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LOZO:concern handelt in strijd met Winkelsluitingswet

Politie grijpt in bij doorgaan eigen koopavonden V & D
Van onze verslaggever

I.KEULEN -De politiekorpsen in het arrondissement Maas-
cht treden op wanneer de koopavonden bij V& D voor het

,Ben personeel, vandaag en morgen, doorgaan. Dat heeft offi-
*r van justitie mr. Smalburg gisteren voorgesteld. Er zal dan
Ocesverbaal worden opgemaakt. Piket-officier mr. Douffet-ers van het arrondissement Roermond wilde gisteravonder deze affaire nog geen mededelingen doen.

r t\vee koopavonden die het wa-r "Uisconcern voor het eigen per-
iiimi?' wil houden zÜn ~ volgens de
k^?urgse Organisatie van Zelf-

fondige Ondernemers (LOZO) -

volstrekt in strijd met de Winkel-
sluitingswet. „V& D handeltdus on-
rechtmatig", aldus de LOZO in een
schrijven aan alle burgemeesters
van Limburgse plaatsen waar
Vroom en Dreesmann een vestiging
heeft. Het betreft de winkels in
Maastricht, Heerlen, Geleen, Sit-
tard, Venlo, Weert, Roermond,
Brunssum en Kerkrade.

Een woordvoerder van Vroom en
Dreesmann deelde gisteravond mee
dat er vandaag binnen het bedrijf
over de zaak zal worden gesproken.

Tijdens de koopavonden voor het
eigen personeel kunnen ook maxi-
maal vier personen worden geïntro-
duceerd. Zij allen krijgen een kor-
ting van 25 procent.

Vervalstebrief zaaitpaniek in wijk Zeswegen
*JEERLEN - Bij sommige in-woners van het Heerlense Zes-, egen is gisteren een vervalsteri ef bezorgd waarin een eva-

van de bewoners naar*eil flat aan deVossekuil wordt
angekondigd, zogenaamd in
erband met gevaar voor de
°lksgezondheid in de wijk.

enep-brief lijkt als twee drup-
jjelswater op de brieven die de
?emeente Heerlen eerder dit

naar de bewoners verstuur-Je in verband met het bodem-
nderzoek dat in de wijk gaan-

?e is. Het rondschrijven - vol
J âlfouten - draagt het brief-
jtoofd van de Gemeente Heer-

ieien lijkt te zijn ondertekend
°or de burgemeester. Aan het
*nd van de brief is een tele-°°nnummer opgegeven voor

jnensendie nog vragen hebben.
van met een gemeen-

*HJke voorlichter krijgt de ar-
j^lozebeller echter contact met

sexlijn.

van de gemeen-
en de bewonersbelangenver-

I jpgmg Het Fundament heb-
r7n gisteren met nadruk af-
jtand genomen van de nep-
lef. Het is nog niet bekend ofcs
e gemeente de politie wil in-

om de schrijvers vane brief op te sporen.

B___^___M.i_______|

Ernstig
Volgens de LOZO bepaalt de wet
dat hetverboden is een winkel voor
het publiek open te houden buiten
de aangegeve,. sluitingstijden. „Het
handelen van V&D achten wij een
ernstige aantasting van de concur-
rentieverhoudingen en anderzijds
laakbaar omwillevan het feit dat het
concern zulks welbewust doet."

Ook het Nederlands Christelijk On-
dernemers Verband (NCOV) heeft
de V en D-directie verzocht de
koopavonden te schrappen. Ge-
beurt dat niet, dan overweegt de on-
dernemersorganisatie juridische
stappen.

De Dienstenbonden van FNV en
CNV hebben geen problemen met
de voorgenomen koopavonden voor
het personeel.

Naar huis
De politie Heerlen zal de bedrijfslei-
ding van de Heerlense vestiging
vanavond - bij doorgaan van de
koopavond - gelasten het eigen per-
soneelen hun introducés onmiddel-
lijknaar huis te sturen en de zaak te
sluiten. „Indien daar geen gevolg
aan wordt gegeven, dan zullen we
die weigering in het procesverbaal
vermelden. Jurisprudentie heeft ge-
leerd dat het overtreden van de win-
kelsluitingswet aardig wat geld kan
kosten," aldus woordvoerder Theu-
nissen van de Heerlense politie. .Het weer

RUSTIGWEER
bj Weer wordt vandaag nog
hjg ?a'd door een hogedrukge-
-vJ? ten zuiden van lerland.
bied oostnank van dit ge-
wjJ\ Wordt met een matige
Wes? u>t richtingen tussen
S.y en noordwest lucht aan-
°ch?erd waarin vooral in de
des flinke zonnige perio-
ecjjjOorkomen. In de middag
lerrV' gaat de bewolking toe-
\va, *n en kunnen we af en toe
öe m .te regen verwachten.
6_V?ax»n_umtemperatuur is 8
tie |*n- Voor actuele informa-
Ut»K tuffende het weer in
9li»Sl.rff k"nt u bellen 06-
Vax 346-

-»*>a_> P: °8-40 onder: 16.28
MnT 0p: 12.05 onder: 21.182HGEN:
j»,'°P: 08.41 onder: 16.29
>vpn°P: 12.21 onder: 22.45

Mogelijk meer slachtoffers in wrakstukken

Zeker 35 doden bij
treinramp in Londen

LONDEN - Bij een treinongeluk in
het zuiden van Londen zijn giste-
ren zeker 35 mensen om het leven
gekomen en ongeveer 200 mensen
gewond, van wie sommigen ern-
stig. Brandweer en politie hadden
meer dan vijf uur nodigom de pas-
sagiers uit de wagons te bevrijden.
Het preciese aantal doden was. gis-
teravond nog niet bekend. Ver-
moed wordt dat zich in de wrak-
stukkennog meer dodenbevinden.
Het ongeluk deed zich rond acht
uur 's morgens voor op enkele kilo-

meters van Waterloo-station, bij de
kruising bij Clapham, toen een per-
sonentrein afkorhstig uit Basingsto-
ke snelheid begon te minderen. Een
trein uit derichting van Poole bot-
steachterop deze trein met een snel-
heid van 80 km per uur. Enkele mi-
nuten later reed een derde lege
trein, die uit de tegenovergestelde
richting kwam en op een ander
spoor reed, op de twee treinen in,
waarvan negens wagons waren ge-
kanteld.

Verscheidene wagons werden over

de hele lengte opengereten, zei een'
van de brandweerlieden. Passa-
giers, stoelen en tafels werden door
de wagons geslingerd, houten wan-
den en glasplaten werden versplin-
terd. Enkele mensen werden door-
boord door stukken metaal, andere
raakten dermate beklemd in de
wrakstukken dat enkele lichaams-
delen ter plekke geamputeerd
moesten worden om de mensen te
bevrijden.

Toneel van deramp was de kruising
bij Clapham, waar dagelijks 2.000

treinen voorbijkomen uit alle delen
van het Zuid-Engeland, die op weg
zijn naar Londen. Clapham wordt
als de drukste kruising ter wereld
beschouwd. In de treinen zaten on-
geveer 500 passagiers.

" Reddingswerkers krioelen over en rond de verpletterde wagons van een van de verongelukte forensentreinen.

Weer vliegtuig
neergestort
in Armenië

MOSKOU - Een vliegtuig van de
Joegoslavische luchtmacht dat
met hulpgoederen onderweg was
naar Armenië, is bij het vliegveld
van Jerevan neergestort. Volgens
het Joegoslavische persbureau
Tanjoeg kwamen alle zeven be-
manningsleden om.
Het luchtruim boven de Sovjetrepu-
bliek Armenië is overvolnu daar uit
alle windstreken vliegtuigen met
hulpgoederen en bergingsmateriaal
willen landen voor de overlevenden
van de verwoestende aardbeving
van woensdag. Bij het vliegveld van
Leninakan, de tweede stad van Ar-
menië die zeer zwaar getroffen is,

stortte zondag een reuzevracht-
vhegtuig van de Sovjetluchtmacht
neer. Daarbij kwamen 79 mensen
om het leven. Sinds vrijdag zijn 20
vliegtuigen uit 16 landen op de tweebeschikbare vliegvelden in Arme-
nië geland met hulpgoederen.

Ongeveer de helft van de 20.000 in-
woners van het stadje Spitak ligt
nog onder het puin sinds de aardbe-
ving van woensdag. Ontoereikende
hulppogingen kosten mensenle-
vens, zo melden demedia in de Sov-
jetunie. Er zijn zondag nog mensen
levend uit het puin gehaald, maar
het aantal overlevenden daalt met
de dag. De Pravda had gisterenkri-
tiek op hettrage tempo van de hulp-
verlening in het rampgebied. Daar
zijn maandag nog naschokken gere-
gistreerd met een kracht van 3,7 op
de schaal van Richter. ■

" Zie ook pag. 3

" De resten van de met hulpgoederen geladen Joegoslavische Antonov-12, die gisteren in Arme-nië neerstortte.

Storing
Een signaalstoring of een fout van
de machinist van de trein die vaart
minderde, werden als mogelijke
oorzaken van de botsing genoemd.
Momenteel wordt het signaalsys-
teem in het hele zuiden van Enge-
land gemoderniseeerd,waardoor de

1 signalen van traject tot traject ver-
schillen.

Honderden brandweerlieden en art-
sen werden ingezet om de gewon-
den te bevrijden en de doden te ber-
gen. Zij werden, daarbij geholpen
door reizigers die ongedeerd waren
gebleven. Andere passagiers zaten
in shocktoestand naast de rails. In
de buurt werd een school gebruikt
als noodhospitaal. Wegens gebrek
aan bloed werd via de radio een be-
roep op de Londenaren gedaan
bloed te geven.

vandaag
# Soedan sterft

van de honger
pagina 5
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# Gêne Gerards met

hartklachten in
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# Michel Boerebach
in Oranje.
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# Zware gevangenis-
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David Jenkins.
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Drie Van
Gogh’s

gestolen
1, OTTERLO - Uit het rijksmuseum
[ Kröller-Müller in Otterlo (Hoge Ve-
j luwe) zijn gisteravond drie schiide-
_

rijen van Van Gogh gestolen. Het
zijn „De aardappeleters", „Het we-
versinterieur" en „De Rode Zonne-
bloemen". Over de waarde van de
schilderijen is niets bekend, maar
zeker is dat het gaat om tientallen

_
miljoenen guldens.
t; Volgens de politie is omstreeks

kwart voor negen gisteravond het. automatisch alarm van het museum. overgegaan, waarop de politie in ac-; tic kwam. Volgens de politiezijn de
inbrekers binnengekomen door het
forceren van een raam. Park en mu-
seum waren op dat tijdstip gesloten.

Personeel van de politiekorpsen
van Ede, Apeldoorn en Arnhem is

i ingezet bij het onderzoek. De korp-
i sen in het land zijn gewaarschuwd.

Bisdom schenkt
ton aan Armenië
ROERMOND - Het Missieburo
van het bisdom Roermond
heeft een ton beschikbaar ge-
steld voor directe hulpverle-
ning aan de slachtoffers van de
aardbeving in Armenië. Dat
geld is de afgelopen dagen bin-
nengekomen op een speciale
girorekening die het Missiebu-
ro direct na de ramp heeft ge-
opend.

Directeur Van derValk van het
Missieburo verwacht dat het
bedrag de komende dagen nog
zal stijgen tot een kwart mil-
joen gulden.

LONDEN

Deetmanwil nietverder bezuinigen
op onderwijs
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Zwarte komedie
in laatste ronde
toneeltoernooi

ELSLOO - In het Elsloose toneel-
toernooi luidde zaterdagavond de
bel voor de laatste ronde. Omdat
toneelclub Haarlem wegens ziekte
van een hoofdrolspeler verstek
moest laten gaan, kreeg St. Gene-
sius uit Helmond de kans om in te
vallen. Daardoor kon het gebeuren
dat het toernooi met een stuk van
auteur Alan Ayckbourn begon en
ook eindigde,

Wat een gekke man... en zijn vrouw
dan?

Jn deze komedie, die sociale verhou-
dingen aan de kaak stelt, zien we men-
sen, een bankdirecteur, 'n architect, 'n
zakenman met hun echtgenoten privé,
zoals ze zich achter de schermen van
hun business opstellen. Onder het
mom van 'vrienden onder elkaar' ho-
pen ze op hun jaarlijkse bijeenkom-
sten, telkens op kerstavond, zaken te
doen. De onechtheid van hun vriend-
schap, onderlinge jalouzie en gering-
schatting bij de dames, hun poets- en
andere manieën, komen daarbij aan
het licht. De scènes spelen zich tel-
kens af in de keukens van de echtpa-
ren.
De stukken van Ayckbourn zijn vooral
praatstukken, ze worden gemakkelijk
langdradig. Voor de acteurs zitten ze

vol voetangels en klemmen, ze vergen
een grote souplesse, snelle reacties,
scherpe concentratie op details. Hoe-
wel er verdienstelijk spel werd gele-
verd, kunnen we, met terugblik op
voorafgaande uitvoeringen, wel voor-
spelsen dat St. Genesius in het eind-
klassement niet tot 'the big three' zal
behoren. De groep, geregisseerd door
Noortje Wunderink, had zichtbaar zijn
best gedaanom een vlotte vertoning te
geven. Maar die poging moet niet aan
de oppervlakte komen. Zon blijspel
moet lopen of 't 'n makkie is. Nu deed
het een beetje zwaar en geforceerd
aan. Het eerste bedrijf kon nauwelijk
boeien. Dat het een kerstavond betrof,
kon niet blijken. Zoiets moet toch in de
keuken merkbaar zijn, al had de huis-
vrouw, met poetsziekte, ook de neiging
om alles clean te houden. Je bankdi-
recteur, waarmee je nota bene zaken
wilt ritselen, ontvang je op kerstavond
niet met een drankje en alleen maar
'chips.

Het tweede bedrijf liep iets beter, voor-
al dank zij Leo Stienen in de rol van
bankdirecteur Ronald Brewster Wright.
Netty Kooyman-Strijbosch als ban-
kiersvrouw speelde vlot, Armelies
Kleuters en Tony Bijsterveld, Eric Ver-
meulen en Wim Wetten deden het niet
slecht. Maar toch, wat het stuk had
kunnen zijn kwam er onvoldoende uit.
Met Goldoni's 'Bettina', een week tevo-

ren, in ons achterhoofd, moest St. Ge-
nesius wel teleurstellen. Tja, in een to-
neeltoernooi is het nu eenmaal 'baas
boven baas.

Mya Maas " Scène uit 'Wat een gekke man...' van Alon Ayckbourn.

de komieke coco

(c) Standaard Uitgeverij.n.v. Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions b.v. sGravenhage

Chorum Currende schools
THORN - 'Zo maar wat willekeurige
grepen uit drie eeuwen geestelijke
(koor)muziek' - zo zou men het pro-
gramma van het concert kunnen om-
schrijven dat het gemengd koor 'Cho-
rum Currende' zondagavond in de Ab-
dijkerk van Thorn uitvoerde. Het sinds
1980 bestaande koor van de Sittardse
Pabo liet 0.1.v. Jan Tobben in een tijds-
bestek van ca. een uur muziek van
Bach tot en met Lloyd Webber horen,
daarbij aan het koororgel begeleid
door Anja Hendrikx. Twee koralen van
de grote Bach - met het bijbehorende
orgel-koraalvoorspel om pedagogi-
sche (?) redenen ertussen in plaats
van ervóór - vertegenwoordigden met
een 'Gloria' van Eurovisiemars-com-
ponist Charpentier het tijdperk van de
Barok. Dat Bellini tot de Italiaanse
klassiek zou behoren is nieuwvoor mij;
zijn 'Salve regina' is toch - mits op ni-

veau en stralend gezongen - een vol-
bloed-romantisch werk! Drie stukken
uit de Engelse 'cathedral'-romantiek,
waaronder Ellis' bewerking van 'Panis
Angelicus' van César Franck, vormden
de inleiding op het kerstgedeelte dat
bestond uit drie 'Noëls' en drie 'Christ-
mas Carols', met de lofzang 'All thy
works praise thee' van Lloyd Webber
als afsluiting.

Niet alleen het programma bood histo-
risch-muzikaal dus nauwelijks hou-
vast, ook de uitvoering deed op dat ge-
bied geen muzikale duit in het koorzak-
je. 'Chorum Currende' vertolkte bijna
alle werken enigszins schools-gelijklui-
dend, zodat er tussen de muziek van
Bach en Bellini interpretatief amper
verschil hoorbaarwas. Tevens miste ik
het feestelijk-religieuze karakter van
de meeste kerstliederen. Dat spirituele

element dat toch onverbrekelijk aan
geestelijke muziek gekoppeld is, heb ik
alleen in een kerstlied uit Wales ge-
proefd, ook al omdat de solopartij er
door een koorlid gezongen werd en
niet, zoals zo vaak bij amateurkoren,
door een 'ster' van buiten. Nu vormde
de stem van sopraan Monique Piegza
een duidelijke muzikale eenheid met
de koorklank. De organiste zorgde
steeds voor het broodnodige steuntje
in de rug, waardoor optredende onzui-
verheden in de koorzang onmiddellijk
de kop ingedrukt konden worden, al
lukte dat toch niet altijd.

Behalve genoemd koraalvoorspel van
Bach vertolkte Anja Hendrikx de be-
kende Noël-variaties van Claude Da-
quin. Helaas deed zij dat niet op het
grote orgel van de Abdijkerk, maar
eveneens op het koororgeltje, waar-
door de echte kerstsfeer die met een
volle orgelklank akoestisch direct ge-
schapen zou worden, nu geheel ach-
terwege bleef. Maar ach, Kerstmis is
nog twaalf dagen weg...

Peter P. Graven

Wall Street
Crash in
Heerlen

HEERLEN - De Londense groep
Wall Street Crash, die zich in r>Jeder-
land in een steeds groter wordende
belangstelling mag verheugen, doet
tijdens de tournee, die momenteel
door Nederland wotdt gemaakt, ook
Limburg aan. Tijdens een ingelaste
voorstelling zal Wall Street Crash op
vrijdag 27 januari een optreden ver-
zorgen in de Heerlense Stads-
schouwburg.

