer door de
schrik een hartaanval kreeg er
overleed. De jongen wordt vol-
gens de politie verdacht var
diefstal met geweld dedoodter
gevolge hebbende.

Uitgeweken
" Een Oostduitse violist heeft
van een tournee in Japan ge-
bruik gemaakt om naar de
Bondsrepubliek uit te wijken.
De 43-jarige Gerhardt Goebel,
stapte zondagavond in Tokio
op een vliegtuig naar Frank-
furt. Goebel, lidvan het Berlijn-
se Radio Symfonie-orkest, heeftbij de Westduitse ambassade
om asiel gevraagd.

Verhuisd
" Sinds gisteren is de School
Militaire Inlichtingen Dienst
(SMID), in de volksmond de
'spionnenschool', gehuisvest
in een nieuwbouwcomplex op
het terrein van de Simon-Ste-
vinkazerne in het militaire
complex 'Ede-Oost'. Het insti-
tuut was voorheen jarenlang
gevestigdin de Oranje Nassau-
kazerne in Harderwijk, maar
die behuizing was te klein ge-
worden. De school heeft een
vaste staf van tachtig mensen,
onder wie vijf docenten in Sla-
vische talen (voornamelijk
Russisch) en telt gemiddeld
honderd cursisten.

Drugsbende
" De Zwitserse douane en de
narcotica-brigade in Bazel her>
ben de afgelopen drie weken
een bende drugssmokkelaars
opgerold. Ruim 140 kilogram
hasj is in beslag genomen. Er
werden 16 mensen aangehou-
den, voor het merendeelNeder-
landers en jonge Spanjaarden.
Onder de gearresteerden bevin-
den zich een voormalige Neder-
landse politiefunctionaris en
een gepensioneerde schooldi-
recteur.

Gasexplosie

" Bij een gasexplosie in een
slagerij in het Westduitse Gre-
benhain zijn gisteren de slager
en zijn echtgenote gedood. Oor-
zaak van de explosie was een
lek in een gastank in de kelder
van de slagerij. Door de explo-
sie stortte het gebouw in.

Aan banden
" De Volksrepubliek China
wil de toenemende toeristen-
stroom naar de 'Verboden
stad', de oude keizerlijke resi-
dentie in Peking, aan banden
leggen. De autoriteiten vrezen
dat anders de cultuurschatten
onherstelbaar beschadigd ra-
ken. De oude keizerlijke resi-
dentie, waar 24 keizers uit de
Ming- en Qing-dynastiën resi-
deerden, geldt naast de 'Grote
Muur' als de belangrijkste toe-
ristenattractie in de Volksre-
publiek.

Olievervuiling
# De Westkust van Wales is
over een lengte van acht kilo-
meter ernstig verontreinigd
met olie. De verontreiniging is
afkomstig uit de Liberiaanse
supertanker El Omar die onge-
veer 100 ton olie in zee heeft ge-
loosd. Hoogstwaarschijnlijk is
de milieuramp te wijten aan
een lek ventiel van het 260.000
ton metende schip.
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Doorwerk- en "l,|(____a___l
regenkleding
Schoenen en laarzen ~^
Handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen. alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, obstakellampen enz.

HYDRAFLEX NUTH gesonS_e
Kathagen 4, telefoon 045-243131 »"" voorraad.

By beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 17 novem-
ber 1988 is onder curatele
gesteld Henri JohanMarie
Meuwissen, wonende te
Sittard aan de Watersley
no. 1, in Huize Watersley,
met benoeming van Gerar-
dus Hendricus Marie Meu-
wissen, tot curator en Hen-
dricus Josephus Gerardus
Meuwissen, tot toeziend
curator, beiden wonende
te Baexem aan de Kerk-
veldstraat no. 1.
Namens de curator,
mr. Fr. Spauwen,
advocaat en procureur,
Walramstraat 20.
6131 BM Sittard.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Maastricht d.d. 17 no-
vember 1988 is onder cura-
tele gesteld Henri Guil-
laume Mathieu Franssen,
wonende te Sittard aan de
Watersley no. 1 in Huize
Watersley, met benoeming
van Matnias Franssen, tot
curator en Henriette Maria
Gerarda Franssen-Schut-
gens. tot toeziend curatri-
ce, beiden wonende te
Vaals aan de Gemmeni-
cherweg no. 24.
Namens de curator,
mr. Fr. Spauwen,
advocaat en procureur.
Walramstraat 20.
6131 BM Sittard.

TAXICHAUFFEURS gevr.
v. vaste dienst en parttime,
dag- nacht- en weekend-
dienst, WAO-ers mogelijk,Julianastraat 6, Brunssum.
Gevr. MEISJES voor club
in Bocholtz (B) inw. mog.
Tel. 09-3211-448538.
CLUB PARIS vr. nette da-
mes voor middag en/of
avonduren. Provincialewg
Nrd. 31A Oirsbeek, teL
04492-1873.
Gevr. part-time HULP, 18-
-26 jr. voor in cafetaria-
snack-bar. Tel. 045-213451.
Wordt RIJINTRUCTEUR
(m/v) of rijschoolhouder
(m/v). Haal het enige door
Ministerie erkende Kader-
schooldiploma. In januari
starten in Utrecht en Best,
nieuwe dag-, avond- en za-
terdagopleidingen. Na drie
maanden kunt u al aan de
slag. Meer dan 250 vacatu-
res. Dus vast en zeker werk.Wilt u echt een fijne baan
en een prima toekomst?
Bel dan nu (ook 's avonds)
voor een gratis studiegids
de Kaderschool: 04998-
-99425.
DAMEgevraagd voor excl.
club. Tel. 045-244240, of
241592.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg.
M.Gladbach-Köln
BET.TIMM. en mets. Ook
col. Ned. verz. Tel. 045-
-229241 of 229409.

Voor dond. en vrijdags
WINKELHULP m. erva-
ring gevr. afd. vleeswaren,
slagerij Jacobs, Kerkstraat
12, Brunssum.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042^
MEISJE gevraagd voorpri-
vé en escort. Tel. 045-
-228975.
2 vr. BUFFETHULPEN
gevr. voor café in België,The Mirrors. 09-32-11-
-763760 na 20.00 uur.
Club Bubbles zoekt nog en-
kele leuke MEISJES. Ge-
leen 04490-42313.
Club Merci vr. nog MEIS-
JES. 04490-45814.
Welk gezin min. 2 pers. in
KERKRADE-CENTRUM
of omg. heeft tussen 18.30-
-20.00 uur tyd voor het be-
zorgen van NRC-Handels-blad. Inl. tussen 18-19 uur,
04492-1546.
Met spoed BEZORGERS
gevraagd voor het weke-
lijks verspreiden van de
Koerier in Chevremont en
Kerkrade-centrum. 045-
-229745.
Snackbar in Brunssum
vrgt. met spoed HULP v.
het weekend. 045-259024.
MEISJES gevr. voor privé
en escort. Tel. 045-271921.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas. water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. Ó45-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedryf
P.H. Boumans, tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
SCHILDERS kunnen nog
behang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.

Limburgs Dagblad
'f Dit wordt het geschenk voor de

komende feestdagen.
Speciale aanbieding voor de vrienden van het

Limburgs Dagblad.
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HEERLENS
GEZELSCHAPSSPEL

Voor de vrienden van het Limburgs Dagblad is het spel - op vertoon
van uw vnendenpas - met een korting van VIJF gulden verkrijgbaar.
De verkoop vindt uitsluitend plaats bij alle kantoren van het Lim-

l\\ burgs Dagblad en de VW in Heerlen en Vaals. 94«9 //JEE

Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
ook bi) een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
hel Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

DakdekkersbedryfM. Haas
is en blijft het vertrouwdeadres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Voor al uw wand- en
VLOERTEGELWERK,
ook marmer en natuur-
steen. Bel. 04490-26061.
50+ met rijbewijs BE voor
iedere DIENSTVERLE-
NING, bel. 045-272093, na
18 uur.
Ervaren SERVEERSTER
voor de zondagavond tot
21.00 u. en/of deeltijds op
werkdag en goede verdien-
ste. Restaurant Trocadero
Heerlen, tel. 045-710686.
CHAUFFEURS in bezit
van directieauto, biedt zich
aan voor pers. en kl. goede-
renvervoer. Tel. 045-458765.

OPENHAARDHOUT
eiken, droog op maat gez.
en thuis bez., ’ 85,-/m3. Tel.
045-270585.
Europees eiken BALKEN,
planken en platen in alle
afm., zeer scherpe prijzen.
Houtzagerij Windels,
Bouwberg, Brunssum. 045-
-270585.

I Goede KLEUREN TV'S
met garantie, Philips groot-

-1 beeldva. ’ 145,-. Zeer grote
sort. TV Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.

Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.

MARISKA, Chamilla, Mi-
randa, Elly en Petra. Tel.
045-224621. .
Best in Town. Boys v. HE-
REN, led. dag, ook week-
ends, vanaf 14 u. 045-
-326370.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

1 Privé bij Mark en Boy. Tel.
045-223850 na 14.00 uur.
Tevens escort.
ESCORTSERVICE. Bian-
ca, Monica, Peggy en
Chantal komen op zeer
discrete wijze bij u thuis of
in hotel. Bel 045-718086.

Discrete en gezellige
huisvrouw komt bij u

op bezoek
045-311895.

Privé bij ANITA, ook zater-
dags. Tel. 045-352543.
Club LA-STRADA, ma. t/m
vrijd. vanaf 14.00 uur. 045-
-272350.

Porno-
foon

Lip-service...
van de bovenste plank
06-320.330.19

50 cent p.m.
Nieuw PRIVÉ, ma. t/m vr.
van 18.00 t/m 24.00 uur.
Tel. 045-723943; tevens
assistente gevr.
PRIVÉ Isa, v. ’ 75-, ook
zondag (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.
Zoek je 'n lekkere boy??
Bei dan nu: 06-320.330.18.
Gay! Date! Live! (50 ct./m).
Dames, wilt u bezoek van

een lieve Bi-vrouw?
U kunt nu bellen
(geen lesbiëne).

045-311895.
Reis met ANGELA, Corina
en Yvbn naar de 7e hemel
van genot. 045-227734.
KANDRA met Cindy en
Joyce tot 03.00 u. privé en
escort. Tev. leuk meisje
gevr. Tel. 045-228975.

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, Ge-
leen. 04490-42315.
CLUB 28. Ma-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042. .
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
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Als ik aan je denk
rak ik al

opgewonden!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

Privéhuis
Club Exclusief

Lieve en sexy meisjes aan-
wezig vanaf 18 jaar, zelf
verwennen of u laten ver-
wennen. Bij ons is het mo-
gelijk. Met uw wensen
wordt rekening gehouden,
dus maak ze kenbaar. Ge-
opend maandag t/m zater-
dag van 11.00 tot 23,00
uur. Industriestr. 13, Kerk-

rade, tel. 045-423634.
Spetters

06-320.330.71
120kanjers p. d. 50 cp. m.

Kanjers!
06-320.330.72

Tatiana - 50 cent per min.

Oooohh!
06-320.320.66

mmh sex 50 et. p.m.
PRIVÉ en escort, iedere
dag. Tel. 045-228431.

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

Life-gesprekken
320.324.05

50 et. p. min.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen, open va. 14.00
uur.

Love Line
Jacqueline kreeg lingerie
van de Sint. Nieuwsgierig

hoe het er uit ziet?
06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

Met 6 sexy meisjes, ledere
dagvan 9.00 tot 02.00 uur.

Ook in het weekend.
ESCORT-SERVICE voor
meisje na 19.00 u. Tel.
045-740511, tev. meisje
gevr.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

..CONTACTENBUREAU.. I
L'Amour, privé-adresbe-'middeling Heerlen. 045- '"225237. <
Nieuw bij Yvonne, de hele
DECEMBERMAAND een
kerstsurprise ’ 75,- all-in.
Voor onze gasten, onze
meisjes ontv. u nu in linge-
rie. Nieuwe meisjes aanw.,
ook 's zat. + zond. Tel.
045-425100.

Zoenbabwe
06-

-32032522
50 et. p. min.
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Nombre
Hombre

06-
-32032023

50 et. p. min.

Club Margo
Bij ons is bijna alles moge-
lijk. Sauna, relax., trio, SM
+ mass. Rijksweg Zuid
1318, Geleen. 04490-
-48448/54052. Ass. gevr.

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cenlper minuut

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

320.320.24
Best in Town, BOYS voor
heren. Privé en escort. Tel.
040-517097.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé- (
adressen. Zowel regio als'landelijk. Inschr. v. gast-'"vrouwen welkom. Inl.: J
Brunssum. 045-257191. I
Escort-service all-in 045- '326191 ma. t/m vrijd. 14.00 J
tot 04.00 v. Alle mog. :
aanw. I
Escortservice VRAAGT .
meisje. Na 19.00 uur 045- '740511. !

NIEUW. Sexlijn compleet.
U hoort 6 verschillende
sexvormen achtereen. 50
et. p.m. 06-320.330.85.

Standje 555
50 et. p. min. 06-

-320.325.55
Bel voor gratis stickers

en sexstory's

Tieners
Nieuw 06 Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
50 et. p. min.

Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et. p. min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers

KATJA privé en escort
vanaf ’50,-; v. 11.00 tot
23.00 u. Tel. 045-423608.

Sex Society
jonge meisjes

vanaf 18 jaar 06-

-320.321.21
2 shows per dag

's nachts live
320.321.21

Haagse bluf
320.325.21

Let it be:zar
320.324.21

50 et. per min.

't
Stoeipoesje

06-
-320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11

't
Stoeipoesje

50 et. p.m.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
Nieuw bij JOLANDA privé
moeder + dochter + Van-
essa-type, 04492-3198 11-
-24 u.
PRIVÉ Nathalie-Monika.
Tel. 045-723029.
Vera PRIVÉ. Tel. 04754-
-5818.

Sittard SINTERKLAAS-
SURPRISE Martina ma
t/m vr. 13-23 u. 04490-
-28256.

Nieuw Nieuw

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Ge-
leen, 04490-45814. Ge-
opend ma. t/m vrij. 11-23 u

Tevens meisjes gevr.
Sint is zijn Pieten kwijt.

Ze zullen toch niet bij...?

De meisjes van

Club Bubbles
Rijksweg Zuid 131,

Geleen, 04490-42313.
Buro ELVIRA bemidd. v
privéadress. inschr. gevr
Tel. 045-419384.

Chatbox
„Blind Date"

06-
-320.325.20

bijna elke
relatie begint
met 'n goed

gesprek!
50 c. p/m
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Hardsexü
Bel eens als je durft!
50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.35
320.325.35
Topsex
The Best!

50 et. p.m. 24 uur 06-
-320.325.25
320.325.25

06-320.330.07. Non-stof
EROTISCHE verhalen

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEh
Retinafoon 06-32032103
50 et. per min.
Nieuw MARYLYN vanaf 1(
uur, ook zat. en zond. Tel
045-721759.

Bij. vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 1-12-1
1988, zijn de volgende faillissementen: j
OPGEHEVEN:
1. Aircotechniek 8.V., De Koumen 41, Hoensbroek, I

gem. Heerlen (13362); |
2. Paul Camps 8.V., Kissel 44, Heerlen (13457). 1
UITDELINGSLIJST
De door de rechter-commissaris goedgekeurde uitde- 1
lingsliist in het faillissement van C.A.J. Pohl, h.o.d.n.
Wicking Flsh, v/h wonende te Voerendaal, Klimmen-1
derstraat 82, thans wonende te Heerlen, Egstraat 34, 1
ligt met ingang van 6 december 1988, gedurende tien l

| dagen, ter griffie van de rechtbank te Maastricht, Mm-[
derbroedersberg 4, en ter griffievan het kantongerecht I
te Heerlen, Akerstraat 108, terkosteloze inzage van de I
schuldeisers (flnr. 13236).

■ Wie weet, misschien maak je m
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit pra'j
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn]

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, *j
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweef

(druk op de O-toets).
('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.0j
Grijp jekans en laat jeeens opwfl

men door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebf
Wordt het te intiem en wil je eeh onderonsje?

Vraag dan Bobby of hij jullieeven apart zet. Alleen I'
teren mag natuurlijk ook. 50 ct/min.

06-320.323.01 I
En als zon lekker ding te intiefl

wordt, neem je toch een lijntje m|
zn tweeën...
Babbellijn

Branie schoppen met 9 mensen die hunkeren naar 4
avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen!

(Alleen luisteren mag natuurlijk óók),
50 et/min.

06-320.330.03 I
J Club Mirabella ]

Nu nieuwe leiding en meisjes,
o.a. uit Frankrijk Natasja 20 jr. |> uit Brazilië Rowana 18 jr.- Burg. Franssenstr. 4, hoek Kaalheidersteenweg K'rêj

Tel. 045-419823. Leuke meisjes altijd welkornj
Je bent gewaarschuwd

Eroslijn: 06-320.321.22
50 c/m J

r rwjobo/
HttfETSTE BOX VAN NEDERWNP
Na 21.00 uur extreem, bizaren/^Mi
uitsluitendvoor eigenrisico ]

kO6 320.320.51$g/g

FLIRT-LINE 33, is de heet-
-3 ste afsprakenlijn. 06-
-i. 32032033!! (50 c.p.m.).

!!! De live-afspreek-lijn !!!
4 Bel: 06-32032055 (50
I c.p.m.), voor 'n lekkere

vriend(in).
5 ESCORTSERVICE 04490-J
I afspraak. Discretie verzeke

t/m za. 's Zondags gesloter

Contactburo MA*
TRICHT bemiddeling
privé-adressen. Tev. g*
vrouwen gevr. Tel. 0*
635264. >
KIJKOTHEEK videocjj
leuke meisjes aanw. "'
045-718067, nw W"
aanw. j
Vergeten uw schoen te $
ten? Niet erg! Kom naafj
meisjes van privéhuis 'CHELLE, want zo*
moois past toch niet in.
schoen. Tel. 045-2284J]
BETTY, Natasja en ni^
Paula. Tel. 045-22971J>

23730, voor alles in. Bel *\rd. Van 20 uur t/m 5 uur l

'- <

I -_ it_4Dl<-^_________l
______^^\ L r^r^TA * A \ m*^mf\^o^^^^

Wktmmm * ____________^^ iQ^O9^6

___! ____^___ __Ë__,''^__! _flfl __fl B^^^^"J fc-*^^ 1 j^m^

** Ér J\ V=l* P^ £__ ___At "VJ^è^-^^^^^^^
fr 1 r^P F Bedrukteviscose \

\no re% A é^m\ --■ / *^°WeH £#__#___! Dubbel breed.' fl fl fl " 1

M6ocm breed. _P_k ■■ l J^^^kWktm\>* i 9oen 15cm'van 32,50 en 45/^Pfc__T? ■—_ / f breed ' _____
|voor -fcÜJjy ~-> Von 29,50 en 35,^1■■

____] _3 H_______i

daar winkel je voor je plezier !



'Katalysator'

' d £rsti? burger van Smallinger--5? herhaalde vooral teleurgesteld
CHa 1 et Sereformeerde deel van

A-fractie in de gemeenteraad,
o'gens hem heeft verzuimd een

p.ek over het conflict met hem

'mJÜ ?fan- De Zwolse Affaire be-delde Smallenbroek als 'kata-
i lor van de tot uitbarsting geko-

men machtsstrijd binnen de raad en
het college.

De burgemeester hield in alle op-
zichten vast aan zijn stelling, dat het
ging om een bestuurlijk conflict,
waarvoor hij een bestuurlijke oplos-
sing ambieerde. Daarom vermeed
hij 'politisering' en of 'polarisering',
waaronder het aanspannen van een
rechtszaak kan worden verstaan. De
gemeenteraadsverkiezingen van
1986, die een overwinning beteken-
de voor de PvdA in Smallingerland,
luidde volgens Smallenbroek een
reeks bestuurlijke conflicten in. Zo
verwierp hij het collegeprogramma,
dat volgens hem afbreuk deed aan
het belang van de gemeente. De
burgemeester benadrukte niet al-
leen te hebben gestaan in deze con-
flicten.

Smallenbroek zei dat hij de komen-
de tijd in Drachten blijft wonen en
prees de hoofdkern van Smallinger-

land daarbij als plezierige woon-
plaats. Over die komende tijd zei de
burgemeester: „We gaan rustige en
hopelijk vredige dagen tegemoet en
dan zien we wel eens weer."

" BERT SMALLENBROEK
...geen belangstelling

voor vrouwen gehad...

Oorzaak
Het kwijtraken van zijn politieke
portefeuille is in de ogen van burge-
meester mr. Bert Smallenbroek nog
steeds de belangrijkste oorzaak van
de sterk verslechterde relatie met
de gemeenteraad, die uiteindelijk
leidde tot zijn vertrek als burge-
meester. Zoals bekend raakte Smal-
lenbroek bij de vorige gemeente-
raadsverkiezingen zijn portefeuille
financiën kwijt aan een van de wet-
houders. Maar omdat hij de hoop
had dat de situatie zich in de loop de
tijd wel zou regelen, heeft hij vorig
jaar toch verzocht om herbenoe-
ming als burgemeester, zo zei hij in
het programma Achter het Nieuws.

Daarnaast meent Smallenbroek dat
hij een wezenlijk andere visie heeft
op het investeringsniveau dat bij
een plaats als Drachten hoort, dan
de PvdA in de gemeenteraad nodig
vindt. Hij acht dat het belangrijkste
achterliggende probleem. Over zyn
herbenoeming zegt hij nu: „Dit is
mijn derde gemeente en ik vind dat
ik ook eens een herbenoeming
moest meemaken."

Oostduitsers stellen anti-Sovjetcensuur in

Glasnost een gruwel
voor regime in DDR
!>. Van deredactie buitenland

- De DDR, decennia lang een van de trouw-
( jongelingen van Moskou, is die ongelukkig met de frisse■ ja die de laatste tijd uit het oosten waait. Het oude motto
J g e*? van de Sovjets betekent leren hoe te overwinnen' heeft
(jl rde leidersvan de Oostduitse communistische partij (SED)
I 'ddels afgedaan. In hun streven het nieuwe denken vanrjj^kou buiten de deur te houden, schrikken ze er ook niet
O 1r terug Sovjet-publikaties en -films te weren.

W,, °stduitse leiders hebben zich
1 1*.6810af aan verzet tegen de her-

fill mgspolitiek van Sovjet-leider
J jj,3'1 Gorbatsjov. Glasnost (open-
rjnv en perestrojka (herstructure-
er fui?',aren in de DDR niet nodig,
I, a de het verweer van Oost-Ber-
ivi n k at het land niet de proble-'! waar de Sovjetunie voor
É stH, ..ecente toespraken van de
>»„.Ultse partijleiders ademen
jft Sleeds deze sfeer.

J' dp A deze mo°ie woorden kan
! L>a °ostduitse leiding niet zijn

"^ dat de P°litiek van Gor"
H v *jen steeds grotere steun ge-
'h hr

de bevolkin.S van de
fvó . verlangend uitziet naar
eft gingen in eigen land. Dit
ljs ac SED-leiding enigszins ner-
r(jegertiaakt, wat geleid heeft tot
&H e maatregelen. Die zijn geno-m de hervormingsdrift in te

ensuur
Hg J>elopen jaarwerd de versprei-
I cri .bepaalde edities van kran-n tijdschriften uit de Soviet-

'e alHer Jfgengehouden. Op 20 no-
'f'°M eiltte deze censuur haar
'it j,8.0 hoogtepunt met het be-
llet i S°vjet-maandblad Spoet-

"itSe 'anger te importeren. Oost-
'} e ao°nnees van het blad kre-
fijen heleefd briefje van de pos-
6fd r>,Van de DDR, waarin hun
*> sb

neegedeeld dat de bezorging
*>g weinik met onmiddellijke in-werd gestaakt.

)e'ERICHHONECKER
Slasnost, geen perestrojka

Doorn in oog

Veli Was de Oostduitse partij-
J?W eni§e liJd een doorn in het
cMe S e kritische toon in zijn
°Viii" ?en reeks artikelen waar-

de;; ,'-dictator Josef Stalin werd
k^n en de politiek van de
JnS) Commmunistische Partij
'"O ,~ de voorgangster van de
N p6^l aanzien van de nazi's

ging Oost-Berlijn

Vthii? tobernummer suggeerde
'« dat Stalin, na de onderte-

KSeü Jan het niet-aanvalsverdrag
ir> Sovjetunie en nazi-Duits-

au-gustus 1939. min of meer

een marionet van Hitler was gewor-
den. Daarnaast schreef het blad dat
de KPD Hitler indirect aan de
macht had geholpen, door te weige-
ren met de sociaal-democraten een
coalitie aan te gaan tegen de nazi's.
Tenslotte verweet Spoetnik deKPD
na de ondertekening van het niet-
aanvalsverdrag op bevel van Stalin
haar anti-fascistische propaganda te
hebben gestaakt.

Beschuldiging
Dit zijn zware beschuldigingen aan
het adres van een partij die zich al-
tijd heeft beroepen op haar conse-
quente strijd tegen Hitler. Boven-
dien behoorden de Oostduitse pre-
sident en partijleider Erich Honec-
ker en tal van vooraanstaande SED-
leiders voor de Tweede Wereldoor-
log al tot de actieve kaders van de
KPD. De kritiek van het Sovjet-blad
had derhalve ook op hen betrek-
king.

De verspreiding van Spoetnik werd
dan ook onmiddellijk gestaakt. De
partijkrant Neues Deutschland be-
schuldigde Spoetnik van geschied-
vervalsing en verdedigde hiermee
het verbod van het tijdschrift. De
krant legdede nadruk op het feit dat
de artikelen in Spoetnik niet het of-
ficiële standpunt van de communis-
tische partij van de Sovjetunie
weergaven en achtte ze dan ook in
strijd met de Sovjet-Oostduitse
vrienschap.
„Deze historische feiten tasten de
fundamenten aan van de partijlei-
ding in de DDR," meent de Oost-
duitse dissidente schrijver Stephan
Heym.

Het besluit om Spoetnik te weren,
werd spoedig gevolgd door een ver-
bod van vijf Sovjet-films, die even-
eens het stalinistische verleden als
thema hadden. Ook een populaire
Oostberlijnse cabaretgroep, die de
draak stak met de nerveuze reacties
van de SED-leiding, moest het op-
treden staken. „De persoon van Sta-
lin is hier nog steeds heilig, hoezeer
hij in de Sovjetunie ook wordt ver-
guisd," zo zei een lid van de SED,
die zijn naam liever niet vermeld
wilde zien.

De reacties van de SED-leiders op
de nieuwe politiek van het Kremlin
duiden erop dat glasnost en pere-
strojka in de DDR vooralsnog toe-
komstmuziek zullen blijven.

Aan de muur
Jolanda verblijft sinds 1973 in As-
sen. De eerste jaren was het een
kwestie van vallen en opstaan, ze
werd een keer of drie overgeplaatst

en een therapie in een isoleercel
mislukte. Het verbale geweld van
Jolanda, haar overheersende karak-
ter en haar neiging tot bemoederen,
soms gepaard gaand met handtaste-
lijkheden, was de medebewoners
net iets te veel. In 1979 openbaarden
zich de problemen pas goed. Jolan-
da ging thuis stevig tekeer als ze
weer terug moest naar Assen. De
huisarts gaf haar kalmerende injec-
ties. De angst voor de inrichting
groeit en daarmee de agressie. Ook
blijkt, dat Jolanda vreemd reageert
op bepaalde medicijnen. In het pa-
viljoen gaat het evenmin goed.
Overplaatsing naar een zwaardere
groep werkt averechts. Jolanda
wordt door een mannelijke patiënt
met een steen geslagen en gebeten.
Het gevolg: alleen op een kamer en
vast aan demuur. Een specialekuur
levert niets op. Jolanda raakt in
coma. Tiny Venema: „Nu denk ik
wel eens, was ze daar toen maar in
gebleven. Ik weet wei, dat je zoiets
niet mag denken. Maar als je Jolan-
da nu ziet, vast aan een muur,
meestal bloot, omdat ze de kleren
van haar lijf rukt, aan een leiband
even luchten, dan vraag ik me af,
wat beter is."

Het enige pretje voor Jolanda is zo

nu en dan met vader en moeder As-
sen in. Dan is er niets aan de hand,
tot ze door krijgt dat ze weer terug
moet. „Je komt toch wel weer,
mama en papa?" luidt steevast haar
vraag bij elk afscheid. Thuis kan ze
niet verpleegd worden, hoe graag
het echtpaar dat ook zou willen. „Ik
kan dat niet meer aan," zegt me-
vrouw Venema.
Het echtpaar Venema moet er niet
aan denken wat Jolanda nog staat te
wachten. Nu al kan het verplegend
personeel haar niet die aandacht ge-
ven, die ze nodig heeft. Na de ver-
bouwing van het paviljoen wordt
het in de ogen van de ouders nog
slechter. Jolandakrijgt dan wel een
grotere kamer en sanitaire voorzie-
ningen, maar ze zal dan bewaakt
worden met een monitor. Het men-
selijk contact wordt dan tot een mi-
nimum gereduceerd.

Noodkreet
Vandaar de noodkreet van de
ouders: breng Jolanda over naar
een nieuwe leefomgeving. Geef
haar dezorg, dieze nodig heeft. Pro-
beer de therapie, die in Amerika
veel opgang doet, zodat Jolandaook
kan leven. Tot nu toe stuit het echt-
paar alleen maar op gesloten deu-
ren. „Begrip, ja dat is er wel. Maar
met woorden aan ons adres los je
niets op, er moet wat gebeuren,"
vinden Dick en Tiny Venema.
Phons Jongerius van het Werkver-
band van Verenigingenvan Ouders
rond Internaten (WIO) kent de pro-
blemen met Jolanda van haver tot
gort. Hij deelt de opvatting Van het
echtpaar Venema, dat er een andere
behandeling moet komen. „Maar ik
wil nadrukkelijk zeggen, dat het ge-

val niet op zichzelf staat. Het prie-
mende vingertje mag niet alleen
richting Assen gaan. Ook bij andere
instellingen doen zich zulke schrij-
nende gevallen voor".
Volgens Jongerius worden die ge-
vallen te veel van uit oude opvattin-
gen benaderd. Dus straffen, als er
iets mis is gegaan. Hij noemt die be-
nadering faliekant fout. „Het kind
wordt agressief, omdat het warmte
en liefde mist. Straffen helpt niet.
Een eenzame opsluiting nog min-
der."
Directeur Barnard van het Hendrik
van Boeijen Oord wenst op de zaak
zelf niet in te gaan. Volgens hem
komt dan de privacy van de patiënte
in gevaar. Wel wil hij kwijt, dat al ge-
ruime tijd naar een oplossing wordt
gezocht. Waarom dat zolang moet
duren? „Vraag het maar aan de in-
specteur van de geestelijke volksge-
zondheid in Leeuwarden. Die weet
alles van deze kwestie af," aldus
Barnard.

Inspecteur J. Euwema vindt het on-
terecht, dat het probleem bij hem op
het bordje wordt gelegd. „Ik heb
van dit geval vijfjaar geleden al ge-
wag gemaakt in het jaarverslag. Ik
wil best herhalen, dat ik de situatie
onacceptabel vindt, voor zowel Jo-
landa als voor de zwakzinnigenzorg.
Maar als toezichthouderkan ik nie-
mand tot iets dwingen, hooguit
overreden."
Ook Euwema heeft in het verleden
aangedrongen op overplaatsing. Na
enige aarzeling erkent hij, dat instel-
lingen daar niet zo veel voor voelen.
„De cultuur in deze zorg is nu een-
maal zo, dat men niet snel opgeeft.
Dat is te prijzen, maarvoor gevallen
als Jolanda werkt dat remmend."

Ontkenning
De publiciteit rond de 'Zwolse affai-
re', waarbij Smallenbroek met bur-
gemeester dr. Sytze Faber aange-
schoten op weg was naar een sex-
club en daarbij slaags raakte met
enkele jongeren, heeft hem het
meest gestoord. Hij spreekt zelfnog
steeds van „onze vermeende gang
naar een sexclub." Smallenbroek
ontkent nog steeds dat hij zelfs
maar belangstelling voor vrouwen
had gehad in Zwolle. „Als Faber en
ik samen een glas drinken dan spre-
ken wij niet over vrouwen maar uit-
sluitend over politiek."

Smallenbroek erkent dat het ver-
trouwen in hem in Smallingerland
'minder dan noodzakelijk' is gewor-
den, maar blijft er bij dat een be-
noemde burgemeester niet moet
wijken voor een motie van wantrou-
wen van de gemeenteraad, ook al is
diteen unanieme motie. Volgens de
burgemeester is hem geen nieuwe
baan in het vooruitzicht gesteld
door minister Van Dijk.

'Geef ons gehandicapt kind een menswaardig bestaan'

De hel van Jolanda
Van onze verslaggever

DRACHTEN - „Ik denk dat de enige oplossing zal zijn, dat ik met
mijn dochter in de auto hetkanaal in rij. Dan is zij in elk geval van
die mensonwaardige behandeling af. Als de situatie zo door blijft
gaan, dan zie ik het er nog van komen, dat Jolanda haar eten met
een stok toegeschoven krijgt." Snikkend doet Tiny Venema uit
Drachten haar relaas. Echtgenoot Dick vult haar aan. „Als er niet
heel snel een aanvaardbare oplossing komt, dan zijn er binnenkort
drie slachtoffers."

Het gesprek in de huiskamer stokt.
De emoties worden beiden te veel.
Toch wil het echtpaar Venema zijn
verhaal kwijt. Enkel en alleen, om-
dat de ouders een verhaal in de
krant als laatste redmiddel zien om
hun 23-jarige geestelijk gehandicap-
te dochter aan een menswaardige
behandeling te helpen. Overal zijn
ze tot nu toe stuk gelopen. ledereen
-van ombudsman tot maatschappe-
lijk werker, van inspecteur tot de
voorzitter van het werkverband van
verenigingen van ouders rond inter-
naten - is ervan overtuigd, dat Jo-
landa in het Hendrik van Boeijen
Oord, een centrum voor geestelijk
gehandicapten in Assen, een mens-
onterend bestaan leidt.
Het echtpaar schakelde zelfs Ka-
merleden in. Het leverde niet meer
op dan een briefje, waarin werd ge-
steld dat de directie geenandere op-
lossing zag dan Jolanda aan de
muur te kluisteren. „Het moest ons
tot grote troost zijn, dat de familie-
raad metons en Jolanda meeleven."

# Tiny Venema
over dochter
Jolanda (links):
,dVu denk ik wel
eens, was zij daar
toen maar in
gebleven. Ik weet
wel dat je zoiets
niet mag denken..."

binnen/buitenland

Bert Smallenbroek trekt conclusie over 'Zwolse affaire'
'Deur nu open voor een
gekozen burgemeester'

'■" van de redactie binnenland
ÏUWARDEN - De kwestie rond
gemeester mr Bert Smallen-

<" ek, die leidde tot het indienen
zijn ontslag, heeft de deur open-" voor de gekozen burgemees-Met deze conclusie over de<■ Nse affaire sloot de hoofdrolspe-

'■ Smallenbroek, het vraagge-

* af, dat hij gisterochtend had

'" l actualiteitenprogramma Hier

1 _de nodige reserves stelde de
L ?eester van Smallingerland
.dat indien een gemeenteraad

t} b'J stuk houdt in het zowel on-
J"uids als openbaar roepen om
J yertrek van een burgemeester,

/iPag niet uitblijft. „De benoemde
[*emeester is dan kennelijk toch
r£ er!;" formuleerde Smallen-
fK zijn stelling, waarvan hij ver-pens toegaf, dat deze 'aan deTe kant' is. Onder bepaaldejTWaarden sprak Smallenbroek

1[overigens uit voor de gekozen
jgemeester.
l^enbroek neemt formeel op 1*ran ontslag.

Kabinet-Papandreou kraakt in voegen

Koskotas in
tegenaanval

door frits schils
ATHENE/HEERLEN - Hoelang
kan de socialistische regering
van premier Andreas Papan-
dreou zich nog staande houden?
In de cafenions van Athene
wordt over deze vraag levendig
gespeculeerd. De slechte toe-
stand van de inheemse economie
en het schandaal-Koskotas,
waarmee globaal een bedrag van

’ 600 miljoen gemoeid is, hebben
de politieke barometer in Grie-
kenland op 'stormachtig' gezet.
Daarbij komen de amoureuze
banden van de (gehuwde) pre-
mier met de ex-stewardess van
Olympic Airways, Dimitra Liani
en de labiele gezondheidstoe-
stand van de minister-president,
die herstellende is van een in
Londen ondergane hartoperatie.
De ernst van de situatie wordt
aanvullend geaccentueerd door
het (onvrijwillige) vertrek van
drie ministers, die twee weken
geleden bij Papandreou's vijf-
tiende kabinetsherschikking
sinds 1981 met alle egards de re-
geringsploeg binnengeloodst
waren.
Het is vooral de zaak-Koskotas,
dieals het Zwaard van Damocles
boven de regering hangt. En het
is zeer wel mogelijk dat al op kor-
te termijn vuurwerk losbarst,
want vanuit zijn cel in de VS is
de 'Oplichtervan de Eeuw', zoals
de Amerikaans-Griekse bankier
in de Atheense pers consequent
aangeduid wordt, in de tegen-
aanval gegaan.

„Allen die mij verkocht hebben,
zal ik platbranden," voorspelde
een dreigende Koskotas in de
Newyorkse Salem-gevangenis,
waar de multimiljonair in voorlo-
pige hechtenis zit. En een oom
van hem, ene Georgios Katsiou-
fis, pakte net zo fors uit: „Als de
inhoud van de door Koskotas in
het buitenland bewaarde docu-
menten en cassettes bekend
wordt, beleeft Griekenland een
aardbeving zonder weerga."

Broederlijke solidariteit in dit
opzicht bewees eveneens Sta-
vros Koskotas, die ook in het
schandaal verwikkeld is, maar
niet verder wegvluchtte dan
Frankfurt. Stavros: „Als Geor-
gios vermoord wordt, zullen heel
wat Grieken hun landje vaarwel
moeten zeggen, om niet in de ge-
vangenis te belanden."

" Premier Papandreou met zijn spraakmakende vriendin
Dimitra Liani op de EG-top te Rhodos.

Medeplichtig?
De van grootscheepse fraude
verdachte Koskotas werd vorige
week donderdag na aankomst
per vliegtuig in Bedford (Massa-
chusetts) door de FBI gearres-
teerd. Koskotas kwam uit Rio de
Janeiro, waar hij na zijn illegale
vlucht uit Griekenland met zijn
vrouw en vier kinderen was on-
dergedoken.

In een telefonisch gesprek met
familieleden in Athene dat mee-
beluisterd mocht worden door
een verslaggever van het hoofd-
stedelijke dagblad Eleftheroty-
pia, zei Koskotas „dat degenen
dievroeger zo vaak met hem ge-
tafeld hebben, nu een dolk in zijn
rug ploffen". „Maar", aldus de
grootindustrieel, „ik bezit docu-
menten, die die mensen ontmas-
keren."
In een interview met diezelfde
krant zei de vrouw van Koskotas
dat haar man na zijn aankomst in
de VS ten overstaan van de FBI
had verklaard dat hij en zijn ge-
zin in Rio door gewapende man-
nen in vier auto's achtervolgd
waren. De Braziliaanse politie
zou deze uitlating van Koskotas
bevestigd en daaraan toege-
voegd hebben dat het voertuigen
van het Griekse consulaatbetrof.
Ook zou de politie van Rio heb-
ben laten doorschemeren dat
„iemand er op uit is Koskotas
een kopje kleiner te maken." Om
deze reden en om de familie niet
aan gevaren bloot te stellen, is
Georgios naar de VS gevlucht,"
aldus diens ega in het vraagge-
sprek met Eleftherotypia.

'Katharsis'
Onduidelijk is nog wie allemaal
in het „Schandaal van de Eeuw"
betrokken zijn. De regeringsge-
zinde Atheense krant Dimokrati-
kos Logos voorspelt dat zodra

Koskotas zijn mond opendoet,
dit onvermijdelijk een algehele
politieke 'katharsis' (zuivering)
tot gevolg zal hebben. Het blad
kenschetst Koskotas als „een
stuk gereedschap in handen van
de Amerikaanse geheime
dienst." Daarmee haakt de krant
in op hetgeen Papandreou eer-
der verklaarde, namelijk dat de
affaire-Koskotas „van buiten ge-
regisseerd wordt met als doel de
regering in Athene ten val te
brengen."
Maar zo makkelijk komt Pa-
pandreou er niet af. Niet alleen
de oppositie van conservatieven
en communisten eist onmiddel-
lijk vervroegde verkiezingen,
ook in de eigen Pasok-gelederen
woedt een storm van veront-
waardiging, vooral op de linker-
flank. Van de instelling van een
parlementaire enquête die het
schandaal-Koskotas ten gronde
moet ontrafelen, heeft de Griek-
se bevolking geen hoge dunk, en
nog voordat het grotekarwei be-
gonnen is, is een van de zestien
commissieleden al uit de boot
gestapt, nadat hij tot de bevin-
ding is gekomen dat „de Pasok-
afgevaardigden in de commissie
niet oprecht geïnteresseerd zijn
in volledige opening van zaken."