'Van Pop en Rock tot Jazz en Blues.
Zo kan het best de muzikale theater-
show worden omschreven, die de zes
ledenvan Wall Street Crash ten tone-
le voeren. Het veelzijdig talent van.
deze dansende zangers en zange-
ressen resulteert in een spektakulaire
show met uitstekende zang en veel
humor. De groepwordt begeleid door
een uitgebreide band van elf musici.

" Wall Street Crash, vrijdag 27
januari in Heerlen.

’Goeroe’
Freek in

Maastricht
MAASTRICHT - Na zijn eindejaars-
show op TV zal Freek de Jonge voor
de laatste keer met zijn show 'De
Goeroe en de Dissident' in Maas-
tricht te zien zijn. Aangezien de voor-
stellingen in Maastricht tijdens het
cultureel project De Zomer meteen
volledig waren uitverkocht, is op 2 ja-
nuari van volgend jaar een extra
voorstelling ingelast. Plaats van han-
deling is de grote congreszaal van
het MECC. De voorverkoop voor de
voorstelling begint op 14 december
in het Generaalshuis in Maastricht,
Buro Pinkpop in Geleen en alle VVV-
bespreekburo's.

kunst

Nieuwe produktieDans
Compagnie Limburg

MAASTRICHT - De Dans Com-
pagnie Limburg staat voor de pre-
mière van een nieuwe produktie:
Bruiloftsmaal' van de Italiaanse
choreograaf Roberto Castello. Het
is voor het eerst dat de DCL sa-
menwerkt met een gastchoreo-
graaf. De première van deze pro-
duktie, waarvoor de Italiaanse com-
ponist Arturo Annechino muziek

componeerde, wordt gegeven op
dinsdag _?D december in de Stads-
schouwburg van Maastricht.
Met 'Bruiloftsmaal' probeert Rober-
to Castello, mede-oprichter van de
befaamde Italiaanse dansgroep
'Sosta Palmizi', een choreografie te
maken, die is gebaseerd op geba-
ren. Een stuk met een verhaal, dat.

eenvoudig genoeg is om zonder
woorden te begrijpen en waarin be-
wegingen een middel zijn om emo-
ties uit te beelden en gevoelens te
ontwikkelen. 'Bruiloftsmaal' is een
gedramatiseerd dansstuk, dat han-
delt over mensen, over hypocretie
en over tegenstellingen in één per-
soon.

Aan deze dansproduktie werken
naast Elsa van der Heijden en Jan
van Opstal, de vaste mensen van
de Dans Compagnie Limburg, nog
vier dansers mee: Charles Corneil-
le, Wies Markx, Benno Voort.au. en
Leah Jacob.

recept h. meijer

Tomatenbouillon
met kaassoesjes
De komende dagen worden in deze
rubriek achtereenvolgens suggesties
gepubliceerd voor Kerstmenu's sa-
mengesteld door het Voorlichtings-
bureau voor de Voeding. Vandaag
het voorgerecht van het eerste menu.

Benodigdheden voor 4 personen: IV

kruidenbouillontablet, 1 dl appel-
sap, Vz pak gezeefde tomaten (250 g),
peterselie, basilicum en peper. Voor
de soesjes: 25g margarine of boter,
zout, 4 el bloem, 1 ei, 30 g geraspte
oude Edammer kaas en olie.

Breng 6 dl water met bouillontablet
aan kook, voeg appelsap en gezeefde
tomaten toe en warm goed door. Pe-
terselie fijnknippen en met basilicum
en peper bouillon op smaak brengen.

Breng Vi dl water met boter en snufje
zout aan de kook tot boter is gesmol-
ten. Voeg bloem in één keer toe. Roer
tot samenhangende deegbal is ont-
staan en verwarm goed. Klop er van
het vuur af het ei door en voeg de ge-
raspte kaas toe. Bestrijk bakblik met
olie. Schep met twee theelepels klei-
ne porties op deeg op bakblik. Bak de
soesjes in voorverwarmde oven van
200°C. - stand 4 - inl2-15 minuten
gaar en lichtbruin.

Expressie in
de slag met
Heyermans

HEERLEN - Werk van Herman Heyer-
mans (1864-1924) op het programma
nemen is een riskante onderneming.
Hoewel de roman-toneelauteur de be-
langrijkste vertegenwoordiger van zijn
tijdperk wordt genoemd, zijn diensrea-
listische stukken momenteel minder
gewild. De mens van vandaag is ge-
wend geraakt aan ingewikkelde struc-
turen, psychologische kronkelgeschie-
denissen, thrillers met ingebouwde
verrassingseffecten. In het verleden
stonden zijn stukkennochtans boven-
aan op het repertoire van Nederlandse
toneelgezelschappen. (Kamertjeszon-
de, Het Zevende gebod, Eva Bonheur,
Op Hoop van Zegen, De wijze kater).
Zijn werk is in vele talen vertaald en
evengoed in Berlijn gespeeld als in
Moskou en New Vork.

Toneelgroep Expressie, Heerlen, koos
voor Heyermans met 'Nocturne', een
dramatische schets uit 1910, en 'Het
Kamerschut', een klucht, uit 1903. De
hoofdpersoon in 'Nocturne' is Brigitta,
al 25 jaar huishoudster/verzorgster bij
de heer Roeland. Roeland is arm, Bri-
gitta heeft wat geld, langgeleden van
de man gekregen, dat ze nu nog met
hem deelt als de nood hoog is. De
arme ziel weet niet dat Roeland inder-
tijd- haar lotnummer, waarop 50.000
gulden was gevallen, met het zijne ver-
wisseld heeft. Hij heeft het bedrag
geïncasseerdom er zijn schulden mee
te betalen, zijn verzorgster een aal-
moes gegeven. Onder druk van zijn
broer, de pastoor, bekent Roeland Bri-
gitta zijn schuld vóór hij sterft. In een
eerste reactie veroordeelt zij, in scher-
pe woorden, de man, die ze ook nog
liefhad. Als ze htem, bij nader inzien,
vergeeft, en alles blauw-blauw wil la-
ten, is het te laat.

'Het Kamerschut' beschermt een baby
tegen muizen en andere bedreigingen.
De baby staat centraal, wordt op over-
dreven manier middelpunt van den-
ken, praten, doen, van de jonge
ouders, oma en opa. Alleen de vriend
des huizes blijft er nuchter bij en weet
uit de absurde situatie profijt te halen.

Beide eenacters werden, binnen zorg-
vuldig uitgevoerde decors, geregis-
seerd door Jos Jonkers. Het inge-
bouwde dialectisch accent benadrukt

de volkse sfeer waarin de scènes
afspelen. Elly de Loo, in de hofl
maakte de figuur van de beslolenl
de ziel Brigitta volkomen waar. fl
Keulen als ouderwetse pastoojj
natuurlijk niet missen. Paul Gul
eigenlijk wat jong voor de rol va
oude heer Roeland, bracht het el
ondanks goed af. In 'Het kamera
kwam Gulikers volledig tot zijn
als de vader van het krijsende \achter het scherm. Angeline Jarf
als de jonge moeder deed niet
hem onder. Voor Klaas van Boj
als vriend, was het zijn eerste 4
den. Dat houdt een belofte in. Josj
en Henk Huyser in de rol van oH
opa pasten volkomen in het tfj
beeld van de klucht. Men vergeel
gemakkelijk dat eramateurs in hel
zijn.

Mya M1

Operaboek
HEERLEN -Operaliefhebbers jj
nen tevreden zijn. Het befaa^j
Groot Operaboek van Leo <\
mens, een standaardwerk op
gebied van muziekdrama, is (
weer. Het boek, dat al diverse j3;
niet meer te koop was, is doof
Limburgse operakenner Frits I
Lijf geheel gerenoveerd en bij
werkt. Vanaf maart van volg*
jaar ligt het bock in de boekhar*
Prijs: 75 gulden.

Oplossing van gisteredag
-gi-r-e- J
-esparto *
-dragant *
iran - - a -
toeter-s
-cl e m e n t

-h-reder
ets-re-o g

LimburgsDagbladb.v.
Directie:

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

rek.no. 57 75 35 93»
Giro: 10 35 10b
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: j,

Brunssum 0452 «i.
.Geleen °*m JHoensbroek 045-2]%
Heerlen-Centrum 045'7!e«/
Kerkrade 045-452932/*^*Maastricht 043-25^
Schaesberg 045-3 ';Roermond 04750-iV
Sittard 04490-
Valkenburg 04406- 1^

Fax: J
redactie 045-7^Advertenties 046-73
Telex:
redactie $
overige afdelingen .:
Abonnementsprijs'
bij vooruitbetaling te vold"' ;
per kwartaal / -j.f
per maand /

muziek I M

beeldende kunst W_W
theater
literatuur I

puzzel van de dag

Dinsdag 13 december 19882
limburgs dagblad M

panda en de roddeltante



Irritatie over uitblijven standpunt sterkteverdeling

Zware kritiek Kamer op
politiebeleid ministers

Van onze parlementaire redactie
|fN HAAG - De Tweede Kamer heeft gisteren zeer kritische
rekeningen geplaatst bij het politiebeleid van de ministers
r n Dijk (Binnenlandse Zaken) en Korthals Altes (Justitie).
F lrritatie richtte zich vooral op het uitblijven van een rege-
f §sstandpunt over de nieuwe sterkteverdeling van de politie
fer het land.
ïlm mer drong. tijdens de behan-IrirT Van de Politiebegroting, bo-ï j!len aan op duidelijkheid over((j ltlanciering van verbeteringen
L "nanciële positie van het poli-
tVj °neel. Met de politiebonden
Idei?nlangs afgesproken dat hier-
Blri °mer>de twee jaar 102 miljoenr «en Wordt gestoken.
._

inanciering
J^pjlj^iljoen gulden extra voor de_\. .'Jke toelage voor politiemen-
\'n 1989 denkt Van Dijk te vin-
,(ti An dit jaar ongebruikte midde-
T]' ver derest van de financieringL*orden besloten aan de hand
plle van de mee- en tegen-
in fs- die in de voorjaarsnotitie
£V e* kabinet op een rij worden

Pc beide bewindslieden wezen de
kritiek van de Kamer op het uitblij-
ven van een standpunt over de
sterkteverdeling van de hand. Kort-
hals Altes, die het debat karakteri-
seerde als 'een dag van kritiek', ver-
klaarde dat een nieuwe sterktever-
deling van de politie een ingrijpen-
de operatie is, waarover de politie-
korpsen eerst moeten worden ge-
raadpleegd.

Dat overleg is gebaseerd op een on-
langs uitgebracht rapport van de
Stuurgroep Kwantificering Politie-
werk. Daarin wordt gepleit voor
overplaatsing van zon 2600 politie-
mensen van kleine korpsen naar de
middelgrote en grote gemeenten,
om daar de werkdruk te verlichten.
In de zogenoemde PKP-voorstellen
zou de rijkspolitie bovendien 1180. plaatsen aan de gemeentepolitie
moeten afstaan.

Ook deKamer zelfgafvolgens Kort-
hals Altes gisteren aan dat er veel
valt af te dingen op het PKP-rap-
port. Met de Kamer was hij van me-
ning dat de in het rapport voorge-
stelde minimum-sterkte voor poli-
tiekorpsen (27 mensen bij de ge-
meente- en 16 bij de rijkspolitie) te
gering is. De preventieve taak van
de politie komt dan in het gedrang,
zo vrezen minister en Kamer.

IshaqKhan
president
Pakistan

jJr^ABAD - De oud-voorzitter
fcae Pakistaanse Senaat, Ghulam
B. e """Khan, is gisteren gekozen tot■ Viderit van Pakistan. Dat maakteK~ akistaanse televisie bekend.' anÜns de televisie kreeS Khan 233

o jj de 299 stemmen van het kies-
e lege, dat is samengesteld uit ver-

van de Pakistaan-
a olksvertegenwoordiging, de Se-

'tienten de vier provinciale parle-
vha Nawabzeda Nasrullah
>am die et teSen Ishaq Khan op-
atV: behaalde 39 stemmen. Ghu-

' *.!. ■ a<3 Khan had de steun van de
>r_V anse Volkspartij (PPP) van
v ei!_} ler Benazir Bhutto, van mede-

Pan s van wijlen president Zia UI
t_«' en de voornaamste oppositie-

llJ> het Islamitisch Front.

Mode
Korthals Altes erkende dat met het
uitblijven van een regeringsstand-
punt de onrust onder het politieper-
soneel blijft bestaan. De Justitie-mi
nister ging akkoord met een moti.
van CDA en VVD, waarin werd aan
gedrongen in elk geval vóór 1 fe-
bruari 1989 oplossingen aan te dra-
gen voor de grote gemeenten, waar
het personeelstekort het dringendst
is. Dan moet ook een definitief
standpunt van de regering over de
sterkteverdeling zijn ingenomen.

Vuurwerk ontploft
in stadscentrum

Mexico: 62 doden
MEXICO-STAD - In het oude cen-
trum van Mexico-stad is zondag
een enorme hoeveelheid vuurwerk
geëxplodeerd. Als gevolg daarvan
en door een brand -die uitbrak en
talloze marktstalletjes en wonin-

gen in de as legde, zijn zeker 62
mensen, onder wie 12 kinderen,
omgekomen. Er vielen minstens 83
gewonden, zo deelden de Mexi-
caanse autoriteiten mee.

De explosie deed zich rond drie uur
's middags voor op de begane grond
van La Mereed, dat met drie verdie-
pingen een van de grootste markt-
complexen van Mexico-Stad is. Er
stonden zeker tachtig stalletjes
waar illegaal vuurwerk werd ver-
kocht voor het kerstfeest en voor

het feest van OnzeLieve Vrouw
Guadelupe, Mexico's beschermhei-
lige, die vandaag/maandag wordt
geëerd. De meeste slachtoffers vie-
len onder het winkelende publiek
en onder marktkooplui.

Volgens een politiewoordvoerder is
het warme weer er waarschijnlijk de
oorzaak van dat een partij kruit ont-
plofte. Er brak daarop brand uit, die
oversloeg naar andere marktstal-
letjes die, ook vanwege het vele
brandgevaarlijke materiaal, in een
tel in lichterlaaie stonden. De pas-
benoemde burgemeester van Mexi-
co-stad, Manuel Camacho Solid, zei
dat er een verbod moetkomen op de
verkoop van vuurwerkraketten om
een herhaling van de brand te voor-
komen.

In november 1984 ontploften in de
Mexicaanse hoofdstad 80.000 fles-
sen propaangas, waardoor een hele
wijk in de lucht vloog. Daarbij kwa-
men . 400 mensen om en werden
31.000 mensen dakloos.

" Mexicanen geven emmers voor bluswater door, terwijl anderen tussen het rokende puin geba
ren en om hulp roepen.

Volkswagen wil
14.000 banen

schrappen

BONN - Het Westduitse VW-
concern wil de komende drie
jaar het aantal personeelsleden
met 14.000 terugbrengen tot
115.000. Kleinere produktiese-
ries wil het bedrijf uitbesteden
en Volkswagen wil vier miljard
mark besparen om beter voor-
bereid te zijn op de invoering
van de Europese binnenmarkt
in 1992. Bij de besparingen zul-
len de in de CAO overeengeko-
men regelingen voor tantièmes
niet buiten schot blijven.

kosten en de kortste werktijden
heeft. Nationaal is de produktie
bij VW het duurst, zei hij. „In
West-Europa wordt 25 tot 50 pro-
cent goedkoper geproduceerd, in
Japan 15 tot 20 procent en de

at^naakteV^^n«cteurPosth
gisteren bekend op een vergade-
ring van de centrale onderne-
mingsraad. Volgens VW is de sa-
nering noodzakelijk omdat de
Westduitse auto-industrie inter-
nationaal de hoogste produktie-

iinlli nn iini n zijn 80 procent
goedkoper." Hij noemde in dil
verband een verder werktijdver-
korting gevaarlijk voor het voort-
bestaanvan het concern. De vak-
beweging reageerde fel afwij-
zend op de plannen van de direc-
tic.

AmnestyInternational in nieuw rapport:

’Grootste golf geheime
executies Iran sinds ’80’

LONDEN - De Iraanse autoriteiten
hebben de laatste maanden 'de
grootste golf van geheime politieke
executies' uitgevoerd sinds het be-
gin van de jaren 80. Dit staat in een
nieuw rapport van de mensenrech-
tenorganisatie Amnesty Internatio-
nal. De bewijzenvoor deze 'golf die
meer dan 300 mensen het leven ge-
kost zou hebben zijn nu 'onweerleg-
baar' en zij zijn afkomstig uit meer-
dere bronnen. Zo zijn er getuigenis-
sen van familieleden en verklarin-
gen van de Iraanse autoriteiten als
president Sayed Ali Khamenei.
Amnesty heeft een lijst met namen
van 300 slachtoffers naar de Iraanse
regering gestuurd en hen om com-
mentaar gevraagd. Deze 300 zijn
slechts 'het topjevan de ijsberg', het
totale aantal slachtoffers loopt, vol-

gens Amnesty, in de duizenden

Onder de geëxecuteerde mannen en
vrouwen zijn scholieren die in 1981
en 1982 zijn opgepakt wegens het
uitdelen van pamfletten, maar ook
dokters, wetenschappers en gods-
dienstleraren. De laatsten worden
ervan verdacht ayatollah Montazeri
te steunen als opvolger van Chomei-

Gemarteld
„Niemand weet hoeveel mensen ter
dood zijn gebracht en niemand weet
wanneer de slachting zal ophou-
den," aldus Amnesty, „maar onze
angst neemt nog toe omdat er dui-
zenden politieke gevangenen zijn in
Iran en het merendeel van diegenen

die onlangs geëxecuteerd zijn geen
proces haddeA gehad." Veel van
hen waren gemarteld voor zij ter
werden dood gebracht.

Actie
Inmiddels zijn aanhangers en sym-
patisanten van zeven Iraanse groe-
peringen in Nederland gisteren een
bezettingsactie en hongerstaking
begonnen op het kantoor van Am-
nesty in Amsterdam. Ze eisen van
Amnesty dat het een comité naar
Iran stuurt om de situatie van de po-
litieke gevangenen in dat land te on-
derzoeken. Amnesty International
heeft volgens dewoordvoerster ech-
ter de internationale afspraak, dat
niet onder dwang gewerkt wordt
aan een bepaalde problematiek.

binnen/buitenland

Toch team van Rode
Kruis naar Armenië

IN HAAG - Er vertrekt van-
Jlt' toch een medisch team van| Personen van het Nederlandse'e Kruis naar Armenië. Het ge-
beerde team bestaat uit een
"r£, een arts en een verpleeg-

" «ige. Dit heeft het Rode Kruis
"middag bekendgemaakt.

verbaasde het Nederlandse
|e Kruis dat gisterochend onder

ir vanuit Frankrijk toch eenf 1 medisch team naar het ramp-
.lec> kon gaan. Het Nederlandsee Kruis nam daarom opnieuw
"^t op met deRussische ambas-e' die het verzoek wederom in

beraad nam. Korte tijd later stemde
de Russische ambassade er alsnog
in toe dat een klein medisch team
zou meereizen met het Russische
Aeroflot-transporttoestel dat dins-
dagavond vanuit Schiphol hulpgoe-
deren naar de Armeense hoofdstad
Jerevan verstuurt, aldus het Rode

Kruis.
Een team van zes medici van hetNederlandse Rode Kruis stond zon-dagmiddag al op Schiphol klaar omaf te reizen naar het rampgebied.Tot hun grote verbazing kregen zij
op het allerlaatste moment te horen

dat zij geen visum kregen, omdat
volgens de Russische ambassadeur
in Den Haag A. Tsjikvaïdze de situa-
tie in Armenië onder controle was.
De drieduizend Armeniërs in ons
land hebben een comité opgericht
dat overal in Nederland hulpgoede-
ren verzamelt voor verzending naar
het rampgebied. Volgens Cris Pe-
limjan van het comité gaat het voor-
al om warme kleding, dekens, la-
kens en voedsel. Vanavond wordt
een eerste zending van de goederen
naar Jerevan gevlogen. Dit gebeurt
met hetzelfde toestel als waarmee
het medisch team van het Rode
Kruis vliegt.

Aanpassing BTW en accijnzen nog problematisch

EG-ministers verhogen
bedragen vrije invoer

Van onze correspondent
BRUSSEL - Reizigers die de grens
overgaan zullen vanaf 1 juli vol-
gend jaar voor een hogere waarde
aan persoonlijke goederen mogen
meenemen, zonder daarover in-
voerrechten te moeten betalen. Nu
ligt de grens daarvoor bij 815 gul-
den, en dat wordt 910 gulden. Dat
hebben de EG-ministers van Fi-
nanciën gisteren besloten.
Ook de waarde die postpakketjes
mogen hebben om zonder rechten
te hoeven betalen over de grens te
kunnen worden verzonden, wordt
op die datum opgetrokken: van 233
gulden naar 256 gulden. De twee
verhogingen zijn het gevolg van de
aanpassingen van de bedragen aan
de inflatie in de Europese Gemeen-
schap

De ministers zijn nog ver van een
akkoord over het zoveel mogelijk
gelijktrekken van de BTW-tarieven
en accijnzen in de EG. De Europese
Commissie heeft voorgesteld om

twee BTW-tarieven in te voeren: een
laagtussen vier en negen procent en
een hoog tussen veertien en twintig
procent.
Maar daartegen bestaat veel verzet
omdat sommige landen dan hun
BTW-tarieven moeten verhogen en
andere die moeten verlagen. Minis-
ter Ruding (Financiën) deed giste-
ren een voorstel om alleennog maar
een minimum-percentage van 16
procent voor het hoge tarief af te
spreken. De hogere tarieven.zullen
dan vanzelf zakken omdat landen
zich anders uit de markt prijzen
Maar aan besluiten hierover zijn de
ministers nog lang niet toe.

Nieuw overleg
over inkomens

specialisten
RIJSWIJK - Een kabinetsdelegatie
is het gisteren met de organisaties
van specialisten (LSV), ziekenfond-
sen (VNZ), particuliere verzeke-
raars (KLÓZ) en ziekenhuizen
(NZR) eens geworden over een
nieuwe overlegronde over de spe-
cialisteninkomens. De gesprekken
zullen zo snel mogelijk na 1 januari
beginnen onder leiding van een on-
afhankelijk voorzitter en mogen
maximaal een halfjaar duren.
Dit deelde minister De Koning (So-
ciale Zaken) na een onderhoud met
vertegenwoordigers van de betrok-
ken organisaties mee. Wie het over-
leg gaat voorzitten is nog niet be-
kend. Het wordt geen eenvoudige
klus: twee eerdere bemiddelingspo-
gingen onder leiding van oud-top-
ambtenaar Lamers en Philips-top-
man Dekker zijn de laatste ander-
half jaar gestrand. Staatssecretaris
Dees van Volksgezondheid zei dat
de kostenvergoeding van de specia-
listen op 1 januari wel volgens plan
omlaag gaat van 107.000 naar
100.000 gulden. Dat is de eerste stap
naar een uiteindelijke verlaging tot
65.000 gulden. De voorgenomen
aanpassing van het norminkomen
(van 186.000 tot 172.600 gulden) is al
eerder op de wat langere baan ge-
schoven.
Tegen het kabinetsbesluit om
norminkomen en kostenvergoeding
te verlagen hebben de specialisten
in oktober actie gevoerd door op
doordeweekse dagen zondagsdien-
sten te draaien.

Belg vermoord
in Beiroet

BEIROET - Onbekende schutters
hebben gisterochtend een Belg
doodgeschoten in het islamitische
gedeelte van de Libanese hoofd-
stad Beiroet. Dit heeft de politie
bekendgemaakt. Een zegsman zei
dat het slachtoffer vanuit een rij-
dende auto door vier kogels in het
hoofd werd getroffen. De daders en
het motief van de aanslag zijn
vooralsnog onbekend.
Het Belgische ministerie van Bui-
tenlandse Zaken verklaarde dat het
slachtoffer is geïdentificeerd als de
65-jarige Arthur van Nieuwerburgh.
Volgens een woordvoerder was hij
getrouwd en had hij vier kinderen,
maar woonde hij alleen in de Liba-
nese hoofdstad, waar hij sinds 1967
leraar Engels was aan de Ameri-
kaanse School van Beiroet. In mei
van dit jaarwerd de 31-jarige Belgi-
sche arts Jan Cools ontvoerd in de
Zuidlibanese havenstad Tyrus.

PUNT UIT
Sportschoenen
0 Op verdenking van merk
vervalsing heeft de 's-Grave
landse politie gisteren mee:
dan vijfduizend paar sport
schoenen, met een verkoop
waarde van naar schattinj
200.000 gulden, in beslag geno
men. Het betrof de voorraac
van een importbedrijf in 's-Gra
veland. De eigenaar, een 34-ja
rige inwoner van Loosdrecht, ii
aangehouden. De politie ver
moedt dat de twee in beslag ge
nomen vrachtwagenladingei
niet meer dan tien tot twintij
procent vormen van de oor
spronkelijke voorraad van he
bedrijf.

Gedood

" Een patrouille van het Israë
lische leger heeft in de nach
van zondag op maandag twei
guerillastrijders doodgeschoten
in de door Israël uitgeroepei
veiligheidszone in Zuid-Liba
non. Een legerwoordvoerder ze
dat de patrouille bij het sjiïti
sche dorpje Barashit een vuur
gevecht leverde met een groe\
gewapende mannen, van wu
niet bekend is ofzij Palestijnei
waren.

Aanslagen
# Op Sri Lanka zijn gisteren
en eergisteren meer dan vijftig
mensen om het leven gekomen
bij politieke aanslagen. De po-
litie, die dat gisteren bekend-
maakte, schrijft de aanslagen
toe aan het marxistische
Volksbevrijdingsfront JVP.
Het JVP wil de regering van
president Junius Jayewardene
omverwerpen en de presi-
dentsverkiezingen, die volgen-
de week maandag plaats vin-
den, in de war sturen.

Containers

" Het Westduitse vrachtschi
Anna heeft gisterochtend op 1
kilometer ten noorden van Tei
schelling zes containers mt
chemicaliën en huishoudelijk
materialen verloren. Volger
het Kustwachtcentrum in L
muiden bevatten de containei
volgens de eerste gegeven
geen voor mens of milieu g<
vaarlijke stoffen. De 990 to
metende vrachtvaarder is vo
gens de Kustwacht door no
onbekende oorzaak in moeilijl
heden geraakt.

Ontucht
" De directeur van een open-
bare basisschool in Maassluis is
door het gemeentebestuur met
ziekteverlof gestuurd, nadat de
ouders van een oud-leerling
aangifte hadden gedaan van
ontucht. De man, die achttien
jaar naar volle tevredenheid
van alle betrokkenen de school
heeft geleid, heeft zich inmid-
dels onder behandeling gesteld
van een psycho-therapeut. Het
gemeentebestuur is ervan over-
tuigd, dat het om een eenmalige
zaak gaat, diezich in 1985 heeftafgespeeld.

Premier
"De Noordkoreaanse pre-
mier, Li Gun-mo, is om ge-
zondheidsredenen afgetreden.
Tot zijn opvolger is Yon
Hyong-muk benoemd, die deel
uitmaakt van het politburo
van de Noordkoreaanse com-
munistische partij.

Vrij
" Na een gevangenisschap van
vier jaar is afgelopen weekein-
de de Mauritaanse ex-president
Mohamed Khouna Ould Hai-
dalla vrijgelaten, zo maakte de
televisie van het Westafrikaan-
se land bekend. Haidalla werd
op 12 december 1984 afgezet
door ex-premier Maouya Ould
Sid'Ahmed Taya. Samen met
hem werden vijfofficieren vrij-
gelaten, die destijds vooraan-
staande functies bekleedden.
De coup was meer een paleisre-
volutie. Tot maart 1984 was
Taya premier onder Haidalla.

Geboorten

" China loopt het risico van
een nieuwe geboortenexplosie,
nu een groot aantal jongevrou-
wen de huwbare leeftijd bereikt
en de overheidspolitiek van ge-
boortenbeperking nog altijd op
grote schaal door het publiek
wordt genegeerd. Dit heeft het
officiële persbureau 'N ieuw
China' gisteren gemeld onder
aanhaling van de Chinese mi-
nister van Gezinsplanning, Pen
Peiyun.

Opgestapt
" Elisabeth Kopp, de Zwit-
serse minister van Justitie en
Politie, treedt af. Zij trekt met
dit besluit de consequenties
uit het schandaalrond het wit-
wassen van drugsdollars
waarbij haar man betrokken
is. Kopps man, de advocaat
Hans Kopp, was tot eind no-
vember vice-president van
Shakarchi AG, een maat-
schappij die er sinds een
maand van verdacht wordt
dat ze geholpen heeft bij het
'witten' van zeker 1,5 miljard
dollar die afkomstig was van
de handel in verdovende mid-
delen.
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Wie vooreen ziektekostenverzekering meer betaalt
dan nodig is - en dat is vaker het geval dan u denkt-
kan dat veranderen. Wilt u een ziektekostenverzekering
waarbij u niet struikeltover de hoogtevan de premie,dan
's VGZ de aangewezen maatschappij. Want bij VGZ bent
u tegen een aantrekkelijke premie zorgeloos verzekerd.

VGZ heeft tevenseen nieuwe,unieke verzekerings-
vorm voor u ontwikkeld: de Instappolis. Bij deze polis
kunt ukiezen uit wel8 verschillende mogelijkhedenvoor
een eigen risico. Daarbij heeft u ook nog hetrecht om
de hoogte van uw eigen risico te veranderen, ongeacht
uw leeftijd of gezondheidstoestand.

Uiteraard is het pakketvan VGZteveelzijdigomhier
volledig op te sommen. Maar met één gratis telefoontje
naar 06-0199 of met de ingevulde coupon krijgt u een
uitgebreid informatiepakket en een geheel vrijblijvende
offerte toegestuurd. Ookvoor meer informatie kunt u
ons altijd op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uurbereiken.

(ADVERTENTIE)

. *^*«^f»*q*flMtëPlß_____________

_____l_a_a__M.i-Cl..,ÖM...iXff^^ i^J^LIjLUSSI
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Dederlandscheb^^ p ■ tVIV
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"* /EPVICE RUBRIEK

/T ~\ llheftruck-verhuur_mmJl=—vr
vanderbroeck 043-631400

Doorwerk- en
regenkleding
Schoenen en laarzen
Handschoenen, veiligheidskleding,
veiligheidsartikelen, alsmede wegmarkeringen,
verkeersborden, obstakellampen enz.

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

Ervaren TIMMERMAN gevraagd v. timmerfabriek, moet
relfst. kunnen werken. 04492-1839.
Nederlands bouwbedrijf
/raagt voor Dld. omg.
vl.Gladbach-Köln
3ET.TIMM. en mets. Ook
*01. Ned. verz. Tel. 045-
-.29241 of 229409.
:iub 2000 in Geleen vraagt
"net spoed 2 MEISJES. In-
ern mogelijk. Werktijden
n overleg. Tel. 04490-42315.

Ga je graag met mensen
om? St. gez. lich. zoekt eenMEDEWERKSTER ± 20-
-30 jr. Soll. 045-352044.
Gevr. part-time en full-time
TAXICHAUFFEURS, v.d.
hele week. dag- en nacht-
dienst. H. Gielkens, Julia-
nastr. 6 Brunssum (WAO-
ers geen probleem).

UITSLAG TREKKING
1 GIROLOTERIJ ■

Prijzen op girorekeningnr. Prijzen op girorekeningnr.

f Ï00.000.- f 5.000,-
-2.999.369 115.300

627.825
f 75.000.- 771.931

776.071 1.677.549
1.818.705

f 50.000, - 2.337.212
3.877.658 2.930.370

3.254.807
f 25.000. - 4. 130.810

1.476.846 4.810.219
2.061.975
2.704.095 f 2.500.-

-367.568
f Ï0.000, - 718.570

479.982 799.081
835.099 1.084.781

1.772.887 1.111.923
1.842.937 1.215.364
2.743.708 2.648.097
3.686.397 3.179.713
4.775.381 3.200.315
4.857.981 4.726.681
5.250.439
5.620.691

Prijzen opeinde.fer(s)

f 1.000,- 1 894
f 1.000.- 4 069
f 200,- 259
f 100,- 190
f 60,- 26
f 10,- 5

EXTRA PRIJZEN
Prijzen op girorekeningnr. Prijzen opgirorekeningnr.

f 30.000,- f 3.000.-
-4.384.202 3.217.747

3.356.097
f 4.000, - 3.425 924

1.006.970 4.982.858
1.016.097
1.446.675 f 2.000,-
-1.702.482 753.357
3.885.531 1.022.047

1.270.267
f 3.000. - 1.420.859

1.349.038 1.515.927
2.164.910 1.984.967
2.446.388 2.112.896
2.497.534 3.212.574
2.844.057 3.952.882
2.955.533 4.297.679

Extra prijzen op einde.fer(s)

f 300,- 8.441
f 40,- 880
f 30,- 663
f 20,- 361

GA OOK MEESPELEN
Uw eigen gironummer is uw lotnummer.
Het inleggeld, één tientje per trekking,
wordt ca. 5 weken van tevoren automa-
tisch afgeschreven. Een gewonnen prijs
wordt binnen 1 week automatisch bij-
geschreven. Stuur de machtiging in een
ongefrankeerde envelop aan: SUFA, Ant-
woordnummer 4, 3000 VB Rotterdam.

Algemene Loterij Nederland
De loterij is goedgekeurd door de Ministervan Justitie onder nummer:
LO 700/088/207 dd 9-11-1971 De baten zijn bestemd voor de
Stichting Algemene Loterij Nederland te 's-Gravenhage ten behoeve
van Maatschappelijk Werk, Volksgezondheid en Cultuur Prijzen boven
f 1 000. worden belast met25% kansspelbelastingJ «-S--1]Als u dezebon opstuurt ontvangt u een deelnemersbewi|S.

MACHTIGING
METBLOKLETTERS INVULLEN■ GiroLotenj i

deondergetekende, houder van girorekeningnummer I

j^. ~.„..„..„..„..„.-„.,
POSTBANK y.

Naam: .
Adres:

Postcode: _
Woonplaats: .
verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SUFA,
Zomerhofstraat 68 te Rotterdam om van bovenvermelde
girorekening ten hoogste éénmaal per 2 maanden f 10,- te
doen afschrijven voor de GiroLoterij "uw gironummer is uw
lotnummer" I

Datum: 19—

Handtekening:

Bij vonnis van de techtbank te Maastricht d.d. 8-12-
-1988 zijn de volgende faillissementen
UITGESPROKEN:
1. A.H. van Liere en J.E. de Wit, echtelieden,

lepenstraat 22, 6444 CR Brunssum. Rechter-
commissaris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft.
Curator: mr. A.L.W.G. Houtakkers, Rijksweg
Zuid 45, 6131 AL Sittard, tel. 04490-13383 (flnr.
13616).

2. Claessen Apparatenbouw BV, Wilhelminasin-
gel 118, 6221 BL Maastricht. Rechter-commis-
saris: mr. G.M.C.J. Gemmeke-van Delft. Cura-
tor: mr. P.M. Scholtes, Bouillonstraat 8-10, 6211
LH Maastricht, tel. 043-254585 (flnr. 13617).

3. Team Club BV, Arrestruwe 25, 6218 BE Maas-
tricht. Rechter-commissaris: mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft. Curator: mr. J.J.M. Gou-
mans, Vrijthof 50, 6211 LE Maastricht, tel. 043-
-218141 (flnr. 13618).