Verdenking
De man op wie de zwaarste ver-
denking rust van Koskotas ge-
profiteerd te hebben, is ex-minis-
ter van justitie, thans de be-
windsman van algemene zaken,
Agamemnon Koutsogiorgas. Die
kreeg - aldus hebben de Grieken
bij herhaling in de pers kunnen
lezen - van Koskotas gedaan dat
zijn wederhelft voor een
lachwekkend gering bedrag in
het bezit kwam van een riant ap-
partement in Athene. En als het
linkse blad Anti waarheid heeft
gesproken, heeft Koutsogiorgas
van Koskotas een bedrag van ze-
ven miljoen dollar verlangd, in
ruil waarvoor de minister bereid
zou zijn geweest Koskotas een
bewijs van absolute betrouw-
baarheid te verstrekken.
Intussen gaat Papandreou zijn
gang. Uit het kabinet dat twee
weken geleden naar aanleiding
van de aanhoudende politieke
herrie herschikt en van 47 leden
aangevuld werd tot 58, zijn kort
achter elkaar drie bewindslieden
verdwenen. Een van hen, minis-
ter zonder portefeuille Kostas
Laliotis, voerde voor zijn heen-
gaan „urgente persoonlijke om-
standigheden" aan. De andere
twee, minister Stefanos Tsouma-
kas van vakbondszaken en
staatssecretaris Charis Kastani-
dis van onderwijs werden de
laan uitgestuurd, omdat zij ver-
klaringen hadden afgelegd, die
„niet strookten met het rege-
ringsbeleid." Het is echter een
publiek geheim dat het drietal
vertrokken is wegens de corrup-
tie en malversaties, waaraan poli-
tici en vakbondsbestuurders
zich schuldig zouden hebben ge-
maakt.

Partij
Papandreou's relatie met ex-ste-
wardess Dimitra Liani, die ook
op de EG-top in Rhodos niet van
zijn zijde was weg te slaan, en
zijn ruzie met echtgenote Marga-
ret in het verlengde daarvankun-
nen bij de komende verkiezin-
gen alleen maar nadelig voor
hem uitpakken. Tachtig procent
van de Griekse bevolking - zo
bleek uit een opiniepeiling -
moet niets hebben van Andreas
amoureuze overstapje. Dat mag
een slecht voorteken genoemd
worden. Daarbij komt dat de ver-
guisde premiers-ega bezig is de
feministische vrouwenbond,
waarvan zij voorzitster is, om te
vormen tot een politieke partij.
Een uittocht van vrouwen uit het
Pasok-kamp is derhalve niet uit-
gesloten, te meer daar Margaret
Papandreou nu bij de Grieksen
helemaal geen kwaad meer kan
doen.
Het wachten is nu op de uitleve-
ring van Koskotas aan Grieken-
land. Daarvoor is nodig dat Grie-
kenland de Amerikaanse autori-
teiten een gedetailleerde aan-
klacht verstrekken. Dat belooft
in elk geval een tijdrovende pro-
cedure te worden.

Dinsdag 6 december 1988 "5Limburgs dagblad
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Wie voor een ziektekostenverzeke- beslist wat 't beste voor u is: de Instappolis. Op werkdagen zijn wij telefonist g
ring meer premie betaalt dan nodig is - Het unieke van deze verzekerings- bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur. ;
en dat is vaker het geval dan u denkt - kan vorm is, dat u uit wel 8 verschillende moge- 7r>rpeloOSVerzekerdÏM1\rTl^ 8
dat veranderen. lijkheden voor 'n eigen risiko kunt kiezen. ' ,t \

U wüt dan natuurlijk een ziektekos- Daarbij heeft u ook nog 't recht om [1
QRAAQ ONTVANG IK MEER INFORMatie \

tenverzekering waarbij u niet struikelt elk jaar de hoogte van uw eigen risiko te en een geheelvrijblijvende offerte. . 5
over de hoogte van de premie. VGZ is de veranderen, ongeacht uw leeftijd of gezond- Naam: m/v S

1 -j i Adres: Postcode: t*«

aangewezen maatschappij. heidstoestand. Plaats Td v
Want bij VGZ bent u tegen een aan- Het spreekt voor zich dat het totale B eroeP : ï

trekkelijke premie zorgeloos verzekerd. pakket van VGZ te veelzijdig is om hier op te Geboortedatum man. vrouw: j
Nu is de premie natuurlijk niet het enige sommen. Maar met één gratis telefoontje i

Gewenst eigen risiko f raasse: JAantal kinderen: o,
waarop een ziektekostenverzekering wordt naar 06-0199 of met de ingevulde coupon waarvan boven de 16 jaar: \
beoordeeld. krijgt u'n uitgebreid informatiepakket en i Huidige verzekeraar: *

Ook de manier waarop u zich kunt een geheelvrijblijvende offerte toegestuurd, j 011
-** , . \

verzekeren is van belang. VGZ heeft Ook voor meer informatie of i Zi°ngKeSwS tëj *daarom een verzekeringsvorm ontwikkeld vragen over de VGZ ziektekostenverze- [ Qf bel gratis 06- 0199. LJÊi* l<
die is gebaseerd op de gedachte dat u zelf keringen kunt u altijd bij ons terecht. i j



Geen overname, wel radicale ommezwaai in verhoudingen

Bols en Heineken
gaan samenwerken

fIEUW-VENNEP/AMSTERDAM - Bols en Heineken voeren
oprekken over mogelijke vormen van samenwerking op

De twee concerns hebben dit gisteren bekend-
maakt naar aanleiding van circulerende geruchten.

erht JjCnt van e stand van de on-
at

andelingen valt te verwachten
&n

n°^ 'n °*e I°°P van deze week
6nc^etere berichten kunnen vol-
r o e beurs is meegedeeld datseen sprake is van overneming.

Distilleerderijen Erven
oom s' ontstaan in 1575> be"
!r "* tot de oudste likeurstokerijen
istïereld. De nadruk ligt op ge-
ie cci*d, aperitieven en wijnen,

°Ver de hele wereld worden af-
"<■ via eigen buitenlandse vesti-sen of via export.

f^L. Worden in 25 landen Bols-
bukten doormiddel van licentie-
ib gemaakt en gedis-ueerd. Enkele voorbeelden hier-
9clf r^ n: Ballantines, Courvoisier,
ia x» aniel' Pedro Domecq, Vat 69,la Maria en Stroh.

ju exploiteert Bols hore-
"earijven en een drankengroot-

uel- In 1986 breidde Bols haar
j), e.rlandse activiteiten aanzien-
te p door deverwervingvan Hen-
Op'.p^kele maanden geleden ver-IoA.^ols de slyteryenketens Gall
ie h- en Party Shops aan Ahold,
ij^'ermee in één klap de grootster van ons land werd.

ifj^ken, in hoofdzaak biercon-
rjj " verkoopt tevens gedistilleerd,
e^ *n frisdranken. Bekende Hei-

'^-merken zijn Bokma, Hoppe,

■

Coebergh, Jagermeister en de door
het concern vertegenwoordigde
wijnen van onder meer Bouchard
Père & Fils.

Winsten
Beide concerns hebben vestigingen
en distributiebedrijven over de hele
wereld. Heineken behaalde vorig
jaareen geconsolideerde nettowinst
van f287 miljoen, terwijl Bols netto
f6B miljoen verdiende.
In mei van dit jaar zei de raad van
bestuur van Heineken bh depresen-
tatie van het jaarverslag niet te den-
ken aan verdere fusies of samen-
werkingen. Over Bols zei topman
Freddy Heineken toen nog: „Ik
drink hun produkten wel eens,
maar ik heb in geen jaren met de he-
ren gesproken".

Woordvoerders van beide concerns
waren maandagmiddag niet bereid
meer over deplannen naar buiten te
brengen. De woordvoerder van Bols
wees erop, dat tot een vooraankon-
diging is besloten onder druk van
mogelijke publikatie.
Wanneer de samenwerking inder-
daad doorgaat is er sprake van een
radikale ommezwaai in de verhou-
dingen tussen de twee concerns.
Twaalf jaar geleden probeerde Hei-
neken via een bod op de aandelen
Bols in handen te krijgen, maarBols
wist dit te verhinderen.

BEURS-
overzicht
Bols vast

- Het dranken-
for aeel Bols is maandagmiddag
iten ,omhoog geschoten na de be-
kijjp making van een samenwer-ken °^ deelgebiedenmet Heine-
r^in' oewe^ de term overne-
drj: S in de publikatie van de be-
?orp n en door woordvoerders
er tn Jjklig werd gemeden kwam
los ?n een flinke vraag naarBols
d.6' **et drankenaandeel verliet
H ei!*arkt f5hoger op f 144,50.
fl^ot en sloot onveranderd op
i> °a,50**h tHon tWeede topper was opnieuw
W^govens, die op f72,60 sloot,
g^ aari de winsten van devoor-

week f3'90 toevoegde.
vSii f°Yens stond met een omzet
aj s f56 miljoen (dubbeltelling)
v^j^ste op de lijst van meest
seh ndelde fondsen, ruim-
tr,a °uots boven de traditionele
%k leider> Koninklyke Olie.
oVen°P de optiebeurs was Hoog-
fOhj S druk verhandeld

fa^yd noteerde 8,50 hoger op
fl e ~- Holland Amerika Lhn, na
vat. rkoop van het leeuwedeel
Ver . de activiteiten wel eens in
Wand gebracht met Nedlloyd
b ar°? ns de gemeenschappelijke
te f met de Noor Hagen, zak-
be dl naar f 1305.
een aandachttrekkers vielen in

arlct die gebukt ging onder
V 0 Pijnlijk gebrek aan omzet.
,de ft

al in de ochtenduren kwam
la.r u bij een wat lagere dol-
dr^'terst moeizaam op gang en
St«Urin de aandelenkoersen
Vrüri iets onder het slot van
V^aS rond. In de middag trok
Vajj arkt wat aan onder invloed
treet vaste opening van Wall

k e stemmingsindex sloot
O,Wr " punt hoger °P ">3- De
°bf-j-,m aandelen bleef steken<?7,0 miljoen.

Olie kon na een aan-
% öl njke koersdaling twee
hl\ fitjes hoger sluiten op
'Ogn °- Akzo verliet de marktVeC ger °P f 143,50. Op de op-
'l {f Urs werd zowel in Akzo als
tlejrl ninklijke olie druk gehan-
t'in de financiële hoek viel
ger Rotterdam op, dief 1,80 ho-

f2teerde op f142,30. NMB>e '« beter op f 180,50. Fokker
>viJJ-0

160 duurder op f23,60.

Bod
Halfapril 1976 bracht Heineken een
bod uit van f 110 per aandeel Bols
van f 10 nominaal. Belangrijke voor-
waarde voor het gestand doen van
het bod was voor Heineken dat er
geen uitbreiding van het geplaatste
kapitaal van Bols zou plaatsvinden.

Bols wees het bod onmiddellijk van
de hand en plaatste onderhands
preferente aandelen bij een stich-
ting. Hierop trok Heineken het bod
in.

NMB-regio Limburg
wordt steunpunt

HEERLEN - De NMB Bank gaat de
regio's Limburg en Noord-Brabant
samenvoegen tot één district, Zuid-
Nederland. De integratie van de
twee onderdelen heeft te maken
met het afstoten van bevoegdheden
naar kantoren, die daarmee com-
mercieel zelfstandiger worden.

Voor Limburg is een apart steun-

punt in het leven geroepen onder
de directie van drs A. Stevens, die
benoemd is tot directeur van de
NMB-vestiging in Maastricht. Hij
volgt in die functie drs J. Lamers
op, die op zijn beurt Stevens op-
volgt als directeur in Heerlen. Het
steunpunt in Maastricht krijgt een
adjunct-directeur in de persoon van
H. Wevjzen, voormalig hoofd com-

merciële ontwikkeling van de regio
Limburg.

Drs R. Moens, die de functie van re-
giodirecteur Limburg en - tijdelijk
- Noord-Brahant vervulde, zal lei-
ding gaan geven aan de stafgroep
midden- en kleinbedrijf in het
NMB-hoofdkantoor in Amsterdam.

Het nieuwe regiokantoor Zuid-Ne-
derland zal in het eerste kwartaal
van volgend jaar worden gevestigd
in het kantorencomplex Fellenoord
in Eindhoven. Voorlopig zullen de
werkzaamheden plaatsvinden in
het pand van het voormalige regio-
kantoor van Noord-Brabant in Den
Bosch.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 83,80 83,30
Ahold 84,00 83,80
Akzo 144,10 143,50
A.B.N. 40,10 40,50
Alrenta 157,10 157,10
Amev 51,40 51,30
Amro-Bank 75,50 75,20
Ass. R'dam 140,50 142,30
Bols 139,50 144,60
Borsumn W. 105,70 104,30
Bührm.Tet. 54,40 54,30
C.S.M.eert 62,80 62,30
Dordtsche P. 204,00 203,00
Elsevier 58,20 58,20
Fokker eert. 23,00 23,60
Gist-Broc. c. 311,70 39,70
Heineken 139,50 139,50
Hoogovens 68,70 72,60
Hunter Dougl. 77,10 77,00
Int.Müller 66,20 65,80
KLM 38,30 38,50
Kon.Ned.Pap. 41,40 41,10
Kon. Olie 221,00 221,20
Nat. Nederl. 62,20 62,50
N.M.B. 178,50 180,50Nedlloyd Gr. 226,50 235,00
Nijv. Cate 72,00 73,00
Océ-v.d.Gr. 261,00 261,00Pakhoed Hold. 97,90 97,70
Philips 30,30 30,20
Philips divB9 28,40 28,60
Robeco 94,00 93,90
Rodamco 154,60 154,60
Rolinco 89,60 89,40
Rorento 60,30 60,30
Stork VMF 25,00 25,00
Unilever 112,00 112,00
Ver.BezitVNU- 86,30
VOC 31,60 31,50
Wessanen 80,30 80,40
Wolt Kluwer 148,00 148,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 27,90 28,50
ACF-Holding 52,70 52,70
Ahrend Gr. c 148,00 148,20
Alg.Bank.Ned 41,10 41,20
Asd Opt.Tr. 23,00 23,00
Asd Rubber 7,80 7,90
Ant. Verfr. 340,00
Atag Hold c 59,00 59,70
Autlnd.R'dam 55,00 55,00
BAM-Holding 213,00 212,00
Batenburg 63,00 64,00
Beers 117,00 120,00
Begemann 54,90 55,00
Belindo 424,00 424,00
Berkels P. 4,95 4,95
Blyd.-Will. 22,50 22,30 I
Boer De, Kon. 254,00 253,00 |
deBoer Winkelbedr. 58,20 56.50

Boskalis W. 9,40 9,40
Boskalis pr 7,70 7,80
Braat Bouw 899,00 899,00 bBurgman-H. 2950,00 2950,00
Calvé-Delft c 740,00 738,00
Calvépref.c 4120,00 4100,00
Center Parcs 55,10 54,60
Centr.Suiker 62,00 61,50
ChamotteUnie 10,60 11,50
Cindu-Key 98,00 99,00
Claimindo 410,00 409,00
Cred.LßN 67,50 67,50
Crown v.G.c 67,00 67,50
Desseaux 178,10 178,00
Dordtschepr. 201,80 201,00
Dorp-Groep 40,50 40,20
Dorp v.div.B9
Econosto 166,50 166,00
EMBA 123,00 114,00
Enraf-N.c. 45,80 46,00
Eriks hold. 274,50 270,00
Frans Maas c. 58,70 58,80
Furness 65,30 65,00
Gamma Holding 59,00 58,80
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 24,80 24,70
Geveke 34,30 34,40
Giessen-deN. 77,50 81,00
Goudsmit Ed. 138,50 137,50
Grasso'sKon. 82,00 b 88,00
Grolsch 109,00 111,00
GTI-Holding 140,20 140,50
Hagemeyer 69,40 70,50
H.B.G. 164,00 165,00
HCS Techn 12,00 12,00
Hein Hold 119,50 118,50
Hoek's Mach. 145,00 145,00
Holdoh Hout 440,00 440,00
Holec 14,30 1410
H.A.L.Tr. b 1340,00 1305,00
Holl.Am.Line 1336,00 1305,00
Heineken Hld 119,50 118,50
HolLSea S. 1,35 1,32
Holl. Kloos 285,00 283,00
Hoop en Co 11,40 11,50
Hunter D.pr. 2,00
ICA Holding 17,10 17,10
IGB Holding 33,80 33,00 e
IHC Caland 17,20 17,10
Industr. My 148,00 147,50
Ing.Bur.Kondor 585,00 a 580,00

Kas-Ass. 30,00 29,80
Kempen & Beg. 198,00
Kempen Holding 15,10 15,10
"Kiene's Suik. 1210,00 1210,00
KBB 67,00 67,00
KBB(cert) 66,50 66,00
Kon.Sphinx 61,40 61,20
Koppelpoort H. 250,50 251,00
Kwsnapolsky 147,60 147,60
Landré Sc Gl. 37,50 37,50
Macintosh 40,00 40,00
Maxwell Petr. 555,00 560,00

I Medicopharma 64,80 65,80

Meha Int. 6,10 6,10
MHVAmsterdam 17,40 17,40
Moeara Enim 975,00 970,00
M.Enim 08-cert 12680,00 12600,00
Moolen en Co 31,10 31,10
Mulder Bosk. 38,00 38,20
Multihouse 9,70 9,50
Mynbouwk. W. 408,00 406,00
Naeff 225,00
NAGRON 45,50 45,20
NIB 444,00 445,00
NBM-Amstelland 12,40 12,40
NEDAP 275,00 273,00
NKFHold.cert. 213,90 214,00
Ned.Part.Mh' 28,50 28,50
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 610,00 619,50
Nutricia 231,00 234,00
Orco Bank c. 80,40 80,40
OTRA 407,00 408,00
Palthe 140,00 140,00
Polynorm 85,80 85,80
Porcel. Fles 113,00 113,00
Ravast 53,50 53,50
Reesink 54,90 ' 54,70
Riva 44,80 44,60
Riva (eert.) 44,80 44,80
Samas Groep 52,20 51,50
Sanders Beh. 73,00 73,00
Sarakreek 33,90 33,20
Schuitema 1055,00 1055,00
Schuttersv. 98,50 99,00
Smit Intern. 22,20 22,00
Stßankiers c. 24,00 24,20
TelegraafDe 361,00 361,00
Text.Twenthe 206,00 203,00
Tulip Comp. 69,50 69,00
Tw.Kabel Hold 107,80 108,50
Tw. en Gudde 95,00 95,00
Übbink 77,00 77,10
Union Fiets. 16,80 16,00
Ver.Glasfabr. 204,00 204,00
Verto 62,50 62,80
Volker Stev. 39,50 39,50
VolmacSoftw. 82,00 81,50
Vredestein 17,30 17,20
VRG Gem.Bez. 156,50 155,00
WegenerTyl 152,50 152,00
West Invest 19,00 19,00
Wolters Kluwer 148,00 148,00
Wyers 57,00 57,30

Beleggingsinstellingen
ABNAand.f. 63,10 63,10
ABN Beleg.f. 50,60 50,10
Aldollar BF $ 20,30 20,30
Alg.Fondsenb. 208,00 208,00
AllianceFd 11,50 11,50
Am ba 40,80 40,80
AmericaFund 242,00 241,00
Amro A.in F. 89,50 89,40Amro Neth.F. 63,40 63,40
Amro Eur.F. 61,30 61,00

Amvabel 94,00 93,50
AsianTigersFd 50,00 50,00
Bemco Austr. 60,50 61,00
Berendaal 94,00
Bever Belegg. 25,80 25,80
BOGAMIJ 115,50 116,00
DeltaLloyd 36,30 36,30
DPAm. Gr.F. 20,80 20,30
Dp Energy.Res. 32,00 32,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 69,10 69,10
EurinvestU) 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,00 5,00
EurGrFund 47,00 47,60
Hend.Eur.Gr.F. 145,50 147,00
Henderson Spirit 65,10 65,10
Holland Fund 57,00 57,00
Holl.Obl.Fonds 121,50 121,40
Holl.Pac.F. 98,50 97,70
Interbonds 595,00 595,00
Intereff.soo 30,20 29,20
Intereff.Warr. 207,40 207,00
JapanFund 36,00 35,50
MX Int.Vent. 62,30 62,30
Nat.Res.Fund 1240,00 1240,00
NMB Dutch Fund 31,40 31,30
NMB Obhg.F. 36,30 36,40
NMBRente F. 101,30 101,40
NMB Vast Goed 36,00 36,00
Obam, Belegg. 181,50 181,00
OAMF 14,75 14,80
Orcur.Ned.p. 47,10 46,50
Prosp.lnt.High.l. 10,20 10,20
Rentalent Bel. 1356,60 1356,30
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,50
'Sci/Tech 17,60 17,60
Technology F. 16,60 17,00
Tokyo Pac. H. 234,50 234,50
Trans Eur.F. ■ 61,50 61,30
Transpac.F. 497,00 496,00
Uni-Invest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 79,60 79,60
Unifonds 24,50 24,60
Vast Ned . 120,40 120,40
Venture F.N. 38,70 38,70
VIB NV 84,10 84,20WBO Int. 74,90 75,00
Wereldhave NV 202,30 202,70

Orig. n.amerik. aandelen
AlUed Signal Ind 33,50 33,00
Amer. Brands 56,50 56,00
Amer. Expres 26,70 26,80
Am.Tel.fc Tel. 29,00 28,70
Ameritech 92,30 91,70
Amprovest Cap. 129,00 129^00Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 26,50 26,50
Atl. Richf. 79,00 78,20
BAT Industr. 4,35 4,30
Bell Atlantic 70,60 70,50
BellCanEnterpr 38,50 38,30

BellRes.Adlr 1,55 1,55
BeU South 39,70 39,60
BET Public 2,26 2,27
Bethl. Steel 20,00 19,70
Boeing Comp. 61,80 62,10
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 25,50 26,00
Citicorp. 26,10 26,20
Colgate-Palm. 44,00 44,20
Comm. Edison 31,25 31,10
Comp.Gen.El. 395,00 395,00
Control Data 17,50 17,50
Dai-IchiYen 3170,00 3170,00
Dow Chemical 85,20 84,50
Du Pont 81,60 81,00
Eastman Kodak 45,20 44,80
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 224,00 224,00
Exxon Corp. 43,30 42,20
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 20,30 20,90
Ford Motor 51,90 51,70
Gen. Electric 44,20 d 43,50
Gen. Motors 84,00 83,50
Gillette 33,00 33,00
Goodyear 48,00 48,00
Grace & Co. 26,00 25,60
Honeywell 59,75 60,00
Int.Bus.Mach. 117,95 118,90
Intem.Flavor 46,50 47,10
Intern. Paper 44,50 44,00
ITTCorp. 50,50 51,00
Litton Ind. 72,00 71,70
Lockheed 40,20 40,00
Minnesota Mining 59,50 60,00
Mobil Oil 44,00 44,10
News CorpAuss 10,50 10,00
Nynex 65,60 65,20
Occ.Petr.Corp 26,00 25,70
Pac. Telesis 30,70 30,30
P& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 40,00 38,50d
Philip Morris C. 96,50 95,80
Phill. Petr. 20,50 20,20
Polaroid 35,50 36,15
Privatb Dkr 235,00
Quaker Oats 51,75 51,50
RJR Nabisco 90,00 91,00
StGobin Ffr 531,00 528,00
Saralee 45,00 44,50
Schlumberger 32,80 33,00
Sears Roebuck 39,50 39,20
Southw. Bell 40,80 40,20
Suzuki (yen) 779,00 800,00Tandy Corp. 41,50 40,70
Texaco 47,20 46,75
Texas Instr. 36,60 37,40
T.I.P Eur. 1,60 1,60
Toshiba Corp. 992,00 994,00
Union Carbide 25,10 24,50
Union Pacific 61,00 61,00Unisys 27,70 27,90
USX Corp 27,20 27,50
US West 57,80 57,60

Warner Lamb. 75,30 76,30
Westinghouse 51,60 51,20
Woolworth 51,50 50,20
Xerox Corp. 54,30 55,50

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44,00 43,50
Am. Home Prod. 150,00 155,20
ATT Nedam 55,50 55,50
ASARCO Inc. 40,00 40,00
Atl. Richf. 153,00 148,00
Boeing Corp. 118,50 118,50
Can. Pacific 31,00 30,00
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 47,80 49,00
Citicorp. 50,00 48,50
Colgate-Palm. 83,00 84,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 164,00 161,50
Eastman Kodak 88,00 85,30
Exxon Corp. 82,50 80,50
Fluor Corp. 40,00
Gen. Electnc 88,00 86,00
Gen. Motors 164,50 161,00
Gillette 65,50 65,00
Goodyear 95,00 93,00
Inco 61,00 60,00
1.8.M. ■ 224,00 226,00
Int. Flavors 89,50
ITT Corp. 96,50 99,00
Kraft Inc 193,00 193,00
Kroger 112,00 110,00
Lockheed 78,00 77,00
Merck & Co. 107,00 107,00
Minn. Min. 115,00 117,00
Pepsi Co. 75,00 76,80
Philip Morris C. 184,00 183,50
Phill. Petr. 38,00 37,00
Polaroid 70,20 70,50
Procter & G. 155,50
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 63,00 63,50
Sears Roebuck 76,00 75,50
Shell Canada 61,50 60,60
Tandy Corp. 79,00 77,00
Texas Instr. 69,00 70,00
Union Pacific 118,00 118,00
Unisys Corp 52,00 52,00
USX Corp 51,10 56,00
Vanty Corp 4,00
Westinghouse 100,00 97,00
Woolworth 100,00 97,00
Xerox Corp. 104,00 104,00

Warrants
Akzo 35,20 34,70
AMRO warr. 4,80 4,70
Asia Pac Gr F. 5,00 5,10
Bogamij 9,90 10,00
Falcons Sec. 12,00 12,00
Honda motor co. 2290,00 2200,00

K.L.M. 85-92 117,00 116,00
Philips 85-89 34,50 35,00
St.Bankiers a 2,80 2,90
St.Bankiers b 3,70 3,80

Euro-obligaties & conv.
10'A Aegon 85 102,70 102,70
Aegon warr 14,50 14.50
10'AABN 87 97,75 97.75
13Amev 85 98,60 98,40
13Amev 85 98,60 98.60
10 AmevBs 102,25 102,25
HAmevB6 99,00 99,00
14'/iAmroB7 99,25 99,25
13 Amro-BankB2 102,25 102,25
Wh Amro 86 97,50 97.50
10 Amro 87 97,40 97,40
53A Amro 86 101,10 101,10
Amro Bank wr 24,50 24,20
Amro zw 86 70,90 70,50
9 BMHecu 85-92 102,25 102,00
78MH87 98,25 98,25
11 CC RaboB3 103,20 103,20
9 CCRabo 85 105,40 105,40
7 CCRabo 84 108,30 108,30
lO'/sEEG-ecu 84 103,25 102,50
9^EIB-ecu 85 106,75 106,75
12V4 HIAirl.F 95,50 95,50
12 NIB(B) 85-90 103,00 103.00
11V4NGU83 101,75 101,75
10NGU 83 102,00 102,00
2»/. NMB 86 87,10 87,10
NMB warrants 29,10 29.10
8% Phil. 86 95,00 95,00
6% Phil.B3 94,75 94,75
H'AUn.Becumy 86 99,00 99,00
12V«Unil. 98,00 98,00
43/iAkzo 69 209,00 208,00
s/2 Amro 69 394,50
5*4 Gist 69 455,00 455.00

Parallelmarkt
Alanheri 14,70 15,30
Berghuizer 47,00 47,00
Besouw Van c. 36,30 36,30
CB Obug.F.l 101,80 101,80
CB Obhg.F.2 101,90 101,90
CB Oblig.F.3 103,30 103,30
De Drie Electr. 25,50 24,80
Dentex Groep 27,80 27,80
Dico Intern. 77,20 76,10
DOCdata 31,60 31,60 e
Geld.Pap.c. 66,20 66,70
Gouda Vuurv c 56,00 e 56,50
Groenendijk 25,00 24,60
HesBeheer - 201,80 201,80
Homburg eert 3,90 3,90
Infotheek Gr 17,80 19,00
Interview Eur. 7,20 7,30
Inv. Mij Ned. 37,90 38,00
KLM Kleding 24,90 24,70
Kuehne+Heitz 24,70 24,70

LCI Comp.Gr. 32,30 32,70
Melle 279,00 277,00
Nedschroef 63,20 65,00
Neways Elec. 8,20 8,20
Pie Med. 10,70 10,50
Simac Tech. 14,80 14,50
Text Lite 5,00 5,10
Verkade Kon. 282,50 a 279,00
Weweler 80,00 79,30

OPTIEBEURS
akzo c jan 140,00 509 7,50 750akzo c jan 150,00 713 3,lft 2,80 'akzo c jan 160,00 228 1,10 1,00
akzo c jan 170,00 197 0,40 0,40
akzo c apr 150,00 340 7,40 700
akzo c apr 160,00 278' 4,10 3,7» '
akzo c apr 170,00 185 2,10 2,10
buhr p apr 55.00 358 3,50 a 3,10
eoE c dcc 235,00 157 5,00 5,50 beoE c dcc 240,00 190 2,20 2,30
eoE c jan 225,00 200 16,00a 15,50beoE c jan 235,00 210 8,50 8,50 b
eoE c jan 245,00 230 3,30 3,20'
eoE c jan 255,00 200 1,20 a 0,80
eoE p. dcc 235,00 195 1,70 1,30
eoE p jan 230,00 226 2,80 2.50a "eoE p okt 240,00 224 16,50 16,00 agoud c feb 420,00 206 17,50 20,40
goud c feb 440,00 444 7,00 9,40
goud c feb 460,00 341 2,50 3,00-
-goud c mei 420.00 252 26,60 31,00goud c mei 460,00 513 8,10 10,50
goud c mei 480,00 320 5,50 5,50
giSt c jan 40,00 513 2,20 1,90
giSt p apr 40,00 229 3,20 3,30
hoog c jan 55,00 189 14,00b 18,00. .hoog c jan 60,00 897 9,70 13,00b-
hoog c jan 65,00 866 6,70 9,00 b
hoog c jan 75,00 1843 1,60 3,00
hoog c jan 80,00 187 0,90 1.70"hoog c apr 60,00 169 11,90 14,50
hoog c apr 65,00 416 9,00 11,30
hoog c apr 70,00 394 6,00 8,70 -hoog c apr 75,00 275 4,00 5,40"
hoog c apr 80,00 179 2,30 3,50
hoog p jan 60.00 145 0,80 0,30 "hoog p jan 65,00 351 1,80 1,30"*
hoog p jan 70,00 304 4,20 2,50 '
hoog p apr 70,00 153 6,50 a 4,20
nedl c jan 240,00 147 7,00 8,50
nis p feb 112,50 1000 1,20a 1,00
obl c feb 100,00 700 o,Boa 0,60
phil c 091 55,00 444 1,80 1,80
phil c 093 30,00 519 7,00 7,dD« *
phil p 093 30,00 259 5,80 5,80
ohe c jan 230,00 636 2,10 2,00.
olie c apr 230,00 157 7,00 6,9(K,
ohe p jan 220.00 177 3,80 3,70
olie p apr 230,00 190 11,50 12,30

economie

ILO: zwartwerken
in Oost-Europa
zeer populair

GENEVE - Bijbanen zijn in
Uost-Europa zeer populair. Zesvan de tien Hongaarse werkne-mers hebben een tweede werk-
kring en in de steden in de Sov-
jetunie houdt één op de vier
Werknemers er een tweede baan
°P na. De Oosteuropese autori-teiten realiseren zich ook steeds
jfieer dat het „zwartwerken" er-
j^J gaat horen en nog verder in
belang zal toenemen. Dat staat in
?T
e december-publicatie van de

IJ-<O, de Internationale Arbeids-
organisatie.

Volgens Lajos Hethy, de direc-teur van het Hongaarse onder-
zoeksinstituut voor werkgele-
genheidsvraagstukken, overwe-
Sen de autoriteiten in aansluitingop de „perestroika"-beweging inuosteuropa steeds meer de

„zwartwerkers" officieel als „on-
dernemers" te erkennen. De
„zwarte" economie wordt zijns
inziens vooral gevoed door de
bestaande tekorten, in het bij-
zonder ïn de landbouw, de wo-
ningbouw, de detailhandelen de
dienstensector. Zo bestaan er in
het onderwijs voor docenten,

vooral voor docenten vreemde-
talen, ruime mogelijkheden om
bij te verdienen.

Hethy schat dat de totale omzet
in de informele economie - zoals
het zwartgeld-circuit ook wel
wordt genoemd - in de Sovjet-
unie ongeveer 145 miljard dollar

per jaar bedraagt. In Polen be-
slaat de particuliere landbouw
viervijfde van het cultuurland.

Tien tot dertig procent van de
nieuwbouw is in particuliere
handen. In Hongarije is dit 86
procent.

Deze ontwikkelinggaatwel in te-
gen de geldendewaarden en nor-
men in de communistische sta-
ten. Maar deze tendentie mag
niet worden beschouwd als een
knieval voor de ideeënvan priva-
tisering en ondernemerschap zo-
als die in het Westen leven, zo
meent Hethy. Volgens hem wil-
len de autoriteiten het zwarte cir-
cuit reguleren omdat struisvo-
gelpolitiek niet past bh' een be-
leid van economische hervor-
mingen.

Westduitse handel
naar recordniveau
WIESBADEN - De buitenlandse
handel van de Bondsrepubliek
Duitsland heeft in oktober een re-
cordniveau bereikt wat betreft zo-
wel de export als de import. Het
overschot op de handelsbalanswas
met 10,6 müjard mark kleiner dan
de 11,3 miljard mark in september,
maar groter dan de 10,1 miljard
mark in oktober 1987, zo heeft het
Westduitse bureau voor statistiek
maandag bekendgemaakt.

De waarde van de export steeg ten
opzichte van oktober van het afgelo-
pen jaar met negen procent tot 53,2
miljard mark. Het vorige record van
50,3 miljard mark werd geboekt in
juni van dit jaar. De import groeide
met tien procent tot 42,6 miljard
mark, waarmee het uit maart 1985
daterende record van 42,5 miljard
mark sneuvelde. Over deeerste tien
maanden van dit jaarnam de export
met 6,5 procent toe en de import
met 6,1 procent.

De Westduitse handelsbalans ver-
toont over de eerste tien maanden
een overschot van 101,4 miljard
mark. Het surplus is aanzienlijkgro-
ter dan de 93,8 miljard mark in de
eerste tien maanden van vorig jaar.
Het recordoverschot van 117,7 mil-
jard mark over geheel 1987 zal dit
jaar vrijwel zeker worden overtrof-
fen.

Het overschot op de lopende reke-
ning van de Westduitse betalingsba-
lans bedroeg in oktober 7,9 miljard
mark tegen 5,9 miljard mark in sep-
tember en 6,9 miljard mark in okto-
ber 1987. Over de eerste tien maan-
den is er een surplus van 64,3 mil-
jard mark tegen 62,1 miljard mark in
dezelfde periode van 1987. Over ge-
heel 1987 was er een overschot op de
lopende rekening van 80,8 miljard
mark.

Océ voegt
bedrijven

in VS samen
VENLO - Océ-van der Grinten zal
haar regionale verkoopkantoren in
de VS voor de tekenkamermarkt en
dievoor de kantoormarkt waar mo-
gelijk samenvoegen. Deze samen-
voeging die eind 1989 voltooid moet
zijn zal de positie van het concern
op deAmerikaanse markt aaanzien-
üjk versterken.

Door de samenvoeging wordt de
marktbewerking, dienstverlening
en logistieke verzorging van de be-
staande en binnenkort te introduce-
ren Océ-produkten in de VS aan-
zienlijk versterkt tegen op termijn
belangrijk lagere vaste kosten. De
geïntegreerdeonderneming zal over
veertig verkoop- en servicekantoren
beschikken en 850 medewerkers
tellen.

De verkoop van tekenkamerpro-
dukten ligt thans in handenvan Océ
Industries met hoofdkantoor in Chi-
cago. De verkoop van en service
voor kantoorkopieerapparaten ge-
beurt nu nog door Océ-Business
Systems met hoofdkantoor in Stam-
ford (Connecticut). De twee hoofd-
kantoren zullen in Chicago worden
samengebracht.

Directe export
Gaza naar EG

TEL AVIV/GAZA - De door Israël
bezette Gazastrook heeft gisteren
een begin gemaakt met directe ex-
port naar de landen van de Europe-
se Gemeenschap. Een Joegosla-
visch vrachtschip met aan boord
13.000 ton grapefruits is uit de Israë-
lische havenstad Ashdod vertrok-
ken, met als bestemming Rotter-
dam.
Tot nu toe heeft de Citrus Union, de
organisatievan citrus-kwekers in de
strook, zijn producten op de markt
moeten brengen via het Israëlische
exportinstituut Agrexco. De dozen
met sinaasappels en grapefruits
droegen dan het opschrift 'Product
of Israël' en de vruchten waren
voorzien van het bekende 'Jaffa'-la-
bel.
In de nieuwe situatie wordt het ci-
trusfruit verzonden in dozen met de
vermelding dat het afkomstig is uit
de Gazastrook. De gisteren naar
Rotterdam verzonden grapefruits
dragen de merknaam 'Gaza Top.

De rechtstreekse export is mogelijk
geworden door druk van de Europe-
se Gemeenschap op Israël. Met
name het Europese Parlement heeft
geweigerd handels- en landbouw-
akkoorden met Israël goed te keu-
ren zolang dat land geen garanties
gafvoor de directe uitvoer uit de be-
zette gebieden naar de EG.

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin
gen goud en zilver op 05-12-1988 orr
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles ir
kg:
Goud: onbewerkt ’ 26.640-/27.140.
vorige ’ 26.400-/26.900; bewerkt ver-
koop ’ 28.740; vorige ’ 28.500 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/420 vorige

’345-/ 415; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,89 2,01
Brits pond 3,50 3,75
Belg. frank (100) 5,20 5,50
Duitse mark (100) 110,50 114,50
It. lire (10.000) 14,40 15,80
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,58 1,70
Franse fr. (100) 31,75 34,25
Zwits. fr. (100) 132,25 136,75
Zweedse kr. (100) 31,00 33,50
Noorse kr. (100) 28,75 31,25
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,70 16,30
Spaanse pes (100) 1,65 1,80
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,00 49,00
Joeg. dinar (100) o,ol' 0,06
lers pond 2,89 3,14
Jap. yen (10.000) 157,00 162,00

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,94125-94375
Brits pond 3,6275-6325
Duitse mark 112,750-800
Franse franc 32,990-3,040
Belg. franc 5,3805-3855
Zwits. franc 134,655-705
Japanse yen 160,09-160,19
Ital. lire 15,225-275
Zweedse kroon 32,375-425
Deense kroon 29,215-29,265
Noorse kroon 30,200-30,250
Canad. dollar 1,63875-64125
Oost. schül 16,0310-0410
lers pond 3,0150-0250
Spaanse pes 1,7240-7340
Gr. drachme 1,3050-4050
Austr.dollar 1,6975-7075
Hongk.dollar 24,85-25,10
Nieuwz.dollar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,0750-1050
Surin. gulden 1,0750-1150
Saudische rial 51,65-51,90
Ecu gulden 2,3415-3465

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 272,8 271,6
alg.-lokaal 266,4 265,0
internationals 279,8 278,7
industrie 240,4 238,6
scheep/luehtv. 227,1 228,5
banken 331,1 330,3
verzekering 558,5 557,6
handel 450,9 450,3
cbs obl.index 116,5 116,0
rend. staatsl. 6,12 6,18
waarvan 3-5 jr 6,01 6,06
waarvan 5-8 jr 6,15 6,22waarv.s langst 6,35 6,40
rend. bng-len. 6,45 6,45
rend. banklen. 6.06 6,08

Avondkoersen Amsterdam

AMSTERDAM - Er vond
maandagavond geen telefo-
nisch avondverkeer plaats
i.v.m. de viering van St. Nico-
laas.

NEW YORK Dow Jones

De slotkoersenvan de
beurs van Wallstreet zijn
gisteravond niet
ontvangen.

Zo’n 150 ziekenauto’s van het leger staan er op het terrein van de dienst domei-
nen in Soesterberg wat troosteloos bij. De wagens vormen onderdeel van een partij
militaire voertuigen die vandaag nog bezichtigd kunnen worden en dinsdag 13
december worden geveild.
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CMV BANK - BRUNSSUM -KERKSTRAAT 294

TELEFOON 045-25 1043. OÏ\ ,—M~V-I^/7 ri A _. I_X
Van 1700-2100 uuren zaterdags van V^/J ( C=} i i \ V/ KZ_,I\IK
9.00-i3.oouur 06-0227272 (gratis) ) l/M —^U_/U _V L-»r-U ~1l X
VOORDELIG, DISCREET EN SNEL OOK / M I ItA/ IsrpHipt VA/aarHICT. VOORALUWVERZEKERINGSZAKEN. /^f/g U«' IMCUICIWOOIUIg

I NICE-MONACO 7 dagen ’ 599.- fI ZWITSERLAND 5 dagen ’ 499,- fI BERLIJN 3 dagen ’299,- ff BERLIJN 4 dagen ’419,- fI LONDEN 3 dagen ’339,- ff LONDEN 4 dagen ’449,- f
I PARIJS 3 dagen ’279,- f
I PARIJS 4 dagen ’399,- ff PARIJS 5 dagen ’499,- ff
I OBER-HARZ 5 dagen ’499,- ff
f LUGANO 7 dagen ’749,- ff
I OOSTENRIJK 10 dagen ’795,- ff

l*-*M*****************************^**************m W^SI

FITNESSAPPARATUUR:
hometrainers, roeiappara-
ten, compl. fitnessstations,
chroom nalterstangen van-
af ’52-, halterschyven va.

’ 2,40 per kg; alles uit voor-
raad leverbaar. Smash, afd.
fitness, Theaterpassage
Kerkrade, tel. 045-459230.
Draadloze TELEFOONS
v.a. ’ 150-, 3 mnd. gar. Info
045-220902 b.g.g. 06-
-52127702.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevraagd eiken VI-
TRINEKAST, eiken bank-
stel liefst leren kussens +
eethoek. 04490-23248.
Wij kopen GOUD tegen
contant geld. Verseveld,
Saroleastr. 80A, Heerlen,
045-714666.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tef 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.

I VIDEO'S VHS en kleuren-
tv's met teletekst en stereo-

I torens gevraagd, defecl
?een bezwaar. Tel.: 04406-

-2875.

Jurgen AUTOVERHUUR
Langheckweg 36-40, tel
045-463333.
Te h. APPARTEMENT v
alleenst. of paar te Kerkra-
de-Vink. TeL 045-725667.
Mooie gemeub. KAMER te
huur, met cv., te Valken-
burg. Tel. 04406-12875.
KAMERS te huur met vol
pension te Hoensbroek
Tel. 045-214804.
Te h. gemeub. ZIT
/SLAAPKAMER met wc
douche en keuken; alleer
dames. Tel. 045-720350.
KAMERS te h. te centrum
Heerlen ’4OO,- all-in. Tel
045-712503.
Gemeub. ZIT/SLPK. cv.
douche en keuk. Pannes-
heiderstr. 1 of 19,K'rade.
Teh. voor keurigpers. nettt
gemeub.KAMER aan rand
Heerlen-C. 045-217592.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade, tel. 045-453055.

" Nabij centr. Hrln. mooie ge-I meub. KAMER, alle comf.,
I v. nette werk. mensen. Na
I 18 u., zat. na 12 u. Schaes-I bergerweg 43, Hrln. 045-I 724226.

Te huur gevr. WINKEL aan
drukke straat, opknappen
geen bezwaar. 045-312164.
T.h. GARAGE aan de Stru-
verstr. te Kerkrade. Inl.
Zijlstra. 070-469246.

Te koop in centrum
BRUNSSUM: goed on-
derh. groot halfyrijst.
woonhuis met grote tuin en■ dubbele garage. Ind.: prov-

I .kelder, entree, woonka-I mer, werkkamer, completeI keuken mcl. app., toilet; leI verd.: 3 slaapkamers, bad-
I kamer met ligbad en dou-I che, 2e toilet- 2e verd.: 2I slaapkamers. Zeer geschikt
I voor woning met praktijk-I ruimte. Mogelijkheid totI uitbreiding. Vraagprijs

’325.000,- k.k. Inl. BAC,
1 Heerenweg 316A, Heerlen,- 045-210101.- SPEKHOLZERHEIDE,- Patronaatstr. 96, groot to-
t taal gerenoveerd tussen-- huis, bestaande uit 2 fraaie

woonruimten. Aanzienlijke

I woonlastenvermindering
door verhuur van een
woonruimte. Prijs slechts
’149.000- k.k. Wiiman &■ Partners Vastgoed.Tel. 045-

-" 728671.- BRUNSSUM M'trich-■ terstr. 148, halfvrüst. woon-- huis voorzien van alle ge-
makken. Prijs ’103.000,-.

I Zonder aanbetaling wordt
JJ de netto-woonlast ca.

’5OO,- p.mnd. Verhuiskos-- ten ad ’2OOO,- nemen wij- voor onze rekening. Wn-. man & Partners Vastgoea.
Tel. 045-728671/727173.

" VOERENDAAL-ÜBACHS, BERG, Kerkstr. 63, repre-
i sentatief ruim herenhuis.

Prijs n.o.t.k. Wijman &- Partners Vastgoed. Tel. 045-
-i 728671/727173.- DAMOISEAUX Heerlen

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

Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 04490-12718.

Tek. VOLVO 365 GLTbwj.
17-11-86, km.st 29.000
i.st.v.nw., van Volvo-me-
dew. Gerardstr. 6 Land-
graaf. Tel. 045-318731.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met

far. te koop aan: Seat Ibiza
.2 GL '87; Seat Malaga 1.5

GLX '88; Malaga 1.2GL '85;
Seat MarbellaL '87; Subaru
Mini (2x); Subaru 1300
3-drs. '84; Subaru 1800 4WD
'88; Subaru 1800 GL '85;
Subaru 1300 '80; Peugeot
305 GR '79; Daihatsu 1300
'83; Renault R5'85 en '81;
Lada 2105 GL '83 en '82;
Mazda 323 '81 en '78; VW
Derby '77; Honda Civic '80
en '76; OperKadett '77; Fiat
Polski '77; Fiat Ritmo die-
sel '80; Talbot Solara GLS
'81; Horizon 1.3 GL '78;
Sunbeam 1000 '79; VW
Camper '80; Citroen Visa
GT TJ3; Fiat 127 '78; Alfa
Sud 1.5 '81: Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin.
mog. Pond, koopavond.
SUBARU J.Coenen: Suba-
ru 1800 R Turbo 4wd type
'86; Subaru 1800 GL Turbo
4wd Stationcar '87; Subaru
El 24 wd 7 pers.bus '87;
Subaru JustiSL 2 '87; Sub-
aru 1800 GL Coupé '83;
Subaru JMini Jumbo 84-85-
-88; Citroen Visa RE Super
(2x '84); Nissan Micra GL
'85; Mitsubishi Lancer '83;
Ford Fiesta 1600 D '85; Su-
zuki Alto FX '85; automa-
ten: Honda Civic 2x '81;
Honda Civic 4-drs. '81; Su-
zuki Alto '83; Nissan Sunny
'84. Garage J. Coenen, Prin-
senbaan 65 Koningsbosch.
Tel. 04743-1574.
Te k. DATSUN 160 B, zil-
vermet., 4-drs., le eig., met
radio en trekh., le lak,
i.z.g.st, bwj. '80, APK tot
'89, ’2450,-. 045-323178.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW enz. Robby's
auto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
AUTO's te k. gevr. Loop-,
sloop-, schadeauto's. Bet.’4OO,- tot ’15.000,-. Bel.
045-422217.
Opel Omega 2.0 I, '88; Ka-
dett 1.3 LS Sedan, '86; Ka-
dett 1.6 S GT, '85: Kadett 1.3
LS, '85; Kadett 1.2 LS, '85;
Corsa 1.2 S Luxus, '84; Ka-
dett Caravan 1.2 S, '84 en
'81: Ford Fiesta 1.1 L, '83;
Rekord 1.9 N, '78; Peugeot
305 GL, '82. Automobielbe-
drijf J. DENNEMAN,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wii ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
FORD Taunus stationcar
bj. mei '81 APK gek. kl. bor-
deauxrood Vrjpr. ’2750,-.
Tel.: 045-425437 of 419877.
KADETT type 1.2 S Hatch-
back, bj. 81, sunroof, zeld-
zaam mooi. Herlongstraat
43, Heerlerbaan. "3.000

Hagen topkwaliteit,
Voor ieder voertuig

Kerp, In de Cramer 3
T.k. Opel KADETT bjr. '79
gas en APK ’ 2350,-. Baron
Makaystr. 65, Heerlen. 045-
-728454.
Tek. MITSUBISHI Starion
turbo m. lichte schade. Dr.
Poelsstr. 17 Hulsberg. -

RINCK INTRODUCEERT
BUDGETLINE: HONDERDEN

MONTUREN ONDER DE
HONDERD GULDEN.
i ______________„„„

Het is nu wel heel voordelig om zuinig te zijn op uw ogen. Want Rinck introduceert
Budgetline. Een complete range monturen van49,- tot 99,-.En glas dataltijd maar liefst 25%
voordeliger is. Scherp zien is bij Rinck dus voortaan bij- ÈT + WTÊ RRII I FNzonder laag geprijsd. Terwijl de service en het advies fijT^^fij %8 ’ PKIVFNIonveranderd op een bijzonder hoog niveau blijven. lal Ë Lé ml&LiZ/V-_loV

BUDGETLINE: MONTUREN VAN 49.- TOT 99.-. GLAS 25% VOORDELIGER.
RINCK HEERLEN: Akerstraat 2,045 -711456.

.I
accu's
2 jaar echte garantie i
uit voorraad leverbaar
H, Heerlen. Tel. 716951

Te k. gevr. alle merken :AUTO'SJ Ook bedr.- en 'schade-auto's. 045-416239.. AUTO'S hallo opgelet! Wij
i betalen’300,-tot ’ 20.000--. voor uw auto, ook bedrijfs-

wagens. 045-411572.

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.
Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burg! 045-254049.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.

MERCEDES 300 D '82 van
partic. Div. extra's, nieuwe
banden en APK. 04492-
-1981.
RENAULT 5 TL '83 in z.
§oede staat en APK. bor-

eauxrood. 04492-1981.
OPEL Ascona 1.6 S, bwj.
'77, APK 6-'B9, alu sport-
velg., sunr., sportstr., vr.pr.

’ 1275,-. Edisonstr. 291, Hrl.
728713.
Te koop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
Te koop doorlopend div.
Hollandse en Duitse
SCHADEAUTO'S.Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
de. Tel. 045-727711 en
216475.

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwal"1
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951^,
Tek. BMW 318 i bj. nov. '81,
km. 70.000 ’9700- als
nieuw. Ford Escort bj. '86

’ 13.400,-.Tel. 045-253063.
Tek. Auto BIANCHI A 112
E, bj. '78, 63.000 km, apk2-12*89, i.z.g.st. ’1150;-.
045-452008.
Z.g.a.n., zeer mooie TOYO-
TA Starlet 1.0 DX „Star", bj.
'86, rood, km.st. 15.000, met
access. pms ’ 13.000,-.
Mevr. M. v. Nuys, Kern 11,
Schinveld, tel. 045-251668.
Te k. HORIZON, '78, voor
onderdelen, goede banden,
lichten, uitlaat, schokdem-
pers, (gas), etc, ’ 250,-. Pan-
nesheiderstraat 43, Kerkra-
de, (achterom).

In- en verkoop goede,
bruikte zomer- en *v
TERBANDEN met JPassartweg 39, Heef'
045-222675.
Te k. OpelREKORD 0}
eind '85 km.st. 33.00Ö
nw. ’13.500,-. Inr. 1*
045-453572.
Tek.VW GOLF diesel?1
i.z.g.st. ’6750,-. Tel. "316940. J
MAZDA 323 bj. '79 ]
i.z.g.st. ’1450,-. Tel. "720951. >
Te k. gevr. AUTO'S eP
drijfsauto's, sloop- of *1
deauto's geen bezw-,,[
723076 b.g.g. 045-7277MHBKI D£ KONINKLIJKE LANDMACHT ZOEKT H

HK '-il RESERVE OFFICIEREN MET DE NODIGE H
fl LEIDINGGEVENDE ERVARING. BB

De Koninklijke landmacht heeft reserve Kandidaten dienenbij aanvang van de
officieren nodig voor een functie bij één van de opleiding minimaal 32 en maximaal 39 jaarte
volgende wapens en dienstvakken: zija En de nodige leidinggevende ervaring te

V r | " j« j" hebben opgedaan in hun civiele carrière.- Verbindingsdienst Reserve officieren van de Koninklijke
Vereiste vooropleiding: landmacht m.u.v. reserve officieren academisch
- diploma HBS-B gevormd (ROAG's) en reserve officieren-arts,

fÊÊÊ - diploma HAVO + wis- en natuurkunde en -tandarts, -apotheker en -dierenarts, nodigen HH
kennis van elektrotechniek op HBO-niveau m■& tereageren.

Na aanstellingkrijgen zij gedurende6_ (jjgfljg maanden een algemene militaire opleiding,
_, ~ , ~. gevolgd dooreen functie-gerichte opleiding,
Vereiste vooropleiding: "_____ » L _** j~ . Trr l; ° i i j vanerend van 4 tot 12 maanden.- diploma HTb-weg- en waterbouwkunde /-.... i i "" / /r ° Gemtereseerden verzoeken wij voor

- Militaire administratie "'^^.^.t^^--^.- WÊ
Voroicfo xrn/wv-Joirlmo'. GAARNEONTVANGIKZOSPOEDIGMOGELIJKDEVOORMIJvereiste vooropieiumg. | INTERESSante informatie. |
- diploma HBS-A

j- i I!AUA
, i li . i NAAM EN VOORLETTERS:- diploma HAVO + handelswetenschappen

of economie | adres: |.
r-p. f . f -*. . POSTCODE:- lecnniscne dienst i i_wiM»fwii» *+"**"wx*w WOONPLAATS: :
Vereiste vooropleiding: geboortedatum: m/v
- diploma HTS-werktuigbouwkunde

J- 1 T_rrc L L 1 J DE COUPON VOOR 29 DECEMBER 1988 IN EEN ENVELOP- diploma HTb-scheepsbouwkunde | ZOnder postzegel zenden aan |
Jj-l^-,, UTC k/Jriifel^.m^o SECTIE INFORMATIEVERZORGING, fXrx I- diploma H 1b-bednjtskunde antwoordnummer 35,2501 xa den haag. DOOD

- diploma HTS-autotechniek I iaiii9iiiii„ini (Ml 'K
111 Hl OFF |B|l|2[l|3|K|D| \^è)

- diploma HTS-meet- enregeltechniek I _ 1

Te koop RENAULT 18 TS
bjr. '79, APK aug. '89, kleur
blauwmet. Vr.pr. ’1250,-.
tel. 045-751251.
T.k. VW POLO LS bj. '79
met APK ’2950,-. Baron
Makaystr. 65, Heerlen. 045-
-728454.
TE k. AUDI 100 Avant 5
cyl., bjr. '79 + APK i.z.g.st.

’ 1350,-. 045-720951.
T.k. FIAT Fiorino bj. '82,
grijs kent., op gas, t.e.a.b.
Tel. 045-227468.
T.k. Honda CIVIC bj. 1979,
APK nov. '89 ’ 1750,-. Ba-
ron Mackaystr. 65, Heerlen.
045-7284554.
Te k. Honda PRELUDE bj."
'79, prijs ’ 3750,- apk. Kou-
venderstr. 207A, Hoens-
broek;
Te k. TOYOTA Corolla die-
sel '85, 52.000 km gel.

’ 10.000,-; Ford Sierra
5-drs. '86 LPG 75.000 km
gel. ’ 14.500,-: Opel Monza
zeldz. mooi ’ 10.000,-: Land
Rover diesel '79 ’5500,-;
Opel Kadett Caravan LPG
'81 ’4250,--Ford Taunus 20
GL '81 LPG ’3500,-; 2x
Taunus '80 LPG^ va.
’2000,-; Fiat Panda '81
’2500,-; Honda Civic '82
plaatschade ’2950,-; Fiat
127 '78 ’950,-: Mitsubishi
Sapporo '81 ’3500-; LPG.
Hommert 24, Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
Mooie Ford TAUNUS '80
apk l-'9O, 100%, m.o.z. LPG

’ 2500,-. 045-225913.
Te k. ONDERDELEN Ka-
dett B motor + deuren enz.
Uitweg 5, Hoensbroek na 6
U.
MERCEDES 280 S '82 kl.
antraciet, lederen inter.,
Ipg, ijjerf.st. ’ 19.500,-.
04492-3234.
BMW 315 t. '83, veel extra's,
bijz. mooi ’ 7950,-. St. Mar-
tinusstr. 31,Kerkrade-West.
VW KEVER bj. '72, 100%. 1
jr. Apk, ’2500,-. Tel. 045-
-423750. .
WETZELS AUTO'S: In-
dustriestr. 35 Sittard tel.
04490-10655. BMW 730 I '88;
Mercedes 300 E autom. '87;
Mercedes 300 D autom. '85;
Mercedes 300 D '86; Merce-
des 2.5 '88; Mercedes 190 D
'88; Mercedes 190 D '87;
Mercedes 380 SEL '84;
Toyota MR 2 Sport '85;
BMW 324 D '86; BMW 745 I
Turbo '81; BMW 323 I Tur-
bo '85; BMW 323 I '85; BMW
525 I autom. '84; BMW 316
'85: Peugeot 505 Turbo '86;
Volvo 480 ES Sport '87;
Opel Kadett GSt 2.0 Ca-
briolet '88'OpelKadett GSI
2 ltr. '87- Opel Omega 1.8 S
'87: Gotf GTI 16 V '87; Golf
GTS uitv. '85; Scirocco GTI
'83; Toyota Celica 2 ltr. Cou-
pé '82; Opel Senator 2.8 le
eigen. '79; Fiat Uno '87; Ca-
dillac Civiüe '80; Pontiac
Trans Am '82; Ford Fiesta
1.1 autom. '88: Nissan Pe-
trol 3.3 Turbo '87.
Ford ESCORT KR 3, '80,
auto is 'n plaatje. Tel. 045-
-322123.
Te k. niet van nieuw te on-
derscheiden MERCEDES
230 coupé m. alle extra's le
eig. '78; Ford Sierra 1.8 La-
ser T 5-drs. '85; OpelKadett
1.6 S 4-drs. '82; Opel Kadett
stationcar '81; Ford Escort
stationcar '81: Suzuki Alto
FX '82; VW Santana 5 GL
'82. Tevens enkele inruilers
v.a. ’2500,-. Bernhardstr.
12, Munstergeleen. Ook
zondags geopend.

(_____^W____l
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"&— De handige vertrouwde ,
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1989 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden, >

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen. i

Verkrijgbaar bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad, en de meeste zaken waar

u losse nummers kunt kopen. De prijs ’ 5^5. }

(I Limburgs Dagblad \ \



Duitsland 1
jr^Ll:oo Ski-Weltcup. Wereldbe-
est -n: s'a'om voor heren, vanuit
1Ü 'ere- Commentaar: Fritz von
nn\ Und Taxis (Eurovisie-uitzen-

-45 Ski"we|tcuP- Wereldbe-
Bstr n: slalom voor heren, vanuit
lUr'6re Commentaar: Fritz von
n n vn d Taxis. (Eurovisie-uitzen-
(n
qq " Teletekst-overzicht.
Qs tagesschau.
jJI nna Moca - die Tochter des

" jgrvenhalters. Braziliaanse serie
ach roman van Maria Dezonne,
n.eco Fernandes. Met: Lucelia> a,,ios' Rubens de Falco, Marcos

'" ï r£?"jigL.(rn Frühe Fernsehjahre. Te-
t d * °P amusementsprogramma's

fta^'gerjaren.
) 15 o Tnckfilmschau.di A j7er fliegende Ferdinand. Se-
-300 a'4: Direktor Dr. Dummkopf.
» a^benteuer Wildnis. Kinderpro^
f,ls t A,l-4: Der Elefantenzaun.J is tagesschau.

" Ssk ° tur 12- Generatiespel met"dQ^Kaufmann.-/a<iiï-enn Kul' kommt. Serie. Afl.:jC^stbeet.
9i 3o u?9esschau.js2

M|er und Heute.
J> Chri'ïnier' wenn sic Krimis

6r) 'e°- Serie. Afl.: Ein totes Ren-

Do IJjopramma-overzicht.
V 15 LVn Tagesschau.

6f) &l(etch-Parade. Sketches voor-
chor,yan commentaar door Otto
Onk'
4S 5°.ntraste-
-5rKa a"as- Amerikaanse serie metara Bel Geddes, Patrick Duffy,

Linda Gray e.a. Afl.: Der Tag der
Hochzeit.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Deutsches Frauenleben 1945-

-1988. Tweedelige documentaire serie
over de positie van vrouwen. Deel 1:
Westzones en Bondsrepubliek Duits-
land.

23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 ZDF-info Verbraucher. Prakti-

sche tips.
10.00 Tagesschau/Tagesthemen.
10.23 Abenteuer und Legenden. Die

Jagd nach Gold und Edelstein. Herh.
11.10 Oh Gort, Herr Pfarrer. Serie.

Herh.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15-13.45 Jetzt reisen sic wieder.

Documentaireserie over reizen. Van-
daag: Cheops, Cook en Degener.
Herh.

15.05 ■ Von Weimar nach Bonn. Do-
cumentaireserie. Afl.: Gustav Strese-
mann, patriot en Europeaan. Herh.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Siebenstein. Serie. Afl.: Rudi ist

nicht zu verkaufen.
16.25 Kleiner Garten für kleine Leu-

te. Afl.: Bonsai.
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.: Traurige Weihnach-
ten.

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

17.10 "" Tele-lllustrierte. Actualitei-

ten, sport en amusement.
17.45 Alf. Serie met Max Wright, Arme

Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Gestatten, mem Name ist Schlegel.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: Zum Abschluss
freigegeben. Reportage over jagers
en de jacht.

20.15 (TT) ■ Miss Marple: Vier
Frauen und ein Mord. Engelse
speelfilm uit 1964 van George Pol-
lock. Met: Margaret Rutherford, Ron
Moody, Megs jenkins, e.a. Miss Mar-
ple is als enige van de jury ervan
overtuigd, dat een zekere Taylor on-
schuldig is. Ze weet te bereiken, dat
het vonnis wordt opgeschort en gaat
uitzoeken, wie de dood van Mrs.
McGinty op zijn geweten heeft.

21.45 Heute-journal.
22.10 Der Sport-Spiegel. Portret van

de Oost-Duitse ijsster Katharina Witt.
22.40 Erebos. Tv-spel van Nicos Li-

gouris. Met: Chryssoula Diavati, Dimi-
tri Poulikakos, Pia Podgornik e.a. Va-
der Manos, moeder Maria en dochter
Xeni leven als Griekse emigranten in
Berlijn. Vader Manos droomt ervan
om eens terug te gaan naar Grieken-
land en legt daarom elke cent opzij.
Xeni lijdt onder haar vader en wil sa-
men met haar Duitse vriend in Berlijn
blijven.

00.00-00.05 Heute.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
f' kana|CAI"abonnees

alen zie schema exploitant

\ a
w art wit programma

e %
s,ereo geluidsweergave

t a bij stereo-appL 'e|etekst ondertiteling

TELEVISIE
'"d

"■ 5. 26. 29 46. 51. 53 en 57

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
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 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
to"tie!00en en dochters. Australi-
%rrt"e met Pat MacDonald, Tom
$S i Rowena Wallace e.a. Herh.

yrint- De laatste zeven
%.Z*" van Anne Frank. Herh.
V u -^O Steek-er-wat-van-op-sh

Orj *fie4.ws via teletekst.
0$ pK Tak. Animatieserie. Herh.
%-> °ns- Afl.: Plons en het Sin-
'0 Prleest- Herh.
'Ssent allon- Kleutermagazine.
<S yj^'e: Francis Verdoodt.
Swy JumPei'- Zevendelige
fel: jeugdserie. Afl.1.

a Anderson, Tony
'S -j.?"- Brian McNeill e.a.

ndin9 door derden. Pro-
*t|e rw an de Christen-Democrati-
<0

11Bron>t'0*w*nnaars> mededelingen
*S Siramma-overzicht.
10 ?'euws.
1$

ren. Australische serie met
?rien "" Dasha Blahova, PeterV r\ea Er is slecht nieuws voor
Sata,f)hne w°'dt het slachtoffer% >%heden.
*t ntrklub- Ben Crabbé presen-
ten, j?* talent en de kijker mag
S'An een vedette wórdt. Van-
'%s e deRidder met 'A bottle of

en de andere dieren.
ïllllllli Bri,se documer,taire

lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii

reeks. Afl.s: vrienden in nood.
21.10 Oogappel. Maandelijks magazi-

ne voor ouders over alles wat te ma-
ken heeft met kinderen en hun opvoe-
ding. Vandaag: -Zwaarlijvigheid bij
jongekinderen; -Ideeën voor een kin-
derparty; -Boekenrubriek van voor-
lichtingsboekjes; -Een bezoek bij dc
kinder-tandarts. Presentatie: Jos van
Hemelrijck en Lea van Hoeymissen.

21.40 Bart Peeters en dc Radio's
live op dc televisie. Muzikale show
van dc gelegenheidsgroep Bart Pee-
ters en dcRadio's, bestaande uit Bart
Peeters, Jan Leyers, PP Michiels,
Eric Melaerts, Jean Blaute, Jan Cuy-
vers en Jan van Puyembroeck.

22.30-23.00 Nieuws. Aansl.: Coda.
Streichduo-minuetto, van Beethoven,
uitgevoerd door T.M. Gilissen, altviool
en Roel Dieltiens, cello.

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zender6 Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90 9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (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 97.9 kHz)
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, Tom
Richards, Rowena Wallace e.a. Da-
vid en Fiona beginnen hun speurtocht
naar Patricia in Rio. Irene is verbaasd
Simon te ontmoeten, hij blijkt geen
vreemde voor haar te zijn.

19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie
met Lucelia Santos, Ruben de Falco,
Chica Xavier e.a. De baron heeft nu
een getuige tegen Rodolfo: Sebas-
tiao. Deze laatste bekent aan Sinja
Mosa dat hij gelogen heeft.

19.40 Mededelingen en programma-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

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

21.25 Uitzending door derden. Pro-
grammavan dc Liberale Televisie- en
Radio-Omroep.

22.00-22.30 Streekspecialiteiten:
een zaak voor dc middenstand.
Driedelige reeks. Afl.l: Een filosofie.
Dc filosofie van dc streekgastronomie
en dc rol van dc middenstand daarbij.
Presentatie: Viona Westra.

" 'Oogappel', gepresenteerd
door Leja van Hoeymissen
met medewerking van Hu-
geutte Damians. (België/TV 1
-21.15 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 Oe avonturier. Serie. Mason en
de anderen ontsnappen, maar raken
nog meer in deproblemen. Misschien
kan Vincent helpen.

17.50 "" Popformule. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Martijn
Krabbé en Mariska van Kolck.

18.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. Achtdelige cursus over tele-
communicatie 0.1.v. Chriet Titulaer.
Afl.2: De micro-elektronica revolutie.

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

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Slopen,
slopen, slopen.

19.00 Kijk TV. Populair wetenschap-
pelijk programma.

19.25 Linda. Gevarieerd magazine.
Presentatie: Linda de Mol.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 Derrick. Duitse misdaadserie.

Afl.: Grieks avontuur. Een stewardess
heeft de heroïne vernietigd, die ze
voor dr. Stem vervoerde. Ze is bang
voor wraakacties.

21.40 Triviant. Spelprogramma ge-
presenteerd door Astrid Joosten.
Vanavond: Catherine Keyl en Hans
van Willigenburg tegen Gerda Haver-
tong en Robert ten Brink.

22.30 Aktua. Actualiteitenrubriek.
23.00 Duel der piano's. Registratie

van werken gespeeld en aan elkaar
gepraat door Pim Jacobs en Louis
van Dijk.

23.50-23.55 Journaal.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10-11.25 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 CREDO - Glaube und Be-
kenntnis der Christen. Religieuse
serie. Afl.: Drie-eenheid.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 25.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Weltweit.
20.45 MAZ ab. Spelprogramma met

Harlad Schmidt.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine.
22.15 Landesspiegel. Mann nennt

uns Öko-Spinner. Documentaire over
alternatieve levensvormen.

22.45 Drei vor Mitternacht. Discus-
sieprogramma. Aansl.: Laatste
nieuws. Eindtijd is niet bekend.

België/RTBF 1
14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.45 Va-

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

caturebank. 18.00 Nouba nouba, met: =
Edouard et ses amis en Dusty, teken- =films. 18.30 Jamais deux sans toi, ge- =
varieerd informatief programma. 19.00 ==
Nieuws. 19.03 Ce soir. Regionieuws. =
19.25 Lotto en Joker. 19.30 Journaal. =20.00 Actualités a la une. Herh. 20.05 ==
Doublé sept, spelprogramma. 21.15 =
Babel, wetenschappelijk magazine. £=
22.45 Journaal. 23.15-00.45 Ode a la
jeunesse. Chinese speelfilm uit 1985 ==
van Nuanxin Zhang.

TV5
16.10 Un Enfant Nomme Michel. 16.30 ==
Bonjour, Bon Appétit. 17.00 Récréa- §=
tion. 17.30 Des chiffres et des lettres. =
18.00 Les Gens Den Face. 19.30 Pa- §
pier glacé. 20.00 Sports magazine. |
21.00 Ciel Mon Mardi. 22.00 Journal té- =
lévisé. 22.35 L'argent. 00.10-00.40 Pa- =pier Glacé.

programma’s dinsdag televisie en radio

Nederland 1
'M 3.05 Nieuws voor doven en"fchthorenden.Nv
■0 James Herriot. Engelse serie.Fes behandelt een hond gratis en«"9'ned maakt het nog bonter. Herh.
r° (TT) Rondom tien: 'enige' kin-nen. Praatprogramma. Presenta-'" nenk Mochel.10 Op verhaal komen in de Wes-, "vandaag: Josef in de gevange-■ Jozef zit in een ondergrondse
Hjer- Zal hij er ooit nog uit mogen?

* Journaal.
*° Als Lotte onzichtbaar wordt.gelige Deense kinderserie. Afl.3.
?? weigert Lotte geld te geven. Lot-

'Besluit wraak te /ïemen.

18.11 Ducktales. Tekenfimserie van
Walt Disney. Afl.: De goudschat van
Rongauy.

18.33 Alex. Tekenfilmserie.
18.42 Kleine Isar. Getekende serie

naar het gelijknamige boek van Ber-
tus Aafjes. Afl.: Een wonderlijk feest.

19.00 Journaal.
19.19 Drempels weg. Actiejournaal.

Presentatie: Dick Passchier.
19.29 Bull's Eye. Spelprogramma.
Presentatie: Guido Jonckers.

19.54 Cosby Show. Amerikaanse co-
medy-serie. Voor de jaarlijkse medi-
sche controle gaat Cliff op een streng
dieet.

20.20 A Different World. Amerikaan-
se comedyserie. Denise en haar hos-
pita helpen een medestudente met
een probleem.

20.53 Murder She Wrote. Amerikaan-
se misdaadserie. Afl.: Een modieuze
dood. Tijdens een modeshow wordt

er een moord gepleegd. Jessica's
vriendin is de hoofdverdachte.

21.38 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek.
22.30 Journaal.
22.40-23.30 Entree. Cultureel maga-

zine. Presentatie: Doris Baaten.

fflrijver Willem Wilmink te gast in 'Entree. (Nederland 1 -',ö uur)

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 4.
10.30 Jonge onderzoekers. Les 7.
11.00-11.30 Nederland en Neder-

lands Indië '18-49. Les 3.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.30-15.00 Schooltelevisie. Het ver-

haal, les 6.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders:

De opvoeding van onze kinderen in
Nederland.

18.30 You're welcome! Cursus En-
gels. Les 6.

19.00 (TT) Het Klokhuis. Informatief 1
jeugdprogramma.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Van Gewest tot Gewest. Re- j

portages uit de regio. Onderwerpen: ï
1. Zoogdierenonderzoek in bermen. |
2. De bijbel in het Gronings.

21.06 Het Nederlands Saxofoon- j
kwartet speelt in Kasteel Groene- \
veld, Baarn. 1. Introductions et varia- j
tions sur une ronde populaire, G. j
Pierné. 2. Saxophone quartet, Ber- j
nard van den Boogaard. 3. Trois con- =
servations, P. Perné.

21.32 Niets dat meer verbijstert dan I
de mens. Documentaire over 40 jaar I
rechten van de mens.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen- {

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en j

slechthorenden.

XWrTansvarïwïïï^erwurgenCatherir^
ma 'Triviant'. (Nederland 2 - 21.40 uur —

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

Les 25.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
16.25 Tips voor werkzoekenden.

Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
16.55 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 25. Herh.
18.00 Sesamstrasse.

18.28 Die Wombles. Tekenfilmserie.
Afl.: Die Leiter. Herh.

18.32 Walt Disneys Mickey und Do-
nald zeigen: Sport-Goofy (9).

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau.
19.30 Kahnweiler und die Kunst.

Portret van de kunsthandelaar Daniel
Henry Kahnweiler.

20.15 Reisewege zur Kunst: Portu-
gal. Von Alentejo zur Algarve.

21.00 Südwest aktuell -Neues urn
Neun.

21.15 Einführung zum folgenden
Film.

21.20 L'Atalante. Franse speelfilm uit
1934 van jean Vigo. Met: Michel Si-
mon, Jean Dasta, Dita Parlo e.a.
Jean, kapitein van de vrachtboot Ata-
lante, trouwt in een klein dorpje met
de jonge Juliette. Ze verveelt zich al
snel aan boord en laat zich verleiden
tot een uitstapje met een ander naar
Parijs. Dat laat Jean niet onberoerd.

22.35 Zusammenleben. Serie over
man en vrouw. Afl.s: Würde ich gern
mit Dir alt.

23.20 Tips voor werkzoekenden.
Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

België/Tèlè 21
19.00Tribune économique met sociale: =
Les classes moyennes. 19.30 Journaal =
(Met simultaanvertaling in gebaren- =
taal.). 20.00 Etat de siège. Franse =
speelfilm uit 1972 van Constantin Cos- =
ta-Gavras. 22.00-22.55 Secret diplo- =
matique, 6-delige serie.

Radio 1 radioE (Elk heel uur nieuws.) 7.03 Echo-
§ magazine. 7.15 Het levende woord.
E 7.33 Echo-magazine 8.45 Kruis-
E punt. 9.05 Met de KRO, met Arme.E 10.05 M/V-Magazine. 11.05 Echo-
£ magazine. 12.05 KRO's Schone
E 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
£ Metterdaad. 2139 Hemelsbreed.
£ 22.02 Begrijpt u wat u leest? 22.20
£ België totaal. 22.30 Als mensenI 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 Ochtendhu-
E mevr.

Radio 2
1 (Elk heel uur nieuws.) 7.03 AVRO's

E radiojournaal. 9.03 De muzikale
E fruitmand. 10.03 Vrouw zijn. 11.30
E Ik zou weleens willen weten. 11.58
i EO-Metterdaad hulpverlening.
| 12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
: Tijdsein. 13.30 De plantage. 13.48
E Margreet Dolman. 14.03 Soortge-
E noten 14.48 De jazz van Pete Fel-
= leman. 15.03 De Vlaamse connec-
E tic. 16.03 Ischa. 17.03 Plantage-
| Magazine. 17.54 Vrije Geluiden.= 18.03 Plantage-Magazine. 18.30
E Meningen. 19.00-07.00 Zie Radio
I '■

Radio 3_ _
(

E (Elk heel uur nieuws.) 7.00-24.00_ VARA's verrukkelijke dinsdag. 7 03
= Holland wordt wakker! 9.03Rigter. i= 11.03 Angelique. 12.03 VARAs

Steen & Been Show. 14.03 Twee
meter de lucht in. 16.03 De verruk-
kelijke vijftien 1803 Driespcor.
19.02 Dubbellisjes. 20.02 Pop-
krant. 21.02 VARA's Vuurwerk.
22.02 VARAs Poppodium. 23.02-
-0.00 Tracks.

SAT1
j06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
| SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
illlllllllilliini Mini i in mini iniiiiiiii ii i ■■■■■■■"■il

zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Der Apfel-
baum. 09.35 Mr. Magoo. Tekenfilmse-
rie. Afl.: Mr. Magoo und Schneewitt-
chen. 10.00 SAT 1 Bljck. 10.05General
Hospital. Afl.: Gestantinisse. 10.50Ko-
enen mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek.
11.05 Tennis-Masters-Turnier der Her-
ren. Samenvatting. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. Aansl.: Ihr
Horoskop. 14.05 Jackie und Jill. Afl.:
Eisbaren. 14.30 ■ Lassie. Afl.: Lassie
wird Mutter. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital Afl.:
Alan fürchtet einen Skandal. 15.50Ko-
enen mit SAT 1. 16.00 ■ Meine drei
Söhne. Afl.: Die Hitzewelle. 16.25 Der
Goldene Schuss. 16.35 Die Leute von
der Shiloh Ranch. Afl.: Benjy Davis ist
unschuldig. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
SAT 1 - Ihr privates Programm. 17.50
Bezaubernde Jeannie. Afl.: Das Par-
fum. 18.15 Glucksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl.: Ge-
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl.: Der
Schmugglerprofi. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Stingray. Afl.: Echo aus der Ver-
gangenheit. 21.00 SAT 1 Bliek. 21.10
Die Russen kommen, dieRussen kom-
men. Amerikaanse komedie uit 1966
van Norman Jewison met Alan Arkin,
Carl Reiner, Eva Marie Saint, Brian
Keith e.a. 23.25 SAT 1 Bliek. 23.35 Te-
lethema: Wirtschaft. 23.50 Skandal bei
Scotland Yard. Engels politiefilm uit
1968 van David Greene met Susan
George, Jack Watson, Michael Vork,
Jeremy Kemp e.a. 01.40-01.50 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
i 12.30 Schools. Science - start heren
E 12.45 Schools. Zig Zag.
E 13.05 Children's SSVC.
j 13.15 Rainbow.= 13.30 Physical Pursuits. Sport.
114.00 News and Weather.

Ê 14.30 Neighbours. Serie.
= 14.50 Moneyspinner.
= 15.15 Take the High Road. Serie.
= 15.40 Children's SSVC.= 16.00 The Sooty Show. Serie.
{16.20 Beat the Teacher.
Ë 16.35 Dangermouse. Herh.= 17.05 Blue Peter.
= 17.30 Blockbusters.
= 17.55 The Flying Doctors. Serie.
Ë 18.35 Northem Lights.
E 18.45 News and Weather.
E 19.00 The Russ Abbot Show.
E 19.30 Blankety Blank.
E 20.00 A Question of Sport.
E 20.30 On the Big Hill - Assignment
= Everest. Documentaire.
I 20.55 No Frills.
Ë 21.25 Alexei Sayle's Stuff.
Ë 22.00 News and Weather.
Ë 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.

|1 11.00 "" The Nescafé UK Top 40.=== 12.00 "" Countdown.
= 13.00 Another World. Serie.
E= 14.00 City Lights.
=E 14.30 Mobil Motor Sports News.
= 15.00 Elephant Boy. Serie.
= 15.30 Seven Little Australians. Se-= rie.
== 16.00 "" The Coca-Cola Eurochart
== Top 50.
= 17.00 The DJ Kat Show.
= 18.00 Gidget. Serie.
= 18.28 The Times Headlines News.
== 18.30 I Dream of Jeannie. Serie.
= 18.57 The Uniroyal Weather Report.
= 19.00 Family Affair. Serie.

19.28 The Times Headline News.
19.30 Gemini Man - Night Train to

Dallas.
20.28 The Times Headline News.
20.30 Kimberley. Film.
21 .57 The Uniroyal Weather Report.
22.00 NFL American Football

1988/89.
22.58 The Times Headline News.
23.00 Duranduran: Glam Boys to Bad

Boys.
00.00 "" Pop Formule.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Concerts from Dean Clough.
01.30 Rudolf Serkin.
02.30 Gulda: Mozart for the People.
03.45-06.30 Landscape Channel

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Mensje van Keulen. (8.00
Nws.) 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal. Finale en slot-
concert van het Tromp Muziekcon-
cours 1988 voor hobo en fagot.
12.30 Nieuwe klassieke platen.
13.00 Nws. 13.02 Klassieke top

tien 13.30 Première in het Muziek-
theater. 13.35 Mozart 1790, hoor-
spel. 16.00 HetKunstbedrijf. 17.00
Vokaal. A. Christa Pfeiler, alt en
Rudolf Jansen, piano. B. NCRV
Vokaal Ensemble 0.1.v. Marinus
Voorberg. Volksliederen van
Brahms. 18.00 Nws. 18.02 Lied
van de week. 18.15 Leger des
Heilskwartier. 18.30 Muziek in vrije
tijd - Vocaal. 19.30 Kamermuziek
van Haydn. 20.00 Nws 20.02
NCRV Klassiek Zelenka Ensem-
ble. 21.30 Literama. 22.30 Orgel-
concert door Jos van der Kooy.
23.10-0.00 Muziek van deze eeuw.
Messiaen. Bath Festival 1986.

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
minimi iiiiifiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55
12.00 Nws. 12.05 Dc verdieping
13.00 Nws. 13.10 Nederlanden
zijn buren. 13.30 Rondom het
woord. 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig. 14.30 Genealo-
gie. 15.00 Schone wereld. 16.00
Op dc rand van het recht 16 30
NOS Ombudsman 17.35 Postbus
51. 17.55Meded. en Schippersbe-
richten. 18.00 Nws 18.10 Vers op
vijf. 18.20 Uitz. van dc PSP. 18.30
Vertel mewat. 18.40Taal en teken.
19 00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers 20.30 Zelf mode maken.
21.00 Ca va? 21.30 Latijn. 22.00
Gezond sporten 22.30-23.00 Ste-
den en hun verleden.