Bij beschikking van de rechtbank te Maastricht d.d.
8-12-1988 is mr. S.L.G.M. Roebroek te Heerlen
ontslagen als curator in het faillissement van de
Stichting Horecakrant, Heerenweg 220, 6414 AS
Heerlen en is als zodanig aangesteld: mr. P.H.R.
Bruis, Erpostraat 16, 6461 HW Kerkrade, tel. 045-
-463888 (flnr. 13613).

SURSEANCE:
Bij beschikking van de techtbank te Maastricht d.d
8-12-1988 is voorlopig surseance van betaling ver-
leend aan:
de vennootschap onder firma Bouwbedrijf Van-
kan, De Bockhofweg 16, 6333 AZ Schimmert, als-
mede aan de vennoten P.M.L. Vankan, De Bock-
hofweg 14, 6333 AZ Schimmert en P.J.C.M. Van-
kan, Torenstraat 3, 6333 BC Schimmert.
Tot rechter-commissaris is benoemd mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft en tot bewindvoerder mr. G.M.
J. Diederen, Valkenburgerweg 49A, 6361 EB Nuth,
tel. 045-242432.
De crediteurenvergadering wordt gehouden op 9
maart 1989 te 11.15 uur in voornoemde rechtbank.
Bij het verzoekschrift is geen ontwerp-akkoord ge-
voegd (Rep.nr. 88 4010).

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.
CLUB BUBBLES Geleen
vraagt nog meisjes. Werk-
tijd in overleg. 04490-42313.

GELD
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelleafhandeling.

■ lo.ooo\ " *3*"
43,.1

___________________________________
OVERUJDENSRISICO IS

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedtagen en

looptijden zijn óók mogelijk

FINANCIERINGSKANTOOR

IOH
Schamerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■ Tel. 045-225000 ■

POETSVROUW gevr. voor
20 uur per week. Heerler-
weg 154, Hoensbroek. Tel.
045-217970.
Net meisje voor PRIVE-
CLUB. Met garantieloon.
Tel. 045-420042.
GLAZENWASSER ge-
vraagd. Schoonmakabe-
drijf Praktisch, tel. 045-
-411598 (na 17.00 u.).
Dring. ass. gevr. voor goed-
lopend PRIVEHUIS. Tel.
045-423608.
WERKSTER gevr. Wolters,
Sportstr.. Kerkrade-W.
Gevr. KAPPER 17-18 jr.
voor d.- en h.-kapsalon.
Br.o.nr. GE 800, LD, Markt
3. 6161 GE Geleen.

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK, dakdekkersbedrijf
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.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok. voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-,
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-*
feite. Bel 045-453818.
Tuin SNOEIEN, goede
beurt (enz.), niet duur. Bel
045-272093 na 18 u.

Te k. HETELUCHTKA-
NON merk Kongskilde,
houtkachel. Tel. 045-
-243333/716963.

BÜÖÖEB
HET EIGEN MERK VAN RINCf

Het is nu wel heel voordelig om zuinig te zijn op uw ogen. Want Rinck introduceert
Budgetline.Een complete range monturen van 49,- tot 99,-.En glas dataltijd maar liefst 25%
voordeliger is. Scherp zien is bij Rinck dus voortaan bij- m ___ J WJM DDII I p/W
zonder laag geprijsd. Terwijl de service en het advies l£l CKIVCKIonveranderd op een bijzonder hoog niveau blijven. I 111 k i iT" L^IMaC.OIM

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

Fax & Faxrollen
Speciale aktie-prijzen o.a. de Cashuwell Portable, een
handig, draagbaar apparaat van amper 5 kg, formaat 30
bij 30 cm, met mogelijkheden die u op 2x zo dure machi-

nes niet vindt.
Normale prijs ’ 3250,- nu voor ’ 2595,- of ’ 59,85 per

maand.
Faxrollen voor alle bekende merken leverbaar, scherp

geprijsd.
Bezoek de 1000 m2grote Roltex-showroom t.o. Makro
Nuth en maak kans op 10.000 gulden aan prijzen bij

onze Najaarsopruiming.
Kassa's, weegschalen, typemachines, telmachines,
prijstangen, etc. alles moet weg tegen speciale prijzen.

Roltex b.v. Nuth, tel. 045-242880 (10 lijnen).
Te k. weg. overcompl. div.
houtbew.mat. CIRKEL-
ZAAG, houtdraaibank,
vlakbank, pennebank,
schijvenschuurmachine.
Tel. 045-243333/716963.
Eiken BANKSTEL, v.p.
550,-; pracht eik. buffetkast
m. vitrine, v.p. 800,-; mas-
sief eik. salontafel, v.p.
375.-. 045-323830.
Te k. eikenVITRINEKAST
Lodeweijk XlVe stijl. Te
bevr. 045-413347.
Te k. 2 BRILJANTEN van
0.48 - 0.41 krt.. zeer goed-
koop. 045-750587.

Te k. van part. staande
KLOK, Friese wandklok,
Vlaamse stoelwandklok,
Junghans pendule en 3 gro-
te olieverfschilderijen, tel.
045-217592.

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.

Design Kantoormeubelen
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen

waaronder de befaamde
Laguna Collection

ontworpen door

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus
banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,

stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard
Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

Ook verkoop aan particulieren.
Te k. weg. overcompl. AF-
ZUIGINSTALLATIE voor
houtbewerking. Tel. 045-
-243333/716963.

Mechelse SALONTAFEL
en commode met marme-
ren blad te koop. Tel. 045-
-221268 of 224145.

Atari 1040 STf
Computer van het jaar, ontdek hem ook.

Atari 10406/32 bit met IMB-ram, ingebouwde 3V_-", dub-
belzijdige disk-drive. Operating system Tos/Gem op
Rom. mcl. krachtige basis Omikron zw/wit, hoge resol
Monitor SM 124-Muis, ned. handleiding, tekstverwer-
kingspakket gratis. Adviesprijs Atari 2190,-; mcl. BTW

Nu spec. contantprijs!
Leufkens-Dubois Heerlen

Sittarderweg 58a, tel. 045-722315.
i—— —,

Kantoormeubelen; Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuV^
gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en C
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handels^.derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 044? t
23738, b.g.g. 04498-54510. J „

Schrijfmachines o*
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Gïivetti-1* _,
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. "' m

' Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. t
■ _

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en etf jj

" kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling va" j.

' ’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren va"- ’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit * j
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. FuU/j ï
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Nöord (Heerleft* a
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 0474 u
4383. ; JS

" Zonnehemels »i
Diverse modellen en prijzen, met snelbruinlamp* *

compleet met in hoogte verstelbaar statief. ;
Gratis montage en bezorging.

Ook reeds vanaf ’ 7,50 per we^
bij Van Erp, Putstraat 34, Sittard;

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

BONT- GrOOt De 10 aanbiedingen Zijn: Bedrukte Pracht aanbiedingen j
GEWEVEN assortiment 1I"|f ftt KINDER- K^ ë?i"FFENFUKEL stoften **WTTY\4 FIANFI ,?.""* STOFFEH

150 cm breed aML i 1| 1 H iLHN CL 115cmbreed 150 cm breed
10o%katoen in wolpolyester ■ ■ w\^Ml|9 ■ """«fc m prachtige o.a. viscose
150 cm breed uni, ruiten, tweed en 4 __L_. __^__B_i _P______Mifln W^B I°°% dessins polyamide en
voor blouses en fantasie +*"T127% Wk S»^ MW 90cmbreed normaal 10,- _

woloolvester —kinderkleding A normaal 10,- A vele leuke _f% pnl , Q, n P" woipoiyesier A

normaal 6,-en V en 14,95 p. O 111AM li______i_l _l er. 14,95 p. t JJ-1 ■ mtr „^ ■ ,_9toM^__T_^_M normaal -l __ ■ mtr. "J ■ normaal 14,95 ("1 P
W■ nu' W■ W^^r^^ ** NU "' NU W■

p.mtr. D mtr _<fl __^^r nu P-mtr. p.mtr. p.mtr^
ma%mrmmV—^T

mmcc Grote sortering Q.oot <>HEFraC"/VA^^V^\ Enorme MANTFI -ÏiSslune jj»" assortiment 5 sortering " 'tL
en viscose IN WOL- uni keper \ w 74°735 ï gebreide STOFFEN
CREPE POLYESTER katoen >ookm^„ / stoffen »»-_-_
150 cm breed 150 cm breed \ p B VGS"gd in Gpldon a» 150 cm breed
de mooiste dessins vele soorten 150 cm / neilVer, Roermn M " Maastricht T '150 cm breed in vele

r IU." rlu." r IU." "^^v^v r-»-lü. 1 r 14.3?
p.mtr. p.mtr. p.mtr. P-mtr. pfi^J
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ezweken
Tt s«Krlei-!rs die de stad Aweil in
-'M., ahr al-Ghazal eind no-ta- t

er hebben bezocht, zeggen dat
fijn Ussen junien september bijna

■ICj,, loensen bezweken zijn. Mede-
'Tini-ers van buitenlandse hulpor-
\r j*atieszÜn van mening dat de re-
foe 8' het leger, Arabische strijd-
(anfj 6,'?' Politici in het zuiden, op-

(£.e el'ngen en - verrassend - de
J_o 'gde Naties en donorlanden
PT-üldK de St staan van hen ea hebben aan de tragedie.
Fr js
rsda h

ralte van een c°Hectieve
Pt liit-t ie v°lmaaltt werd door
P 1ï h °^ een doodzwijgen waar-kadereen meedeed", zegt het
[nej s Van een belangrijke buiten-
st, phulporganisatie in Khar-
Nrd t

bestaat nauwelijks twijfel
te de vijfjaaroude burgeroor-
Un^ ,Sen regeringstroepen en op-
°ll.sk gen van het Soedanese
et Voo [ydingsleger (SPLA) in
Stien h door animisten en chris-
Ük e Dewoonde zuiden een belang-r °te o0?3311 is van het sterven opbehaal.

Nomaden
"ldbo{? b€-tekende het eind van deuw in het zuiden, waar de

naar schatting zes miljoen bewo-
ners in meerderheid vee houdende
nomaden zijn. Meer dan de helft van
hen raakte op drift op zoek naar
voedsel en veiligheid. Duizenden
zijn overleden tijdens hun wanho-

| " "I

I __J
pig zoeken naar voedsel als gevolg
van honger, ziekte of door geweld
van de kant van Arabische en zuide-
lijke strijdgroepen. Deze hadden
naar verluidt de stilzwijgende steun
van de regering, dieer baat bij heeft
dat het SPLA niet te veel speelruim-
te krijgt.

Vredesgesprekken

Soedan uitgesteld
ADDIS ABEBA - De vredesge-
sprekken tussen de Soedanese
regering en opstandelingen van
het Soedanese Volksbevrijdings-
leger (SPLA) zijn voor onbepaal-
de tijd uitgesteld.

De gesprekken over de uitwer-
king van de vier weken geleden
gesloten vredesovereenkomst
zouden gisteren beginnen in de
Ethiopische hoofdstad. De
SPLA en de regering kwamen
midden-november overeen een
einde te maken aan de al meer
dan vijfjaar durende burgeroor-
log in Soedan.

Plunderen
Een aanhoudende reeks berichten
maakt melding van strijdgroepen
en de veelal niet gedisciplineerde
guerrillastrijders van het SPLA die
dorpen plunderen, vee stelen en
vrouwen en kinderen meenemen.

In december kreeg het internationa-
le comité van het Rode Kruis ten
langen leste van het SPLA en de re-
gering toestemming voor een hulp-
operatie ten behoeve van slachtof-

fers van de honger in gebieden die
beheerstworden door de twee strij-
dende partijen.

De hulp kwam te laatvoor vele dui-
zenden mensen van wie bekend was
dat die op de rand van de honger-
dood balanceerden. Het plan dat
bijna eenjaar geleden voor het eerst
geopperd was, komt volgens hulp-
verleners nog maar nauwelijks ver-
der dan het papieren stadium.

Verzuimd
Op basis van inlichtingen waarover
buitenposten van het leger in het
hele zuiden konden beschikken
zeggen buitenlandse hulpverleners
dat commandanten consequent ver-
zuimd lijken te hebben verslag te
doen van massale sterfte in hun ge-
bied of om hulp te vragen.

Volgens één van henvalt het niet te
bewijzen dat vrachtvliegtuigen van
het leger gebruikt zijn om voorra-
dennaar het zuiden over te brengen.

Daar voegt hij aan toe: „Het gebied
begint steeds meer te lijken op het
zuiden uit de 19eeeuw. Daar verblij-
ven huurlingen die uit zijn op ge-
win. De Hercules-toestellen van het
leger vliegen naar het zuiden met
wapens en munitie. Terug naar het
noorden hebben zij ivoor en ebbe-
hout aan boord".

Klacht
In deregionale pers in Soedan zijn
zuidelijke politici er van beschul-
digd dat zij verkeerd gehandeld
hebben bij de verdeling van rege-
ringshulp. Met die klacht zijn veel
medewerkers van de VN en andere
organisaties het eens. Maar de bijna
uitsluitendArabische pers in Khar-
toum is nagenoeg voorbijgegaan
aan de tragedie in het zuiden van
het land.

Hulpverleners verwijten de VN-or-
ganen in Khartoum en de donorlan-
den dat die niet genoeg druk op de
Soedanese regering hebben uitge-
oefend om de tragedie van 1988 te
voorkomen. „De VN hebben zich in
Soedan ontpopt als een soort com-
promis-instelling. Dat kan ook
moeilrjk anders als je bedenkt dat
driekwart van de lidstaten ervan
landen in deDerde Wereld zijn met
een slechte staat van dienst op het
terrein van de mensenrechten",
luidt het commentaar van Mark
Duffield, de vertegenwoordiger in
Soedan van de Britse particuliere
hulporganisatieOxfam.

Weigering
Tot nu toe hebben belangenverenigingen
van de gemeenten en provincies (Vereniging
van Nederlandse Gemeenten en het Inter
Provinciaal Overleg) geweigerd de bestuurs-
akkoorden te tekenen. „Het Rijk .heeft aan
alle voorwaarden die VNG en IPO in finan-
cieel opzicht aan de gemaakte afspraken heb-
ben gesteld, voldaan. Niets staat de onderte-
kening van deze financiële afspraken meer in
de weg", zegt De Graaff-Nauta. Er is dan ook
niets aan de hand tussen haar en de gemeen-
te- en provinciebesturen, meent ze.

De VNG heeft zich de afgelopen weken nogal
boos gemaakt omdat de staatssecretaris een
bedrag van 45 miljoen gulden aan investe-
ringstoeslagen alleen wilde toekennen aan
de middelgrote gemeenten. Bij de behande-
ling in de TweedeKamer van ditvoorstel ver-
woordde CDAer Koetje de wensen van de
VNG in een motie: alle 714 gemeenten die

ons land telt moeten gelijk' profiteren van dit
extra bedrag.

De Graaff-Nauta: „Het zijn de adviesorganen
van het gemeentefonds die hebben geadvi-
seerd om de middelgrote gemeenten wat ex-
tra's te geven. Juist die gemeenten, denk aan
Deventer, Almelo en Heerlen, zitten in grote
problemen. Zij hebben te maken met een
verhoogde criminaliteit, met ■ drugproble-
men, met verkeersproblemen in de binnen-
steden. Dat kost die gemeenten grote inspan-
ningen en veel geld. Daar komt nog bij dat
omliggende gemeenten meeprofiteren van
de voorzieningen van deze middelgrote ge-
meenten. De TweedeKamer heeft zelfenkele
malen aandacht gevraagd voor de problema-
tiek van deze gemeenten. En terecht. Dit
heeft het kabinet nu gehonoreerd".

Hulporganisaties spreken van ’collectieve misdaad’

Alle hongerenden in
ZuidenSoedan dood

Van deredactie buitenland

P^RTOUM - De hongersnood die dit jaar het zuiden
F* Soedan getroffen heeft, is voorbij. Alle slachtoffers[ an zijn overleden. Duizenden lukraak verspreide gra-
r nemen de plaats in van de zieken en stervenden die
r§ maar een paar maanden geleden het troosteloze
r Qschap een spookachtige aanblik gaven. „ledereenverzwakt was, is dood", zegt Cole Dodge, de verte-
■^Woordiger in Soedan van het kinderfonds van de
lenigde Naties (Unicef).

Ao **,^ecieze aantal doden als ge-
fetet Wat beschreven is de
fet v gec*ie in de moderne tijd is
L ast te stellen, maar duizenden
(n g mg.ekomen als gevolg van
Pk lr\ 2ielcte en ondervoeding die
thi, de veroorzaakt werd door[ Durgeroorlog.

Pt S!e U^P nodig hadden, zijn er
Fho ei*-'' zegt Christopher Carr,
Fam°^ 's van de Franse organisa-
féda en zonder Grenzen (MSF) in
gez noemt een door MSF
Lj et vluchtelingenkamp in het
_rkj. edanese Al-Meiram waar dit
In Jna 4.000 mensen zijn gestor-

binnen/buitenland

Minisier Deelman wil niet tornen aan loonakkoord

Coalitie voor beter
salaris leerkrachten

Van onze parlementsredactie

J^N HAAG - De twee regeringspartijen
I>A en WD willen dat minister Deet-
Fan van Onderwijs de salarissen van lera-
"n verbetert.
uA-onderwijsspecialist Van Leijenhorstndt dat de aanvangssalarissen voor lera-
■? te laag zijn. Hij zegt het tevens niet
ust te vinden dat leraren economie en
cnniek meer verdienen dan de rest vanrn gespecialiseerde collega's omdat die
E** groepen leraren schaars zijn. DerD vindt de hele salarisopbouw van de
"^ren onevenwichtig. Verschillen in in-eens sluit de WD niet uit. VolgenseZe fractie moet het onderwijs als een be-

drijfstak worden geleid

Minister Deetman heeft al eerder laten
weten niet te willen tornen aan het in 1984
met de onderwijsbonden gesloten salaris-

akkoord voor het totale onderwijsveld.
Als hij die overeenkomst openbreekt al-
leen ten behoeve van de leraren, zullen
ook andere groepen aan de bel trekken en
kan er volgens hem van een evenwichtige

salarisopbouw in het onderwijs geen spra-
ke meer zijn.

De inkomens in het onderwijs zullen een
van de belangrijke onderwerpen zijn die
de komende dagen in de Tweede Kamer
worden aangesneden bij de behandeling
van de begroting van Onderwijs.

De minister stelt zich op het standpunt
dat er voorlopig geen geld is voor verbete-
ring van de inkomens anders dan in het
kader van het arbeidsvoorwaardenbeleid
voor volgend jaar zal worden overeenge-
komen tijdens de onderhandelingen die
door minister Van Dijk (Binnenlandse Za-
ken) worden gevoerd met de centrales
voor het overheidspersoneel.

Massale kindersterfte dreigt in Bangladesh
SINGAPORE- In Bangladesh drei-
gen bijna een kwart miljoen kinde-
ren om te komen aan buikloop als
gevolg van de overstromingen van
augustus en septemberen derecen-
te cycloon. Dit is in Dhaka bekend-
gemaakt door James Grant, direc-
teur van Unicef, het kinderfonds
van de Verenigde naties.
Unicef heeft voor het komende be-

grotingsjaar, dat volgend jaar juni
sluit, 25 miljoenAmerikaanse dollaruitgetrokken voor een massale im-
munisatieprogramma om diarree en
andere ziekten, die het gevolg zijn
van natuurrampen, te kunnen be-
strijden.

Bij de overstromingen van afgelo-
pen augustus en september kwa-

men tenminste 3.000 mensen om
het leven. Bengaalse autoriteiten
zeggen dat bij de recente cycloon
ook 3.000 mensen zijn omgekomen,
terwijl er 14.000 worden vermist.
Grant verklaarde op een persconfe-
rentie in Dhaka, dat de mensen op
het platteland nog altijd besmet wa-
ter in hun dagelijkse huishouding
gebruiken.

" Meer dan 25 miljoen mensen in
Bangladesh raakten dit jaar door de

aanhoudende overstromingen in augustus
en september dakloos.

Op defoto enige honderden inwoners
van Bailtaili op zoek naar een

droog stuk land waar zij voedsel en vers
drinkwater hoopten te vinden.
Een kwart miljoen kinderen

dreigt aan buikloop, een gevolg
van de watersnood en de

recente cycloon, te bezwijken.
In veel huishoudens, met name op
het platteland, wordt nog steeds

besmet drinkwater gebruikt.

Slaatsssecrelaris: kabinet komt financiële afspraken na

’Baas’ gemeenten is
kritiek meer dan beu

Van onze parlementaire redactie

DEN HAAG - De gemeenten en provincies
zijn boos op hun 'baas', staatssecretaris
Dieuwke de Graaff-Nauta (Binnenlandse
Zaken). Ze houdt zich nietaan de afspraken,
die aan het begin van deze kabinetsperiode
zijn gemaakt. Ook in de Tweede Kamer
worden die geluiden steeds sterker. Het ka-
binet zou de gemeenten en provincies te
veel laten bloeden voor de noodzakelijke
bezuinigingen op de rijksuitgaven.

De staatssecretaris is het totaal oneens met
de kritiek. Volgens De Graaff-Nauta gaat het
helemaal niet zo slecht tussen haar en de ge-
meenten en provincies. Het kabinet houdt
zich aan de afspraken. Zij vindt dan ook dat
haar onrecht wordt aangedaan met de kri-
tiek.

„Ik voel me genomen. Dat de provincie- en
gemeentebesturen zeggen dat het rijk een
onbetrouwbare partner is en dat tussen hen
en Binnenlandse Zaken de sfeer is verslech-
terd, is volstrekt onjuist". Staatssecretaris De
Graaff-Nauta is kwaad en slaat terug.

" De Graaff-Nauta: '...Kritiek onte-
recht...'

Problemen
De Graaff-Nauta onderkent de financiële
problemen van een aantal gemeenten. Des-
ondanks wilzij zich houden aan de afspraken
die zijn gemaakt door het tweede kabinet-
Lubbers. Die houden in dat de budgetten van

de gemeenten jaarlijks met een procent mo-
gen stijgen. Wat de gemeenten daarmee wil-
len doen, is hun zaak.

In de nog niet ondertekende, maar wel ge-
maakte afspraken die al sinds het aantreden
van het huidigekabinet werken, staat zwart
op wit, dat gemeentenen provincies gelijk op
met het rijk delen in de bezuinigingen, maar
ook meedelen als er wat extra's op tafel blijft
liggen.

Juist daar ligt een belangrijk deel van de kri-
tiek van de lagere overheden. Pas na veel
druk was het kabinet bereid enkele tientallen
miljoenen guldens, die de gemeenten en pro-
vincies te veel bezuinigd hadden, terug te be-
talen. Maar de staatssecretaris is niet bereid
ook nog eens geld op tafel te leggen, om het
verschil in extra uitgaven tussen Rijk en la-
gere overheden glad te strijken.

Zuinig
„Misschien interpreteren wij als rijksover-
heid deafspraken wat zuinig.Maar steeds op-
nieuw is na overleg met vertegenwoordigers
van gemeenten en provincies ingezien dat
die zuinige interpretatie niet klopte. Daarna
hebben de gemeenten en provincies alsnog
het geld gehad waarop ze volgens de afspra-
ken recht hadden".

Enkele weken geleden honoreerde het kabi-
net op grond van de door staatssecretaris De
Graaff-Nauta aangedragen cijfers het gere-
zen misverstand. De gemeenten kregen als-
nogvia het gemeentefonds 45 miljoen gulden
uitbetaald en de provincies een bedrag van
bijna 5 miljoen gulden.

Daarmee is volgens mevrouw De Graaff-
Nauta het laatste meningsverschil tussen ge-
meenten en provincies uit de wereld. Niets
staat ondertekening van de bestuursakkoor-
den volgens haar meer in de weg. Wel erkent
ze dat er nog iets gedaanmoet worden aan de
verbetering van de financiële situatie van de
provincies.

De staatssecetaris erkent dat er wat moet ge-
beuren met de verdeelsleutel die wordt ge-
hanteerd om de provincies de financiën te
verstrekken waarop ze recht hebben. „Er is
een afspraak over een verdeelsleutel die voor
tien jaar geldt. Ook ik heb inmiddels gezien
dat daarin wat onevenwichtigheden zitten.
Op dit moment zijn we echter bezig om het
beheer van de wegen over te dragen en tege-
lijk daarmee de daarbij behorende financiën.
Dat is een gigantiche operatie, die goed loopt.
Eerst wil ik dat afgewerkt hebben. Dan gaan
we met elkaar eens kijken naar een betere
verdeling van de rijksgelden over de provin-
cies".

’Hogere schulden doorrol bunken bij studiebeurzen’

Vakbeweging steunt
verzet van studenten
UTRECHT - Kabinet en Tweede
Kamer moeten verdere wijzigingen
in de studiefinanciering achterwege
laten. De voorstellen van minister
Deetman (Onderwijs) om de banken
een grotere rol in de studiefinancie-
ring te laten spelen leiden tot extra
schuldvorming en tot een ver-

scherpte onrechtvaardigheid. De
toegankelijkheid van het onderwijs
loopt er een nieuwe deuk mee op.
De klappen vallen vooral in de lage-
re inkomenscategorieën.

Die waarschuwing uiten zeven or-
ganisaties in een gezamenlijke op-
roep aan regering en Tweede Ka-
mer. Het gaat daarbij om devakcen-
trales FNV en CNV, deLandelijkse
Studentenvakbond, het Interuni-
versitair Studentenoverleg en de
drie organisaties van dekanen.

De organisaties waarschuwen dat
ook het drastisch verlagen van de
leeftijdsgrens voor studiefinancie-
ring (van 30 naar 27 jaar) ingrijpende
en onredelijke gevolgen heeft.
Volgens de organisaties treedt als
gevolg van de privatisering en af-
schaffing van de aanvullende beurs
(na vier jaar studie) een onredelijke
extra schuldvorming op, vooral
voor de lagere inkomens. Daarmee
wordt de bestaandekloof tussen la-
gere en hogere inkomens groter. De
extra schulden worden in de hand
gewerkt doordat de rente vanaf het
begin van de studie begint te lopen.
Bovendien komt de rente hoger te
liggen. Verder zullen de lagere inko-
mensgroepen die nu een aanvullen-
de beurs krijgen datzelfde bedrag
straks moeten gaan lenen.

Kritiek op
voorgenomen
opknapbeurt

Loepard-tanks
DEN HAAG - Tegen de zin van de
tankspecialistenvan deKoninklijke
Landmacht wil het ministerie van
Defensie een tweede opknapbeurt
van de 468 Leopard I-tanks. De kos-
ten hiervoor worden geraamd op 1,2
miljard gulden. Het ministerie zegt
dat tot aanbesteding van de tweede
opknapbeurt over enkele maanden
wordt overgegaan, omdat de ons
omringende landen die in het bezit
van deze tanks zijn, ook hebben be-
sloten tot een opknapbeurt.

De tankexperts zijn van mening dat
de opknapbeurt goed geld naar
kwaad geld gooien is. Zij zeggen dat
als de Leopard I-tanks worden ver-
kocht en daarop 1,2 miljard gulden
wordt toegelegd, het best nieuwe
tanks van het type Leopard II ge-
kocht kunnen worden. Het ministe-
rie denkt dat de oude tanks na de
opknapbeurt nog tot 2010 mee kun-
nen. De tankexperts noemen dit
lachwekkend.

Na de eerste opknapbeurt blijkt de
elektronica in de tank niet betrouw-
baar te zijn en de bepantsering nog
te zwaar, waardoor steeds manke-
menten aan de lichte onderstellen
optreden.
Volgens het ministerie zal voor de
1,2 miljard gulden dievoor herstel is
uitgetrokken, ook nachtzichtappa-
ratuur worden geïnstalleerd.
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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.

17.00 Hallo met de TROS. De kijker
kan reageren op programma's die
iets losgemaakt hebben. Presentatie:
Marlot Bloemhardt en Freek Simon.

17.25 De avonturier. Serie. Afl. 12
(slot): Maru's vader wordt gedood
door Haukino, het hoofd van de Ngati
Miru. Anderson roept Haukino's hulp
in om Vincent te pakken te krijgen.

17.50 ««TROS popformule. Muziek-
programma gepresenteerd door Mar-
tijn Krabbé en Mariska van Kolck.

18.30 Toekomst in de telecommuni-
catie. 8-delige cursus over telecom-
municatie 0.1.v. Chriet Titulaer. Afl.3:
Verbindingen.

18.50 Animal crackers. Programma
waarin dieren het hoogste woord voe-
ren, (herh.).

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het
ontslag van juffrouw Mier.

19.00 Familie Oudenrijn. Nederland-
se serie. Afl.: We zullen zien. Opa en
de kinderen houden een inzamelings-
actie van brillen voor Kameroen, die
voor iedereen verhelderend werkt.

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

20.00 (TT)Journaal.
20.29 (TT)Op hoop van zegen. 3-de-

lige Nederlandse serie naar de gelijk-
namige speelfilm uit 1986 van Guido
Pieters. Deel 1: De thuiskomst. Met:
Kitty Courbois, Danny de Munk, Re-
née Soutendijk e.a. Wanneer de oude
vissersboot Óp Hoop van Zegen na
een zware storm toch de haven be-
reikt, besluit een van de bemannings-
leden het voor gezien te houden. De
15-jarige Barend wil zijn leven niet
meer riskeren voor een honger-
loontje. Zijn moeder Knier probeert
hem op andere gedachten te bren-
gen.

21.20 Derrick. Westduitse politieserie.
Afl.: De moordzaak Druse. Het is drie
uur 's nachts als de jonge fotograaf
Druse in een plas bloed in een tele-
fooncel wordt gevonden. Hij is dood-

gestoken, maar de politie ontdekt dat
dit reeds in zijn auto moet zijn ge-
beurd. Voordat hij stierf wilde hij nog
telefoneren, maar met wie?

22.25 TROS Aktua. Actualiteitenru-
briek.

23.00 TROS Sport special. Ronald
Naar, reportage van de Nederlandse
expeditie in Noord-Pakistan onder lei-
dingvan Ronald Naar.

23.40 Alles in de hand. 8-delige serie
waarin allerlei aspectenvan de hand-
lijnkunde naar voren komen. Presen-
tatie: Ralph Inbar en Edo Sprong.

00.20-00.25 Journaal.

" Martine van Os in 'Familie Oudenrijn". (Nederland 2 -
19.00 uur)

Duitsland 1
09.45 ZDF-info Gesundheit. Wie blei-

ben Kinder seelisch gesund. Presen-
tatie: Hiltrud Fischer-Taubert.

10.00 Heute.
10.03 Oh Gott, Herr Pfarrer. Serie.
Afl.11: Es ist noch nicht offenbar, was
wir sein werden.

10.55 ML - Mona Lisa. (herh.)
11.35 Das waren Hits. (herh).
12.05 Mission Frieden.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekst-overzicht
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des
Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Af1.53.

15.30 (TT)Frühe Fernsehjahre. Te-
rugblik op amusementsprogramma's
uit de vijftiger jaren. (4).

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der fliegende Ferdinand. Se-

rie. Afl.s: Die Familie auf dem Ast.
17.00 Abenteuer Wildnis. Kinderpro-

gramma. Afl.s: Von Schlangen, Ka-
tern und Wüstenmausen.

17.15 Tagesschau.
17.25 Solo für 12. Generatiespel met
Leska Kaufmann.

18.00 Wenn Kuli kommt. Serie. Afl.:
Der Nachtportier.

18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Immer, wenn sic Krimis

schrieb. Serie. Afl.: Alles nur Einbil-
dung.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Expeditionen ms Tierreich.

Natuurfilm over Indiase krokodillen.
21.00 Monitor. Actualiteiten.
21.45 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Das Ende der Geheimnisse.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Kulturwelt. Bücherjournal.

23.45 Kulturwelt. Der Liebe des Ruh-
mes Kranz. Ruth Berghaus en Clau-
dio Abbado ontdekken Schuberts
Fierrabras.

00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland. 1
13.15 Jetzt reisen sic wieder. Docu-

mentaire over reizen. Vandaag:
Schiene, Schiff und Kdf. (herh.).

15.05 «Von Weimar nach Bonn. Do-
cumentaire. Afl.: Zum Beispiel Kalten-
kirchen. (herh.).

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

gespenster.
16.25 Kleiner Garten für kleine Leu-

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

6-delige serie naar de roman van
Francis Hodgson Burnett. Afl.: Flucht
in die Traumwelt.

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

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

17.45 Alf. Serie. Afl.: Die Nacht, in der
die Pizza kam.

18.20 Alf. Serie. Afl.: Eine schone Be-
scherung.

18.58 Programma-overzicht
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. Hilfe aus dem

Sammelsack, reportage over het her-
gebruik van tweedehands kleren.

20.15 «Edgar Wallace. Der Frosch
mit der Maske, Deense speelfilm uit
1959 van Harald Rein, met Siegfried
Lowitz, Joachim Fuchsberger, Jo-
chen Brockmann e.a.

21.42 Mach mit - der Umwelt zulie-
be. Milieu-tips.

21.45 Heute-journal
22.10 Zeugen des Jahrhunderts.

Willy Brandt in gesprek met Horst
Schattle (deel 1).

22.55 Apropos Film. Filmmagazine
van Helmuth Dimko en Peter Hajek.

23.25 Das kleine Fernsehspiel.
Nordlicht, experimentele film van Rü-
diger Neumann en Stehan Konken.

00.35-00.40 Heute.

" Erwin Strahl en Siegfried
Lowitz in 'Der Frosch mit der
Maske'. (Duitsland 2 - 20.15,
uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-aoonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

"" = stereo geluidsweergave
oo = tweetalig bi) stereo-app
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1:5 26 29 46 5l 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 Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

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-zenders 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) -FM6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
15.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.631. (herh.).
15.25 Labyrint. Uit goede bron.
(herh.).

16.15 De jaren zestig. Deel 17: Blik
op de wereld, (herh.).

17.15-17.40 Kameleon. Vandaag
Wenskaarten, (herh.).

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.227
(herh.).

18.05 Prikballon. Kleutermagazine.
Presentatie: Francis Verdoodt.

18.20 Carlos en Co. Magazine waarin
poppen vertellen wat kinderen willen
weten. Afl.B: Conserveren, (herh.).

18.35 Moon jumper. 7-delige Nieuw-
zeelandse jeugdserie. Afl.2: Goed
nieuws en slecht nieuws. Met Fiona
Anderson, Tony McKeown, Brian
McNeill e.a.

19.00 60-plus. Seniorenmagazine.
Afl.4: Geheugen en geheugentrai-
ning. Presentatie: Jan Borms.

19.40 Lotto-winnaars. Mededelingen
en programma-overzicht.

19.45 Nieuws.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Buren. Australische serie.

Af1.26. Carol Brown heeft een drank-
probleem.

20.35 Fanclub. Ben Crabbé presen-
teert nieuw talent en de kijker mag
kiezen wie een vedette wordt. Van-
daag: jeugdkoor Koriander met Het
geluid van de stilte.

20.40 Wij en de andere dieren. 12-
-delige Britse documentaire reeks.
Afl.: Feest of honger.

21.05 Modem. Stenen van goud, pro-
gramma over deR.U.G. die een nieu-
we methode heeft ontworpen om met
grote nauwkeurigheid de herkomst te
bepalen van wit marmer uit de oud-
heid.

21.50 Flairck in concert. Muzikaal
programma rond de Nederlandse
groep Flairck. (herh.).

22.35 Nieuws.
22.45 De draad van Ariadne. Kris

Smet praat met Dr. De Roeck, prof.
Cluyts en Dr. Hofman over het onder-
zoek naar de slaap en de droom.