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, 7.00Nws., 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.
13.10Onvergetelijk. 13 45 Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-

3 SAT
17.20 Mini-Ziss. Jeugdmagazine.
17.30 Unser Freund... das Pferd. Afl.:
Dammerung über der Camargue. 18.00
Bilder aus der Schweiz. Over cultuur,
maatschappij, economie en politiek.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Mit Edmund Hillary durch den Hima-
laya. Zesdelige documentaire Afl.: Der
Kampf urn den Gipfel. 20.15 Auslands-
journal. 21.00 Der Geist aus der Wüste.
Documentaire van August Paterno en
Johannes Fabriek. 21.45 Kulturjournal.
21.53 Sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.25 Café Central. Live
uit Londen. Aansl.: 3sat-Schlagzeilen.

satelliet

RTL Plus
06.00 Guten Morgen Deutschland.

Gevarieerd magazine.
09.12-10.00 Die Springfield Story.

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

Himmelsakrobaten. Herh.
13.15 Programma-overzicht.
13.20 Die Spezialisten unterwegs.

Amerikaanse serie. Afl.: Der Alp-
traum. Herh.

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - Magazin. Herh.
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl/ Erpres-
serische Rache. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft Heute.
Economisch magazine.

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.:

Ein streitbarer Engel.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Erpresser.
20.00 Finale Extra. Rechtstreekse re-

portage van de return om de UEFA-
beker tussen VFB Stuttgart - FC Gro-
ningen. (De voor vanavond aange-
kondigde speelfilm 'Das Madehen
aus der Cherry-bar' vervalt.)

22.00 Weerbericht.
22.05 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Die Frau in Schwarz.
22.55 RTL aktuell. Die Bilder des Ta-

ges.
23.20 Sexy Folies. Erotisch magazi-

ne.
23.50-23.55 Betthupferl.

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 Betterthan 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 Rockin'in in the UK.
18.00 Super Channel News and

Goodyear Weather.
18.15 Classic Concentration.
18.40 Kate and Allie.
19.10 Flying High.
20.10 Goodyear Weather.
20.15 Super Channel News.
20.30 Dubai Duty Free International

Masters Snooker.
21.30 Gillette Soccer Scène.
22.00 Super Dutch Football.
23.00 Super Channel News.
23.20 Goodyear Weather.
23.25-00.25 Hit Machine.

pende man. 17.00 Focus. 17.10
Het algemeen belang. 18.00 Het
orgeltje van Yesterday 19.00Nws.
19.10 Rockgolf 22.00 Nws. 22.05
Je weet het maar nooit. 23.30-2.00
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 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 Schulfunk: Wer
macht mit? 14.20 Musikzeit heute:
Orchesterklange aus aller Welt.
16.05 Spotlight. 17.05 Oldiekiste
18.40-20 00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tretf nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00Entenjagd 17.00Musikduell
17.50Sportshop 18.00Musikduell.
19.00 Prima. 20.00-01.00 Ein jun-
ges Musikprogramm.

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 Heimatmelodie 17.00 Mu-
sik-Express 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traumen. 22.30-4.05
Nachtexpress.
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Wij houden nu al opruiming!

Gordijnstof Woonkamertapijt
lflt#l l*iJli«#*W« Pracht kwaliteit

op jutenrug met
temerhoog AA Krtapijt + 4 AH
van 69,- \*W m gratis fatten. ■** m
m **mw W y gratis gelegd 1WW J

Cadeau-idee Djv- afgeprijsde

_SSr gordijnstoffen
kerstvalletjes m* [**

spreitjes va. X ■%■
slerkussentjes per meter W^Ww

■ilF^gg|| HH _^^/<^ oa&tU£ó#!f |

PAUL & SHARK
hJU,M> IL VI YACHTING

Een pakket vlotte kleding voor
W/Ti w/fi (ZfA de sportieve man die naast

"^BJmmmmmwÊëËmzJ kwaliteit ook stijl weet te
waarderen.

Pullovers, vesten, jacks, blazers, pantalons en
accessoires.

KERKRADE __^^*___>_2_9
Einderstraat 44 M J% m^r**v**m\
Tel. 045-452600
Voetgangersdomein pr wijnen

i!j_L£_____i____________^j
fca^'__[dlï^^Sß|

Sittard Maastricht Geleen Heerlen Kerkrade
Rijksweg Noord 88-90, Grote Gracht 31, Rijksweg Centrum 22, Geerstraat 24, Mozartstraat 2,
M Q4490-14234 tel. 043-212731 tel. 04490-43213 tel. 04&714090 tel. 045463241

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. YORKSHIRETER-
RIERTJES, kennle Oos
Heim, Langstr. 50 Schim-
mert. Tel. 04404-1527.
Te k. YORKSHIRETER-
RIERTJES, zeer klein. Tel.
04490-71833.
TE k. BOUVIERPUPS m.
stamb., ontwormd en
geént. Tel. 045-258825.
T.K. 2 ROTTWEILERTE-
VEN met stamb. HD-vrij.
Lief v. kind. Goed waaks,
goedkoop. Geen prijs per
fel. 045-723768. Kapelweg
64, Heerlen.
Grijze sprekende ROOD-
STAARTPAPEGAAI met
zeer grote kooi (nieuw).
Vaste pr. ’625,-. Tel. 045-
-227468.

Te koop YAMAHA XV 920
■J, bj. '88. Prijs ’7500,-.
Europalaan 7, Heerlen, tel.
045-213052.

Speciale uitvoering PUCHMaxi, zwart. ster,

’ 1590,-Bert Rekers, Wil-
lemstraat 85, Heerlen, 045-
-726840.
VESPA Ciao '88 met ster
’950,-; Vespa Ciao '87

’ 550.-; Suzuki cross 500 ccvB3 ’lOOO,-. Niersprinkstr.
83, Kerkrade, 045-457194.
Te k. FIETS kl. groen 3 ver-
sn. ’ 100,-. Tel. 045-455285.
Te k. PUCH Maxi sterw. +
verz., vr.pr. ’450,-. Mgr.
Lemmensstr. 36, N'hagen.

Betaal per maand aut-
overz., brandverz., aanspr.
verz., uitvaartverz. vanaf
’75,- per mnd. Kantoor
HEJA, Ejjkersstr. 57, 6061
GS Posterholt, tel. 04742-
-3362.

ALLEENSTAANDEN har-
telijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Apollo Trio. Tel. 045-
-252304.
Eldorado Spaubeek, elke
donderdag DANSEN met
orkest. Deze week En-tree.
Tel. 04493-4193.

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

_■___■__!
JASSEN, hemden en
truien. P. Raeven, tel. 045-
-322741.
Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195,
Sittard. Tel. 044«0-12718.
Te h. PAARDENSTAL-
LING. ’350,-. Tel. 045-
-412852.

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-
gen uit vooraad leverbaar.

ieckers Caravans BV,
Handelsstraat 24, Sittard.

De massage van VERONI-
QUE is uniek. 045-228481
(geen sex).

Wie heeft de juistePAPIE-
REN om met mij een bloe-
menzaak te openen. Br.
ond. nr. Si 624 LD Sittard.
Baandert 16, 6136 ER Sit-
tard^

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. j
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Voor het ZAGEN van 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.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
STOELMATTERIJ ver-

I nieuwdrieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.
Alg. MASSAGE door
charm. masseuses, van al-
les wat en nog vele meer!
045-228738 (geen sex). i
Koelkast- en DIEPVRIES- 'REPARATIE zonder voor-: rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24-uurs service.

. __ , _
'l

'Laatlepraook joueenzorg zij*

I- W^*\m tËI \

__Sf__3 __rJ>^_[ -nËÉm^Ê ___i_pL rjr'*j^<- t . _L-

Nederlandse Stichting vo)
**^^zlm*Jm wm Leprabestrijding/Amsterd*;
Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam.Tel. 020-9389,

pyr 2d^ jp^»i*mf* j^"^ _^__j_t^L.w_«>*^s^fejiiP^S_,. **"* l__^_r_jf>^_j t__f_l__R___f_9__ ?^_i__l

■ « mm^JrwW^ _^" /Èry'' -wtt-________B__B
E _*■ JEff J ’_F ■ - ■^*^>- „yj^3*^^.-.>. ___& -44^^^^HH___i

f ___T \ M «Hl "■' '* __23 .. JJ..,:.::.>::...,, ;^__H ____________%" ' '■'^SSrgJii

ö§_lHÉ__Él^ '1 wLW^^BÊ- '! ___l^^ ___!

__Pnr^__^)___wS f m^r fli!____t -..it__--____É
4 a_^___ES_ll^^ __^^ 35!3J W-'iü HnMISfl __B_i „. :-;::~rr<aaga_h_____l

KJL*mm\ WmT :\ mwr L ■_>'n~lÉi_i^^^i!^y-^''- «*gi^^i ÉllirT_"T'__B_i Blr_____________________|T ~~B____H___!kË___! __< __H

lp inio'nwe' __>___! ____ 9^_l_U__H___h____ """"""**—"■■■—■■■i.i-!-^-^^~w-Hf; _H_Mflß____Mlj B______-a->- MBwW»W^U|P^_jjßi^w^^^^WWWwl>^^^Bjj 23

Bon -1 PriJzenvanaf/ 18Ï-700-"von °pdit pr°iek« A(yAf IQ" ■ .-■'"'"" "»>-->"^^^S*T .... , N,.m: is deLoonVas- Hypotheek van toepassing. ■"fPVI IÉP^PIGaarne vrijblijvend Adr„. ——^ __JP I __■ IM I I F
volledige informatie po«code/Pmn: ?. Hierdoor is een financiering al mogelijk bij een bruto inkomen yN |■■■ | Q| ||l
over de gezins- Telefoon: f van ca.’ 54.000,-. De netto maandlast bedraagt in dit geval c„n..,. «„.„^„.hü rv .73bungalows te ln ongefrankeerde envelop zenden aan Stienstra

i»ni
Stienstra Makelaardi| BV. 71ZJ

Übach over Worms Makelaardij BV. Antwoordnummer 40, 6400 VB Heerlen. ’791,--. Kruisstraat 56. 6411 BW Heerlen Telefoon 045
_,^ J __ ! *<^■=— ; — Geopend: maandag l/m vrijdag van 900 101 21.00 uur, zaterdag van 9.00 !<_✓
__________——————»—————————______^___^ —————^——____^ «i



Van onze verslaggever zuiveringsmethoden, maar dat ver-
loopt niet helemaal volgens de ver-
wachtingen. Aangezien het hier om
een ingewikkeld proces gaat, gun-
nen we hen nog wat tijd. De nikke-
luitstoot wordt behandeld, maar het
koper en zink nog niet."

Tot juni

KERKRADE - Hoewel Caja
BV uit Kerkrade nog steeds
koper en zink loost, heeft het
Waterschap Zuiveringschap
besloten om het bedrijf ver-
gunning te geven om op de
huidige manier verder te gaan
tot uiterlijk 1 juli 1989. Eigen-
lijk had Caja al in juli van dit
jaar een nieuwe zuiveringsin-
stallatieklaar moeten hebben.
De firma vond die termijn te-
kort en het Zuiveringschap is
nu overstag gegaan.
Voorzitter Ben Janssen van het Zui-
veringschap: „Het gaat hierbij om
een zware metalenstroom. Men is
aan het experimenteren met nieuwe

Volgens een reactie van Caja houdt
men zich aan de wettelijke regels.
„De installatie is bedoeld om nikkel
terecyclen. De eerste reactor werkt,
maar het geautomatiseerd inbou-
wen in het productieproces vergt
veel tijd."

Dat mag echter niet langer duren
dan junivolgend jaar.Dan moet de
kinderwagenwielen-fabriek een zui-
veringsplan ingediend hebben.

Teen-Punt

fa 00rc*, zomaar en onge-
j

a9d een methadon-huis in je
*at krijgen, gaat je niet in je

T^>e kleren zitten. Maar tochn*t effe slikken als je op de
>e %an het gewraakte pand'l dat 'onkruid wel vergaat., worde en ergenis uiten, allez.
Ep daarbij de kiesheid uitoog verliezen, geeft te den-. ■ Maar gauw wegspuiten- -Slassex'. Even afzemen. En°okstraat heeft zn fatsoener terug.

Nuthenaar
vrijuit

ziet de toekomst met de blik op de
fusie echter niet duister in. „We
kunnen goed overweg met de on-
dernemingsraad. Ik denk dat we er
wel uit zullen komen. Inhoudelijk
kan ik momenteel echter nog niet
op het advies van de ondernemings-
raad ingaan, omdat wij als directie
het daar nog niet over gehad heb-
ben. Op 15 december gaan we rond
de overlegtafel zitten."

Directielid Houben van De WeverBRUNSSUM/HEERLEN - Het fu-
sieplan voor de ziekenhuizen in
Brunssum (St. Gregorius) en Heer-
len (De Wever) dient volgens de bei-
de ondernemingsraden fneer duide-
lijkheid te verschaffen. Dat blijkt
uitadviezen over de aanstaande fu-
sie aan de directies van beide zie-
kenhuizen.

Zoals bekend moeten beide zieken-
huizen fuseren, vooral met het oog
op de bezuinigingen van overheids-
wege (beddenreductie) en de kos-
tenplanning voor dekomende jaren
betreffende de ziekenzorg in de
Oostelijke Mijnstreek. In principe
staan zowel de directies als onder-
nemingsraden positief tegenover de
fusie, waarvoor 1 januari 1989 als
streefdatum werd geprikt.

)t vfr huizen, maar dan over
'iefl an<^ere< gesproken.
££*r- en jongerengroep Teen-

opererend vanuit de kel-
[i VQ-n gemeenschapshuis de
«ef» *n Nieuwenhagen,jj/1 de komende feestwekenr de plaatselijke jeugd van°t 19 jaar heel wat activitei-
iinl* petto. Dat voor de clublei-
IqQ bij het organiseren van
[ £ evenementen niets te veeliel! 109? blijken uit hetfeit datjT1 Sinterklaas himself voor
ln ,e;rtra lang verblijf in ons
e <* heeft weten te strikken. Is
U GoedheiligTnan doorgaans

P zijn verjaardag 6 decem-
jtti iweer lang en breed op
itnfnactr Spanje, dit jaar ver-

P*M z^n bezoek aan onsC*0 niet maar liefst vier da-

Ondernemingsraden
bijna akkoord met
fusie ziekenhuizen

HEERLEN/KERKRA-" "
DE - Zelfs op zijn ver-
jaardag moest de Sint
ploeteren om zijn faam
als goedgeefse heilige te
bevestigen.
In Heerlen was hij in de
weer voor de pas-
geopende pizzeria.
Maar ook in Terwinse-
len verleende hjj hand-
efi spandiensten aan on-
dernemers. De Sint be-
zorgde cadeautjes bij
bewoners van de
Schaesbergerstraat.' Die
straat wordt momenteel

In de weer voor
'zand en pizza'
opgeknapt. Bergen
zand en dreunendewal-
sen bederven daartijde-
lijk het woongenot. Om
de overlast wat draaglij-
ker te maken liet we-
genbouwbedrijf NOVO
uit Kerkrade de Sint
royaal uitdelen.

Uitdelen moest de Sint
ook uitbundig in Pizze-
ria Ventura aan de
Bautscherweg in Heer-
len. De eigenaren Lex
Kockelkoren en Enzo
Rizzuti hadden liefst
duizend cadeautjes bij
de Goedheiligman be-

zorgd om uit te delen
aan de schoolgaande
kinderen uit de wijk
Heerlerbaan.
Op 24 december, als de
twee ondernemers aan
de Zonstraat in Chevre-
mont hun tweede zaak
openen, mag de Kerst-
man voor 'sinterklaas'
spelen.

" Ploeteren op je
verjaardag.
Foto: DRIES LINSSEN

Zuiveringschap verlengt bedrijf toch vergunning

Caja loost nog
steeds metalen

Van onze correspondent

Blokhut
afgebrand

Van onze verslaggever

nomen zal kunnen worden

Rottweiler
Hoensbroek
jeugdwinner

HOENSBROEK - De rottweiler
'Cliff von Oetterrotten' van de
Hoensbroekenaar Roeleven is af-
gelopen weekeinde jeugdwiner
geworden tijdens de in Amster-
dam gehoudende jaarlijkse grote
'Winner-hondententoonstelling.
Bij de rottweiler-teven behaalde
'Brenda van de Runderkraal' van
de familie Fritz uitBrunssum het
reservekampioenschap.

Autokraken
Voerendaal

aai ny zijn Doven buurman met
een mes had gestoken. Dit deed
hij omdat deze te veel lawaai
maakte. De verdachte ging ver-
haal halen en toen werd hij naar
zijn zeggen geslagen. De Heerle-
naar haalde een mes en stak ver-
volgens het slachtoffer.

Tijdens de zitting kreeg de mis-
handeling van de ex-echtgenote
de meest aandacht. Ondanks een
verbod van de rechter (opgelegd
bij een vorige rechtszaak) om
haar niet te bezoeken, deed hij
dit toch. Daarbij mishandelde hij
haar twee keer vrij ernstig. Het
slachtoffer vroeg op de ziting
vijftienhonderd gulden smarte-
geld.

HEERLEN - Een 27-jarige jager uit
Nuth is gisteren vrijgesproken in
een jachtwetgeschil. Hij had een uit-
nodiging ontvangen een 59-jarige
jachtgebied-eigenaar maar was op
jacht gegaan met een ander.

De jager uit Nuth werd aangehou-
den toen hij geen goedevergunning
kon laten zien. Hij was immers uit-
genodigd door iemand, die zelf niet
aanwezig was in het jachtgebied.
Van de 65-jarige man, die de Nuthe-
naar begeleidde, bleek echter tij-
dens de zitting dat hij mede-eige-
naar was van het jachtgebied. Hier-
door was de jageruit Nuth wel dege-
lijk gerechtigd om deel te nemen
aan de jacht.
Nadat dit was geconstateerd, werd
er nog even ingegaan op het begrip
'in gezelschap van' dat in de jacht
wet vermeld staat, omdat de Nuthe
naar toen hij aangehouden werd al-
leen was. De beide eigenaren stel-
den echter dat zij al jaren met 'in ge-
zelschap van' bedoelden dat in iedei
geval één van hen zich op het jacht-
gebied bevond. „Als dit niet zo is
dan ben ik al dertig jaar in overtre-
ding", zei een van hen.
De officiervan Justitie eiste wegens
de verkeerde naam op de uitnodi-
ging dat de verdachte toch schuldig
moest worden bevonden. Omdat ei
echter geen kwaadwilligheid in hel
spel was, wilde de officier van justi-
tie als uitspraak 'schuldig zondei
strafoplegging.

De rechter, die inmiddelshet artikel
in de jachtwet had opgezocht kwam
tot een andere conclusie. Op basis
van de artikelen die hij voorlas kon
hij niet tot het oordeelkomen dat de
jager uit Nuth zich schuldig had ge-
maakt aan een overtreding van die
wet. Hij sprak de jagervrij.

loers op zijn vrouw, zocht haar
op en mishandelde haar. Een
keer reed hij met zijn fiets in op
zijn ex-schoonvader en gaf hem
enkele klappen. Dit ontkende de
verdachte echter. Wel gaf hij toe

Smartegeld
voor vrouw

Heerlenaar mishandelde zijn ex-echtgenote

mr Van Opstal week niet veel af
van het vonnis. Hij eiste echterduizend gulden smartegeld.

MAASTRICHT - Een inwoner
van Heerlen mishandelde twee
keer zijn ex-echtgenote, sloeg en
stompte haar vader een keer en
stak zijn boyenbuurman met een
mes. Bovendien pleegde hij nog
twee winkeldiefstallen en ver-
nielde een ruit. Voor al deze fei-
ten veroordeelde politierechter
mr Seelen hem tot acht weken
voorwaardelijke hechtenis met
een proeftijd van twee jaar en
vijfhonderd gulden boete. Bo-
vendien moet hij vijfhonderd
gulden smartegeld betalen aan
zijn ex-echtgenote.

De eis van de officiervan justitie
Na de scheiding begon verdach
te met drinken. Hy was ook ja

Toch zijn niet alle partijen het over
alle punten eens. De heer Wetzels,
OR-lid van De Wever: „De grootste
'pijn' is dat men nu nog niet kan
overzien welke gevolgen, en dan
vooral op het terrein van de werkge-
legenheid en de rechtspositie van
de werknemers, de fusie met zich
mee zal brengen. Daarom staat er in
ons advies dat er tijdig duidelijk-
heid verschaft moet worden over
het moment waarop de fusie daad-
werkelijk zal plaatsvinden. Ook wil-
len wij als OR voor 1 januari vol-
gend jaar de beschikking hebben
over het organisatieschema en het
formatieplan (samenvoeging taken-
/functies) van de beide ziekenhui-
zen, zodat bezien kan worden hoe
de fusie op de lange termijn uitpakt.
En daarnaast willen wij een uitbrei-
ding van de faciliteiten, omdat de
komende fusie het werk van de or
drastisch zal vermeerderen."

Van onze verslaggever

Wraak

Teen-punt(2)
iia P 9 december namelijk
"ach- ce nt -^"Off zÜn °P"
ier„ '*n 9 bij de Klei/coelse tie-
|j »tijdens een spraakmaken-
i(' party ter ere
H zjjn verjaardag. Om Sint
*iiQ Jn extra uerblij/skosten
i^pszins tegemoet te komen,

leJ?6 bijdrage «an uij/ gulden
erL.°-a9d. Laat Teenpoint Sin-
ten °-as voorlopig niet vertrek-
irjj' °ofc de traditionele Teen-
\ir}'Nieuwjaarsfuif is een op-
ieefj {yk wnicum. Want une
1^ het ooit aangedur/d om

(!ec niewuyaarsparty al op 29

* e/ J^ber te houden? Kortom,< tQn^J gevoel voor publiciteit
fe eh e.Jongens en meisjes van
] Point niet ontzegd worden.

Collecte

Ïiie*
1 woord 'collecte' zet deHq" en meteen in beweging,

\yltoel deverkeerde kant op.
'cm. Menigeen gaat er subiet
OIL or bij het zien van een
*nk!eous- Toch wordt er bin-

r? 7"* weer gecollecteerd en
■_%n°r °"e leden van de scou-
%9T°ep Kapelaan Berix.
'^ypor henzelf, maar voor de
1q9 ln« die op Eerste Kerst-
ldio ln de Heerlense stads-
Fw^burg gehouden wordt.
Ie sen 10 en 24 decemberkunt u
»nQF°uting aan de deur ver-
%h en °P 17 december
k^ l een straatcollecte gehou-
nn nn Ver*gens zoekt de kerst-
ky-s medewerkers, vrijwilli-

fVofri
ie °P Eerste Kerstdag

hun °-aoen daaraan vooraf-ac willen meewerken. Op-
dn kan bij het secretariaat
I 5. beerden Poelmanstraat
i.30 n Heerlen telelefoon nauur: 045-410330.

SCHINVELD - In de Schinveldse
bossen nabij de Emmastraat in
Schinveld brandde afgelopen week-
einde een boshut tot de grond toe af.
De schade bedraagt ongeveer 5.000
gulden.
De eigenaar ontdekte deravage pas
maandagmorgen, toen hij zijn blok-
hut bezocht. Van de houten optrek
was niets meer over.
De oorzaak van de brand is nog on-
bekend. De rijkspolitie van Schin-
veld houdt er rekening mee dat in-
brekers hun daad hebben willen ca-
moufleren door de hut in brand te
steken. Of dat vermoeden juist is,
zal volgens de rijkspolitie pas blij-
ken als de verkoolde resten worden
opgeruimd. Dan wordt duidelijk of
bepaalde restanten van de inboedel
ontbreken.

stapt. Eind 1992 wordt, nadat
weer een gedeelte van de school
gesloopt is, met de laatste fase
van de nieuwbouw gestart.

Nieuwbouw
van school
Afcent kost
35 miljoen

" Mevrouw G. Williams-
Scaife, inspectrice van het
onderwijs in de Atlantische
sector, opende gisteren de
nieuwe buitensportaccom-
modatie.

Foto: FRANS RADE

VOERENDAAL - Radio's en
cassetterecorders zijn buitge-
maakt bij vier auto-inbraken in
Voerendaal. De inbraken von-
den plaats in de nacht van vier
op vijf december.De dievenver-
nielden de portiersloten van de
auto's en namen alles mee wat
mee te nemen was. De waarde
van de buit is verder niet be-
kend en van de daders ont-
breekt nog elk spoor.Brunssummer

verdacht
van incest

r° net wraak of gewoon
jp pech... De politie ver-

toch het eerste..■f 1' het geval. Boer M. uit

" °-de reed maandagmor-
de Emmastraat in

J^^d met zijn tractor over
r-ntal zelfgemaakte kraai-
Lj £*e puntige obstakels
j"" Weliswaar in de dikke
j!71 Gedrukt, maar staken
'ii n*et kk- De bestuurder
iiu We 9 gewoon vervolgen.

"ig Jlcspolitie houdt er reke-
jV"l^ dat iemand op M.

' Ne willen nemen en de
I Nspppoten. kort voordat hij
1 estj-oo de> °P de weg heeft uit-

KERKRADE - Een alluminium
containervan Sealland is tussen
drie december 21.00 uur en vijf
december 06.00 uur ontvreemd
uit de ingenieur Van Diefstraat
in Kerkrade. Hierbij moet ge-
bruik gemaaktzijn van een trek-
ker. Het is nog niet bekend voor
hoeveel er buit gemaakt is.

Container zoek
BRUNSSUM - Een 44-jarige uit-J
keringsgerechtigde in Brunssum'^
wordt ervan verdacht dat zij ir^i
amper zes jaar de sociale dienst*
voor zeker ’ 150.000heeft opgts.
licht In die jaren werkte zu' als£poetsvrouw bij verschillende1
schoonmaakbedrijven. De ver-J
diensten gafzij echter niet op.
Het 'bijeen poetsen' werd bloot-
gelegd door de socialerecherche^
die tegen de vrouw proces ver-*
baal heeft opgemaakt. De Bruns-*
sumse heeft eind vorige week
twee dagen in hechtenis gezeten^

Anderhalve
ton 'bijeen
gepoetst'..

BRUNSSUM - Omdat zijn 16-jari-
ge stiefdochter een aanklacht we-
gens incest heeft ingediend, zit een
39-jarige Brunssummer momenteel
vast bij de lokale politie. Hij wordt
ervan verdacht vanaf 1983 tot '86 de
tiener seksueel te hebben mis-
bruikt.

BRUNSSUM - De nieuwbouwvan de Afcentschool in Bruns-sum gaat 35 miljoen gulden kos-
ten. Met de bouw zal februari ko-mend jaar gestart wordeij. Dé
wens voor nieuwbouw vah hetcomplex werd voor het eerstgeuit na de reactivering vanvliegveld Geilenkirchen. Doorde vestigingvan met name Ame-
rikaanse militairen en hun gezin-nen moest op de Afcent-schoolin Brunssum plaats gemaaktworden voor een afdeling 'high-
school'. De school groeide van1.300 naar 1.600 leerlingen.
Eerst zullen twee sporthallen ge-
bouwd worden, aangezien de be-
hoefte daaraan het grootst is
door de komst van deextra Ame-
rikaanse kinderen. In 1990 wor-
den de huidige lokalen (van
hout) afgebroken en de nieuwe
twee tot drie verdiepingen hoge
schoolblokken uit de grond ge-

Projectofficier H. Kickken vande internationale school heeft
dat gisteren bekend gemaakt bij
gelegenheid van de officiële in-
gebruikname van een splinter-
nieuw sportveld met sintelbaan.
De kosten voor dat project wer-
den voor rekening genomen van
de Verenigde Staten. Inclusief
tribune heeft het Amerikaanse

van Onderwas daar
1,1 miljoen gulden voor neerge-
teld. Tevens werden in de afgelo-
pen driejaareen nieuwesporthal
en vier klaslokalen gebouwd. Al-
les bij elkaarkostte de VS dat 4,5
müjoen gulden.

Dan wordt ook een multifunc-
tioneel sportveld en een nieuwe
parkeerplaats aan de Rem-
brandtstraat voor ongeveer 50
bussen aangelegd, die dagelrjks
voor het vervoer van de 1.600
leerlingen zorgdragen. Het be-
stuur van de school gaat er van
uit dat begin schooljaar '93/94 de
totale nieuwbouw in gebruik ge-
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t
Met droefheid geven wij u kennis, dat heden geheel
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken in de leeftijd van 69 jaarvan ons is heengegaan
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Elisa
Cobbenhagen

weduwe van

Jac. van den Bosch
Bilzen (B): Agnes Snellings-van den Bosch

Leo Snellings
Eveline en Ed

Houthem: Elly Gelissen-van den Bosch
Wiel Gelissen
Liesbeth en Ron
Jack
Familie Cobbenhagen
Familie van den Bosch

Broekhem-Valkenburg a/d Geul, 4 december 1988
Corr.adres: St. Gerlachstraat 18,
6301 JP Valkenburg a/d Geul
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag 8 december om 11.00 uur in de
parochiekerk van St.-Joseph, Broekhem-Valken-
burg a/d Geul, waarna de begrafenis zal plaatsvin-
den op de algemene begraafplaats aan de Cauberg.
Bijeenkomst in dekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De avondmis zal gehouden worden op woensdag 7
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer aan de
Spoorlaan 29 te Valkenburg a/d Geul. Gelegenheid
tot afscheid nemen aldaar, dagelijks van 18.00 tot
19.00uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak

jp.wiel gelissen
___\\ \_f___\\WY aannemingsbedrijf bv.

é_m mr Am at geriacfwtraai '8
6301 Jp vatkenourg-houtnem

donderdag 8 december as.
DE GEHELE DAG GESLOTEN.

t
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor wat
hij voor ons geweest is, berichten wij u datGod he-
den tot Zich heeft genomen, in de gezegende leef-
tijd van 94 jaar, mijn lieve man, onze goedeen zorg-
zame vader, schoonvader, groot- en overgrootva-
der, zwager en oom

Xaverius Hubertus
Jongen
echtgenoot van

Wilhelmina Savelsberg
De bedroefde familie:

Kerkrade
(Firenschat): Wilhelmina Jongen-Savelsberg

Ohmbach (D.): Hans Jongen
Liesbeth Jongen-Henkel

Eygelshoven: Wiel Jongen
Annie Jongen-Reinartz

Eygelshoven: Fieni Spobeck-Jongen
Hub Spobeck
en al zijn klein-
en achterkleinkinderen
Familie Jongen
Familie Savelsberg

Kerkrade, 4 december 1988
Corr.adres: Molenweg 125, 6471 HC Eygelshoven
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op donderdag 8 december
as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Pas-
toor van Ars te Eygelshoven. Bijeenkomst in de
kerk.
Daar de familie overtuigd is van uw medeleven is
er geen condoleren.
De overledene zal bijzonder worden herdacht tij-
dens de avondmis van woensdag 7 december as.
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het streekmortuarium, gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek te Chevremont, van
18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van onze zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Lies Stevelmans
weduwe van

Joseph Nauts
Zij bereikte de leeftijd van 80 jaar en is voorzien
van de h. sacramenten der zieken.

Brunssum: Hub Nauts
Brunssum: Paul Nauts
Brunssum: Netty en Harry

Hermans-Nauts
Arno, Peter
Familie Stevelmans
Familie Nauts

6441 BX Brunssum, 3 december 1988
Passage 32
Gelegenheid om van onze overledene afscheid te
nemen, dagelijks in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, van 17.30 tot 18.30 uur.
Avondwake, woensdag as. om 19.00 uur in de hier-
na te noemen kerk.
In de St.-Gregoriuskerk te Brunssum zal de plech-
tige uitvaartdienst gehouden worden op donder-
dag 8 december om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De eerste jaardienst van

Fien Dols-Neis
zal gehouden worden op zaterdag 10
december as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pancratius te
Munstergeleen.

Kinderen Dols
en kleinkinderen

t
Naeen werkzaam en liefdevol leven, dat werd gete-
kend door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is heden, onverwacht
van ons heengegaan, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Martin Sobol
echtgenoot van

Helena Grobelny
Hij overleed op 81-jarige leeftijd, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in het De Weverzieken-
huis te Heerlen.

De diepbedroefde familie:
Übach over Worms: H. Sobol-Grobelny
Übach over Worms: Martin en Annemie

Sobol-Stein
Marcel - Guido

Übach over Worms: Joseph en Ria
Sobol-Hermans
Kirsten - Lilian

Nieuwenhagen: Irene Sobol
Ambrina - Danny
Familie Sobol
Familie Grobelny

Heerlen, 4 december 1988
6374 GB Übach over Worms-Landgraaf
Terwaerderveldje 57
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 9 december as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Jozefte Waubach, waarna aan-
sluitend de crematie zal volgen in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijk condoleren.
Donderdagavond 8 december om 18.45 uur wordt
in vorengenoemde kerk de rozenkrans voor de
overledene gebeden, waarna eucharistieviering
mede tot zijn intentie.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
mer te Nieuwenhagen,Beuteweg 32; bezoeküjd da-
gelijks tussen 18.00 en 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

IVoor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
————————————————H——————————————————————i.
Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft gedaan,
geven wij u kennis dat heden vredig is ingeslapen,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Til Ehlen
echtgenote van

Sjang Geurts
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij in de leeftijd van 72 jaar.

Sittard. J.L.M. Geurts
Limbricht: Gerrit en Lieske Geurts-Bocken

Munstergeleen: Annie en Andre Spijkers-Geurts
Lilian en Marcel

Broeksittard: Ria en Jozef
van de Wetering-Geurts
Marcel, Raymond
Familie Ehlen
Familie Geurts

6131 JX Sittard, 4 december 1988
Agricolastraat 4
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 8 december om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Petrus (Grote Kerk) te Sit-
tard, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de 'algemene begraafplaats aan deWehrerweg aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op woensdag 7
december om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuiste Sittard; gelegenheid tot afscheid
nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u met droefheid kennis, dat heden na een
langdurige ziekte toch nog onverwacht, van ons is
heengegaan mijn dierbare man, onze goede vader,
schoonvader, lieve opa, broer, schoonbroer, oom
en neef

Huub Baltus
echtgenoot van

Anna Maes
Gesterkt door het h. sacrament derzieken overleed
hij op 75-jarige leeftijd.

Spaubeek: A. Baltus-Maes
Kinderen, klein-
en achterkleinkinderen
Familie Baltus
Familie Maes

6176 CV Spaubeek, 3 december 1988
Rubensstraat 23
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op donderdag 8 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Laurentius te Spaubeek, waarna
de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
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 7 decem-
ber om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemenekennisgeving

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede dat God tot
Zich heeft genomen, in de gezegende ouderdom
van 93 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder

Anna Maria Huppertz
weduwe van

Jan Mathijs Palant
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Weert, 30 november 1988
Bejaardenverzorgingstehuis Van Berlo-Heem
Corr.adres: Amstenraderweg 90
6431 EN Hoensbroek
Op wens van de overledene, heeft de begrafenis, op
maandag 5 december jl., voorafgegaan door een
plechtige uitvaartdienst, in alle stilte plaatsgevon-
den.

t
Het heeft de almachtige God behaagd heden in Zijn grote liefdetot Zich
te nemen, na een vroom en zorgzaam leven, mijn lieve man, onze goede,
onvergetelijke vader, schoonvader, opa, overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Aloys Offermans
begiftigd met de pauselijke onderscheiding Benemerenti

weduwnaar uit het eerste huwelijkvan

Maria Jozefa Plum
echtgenoot van

Luzie Krisp
Hij overleed, voorzien van de h.h. sacramenten der zieken, op de leeftijd
van 80 jaar, in het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade.

De diepbedroefde familie:
Abdissenbosch: L. Offermans-Krisp

Manilla (Filippijnen): pater JozefOffermans
Waubach: Mia Jongen-Offermans

Harry Jongen
Waubach: Armelies Snijkers-Offermans

Jan Snijkers
Haaksbergen: Cecile Veger-Offermans

Jan Veger
Abdissenbosch: Leo Offermans

Leny Offermans-Salemink
en al zijnkleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Offermans
Familie Plum
Familie Krisp

6374 BV Landgraaf, 3 december 1988
Reeweg 87
De plechtige uitvaartdienst wordt opgedragen op vrijdag 9 december om
11.00uur in de H. Bernadettekerk te Abdissenbosch, gevolgd door de be-
grafenis op de begraafplaats aan deReeweg.
Samenkomst in de kerk; gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
10.30 uur.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de overledenebijzonder herdacht in
een eucharistieviering in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het streekmortuarium te Kerkra-
de, gelegen op het terrein van de Lückerheidekliniek; gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks tussen 18.00 en 19.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze annonce
als zodanig te willen beschouwen.

tWiel Maassen, oud
61 jaar, echtgenoot

van Tilla Beckers, Via
Regia 368, 6217 JT
Maastricht. De uit-
vaartdienst zal plaats-
vinden heden, dinsdag
6 december, om 11.30
uur in de Annakerk,
Via Regia. Gelegen-
heid tot condoleren na
de crematieplechtig-
heid.

tLeo Konings, oud 45
jaar, echtgenoot van

Bertha Schoenmakers,
Marienwaard 7, 6222
AM Maastricht. De uit-
vaartdienst zal worden
gehouden heden, dins-
dag 6 december, om
12.00 uur in de paro-
chiekerk van het H.
Hart van Jezus te Ro-
them-Meerssen.
Schriftelijk condoleren
achter in dekerk.

tFien Roberst, oud
85 jaar, weduwe van

Nol Murrer. Corr.a-
dres: Ermerikstraat
16A, 6217 CA Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal plaatsheb-
ben op woensdag 7 de-
cember om 14.00 uur in
de kapel van bejaar-
dencentrum Campag-
ne te Maastricht. Er is
geen condoleren.

tTheodora Donné,
oud 76 jaar, weduwe

van Leo Lipsch, Kalfs-
traat 46, 6212 GX Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op woensdag 7
december om 11.00 uur
in de parochiekerk van
St.-Pieter Beneden te
Maastricht. Gelegen-
heid tot condoleren in
de kerk vanaf 10.45
uur.

"Wie in de schaduw Gods mag wone%
Hij zal niet sterven in de dood".

In dit vertrouwen is, na een levenvan liefde en zore
voor zijn gezin en allen die hem dierbaar waren,
van ons heengegaan, mijn inniggeliefde man, onz«
zorgzame vader, schoonvader en lieve opa

Jaap Hoks
echtgenoot van

let den Dekker
in de leeftijd van 65 jaar.

Sittard: G. Hoks-den Dekker I
Sittard: Rieky - Harm I

Niels - Jorn - Sanne |
Maastricht: Hilde - Toine

Sittard: Bas - Hannie *Maastricht: Jacqueline - Ad
6137 AR Sittard, 4 december 1988
Jan van Stevensweertstraat 23
De dienstvan woord en gebed zal gehouden wof Li
den op donderdag 8 december as. om 14.00 uur ti
de gereformeerde kerk, Mgr. Vranckenstraat 9 "k,
Sittard, geleid door deweleerwaarde Ds. F. Klaver
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance in d' ■kerk vanaf 13.30 uur. H
Na de dienst zal de begrafenis plaatsvinden opfj
algemene begraafplaats aan de Lahrstraat te Si' rttard. l
Mogelijkheid tot afscheid nemen in het mortu» 't
rivm van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks val \±
17.30 tot 19.00 uur. >nI ***tl,

'ia. „J—————————————————————————————————————K

Voor uw bewijs van medeleven en deelnemingr>|«.
het onverwacht overlijden van mijn lieve vrou^''[
onze moeder, schoonmoeder en oma

Leonie Alice
van der Star-Volkert \

betuigenwij u onze hartelijke dank.
Ch.C. van der Star
kinderen en kleinkinderen c

Nuth, december 1988 t
-"*

Positie in Nederland door bezuinigingen in gevaar

'Internationaal procederen
helpt sociaal zwakkeren'

Van onze correspondente

MAASTRICHT - „Er moet
meer geprocedeerd worden op
internationaal niveau. Door
het beleid van de wetgever en
deHoge Raad wordt derechts-
positie van de sociaal zwakke-
ren, de groep waarvoor de so-
ciale advocatuur nu juist op-
komt, steeds verder terugge-
drongen", aldus de Amster-

Provinciale
jeugdshow

duivensport
ECHT - Onder auspiciën van de
Centrale Limburgse Bond van Post-
duivenverenigingen organiseert de
Postduivenvereniging Juliana uit
Schilberg op zondag 17 december in
zaal Oelers aan de Houtstraat in
Pey-Echt een provinciale jeugdten-
toonstelling.

De jeugdvan de aangesloten vereni-
gingen kan de duiven tussen 9 en 10
uur inzetten, waarna tussen 10 en 12
uur de keuring plaatsvindt. Om half
een is de opening van de tentoon-
stelling en het bekendmakenvan de
prijzen. Die worden om twee uur
uitgereikt.

Bomaanslagen
in Athene

ATHENE - In buitenwijken van de
Griekse hoofdstad Athene hebben
zich gistermorgen vier bomexplo-
sies voorgedaan. Er vielen geen
slachtoffers. Wel werden de kanto-
ren van twee politieke partyen be-
schadigd en deauto van een conser-
vatief politicus, aldus de politie.
Een linkse terroristische groepe-
ring, genaamd Sociaal Verzet, eiste
de verantwoordelijkheid voor de
explosies op in een telefoontje aan
het dagbladEleftherotypia.

Het Sociaal Verzet liet op 16 novem-
ber voor het eerst van zich horen
toen de verantwoordelijkheid werd
opgeëist voor explosies bij een kan-
toor van de Nieuwe Democratie en
het huis van de miljonair-indu-
strieel Vannis Latsis. Ook hierby
vielen geen slachtoffers.

Hip

"R.G.A.M. KALNENEK
ACCOUNTANT-
ADMINISTRATIECONSULENT

deelt mede, dat zijn kantoor
per 5 december verplaatst is

*■ van het adres Kerkstraat 51 te
Landgraaf, naar
Sunplein 7
6373 LG Landgraaf
Tel. 045-326250 - privé:
045-316989 ,__ \ |

damse advocaat Mr. Theo de
Roos. Hij was een van de spre-
kers tijdens een driedaags
Congres 'Sociale Advocatuur
en mensenrechten', georgani-
seerd door de Rijksuniversi-
teit Limburg in samenwerking
met de Vereniging voor Socia-
le Advocatuur Nederland.

Tijdens dit congres werd duidelijk
hoe breed het terrein van de men-
senrechten is en welke mogelijkhe-
den daar voor de (sociale) advoca-
tuur liggen. ledereen denkt bij men-
senrechten gelijk aan het tegengaan
van folteringen, maar er is zoveel
meer. Dat bleek toen de congres-
deelnemers zich bogen over de rol
van de mensenrechten binnen het
woonrecht, arbeidsrecht, sociale
verzekeringsrecht, vreemdelingen-
recht, personen- en familierecht, pe-
nitentiair recht, strafrecht en de
aids-problematiek.

Verdachten
Zo worden de rechten en belangen
van verdachten steeds verder naar
deachtergrond gedrongen, ten gun-
ste van een veroordelendvonnis. In
1980 heeft de Hoge Raad ermee in-
gestemd dat voor de bewezen-
verklaring van een strafbaar feit ge-
bruik wordt gemaakt van anonieme
getuigenverklaringen.

De anonieme
getuige verschijnt uit vrees voor re-
pressailles, of brj undercover agen-
ten vanwege opsporingsbelangen,
per definitie niet op de zitting waar
het onderzoek tegen de verdachte

Geen Limburgers
in finale

Grote Prijs
GELEEN - Net als in 1987 heeft
ook dit jaargeenLimburgse pop-
groep de finale om deGrote Prijs
van Nederland bereikt. De Grote
Prijs is bedoeld om onbekend
Nederlands poptalent onder de
aandacht van een breed publiek
te brengen.
Het enige succesje was dit jaar
weggelegd voor de Maastrichtse
popgroep The Clan, die in de se-
mifinale stond, maar die stryd
niet overleefde.

plaatsvindt. Hij wordt hoogstens
door de rechter-commissaris ge-
hoordwaarbij verdachte noch advo-
caat aanwezig mogen zijn. De pro-
cessen-verbaal die voor de bewe-
zenverklaring worden gebruikt zijn
zeer beknopt en het is onduidelijk
hoe rechters de betrouwbaarheid
van deze getuigenissen moeten toet-
sen.

Het fenomeen van de anonieme ge-
tuige komt in strijd met het in arti-
kel 6 Europees Verdrag van de
Rechten van de Mens (EVRM) neer-
gelegdevereistevan een eerlijkpro-
ces. Het beginsel van een openbaar
proces wordt geschonden, het be-
ginsel van gelijke rechten, het uit-
gangspunt dat de verdachte on-
schuldig is zolang het tegendeel niet
is bewezen, het recht van de ver-
dachte op informatie en aanwezig-
heid van getuigen tijdens belangrij-
ke fases van het proces en niet in de

1

t
laatste plaats het horen van de I g
tuigen. I
Op 12 mei 1988 heeft de Europ*'
Commissie voor de rechten van
mens een klacht van Kostovski
gen Nederland unaniem gegr°'
verklaard. Het ging om een z*
waarbij voor de bewezenverklar*
van een bankoverval uitsluitend!
bruik was gemaakt van unantéj
getuigenverklaringen. Volgens 'Taru Spronken, universitair dod
te aan de Rijksuniversiteit W
burg, valt te verwachten dat het Jj
de uitspraak van de Commissie'
overnemen.
Onlangs werden de medeverd^ten van Kostovski die op basis ,
hetzelfde bewijsmateriaal w^ Iveroordeeld, dan ook door de pr* *dent van de Haagse rechtbanK 'vrije voeten gesteld in afwachtjJ
van de uitspraak van het Europ*.
Hof. \

J*
Nijmegenaar drs P. Hoebink in onderzoek

Ontwikkelingshulp:
Nederland rammelt

Van onze correspondent

NIJMEGEN - De Nederlandse ont-
wikkelingshulp rammelt aan alle
kanten. Projecten die vanuit Neder-
land worden opgezet functioneren
niet of nauwelijks. Van iedere gul-
den die deburger schenkt voor „het
goede doel"komt slechts zes tot ze-
ven cent daadwerkelijk bij de aller-
armsten in deDerde Wereld terecht.
Alleen ons bedrijfsleven profiteert
echt van de Nederlandse gulheid.
Zij leveren het materiaal en de ap-
paratuur voor de projecten.
Dat concludeert de Nijmegenaar
drs P. Hoebink (39), verbonden aan
het Derde Wereldcentrum van de
Katholieke Universiteit Nijmegen.
Voor zijn promotie heeft hij onder-
zoek gedaan naar 25 jaarNederland-
se ontwikkelingshulp. Het resultaat
is schrynend en tegelijkertijd ver-
nietigend voor deoverheid.
Hoebink concentreerde zich in zijn
onderzoek tot de hulp aan Tanzania
en Sri Lanka. Als voorbeelden van
wat er is misgegaan noemt hy een
suikerfabriek in Tanzania, die 25
jaar geleden met Nederlands geld is
opgezet en sindsdien met verlies
draait. Met ontwikkelingsgelden
wordt de fabriek opengehouden.
Verder is er een onderhoudshangar
gebouwd, die nog nimmer als zoda-
nig dienst heeft gedaan, louter om-
dat er geen materialen zijn.

Nutteloos
Ook de geavanceerde medische ap-
paratuur die regelmatig naar de
Derde Wereld wordt gezonden,
blijkt in veel gevallen nutteloos. Of-
wel kunnen de plaatselijke medici
niet met de apparatuur omgaan, of-
wel blijkt de apparatuur na enige
tijd onbruikbaar, omdat onderhoud
niet mogelijk is bij gebrek aan ken-
nis en materiaal.

Hoebink concludeerde verder dat
van de omvangrijke zendingen
kunstmest er geenkorrel bij de boe-
ren terecht is gekomen. Hoebink is

i

dan ook van mening, dat de eKI
die direct baat heeft bij ontwik\
lingshulp het Nederlandse bed"
leven is. Ook krijgen ambten^|
van het ministerie van ontwik
lingshulp een veeg uit de pan. n,
bink meent dat dieniet in staat *j(
alert op nieuwe ontwikkeling^'';
te spelen, waardoor veel zaken
lopen.

Onderzoek naar
Turkse vijgen

RIJSWIJK - De Keuringsd'SJ
van Waren onderzoekt uit Tu>j
afkomstig gedroogde vijgen op^j
toxine, een uitscheidingspro<\
van schimmels die kankerver*
kend is. "*De dienst heeft tot het onder*,
besloten nadat in Denemarke"..
een partij vijgen een aflato*<
waarde is vastgesteld ver bove'J
toegestane waarde. Enkele la^u
waaronder Denemarken, be"a
inmiddels een invoerstop
Turkse vijgen ingesteld.

Thema-avond
CDA-vrouwen

over milieu
HEERLEN - Het CDA Vrouw^ji
raad Limburg organiseert do'J
dag 15 december een thema-3 vd
over het milieubeleidvan de P jfl
Tijdens deze avond wil men ° p
lyk maken dat de schade die aa J
milieu is toegebracht een halt
worden toe geroepen.

De heer Ing. E.M. Mastenbro^V'
van de Gedeputeerde staten
Limburg en de heer J. van den g>vel, Provinciaal Consulent >? J
en Milieueducatie, zullen rue
een inleiding houden.
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Bestuur ZZL mag
rapport niet zien

Geen onregelmatigheid ontdekt door accountants

Leegstand bij Limburgse
woningcomplexen valt mee

Van onze verslaggev«

'Vossekuil' en
'De Knoepert'
uitschieters

plexen is de leegstand afgenomen
door verbetering van het beheer,
huurbevriezing of -verlaging, het
aanbrengen van warmte-isolatie en
het wijzigen van de entree.
Bij De Knoepert en De Vossekuil is
dat echter niet het geval. Daar is de
leegstand ongeveer op een gelijk ni-
veau geblevenrespectievelijk geste-
gen.
Om het hoofd te bieden aan de on-
verhuurbaarheidsproblemen heeft
het ministerie van VROM een Cen-
traal Fonds ingesteld, dat tegen het
einde van het jaar zal gaan functio-
neren. Dat fonds moet proberen de
nood van de woningbouwcorpora-
ties te verlichten.
Het ministerie schat dat jaarlijks
een bedrag van 60 miy'oen gulden
nodig zal zijn. Het geld wordt bij-
eengebracht door (solidariteits)hef-
fingen die de woningbouwcorpora-
ties worden opgelegd en een start-
geld van het ministerie.

voor het personeel zouden komen
uit een apart 'potje' van honderd-
duizend gulden dat uit het fonds
was afgezonderd.

Over al deze zaken hadden be-
stuursleden opheldering gevraagd
en dus ook vrijdag niet gekregen.
Men merkt op dat het merkwaardig
is dat zo terughoudend wordt opge-
treden met een rapport waaruit
geen onregelmatigheden zouden
blijken.
Bestuursleden hadden ook ge-
vraagd om het jaarverslag 1987 van
het Aanvullingsfonds en een rap-
portage over vermeende verschrij-
vingen van een Maastrichtse tand-
arts, maar ook die stukken kwamen
vrijdag niet boven tafel. Bemidde-
laar Marselis deelde mede dat de di-
rectie weigerde de genoemde stuk-
ken aan het bestuur voor te leggen,
en hij, Marselis had geen bevoegd-
heden de overhandiging te eisen.

Bestuursleden zijn van mening niet
meer conform hun bevoegdheden
te kunnen opereren, en dat Marselis
er niet toe bijdraagt daar verande-
ring in te brengen. Er zijn bestuurs-
leden diezich afvragen ofdebemid-
delaarsrol van Marselis wel moet
worden voortgezet.

Tekort aan
bouwgrond

in Aken
Van onze verslaggever

HEERLEN - Vanwege een nijpend
tekort aan bouwgrond in Aken, zou-
den veel bedrijven uit die stad over-
wegen zich in Heerlen te vestigen.
Dat liet de heer Indetzki van de
Duitse Kamer vam Koophandel af-
gelopen weekend weten. Hij zie
Heerlen op dit gebied dan ook als
een bedreiging.

„Veel bedrijven vinden Aken met
net oog op 1993, wanneer de han-
delsgrenzen komen te vervallen,
een goede vestigingsplaats. Helaas
moeten wij nu al nieuwe bedrijven
teleurstellen", aldus Indetzki. Voor
bedrijven die willen uitbreiden zou
in Aken ook geen plaats meer zijn.
Meest recente voorbeeld is het af-
wijzen van een computer-en electro-
nica-firma. Het bedrijf had zeven-
honderd arbeidsplaatsen te bieden,
maar bij gebrek aan ruimte moest
de gemeenteAken het bedrijf afwij-
zen.

Van onze verslaggever

Landbouwschap
overweegt eigen

erosieverordening
Van onze verslaggever

ROERMOND - De Gewestelykc
Raad van het Landbouwschap over-
weegt om een eigen erosieverorde
ning voor Zuid-Limburg vast te
stellen. De Raad verwacht met zo'r
verordening een goede bijdrage te
kunnen leveren aan de bestrijding
van de erosie. Vanaf 1980 heeft zich
op een aantal plaatsen vrij ernstige
problemen voorgedaan.

De maatregelen, waaraan de Ge
westelijke Raad van het Landbouw
schap denkt, hebben o.a. betrek
king op de wijze van grondbewer
king, het toepassen van maximum
grenzen 'voor de lengte van gewas
percelen en verplicht graslandge
bruik op zeer steile hellingen.
Om na te gaan of onder de boeren ii
Zuid-Limburg voldoende draag
vlak voor een erosieverordening be
staat, zal de LLTB-werkgroep Ero
sic een vijftal bijeenkomsten orga
niseren.
Eerder hebben vertegenwoordiger:
van de agrariërs uit Zuid-Limburj
tijdens een districtscommissiever
gadering van het Landbouwschaj
al kenbaar gemaakt onder bepaald)
voorwaarden te kunnen instemmei
met het vaststellen van een Land
bouwschapsverordening.

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

Daniel Wayenberg speelt Grieg I
Orkest: Limburgs Symphonie Orkest Rachrnaninows tweede symfonie is door het ly-

I
Dirigent: HeinzFriesen rische en verhalende karakter een ware balla-

de. In een magnifieke orkestratie overspoelen
Programma de luisteraar prachtige melodieën die soms
Svendsen — Norsk Kunstnerkarneval grimmig vrolijk zijn, dan weer gelaten en dan
Grieg — Planoconcert weer van een wilde vreugde.
Rachmaninow — Symfonie nr. 2 i 1 mmfKlmJtWÊ^*"\ ""

De Noorse componist Svendsen kombineert in
zijn Noors Kunstenaarscarnaval een Noorse
bruiloftsdans met een Italiaans volksliedje als ____
symbolische weergave van het internationale HBB§§Bfch_!B*i'/
karakter van carnaval. Hierna treedt een ge- WfW^^fjr^*
liefd solist voor het voetlicht: Daniel Wayen- t* \T' f~*?_' berg. Hij speelt Griegs beroemde pianocon- |Qft pj .* ***** "w
eert, dat ook na talloze malen beluisteren (*-.-~J^r
steeds weerweet te verrukken. Dat Griegs mv- ____ %. m^Jimm*mziek direct tot het hart spreekt, wordt deelsver- _■_.»■ ~*****m*WWaard door diens gebruikvan pakkende volks- ■melodieën. Vooral het laatste deelvan zijn pia- I L^—■ !^^^
noconcert is hiervan een uniekvoorbeeld. Daniël Wayenberg

II S— **"*"**. Vr. 9decemberKerkradeII ff*/y*AV ZOuurWSngrachttheater "■ V\[( 11 Do. 8 december Venlo m. (045M54141 _
re». (043)^93828

MAASTRICHT - De bewindvoer
der die is aangesteld om orde op za-
ken te stellen bij het Regionaal Zie-
kenfonds Zuid-Limburg, L. L. Mar-
selis, zal binnenkort een accoun-
tantsrapport over de gang van za-
ken bij het Aanvullingsfonds van
het ZZL tonen aan een delegatie
van het bestuur van het zieken-
fonds; daarbij moet dan de direc
teur van het ziekenfonds, J. Her
mans, aanwezig zijn.

Van onze verslaggeefster

;°^ERLEN - De woning-
t, Jjwcorporaties in Limburg

"et ven maar een beperkt aan-
d' " dertig - woningcomple-
df

n met een leegstand die gro-
-sit \s dan 5 procent. Van die

zijn er bovendien maar
u*"eh die na de oorlog zijn ge-
*, üwd en die meer dan vijftig

dingen tellen. Limburg
*kt daarmee zeer goed afte-
lover de rest van het land.

'^r staat tegenover dat de ge-
adelde leegstand in die ze-
iii [j Limburgse complexen«p25,3 procent wel de hoog-; 's van het hele land. De

Limburgse uitschieters
'De Knoepert' uit Venlo-

I- riek met een leegstand van1 ( l»t 40 procent (1987) en 'Dessekuil' met een leegstand
2'ch op dit moment tussen
"5 en 40 procent bevindt.

J~"lijkt uit een onderzoek dat de
0 Universiteit Delft heeft
*\: 'cht in opdracht van het minis-yan Volkshuisvesting, Ruimte-

Ordening en Milieu (VROM).
erzoeker ir H. Heeger van heterzoeksbureau Technische Be-J^skunde heeft 588 woningcom-

J*ft met meer dan5 procent leeg-
1985 onderzocht.

r net onderzoek werden gege-
Verzameld van 93 procent van

( Orungcorporaties. Heeger heeft
,-Ssen oorzaak aangevenvoor het

aantal woningcomplexen
J^gstand in Limburg. Mogelijk

het verband met de pas laatgang gekomen hoogbouw in"burg

I ®t onderzoek van Heeger blijkt
I J|e exploitatieproblemen door

i t? nd niet uitzichtloos hoeven
l' "ij bijnatachtig procent van de■ §rote naoorlogse woningcom-

Beoordelen
Wil een woningbouwvereniging in
aanmerking komen voor ondersteu-
ning uit het fonds dan moet een sa-
neringsplan ter goedkeuring wor-
den voorgelegd. De voorstellen die
de gemeente Heerlen en woning-
bouwvereniging 'Heerlen' enige tijd
geleden bij VROM hebben inge-
diend voor sloop c.g. renovatie van
de Vossekuilflats, zullen straks dan
ook door het Centraal Fonds wor-
den beoordeeld. Het is bij de wo-
ningbouwvereniging nog niet be-
kend welke voorwaarden het Cen-
traal Fonds zal stellen.

Verwachtingen aanzienlijk overtroffen
Explosieve groei van
Vrienden luchthaven

vooruitzicht gestelde Oost-west
baan in belangrijke mate de gehele
Limburgse economie ten goede
komt."

De Vereniging Vrienden Maastricht
Airport wil een bijdrage leverenaan
de ontplooiing van Maastricht Air-
port door voorlichting te geven aan
de leden over interessante en be-
langrijke ontwikkelingen by of
rond de luchthaven. Bovendien zul-
len bijeenkomsten en excursies
worden georganiseerd.

Valsgeld-verdelers
blijvenopgesloten

Uitleveringvan twee Limburgers aan België gevraagd

Afgelopen vrijdagavond stond het
rapport op de agenda van de be-
stuursvergadering, maar Marselis
bleek het nietbij zich te hebben. Hij
zei wel dat de accountants van Van
Dien & Co. geen onregelmatigheid
hadden kunnen ontdekken.
Het accountantsonderzoek was be-
gonnen omdat vermoedens beston-
den dat met het geld uit het Aanvul-
lingsfonds ongebruikeljke dingen
werden gedaan. Zo zouden geselec-
teerde personeelsleden van het ZZL
op zeer gunstige voorwaarden le-
ningen kunnen krijgen uit dat fonds
en zou ook de directeur daarvan ge-
bruik hebben gemaakt, onder ande-
re door het afsluiten van een lening
voor de aanschaf van een auto.
Volgens diezelfde vermoedens zou
directeurHermans te lening gedeel-
telijk terugbetalen door het geven
van adviezen van het ziekenfonds
waarvan hij directeur is.

„Wy zijn geen vereniging die aan de
weg timmert via de pers. Ik bestrijd
dan ook de uitlatingen van burge-
meester Van Zeil van Heerlen, die
onlangs beweerde datdevereniging
niet of nauwelyks van de grond
komt. Onze activiteiten zijn gericht
op de leden en degenen die direct
met de luchthaven te maken heb-
ben. Bovendien richten wij ons
sterk op Den Haag", aldus Kaptein.

De directeur zou zichzelf tot advi
seur hebben benoemd. De leninger

Apart 'potje'Hy' voegt hier nog aan toe dat de
vereniging momenteel bezig is met
het opzetten van een jaarprogram-
ma voor 1989.

HEERLEN - Ruim acht maanden
na de oprichtingtelt de Vereniging
Vrienden Maastricht Airport meer
dan 350 leden. 230 Limburgse be-
drijven, met in totaal 39.321 werkne-
mers in deregio, alsmede 121 privé-
personen zijn inmiddels in de
Vrienden Maastricht Airport ver-
enigd. Dit aantal heeft de verwach-
tingen aanzienlijk overtroffen. Dat
liet gisteren de voorzitter van de
Vereniging Vrienden Maastricht
Airport, de heer G. Kaptein weten.

„De snelle groei van de vereniging
wettigt de mening dat we in een be-
hoefte voorzien. Bovendien geeft
het duidelijk aan dat veel bedrijven
en particulieren vinden dat de

luchthaven verder moet worden
ontplooid", aldus Kaptein.
De Vereniging is dan ook voor een
drastische uitbreiding van Maas-
tricht Airport als een van de 'be-
langrijkste onderdelen van de Lim-
burgse economische motor.
De heerKaptein: „Wij zijn bang dat
door een herhaald uitstel van de
aanwijzing van de uitbreiding van
Maastricht Airport er een negatieve
uitstraling zal uitgaan van de Lim-
burgse luchthaven. Wij spreken dan.
ook onze teleurstelling uit over het
reeds jaren uitblijven van duideyk-
heid over de uitbreiding met een
Oost-westbaan. Wij stellen vast dat
de groei die de luchthaven thans
doormaakt als gevolg van de in het

trapt op het uitgeven van vals geld.
Die twee zijn gisteren voor de raad-
kamer van de rechtbank in Tonge-
renmoeten verschijnen. Zij blijven
voorlopig ook opgesloten. De justi-
tie in Roermond overweegt aan de
Belgische autoriteiten de uitleve-
ring van die twee te vragen.

v, jv, Van onze verslaggever
'£ jJ^IVIOND- De twee mannen -
| ren 22 jaar oud-en een vrouw
ijl^O uit Tegelen die verleden
jt l donderdag werden betrapt op
j ez it van een groot aantal valse

Off'eri van 100 gulden blijven
Jfe. P'g in de cel. De rechter-com-
' » aris in Roermond heeft giste-
(,«w lln bewaring bevolen in ver-* 'net het onderzoek en het ge-

i(j van herhaling. In het nog prille
Vj h

Utri waarin het onderzoek zich
j itydt zijn politie en justitie nog
I t)gerfg om informatie over de om-
t^Jke vals-geldzaak te verstrek-

Eindhovenaren
bij vlucht

verongelukt
Dezelfde drukkerij
De vangst in Tegelen heeft nog geen
licht kunnen werpen op de her-
komst van het valse geld. Wel zijn
politie en justitie ervan overtuigd
dat de nu in ons land in grote aantal-
len in omloop zijnde valse biyetten
van 100 gulden allemaal uit dezelfde
drukkerij afkomstig zijn. WEERT - Twee achttienjarige jon-

gens uit Eindhoven zijn in de
nacht van zondag op maandag op
de Geuzendijk in Weert veronge-
lukt. Zij waren in Budel bij een
routinecontrole van de rijkspolitie
met gedoofde lichte vol gas door-
gereden in derichting Weert.

Een Amsterdamse cafébaas heeft
vorige week verteld dat hij de uitge-
ver van het valse geld kent. Die zou
in Londen huizen en met een deel
van de opbrengstde activiteiten van
het verboden lerse leger IRA finan-
cieren.

\u. j*.l.se 'snippen' werden bij de
een huiszoeking ont-

ij 'be politie verdenkt het trio er
iil jB'ote aantallen van zulke valse
) ij*u'denbiljetten te hebben uit-

> t(j *cc uit Tegelen liepen in deval
i i|* eerder in Genk twee plaatsge-
i n van 62 en 42 jaar waren be- Bij de achtervolging over de Geu-

zendijk werden snelheden boven
de 120 kilometer per uur bereikt.
In een flauwe bocht van de Geu-
zendijk - die door het bos voert -raakte het duo van de weg en
kwam tegen een boom tot stil-
stand. Beiden waren op slag dood.
Het betreft de EindhovenarenW.v.d. Heijden en W. Ophorst.
Voor de politie is nog onduidelijk,
waarom het tweetal vluchtte.

Bierglas in oog geslagen
UITRICHT - In een disco aan
lil "culenstraat in Maastricht is
| jongen door een

is,j °ude, andere discobezoeker
( tfy n'g met een bierglas in het ge-
il \|. Seslagen dat deze ernstig aan
$ OnJ^eroog werd gewond. De ver-
i.ktt^S was dusdanig datin allerijl
'k llef ingrijpen noodzakelijk

De jongen had de knaap met het
bierglas per ongeluk op de tenen ge-
trapt. Toen hij zich omdraaide om
zijn excuses aan te bieden, kreeg hij
zondere enige aanleiding een klap
met het glas in het gezicht. De da-
der, die tijdens het ontstane tumult
wist te ontkomen, is door de Maas-
trichtse politie achterhaald. " De totaal vernielde auto van

het duo uit Eindhoven.
Foto: FOTOBUREAU KUIT

niet meer baten. Houben overleed
nog voor een arts ter plekke was ge-
komen. Vandaag zal sectie op het li-
chaam van het slachtoffer worden
verricht.Motief steekpartij

Echt nog onduidelijk

Politieteam hield uitgebreid buurtonderzoek

ECHT - Met een team van 16 man -deels geleend bij omliggende groe-
pen van de rijkspolitie Limburg -
zoekt de politie in Echt naar de de-
tails die een volledige reconstructie
kunnen opleveren van de doodslag
zondagavond op de 45-jarige Marcel
Houben uit de Narcissenstraat in
Echt. Verdacht van dat misdrijf zijn
de 24-jarige R. van N. uit Echt en
zijn 25-jarige plaatsgenoot A. R.
aangehouden en opgesloten. De po-
litie is er vrijwel zeker van dat een
van de twee het slachtoffer de fatale
messteken heeft toegebracht.
De twee aangehouden Echtenaren
zijn goede bekenden van elkaar en

_ook van het slachtoffer. Marcel
Houben was zondagavond nog al-
leen op. Zijn 9-jarig zoontje, zyn 30-
-jarige vriendin en een andere 22-ja-
rige vrouw lagen al in bed. Om
kwart over negen belden de twee
mannen samen met de vrouw van
A. R. aan bij de flatwoning in de
Narcissenstraat. Toen Houben wei-
gerde de deur open te doen trapten
ze die in en stormden naar binnen.
Er ontstond een hevige woorden-
wisseling en een handgemeen.
Daarbij zijn ernstige bedreigingen
geuit.
Een van de twee aangehouden man-
nen zou tijdens de ruzie het slacht-
offer met een mes in de borst heb-
ben gestoken. Snelle hulp mocht

Het politieteam is gisteren de gehe-
le dag bezig geweest met een uitge-
breid buurtonderzoek om aan de
weet te komen wat er precies is
voorgevallen.

Hele dag

R. van N. werd later op de zondag-
avond opgespoord en aangehouden
in een café in Echt. A. R. was bij het
slachtoffer gebleven en kon daar
worden aangehouden. Ze hebben
geen van tweeën een bekentenis af-
gelegd.
Het motief voor de dodelijke steek-
partij is ook uit verschillende getui-
genverklaringen niet duidelijk naar
voren gekomen. Het fikse huis-
houdmes waarmee Marcel Houben
was neergestoken is later in een por-
tiek van een flatwoning een etage
hoger teruggevonden.

Geen bekentenis
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" De plannen die gemeente Heerlen en de woningbouwvereniging Heerlen hebben voor de Vos-
sekuilflats (sloop, gedeeltelijke sloop ofrenovatie) zullen straks door het Centraal Fonds beoor-
deeld moeten worden. (Archieffoto)

Controle aan grenzen in Midden-Limburg
Van onze

verslaggever

KONINGSBO-
SCH/ECHT - Het
aantal mensen dat il-
legaal de grens met
West-Duitsland pas-
seert is nog steeds
erg groot. Dat is af-
gelopen weekend
gebleken bij een vier
uur durende, geza-
menlijke controle
van de douanepos-
ten in Midden-Lim-
burg en de koninklij-
ke marechaussee
van de brigade Roer-
mond. Van vrijdag-
avond tien uur tot za-
terdagmorgen twee
uur werden 42 men-
sen - met name Duit-
sers - bekeurd.

„Deze controle by
alle grenskantoren

Veel illegale
grenspassages

en groene grenzen
tussen Swalmen en
Koningsbosch heeft
aangetoond dat met
het voldoen aan de
verplichte grensfor-
maliteiten enorm de
hand wordt gelicht.
De meeste mensen
die een proces-ver-
baal kregen, hadden
een niet correct pas-
poort of zelfs hele-
maal geen pas bij
zich", aldus een
woordvoerder van
de douane, die eraan
toevoegde dat één
man werd aangehou-
den die een gasa-
larmpistool in zijn

auto had liggen.
De gezamenlijke ac-
tie, waaraan vijftig
mensen meewerk-
ten, was opgezet om
een inventarisatie te
krijgen van het aan-
tal grenspassages in
nachtelijke uren.
„Alleen zó kunnen
we bewijzen dat ons
werk, in verband
met het openstellen
van de landsgrenzen
in 1992, van groot be-
lang is. In de toe-
komst zullen dan
ook vaker zulke ge-
zamenlijke acties
worden gehouden",
aldus de zegsman.

Limburgs dagblad provincie



" Jacqueline Haussen en Jos Zimny bieden Frans Wolters namens de CNV-jongeren een
petitie aan. Foto: FOTOBUREAU KUIT

Terwijl vierhonderd militaire
vrachtwagens overdag het werk
van de stakende buurtspoorlijn,
de RER, zoveel mogelijk overne-
men, lopen de onderhandelingen
tussen de stakers en de spoorweg-
directie iederekeer weer op niets
uit. De stakerseisen zon driehon-
derd gulden per maand meer, wat
ze nooit zullenkrijgen en ze weten
dat. De directie heeft hen fl 75 in
de maand voorgesteld en dat be-
drag hebben ze steeds weer van
de hand gewezen.CNV: 'Motivatie

onder jongeren
ver te zoeken'

De atmosfeer onder de stakers is
zo gespannen, dat onlangs een
aantal onder hen met maskers
voor sommigen met Mickey Mou-
se maskers aan de onderhande-
lingstafel verscheen. Minister van
verkeer Delabarre heeft de sta-
kers nu 'de vakbondsguerilla' ge-
noemd, met vervolgingen ge-

ken tot het niveau van studie-
beurzen, om uitkeringen te
korten van 18-, 19-en 20-jarigen
die nog thuis zijn en geen
werkervaring hebben opge-
daan. Verder wijzen zij voorne-
mens af om een beurs voor uit-
wonende scholieren (voor
voortgezet en middelbaar be-
roepsonderwijs) af te schaffen.

In het voeren van deze politiek is
de socialistische regering toch
van twee angsten vervuld. De ene
angst is dat de stakingen van nu
zich de komende weken nog zul-

Gramschap
Het doel dat de socialisten zich de
afgelopen dagen zijn gaan stellen
is dan ook om de stakingsellende
geheel aan de communisten te
wijten, met andere woorden om
de bal in hetcommunistische doel
te trappen. Daarmee hopen ze dat
het omgekeerde gebeurt van wat
de communisten beogen: de sym-
patie gaat dan straks juist naar de
socialisten uit en de gramschap
naar de aanhang van Georges
Marchais.

Teleurstelling
Het aanzien van de regering,"
card hangt dan ook aan een zv
draad. Terwijl zijn neergang'
wordt versterkt door de tel'
stelling onder de kiezers ovef
persoon van de eerste ministe'
wie men ten onrechte een o'
neel, wijs en daadkrachtig sta
man had vermoed. In Frankrü
op hetogenblik dan ook niets
zekerder dan het lot van Mi'
Rocard, dieheel wat oudere s<>
listischepartijleiders toch al n'
als een der hunnen hadden
schouwd.

Dit systeem houdt in dat in de
tweede ronde van deze verkiezin-

Dubbelspel
De communisten spelen bij het
aanmoedigen van stakingen als
deze en zoals die bij de posterijen
en het staats-electriciteitsbedrijf
een dubbelspel. Terwijl ze aan de
ene kant alles doen om hun vroe-
gere socialistische regeringspart-
ners in de wielen te rijden, propa-
geren zekeer op keer zogenaamde
gezamenlijke lijsten met het oog
op de gemeenteraadsverkiezin-
gen in maart.

dreigd en opdracht gegeven hun
salarissen niet meer uit te keren.
President Mitterrand heeft voor
de TV-camera's laten weten dat
'een handvol stakers een heel sys-
teem heeft ontwricht', waarmee
hij de staking in zijn eigen woor-
den veroordeelde.
Terwyl premier Rocard televisie-
camera's en microfoons voorlopig
uit de weg gaat, hebben zowat alle
voormannen van de socialistische
partij nu de stakingafgekeurd. Ze
gaan er vanuit dat de staking in-
derdaad het werk is van een
'handvol' raddraaiers, die boven-
dien geïnspireerd worden door de
communistische vakbond CGT.
De socialisten weten deze bood-
schap over te brengen zonder de
communistische partij of de CGT
met zoveel woorden te noemen.

Volgens bestuurster J. Hans-
senvan CNV-Werkende Jonge-
ren is de motivatie onder de
jongerenver te zoeken, als deze
plannen doorgaan. Zij noemde
de discussie met Wolters giste-
ren een 'zinnig gesprek'; afge-
wacht moet worden of de jon-
geren iets met hun actie heb-
ben bereikt wanneer de plan-
nen straks in de Tweede Ka-
mer worden besproken.

tot 27-jarigen. Wolters nam in
een discussie met de CNV-jon-
geren echter nog geen stelling,
omdat zijn fractie het advies
van de SER over de kabinets-
plannen wil afwachten.

De geïnterviewden waren uit-
gesproken negatief over plan-
nen om uitkeringen te beper-

BLERICK/HEERLEN - Het
CNVLimburg heeft gisteren in
Blerick de resultaten van een
steekproef onder ruim zestig
jongeren in Limburg aangebo-
den aan het Tweede Kamerlid
Wolters (CDA). De jongeren
zijn uitgesproken negatiefover
plannen van het kabinet om te
korten op uitkeringen voor 18-

Topontmoeting tussen Deng en Gorbatsjov nu vastgelegd

Belangrijke concessies
China over Kampuchea

Volgens dezediplomaten is O
zeer gebrand op een top tv*
Deng en Gorbatsjov, omdat(
vreest dat verbeterde betrek!
gen tussen Moskou en Washj
ton, invloed zou kunnen heb1
op de positie van China in d«
ternationale politiek.
De Chinese leider, Deng Xiopl
waarschuwde in interviews
verscheidene Chinese kran
dat een relatie tussen beide'
den zoals in de jaren 50, die is
baseerd op 'kameraadschap'
'bondgenootschap' uit de boZeVan onze correspondent

Illegale handel
in cassettes
onderschept
Van onze correspondent

bezig met het kopiëren van re-
cent, Nederlandstalig repertoi-
re van artiesten als André Ha-
zes en Koos Albers. De schade
die is toegebracht, loopt in de

De verdachten kunnen worden
veroordeeld tot een gevange-
nisstraf van maximaal zes
maanden of een geldboete van
25.000 gulden. Een van de ver-
dachten, die ook heling ten las-
te wordt gelegd, kan een zwaar-
dere strafkrijgen.

miljoenen guldens.
De vier verdachten, diena hun
aanhouding weer op vrije voe-
ten zijn gesteld, brachten ook
elke maand cassettes op de
markt met illegaal gekopieerde
hitnummers van de top-40.

De bende is jarenlangactief ge-
weest en hield zich met name

BAARN - De auteursrechten-
organisatie Buma/Stemra heeft
het afgelopen weekeinde in
Baarn een bende opgerold, die
zich toelegde op het illegaal ko-
piëren van muziekcassettes.
Een volledige kopieerstraat die
bestond uit dertig kopieerma-
chines, en honderden cassette-
bandjes zijn in beslag geno-
men. Tegen devier verdachten,
twee uit Baarn en twee uitTiel,
is proces-verbaal opgemaakt.

SINGAPORE- Chinese bladen in
Peking hebben gisteren de be-
sprekingen van minister van bui-
tenlandse zaken Qian Qichien in
Moskou geprezen als 'zeer belang-
rijk. Westerse diplomaten in de
Chinese hoofdstad concluderen
tegelijkertijd, dat de Chinese re-
gering belangrijke concessies
heeft gedaan tijdens de drie dagen
durende besprekingen tussen
Qian en zijn Russische collega
Sjeverdnadze. Het historisch ge-
sprek concentreerde zich op de
kwestie Kampuchea en normali-
satie van de betrekkingen tussen
de twee landen, die gedurende
dertig jaar gespannen waren ge-
weest.

MEXICO - President Daniel c
ga van Nicaragua zal niet 'New Vork gaan om de Alge^
Vergadering van de Veren1
Naties toe te spreken. Orteg*
wel een visum van de Veren1
Staten heeft gekregen, heef
gisteren gezegd. Ortega weige
komen aangezien de Amerik*
beperkingen opleggen aan óf
caraguaanse delegatie die\
hem zou meereizen.

Ortgega
gaat niet
naar VN

Xioping, in de eerste helft van het
volgend jaar.Het zal deeerste ont-
moeting worden tussen de leiders
van de twee communistische lan-
den, sinds het uitbrekenvan een
diepgaand ideologisch conflict in
1960, dat leidde tot verbreking
van de betrekkingen.
Beide landen gewaagden nu van
de 'noodzaak' van zon topont-
moeting. Minister Qian verklaar-
de op de terugreis tijdens een tus-
senlanding in Tokio, dat zijn Sov-
jet-collega volgende maand of in
februari naar Peking zou komen
om de detailsvoor de top te rege-
len.
Het officiële regeringsorgaan,
Guangming, schreef dat de be-
sprekingen van 'zeer groot belang
zijn bij het bevorderenvan de nor-
malisatie van de betrekkingen
tussen beide landen. 'Beide lan-
den wensen zon topontmoeting
en geloven dat een rechtvaardige
en redelijke oplossing moet wor-

den gevonden voor de kwestie
Kampuchea', aldus Guangming.
Het voegt er aan toe dat 'beide zij-
den hopen dat Vietnam, een
bondgenoot van de Sovjetunie,
spoedig alle troepen uit het Kam-
puchea zal terugtrekken.
Volgens westerse diplomaten in
Peking heeft minister Qian Qi-
chien twee belangrijke concessies
gedaan. In de eerste plaats is Chi-
na gestopt met de formulering,
datMoskous voortdurende steun
aan de Vietnamese bezetting, de
belangrijkste obstakel is in de
normalisatie van de betrekkin-
gen.
In de tweede plaats zou China ak-
koord zijn gegaan om zijn hulp
aan deRode Khmers te minderen
zodra de Vietnamezen zich heb-
ben teruggetrokken. Tegelijker-
tijd zou Peking hebben erkend,
dat het geen voorstander is van
een terugkeer van de Rode
Khmers naar de macht in Kampu-
chea.

Voor zijn vertrek uit Moskou be-
vestigde de Chinese bewindsman,
dat er een topontmoeting zou ko-
men tussen Gorbatsjov en Deng

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
§arantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
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 J

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.
Zwaar geloogd bankstel
blank EIKEN met rundle-
ren kuipkussens. Vr.pr.
f 2750,-. Zwaar massief
eiken kamerbuffetkast
hoog model als nw. Vr.pr.
f2450.-. Tel.: 045-323830.
KLEUREN-TV met 12 tip-
toetsen vol-transistor. Tel.:
045-270083.

I Attentie. Schoenen 3 paai
halen 2 paar betalen. Dani-Iken 50, Geleen 04490--. 42264/52845 t/m 24 dcc.

■ Voor vrijetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion■ groothandel. 04490-19235.
MAGNETRONAKTIE
Bosch - Bauknecht - Phi-: lips - Mielle - Moulinex
Samsung. Extra reklame
500Wvan ’ 458,- nu ’ 298,-;
Moulinex 650Wvan ’ 569,
nu ’ 449,-; Bosch 500Wvan
’699,- nu ’495,-; Philips
Cube 40w van ’759,- nu
’599,-: Comb. Magnetron
m. grill 32 ltr. 750Wvan

’ 1295,- nu ’ 995,-; Magne-
trons vanaf ’7,50 p.w.
Huishoudbeurs Kerkstr.
111 Brunssum.

Grote
apparatuurshow

van topmerken inbouwap-
paratuur. Koken op gas, op
licht en in de magnetron-
oven mogelijk. Kom er
eens kijken bij: Vossen
Keukens, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

Keuken-aktie
In wit/beige 2.70 tot 3 m
kompl. m. app. (3 dlg. van-
af/3100,-. In eiken land-
huis, 3 kleuren v.a.

’ 3990,-. Vossen Keu-
kens, Eikenderweg 77 en
Glaspaleis, Kerkplein
Heerlen.

GELD NODIG?
Fin.kantoor JORISSEN

Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x S4x 36x

6000 - 118- 132,- 143- 198-
-12000 186- 229- 257,- 279- 389,-
-18000 278,- 337,- 386- 418,- 584,-
-24000 370- 448- 515,- 559- 779-
-28000 432- 526,- 601- 653,- 909-
-42000 644- 784- 898- 973,- 1364-

Effect. rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000,- en ’ 100.000,- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.
" Overlijdensrisico gedekt. Bovendien kunt u vrijstelling

van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing
" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot

30 jaar. 99099

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132

Lid Ned. Ver. Financierlngs Adviseurs N.V.F.