23.35-23.40 Coda. Pièce mélodique
van Charles Gounod, uitgevoerd door
Catherine Mertens, piano enLuc Ber-
ge, hoorn.

# Flairck in Concert.
(België/TV 1 - 21.50 uur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
10.00 Kijk als je tekent zie je meer
Les 4.

10.30 Jonge onderzoekers. Les 8.
11.00 Nederland en Nederlands In-

dië '18-49. Les 4.
13.00-13.03 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.3015.00 Schooltelevisie. Tjo San

Les 4.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.46 Sesamstraat.
18.00 Medelanders Nederlanders.

Joegoslavische folklore.
18.30 You're welcome. Cursus En-

Qels. Les 7. '19.00 (TT)Het Klokhuis. Informatief
jeugdprogramma.

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

portages uit de regio. Onderwerpen:
1. De laatste gang, de graven in de
Achterhoek en Twente, e. Het eiland
Pampus, plan voor restauratie. 3. De
troubadour.

21.07 Meestercursus Elisabeth
Schwarzkopf. Afl.l: Vier letzte Lie-
der.

21.32 Voor, tijdens en na. Chili 5 ok-
tober, documentaire.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55-23.00 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 3 West
08.00 Tele-Gymnastik. (48).
08.10-11.10 Schooltelevisie
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 CREDO. Zwischen Anspruch

und Wirklichkeit, religieuze serie.
Over afsluiting een discussie over de
serie.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde
Les 26.

18.30 Sesamstraat
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40-19.55 Raamprogramma met

de regionale studio's.
20.00 Weltweit.

20.45 Hoppala. Blunders uit de tv- en
filmwereld. Presentatie: Peter Rapp.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Monitor in Kreuzfeuer.
22.45 Landesspiegel. Der Platz zwi-

schen den Stühlen ist ein Ehrenplatz,
portret van Marion Grafin Dönhoff.

23.15 Plus 3 extra. Vanavond: Mee-
resforschung.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Duitsland 3 SWF
08.20 Tele-Gymnastik. (46).
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde

Les 26.
09.00-10.50 Schooltelevisie.
16.55 Schooltelevisie.
17.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde

Les 26. (herh.).
18.00 Sesamstrasse.

18.28 Schwarzes Theater.
18.30 Die Weiber von Weinsberg.

Poppenfilm naar de gelijknamige bal-
lade van A. van Chamisso.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.

Aansl.: Rheinsender.
19.30 Schauplatz Europa. Vandaag:

het nieuwe economische wonder in
Spanje.

20.15 Experimente. Vanavond: Het
machinetheater van Jim Whiting.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einführung zu.
21.20 Das französische Kmo der

30er Jahre. ■ Spiel der Erinnerung,
Franse speelfilm uit 1937 van Julien
Duvivier, met Marie Bell, Maurice Be-
nard, Francoise Rosay e.a.

23.25 Riesen sterben einsam. Im-
pressies van een staalfabriek.

23.55.00.00 Laatste nieuws.

" Heinz Sielmann met een Gavial in 'Expeditionen ms
Tierreich'. (Duitsland 1 - 20.15 uur)

België/TV 2
18.50 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.632.
19.15 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

Af1.78.
19.40 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.45 Nieuws.
20.10 Kwidam. Videospelletje met

Marleen Gordts.
20.15 Argus. Praatprogramma waarin

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

21.25 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams-Nationale
Omroepstichting.

22.10-22.40 Streekspecialiteiten.
Afl.2: Een toeristische en economi-
sche troef. Presentatie: Viona We-
stra.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 17.45 Vacature-
bank. 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!
Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir, Waal- j
se actualiteiten. 19.25 Lotto en Joker, j
19.30 Journaal. 20.05 Doublé sept, j
spelprogramma. Presentatie: Robert :
Frère, Bernard Pepette en Marianne j
Périlleux. 21.15 Inéditis: nouvelles j
chroniques, documentaireserie. 22.05 :
Journaal. 22.35-00.15 Ciné-Club de }
minuit: Un été chez grand-père, Taiwa- :
nese speelfilm uit 1984 van Hou Hsiao

_
Hsien. Met: Wang Qiguang, Gu Jun, j
Mei Fang e.a. .
België/Télé 21

19.30 Journaal met simultaanvertaling m
in gebarentaal. 20.00 Ciné-Club de =
l'Europe: Rêve de singe, Italiaanse ___
speelfilm uit 1978 van Marco Ferreri, _==
met Gerard Depardieu, Marcello Ma- =
stroianni, James Coco e.a. 21.50-22.45 ___
Secret diplomatique, 6-delige serie. ___
Afl.3: Mort dun ambassadeur.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Un Enfant Nomme ___
Michel. 16.30 Bonjour, Bon Appétit. =
17.00Récréation. 17.30 Des chiffres et _==
des lettres. 17.55 Brèves Météo Euro- ___=
péene. 18.00 Parlez après le Signal =
Sonore. 19.30 Papier glacé. 20.00 =
Sports magazine. 21.00 Ciel Mon Mar- =
di. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo =
Européene. 22.35 Ciné-Club. 23.55 ___
Apos. 00.10-00.40 Papier Glacé.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.03 Echo-maga-
zine. 7.15 Het levende woord. 7.33
Echo-magazine. 8.45 Kruispunt.
9.05 Met de KRO, metArme. 10.05
M/V-Magazine. 11.05 Echo-maga-
zine. 12.05 KRO's Schone Kun-
sten. 12.56 Meded. voor land- en
tuinb. 13.08 Echo-magazine. 14.05
Veronica Nieuwsradio. 19.02 De
Plantage. 20.02 BORAT, gespeld
8.0.R.A. accent aigu T. 21.02 Van
u wil ik zingen. 21.35 Metterdaad.
21.39 Hemelsbreed. 22 02 Begrijp!
u wat u leest? 22.20 België totaal.
22.30 Als mensen veranderen.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 De nacht klinkt anders;
1.02 Muziek in de nacht; 5.02-7.00

IvARA's Ochtendhumeur.

Radio 2
Elk heel uur nieuws. 7.03 AVRO's
radiojournaal. 9.03 De muzikale
fruitmand 10.03 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 11 58
EO-Metterdaad hulpverlening.
12.03 Lunchtime-magazine. 13.03
Tijdsein. VPRO: 13.30 De planta-
ge: 13.48 Margreet Dolman; 14.03
Soortgenoten. 14.48 De jazz van
Pete Felleman. 15.03 De Vlaamse
connectie. 16.03 Ischa. 17.03 Plan-
tage-Magazine: 17.54 Vrije Gelui-
den. 18.03 Plantage-Magazine;
18.30 Meningen. 19.00-07.00 Zie
Radio1.

Radio 3
7.00-24.00 VARA's verrukkelijke
dinsdag. 7.03 Holland wordt wak-
ker! 9.03 Rigter. 11.03 Angelique.
12.03VARA's Steen & Been Show.
14.03 Twee meter de lucht in.

■"■ 1,111,1, lIMIIIMIIIIM 111

16.03 De verrukkelijke vijftien.
18.03 Driespoor. 19.02 Dubbellis-
jes 20.02 Popkrant. 21.02 VARA's
Vuurwerk. 22.02 VARA's Poppo-
dium. 23.02-24.00 Tracks.

programma’s dinsdag televisie en radio
Nederland 1

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

WCRV
15.30 James Herriot. Engelse serie.
Afl.: De wonderpil, (herh.). De boxer
van Mrs. Pumphrey is niet zindelijk en
ze durft dat alleen maar aan James te
vertellen.

16.20 Getijden. Religieus maagzine
Thema: Muziek en dans. Presentatie
Sytze de vries.

17.00 Survival. Serie Britse natuur-
films. Vanavond: De vos.

17.30 Journaal.
17.46 Als Lotte onzichtbaar wordt.
6-delige Deense kinderserie. Afl.4.
Lotte en haar broer kunnen niet op
vakantie. Ze leven zich uit door een
paar jongens te grazen te nemen.

18.09 Ducktales. Tekenfimserie van
Walt Disney. Af1.26: Avontuur in de
Andes.

18.31 Alex. Tekenfilmserie
18.38 Kleine Isar. 18-delige geteken-
de serie naar het gelijknamige boek
van Bertus Aafjes. Afl.11: Aan het
meer.

19.00 Journaal

19.20 Drempels weg. Actiejournaal.
Presentatie: Dick Passchier.

19.29 Buli's eye. Spelprogramma.
Presentatie: Guido Jonckers.

19.55 Cosby show. Amerikaanse co-
medy-serie. Rudy's vriendinnetje
komt logeren. Theo ontdekt dat hij op
zijn nieuwe school ook huiswerk ma-
ken moet.

20.20 Different world. Amerikaanse
comedyserie, Dwayne komt via zijn
radioprogramma aan meer afspraak-
jes dan hem lief is.

20.52 (TT)Ja natuurlijk - extra. Na-
tuurserie. Vandaag: de lammergier.

21.42 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek
22.30 Journaal.
22.40 Liever sportiever. Informatieve

serie over sportbeoefening. Vandaag:
De wintersport.

23.05-23.27 Nocturne. Klassieke mu-
ziek gepresenteerd door Regine
Clauwaert. 1. Ouverture De Bruiloft
van Figaro, Mozart. 2. Fragment uit
de derde symfonie van Schubert. 3.
Aria uit Piqué Dame van Tsjaikovsky.

"Kitty Courbois en Danny de Munk in 'Op hoop van ze-
gen. (Nederland 2 - 20.29 uur) SAT1

___ 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00___ SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
=== zicht. 09.10■ Lassie. Afl.: Diane. 09.35
EEEE Mr. Magoo. Tekenfilmserie. Afl.: Mr.
__= Magoo und Schneewittchen. 10.00
= SAT 1 Bliek. 10.05 General Hospital.

Afl.: Lukes Verlobung. 10.50 K<L
mit SAT 1. 11.00 SAT 1 Bliek. \L
Herr des wilden Westens, AmeriWjnj
western uit 1939 van Michael fljg
met Errol Flynn, Bruce Gabot, Oliip
Havilland e.a. 13.00 Tele-Börse.JLProgramma-overzicht. Aansl.: H_
roskop. 14.05 Jackie und Jill. Djj S(
renkinder vom Berg Tarak. Afl-j
schmerzhafte Lehre. 14.30 ■ UE
Afl.: Der Einwanderer. 14.55 Deip
dene Schuss. 15.05 General Hol
Afl.: Flucht in den Alkohol. 15.5T
chen mit SAT 1. 16.00 ■ MeineJSöhne. Afl.: Gefühle einer W
16.25 Der Goldene Schuss. 16.31
Leute von der Shiloh Ranch. Afl-1
neue 808 Shiloh. 17.35 SAT l]f
17.45 SAT 1 - Ihr privates Prog'4
17.50 Bezaubernde Jeannie. Aftß
dullah. 18.15 Glücksrad. 18.45 8
Bliek. 19.00 Weerbericht. Aansl-^
winn in SAT 1. 19.10 Cannon. Afl
Seepferd aus Stem. 20.00 SAT 1'20.10 Stingray. Afl.: Oktoberf
21.00 SAT 1 Bliek. 21.10 Die .
Sause. Frans/Englse komedie uit
van Gerard Oury, met Andre &
Louis de Funès, Terry-Thomas, 0
Sterzenbach, Claudio Brook,
Marshall e.a. 23.10 SAT 1 Bliek.'
Telethema: Wirtschaft. 23.35 CÜ
Malta: Diese Frau ist gefahrlich. 0
se detective uit 1966 van Fre
Goode, met Mark Burns, Shaun C
Arme Pats Noble, Wanda Ven',
Caron Gardner e.a. 01.00-01.10
grammaoverzicht. i

SSVC
"_-=- 13.05 Children's SSVC.
= 13.20 Rainbow.
== 13.35 Physical Pursuits.
= 14.00 News and Weather.___ 14.30 Neighbours.

= 14.50 Moneyspinner.
=_= 15.15 Take the High Road.
= 15.40 Children's SSVC.___ 16.00 The Sooty Show.
= 16.20 Simon and the Witch.
_= 16.35 Bad Boys. Nieuwe serie.
_= 17.05 Blue Peter.
= 17.30 Blockbusters.
__= 17.55 The Flying Doctors. Serie.
__= 18.45 News and Weather.
= 19.00 The Russ Abbot Show.___ 19.30 Blankety Blank.
= 20.05 A Question of Sport.___ 20.30 On the Big HUI - Assignment
_■_= Everest.___ 21.00 No Frills.
= 21.30 Alexei Sayle's Stuff.___ 22.00 News and Weather.
=== 22.30-23.25 Rugby Special.

3 SAT
17.20 Mini-Ziß. Jeugdmagazine.l
Unser Freund... das Pferd. Afl-j
Dorf das nur drei Tage lebt. 18-0*
der aus der Schweiz. Over cv
maatschappij, economie en prf
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. JMit Edmund Hillary durch den "
laya. Zesdelige documentaire Aft--
Fortschritt und seiner Preis. 20.15'
landsjournal. 21.00 Krieg heiÖ1
Handwerk. Film over Duitsers uit
en west in het Vreemdelingenleg|
21.45 Kulturjournal. 21.53 Spoj
Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2-'
Café Central. Live uit Londen. A»
3sat-Schlaqzeilen.

sotellie
RTL Plus

06.00 Guten Morgen Deutschland.
Gevarieerd magazine met nieuws,
weerbericht, sport, popnieuws.

12.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Mörderische Maskerade, (herh.).

13.15 Programma-overzicht.
13.20 Die Spezialisten unterwegs.
Amerikaanse serie. Afl.: Der Ra-
cheengel. (herh.).

14.05 Programma-overzicht.
14.10 Mosh - Magazin. (herh.).
14.55 Programma-overzicht.
15.00 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Man. Amerikaanse serie. Afl.: Ein
faules Spiel. (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 Bomemanns Nahkastchen.
17.50 RTL-Spiel.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:

Taxi in not.
18.45 RTL aktuell.
19.03 Karlchen.
19.10 Knight rider. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Die Flugzeugenentführung.
(herh.).

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Chef. Amerikaanse serie.

Afl.: Tod auf Kredit. (herh.).
21.05 Murchison, Harris - Anwalte in

L.A. Amerikaanse speelfilm uit 1985
van Peter Werner, met James Co-
burn, Ted Wass, Glynis O'Connor.

22.50 RTL aktuell.
23.10 Eine Chance für die Liebe.

Contact-magazine met Erika Berger.
23.55-00.00 Betthupferl.

Super Channel
07.00 Super Channel News.
07.15 European Business Week"
07.45 Super Channel News.
08.00 Supertime.
09.00 Sons and Daughters.
09.25 Capitol.
09.50 Everyday Yoga.
10.00 LifeStylesoftheßichand'

mous.
10.20 Dr. Jekyll and Mrs. Hyde.
10.50 Herbs for all..
11.20 Better than New.
11.45 Delia Smlth's One is Fun.
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 ChartAttack.
16.00 Supertime.
17.00 Rockin'in in the UK.
18.00 Super Channel News '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 NBA Basketball.
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.

Sky Channel
e__e 06.30 European Business Channel.
= 07.00 Good Morning Scandinavia.
= 08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
= 08.05 The DJ Kat Show.
E= 09.00 Dennis.
= 09.30 Transformers.
= 10.00 ""Soft and Romantic.
= 11.00 ««The Nescafé UK Top 40.
= 12.00 ""Countdown.
== 13.00 Another World.
= 14.00 City Lights.
= 14.30 Mobil Motor Sports News.
= 15.00 Elephant Boy.___ 15.30 Seven Little Australians.
= 16.00 ««The Coca-Cola Eurochart
= Top 50.
= 17.00 The DJ Kat Show.
= 18.00 Gidget.
= 18.28 The Times Headlines News.
= 18.30 I Dream of Jeannie.
= 18.57 The Uniroyal Weather Report.
_== 19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
__= 19.28 The Times Headline News.
= 19.30 The Levkas man.

20.28 The Times Headline NeW*i.
20.30 Fantasy Island Speci
21.57 The Uniroyal Weather FWI
22.00 Shell international fl"

Sports 1988.
23.03 The Times Headline New*
23.05 Thailand Panorma.
23.35 Roving Report.
00.05 New Music.
00.57 the uniroyal Weather RepJ
01.00 Dean Clough-A place for',

sic.
01.55 Twinkle twinkle.
02.25 Playing Shakespeare.
03.25 National Gallery series. |
03.55-06.30 Landscape Cha"

Programmes from Sky.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met de scheidende conservator
van het Nederlands Letterkundig
Museum Harry Prick. (8.00 Nws.
9.00 Continu klassiek. 11.00 TROS
Concertzaal. Radio Filharmonisch
Orkest 0.1.v. David Zinman m.m.v.
heinrich Schiff, cello. 12.30 Nieuwe
klassieke platen. 13.00Nws. 13.02
Klassieke top tien. 13.30De winter-
reis, hoorspel. 16.00 Het Kunstbe-
drijf. 17.00 Het grote werk in kleine
bezetting. Werken van Beethoven.
18.00 Nws. 18.02 Lied van de
week. 18.15 Leger des Heilskwar-
tier. 18.30 Muziek in vrije tijd - Vo-
caal. 19.30Kamermuziek uit de ba-
rok. 20 00 Nws. 20.02 Het pasto-
raal concert. 21.30 Literama. 22.30
Orgels in Hanzesteden (3). 23.10-
-24.00 Muziek van eigen tijd uit Po-
len.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9 30 De creatie. 10.00
De wereld zingt Gods lof. 10.50
Tekst en uitleg. 11.00 Studio 55.
12.00 Nws. 12.05 De verdieping.
13.00 Nws. 13.10 Nederland en

zijn buren. 13.30 Rondom het
woord 14.00 NCRV-Leerhuis.
14.10 Dagvaardig; 14.30Zelf mode
maken. 15.00 Schone wereld.
16.00 Op de rand van het recht.
16.30 NOS Ombudsman. IN-
FORM. V.D. RIJKSOVERHEID:
17.35 Postbus 51. 17.55 Meded
en Schippersberichten. 18.00Nws.
18.10 Vers op vijf. PP: 18.20 Uitz.
van de RPF. 18.30 Vertel me wat.
18.40 Taal en teken. 19.00 Progr.
voor buitenl. werknemers. 20.30
Ouderenwijzer. 21.00 Ca va? 21.30
Latijn. 22.00-22.30 Gezond spor-
ten.