[ Betrouwbare Motorola-- communicatie-apparatuur hoeft u
nu niet meer ver te zoeken!

i 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.
i Gratis montage en bezorging.

I Ook reeds vanaf ’ 7,50 per week
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

Hoofdstraat 12, Kerkrade, tel. 045-456999.
r

" WASDROGERAKTIE.
Bosch - Bauknecht - Phi-

lips - Zanussi - Mielle, 3 kg
wasdroger v. ’ 545,- nu
’395,-; 4 kg wasdroger v.

’ 799,- nu ’ 499,-; 5 kg was-- droger reverderend v.
3 ’ 895,- nu ’ 595,-; wasdro-

gers vanaf’ 7,50 p.w. Huis-

" noudbeurs Kerkstr. 111r Brunssum.
1 Pracht. zwaar barok

BANKSTEL. Vr.pr.

' ’ 2750,-; Tel. 045-323830.
Grote orgel-, keyboard- enelektronische PIANO-SHOW op donderdag 8 de--1 cember, van 17.30 tol 21.00■ uur, m.m.v. Michel Vonc-- ken, bij muziekhuis Lyana,
Mauritsweg 48, Stem, tel.

" 04490-33227.

1 T.k. compl. SATELIET-, ONTVANGINRICHTING
merk Chyene Chapperal. met afstandsbed., schotel-- doorsn. 1,50 m. Nwjsr.

’ 9000,-. 4 mnd. oud. Tel.
045-227468 t.e.a.b.
Te k. GOLFBILJARTS va.
’750,-; tafelvoetballers va.
’250,-. Fa. Th. Wijnen-
Leers, Ganzeweide 87,
Heerlerheide, 045-212257,
tussen 10 en 18 u.
Te koop AANHANGWA-
GEN, Wilhelminastraat 23,
Hoensbroek.
Te k. zeer mooi bruin Etna
GASFORNUIS, 2 jr. 100%.
Tel. 045-222675.
Te k. groot eikenTV-MEU-
BEL, tevens voor gehele
feluidsapparatuur, tel. 045-

-18944.
Te k. mass. gezandstraalt
eik. BANKSTEL 3-z. en 2
stoel., i.g.st. 045-321193.

STEREOTOREN te koop,

" als nieuw, en VHS-video,; weg. omst.heden. 045-
-i 727669.

" BANKSTELKUSSENS!

' Ruime keuze. Stoffeerderij

" Savelsberg. Einderstr. 112,■ Kerkrade, 045-452189.

' TREINENSPECIAAL-
ZAAK "De Spoorlijn" in- +■ verk. HO-N-LGB. Ma.-vr.■ 13-18 u., zat. 10-14 u. Nieuw-■ straat 88, Kerkrade, tel. 045--. 456666.

i Castle FOURNITURE uit-■ trektafel 85x145, 4 stoelen■ rieten zittingen, tv-kast m.
i draaib. plateau.Tevens oud

eiken cylinderbureau en
bankstel, tel. 04406-15411.
Manou SALONTAFEL an-
tieke eethoek. 045-710918.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Irote voorraad en voordeli-

■ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
Gereviseerde KERAMIEK- 'DEUROVEN 380V. bm
50x50x45, prijs n.o.t.k. Tel. '045-213543. !
OPRUIMING: zeer goed- 'koop inruil-koelkasten,
gasforn., wasauomaten,eik.
eethoek en barok eeth., kas- ,
ten enz. Kissel 5, 045-
-725595. j
Opgelet! Zoekt u 2e handsMEUBELS, z.g.a.n. Zeer ■veelkeus, spotprijzen. Kou-
venderstr. 208, Hoens- "broek.
Te k. AANHANGWA-
GENS Rijksweg Zd. 195, ;
Sittard. Tel. 04490-12718. ■

Heroal Rolluiken I
Zeer voordelig. Tel. 045-252494/045-317344. Telefo- !
nisch bereikbaar tot 21.00 uur. 'Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen j
kleuren, complete set è 10 stuks mcl. vulling vanaf i

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf '’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één ,
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren r.
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740- !
4383. (

ITvaIj 1 jlvs#fc
't Ziejsp.-De Geld. Poort 4-12
Coriovallum-De WitteBal 8- 8
Tunnel Boys-De Vink 13- 3
Gebr. Hofke-'t Karrerad 2-14
Brouwershuis-'t Stupke 12- 4
Hoofdklasse A
Ter Linde-Tunnel Boys-b 5-11
Rolduc-Puek Hoemme 6-10
Brouw.-b-Hermans 14- 2
't Stupke-b-'t St.Kruis 4-12
HoofdklasseB
Smugg. Inn-Brouwersw. 13- 3
De W. Bal-b-Brunss.-n. 8-11
De Eykenboys-Touche 11-5
't Boereslot-b-Le Duc 8- 8
't AwtDorp-t Pluimpje 9- 7
Eerste klasse A
W. Teil '85-De Eykenb.-b 10- 6
G. Poort-b-P.Hoemme-b 9- 7
'tKoesh.-Smugg. Inn-b 5-11
'tVoske-'t Spoorzicht 1-15
De Bierp.-'t Brandw. 7- 9
Eerste klasse B
G. Poort-c-Coriov.-b 13- 3
Brunss.-n.-b-Hermans-b 9- 7
W. Teil '85-b-'tKoetsh.-b 6-10
De Orchidee-De Vink-b 10- 6
'tVoske-b-The Fox 7- 9
Eerste klasse C
Rolduc-b-Puek H.-c 4-12
Brandw.-b-DeBokker. 9- 7
'tStupke-c-Boereslot-c 8- 8
The Fox-b-Brouw.-c 8- 8
Hermans-b-DeHoven 12- 4
Tweede klasse A
St.Kruis-b-Ter Linde-b 11- 5
Op't Nip.-b-Coriov.-c 10- 6
De Prins-Le Duc-c 4-12
Romana-Hermans-d 9- 7
Brunssum-n.-c-Rold.-d 8- 8
Tweede klasse B
Rolduc-c-De Prins-b 14- 2
't Karrerad-b-'t Palet 9- 7
De M. Hoek-SteenenKr. 5-11
't Hoafke-b-Op't Nip. 12- 4
Puck H.-d-De Bierp.-b 8- 8
Tweede klasse C
De Flesj-Smug. Inn-c 8- 8
Brouw.-b-'t Voske-c 2-14
Der St.-Eykenb.-c 12- 4
De W. Bal-c-Geld. P.rt-d 9- 7
Tweede klasse D
't Vaetje-Hofland 4-12
Koetsh.-c-De Bong. 12- 4
Der Sjt.-Kr. op T. 6-10
Le Duc-b-Smugg. Inn-e 6-10
Oud Meez.-De Keizer-b 4-12
Tweede klasse E
Kr. op t.-b-Spoorz.-b 6-10
't Hoafke-'tKompas 10- 6
Zeswegen-De Orchidee-b 9- 7
Fl. Dutchm.-De Ruif 12- 4
De Gildem.-DeKeizer 14- 2
Tweede klasse F
De K. Keu-De W. Bal-d 0-16
Der St.-b-Krijt op t.-c 12- 4
Touche-b-De Bongerd-b 12- 4
't Hoafke-c-'tPluimpje-b 6-10
Derde klasse A
Der Sjtoet-De Gildem.-b 13- 3
Candlelight-'t Stalletje 8- 8

Paddock-b-Pierrot 4-12
Zeswegen-b-Noch Effe 2-14
Puck H.-e-Smug. Inn-f 10- 6

Zaalkorfbal KNKN
Tweede klasse H.
Sportlust-Tilburg 13-11
Geldrop-NKV 6-14
TOV-Organon 17- 9
Eindhoven-Excelsior 15-15
Derde klasse P.
Kido-Oude Gracht 6- 6
De kanaries-Mariarade 12-13
Trega-Fortuna 16-11
Sirene-Ready 17-12
Res.tweede klasse P.
RustRoest 3-Klimop 2 10-8
OEC2-Deto4 5-7
Zuid 1.
Deurne-Den Bosch 6-11
Heerlen-Wertha 8- 7
Eymerick-Boemerang 12-14
Zuid res.le klasse A.
Deto 5-Klimop3 7-6
Sirene 2-RustRoest 5 5-8
Zuid 2eklasse A.
Rust Roest 6-Fortuna 2 4-6
Zuid 3e klasse B.
OEC3-PSVS 9- 7
Eymerick 2-RustRoest 7 5-12
Zuid 4e klasse A.
Deurne2-NKV4 14- 2
Eindhoven 4-RustRoest 8

t-12
Zuid 5e klasse A.
Heerlen 2-PSV6 14-1
Mariarade3-Kido 5 10-3
Zuid 7e klasse A.
Mares2-Excelsior 6 2-20
Trega 3-Korfmikkers 13- 4
Heerlen 3-Ready 3 3- 5
Korfmikkers-Mares 2 3-12
Zuid 7e klasse B.
Sirene 6-Fortuna 5 10- 8
Sportlust6-Dot 4 8-11
Tilburg 9-Boemerang 4 6- 1
jun.3.
Eymerick-NKV 2 5-11
Deurne-Deto2 6- 8
Mariarade2-SDO 2 2- 8

Zaalcompetitie:
Hoofdklasse A
Concordia - Rosolo 2 5-7
Wittenhorst - Spes 8-2
Klimroos - Swift 4-7
Hoofdklasse B
Alico - Rosolo 2-5
Geko-Swift2 8-3
Fortuna - Never Down 5-8
Overgangsklasse A
Peelkorf - de Merels 7-3
Boskant -Gazelle 6-8
Vessum - Zigo 6-1 i
WO-Bio 4-4
le Klasse D
SpoordGirls - Vriendschap

2-4
Kraanvogels - Omhoog 6-4 'Flamingo's - Vitesse 6-6 "2e Klasse G

De Weebosch -Eisene 8-3
Spoord Girls 2 -Spaurakkers

4-5
Kraanvogels 2 -Gazelle 2 5-2
3e Klasse A
Amby's Körfke 2 - Amby's
Körfke 3 8-5
Spaurakkers - Vitesse 2 4-5
EKC-Viod3 7-4
Almania -KV Scharn 7-4
Amby's Körfke - Viod 2 , 1-2
Junioren
Amby's Körfke - EKC 1-1
Vitesse - Gazelle 2-2
EKC - Spaurakkers 1-2
Amby'sKörfke - Gazelle 4-3
Spaurakkers - Vitesse 9-1
Aspiranten
Amby's Körfke - EKC 3-0
Viod - Spaurakkers 0-0
EKC - Vitesse 1-7
Amby'sKörfke - Spaurakkers

3-0
Amby's Körfke - Viod 8-0
Amby's Körfke - Vitesse 7-1
Pupillen
EKC - Amby'sKörfke 3-2
Spaurakkers -Viod 1-1
EKC - Viod 3-0
Spaurakkers - Amby'sKörfke

Heren eredivisie
Red Giants-Donar 94-78
Den Helder-Weert 70-68
Heren le divisie B
Wyba-Springfield 78-91
Wilskracht-Virtus 59-74
Lisse-Lokomotief 81-84
Voorburg 2-Kimbria 90-83
Heren Rayon hoofdklasse
Attacus-Eindhoven 2 " 89-98
OBC Oss-Den Bosch 2 76-60
PSV/Almonte-WCS 78-75
Black E-Breda Pion. 66-78
Hoppers-Quo Vadis 87-83
SVH-Flash 87-79
Heren overgangsklasse B
Titanus-Jump. Giants 70-81
OBC Oss 2-Tantalus 44-80
BrunssumE-Flash 2 75-68
Rush-Dunatros 70-65
Braggarts-Kimbria 2 92-63
Heren le klasse A
Bumpers-KepuStars 66-72
Aeternitas-Hoppers 66-83
Brunssum E 2-Kimbria 3 46-60
BSWeert3-Kimbria4 82-66
Braggarts 2-Braggarts 3 75-85
Heren 2e klasse A
BS Weert 4-Boemerang 55-68
TSM All Stars-Landgr. 84-67
Archers-Olympic 53-70
Super Shot-Springfield 64-59
Jump. Giants-Bumpers 68-44
Heren 3e klasse A
Braggarts 4-Kepu Stars 3

68-48
Braggarts 5-Alley Oop 1 24-88
Kimbria 5-BSM 2 49-80
Heren 3e klasse B
Aeternitas 2-BS Weert 6 81-66
Venlo Sport Aeternitas 334-75

Patrick 1-Jump. Giants 3 84-75
Hoppers 3-BS Weert 83-55
Dames rayon hoofdklasse
ERP '70-Agon Breda 68-71
Marathon-Black E 2 55-54
Souburg-Attacus 67-38
Mates-Flash 2 56-59
Braggarts-Kimbria 71-85
Dames Overgangsklasse B
OBS Oss-Tantalus 75-51
Rush-Quo Vadis 24-48
PSV/Alm.-Lieshout 105-34
BS Weert-Kimbria 2 38-42
Kepu Stars-Vido 147-34
Dames leklasse A
Bumpers-Jump. Giants 121-31
Alley Oop-Springfield 58-53
Braggarts 2-Kepu Stars 2

63-34
Aeternitas 2-Boemerang 49-46
Jump.Giants 1-BSM 50-51

le klasse A
Yerna 2-Wiegert 5-4
le klasse B
Heilust-Bouwfonds 2 0-5
Groene Ster-Le Soleil 7-1
le klasse C
SHt. Boys-Bongo Boys 3-4
De Keigel-Bongo Boys 5-0
2e klasse A
MSV Heer-BingoBoys 2 5-0
2e klasse B
Eysden 2-Caberg 2-0
Diekske-Heer 2 9-0
Diekske-Brouwerswapen 5-1
Victoria-Sjefke 1-2
Oostermaas 2-Eysden 2 3-3
Oase-Heer 2 8-4
2e klasse C
Panchop-Marathon 3 6-0
2eklasse E
Bongo Boys 2-Marebos 3-3
Merpati 2-Zw. Schaap gest. 0-3
Letro 2-Marebos 6-5
Likopa-Born 8-7
2e klasse F
Hollywood-Meyers3 12-5
3e klasse A
DBSV-Libert 1 2-5
MKC-H. Anders 5 5-0
Eysden 3-Volière 0-6
Libert 2-Volière 3.-2
3e klasse B
Loontjes-Cool Running 2-4
Oase 2-Mattini B 1-3
3e klasse C
Pottemen 2-Pottebr. 2 4-2
Kollefit 2-Yerna 3 3-2
3e klasse D
Diekske2-Sphinx4 . 3-3
De Heeg 2-De Sjotter 5-1
Willem 1-Caberg2 7-4
3e klasse E
Anker B 2-Keelkamp3 2-0
3e klasse H
Brunss. 5-Egor3 4-10
3e klasse I
SZV3-Hadows 1-14
3eklasse J
Sitt. B. 3-Bouwkamp 2 6-5
4e klasse A
Wiegert 2-Flaterke2 4-5

MXC2-Libert 3 9-3
Libert 3-Wiegert 2 4-2
Cool R 2-Eysden5 7-3
4e klasse B
Bovens-Kanaries 2 6-3
Cool R 3-Eysden 6 7-5
Oase 3-Flaterke 3 7-2
4e klasse C
DBSV 2-Libert 4 0-8
DBSV 3-Eysden 8 0-9
Heer 3-Bosserv. 3 3-2
4e klasse D
SHC 4-Cuypertje 4-2
Quelle 3-Heilust 3 6-6
Bekerduels
Flaterke-Sante 3-5
Sjork-Egor 2-2

Sjork w.n.s.
Libert-Letro 1-5
Vaals-Marathon 4-3
Stampede-Flatazor 1-3
De Joffer-Phoenix 2-2

Jofferw.n.s.
SHC-H. Anders 1-2
Delta-De Zwaluw 6-2
Pottebr.-Billy Billy's 4-6
Jeugd
Sphinx-Haantjes 2- 1
H. Anders-Posno Sport 6- 4
RKVVV-Bosserveld 2-10

Ere Divisie
Missers - Lions 0-10
Fortuna - Stern '/2 1-9
Rebels A - Barrière Vï 6-4
Eikske/Brp. - Gebrook 1 7-3
A.divisie
Rebels B - Barrière 3 5-5
Barons - Gez.Hook 0-10
Bullfht. 2 -Schöpke 6-4
Stern 2 - A.Q.Bras 5-5
B.divisie
Trepke-TheAces 2-8
Bluf 2-Lords 3-7
Langeberg - Bullfht. 1 10-0
The Corner- Gebrook 2 6-4

District de Oude Mijnstreek
Ereklas
Kloth 1- Olympia 1 7-5
A.G.Kirk 1- Pint 1 5-7
Tolhoes - Hanneman 1 6-6
G.Ridders - B.G.K. 1 5-7
Stern - Berg.Balke 5-7
Hoofdklas
Olympia 2 -Kloth 2 6-6
Odeon - Eikske 1 3-9
Overbroek - 0.8.K. 1 4-8
Sjörk - Kroon 4—B
Eersteklas
Wolfje - Broenssum 4-8
Point 2 - Trefpunt 1 6-6
Baantje - Bocholtz 6-6
't gaat- Bilj.Boys 7-5
Trefpunt 2 - GroeneDal 7-5
Tweedeklas A
Noben - Dn Hook 7-5
Tolhoes - Singel 1 6-6
Dn Duuker - Odeon 2 5-7
Tweedeklas B
0.8.K. 3-Auwe Maat 10-2

Olympia 3 - A.G.Kirk 2
Döpgere - E.N.B.K. 1
8.G.K.2-'tGeulke
Eikske - Voelender
Derdeklas
Smeets - Overbroek
Eikske 3 - 'tHöfke
E.N.B.K. 2-Kasper
Pumpje 1- 0.8.K. 2
Rutjens - Pumpje 2
Berg. Balke 2 -DrSjut'

distrikt Urmond
Hoofdklasse
Brand Tav- Hollandia
Maasvallei - Oos Zitterd
Pappegey - Fortuna
Pappegey Val aan - Al"1

't Krietje - Tropical

Eerste Klasse
'tVöske - Sittardia
de Duif-Pappegey 2 <
Auwt Einek - Brand Ta*
deRails - Maasvallei 2
Tweede Klasse
Almania 2 - 'tKrietje 2
'tTörp-G.G.B.C.
de Sjaasje - deDuif 2
Sittardia 2 - de Meule
Derde Klasse B:
de Meule 2 - Pappegey J
Fortuna 2- de Sjtaasje -Oos Zittard 2 - deBetol"'

flNieuwdorp- VoasjenerP

Ereklas
B.G.K. 1 - Kloth 1 i
Olympia 1- A.G.Kirk 1.
Berg.Balkel-Tolhoes'
Hanneman 1 -G.Riddef
Pint 1 - Stern
Hoofdklas
Kloth 2 - Overbroek 1
Eikske 1-Olympia 2
0.8.K. 1 - Hanneman *
Kroon - Odeon 1
Dn Hook - Pannesjop
Odeon 2 - Singel 2

Eersteklas
Broenssum - 'tGaat
Trefpunt 1- Wolfje
Bocholtz-Trefpunt 2
Bilj.Boys - Baantje
Groene Dal - Pint 2
Tweedeklas
Auwe Maat -B.G.K- 2
A.G.Kirk 2-0.8.K.3
E.N.B.K. 1-EikskeW'
Geulke - Dpgere ,
Voelender - Olympi» i

Derdeklas
Overbroek 2 - Rutjen»
Höfke - Smeets
Kasper - Eikske 3 n
0.8.K. 2 - Berg. BellfPumpje 2 - Pumpje 1
Sjutt - E.N.B.K. 2
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Socialisten menen dat staking werk is van handvol raddraaiers

Parijse staking schaadt
aanzien regering Rocard

PARIJS - De bus- en metrosta-
kingen in Parijs en omgeving
brengen de regering-Rocard in
steeds grotere verlegenheid. Kri-
tiek van de media op de eerste mi-
nister wordt met de dag scherper.
Bovendien heeft hij zich in de
ogen van het publiek nogal bela-
chelijk gemaakt, sinds hij samen
met zijn minister voor verkeer
hulp is gaan zoeken bij president
Mitterrand.

gen beide partyen de kiezers vra-
gen te stemmen op de kandidaat
die in de eerste ronde het best ge-
plaatst wordt, of hij nu commu-
nist is dan wel socialist.
Als uitvloeisel van de huidige ar-
beidsonrust hopen de politiek
steeds zwakker wordende com-
munisten dat de socialisten er bij
de komende verkiezingen ernstig
op achteruit gaan. En dat zijzelf
als de helden van het werkelijke
socialisme zullen worden ge-
brandmerkt. In zon situatie zou-
den de communisten in de onder-
handelingen over die 'gezamenlij-
ke lijsten' een grotere inbreng
hebben, zo redeneren ze.

len uitbreiden, waarmee ze
het nauwe kader van de 1
bondsguerilla' zouden ontst
pen. In dat geval zou de regd
kort en goed kunnen worden'
weten dat ze niet regeren kan-

De tweede angst heeft met de'
ste te maken. Want terwijl de
rectie van het snelle buurtspl
wegnet herhaaldelijk heeft 1*
weten niet verder te zullen i
dan het aanbodvan diefl 75, is
toch niet uitgeslotendat ze op
gegeven ogenblik door de kn»
gaat en meer toe staat. Als dat
beurt, ligt het voor de hand!
werknemers in andere secM
van deeconomie op hun beurt
gooi doen naar een hoger sal
en het werk er bij neergooien-



slechte bewegwijzering in de
omgeving en met de tegenvallen-
de toegang vanuit de beneden-
stad Dolhain naar de oude stad
Limbourg op de berg. Verder
worden belangrijke gebouwen
niet of nauwelijks aangeduid en
is er haast geen mogelijkheid om
gedrukte informatie, foto's, an-
sichtkaarten of plattegronden te
krijgen. Zelfs is er nauwelijks ge-
legenheid om een kop koffie te
drinken of om even te pauzeren
na een wandelingover ongemak-
kelijke stenen, zo constateert de
historische kring in haar brief.

[ALKENBURG - Het verval
Paagt op droevige wrjze aan het

stadje Limburg, waar-
Pn onze provincie de naam te
pnken heeft. De historische
Ping Valkenburg heeft daarover
re noodklok geluid. In een brief

het overkoepelende Lim-
f Urgs Geschied- en Oudheid-
kundig Genootschap wordt een
f?est beeld geschetst van het
ffadje aan de Vesdre en vervol-
ilpns opgeroepen om iets aan de
f^stand vanuit ons Limburg te
Poen.

De toestand van de oude, histori-
sche kerk wordt tenslotte een
aanfluiting genoemd.

rf historische kring Valkenburg
"Jpt de viering van de 150-ste'erJaardag van de scheiding der

beide Lintburgen aan om de
kwestie onder de aandacht te
brengen. Vanwege de rijke histo-
rie die de hoofdstad van het
voormalige hertogdom Limburg
had doet een bezoek aan het
stadje veel verwachten. In wer-
kelijk wordt de bezoeker alleen
maar een teleurstelling rijker, al-
dus de historische kring Valken-
burg.

Gastoevoerpas na uur afgesloten

Aan het LGOG wordt gevraagd
om Belgische maar ook Neder-
landse en Duitse overheidsin-
stanties te interesseren voor de
restauratie van de kerk en voor
het tot stand brengen van betere
faciliteiten voor bezoekers aan
Limburg. Het Genootschap heeft
de kwestie in beraad genomen.
De teleurstelling begint al met de

vervolg van pagina 1

Van onze verslaggever De Gewestelijke Raad van het
Landbouwschap wil de provincie
tegemoet komen in haar streven om
het kwetsbare en ecologisch waar-
devolle gebied te beschermen. Zij
stelt daarom voor om in een conve-
nant vast te leggen dat het gebruik
van dierlijkemest op het huidigeni-
veau blijft gehandhaafd.

staat vol kleine, zwarte letters.
Bovendien is het bord op een
trottoir geplaatst, dat zich tussen
de rijbanen bevindt. Een niet di-
rect in het oog springende plek,
kun je gerust zeggen.

KERKRADE - Een Duitser
moest gisteren by het Heerlense
kantongerecht verschynen om-
dat hy vorig jaar 's nachts de
grensovergang aan de Merkste-
instraat naar Herzogenrath wilde
passeren. Deze overgang is na elf
uur gesloten, en een politiepa-
trouille verbaliseerde de man.
Deze verweerde zich door te zeg-
gen dat hij op het bewuste tijd-
stip voor het eerst by de grens-
overgang kwam en geen bord ge-
zien had.
Kantonrechter mr I'Ortye be-
sloot nog geen uitspraak te doen
en gaat zich binnenkort ter plaat-
se op de hoogte stellen.

Manifestatie
mensenrechten

Donker
Uit detekst op het bord blijkt dat
alleen inwoners van Herzogen-
rath en Kerkrade tussen 23 en 5
uur van de grensovergang ge-
bruik mogen maken. En dan ook
nog op voorwaarde dat ze EG-
burger zijn, een pas bij zich heb-
ben en geen accijnsplichtige arti-
kelen vervoeren.

j^STRICHT- Opgeschrik-
buurtbewoners snelden na

'i expiosie toe. In een enkelegingen verdere gelegen ta-
?swinkel werd de twee
i^te slachtoffers, de vrouw[**et kind, gegeven de om-!Jdigheden EHBO-hulp ge-

' en. De vrouw bleek derde*ads-brandwonden aan ge-
ip en handen te hebben op-
r°Pen. Ze werd per ambu-
'LCe door de inmiddels ge-
beerde GG en GD naar■.brandwondencentrum in
Je.fwijk overgebracht. DeI,rJge drie gezinsleden wer-naar het academisch zie-lmis vervoerd. De vader
:|Uet zoontje konden laterac dag huiswaarts keren.
I

L
Sevolg van de steekvlam was erJJe Woning brand ontstaan. De

Jesnelde Maastrichtse brand-
jj slaagde er echter in de drei-
W? brand spoedig te smoren. Dit
i /*e niet dat op straat, vlak voor
Uj^oning, een grote vlam bleef

I^eren doordat het in brand ge-
lekkend gasvia de aarde een

He8 had gevonden. Na ongeveer
reHur kan de gastoevoer worden
' s,oten, waardoor hetvuur doof-

Van onze verslaggever

" Drs JefMares.

door hans rooijakkers

MAASTRICHT - Naar aanleiding
van het veertig jarigbestaan van de
Universele Verklaring van deRech-
ten van de Mens verzorgt de juridi-
sche faculteit van de Rijksuniversi-
teit Limburg een aantal activiteiten
in de maand december in Maas-
tricht.
Zo is er van 7 tot en met 17 decem-
ber een Unesco tentoonstelling, in
de Stadsbibliotheeken een themati-'
sche tentoonstelling over de inhoud
en het hedendaagse belang van de
Universele Verklaring, in de Uni-
versiteitsbibliotheek van 6 tot en
met 30 december.
Er wordt ook gesproken over de
Universele Verklaring, 'veertig jaar
later' en wel op 12 december. Om
20.00 uur zal dan in de collegezaal
Nieuwenhof van de RUL, Zwingel-
put 4, een lezing gehouden worden.
Sprekers zijn prof mr T.van Boven
en prof mrC. Flinterman.

Geen bord
Het Limburgs Dagblad wachtte
deze inspectie niet afen gingzelf
op onderzoek uit in wat in de
volksmond Baaisbruggen heet.
Aan de Nederlandse kant staat
alvast helemaal geen bord, waar-
uit jezou kunnen afleiden dat de
grens 's nachts is afgesloten. Er
zijn ook geen grens spoorbomen
aanwezig.

Aan de Duitse kant staat weleen
bord. Maar dat is wel zo onopval-
lend dat we er eerst alaan voorbij
gelopen waren zonder het op te
merken. De witte ondergrond

Wie in het donker aan komt rij-
den, ziet het bord vrijwel zeker
niet. En mocht dat toch het geval
zijn, dan moet je stoppen en je
een minuutje detijd gunnen. Dat
heb je nodig om de tekst te kun-
nen lezen en de betekenis ervan
tot je te laten doordringen. Kun
je dat in alle redelijkheid van een
nachtelijke automobilist verlan-
gen?

Overigens kwam te zelfder zit-
ting een soortgelijke kwestie bij
de Nieuwstraat in Kerkrade aan
de orde. Ook daar gaat derechter
binnenkort poolshoogte nemen.
Een kwestie van je grenzen ver-
kennen.

joos philippens

Drs JefMares voorgedragen als
voorzitter KNBTB

De directe buren van het getroffen
gezin werden overgebracht naar
het politiebureau, waar zij in het
restaurant gastvrij werden ont-
haald om op verhaal te komen.

a, tt(l Adellijk na de ontploffing
fl "> d uUit voorzorg de bewoners
ft tig e huizen in de directe omge-
el t\ l geëvacueerd. De leerlingen
jl ti -j^t tegenover de woning gele-
ijsRichter College werden naar\ eestuurd.

CFO-vergadert
in Maastricht

MAASTRICHT - De laatste alge-
mene vergadering van de CFO (het
hoogste besluitvormende orgaan
binnen de CNV ambtenarenbond
wordt vrijdag gehouden in het
MECC in Maastricht. Om 13.30 uur
wordt de algemene vergadering
geopend in het MECC. Er zal met

name worden gesproken over de
werkgelegenheidsproblematiek in
de provincie Limburg.
Tijdens de vergadering wordt offi-
cieel afscheid genomen van Frans
van Bun, secretaris van de afdeling
Maastricht. Tevens wordt de kam-
pioen op het gebied van de leden-
werving, J.P.W. Theunissen uit
Val-meer (België) gehuldigd, die in
de actieperiode februari-septem-
ber de bond 52 nieuwe leden heeft
bezorgd. Hij krijgt namens het be-
stuur een kleurentelevisie aange-
boden.

Vrijgegeven
Omstreeks kwart over twee was het
ontploffingsgevaar bezworen en
werden de ontruimde woningen
weer vrij gegeven. Gemeentelijke
instanties hebben de nazorg van de
twee weer huiswaarts gekeerde
slachtoffers op zich genomen.

'Rostelli' in Limburg
om gelijk te bewijzen

Hypnotiseur spantkort gedingaan tegen TROS De Geneeskundige Inspectie
Volksgezondheid (GIV) uit Den
Bosch heeft ook geklaagd bij de
TROS. De omroep had tijdens
het programma laten weten dat
de GIV een oproep deed aan
mensen die klachten ondervon-
denvan de show, zich te melden.
„De omroep heeft onze naam
verkeerd gebruikt. Wij hebben
hen niets gevraagd. De TROS
heeft inmiddels haar excuses
aangeboden", aldus de heer Van
Osch van deGIV in Den Bosch

Ne nevenfuncties. Zo is hij lid van
het dagelijks bestuur van de Sociaal
Economische Raad, lid van de Eer-
ste Kamer voor het CDA en vice-
voorzitter van de Raad van Toezicht
van Rabobank Nederland.

ZOETERMEER- Het hoofdbestuur
van Katholieke Nederlandse Boe-
ren- en Tuindersbond (KNBTB)
heeft drs Jef Mares voorgedragen
als opvolger van drs Joris Schouten.
Deze treedt medio 1989 alsKNBTB-
voorzitter af. Slechts de algemene
vergadering moet de benoeming
nog bekrachtigen. De KNBTB is
een federatie van vier gewestelijke
katholieke land- en tuinbouwbon-
den, waaronder de Limburgse
Land- en Tuinbouwbond (LLTB).
Zij telt in totaal ruim 56.000 leden,
van wie plusminus 9.000 uit Lim-
burg.
JefMares werd in 1936 te Eckelrade
geboren. Aanvankelijk wilde hij
missionaris worden; net als zijn
heeroom Sjeng Sluijsmans, Mont-
fortaan in Mozambique. Bijgevolg
ging de boerenzoon naar het klein

seminarie van de paters Montforta-
nen in Schimmert. Het HBS-diplo-
ma behaalde hij echter aan het Hen-
ric yan Veldeke-college in Maas-
tricht. Na zijn militaire dienst stu-
deerde hij in Tilburg economie.
In 1963 werd drs Mares hoofd van
de Coöperatieve Voorlichtings-
dienst van de LLTB, in 1969 hoofd
kadervorming van de KNBTB, in
1971 hoofd van de Afdeling Pers en.
Voorlichting van het Landbouw-
schap, in 1980 hoofdredacteur van
het KNBTB-weekblad „Boer en
Tuinder" en eind 1983 bovendien al-
gemeen secretaris van de KNBTB.
Jef Mares is gehuwd met een boe-
rendochter uit Bemelen en vader
van twee zonen.
Drs Joris Schouten isKNBTB-voor-
zitter sinds 1975. De nu 62-jarige
volgde als zodanig oud-LLTB-voor-
zitter Sjraar Mertens uit Venlo op.
Schouten bekleedt nog verscheide-Volop genieten

Rik Vervecken uit Zoersel is de
organisator van de Rostelli-hyp-
noseshows in België: „Onbegrij-
pelijk dat de politie hem pas af-
gelopen weekeinde verhoorde.
Politieagenten zaten zelfs op de
eerste rij tijdens enkele shows en
genotenvolop. Opeens is het ver-
boden. Allemaal de schuld van
de TROS. Maar wij laten het er
niet bij zitten. Er komt een kort
geding"

" Rostelli tijdens een show: ...deze week naar Limburg om
de mensen te overtuigen... Foto:DRiES linssen

Ï^TWERPEN Hypnotiseur
Wh van <*e Berg, beter be-

-0 onder de naam Rasti
stelü] spant een kort geding

fel ' tegen de TROS. De in Kre-
Woonachtige artiest werdgj^gavond voor verhoor mee-

*H J^en naar het politiebureau
vlak voordat hy

tij. show zou opvoeren in de
aa atselijke 'Taverne. Indirecte
afg , ding was een tv-reportage
shl, °Pen dinsdag over Rasti's
4uw >n het programma TROS-
tLUa- Daarin werden klachten
blj;^ndeld van mensen zieden
hoonde stoornissen overge-

n te hebben na zijn hypno-now.
ver, een anderhalf uur durend
blijo°°r en een nachtelijk ver-
Host ?P het politiebureau kon
Vertr i

zaterdagmorgen weer
het r^kken. Op kamer 801 vankojj^witel-hotel in Antwerpen
h$aj hij weer enigszins op ver-

"lk
6 D*rr^ enkele weken door

£e hp mdc gaten gehouden.
1892 oePen z'c op een wet u^
k'^dt n\e hypnoseshows ver-

ij^Waalf keer was de zaal in
Vlte witel-hotel de afgelopen
6f in n uitverkocht, nooit werd
"lige gegrepen. Maar na de eenzij-v atiHen onJuiste berichtgeving
V^e TROS slaat de politievan
&ijp£jr.Pen plotseling toe. Onbe-

Miljoen
Rostelli treedt nog deze week op
in een Zuidlimburgse lokatie om
zijn gram te halen. „Ik heb de af-
gelopen vijfjaar zon vijftienhon-
derd shows gegeven meteen mil-
joen bezoekers. Nooit waren er
noemenswaardige klachten.
ledereen weet toch dat een om-
streden programma nooit vijf
jaar standhoudt. Om de mensen
te overtuigen dat alles clean ver-
loopt, geef ik nog deze week een
gratis show in een zaal in de om-
geving van Beek. Ik wil de bur-
gemeester van die plaats bewij-
zen dat hij ten onrechte die show
vorige week woensdag heeft af-
gelast".

dens haar eerste als het tweede
bezoek op haar zitplaats in slaap
viel en dus niet op het podium
stond. Dezelfde mevrouw kwam
zelfs een derde keer naar de.
show kijken omdat zij heel graag
ook het eind wilde meemaken.
Overigens komt iedereen uit
vrije wil op het podium".

tal zaken verkeerd weergaf. „In
dat programma komen de dames
Peters en Janssen aan het woord.
Zij zouden klachten aan mijn
show hebben overgehouden. Ik
bestrijd dat ten zeerste. De re-
dakteur vergat er bij te vertellen
dat het twee zussen van elkaar
zijn en dat één van hen zowel tij-

Zussen
°triciat 1

rt is kwaad op de TROS
ate volgens hem een aan-

De persvoorlichter van de Ge-
rechtelijke Politie in Antwerpen
formuleert het verhoor van
Rostelli heel voorzichtig: „Wy
hebben hem vrijdagavond aan-
gehouden omdat het in een wet
van 1892 verboden is mensen on-
der hypnose in een show op te
voeren. Zaterdagmorgen is
Rostelli echter weer in vrijheid
gesteld. Zolang het vooronder-
zoek duurt, mag de hypnotiseur
in dit arrondissement geen
shows meer geven.
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(ADVERTENTIE)

/ Voor een verantwoorde
lening naar de Rabobank!

Wilt ü geld lenen voor een nieuwe auto, het inrichtenof verbouwen van üw
woning?
Kom daneens praten met deRabobank-adviseur over een Persoonlijke Lening
ofDoorlopend Krediet Cl krijgt een gedegen adviesen derente is aantrekkelijk
laag. Kijkt Cl maar eeens naar devoorbeelden.
Doorlopend Krediet
Krediet- Minimale maand- Looptijd
maximum termijn in maanden ___k

’ 15.000|- 300!- 66 -^'V^rM-iJifwTSrf'"1""'"'

De rente isvariabel en bedraagt momenteel 0,87% per $x I 'fl r*\ \ /*VJL 7 I HÜfmaand. Dat is 11,0% effektief per jaar. ~Or*^fn[ )\ li - v<_ÉM*J r^F i
Persoonlijke lening X" ’ I \f\ _É__?"
Cl ontvangt Effektieve Maandtermijn (T I !f. f ___**i__ \ * *Vmrente in % 12x 36x 60x l V L A ■ |yM)-Ja

’3.000- 13,0 266,88 99,99 67,10 ,'.].. 1-\l.B^"fi|jf'^^S
’ 5.000- 11,9 442,56 164,35 109.41 1/ J J l;k\^__.. II '■!!
’lO.OOO- 10,4 878.98 322,49 212.28 7-1. . _C- ~ W 'M’15.000- 10,4 1318,48 483,74 318,43 LT~ "\t_l _T

"Wijzigingen voorbehouden

Rabobank O/geld en goederaad /

Buurt ontruimd
na ontploffing

" Brandweer en politie in-
specteerden alle huizen in
de buurt van de woning,
waar de ontploffing zich
had voorgedaan. De bewo-
ners moesten op stel en
sprong hun huis verlaten en
werden in het politiebureau
gastvrij onthaald. Rond'
twee uur konden zij, nadat
de gastoevoer was gestopt,
weer naar huis terugkeren.
Foto: WIDDERSHOVEN

ROERMOND - De Gewestelijke'
Raad van het Landbouwschap kan
zich vinden in het ontwerp-Grond-
waterbeschermingsplan dat Provin-
ciale Staten van Limburg op 15 de-
cember zullen vaststellen. Het zal
inhouden dat boeren in waterwin-
en grondwaterbeschermingsgebie-
den in het gebruik van dierlijke
mest en bestrijdingsmiddelen zul-
len worden beperkt. Over de ver-
goeding van de schade, die boeren
hierdoor lijden, wordt overleg ge-
voerd. Afspraken zullen in een con-
venant worden vastgelegd.

Voorts dringt het Landbouwschap
aan op een convenant met betrek-
king tot de bescherming van het
Mergelland. De provincie heeft
daartoe een mestimportverbod uit-
gevaardigd. Omdat dit verbod in
strijd met de wet zou zyn, heeft het
Landbouwschap de verordening ter
vernietiging aan de Kroon voorge-
dragen. Ook de ministers van land-
bouw en VROM hebben er hun af-
keuring over uitgesproken.

Verwarring bij
'kleine' grenzen

%Het nauwelijks opvallende en daardoor verwarring
stichtende bord bij de grensovergang Herzogenrath

Foto: DRIES LINSSEN

Landbouwschap
wil milieu-

overeenkomst
met de provincie
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provincie
Dinsdag 6 december 1988 < 15

Limburgs dagblad

Verval knaagt
aan Limburg



Baan vrij
Dat voor die technisch perfect
klinkende uitvoeringen enorme
doses inzet en discipline vereist
zijn, behoeft geen verdere uitleg.

overwegendreligieus zullen zijn,
omdat de uitvoering in de Vin-
centiuskerk doorgaat als kerst-
concert. Inmiddels, zo liet RMK-
secretaris Jussen gisteren desge-
vraagd weten, zyn al driehon-
derd kaarten verkocht. Met wrin-
gen en wurgen kunnen daar nog
zon vijfhonderd luisteraars bij.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De Poolse Nach-
tegalen zingen op 18 december
onder leiding van Jerzy Kurc-
zewski in de Brunssumse St.
Vincentiuskerk. Het concert van
dit beroemde knapen- en man-
nenkoor uit Poznan begint om 20
uur. De entree is 12,50 gulden.
Kaarten zijn in de voorverkoop
verkrijgbaar bij het VW-kan-
toor in Brunssum. De organisatie
van het concert komt voor reke-
ning van het Brunssumse man-
nenkoor RMK 1921, dat in de
Vincentiuskerk zelf ook werken
ten gehore brengt onder leiding
van Bart Kockelkoren.

Het concert van de Poolse Nach-
tegalen mag (uiteraard naast de
Internationale Folkloristische
Parade) gezien worden als een
van de belangrijkste culturele-
/muzikale hoogtepunten in de
oud-mijnstad, gedurende dit
jaar. De Poolse Nachtegalen ge-
ven samen met de Wiener San-
gerknaben uit Oostenrijk op het
terrein van detraditionele koren-
muziek immers al jaren de toon
aan. Niet alleen in de meestvoor-
aanstaande concertzalen en ka-
thedralen, zoals de Carnegiehall
van New Vork, de opera's van

Berlijn, Parijs en Moskou en de
St. Pieter in Rome, maar ook op
langspeelplaten, die in veelvoud
over de hele wereld circuleren.

Collectief
Muziekrecensenten putten zich
eigenlijk al sinds de oprichting
van het koor, halverwege de der-
tiger jaren, uit in complimenten
wanneer zij verslag doen van de
muzikale prestaties van de Pool-
se klankwonders. Vooral in de
Verenigde Staten, waar het koor
al voor 25 verschillende tevee-
stations optrad en geen van de
belangrijkse concertzalen over-
sloeg, is de waardering door mu-
ziekliefhebbers, voor zowel het
klassieke als het avantgarde re-
pertoire der Nachtegalen, im-
mens.

Opium voor het oor, zo zeggen ze
aan de andere kant van de oce-
aan. Vooral vanwege de magi-
strale samengang, die onstaat
door de gelijkschakeling van
glasheldere maar individueel
verschillende stemmen, tot één
uitgebalanceerd klankgeheel, zo
soepel en lichtvoetig gezongen
als alleen engelen dat zouden
kunnen...

Dat de leden van het koor een
schat aan routine bezitten, ligt
ook voor de hand. De Poolse
Nachtegalen zijn namelijk zo ge-
vraagd, dat per jaar gemiddeld
100 concerten gegeven worden,
terwyl daarnaast gemiddeld
twee elpees geproduceerd en
drie buitenlandse concertreizen
ondernomen worden. Het reper-
toire is dan ook tot in het extre-
me uitgebouwd en telt over de
700 werken van ruim 300 compo-
nisten, waarvan vooral de reli-
gieuze werken van Poolse mees-
ters gezongen worden. By het
grote publiek zijn vooral de ver-
tolkingen van allerlei volksliede-
ren en populaire stukken van
Mozart, Schubert en Strauss po-
pulair.

Kerstconcert
Welke liederen tijdens het aan-
staande concert in Brunssum
door de Nachtegalen gezongen
zullen worden, is echter nog niet
bekend. Aangenomen mag wor-
den dat de te vertolken werken

De bijnazeventig Polen zullen in
ieder geval pas zondagmiddag in
Brunssum arriveren, waarna ze
ondergebracht worden bij leden
van het mannenkoor RMK. De
maandag daarop vertrekken de
Nachtegalen weer. Voor hen zal
het niet de laatste keer zijn dat ze
Nederland bezoeken. Voor de
toekomst staan meerdere con-
certen in ons land geagendeerd.
De Polen zijn daarnaast wel voor
eerst in Brunssum. Ofschoon
RMK in het verleden intensief
geprobeerd heeft de Nachtega-
len als een van de bestekoren ter
wereld naar Brunssum te halen,
bleek het altijd bijzonder gecom-
pliceerd om contacten te leggen
naar Poznan. Dit jaar is het na
langdurig onderhandelenwel ge-
lukt. Nu rest alleen nog het
wachten op de eerste tikken van
Kurczewski's dirigeerstok, op de
achttiende in de galmende Vin-
centiuskerk.

Eerste elpee
Chevremonts
Mannenkoor
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KERKRADE - Het Chevremonts
Mannenkoor 1912 uit Kerkrade pre-
senteert zondag zyn eerste lang-
speelplaat. Dat gebeurt in de Roda-
hal tijdens de jaarlijkse Kerst-Inn.
Burgemeester Jan Mans van Kerk-
rade en gedeputeerde Ger Kockel-
korn krijgen het eerste exemplaar
van de plaat aangeboden. Op de
langspeelplaat, waarvan in eerste
instantie duizend exemplaren zijn
gemaakt, staan vijftien werken van
onder meer Verdi, Schumann,
Schubert en Liszt. De opnames wer-
denin het weekeinde van 8 en 9 ok-
tober gemaakt in de abdij van Rol-
duc.
De zeventig zangersvan het Chevre-
monts Mannenkoor 1912 zongen
daar onder leiding van dirigent
Dion Ritten. Ankie Janssen (mezzo-
sopraan) en Willy Prick (piano en
orgel) verleenden hun medewer-
king tydens de opnamen. De pre-
sentatie van de eerste langspeel-
plaat volgt een jaarna de succesvol-
le viering van het 75-jarig bestaans-
feest van deKerkraadse zangvereni-
ging-

Winkeliers Schaesberg leefden twintig jaar in onmin

'Verzoening'
op spoorbrug

HEERLEN - De Vrijwillige!
centrale Heerlen zoekt vrijwil
gers voor de volgende activiW
ten:

" Welfarewerk: een zorgorgai
satie voor bejaarden en gehan<
capten in Heerlen zoekt vrijwil
gers voor welfarewerk. Men is <
zoek naar creatieve mensen va
af 25 jaar die naast het kunn<
luisteren ook geduldig moef
zijn. De werkzaamheden nenu
ongeveer drie uur per week
beslag.

" Vredesactiviteiten: een vt
desbeweging in Heerlen zoe
enthousiaste medewerkers vo
het bemannen van stands, h(
meewerken aan de organisaf
van de vredesweek, contact*
onderhouden met kerken, i
meenten en het mee-opzettf
van het blad 'Vredesnieuws'.

" Scouting: een organisal
voor (re)creatieve activiteit
voor jeugd-jongerenvanaf 5 js
zoekt een vrijwilliger voor l
ding van diverse groepen
Heerlen en Hoensbroek. H
werk beslaat één deeldag pf
week.

" Dansinstuif: een activiteit?
club voor verstandelijk geharwL
capten in Heerlen zoekt vrijwijl
gers vanaf 18 jaar voor het m4
begeleiden van de dansinstul
Deze instuif is op woensdag vj
19-21 uur.

" Kerst-Inn: de jaarlijkseKerl
Inn in de stadsschouwburg vj
Heerlen zoekt nog enkele vrij>*\
ligers voor het voorbereiden 9
begeleiden hiervan.

" Wie voor een van de vrijwij
gerswerkzaamheden in aanrn^king wil komen kan contact "|
nemen met de centrale, BuIJJ
van Grunsvenplein 2 Heerlen,}
713971. Het kantoor is geopel
op werkdagen van 9-12 uur f
van 14-17 uur.

Overigens bestaan er, op initiatief
van voorzitter Hartog van winke-
liersvereniging Op deKamp, serieu-
ze plannen om in Landgraaf einde-
lijk weer te komen tot een overkoe-
pelend overlegorgaan van de diver-
se plaatselijke winkeliersorganisa-
ties.

LANDGRAAF - Na ruim twintig
jaar op gespannen voet met elkaar
te hebben geleefd, hebben de beide
Schaesbergse winkeliersverenigin-
gen 'Promotion Markt en Omstre-
ken' en 'De Streep' de vredespijp
gerookt. De symbolische grensover-
gang tussen beide winkelgebieden,
de oude Spoorbrug, vormde zon-
dagmiddag het doorregen geteister-
de decor van de vredeshanddruk
tussen de beide voorzitters Piet
Gröters en Lou Hendriks.

" 'Promotion Markt'-voorzitter Gröters (rechts) en zijn collega Hendriks van De Streep reiken
elkaar de hand op de Schaesbergse Spoorbrug. Foto: THEO GIJZEN

Hoewel de huidige, ruim honderd
Schaesbergse ondernemers de
exacte aanleidingvan de onderlinge
spanningen moeilijk nog kunner
achterhalen, is de eertijdse verhui
zing van het PTT-kantoor van de
Streep naar de Markt een van de
voornaamste twistpunten geweest

Heerlen GeslaagdLandgraaf
Van onze correspondent" In samenwerking met de plaatse-

lijke jongerengroepen heeft SWL
Landgraaf een busreis georgani-
seerd naar de Motorshow in Essen.
Jongeren vanaf 14 jaar kunnen op
10 december aan de reis deelnemen,
als ze teminste een paspoort by zich
hebben. De kosten bedragen f 17,-
-per persoon. Men kan zich aanmel-
den by de jongerencentra in de ker-
nen. De bus vertrekt op 10 decem-
ber om 8.30 uur aan 't Eikske om
8.45 uur aan deKleikoel en om 9.00
uur in Rimburg. Voor meer infor-
matie: « 311738.
# Tijdens de onlangs gehouden
jaarvergaderingvan de atletiekvere-
niging STB werd G. Kleykers geko-
zen tot voorzitter, H. Nelis tot pen-
ningmeester en J. van Hees tot se-
cretaris.

Kerkrade

Nuth

Brunssum

" De Stichting SCEW start in ja-
nuari met zaalsport overdag. Met in-
gang van maandag 9 januari kan
men iedere maandag van 14.00 tot
15.00 uur in sporthalRolduc terecht
Voor een partijtje zaalvoetbal. In de
gymzaal aan de St. Pieterstraat
wordt op woensdag 11 januari van
11.00 tot 12.00 uur begonnen met het
wekelijkse volleybal. De spor-
tuurtjes staan onder leidingvan drie
CIOS-studenten. De kosten bedra-
gen een gulden per uur. Voor aan-
melding SCEW, Hoofdstraat 57,

* 045-462444.
# Bij voldoende belangstelling
start SCEW op 4 januari om 20.45
uur met een zelfverdedigingscursus,
voor vrouwen. Deze wordt gehou-
den in sportzaal Beerenbosch. De
kosten zijn voor de 12 lessen f 60,-.
Men dient zich voor 22 december
aan te melden bij SCEW, « 462444
of by SJEK. » 351931.

" De Blinden Sociëteit de Vrien-
denkring houdt op 20 december
vanaf 19 uur de jaarlijkse kerst-
avond. Leden en introducees die-
nen zich vóór 12 december aan te
melden bij de voorzitter, S 045-
-457436.

Bingelrade

derlinge verdeeldheid alleen maar
zwakker wordt.

Sinds de fel betwiste komst van
Landgraafs nieuwe winkelhart Op
de Kamp zien de Schaesbergse on-
dernemers echter steeds meer in dat
hun concurrentiepositie door on-Te veel overlast

houtwerkplaats

Raad van State vernietigt vergunning

Eendracht
Volgens voorzitter Piet Gröters van
Promotion Markt behelst het nu ge-
sloten vredesverdrag veel meer dan
alleen de belofte elkaar niet meer in
de wielen te rijden. Onder het motto
eendracht maakt macht hebben bei-
de ondernemersverenigingen de
wens uitgesproken voortaan inten-
sief samen te werken bij allerlei ac-
tiviteiten.

" Onder de naam Omega is aan de
Hoofdstraat 11 in Hoensbroek een
belangenbehartiging voor mensen
zonder werk actief. Elke maandag
wordt er van 14 tot 16 uur persoon-
lijk spreekuur gehouden. Op dins-
dag, woensdag en donderdag wordt
van 10.30 tot 12.30 uur telefonisch
spreekuur gehouden via S 045-
-217190.

" De basisschool St. Martinus, de
Doom 11 te Weiten, houdt op
woensdag 14 december vanaf 14.30
uur een particuliere ruilbeurs van
winter(sport)artikelen voor kinde-
ren. Wie goederen te koop wil aan-
bieden, kan ze tussen 13.00 en 13.30
uur aan de school afgeven. Men
dient 15 % van de opbrengst aan de
ouderraad af te staan.

" Onder de noemer 'Verenigde
Schandeler Verenigingen' gaat de
wykraad Schandelen, samen met de
verenigingen in Schandelen activi-
teiten organiseren. De eerste activi-
teit is een grote carnavalsavond op 4
februari in het Juphuis. Vereni-
gingen die zich willen aansluiten
kunnen contact opnemen met dhr.
J. kater, Oudekerkstraat 89, S 045-
-722579.

Aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht slaagde voor het docto-
raal examen microbiologie de
heer J.M.P. Beckers uit Kerkra-
de,

" De jubilarissen van Fr»'
Hulsberg. Foto: FRANS RAP'

Tijdens de algemene ledenverga-
dering is Piet Wollersheim tot
nieuwe voorzitter gekozen van
het FNV Brunssum. Hij was tot
voor kort interim-voorzitter van
deze grootste maatschappelijke
organisatie in Brunssum. Hij is
lid van de Abva/Kabo. Verder is
bekend gemaakt dat Huub Pijls
de functie van secretaris op zich
zal nemen en Fre van der Zee die
van penningmeester.

Zilveren
schutters

De Schinveldse schutterij St. Eli-
gius-Juliana vierde afgelopen
weekeinde haar jaarlijks pa-

FNV-voorzitter

Per Persoon

Het hoofd afdeling burgerzak*.,
van Roermond, de heer Th. " j
gemans zal met ingang van
maart Roermond verlaten. *Jheer Wagemans (40) zal wordet
benoemd tot directeur die^burgerzaken van de gemeC
Heerlen. -In de vijfjaar dat de heer Waefmans aan de gemeente R°js
mond verbonden is, heeft hij **opvolger van de heer B. Truy .
(z.g.) drie belangrijke projecl^
begeleid. In het kader van de j

organisatie heeft hij zijn bijdr%
geleverd aan een klantgerich
werken Van de afdeling bufls t,
zaken. Daarnaast aan de v
standkoming van de Gemedl^,
lijke Basis-Administratie P^isoonsgegevens (GBA), en ac(
het inrichtingsplan van het v
nieuwde stadhuis in aanbou^In Heerlen zal de heerWagenl3
een uitgebreider takenpakket-i
wachten staan, omdat hij f* J
ook de verantwoordelijk»l^
krijgt voor de afdeling bijzonoir
re wetten, die in Roermond p
der de afdeling algemene z3*ressorteert. j

Hoofd
burgerzaken
Roermond

vertrekt naar
Heerlen

troonfeest. Tijdens een druk^zochte receptie werden twee |p
den gehuldend wegens het 25-J*
rig lidmaatschap: keizer <3*l
Stürtz, die tevens voorziter is, ’'zijn broer Jan, adjudant van <*
schutterij. In clublokaal Me*.
point ontvingen zij uit hande'
van Thieu vah deBoom de züv'f
ren medaille van de Oud-Lil^burgse Schuttersfederatie tne
de bijgenorende zilveren draaf"
speld. Beiden werden in het z°v
netje gezet door cultuur-wetho11
der Boy Goossens, die dit jaarf
yens schutterskoning is.

DEN HAAG/KERKRADE - De hin-
derwetvergunning voor een machi-
nale inrichting voor houtbewerking
aan de Graverstraat in Kerkrade is
vernietigd door de afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State. Een aantal omwonenden
van de werkplaats, dat achter in een
tuin op 25 meter afstand van wonin-
gen is gevestigd, had bij de geschil-
lenafdeling een beroep tegen de ver-
gunning ingediend.
De omwonenden hadden tot laat op
deavond en zelfs op zon- en feestda-
gen geluidsoverlast van de werk-
plaats. Tevens was er stank-, stof- en

rookhinder en kwamen er schadelij-
ke stoffen vry door het gebruik van
thinner en lakken. De werkplaats,
die in de bouwvergunning stond
omschreven als tuinhuis en hobby-
ruimte zou bovendien gebruikt
kunnen gaan worden als professio-
nele timmerwerkplaats.

De geschillenafdeling had begrip
voor deze vrees van de omwonen-
den omdat in de hinderwetvergun-
ning bedrijfstijden worden ge-
noemd. Zij biedt dan ook niet vol-
doende rechtszekerheid dat er
slechtseen beperkt, hobbymatig ge-
bruik van de inrichting gemaakt
wordt.

FNV-jubilarissen
Zaterdagavond werden in de zaal
van café Op de Trepkes in Huls-
berg acht jubilarissen gehuldigd
van het FNV. Vijf van hen vier-
den het veertig jarig jubileum.
Dit zijn de heren Branje, V.d.
Cruysen, Speetjens, Simons, en
Zinken. De drie overige heren,
Gerards, Linders en Smeets
vierden hun zilveren jubileum.
De huldigingmaakte deel uit van
de jaarlijkse feestavond van de
Industriebond en de Bouw en
Houtbond van de FNV-afdeling
Hulsberg.

„De eerste stappen tot samenwer-
king zijn gezet, mogelijk gaan we in
de toekomst zelfs onder één naam
verder. Onze achterbannen zullen
zich hierover uitspreken. Activitei-
ten rondom jaarmarkten,kerst, car-
naval etcetera gaan we voortaan sa-
men aanpakken. We kunnen het
winkelend publiek hier in Schaes-
berg nu veel vertier en bovendien
een uitgebreid winkelaanbod bie-
den. Waarom zou de Schaesberge-
naar voor zyn inkopen verder zoe-
ken als er in zijn directe omgeving
zoveel mogelijkheden zyn," zin-
speelt een vastberaden Gröters nog
even op het 'Op de Kamp-syn-
droom'.

Verbod Landgraaf ingetrokken

Licht op groen
voor autobedrijf Het vasthouden van zoveel moge-

lijk Schaesbergse klanten is voor
beide winkelgebieden absolute
noodzaak. Een welkome trekpleis-
terkan de geheel opgeknapte Markt
worden, die nog vóór de Kerst offi-
cieel wordt opgeleverd. Daarnaast
wordt de Hoofdstraat, door de ge-
meente aangewezen als een van de
drie 'winkelstimuleringsgebieden',
volgend jaar ingrijpend gereno-
veerd en heringericht.

Vasthouden

# In de bibliotheek verzorgt de Fo-
totklup Nuth tot en met 23 decem-
ber een tentoonstellingvan de foto's
van Harrie Vroemen.

ken, wordt in de kelder geplaatst.
Het gaat om een klein bedrijf met
een gemiddelde handelsvoorraad
van vijftien auto's, dat nietveel ver-
keer zal aantrekken. Bovendien zal
een schutting het zicht op de auto's
wegnemen.

DEN HAAG/LANDGRAAF - Auto-
bedrijf gebroeders Dominikowski
aan de Kantstraat in Übach over
Worms-Landgraaf mag toch lichte
werkzaamheden aan motorvoertui-
gen gaan verrichten. De afdeling
voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State heeft de weige-
ring van de hinderwetvergunning
door het gemeentebestuur van
Landgraaf ongedaan gemaakt.

Van onze correspondent

" Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur
wordt in deBurcht demaandelijkse
rommelmarkt gehouden. Voor ta-
felhuur: R. Benig, S 045-257513.

Het gemeentebestuur had de ver-
gunning geweigerd omdat het
meende dat door de voorschriften
in de vergunning gevaar, schade of
hinder van de werkplaats niet voor-
komen kon worden. De geschillen-
afdeling echter meent dat dit wel
mogelijk is omdat in de werkplaats
slechts lichte onderhoudswerk-
zaamheden zullen worden verricht.
Plaat- en spuitwerkzaamheden wor-
dener niet verricht en een compres-
sor, die enig geluid kan veroorza-

SIMPELVELD
Het PvdA-raadslid
Theo Hoogers ver-
laat begin 1989 de
Simpelveldse raad.
Hoogers en zijn ge-
zin verhuizen naar
Etenaken in de ge-
meente Gulpen.
Hoogers wordt in de
raad opgevolgd door
Jan Ploem, momen-
teel secretaris van de
PvdA-afdeling Sim-
pelveld/Bocholtz en
lid van de gemeente-

In raad Simpelveld

Jan Ploem volgt
Theo Hoogers op

lijke commissie fi-
nanciën.

De Simpelveldse so-
cialist sloot zich na
de laatste gemeente-
raadsverkiezingen

aan bij de coalitie
maar verliet die posi-
tie nadat hij zyn zin
niet kreeg over een
verlaging van de on-
roerend goedbelas-
ting." De basisschool haalt vandaag

vanaf 17.00 uur oud papier op.

" De Poolse Nachtegalen, die op 18 december in Brunssum
zingen.
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Ze hebben spijt als haren op het
hoofd ooit akkoord te zijn gegaan
met een premie-regeling van twaalf
pfenning per bezoeker. Aan kijkers
ontbreekt het namelijk al geruime
tijd. Er is sprake van verzadiging.

De trainerkan in elk gevalnietreke-

bal meer gezien" en Jürgen Klins-
mann: „Nu komt langzaam het
punt, dat het lichaam niet meer
doet, wat het hoofd denkt."

Arie Haan zal zijn ploeg zo 'zuinig'
mogelijk laten voetballen, maar ver-
wacht tegelijkertijd dat de Gronin-
gers verwoed zullen aanvallen. „Ze
hebben zichzelf afgeschreven en
zijn daarom gevaarlijk".

Het Neckar-stadion is met dertien
wedstrijden in zes weken tijd nogal
overvoerd en zelfs de trouwste club-
supporters zien niet in, waarom zij
nog moeten opdraven bij een wed-
strijd zo kort voor Kerstmis, die
toch al is beslist en diezij ookvanuit
de luie stoel thuis kunnen bekijken.
De privé-zender RTL zendt de ont-
moeting 'live' uit.

Vcin onze sportredactie

J^OCKERAU - Daags na het door Jean Bessems gewonnen
tereldkampioenschap kunststoten in het Oostenrijkse Stoc-
,?rau heeft de Europe se biljartfederatie besloten tot de opri-
""tirig van een professionele sectie kunststoters. Onder leiding

het Belgische CEB-bestuurslid Marcel van Raamdonk bo-
fn de tien Europese deelnemers aan de mondiale titelstrijd
jh gisterochtend over een volledig nieuwe opzet van hetuhststoten in Europees verband.

Opstelling FC Groningen: Tukker;
Boekweg, Van Dijk en Sinkgraven;
Olde Riekerink, Koorman, Regtop,
Ten Caat en Roossien; Eykelkamp
en Meijer.
Vermoedelijke opstelling Vfß
Stuttgart: Immel - Buchwald, All-
göwer, Strehmel - Schater, Katanec,
Hartmann, Sigurvinsson, Schröder
(Walter) - Klinsmann, Gaudino.

Als er tienduizend man komen kij-
ken, kunnen de spelers van Vfb
Stuttgart een premie tegemoet zien
van 1200 mark (1400 gulden), min-
der dan bij een overwinning in de
bundesliga gebruikelijk is. „De jon-
gens van Bayern hebben waar-
schijnlijk in één ronde meer ver-
diend, dan wij in drie", vermoedt
Karl Allgöwer.Dinsdag 6 december 1988 " 17

Jean Bessems:
'Eindelijk is de

kogel door de kerk'

De spelers van Stuttgart eisen dan
ook een deel op van de TV-inkom-
sten. „Daar is niets tegenin te bren-
gen," aldusKlinsmann. Zakelijk lei-
der Ulrich Schafer ziet dan anders,
maar is tot een gesprek bereid.

nen op Zietsch (beenblessure) en
Mirwald (kruisband). Achter de in-
zetbaarheid van Michael Schröder
(verrekking in het bovenbeen) staat
een vraagteken. Van zijn genezing
hangt af of Fritz Walter al dan niet
wordt opgesteld. Haan: „We hebben
drie, vier spelers, die niet voortdu-
rend van strafschopgebied naar
strafschopgebied rennen."

Dopingcommissaris
Tour in opspraak

Geen vrijspraak Theunisse in PDM-rapport
met de Westduitse topclub zijn ver-
dedigingscentrum De Wolf (ge-
schorst) en Koevermans (rugblessu-
re) mist. „We moeten niet bang zijn
voor een afstraffing", is de mening
van Westerhof. „Voor deze wed-
strijd hebben we hooguit een
sprankje hoop. Meer niet. Aan de
andere kant mag onze wereld niet
instorten als het falikant misgaat".

FC Groningen speelt tegen VFB
Stuttgart zoals Heijermans vroeger
schreef: op hoop van zegen. Aldus
trainer Hans Westerhof. De berus-
ting heeft toegeslagen bij Gronin-
gen, dat in de tweede confrontatie

Het overladen programma van de
laatste weken heeft nogal wat
kracht gekost aan Duitse zijde. All-
göwer: „We trainen allang niet meer
voluit, we proberen zo goed moge-
lijk te herstellen". Arie Haan: „De
spelers hebben bij de training geen

Kunststoten profsport
Van onze sportredactie

ROTTERDAM - Een van de voor-
naamste conclusies in hetPDM-rap-
port over de dopingaffaire rond
Giert Jan Theunisse in de Tour de
France 1988 is, dat doping-commis-
saris Jean Court een uiterst dubieu-
ze rol heeft gespeeld.

Volgens manager Manfred Krikke

leeft Court (een Fransman) 'zijn be-
/oegdheden verre overschreden.
ZJourt zou renners als Fignon, Ber-
nard, Mottet en Zimmermann heb-
Oen ingefluisterd, dat zij beter kon-
den afstappen, omdat ze anders po-
sitief zouden worden bevonden bij
dopingcontroles. Voorts is hij vol-
gens PDM de man achter het uitlek-
ken van de zaak Delgado/Theunisse
richting televisiestation Antenne 2.
Een andere conclusie in het rapport
luidt overigens, dat Theunisse niet
van blaam kan worden gezuiverd.
„Hij was positiefbij de eerste zowel
als bij de tweede controle. Daar
kunnen we niet onderuit, er zijn ook
geen aantoonbare fouten gemaakt.
Wij kunnen niet bewijzen, dat hy
niet positief was", aldus Krikke.
De ploegmanager zegt wel, dat het
op andere wijze is misgegaan met
het volgen van de juiste procedure.
Hij spreekt van onvolkomenheden,
onjuistheden, 'zelfs malversaties.
Krikke: „Er is o.a. geconstateerd,
dat de flesjes, waarbij die van Theu-
nisse, twee dagen onbeheerd op een
spoorwegemplacement hebben ge-
staan".
Dat Theunisse het gewraakte testos-
teron via de ploegbegeleiding zou
hebben toegediend gekregen, is vol-
gens Krikke uitgesloten. Volgens
hem komt het produkt op geen en-
kele individuele lijst van gebruikte
medicamenten voor. Wel beaamde
Krikke gisteravond in het tv-pro-
gramma Sport Studio, dat er in
maart van dit jaar testosteron-expe-
rimenten zijn uitgevoerd met som-
mige renners.
„Het klopt dat er voor de Tirreno
Adriatico aan vier renners om de
dag een tablet van 5 mg testosteron
is toegediend. Daarbij waren Jörg
Muller en Peter Stevenhaagen. Gert
Jan Theunisse heeft aan dat experi-
ment niet meegewerkt", aldusKrik-
ke.

Voetbalstaking
in Spanje

van ongeveer drie maanden wordt
afgewerkt. Europees kampioen is
dan degene die de beste resultaten
heeft behaald in de zes wedstrij-
den."

sectie heeft zeeir goed ge->j5eh naar de organisatiestructuur
►j. de professionele driebanden-

w Van e Westduitse sjakenman

"* b, ner Rayer. In navolging van
'ijlt "A-profs wordt er waarschijn-
l^, 9! in hetkomende voorjaar een
Hg*s van zes Grand Prix-wedstrij-
k|. gehouden, waar behoorlijke
v 0j| Prijzen aan worden gekoppeld.
te Sens Van Raamdonk zijn er al

contacten niet enkele
iv^idaat-sponsors. „Eind deze
ïj^d hoop ik alles rond te heb-lL " vertelde de Belg gistermid-
-5(5' "Het is de bedoeling dat de"^d Prix-cyclus in een periode

Jean Bessems reageert enthousiast
op de plannen. Vorig jaar, tijdens
het WK in Mönchengladbach, wer-
den de profplannen voor het eerst
gelanceerd. „Daarna heb ik er een
jaar niets meer van gehoord, maar
nu lijkt de kogel toch door de kerk.
We moeten nog afwachten hoe het
concreet allemaal gaat uitpakken,
maar ik zie nu een reële kans, dat
het kunststoten me ook financieel
iets zal opleveren. Ik denk, dat ik
nog een aantal jaren op het hoogste
niveau meekan. Maar ook voor de
jongeren is deze nieuwe ontwikke-
ling een stap in de goede richting."

De oude toernooi-opzet wordt hele-
maal overboord gezet. Het oude
programma van 68 figuren wordt
ook herzien. Er komt waarschijnlijk
een uitbreiding naar 70 of 80 figu-
ren, dieverdeeld wordenover zeven
groepen van tien of tien groepen
van acht. Het spanningselement,
datnu eigenlyk alleen op de slotdag
aanwezig is, wordt vergroot door
over te stappen op een k.0.-systeem.
Er wordt gespeeldin sets. Degen die
het eerst die drie sets heeft gewon-
nen, stapt over naar de volgende
ronde. „Begin januari", aldus Van
Raamdonk, „houden we in Bottrop
een proeftoernooi. Daar wordt alles
uitgeprobeerd".

jALGRADO - Pakjesavond
jje'd voor John van der Wiel in
j^'grado een aardige surprise in.
f

e Leidenaar kreeg in de tweede
5 nde van het eerste GIMA-kwali-
c^tietoernooi de overwinning
kp]eau door een mislukte afwik-
gj lr»g van zijn tegensiftander Lo-
lov uit de Sovjetunie. Door de

U erwinning werd de grootmees-
kr een van de dertig; spelers in
(j!; 1 mammoet-toernooi met 258

die twee uit twee
nter hun naam hebloen.

Surprise vroor
Van der Wiel

" Jean en Bep Bessems brengen thuis nog eens een toast uit op het behaalde wereldkampioenschap, met in hun midden de
reusachtige bokaal. Foto: BUREAU WIDDERSHOVEN

Jan Wouters
in staat van

beschuldiging
Van onze sportredactie

Hesp, Van Loen
en Blättler in

selectie bondselftal

Transfer Dave Mitchell afgeketst

Het ligt in de bedoeling dat er een
vaste kern van acht spelers komt.
Het deelnemersveld bij de zes toer-
nooien wordt aangevuld tot zestien
kunststoters. Het organiserende
land mag zelf nog eens vier spelers
afvaardigen en voor de overige vier
plaatsten wordt er een kwalificatie-
toernooi gehouden. Op voorhand
lijken JeanBesems en JanBrunne-
kreef, die tijdens het WK in Stocke-
rau derde werd, zeker van een plaats
bij de kern van acht spelers. Jean
Bessems treedt in elk geval toe tot
het nieuwe 'circus' van profspelers.
„Het zal een kwestie van passen en
meten worden, want in feite bete-
kent denieuwe opzet een sterke uit-
breiding van mijn toernooikalen-
der."

Brouwers zit
Gantwarg

dwars
i(( Jj SK - Toine Brouwers heeft
t(LUe derde ronde van het inter-
v 0 lQhale damtoernooi in Minsk
°Udr °Pschudding gezorgd door
(^"Wereldkampioen! Anatoli
k^gWarg te verslaan. De Rus

1 met zwart m «ernstige tijd-
ig ~- Voor zijn laatste tien zet-
CoJpd hij minder dlan zestig se-
fssekn°P de klok. I n die alarm-
\ °eging hy een afschuwelijke

nder, waarna hij direct opgaf.

■'tsiS (".Ben derderonde: Vatoetin - Kors-
et, 'RecJ - Korenevski 0-2, Palmer ■HW* 2-0, Brouwers - Gantwarg 2-0.
Sh\an - Mitsjanski 11, Mikolze -PaSpp, ?" van der Wal. - Baljakin 1-1
\fyk - Katz 1-1. Stjind aan kop: 1
K y?* Wal 5 punten, 7\. Vatoetin,Kors
Jjit's; JWenevski, Pallmer, Presman,
W*lski, Bahakin 4, 9. Brouwers,
O^arg, Mikolze 3.

m "M********m****a*********m***MëM*m

ROTTERDAM - Het incident tus-
sen Johan Steur en Jan Wouters
in de wedstrijd Ajax-Volendam
van vorige week krijgt ook voor
deAjacied een staartje. Wouters is
door de tuchtcommissie van de
KNVB in staat van beschuldiging
gesteld, omdat hij, zoals de tv-
beelden hebben aangetoond, twee
keer op de voet van Steur is gaan
staan, voordat deze natrapte. De
Volendammer kreeg daarop van
scheidsrechter Van Vliet de rode
kaart. De provocerende handelin-
gen van Wouters waren de
scheidsrechter ontgaan. De Aja-
cied is aan het eindevan devorige
week in staat van beschuldiging
gesteldop grondvan de verklarin-
gen van Volendam en die van de
officiële waarnemer.

De volgende belangrijke klus voor
Bessems wordt het Nederlands
kampioenschap van 3 t/m 5 maart in
Grubbenvorst, waar hij in café De
Zwaan zijn titel verdedigt. Titelver-
dediger is hij ook tijdens het Euro-
pees kampioenschap eind april in
het Belgische Boom.

BUSSUM - Torn Nijssen heeft zijn
prima vorm onderstreept door in de
finale van het toernooi in Bussurn
met 4-6, 6-2, 6-4 te winnen van Jan-
Willem Lodder. In de halve finale
had Nijssen met 6-4, 6-4 Christian
Feenstra uitgeschakeld. Bij de da-
mes werd de Sittardse Evelyne Dul-
lens in de halve eindstrijd uitge-
schakeld door Hester Witvoet (5-7,
4-6). Laatstgenoemde moest op haar
beurt in de finale de vlag strijken
voor Marianne van der Tor: 7-6, 7-6.

Tom Nijssen zet
opmars voort

MADRID - De Spaanse spelersvak-
bond (AFE) heeft zich solidair ver-
klaard met de arbeiders en een alge-
mene voetbalstaking uitgeschreven
voor woensdag 14 december. De
vakbondvertegenwoordigers uit de
eerste en tweede divisie hebben
zich unaniem achter dit streven ge-
schaard. De AFE heeft nog getracht
de Spaanse voetbalbond te bewe-
gen een nieuwe speeldag voor de
voor 14 december geplande wed-
strijden vast te stellen. Daartoe was
de bond niet bereid. De staking van
de AFE is een onderdeel van het
protest van de algemene arbeiders-
beweging tegen de economische
plannen van de socialistische rege-
ring.

" ZURICH- De Europese Voetbal-
unie verzet zich tegen het streven
van lOC-president Samaranch de
leeftijdsbeperking voor Olympi-
sche voetballers te laten vervallen.
Bij de vergadering in Zurich besloot
de UEFA wel tot een lichte tege-
moetkoming door de uiterste ge-
boortedatum van de geselecteerden
voor de voorronden terug te bren-
genvan 1 januari 1969 tot 1 augustus
1968.

vendien raakten de winnaars Bernd
Schuster kwijt met een gebroken
neus. 'Ordinaire diefstal', noemde
Atletico-voorzitter Gil de nederlaag.
Hij kondigde aan de doelman we-
gens uitlokking en onsportief ge-
drag bij de Spaanse voetbalbond
voor een schorsing te zullen voor-
dragen.

" ROTTERDAM - De transfer van
Dave Mitchell naar Chelsea is voor-
lopig van de baan. De Londense
club durft de Australiër niet te con-
tracteren nu er bij het medisch on-
derzoek een afwijking in diens rug
is geconstateerd. De houding van de
Londense club wordt verklaard
door het feit dat men nog niet zo
lang geleden voor 1,8 miljoen gul-
den het schip in is gegaan met ver-
dediger Steve Wicks, die een blessu-
re had verzwegen en later werd af-
gekeurd.

Selectie: Verkuyl en Witschge (Ajax), Van
Duren (Den Bosch), Barendse (Feyenoord),

" MADRID - De uit de hand gelo-
pen competitiewedstrijd tussen
Real Madrid en Atletico van zondag
heeft heftige reacties uitgelokt. At-
letico-voorzitter Jesus Gill wil het
resultaat - een overwinning met 2-1
voor Real - geannuleerd zien. Bo-
vendien vindt hij dat Fransisco
Buyo, de doelmanvan Real Madrid,
alsnog moet worden geschorst.
Tijdens devan emoties overlopende
derby werden drie spelers van het
veld gestuurd en elf geboekt. Bo-

Hesp (Fortuna Sittard), Eykelkamp en de
Wolf (FC Groningen), Atteveld en Peeper
(Haarlem), Velten (SC Heracles 74), Blattler
en Van Loen (Roda JC), Rutten (FC Twen-
te), Van der Gouw en Sturing (Vitesse) en
Mallien (Willem 2).

ZEIST- Ruud Hesp (Fortuna), Pier-
re Blattler en John van Loen (beide
Roda JC) zijn geselecteerd voor het
bondselftal, dat volgende week
dinsdag in Sittard een wedstrijd
speelt tegen Fortuna. Het Bondself-
tal - een bedenksel van bondscoach
Thijs Libregts - is bedoeld als tus-
sen-station voor spelers, die Jong
Oranje zijn ontgroeid en (nog) niet
in aanmerking komen voor een
plaats in het Nederlands elftal. Het
is de bedoeling dat het elftal in de
loop van het jaar een aantal wed-
strijden speelt tegen eredivisie-
teams of provinciale combinaties.

Spelers VfB Stuttgart
morren over premies

" Door de hevige
sneeuwval kon FC
Groningen niet in het
Neckar-stadipn trainen.
Wel namen de spelers een
kijkje op de besneeuwde
grasmat en verkende
doelman Tukker zijn
eigen domein.

STUTTGART - De returnmatch tegenFC Groningen is nog niet gespeeld,
maar de spelersvan Vfb Stuttgart morren nu reeds dat zij te weinig wor-
denbetaald voor het bereikenvan de kwartfinales van de UEFA-beker. In
sport-opzicht is de stand van zaken gunstig. De riante, in de uit-wedstrijd
opgebouwde voorsprong van 3-1 zullen de Duitsers 'beslist niet uit han-
den geven', zoals trainer Arie Haan vermoedt. Er iets aan verdienen is er
voor Klinsmann, Allgöwer en consorten echter nauwelijks by.

Limburgs Dagbladsport

Haan laat ploeg zo zuinig mogelijk voetballen tegen Groningen



MAASTRICHT - Damverenig*
MDC u it Maastricht blijft haar s«
ke start in de hoofdklasse van
provinciale damcompetitie coi
nueren.. Voor de vierde achterej
volgendie maal deklasseerde »
team zijn tegenstander. Slachtoj
waren ci itmaal de dammers van F
lidoruil: Nuth.
Beruste nd moesten zij toezien 1|
de Marastrichtse puntenmacW
hen een verpletterende 16-4 neö
laag toebracht. Door deze overvj
ning is MDC nog steeds zon'
puntverlies en de vereniging
thans dtin ook de trotse koplope'
de Limburgse hoofdklasse.
Tweede staat het BrunssiU*
DIOS dat weliswaar eveneens
een honderd procent score kan 'gen, maar de ploeg uit Maastri'
heeft een iets beter bordpunte»
taal dan de Brunssummers (56 *sus 55). Ongekend spannend beW
het zateirdag 10 december te
den. Dan namelijk staat de topl
tussen DIOS en MDC op het P
gramma. De wedstrijd begint "13.00 uur en wordt gespeeld i'
Ven te Elrunssum.

Scheidsrechters nekken Kimbria
De Heerlense volleybalsters hadden
na 7-11 in de eerste reeks geen op-
lossingen meer in huis om devaste,
goed ingeslepen patronen bij Hovoc
te pareren: 7-15. Na een opslagserie
van aanvoerster Cecile Wingen, re-
sulterend in 4-0, werd Pancratius-
bank/VCH opnieuw in het defensief
gedrukt. Er werd weliswaar tegen-
gestribbeld, maar er school net te
weinig overtuigingskracht in dezui-
delijke acties: 11-15.

Even nam Pancratiusbank/VCH gas
terug en meteen gaf Havoc te ken-
nen dat men zich nog niet bij de fei-
ten had neergelegd. Raymond Cree-
mers toonde opnieuw een ideale ze-
vende man te zijn. Hij nam bij 2 -6 de
plaats in van Jo Rosbender en
prompt kreeg de thuisploeg weer
vleugels: 10-6. De finale was een one
man show van de niet af te stoppen
Ad Voncken: 15-6. Huub Hollands
oordeelde uiterst content: „Met een
taktisch afwisselende service heb-
ben we het twee stopperssysteem
van Havoc danig weten te ontrege-
len. Bovendien konden we constant
druk uitoefenen omdat onze eigen
foutenlast minimaal was."

Geraedts trachtte vervolgens met
een 1-5 concept en Vicky Sterk als
extra aanvalster, de bakens te ver-
zetten. Een wijziging die tot 6-6 re-
delijk leek uit te pakken. Bij die
stand posteerde Hovoc aanvalster
Dorette Hesen zich in het serveer-
vak en tekende met een serie die tot
14-6 standhield, het vonnis over de
Heerlense volleybalsters: 15-6.

Furos Kerkrade kan terugzien op
een geslaagd dubbeloptreden. Vrij-

VOORBURG - Zelden of nooit zal
Kimbria-coach Jos Wolfs als excuus
voor een verlieswedstrijd de zware
piet aan de scheidsrechter toerei-
ken. Na de overdiende nederlaag in
en tegen Voorburg (90-83) kon de
Maastrichtse basketbalambassa-
deur echter niet meer om de onpar-
tijdigen heen. Het regende sin-
terklaascadeaus voor de thuisploeg
waardoor er van een eerlijke con-
frontatie geen sprake meer was.