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.

gf 516BRT2
5.30 Sjapoo. (6.00. 7.00 Nws., 7 30
Nws. en RVA-ber.) 8.00 Nws. 8.12
NV hoop doet leven. 10.00 Nws.
10.03 Broccoli. 1155 Mediatips.
12.00 Limburg 1988. 13.00 Nws.
13.10 Onvergetelijk 13.45 Orgelre-
cital Ivan Guilini. 14.00 De gewa-
pende man. 17.00 Focus. 17.10

Het algemeen belang. 18?.|«
orgeltje van Yesterday. 19nO/?jj
19.10 Rockgolf. 22.00 NwS- %)
Je weet het maar nooit. 23.3""
Twee tot Twee. (0.00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstuck. 7.15 W^V
kasten. 7.45 Veranstaltungsj■ p
der. 9.05 Musikexpress. tOPji
Autgelegt. 11.05 Gut Au'9y
12.00 Musik bei Tisch. 1219 fj
anstaltungskalender. 13.0"
schauf. 14.05 Schulfunk' J
macht mit? 14.20 Musikzeit 'ty
Orchesterklange aus aller jp
16.05 Spotlight. 17.05 Old1*18.40-20.00 Musikjournal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 e"jfl
wie kein anderer. 11.00 'Tre' M
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14°V/
16.00 Entenjagd. 17.00 Mus*/
17.50Sportshop. 18.00 Mus*
19.00 Prima. 20.00-01.00 e"
ges Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 <^"^>melodie. 9.05 Musikpavillon ptj
Gut aufgelegt. 14.05 Auf _e^f
menade. 15.00 Café-IJS r_
16.05 Heimatmelodie. 17;u j/
sik-Express. 20.05 ZWoo^j
Broadway undKudamm. 2l;,gJ l*sik zum Traurnen. 22
Nachtexpress. _
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Nijmeegse politicoloog bestudeerde aanvullingen CAO’s

Sterke vakbond bedingt
extra’s bij werkgevers

Van onze correspondent

'f - Het is van het grootste belang dat werknemers
ch organiseren, zeker in een tijd waarin de overheid zich te-
Jftrekt. In bedrijfstakken waar de vakbonden een sterke po-

*/*le innemen zijn over het algemeen behoorlijke aanvullingen
P sociale uitkeringen bedongen. Deze arbeiders zijn in elk ge-
a*beter af dan collega's die minder massaal lid zijn van een
organisatie.

. 2lJh conclusies van de Nijmeeg-
* Politicoloog Dick Voortman. Hij

't in het kader van zn doctoraal-
V'Mie onderzoek verricht naar de
genoemde bovenwettelijke uitke-

ken i n _e CAO's. Daarbij gaat het
/„ aahvullingen op ziektewet, wa-.«w en _e werkloosheidsuitke-

gehs de Nijmegenaar is de orga-

nisatiegraad duidelijk van invloed
op de hoogte en de duur van deze
uitkeringen. Ook de doorbetaling
van wachtdagen bij ziekte is beter
geregeld in bedrijfstakken met een
sterke invloed van de vakorganisa-
ties. „De bonden kunnen zich op dat
gebied best wat beter profileren",
meent de kersverse doctorandus.
Hoofdarbeiders (wetenschappers,

leidinggevenden en mensen in ad-
ministratieve functies) zijn vaak
slecht georganiseerd. Toch hebben
ze van oudsher betere CAO's op het
gebied van de bovenwettelijke uit-
keringen dan handarbeiders. De
achterstand voor deze laatste cate-
gorie in de goed georganiseerde be-
drijfstakken is de laatste jaren ech-
ter sterk afgenomen, toont de politi-
coloog in zn studie aan.
Overigens blijkt uit de scriptie ook
dat verlaging van het inkomen door
(langdurige) arbeidsongeschiktheid
en werkloosheid niet volledigwordt
gecompenseerd door deze aanvul-
lingen. De kwaliteit van de CAO-be-
palingen is sterk wisselend, boven-
dien zijn er nog steeds collectieve
arbeidsovereenkomsten, waarin
weinig of niets is geregeld.
Voortman vreest dat de groep men-
sen die in het nadeel is, in de toe-
komst zal groeien. Vooral de sterke
toeneming van de flexibele arbeid
(afroepcontracten, thuiswerkers,
uitzendkrachten) werkt deze ont-
wikkeling in de hand, want juist
deze groepen zijn slecht georgani-
seerd.

De Nijmegenaar heeft een inventa-
risatie gemaakt van de bovenwette-
lijke uitkeringen in zestig CAO's,
die van toepassing zijn op 2,2 mil-
joen werknemers. Daarnaast heeft
hij van een wat kleiner aantal de
ontwikkelingen in de periode 1971
tot 1987 nader bekeken. In dat laat-
ste deel van de scriptie is de collec-
tieve sector door gebrek aan infor-
matie buiten beschouwing gelaten.
Niettemin staat vast dat de (semi-
)ambtenaren de beste aanvullende
regelingen hebben. Bepaald slecht
is de situatie voor de ongeveer
60.000 werknemers in het vrachtver-
voer. „Dat heeft te maken met de ar-
beidsverhoudingen, die wat Ameri-
kaans aandoen. Sociale zekerheid
speelt daarin nauwelijks een rol.
Het zijn toch een beetje de vrije jon-
gens van de weg", aldus de politico-
loog.

Het werkstuk van Voortman geeft
een helder beeld van de prioriteiten
die vakbonden hebben gehanteerd
in de CAO-onderhandelingen van
de laatste jaren. Naast verbetering
van salarissen en andere arbeids-
voorwaarden hebben ze hun pijlen
lange tijd gericht op de aanvulling
van het ziekengeld. Op een enkele
uitzondering na zijn ze daarbehoor-
lijkin geslaagd. Er zijn nog maar en-
kele bedrijfstakken (detailhandel,
particuliere dienstverlening) waar
tot op de dag van vandaag wachtda-
gen niet worden doorbetaald.

BEURS-OVERZICHT

Bescheiden
D^TERDAM - Op een kalmWep' ak was Nedlloyd maandag
fond eens in trek. Het transport-
alleriSa lange tijd onderwerp van
tend f" sPeculaties, liep in de och-
'h de 1en Snel omhoog. Hoewel er
in _ °°P van dedag een kentering
\voly-e ontwikkeling optrad, kon
ven h*} gesl°ten op f245, f5,20 bo-net slot van vrijdag.

eetls irns^erdamse beurs had weer
v^i een kalme dag. Toch konden
g6n hoger eindi-
ge,.'n aar °P enkele uitzonderin-
6ittP ginghet om bescheiden stij-
de H",.Van enkele dubbeltjes. Ook
Pe.^ i? gen bleven meestal be-
do0r e obligatiemarkt gaf een
bij ,gaande daling te zien, waarbij
fonnV meest verhandelde staats-
r°nd ,4 verl'ezen optraden tot
ling d V-er dubbeltJes- Deze da"
te, k ,le wijst op een stijgenderen-
n'èu\fpoo{t weinig goeds voor de
daa„. staatslening, waarop van-
Varf an worden ingeschreven.
ko n p* internationale aandelen
Var. Rn ips het interimdividend
eleetr °ent direct inhalen- Het
OchJ°'}lcafonds noteerde in de
slot unduren onveranderd f 31. HetOlie^tWam echter op f30,50. Kon.
°ent r.

g f 1,5°naar f 226> Akzo 90
naar "aar f 149,10 en KLM 80 cent

nKtr.01. aan tot f87,50, wat een
ten p ftekende van f2. Nijverdal-kljm~;ate wist f 1,30 omhoog te
naar7Vn naar f7B en KNP f 1,60
Ope 5*20*beurs n vriendeliJk gestemde optie-
riet rn^ 38 maar>dag Philips favo-
tract net een omzet van 4100 con-
lanKst«ii erder bestond er veel be-KNp n g naar opties in KLM en
k\vam u 9 omzet op de EOE
v. Ult op 26.374 contracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. _.__
AEGON 85,50 87,50
Ahold 83,10 83.00
Akzo 148,20 149,10
A.B.N. 41,20 41.60
Alrenta 157,90 157,60
Amev 51,60 52,00
Amro-Bank 76,00 76.90
Ass. R'dam 143,30 143,30
Bols 146,00 146,50
Borsumij W. 106,00 106.50
Bührm.Tet. 54,00 54.50
C.S.M.eert. 62,70 62,70
Dordtsche P. 206,00 207,00
Elsevier 58,90 58,90
Fokker eert. 24.40 24,40
Gist-Broc. c. 40,00 40,40
Heineken 138,30 138.50
Hoogovens 71,50 71,80
Hunter Dougl. 79,60 79.90
IntMüller 65.80 65,90
KLM 41,20 42.00
Kon.Ned.Pap. 43.60 45,20
Kon. Olie 224.50 226.00
Nat.Nederl. 63.60 63,00
N.M.B. 179,00 178,50
Nedlloyd Gr. 239,80 245.00
Nijv. Cate 76,70 78.00
Oc.-v.d.Gr. 260,00 260.00
Pakhoed Hold. 98,60 98.30
Philips ■ 31,00 30,501
Philips divB9 29,30 30.00
Robeco 94.70 95.10
Rodamco 155,00 155.00
Rolinco 90,00 90,10
Rorento 60.40 60.30
Stork VMF 25,20 25.00
Unilever 113.10 113.80
Ver.Bezit VNU 87.50 87.50
VOC 31.80 32,30
Wessanen 80,00 79,80
Wolt Kluwer 148,50 148.50
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 28.90 29.30
ACF-Holding 53.40 53,20
Ahrend Gr c 150,00 149,00
Alg.Bank.Ned 41.80 42,00
Asd Opt. Tr. 23,50 23.50
Asd Rubber 7.80 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Holde 59.70 59.70
Aut.lnd.R'dam 55.00 55,00
BAM-Holding 210.50 212.00
Batenburg 67.50 67.00
Beers 118.00 118.00
Begemann 56,00 57,00
Belindo 422,00 422,00
Berkels P. 5.80 5.95
Blyd.-Will. 22.40 22.40
Boer De. Kon. 258,00 258.00
de Boer Wmkelbedr. 58.50 58.50
Boskalis W. 9.60 9,50
Boskalis pr 8.30 8.20
Braat Bouw 899.00 900.00b
Burgman-H. 2950.00 2950.00
Calvé-Delft c 745.00 747.00

Calvépref.c 4125.00 4125.00
Center Parcs 54.90 54,30
Centr.Suiker 62.00 62,00
Chamotte Unie 13,00 13,20
Cindu-Key 98,50 98.50
Claimindo 410,00 408.50
Cred.LßN 67.50 67,50
Crown v.G.c 67.00 66,00
Desseaux 177.80 176,00
Dordtsche pr. 203,50 203,50
Dorp-Groep 42,80 43,00
Dorpv.div.B9 41,50 42,00
Econosto 169.00 170,80
EMBA 110.00b 112.00 b
Enraf-N.c. 44,00 44,20
Enks hold. 273,50 273,00
Frans Maas c. 59.10 58,70
Furness 65.00 67,00
Gamma Holding 59,50 61.00
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 24.90 24,60
Geveke 34,90 34,30
Giessen-de N. 79.50 79,50
Goudsmit Ed. 142.00 141,00
Grasso'sKon. 83.50 82.00
Grolsch 110.00 110,50
GTI-Holding 140.70 140,70
Hagemeyer 71,90 72,70
H.B.G. 169,50 170,00
HCS Techn 12,00 12,10
Hein Hold 119,00 119,00
Hoek's Mach. 147,00 146,50
Holdoh Hout 440.00 440.00
Holec 14.30 14,30
H.A.L.Tr. b 1325,00 1331,00
Holl.Am.Line 1324.00 1335,00
Heineken Hld 119,00 119,00
Holl.Sea S. 1,33 1,32
Holl. Kloos 291.00 296.00
Hoop en Co 11.80 11,70
Hunter D.pr. 1.90 1,90
ICA Holding 17.10 17,10
IGB Holding 32,90 32,90
IHC Caland 17,20 17,20
Industr. My 148.30 148.30
Ing.Bur.Kondor 561.00 570,00
Kas-Ass. 30.00 30,20
Kempen Holding 15,00 15,10
Kiene's Suik. 1230,00 1230.00
KBB 66.00 64 00
KBB (eert.) 65.50 63.50
Kon.Sphinx 62.50 62.70
Koppelpoort H. 251.00 250,00
Krasnapolsky 147.50 147,50
Landre & Gl. 38.80 38,50
Macintosh 40,80 40,70
Maxwell Petr. 571.00 580,00
Medieopharma 66.50 66,00
Melia Int. 5.801' 5,80 a
MHV Amsterdam 16.50 16.50
Moeara Enim 980.00 985 00
M.Enim 08-cert 12700.00 12750,00
Moolen en Co 31.10 3100Mulder Bosk. 38.00 37,20
Multihouse 9.50 9,50
Mynbouwk. W. 401.00 40100Naeff 225.00
NAGRON 44.40 44,80

NIB 449,00 449,00
NBM-Amstelland 12,20 12,20
NEDAP 269.00 269.00
NKF Hold.cert. 225.00 225.00
Ned.Part.Mij 29,00 28,90
Ned.Springst. 7000,00 7000,00
Norit 603.00 585,00
Nutrieia 239,00 240,00
Omnium Europe 19.00 19,00
Orcoßankc. 81,20 81,00
OTRA 420,00 417,00
Palthe 143,50 143,80
Polynorm 84,00 83,50
Porcel. Fles 115.00 116.00
Ravast 53,00 53.00
Reesink 56,00 56,00
Riva 45,00 45,50
Riva (eert.) 45,20 44,70
Samas Groep 50.50 51.00
SandersBeh. 73,00 73,00
Sarakreek 32.90 32,80a
Schuitema 1055.00 1055,00
Schuttersv. 99.00 99.00
Smit Intern. 22,50 22,10
St.Bankiers c. 24,60 26,00
TelegraafDe 366.00 366,00
Text.Twenthe 206.50 207.00
Tulip Comp. 66,00 66,00
Tw.Kabel Hold 109,50 109.90
Tw. en Gudde 95,00
Übbmk 74,50 74,80
Union Fiets. 16,30 16,00
Ver.Glasfabr. 205,00 205,50
Verto 62.00 61,70
Volker Stev. 42,00 41,70
Volmac Softw. 78.50 77,50
Vredestein 16,90 16.70
VRG Gem.Bez. 161,00 159,00
Wegener Tyl 153,20 153,20
West lnvest 19,10 18,70
Wolters Kluwer 148,00 147.80
Wyers 56,00 55.00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 33.30 33,30
ABN Aand.f. 64,50 64.30
ABN Beleg.f. 49.40 49.40
Aldollar BF $ 20,40 20,40
Alg.Fondsenb. 210,50 212,00
Alliance Fd 11,80 11,80
Amba 42.50 41,50
Ameriea Fund 254.00 254,00
Amro A.in F. 89.40 89.30
Amro Neth.F. 63.80 64.50
Amro Eur.F. 60,50 60,70
Amvabel 94,10 92,00d
AsianTigersFd 50,20 50,30
Bemco Austr. 60,80 59,50
Berendaal 95.00 95.00
Bever Belegg. 26.50 26.20
BOGAMIJ 114.00 113.00
Delta Llovd 36.90 37.00
DPAm.Gr.F. 20,50 20,70
Dp Energv.Res. 30.00 30.00
Eng-H011.8.T.1 1120.00 1120,00
EMF rentefonds 69.40 69.30
Eurinvestü) 105.00 105.00

Eur.Ass. Ir. 5,10 5.10
EurGrFund 48,80 48,80
Hend.Eur.Gr.F. 148,00 148,00
Henderson Spirit 65,60 65.60
Holland Fund 57,10 56,50
Holl.Obl.Fonds 121,20 121,20
Holl.Pac.F. 98,80 99,00
Interbonds 597,00 597,00
Intereff.soo 29,40 29,40
Intereff.Warr. 210,50 211,50
JapanFund 36,80 36.90
MX Int.Vent. 61.80 61,00
Nat.Res.Fund 1260.00 1250,00
NMBDutch Fund 31,50 31,50
NMB Oblig.F. 36,50 36,50
NMBRente F. 101,40 101,50
NMB Vast Goed 36.50 36,50
Obam, Belegg. 184,50 185,00
OAMF 14,80 14,80
Orcur.Ned.p. 46,80 46,80
Rentalent Bel. 1355,50 1354,70
Rentotaal NV 31,00 31,00
Rolinco cum.p 99,70 99,70
Sci/Tech 17,80 17,80
Technology F. 16,20 16.50
Tokyo Pac. H. 235,50 240.00
Trans Eur.F. 61,60 61,70
Transpac.F. 495,00 490,00
Uni-Invest 118,50 118,50
Unico Inv.F. 79,70 79,90
Unifonds 25,50 25,30
Vast Ned 120,60 120,60
Venture F.N. 38,70 38,70
VIB NV 84,30 84.30
WBO Int. 75,00 75,00
Wereldhave NV 203,00 202,70
Wereldh.divB9 - 200,00

Buitenlandse obligaties
83/4 EEGB4Ü) 106,40 106,40
3'/. EngWarL 35,80 35.50
5*4 EIB 65 100,00 99,70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,00 33.70
Amer. Brands 56,50 56,20
Amer. Expres 27.50 27,50
Am.Tel.& Tel. 29.50 29,50
Amentech 94,80 94,50
Amprovest Cap. 129,00 129.00
Amprovest Ine. 230,00 230,00
ASARCO Ine. 26,70 26,70
Atl.Richf. 79,50 78.50
BAT Industr. 4.25 4,20
Bell Atlantic 72,70 72.50
BellCanEnterpr 37,70 d 37.70
Bell Res.Adlf 1,60 1.60
Bell South 40,20 39.50
BET Public 2,26 2,21d
Bethl. Steel 21,75 21,80
Boeing Comp. 62,70 62,40
Chevron Corp. 45,50
Chrysler 26.70 27,00d
Citicorp. 26,30 26.30
Colgate-Palm. 45.50 45,50
Comm. Edison ' 32,30 32,00