Wolfs: „Niet Voorburg, maar de he-

ren in het grijs hebben ons de nek
omgedraaid. Wij staan toch zeker
bekend als een technisch vaardige
ploeg, maar hoe vaak werden wij
niet teruggefloten voor een ver-
meende overtreding van de loopre-
gel. En dat steeds op een moment
dat wij weer volledig terug in de
wedstrijd waren. Door die fluiterij
sloop de faalangst weer binnen de
ploeg en dat is het laatste wat wij nu
nog kunnen gebruiken", aldus de
geëmotioneerde Kimbria-coach.
Geen heerlijk avondje basketbal

dus voor de Maastrichtenaren maar
een trieste afgang die toch nogvoor-
komen had kunnen worden on-
danks de scherprechters in het grijs.
Zonder de aan de enkel geblesseer-
de Piet Wolfs hadKimbria toch vol-
doende mogelijkheden om de wed-
strijd alsnog winnend af te sluiten.
In de eerste 20 minuten bleef het
verschil binnen de margevan 6 pun-
ten en bood het vertoonde veldspel
perspectief voor de tweede helft.

De jonge Kimbria-garde werd ech-

EMRC onderuit in topper

SPORT KORT

" TIEL- Tijdens de nationale h*j
ve finales toe'stelspringen te T>
waren slechts vijf van de 29 Li^burgse teams succesvol. Op het%
derdeelmiinitrampoline scoorde°Gulpener 'Turnclub genoeg punt^
met het da mes- en herenteam. 0°«
de dames van Castellum (Kes||,
plaatsten zich en Swentibold 'ü
tard scoorde met een mixteam ?J
hoogste da,i»score: 16,70 punten- (*j
de lange m at waren de dames ySJ
Jan van Weert succesvol. Mino'J
succesvol waren de teams v*j
Prins Hencl'rik en Olympia (L^JJu
graaf), Juventus (Margraten), O^'j
Kerkade en Olympia Roermond!
""BRUNSSUM- In de zesde roj.
de van het persoonlijk damka.^pioenschap van Limburg voor-rj,
nioren heeft Bas Schreurs in e\
fraaie partij de uit Geleen afk"
stige Adri Kleine middels een |f
niepige combinatie weten te \j

schalken. Door deze overwinn»
is Schreurs .op gelijke hoogteëe*^men met zijn rivaal Carli, die ieêj
Koullen niet verder dan ren»
kwam. j

VENRAY - De volleybalsters van
Artemis/Rapid hebben zich gekwa-
lificeerd voor de derde ronde van
het nationale bekertoernooi. In
Venray werd Rooyse VK binnen het
uur aan de kant gezet met 0-3 (5-15,
11-15,4-15).

Artemis/Rapid
in volgende
bekerronde EMRC probeerde via snel speld voordeel te behalen.

Na een 3-0 ruststand kon Tilburg snel in de tweede
helft een try drukken (9-0). EMRC trok daarna het ini-
tiatief naar zich toe, maar kon dat niet in punten uit-
drukken. Vlak voor tijd besliste Tilburg de wedstrijd:
13-0. EMRC 2 speelde een goede gedisciplineerde
wedstrijd bij Octopus Uden. Na een 6-0 achterstand
scoordenAndy Pagden en Math van Loon voor EMRC
2. Eindstand: 6-7.

TILBURG - Van de weinige rugbywedstrijden die af-
gelopen weekeinde werden gespeeld, vormde Tilburg
tegen EMRC de absolute topper.
Ondanks het zware veld en de erbarmelijke omstan-
digheden, werd het een echte topper met toch nog
goed rugby. De voorwaartsen van beide teams waren
aan elkaar gewaagd, maar doordat Tilburg meer ge-
richt kon inzetten, kon men voordeel bij de line-outs
bewerken. Tilburg speeld werk-rugby, fel op de bal en

ter te vaal uit de concentratie ge-
haald en daar was het optreden van
coach Wolfs toch enigszins debat
aan. Wolfs had het recht volledig
aan zijn zijde door de scheidsrech-
ters te bekritiseren, maar hij vergat
daarbij dat enkele van zijn spelers
mentaal niet opgewassen zijn tegen
het verbale geweldover en weer. Tot
twee keer toe kreeg de Kimbria-
coach de rekening gepresenteerd in
de vorm van een technische fout.
Nu wordt zon fout nog altijd be-
straft met twee vrije worpen en bal-
bezit voor de tegenpartij, en het
noodlot wilde dat vlak voor tijd
Wolfs tegen zijn tweede P-fout op-
liep.
Met alle gevolgen vandien. Bij de
stand 85-83 werd Kimbria-speler
Vrencken teruggefloten en bezocht
Wolfs noodgedwongen de confron-
tatie met de schiedsrechters op. Ge-
volg: twee vrije worpen, balbezit
voor Voorburg, een driepunter in de
slotgang en exitKimbria. Door deze
nederlaag staande Kimbrianen we-
derom vier punten achter op de vei-
lige derde plaats van onderen.

Pancratiusbank/VCH 3 consolideer-
de de koploperspositie in de derde
divisie door Bach SV uit Baexem
gevoelig af te drogen: 3-0 (15-2, 15-7,
15-7). Margret Souren fungeerde bij
de nagenoeg foutloos spelenderou-
tiniers als stand-invoor de nog altijd
niet fitte Truus Gielen. VC Voeren-
daal gaf in Boxmeer VCE 2 zeer be-
hoorlijk partij. Slechts de eerste
scheidsrechter, die zich volgens
VCV coach Hub Didderen ontpopte
als een regelrechte thuisfluiter,
wierp een smet op dit aantrekkelij-
ke, spannende treffen: 3-1 (15-8, 15-
-13, 12-15, 15-11).

Braggarts schiet concurrent af
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Griep velt Helios Onnodig verlies
Auto Caubo lasor

SCHIEDAM - In de eerste zaal-
handbaldivisie bij de dames leed
Auto Caubo lason zondagmiddag
een onnodige 23-18 nederlaag in

SIMPELVELD - De gewichthef-
topper tussen Helios (Simpel-
veld) en Apollon (Den Haag)
werd met grote overmacht ge-
wonnen door de Hagenezen. Wat
de wedstrijd van het jaar had
moeten worden, eindigde in een
nachtmerrie voor de Limbur-
gers. Maar liefst drie van de vijf
basisspelers lagen geveld door
de griep in bed, waardoor Helios
met een zwaar gehavend team
aan de start verscheen.

77,5 kg de lucht in wat goed was
voor een nieuw persoonlijk re-
cord. Door dit resultaat behoud
Helios haar koppositie met vier
punten uit drie wedstrijden. Zij
deelt deze eerste plaats nu echter
met Apollon.
Helios-trainer Piet Strolenberg:
„De wedstrijd is gespeeld, daar
proberen wij niet meer aan terug
te denken. Wij richten nu ons vi-
zier op de persoonlijke kam-
pioenschappen die volgend jaar
maart gehouden worden. Wat de
competitie betreft, kan er nog
van alles gebeuren. In mei staat
de return tegen Apollon op het
programma. Geloof maar dat we
daar beter voor de dag komen".

de twee overgebleven spelers
V.d. Berg en Gotschalk ook La-
taster en de aan de pols gebles-
seerde Michel Caubo op te stel-
len. Laatstgenoemde presteerde
dan ook beneden kunnen en
moest al na twee trekbeurten en
slechts een stoot de strijd staken
met een score van 222,70 punten.
Het enige lichtpuntje in de wed-
strijd kwam op naam van Got-
schalk. Bij het trekken kreeg hij

spelers ziek thuis, terwijl de top-
per van de eeuw gespeeld
wordt".

De zieken uit Simpelveld waren
Frijns, Lennartz en Jussen. Jan
Janssen, normaal ook verzekerd
van een basisplaats, was eerder
deze week al afgevallen vanwege
een schouderblessure. Door dit
alles was Helios-trainer Piet
Strolenberg genoodzaakt naast

niet alles uit de kast hoefde te ha-
len om het duel in winst om te
zetten. De eveneens door de
griep bevangen Helios-voorzitter
Jan de Boer reageerde merkbaar
aangeslagen: „We zijn zeer te-
leurgesteld. We waren na een
perfekt gelopen voorbereiding
gebrand op een overwinning. Ik
ben nu 21 jaar actief in deze
sport, maar zoiets heb ik nog
nooit meegemaakt. Drie basis-

Al snelbleek dat het opvolle oor-
logssterkte uitkomende Apollon

MDC blijft
winnen

Schiedam tegen DWS. Door dat^lies urn de winst van VGZ/Sittarl
op B'.HC, hier werd het 24-10 enl
13-lci gelijke spel van Holbox/S«1
tegen Animo, bedraagt de acht]
stand van Auto Caubo lason nul
de beide koplopers drie punten.
Tean ibegëleider Wiel Crutz*
„Jammer dat verlies tegen D*
Hadden we gewonnen dan was
achterstand op VGZ/Sittardia 'Holbox/Swift een punt. Met in
achterhoofd de wedstrijd van 'mend'.e zondag tegen VGZ/Sittan
was d vs vanalles mogelijk. Dat dj
had dlan nog meer betekenis. N
dat dat nu niet zo zou zijn maar <j
stond wel die eerste plaats op'
spel. Slecht hebben we zeker 0
gespeeld. Alleen de laatste tien'nuten. En juist die doen ons de j
om. Tiien minuten voor tijd staat'
17-17. We hebben dan goede md
lijkheden om te scoren. Treff
worden echter afgekeurd en D'
scoort., mede door een aantal bN
ders aan onze kant, dan wel. ZÜ
pen van 17-17 uit naar 23-17 en «
is de wedstrijd gelopen".

BOCHOLTZ - Tijdens de Limburg-
se badmintonkampioenschappen-m
de klasse onder de 21 jaar heersten
de pupillen van Pierre Derckx van
BC United Venlo. Anouk van Lie-
rop zegevierde zowel in het dames-
enkelspel, damesdubbel- en ge-
mengddubbelspel. Bij de heren
kwam dit jaar de titel terecht bij
Marco Luypers, die in de finale
maar net zijn clubgenootMark Pee-
ters achter zich wist te laten. Marco
Luypers won samen met Mark Pee-
ters ook het herendubbelspel. In de
finale van het gemengddubbelspel
zegevierden Mark Peeters en
Anouk van Lierop over het Hoens-
broekse duo Nolten-Damoisseaux.

LK badminton jeugd

Luypers en
Van Lierop

winnen titelsFuros naar derde ronde nationaal bekertoernooi

Pancratiusbank/VCH
neemt revanche

Rapid-coach Ben de Bruyn benutte
het Maastrichtse overwicht in dit
treffen door een aantal nieuwe va-
riaties in de speelwijze van zijn
ploeg uit te testen. Met name door
een veranderde blokorganisatie
werd redelijk goed gescoord via de
netverdediging.

"KERKRAL>E - Uitslagen Ke
raadse turnkampioenschappen- ;
vidueel dames: 1. A. Nilaba, KP^S. Schreibers , Eendracht; 3. M- f
gels. Tot en niet 14 jaar: 1. M- J
KDV; 2. W. B erkers, KDV; 3. W-j
denhop, KDV Meisjes: 1. F. G\^j
KDV; 2. T. Cai imon.KDV; 3. S. ref
KDV. Heren: 1. M. Quadvlieg. *
dracht; 2. R. Wnuck, Eendracht. (
Janssen, Eend racht. Tot 15 j^/\j
Waterval, Een.dracht: 2. J. Ku7»Eendracht; 3. R. Zaferin, TV*--
gens: 1. D. v. Steijn, Eendracht^Kil, KDV; 3. R. v.d. BOsch,
Ploegen: Mini trampoline over Vjt
dames: 1. TVK . Meisjes: 1. ON^gens: 1. Eendracht. Mannen: 1■

Minitrampolime dames: 1- d
Meisjes: 1. OMA. Jongens: \ M
dracht. Heren: 1. TVK. MixweO*.^
1. TVK. Lange mat jongens: 1 a
dracht. Heren: 1. Eendracht. ",
1. TVK. Meisje:::: 1. ONA.

Kepu Stars speelde voor de vier-
de maal dit seizoen zonder coach
Van de Berg(Nederlands militair
team). Opmerkelijk was dat de
voorgaande drie keer verloren
werd, terwijl nu het voordeel wel
voor de Kerkradenaren was. Een
mat Bumpers kon geen enkele
vuist maken. Gerben Peeters
trad ditmaal aan als playing
coach: „De overwinning is niet in
gevaar gekomen. Het constante
verschil was steeds in ons voor-
deel. Dit was met name te dan-
ken aan de goedspelende Leon
Franssen".

De confrontatie tussen Bruns-
sum Eagles en Flash was een ge-
lijkopgaande strijd. De voor-
sprong werd telkens van elkaar
overgenomen. Bij rust was het
verschil nog maar drie punten:
33-36. Vijftien minuten lang kon

Braggarts het verschil niet ver-
der kon uitbreiden. De gaten
konden gelijke tred houden. In
de tien minuten daarop brak Cor
van de Berg met een verplette-
rende dunk de wedstrijd weer
open. De trein begon weer te lo-
pen en Kimbria kwam er niet
meer aan te pas.

Flash met slechts zes spelers af-
gereisd naar het zuiden, in de
tweede helft gelijke tred houden.
In de laatste vijf minuten kroop
de vermoeidheid in de ploeg van
de gasten. Een Bossche speler
verliet doodvermoeid het speel-
veld waarna een ander zijn vijfde
maximale persoonlijke ' fout
kreeg. Brunssum hoefde tegen
de resterende tegenstanders de
bal maar rond te spelen en er in
te blazen. Ondanks een aantal
opgelegde en gemiste kansen
was de tweede overwinning toch
een feit.

De C jeugdselectie (14-16 jarigen)
van Artemis/Rapid heeft geen pot-
tenkunnen breken tijdens de finale-
ronde om het Open Clubkampioen-
schap van Nederland. In Amster-
dam sneuvelde de zuidelijke repre-
sentant al in de poulewedstrijden.
Daarin werd weliswaar met 1-1 ge-
lyk gespeeld tegen achtereenvol-
gens PZ/Dynamo Apeldoorn en
VCE Boxmeer, maar was men kans-
loos tegen de latere finalist MTS
Hengelo (0-2). Met dit resultaat was
Artemis/Rapid uitgeschakeld voor
jie halve eindstrijd.

van onze medewerker
TIBERT LAGARDE

HEERLEN - Braggarts heeft
ook de derby tegen het Maas-
trichtse Kimbria in haar voor-
deel kunnen beslissen (92-63).
Brunssum Eagles vergaarde
thuis twee belangrijke punten te-
gen de reserves van het Bossche
Flash (75-68). Kepu Stars trad za-
terdagag aan tegen het Sittardse
Bumpers. De ploeg uitKerkrade
won met 66-72.
Braggarts begon zeer sterk tegen
de Maastrichtenaren. Een hoge
pressie op de aanval leverde het

Tussenstanden van 38-18 en
56-26 bij rust liegen er niet om.
In de eerste tien minuten na rust
leek Kimbria het heft over te ne-
men. Het matige basketbal van
de thuisclub speelde Kimbria in
de kaart, althans in zoverre dat

beoogde resultaat. Na zeven mi-
nuten was de voorsprong al ne-
gen punten (13—4). Coach Kersjes
wisselde zijn spelerspotentieel
volledig door zonder dat de veld-
sterkte daarmee afzwakte. De
Heerlenaren troefden Kimbria
met hun vroegere wapen, snel-
heid, volledig af.

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

" Succesvolle smashvan de VCH-reserves tegen Hovoc. ■ Foto: DRIESLINSSEN

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
HEERLEN - Door de derde, achtereenvolgende thuis-
overwinning is de herenhoofdmacht van Pancratius-
bank/VCH op weg aansluiting te vinden met het breed
uitgemeten middenblok op de ranglijst van de eerste di-
visie B. Met uitblinker Ad Voncken in de hoofdrol nam
de Heerlense volleybalequipe tegen Havoc op gepaste
wijze revanche voor de eerder dit seizoen geleden neder-
laag in Haaksbergen: 3-0 (15-6, 15-13, 15-6).

dagavond kwalificeerden zich de
Kerkradenaren voor de derde be-
kerronde door in Gemert Dr. Pep-
per/Were Di te kloppen met 1-3 (15-
-11, 11-15, 4-15, 5-15). Een dag later
stond het competitietreffen tegen
VCE in Boxmeer op het program-
ma. Na een wat aarzelendestart zet-
te het collectief sterk acterende Fu-
ros de Peelploeg op overtuigende
wijze aan de kant: 0-3 (14-16, 8-15,
8-15).

Vóóraf overheerste al een gevoel
t/an optimisme bij de Heerlenaren.
Aanvoerder Pim Uyterschout: „De
uitwedstrijd verloren we destijds
met minimaal puntenverschil. 80-
/endien raakt onze ploeg langzaam
maar zeker ingespeeld en ontwikke-
len de de nieuwe jongens zich tot

volwaardige krachten op dit niveau.
Dat heeft een positieve uitwerking
op het zelfvertrouwen van de groep
als geheel."

Een wat mat spelend Pancratius-
bank/VCH 2 is er bij de dames tegen
lijstaanvoerder Hovoc niet aan te
pas gekomen. De Heerlense toe-
komstploeg beschikte over te wei-
nig inventiviteit en ervaring om ge-
lijke tred te kunnen houden met de
degelijke, doelgerichtte speelwijze
van de Noordlimburgse titelpreten-
dent: 0-3 (7-15, 11-15, 6-15).

„Hoewel daar eigenlijk weinig re-
den toe was, zaten we vandaag
muurvast. Hovoc moest de hoge
ranglijst positie waarmaken, terwijl
wij als underdog vrijuit hadden
kunnen spelen. Daar kwam niets
van terecht omdat de spelbeleving,
het enthousiasme ontbrak." analy-
seerde een licht teleurgestelde Pan-
cratiusbank/VCH coach Jos Ge-
raedts achteraf.

Van paniek was dan ook geen spra-
ke toen Havoc na het beginsignaal
snel uitliep naar 0-3. Bekeken wer-
den de zwakke posities in de Over-
ijsselse verdediging onder vuur ge-
nomen en blokte de goed startende,
maar later enigszins terugvallende
Jo Rosbender zijn team naar 7-4.
Havoc liep min of meer achter het
scoreverloop aan in deze ronde, die
Roel Maas met een attent blok af-
sloot: 15-6. Cees Janssen, de oude
geslepen coach van de Haaksberge-
naren, wist zijn manschappen weer
enigszins op scherp te krijgen: 8-8,
maar zijn aanwijzingen verloren aan
inhoud en kracht toen Pancratius-
bank/VCH simpel versnelde en in
twee beurten uitliep naar 14-8. De
enige zwakke fase in het spel van de
thuisploeg werd geïllustreerd door
het feit dat pas het zevende setpoint
(via Bart Bormans) raak was: 15-13.

Heidebloem
toonaangevend
HEERLEIN - De door Heideblo*
georganiseerde interland tuss
Nederland en België is in een o^winning geëinidigd voor Ne<Jland. De krachten werden geme*
op twee o nderdelen, te weten ku^j
wielrijdei 1 en cyclobal. Op het f,
ste onderdeel was Nederland du
lijk de sterkste. Bij de heren wer»
de eerste drie plaatsen voor resp*
tievelijkE>ennis Feyen, Roger Ei*
en Gerard Moonen, terwijl in de'
tegorie da mes de eerste twee pi*
sen door de Belgische meisjes
den opgeëist. Derde en vierde
deze klasse werden de HeidebJ'mers Mari elle van Dalfsen en CV
dia Heynen. De tweede discip»1'
het cyclob all werd overtuigend >*
7-1 gewon,nen door onze zuidef?
ren. Desa Iniettemin werd Ned
land winnaar in het totaalkla'
ment.
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" Martin van Geel in actie tij-
dens het AD-toernooi. De ex-
Roda JC'er slalomt door het doel-
gebied van Real Madrid en geeft
onder meer Tendillo (4), Gallego
en Esteban het nakijken.

MADRID - Roger
Jaspers heeft in Ma-
drid een uitstekende
prestatie geleverd
door als vijfentwin-
tigste te eindigen in
een 9.8 kilometer
lange veldloop in de
wijk Alcobendas.
Onder de ruim 300
deelnemers bevon-
den zich veel atleten
van absolute wereld-
klasse. De zege ging
naar de Portugees
Domingos Castro die
in Seoel vierde was
geworden op de
5.000 meter. Castro
versloeg in de spurt
zyn tweeling-broer
Dionisio, de Span-
jaarden Prieto en
Serrano, en de Brit
Lewis. Het zware

Roger Jaspers
sterk in Madrid
parcours met twee
steile beklimmingen
was omzoomd door
10.000 toeschouwers
en de wedstrijd werd
gelopen bij een tem-
peratuur van twintig
graden. Goede om-
standigheden voor
Jaspers die slechts
een halve minuut
verloor op de Belg
Rousseau welke als
18de binnenkwam.
Clubmakker Mark
Borghans was min-
der succesvol. Hij
werd in het gedrang

bij de start tegen zijn
toch al zere achilles-
pees getrapt er
moest de strijd na
300 meter staken.

Uitslag:
1. Domingos Castro (Por
9.8 km. in 28.22; 2. Dioni
sio Castro (Por) 28.25; 3
Prieto (Spa) 28.27; 4. Ser
rano (Spa) 28.33; 5. Lui;
(GB) 28.37; 6. Polo (Spa
28.51; 7. Musyoki (Ken
29.05; 8. Anton (Spa
29.09; 9. Rosario (Spa
29.09; 10. Forster (GB
29.16; 18. Rousseau (Bel
29.35; 25. Jaspers (Ned
30.05.

Van onze sportredactie

Van onze tennismedewerker

i STERDAM - Het waarschuwende vingertje komt pas aan
ij " eind van zijn betoog omhoog. „Ik ben", zegt Martin van
fip >,een nuchtere jongen. Ik laat me nu niet op de schouders
j,:er». Maar als het over twee weken slecht gaat, laat ikme ook
jlll de grond intrappen".
6 ■

Pascal Savelkoul
geen partij

voor De Bruyne
HELDEN - In het Audi-B-toernooi
in tennishal de Heuf in Helden
stonden bij de jongens tot en met
16 jaar drie Limburgers in de halve
finale. De eindzege ging echter
naar Maarten de Bruyne uit Vught.
Hij versloeg eerst Martijn Voor-
braak uit Echt met 6-3; 6-4. In de
finale maakte hij korte metten met
Pascal Savelkoul uit Maastricht
(6-3; 6-0). In de halve finale had Sa-
velkoul met 6-2; 6—4 Maarten van
Welsem uit Linne uitgeschakeld.

Bij de meisjes bereikte Anique
Snijders uit Geleen de finale. Zij
verloor in de eindstrijd van Nancy
van Erp uit Schayk met 6-4; 6-1. In
de kwartfinale had van Erp ook al
van Yvonne Kraus uit Grubben-
vorst gewonnen.

„ , °°rds nieuwe spelbepaler en"i'Ser van Mario Been is door
' Qe en schande wijs geworden.

'| ij» huidige voor hem zo
iim de Peri°de zÜn jaren van

0 mer en kwel voorafgegaan. In

" nv°°rlaatste seizoen bij Roda JC
J'^orbeeld kwam hij zegge en'|l, JVer» driekeer in actie. Ernstige
U,' t"*s (gescheurde enkelban-

jC"illespezen en verrekte knie-
en) waren daarvan de oorzaak.
°ok zijn transfer naar Ajax,

IC len- jaar geleden al weer, bleekraf een dieptepunt in zijn car-

Jjn van Geel: „Ik heb alles mee-
„&»?" et z0 vee* 'UPS' als
% e Bekend. Als je echter, zoals
' r. iedere keer goed uitkomt,1 . ")? toch wat in je bagage mee.% r'JPheid als voetballer heeft

1 te°k niet alleen met leeftijd te

i n
r1 amper een half seizoen in de
b Ita 19^ de meest succesvolle: °°P van Hans Kraay wordenerhd. De inmiddels 28-jarige
%^ander, ooit bij Willem II als
; jjj^tballer begonnen, heeft zich, e kkeld als een dominante spe-

>r F v'ndt het een eer aanvoerder
t benoord te zijn. Die band, zo

rf £' trainer Rob Jacobs, heeft hij
fj.j" dubbel en dwars verdiend.

|..n van Geel is de meest con-
■(^e schakel in zijn elftal en
tiitf door zijn goede vorm en
vle Vlte't respect af bij zijn mede-
<f e6flé g .'/ mislukte periode bij Ajax
j(r Van Geel naar Limburg om
p! s.Vr'j snel een streep onder de
i (lp?raamse periode te zetten. Dat
$so de *°P n*e*- had Sered bleef
i fnmigen echter als een paal bo-
eter staan. „Het heeft me een

1 e
r achtervolgd, anders was ik

I-,. erder bij een andere club te-
/>s t men- Ik scheen me tel-
l fj: e moeten waarmaken", zegt>,n van Geel, die uiteindelijk
,{k^Ven Jaar b« Roda JC zou vo1"

t n e was mJ klaar voor een
the avontuur' maar wilde Roda

ft n-
11 voor minder dan een mil-

i* >n^let laten gaan. Willem 11, FC
\ Idè gen

' Fortuna Sittard en PSV
j 'bt 'Ir 11 Kerkrade op de deur ge-
W an Geel: "Roda wilde het

* te uit dekan halen. Daardoor
\ n t

n de eerste drie af. PSV had

' ine ansfersom natuurlijk wel
,-1 e*I,betalen, maar daar ben ik
")f rhjk in had het blijkbaar niet*>e over".
\ 'be 71 hij toch weg wilde uit het
«3<latik-en? °mdat hÜ het êevoel

k. nii nnnitnaam 7mi makpn in

Bij de jongenstot en met 14 jaar die
in het sportcentrum Geleen speel-
den, waren ook drie Limburgse
jongens in de halve finales. Ook
hier won de enige niet-Limburger
Guido Thiessen uit Nuenen. In de
finale werd Sjeng Schalken uit
Kinrooi met enigszins vreemde cij-
fers 0-6; 6-5; 6-0 verslagen. Daar
Rogier Wassen uit Melick zich we-
gens ziekte had moeten terugtrek-
ken, had René Gortz uit Meijel de
halve finale bereikt, waarin hij met
6-2; 6-0 van Thiessen verloor.
Schalken had meer moeite (6-3;
6—4) om Mare Merry uit Echt te ver-
slaan. Bij de meisjes in deze leef-
tijdsklasse viel er wel een eindover-
winning te melden. Lili Mostard uit
Beek bleef Sietske Friezen met
6-5; 5-6; 6—4 net de baas. In de hal-
ve finale had Friezen ook al moei-
zaam (5-6; 6-3; 6-4) van Hanneke

Vermogen topschaatser
goed voor vier pk

de eredivisie en verlangde naar een
werkgever die meer dan alleen een
regionale uitstraling heeft. Van
Geel: „Ik ben niet publiciteitsgeil,
maar ik vind het wel prettig als mijn
kwaliteiten worden erkend en ge-
waardeerd. Een paar seizoenen ge-
leden was ik met zeventien doel-
punten de meest scorende midden-
velder van Nederland. Ik heb dat
nooit ergens kunnen lezen. In het
westen krijg je meer aandacht.
Sparta is een goed voorbeeld. Als
die club halverwege de ranglyst
bengelde, was er meer belangstel-
ling dan wanneer Roda JC in de
subtop verkeerde. Daar had ik be-
hoorlijk wat problemen mee".
Zijn blessureperikelen stonden in
de twee opvolgende seizoenen hele-
maal een vertrek in de weg. En afge-
lopen zomer, bekent Martin van
Geel, had hij alle hoop om ooit nog
voor een topclub uit te komen al la-
ten varen. Het telefoontje van Hans
Kraay, die nog maar net was aange-
steld als de nieuwe direkteur van
Feyenoord, kwam als een geschenk
uit de hemel. „Ik wist niet wat me
overkwam. Ik had met mijn vrouw
al min ofmeer besloten tot het einde
van mijn carrière inLimburg te blij-
ven of op zoek te gaan naar één of
andere buitenlandse werkgever. Ik
had niet het idee dat er nog een top-
club op me zat te wachten".
Feyenoord werd zijn redding en an-
dersom ook, mag men wellicht heel
voorzichtig stellen. Martin van Geel
heeft zich tot op heden in elk geval
dankbaar getoond voor het vierjarig
contract, dat de Rotterdammers
hem op een presenteerblaadje aan-
reikten. „Het is een verrukking om
bij Feyenoord te spelen. Met zoveel
goed materiaal om je heen, kom je
vanzelf op een hoger niveauterecht.
Ik heb het gevoel' dat ik bij deze
club nog een keer een prijs zal win-
nen. Het heeft een poosje geduurd,
voordat het elftal is gaan draaien en
het kan nog veel beter. Het maxi-
mum is nog lang niet uit deze ploeg
gehaald".
Zelf slaagde hij er in een vroeg sta-
dium in de juiste snaar bij zijn
ploeggenoten te raken. Van Geel,
getrouwd met Vanessaen vader van
twee kinderen (Karlijn 3 jaar en
Koen acht maanden): „Ik ben on-
danks alles een zelfverzekerde voet-
baller. Ik nam me tijdens de zomer-
maanden voor midden in de club te
stappen en dominant te gaan spe-
len. Ik wilde niet arrogant overko-
men, maar mijzelf wel presenteren.
Dat is me gelukt. We speelden een
keer een wedstrijd en het elftal
draaide niet. Op een gegeven mo-
ment schreeuwde Bennie Wijnste-
kers me toe: Regel jijhet dan! Vanaf
dat moment voelde ik me groeien".

Van onze sportredactie

„Als je topper met sub-toppers ver-
gelijkt knallen de correlaties er uit.
Dan kun je een heleboel aanwijzin-
gen geven. Maar tegen een top-
coach kunnen we op basis van dit
onderzoek slechts zeggen dat ze
moeten letten op de effectiviteit
van de afzet."
Het onderzoek van De Boer (1500
en 5000 meter) en De Koning (start
500 meter) wordt aangevuld met
dat van Marge Hartfel van de Uni-
versiteit van Minnesota, die de 1000
meter nader beschouwde. De Ko-

ning vond dat een schaatser na het
gekrabbel bij de start („die bewe-
gingen gaan werkelijk alle kanten
op") er bij een snelheid van twintig
kilometer verstandig aan doet in de
glijbeweging over te gaan.
Vervolgens is dan „lang glijden,
goed overkomen en kort en explo-
sief afzetten", het devies. In het on-
derzoek van De Boer bleken ver-
schillen in romphouding, ritme,
streksnelheid, arbeid per afzet niet
te leiden tot kenmerkende ver-
schillen in prestatie.

AMSTERDAM - De beste schaat-
sers glijden langer. Aan het einde
van de glijfase heeft het afzetbeen
van de schaatser daardoor een
scherpere hoek met het ijs. Dat
maakt de afzet effectiever. Het on-
derzoek, dat leden van de Faculteit
der Bewegingswetenschappen tij-
dens de Olympische Spelen in Cal-
gary hebben verricht, vormt gro-
tendeels een bevestiging van eer-
dere resultaten.
Analyse van zes en een halve kilo-
meter film - met op elke meter 132
beeldjes - toonde aan dat een
schaatser bij de sprint een vermo-
gen tot ruim boven de 3000 watt
ontwikkelt. Dat is gelijk te stellen
met vier paardekrachten.
De veronderstelling dat schaatsers
in de bocht sneller gaan dan op het
rechte einde werd niet bevestigd.
De variatie was minimaal. „We
hadden natuurlijk graag wat ge-
vonden waarvan je tegen coaches
zegt: dat is het", zegt De Boer.
„Kennelijk is de schaatsbeweging
zo complex", vult Gerrit Jan van
Ingen Schenau aan.

AZ legt schuld incidenten volledig bij KNVB

'Wij gaan tegen elke
straf in beroep'

ST. WILLEBRORD - De decembermaand was voor Wim van Est vroeger een gele-
genheid bij uitstek om. wat op adem te komen van al zijn profwieleractiviteiten. Te-
genwoordig zit de levende legende van Bordeaux-Parijs (drie zeges) echter in de
kerstbomen-branche. De 65-jarige Van Est, beter bekend als IJzeren Willem en onder
meer de eerste Nederlander die in de Tour de France in het geel werd gehesen, heeft
het daarom drukker dan ooit. De komende dagen hoopt hij al zijn 'ijzersterke' Arden-
ner-bomen aan de man/vrouw te brengen.

- „Dit had natuurlijk
'^rp^gen gebeuren". AZ-voor-
i 'Ve d9rt de Lanëe zegt het, ander-liw aS na de turbulente ontwik-

*«" iw biJ AZ-DS'79, vol overtui-Vrr r verv°lgens stelt hij:
rlis h Volledig falende arbitrale

' QUvJet rechtsgevoel van 4000 toe-
;t 0d rs zaterdagavond wel heel-b(J ap de proef gesteld. Ik kreeg
-Ve chtend thuis in Heiloo

" Tlensen aan de deur-Die wa"
I M v 8 boos, die stonden nog tril-
'S 'k n w°edebij mij voor de deur.
i feu °6 twintig was, zei er eentje
!'' het 'J' dan was i^ misschien ook
i ?Veld op Segaan. Begrijp me

' J&tj ' De Lange, „ik praat niet
i 'd«r die jongens met de
'i^ik fhter hebben gedaan, dat
% ic.aL Maar helemaal onbegrij-

-1 ls het niet".

Het bestuur van AZ, zondagmiddag
in vergadering bijeen, heeft de vi-
deo-band van Herman Ackermann
beeldje voor beeldje bekeken. Niet
één maar wel tien keer de beelden
en verder de eigen waarneming
sterken AZ in deze moeilijke dagen.
De Lange: „De scheidsrechter deed
de hele wedstrijd alles al verkeerd.
Maar de bekende druppel was de
fout bij de goal van Loggie. Toen
stak grensrechterBouwmeester zijn
vlag omhoog en wees vervolgens
naar het midden ten teken van doel-
punt. Dat was de kardinale fout
want zij hadden afgesproken, en dat
is ook normaal, dat bij de vlag om-
hoog een overtreding is geconsta-
teerd. De scheidsrechter wees ook
naar het midden maar toen hij die
vlag omhoog zag, keurde hij de tref-
fer alsnog af. Onterecht want die
goal was glaszuiver. Er stond nie-
mand buitenspel".

Druppel

stellingscommissie scheidsrechters
te leggen. Zij zijn verantwoordelijk,
zy hebben die drie mensen aange-
steld voor AZ-DS'79".

Bewakingsdienst
„Want", vervolgt De Lange, „wij
hadden alles goed voor elkaar. Als
enige club in Nederland hebben we
een eigen bewakingsdienst. Ook is
er een uitstekende samenwerking
met de supportersclub. We hebben
vergevorderde plannen om samen
een supportershome te bouwen. Na
wat zich zaterdagavond afspeelde,
moeten we alles opnieuw gaan be-
kijken. Het is heel erg maar voorlo-
pig kunnen we niet anders doen dan
afwachten en hopen op een gunsti-
ge afloop. Want zon absoluut falend
trio als. zaterdag, daar kun je je toch
niet tegen wapenen. Laten we ho-
pen dat er voor ons verzachtende
omstandigheden zullen gelden".

Als de 'zaak-AZ' binnenkort voor de
tuchtcommissie van de KNVB
komt, zal de Alkmaarse club niet
schromen zoveel mogelijk getuigen
op te laten roepen. „Wij zullen alle
medewerking verlenen om deze
zaak op te lossen. Er zijn heel wat
getuigen te vinden die gezien heb-
ben wat er zaterdagavond is ge-
beurd", aldus De Lange.
Over de wijze waarop de 'suppor-
ters' op het veld zijn gekomen, zegt
De Lange: „Er is inderdaad twee
jaarterug al gewaarschuwdvoor de
opening in deafrastering bij de dug-
out. Maar wij hebben onlangs van
de licentiecommissie niet de ver-
plichting opgelegd gekregen om er
iets aan te doen. Er gebeurden im-
mers toch geen onregeldheden
meer bij AZ. Die zouden er zaterdag
bij normale arbitrage ook' niet zijn
geweest".

*H (}
v°°rlopig niet anders kan

lSa ,n afwachten, zal bij behan-
iHet "de strafzaak de schuld

e
l "icident volledig bij het ar-

WlO en dus biJ deKNVB leg-
'SWat n de KNVB tot een strafik gaat AZ in hoger beroep.
3e °mzetten van de voorwaar-
l OnvWedstrijd zonder publiek in
jst^voorwaardelijke zal de clubï de weren- De tuchtcommissieNrjp NVB zal niet eerder dan. la *weken een uitspraak doen.
if df Weer: „De vraag wordt
IM LYerantwoordelijkheid ligt.
NNr deKNVB. Ik zeg bij de

' B*zie Wat ik zaterdag van dit
Schni,? heb, zal ik niet schromen

iCI bij de KNVB of de aan-

De tot kookhitte opgelopen sfeer op
de tribune leidde tot beangstigende
taferelen, zeker nadat DS'79 minder
dan een minuut na de afgekeurde
Loggie-goal zelf wel scoorde. Som-
mige toeschouwers bleken hun
emoties niet meer te kunnen be-
dwingen. „Ik heb volwassen kerels
zien janken", meldde een AZ-fan.
Bart de Lange kreeg de volgende
dag soortgelijke reacties bij zijn
eigen voordeur te aanschouwen.

Lotto/toto
DEN HAAG - Winstuitkeringen Lotto- en
Toto 48: Lotto: eerste prijs 1 winnaar die
f371.981,10 ontvangt; tweede prijs 5 win-
naars die elk bruto f30.000,00 ontvangen;
derde prijs 124 winnaars die elk bruto
f 1.225,20ontvangen; vierde prijs 5.325 win-
naars die elk f 28,50 ontvangen; vijfde prijs
71.512 winnaars die elk f5,00 ontvangen.
Cijferspel 48: 2 winnaars met 6 cijfers goed,
4 winnaars met 5 cijfers goed, 21 winnaars
met 4 cijfers goed, 224 winnaars met 3 cij-
fers goed, 2.458 winnaars met 2 cijfers goed.
Toto 48: eerste prijs 5 winnaars die elk bru-
to f9.657,70ontvangen; tweede prijs 53 win-
naars die elk ’ 340,70 ontvangen; derde prijs
667 winnaars die elk ’ 67,70 ontvangen. To-
to-gelijk 48: eerste en tweede prijs geen
winnaar, derde prijs 9 winnaars die elk
f 195,10 ontvangen, vierde prijs 272 win-
naars die elk f 9,90 ontvangen.

Trainerscarrousel

" KERKRADE - Jan Goffin gaat
Laura aan het einde van dit seizoen
verlaten. Hij was drie jaar actief bij
de Kerkraadse club. Hij zal worden
opgevolgd door Jo Gerards.

" GELEEN - Jos Janssen treedt
vandaag in dienst als trainer van SV
Kluis in Geleen. Hij doet zijn intre-
de om 19 uur tijdens een vriend-
schappelijke wedstrijd tussen Kluis
en De Ster uit Stem verkleed als
Sinterklaas.

Knaapen uit Belfeld gewonnen. Zij
werd uiteindelijk nummer drie in
de eindstand.

SPORT KORT

" ROTTERDAM - De KNVB heeft
de wedstrijd Feyenoord - Sparta,
die afgelopen zondag werd afgelast,
vastgesteld voor woensdag 21 de-
cember. Deze datum komt Feyen-
oord slecht uit. De club heeft een
voorkeur voor zaterdag 24 decem-
ber.

" ROERMOND - Een team van de
Maastrichtse Kegelbond, bestaande
uit E. Roumans, B. Hanssen, T.
Reynders, R. Obersdorf en H. Eng-
wezen, heeft in Roermond een tour-
nooi gewonnen waaraan door elf
teams van de Midden-Limburgse
Kegel Bond, de Maastrichtse Kegel
Bond en de Sittard-Geleense Kegel
Bond werd deelgenomen. Het team
behaalde 2008 hout en had liefst 269
hout voorsprong op MLKB 1. De
derde prijs ging naar de SGKB uit
Sittard-Geleen. Hoogste werper was
H. Engwezen van Maastricht met
447 hout; hoogste werpster G. Sus-
kens uit Roermond met 424 hout.

" MELBOURNE -Het toernooi om
de Federation Cup is in Melbourne
begonnen. In de openingswedstrijd
van dit officieuze wereldkampioen-
schap voor damestennisteams ver-
sloeg titelhouder West-Duitsland
zonder Steffi Graf Mexico met 3-0.
Het Nederlands team werd al in de
eerste ronde uitgeschakeld. De
Spaanse speelsters Conchita Marti-
nez en Arantxa Sanchez namen in
de enkelspelen een beslissende
voorsprong van 2-0.

" LA MANGA - Ruud Bos neemt
na drie van de zes ronden in het
PGA-kwalificatietoernooi voor het
Europese golf-circuit de dertiende
plaats in. De 25-jarige professional
uit Hilversum heeft de scorevan vijf
onder par. De eerste vijftig kwalifi-
ceren zich voor het Europese cir-
cuit.
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Martin van Geel wijst
Feyenoorddeweg
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'Ik verlang erkenning en waardering'
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