Comp.Gen.El. 398,00 403,00
Control Data 17,50 17,30
Dai-IchiYen 3190,00 3190,00
Dow Chemical 85.20 85,20
Du Pont 83.00 82,40
Eastman Kodak 45,80 45,70
Elders IXL 3,62
Euroact.Zw.fr. 222,00 222,00
Exxon Corp. 44,20 44,60
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 21,30 21,75
Ford Motor 52,00 52,30
Gen. Electric 46,30 45,50
Gen. Motors 85,70 86,50
Gillette 32,70 33,20
Goodyear 48,00 48,00
Graee & Co. 25,60 25,60
Honeywell 58,00 59.00
Int.Bus.Mach. 120,60 120.30
Intern.Flavor 47,00 47,90
Intern. Paper 44.40 44,20
ITT Corp. 51,30 51,00
Litton Ind. 69,50 70,50
Loekheed 40,30 40,50
Minnesota Mining 61,50 61,50
Mobil Oil 45,00 45,60
News Corp Auss 9,20 9,30
Nynex 67,30 67,10
Occ.Petr.Corp 25,20 25,50
Pac. Telesis * 31,20 31,00
P.& O. ® 6,00 6,00
Pepsico 39,10 39,70
Philip Morris C. 97,40 97,50
Phill. Petr. 20,70 20,20
Polaroid 35,00 35,00
Pnvatb Dkr 235,00
Quaker Oats 53,00 53,25
RJR Nabisco 89,50 89,50
St.Gobin Ffr 530,00
Saralee 46,00 45.25
Schlumberger 32;80 33,00
Sears Roebuck 40.20 40,50
Southw. Bell 42,10 41,50
Suzuki (yen) 720,00 724,00
Tandy Corp. 41,00 41,20
Texaco 51,00 50,10
Texas Instr. 37,80 38,00
TIP Eur. 1,60 1,60
ToshibaCorp. 1000.00 1000.00
Union Carbide 25,80 25.80
Union Pacific 62,00 63,00
Unisys 28,00 28.25
USX Corp 29,00 28,50
US West 59,00 58,50
Warner Lamb. 76.50 76,75
Westinghouse 52,50 52,90
Woolworth 51,00 51,00
Xerox Corp. 56.50 57,00

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 44,00 44,00
Am. Home Prod. 155.20
ATT Nedam 57,00 55,20
ASARCO Ine. 40,00 41.00
Atl. Richf. 154.00 152,50
Boeing Corp. 123,00 123,00
Can. Pacific 29,50 30,00 I

Chevron Corp. 93.50
Chrysler 50,50 50,50
Citicorp. 49,50 49.50
Colgate-Palm. 87,00 88,00
Control Data 31,00 31,00
Dow Chemical 165.00 166,00
Eastman Kodak 88.00 88,00
Exxon Corp. 85,00 87,00
Fluor Corp. 40.00
Gen. Electric 88.50 88.00
Gen. Motors 168.00 169,20
Gillette 65,00 66,00
Goodyear 94,00 95,00
Inco 60.00 61.00
1.8.M. 228,00 232,00
Int. Flavors 92,00
ITT Corp. 100,00 100,00
Kraft Ine 193.00
Kroger 110,00 110,00
Loekheed ' 79,00 80,00
Merck & Co. 108.00 109.50
Minn. Min. 120.00 120.00
Pepsi Co. 73,20 75,50
Philip Morris C. 188.50 190,50
Phill. Petr. 35,80 38,50
Polaroid 64,00 64,50
Procter & G. 169.00
Quaker Oats 100,00 101,80
Schlumberger 61.50 63.50
Sears Roebuck 77,00 78,50
Shell Canada 61.00 60,50
Tandy Corp. 79.00 80,00
Texas Instr. 74,00 71,50
Union Pacific " 122,00 122,00
Unisys Corp 56,50 53.50
USX Corp 57,50 57,00
Varity Corp 4.00
Westinghouse 103,00 103,00
Woolworth 100.00 100,00
Xerox Corp. 107,00 108,50

Certificaten buitenland
Deutsche B. 543.00 540,00
Dresdnerß. 301.50 302,00
Hitachi<soo) 1200,00 1200,00
Hoechst 301,00 301.00
Mits.El.(soo) 400,00 400,00
Nestlé 6950,00
Siemens 490.00 490,00
Warrants
Akzo 36.20 36,30
AMRO warr. 4,70 4,30
Asia Pac Gr F. 4.95 5,20
Bogamij 10.00 9.90
FalconsSec. 11.95 12,05
Honda motor co. 2140.00 2150,00
K.L.M. 85-92 121.00 126,00
Philips 85-89 35,00 34,00
St.Bankiers a 3,00 3.30
Stßankiers b 4,00 4,30
Euro-obligaties & conv.
.10'/. Aegon 85 102.70 102.70
Aegon warr 14.50 14.50
10V_ ABN 87 98,00 98,00
13Amev 85 98,50 98.50

13Amev 85 98,30 98,30
10AmevBs 102,50 102,50
11Amev 86 98.25 98.25
14V«Amro87 99,10 99,10
13 Amro-BankB2 102,70 102,70
10'_ Amro 86 97.50 97.50
10 Amro 87 98,00 98,00
5%Amro 86 100.00 100,00
Amro Bank wr 23.00 24.00
Amro zw 86 69,75 70,00
9 BMH ecu 85-92 102,25 102.25
7 BMH 87 98,25 98,25
HCCRaboB3 103,20 103.20
9 CCRabo 85 105,40 105.40
7 CCRabo 84 108.30 108,30
10'.EEG-ecu 84 102,00 102.00
93/.EIB-ecu 85 106,50 106,50
12/2 HIAirl.F 95,50 95,50
12NIB(B) 85-90 103,00 103.00
ll'/i NGUB3 102,25 102,25
10 NGU 83 102,00 102,00
21,. NMB 86 87.00 87.00
NMB warrants 29,50 29,50
B. Phil. 86 95,00 95,00
63 4 Phil.B3 95.50 95.00
14'.Un.Becumy86 99.25 99,25
12V. Umi. 98,00 98,00
4% Akzo 69 213.00 214,00
5' i Amro 69 387.00
5 3/.Gist 69 455.00
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 4,50 4,50
Bredero eert. 1,40 1.30
11 Bredero 1,30 1,30
Breev. aand. 9.80 8.50 a
Breev eert. 8.60 7,50a
Leidsche Wol 2,00 2.00
LTV Corp. 2,10 2.10
Rademakers 29,00 29.00
RSV. eert 1,70 1,70
VkRSV 69 101.00 95.00
Parallelmarkt
Alanheri 14.90 14,90
Berghuizer 44,00 46,00
Besouw Van c. 36,00 36.20
CBOblig.F.l 101,70 101.50
CBOblig.F.2 101.80 ' 101.60
CB Oblig.F.3 103.30 103,10
De Drie Electr. 27,30 27.20
Dentex Groep 26,50 27,00
Dico Intern. 77.00 77.00
DOCdata 30.80 30.50b
Geld.Pap.c. 70.30 70.10
Gouda Vuurv c 56.70 56.80
Groenendijk 24.70 25.00
Hes Beheer 204,50 207,00
Homburg eert 4.20 4,20e
Infotheek Gr 18.90 18.70
Interview Eur.. 7,30 7.10
Inv. Mij Ned. 38.00 38.50
KLM Kleding 24,70 23.60
Kuehne-Heitz 24,30 24.30
LCI Comp.Gr. 34.00 33.50
Melle 283,00 280.00

Nedschroef 65.00 65,00
Neways Elec. 8,40 8,40
Pie Med. 10,50 10.20Simac Tech. 14,60 14.60
Text Lite 4,50 4.00
Verkade Kon. 285.00 e 286.00
Weweler 78,00 78.50
OPTIEBEURS

serie omzet vk. s.k.
aegn p apr 80.00 150 I,Boa 1,50
akzo e jan 140,00 147 10,00 11,30
akzo c jan 150,00 291 4,00 4,30
akzo c 091 150,00 150 23,80 a 24,00
d/Fl c dcc 195,00 207 1,70 2,20
eoE c dcc 245,00 996 1,60 b 2,40
eoE c jan 250,00 437 2,50 3,20
eoE p dcc 245,00 169 3,30 1,90
eoE p jan 235,00 200 2,50 2.00
eoE j? jan 240.00 310 4.30 a 3.00
goud c mei 440.00 200 13,80a 14,00
goud c mei 480,00 500 5.00 a 4.00
hoog c jan 70,00 227 4,50 4,70
hoog e jan 75,00 316 2,50 2.80
hoog c apr 70,00 327 7,50 8,20
kim c jan 35,00 498 6,40 7.20
kim c jan 40,00 1023 2,50 2,80
kim c jan 45.00 253 0,70 0.80
kim c apr 40.00 770 3,80 4,40
kim c apr 45,00 294 I,Bob 2.10
kim e jul 45.00 151 2,70 3,00
knP e jan 40,00 280 4.30 5.50
knP c jan 42,50 473 2,20 3,50
knP c jan 45,00 739 1,00 1,90
knP c apr 42,50 170 3,20 4,30
knP c apr 45.00 396 2,00 3,10
knP p jan 32,50 356 0,10 0,10
nedl e jan 240,00 218 8,60 11,50
nedl c jan 250,00 224 5,00 6.50
nedl p jan 240,00 192 8.50 6,00.
nla p mei 130,00 350 1,70 1.90
nlq p mei 100.00 250 1.10 1,30
nly c mei 100,00 250 I,loa 0,80
nly c nov 100,00 250 1,50 a 1,20
obl p mei 100,00 250 1,35 a 1.20
phil c jan 35,00 262 0,20 0,20
phil c apr 35,00 316 0.80 0,80
phil c jul 35.00 313 1,20a 1.20
phil e 093 30,00 218 6,90 7.10
phil p jan 30.00 208 0.80 0,70
olie c jan 230,00 173 2.40 2,80
olie c apr 240.00 159 4.10 4.40
obe p jan 210,00 160 0,50 0,50
olie p jan 220,00 397 1.60 1.50
ohe p apr 220,00 148 5,00 4,50
umi c jan. 120,00 145 1.10 1,00
umi c apr 120.00 196 3,90 4,00
unil p jan 120.00 161 7.50 6.80
unil p jul 120,00 152 11,40a 11,00

a=laten g=bieden+ex-di¥.
b=bieden h=laten+ei-div.
.--.i-claim k gedaan-.h
d=ei-di.idend I=gedaan +g
e=- gedaan t bieden vk=slotkoers vurige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

economie

Nederland bij de duurdere lidstatenNUSSEL - Ons land behoort
j°' de duurdere lidstaten van deeuropese Gemeenschap. Dat
°"jkt uit cijfers van het Euro-
Pees Bureau voor de Statistiekkurostat). In slechts vier EG-£nden, Denemarken, Duitsland,frankrijk en België, is het leven
«uurder dan in ons land. In deandere landen van de Gemeen-schap is het goedkoper.
Eurostat heeft een standaard-
pakket van goederenen diensten

samengesteld en de prijs daar-
van in de twaalf EG-lidstaten
vergeleken. Voor dat pakket (hoe
het is samengesteld is niet be-
kend gemaakt), dat in ons land
100 gulden kost, moest men in
oktober van dit jaar in Denemar-
ken 138,20 gulden betalen, in
Duitsland 114,20 gulden, in
Frankrijk 106 gulden en in Bel-

gie 101,70 gulden
Voor hetzelfde 'pakket' behoefde
men in Portugal echter maar
57,10 gulden te betalen. In Grie-
kenland kostte het 73,10 gulden
en in Spanje 77,10 gulden. In de
resterende vier EG-landen washet pakket weliswaar goedkoper
dan in ons land maar daar moest
men er toch aanzienlijk meer

geld voor neertellen dan in Por-
tugal, Griekenland en Spanje. Zo
kostte het in Luxemburg 91,80
gulden, in Italië 93,60 gulden, in
het Verenigd Koninkrijk 94,70
gulden en in lerland 98,90 gul-
den.
Ter vergelijking heeft Eurostat
ook gegevens verstrekt over de
prijzen in de Verenigde Staten,

Canada, Japan en Oostenrijk.
Daaruit blijkt dat men voor het
standaardpakket dat in Neder-
land 100 gulden kost in de Ver-
enigde Staten slechts 89,10 gul-
den behoeft neer te tellen. Cana-
da is duurder dan de VS want
daar kost het pakket 93,20 gul-
den. In Oostenrijk kost het pak-
ket 115,80 gulden en in Japan is
men zelfs nog iets duurder uit
dan in Denemarken, het duurste
Europese land. In Japankost het
pakket namelijk 138,70 gulden.

Export
naar VS
gestegen

DEN HAAG - De uitvoer naar de
Verenigde Staten had over de eerste
negen maanden van dit jaar. een
waarde van 6,2 miljard gulden. Zij
zal over heel 1988 3,5 procent hoger
zijn dan in 1987. In hoeveelheden
gemeten zal de export zeven pro-
cent stijgen. De invoer van Ameri-
kaanse produkten en goederen
droeg een waarde van 10,2 miljard
gulden tot en met september.
Staatssecretaris Van Rooy (econo-
mische zaken) heeft dit gisteren ge-
zegd bij de uitreiking van de „Hol-
land Trade Award 1988", een onder-
scheiding voor een buitenlander die
zich bijzonder heeft ingezet voor de
handelsbetrekkingen met Neder-
land. De onderscheiding ging naar
J.H. Bryan jr, president-directeur
en voorzitter van de raad van be-
stuurvan SaraLee Corporation, een
levensmiddelenreus uit Chicago,
die voor honderd procent eigenaar
is van Douwe Egberts.

Aandrang op topberaad van
staatslieden OPEC-landen

KOEIWEIT - Er moet een topconfe-
rentie komen van de staatshoofden
van de dertien landen van de OPEC
(Organisatie van Olie Exporterende
Landen). De staatshoofden van de
olie-organisatie zijn voor het laatst
in 1975 in Algiers bijeen geweest.
Sindsdien is er veel gebeurd en het
is noodzakelijk om de ervaringen
die zijn opgedaan te analyseren en
een duidelijk beleid voor de toe-
komst vast te leggen.

Dit heeft de komende president van
Venezuela, Carlos Andres Perez, in
Koeweit verklaard. Volgens hem is
een topontmoeting ook nodigom le-
ring te trekken uit de fouten die er
in het verleden zijn gemaakt. Perez
is bezig aan een trip langs enkele
landen in het Nabije Oosten. Hij is al
in Saoedi-Arabië geweest en gaat

ook nog naar Algerije. Later zal hij zullen verminderen tot de 998.000
ook een bezoek aan Washington vaten, zoals in de jongste OPEC-
brengen. overeenkomst is opgenomen. Het
Volgens deskundigen in de olie-in- nieuweOPEC-akkoord gaan op 1 ja-
dustrie wil Perez duidelijkheid er- nuari in.
over hebben dat de landen van de Mexico, dat geen lid is van de
OPEC zich houden aan de onlangs OPEC, heeft erop gezinspeeld dat
in Wenen gesloten overeenkomst het zijn olieproduktiezal verminde-
voor de beperking van de oliepro- ren. Het land heeft zich altijd soli-
duktie. Er bestaat vooral twijfel dair getoond met de OPEC. Een
over of de Verenigde Arabische functionaris van de Mexicaanse
Emiraten (VAE) zich aan het ak- staatsoliemaatschappij Pemex
koord zullen houden. heeft verklaard dat er nog geen ver-
Zondag hebben de VAE nog wel la- mindering van de olieproduktie is
ten weten dat ze zich zullen neerleg- voorgenomen, maar dat er een goe-
gen bij de afspraken over de olie- de kans bestaat dat dat in de nabije
produktie die zijn bedoeld om de toekomst wel gebeurt. Volgens
olieprijzenop devrije markt te laten Amerikaanse deskundigen wil Me-
stijgen. Niet duidelijk werd of de xico zijn produktie verminderen
VAE hun olieproduktie, die op het met 20.000 vaten. Het land produ-
ogenblik ongeveer twee miljoen va- ceert op het ogenblik ongeveer 1,33
ten (van 159 liter) per dag bedraagt, miljoen vaten per dag.

" Touringcarchauffeurs
voerden gisteren actie in
Rosmalen, waar onderhan-
delingen werden gevoerd
over de nieuwe CAO. De ac-
tie had nog dezelfde dag suc-
ces. Bonden en werkgevers
sloten 's middags een princi-
pe-akkoord over de CAO.
Daarbij is overeenstemming
bereikt over de afschaffing
van het gevoerde betalings-
systeem, waarbij de chauf-
feurs maar drie kwartier
per werkuur krijgen uitbe-
taald.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,90 2,02
Brits pond 3,48 3,73
Belg. frank (100) 5,21 5,51
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) 131,50 135,50
Zweedse kr. (100) 31,00 33.50
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
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) 0,01 0,06
lers pond 2,88 3,13
Jap. yen (10.000) 156,50 161,50

Beurs & Valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 12-12-1988 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles inkg:
Goud: onbewerkt ’ 26.320-/26.820-
-vorige ’ 26.350/ 26.850 ; bewerkt ver
koop ’ 28.420, vorige ’ 28.450 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 350-/ 420 vorige

’ 350-/ 420; bewerkt verkoop ’ 460 la-
ten, vorige ’ 460 laten.

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 1,96175-96425
Brits pond 3,6100-6150
Duitse mark 112.875-925
Franse franc 33,015-065
Belg. franc 5,3855-3905
Zwits. franc 133,995-4,045
Japanse yen 159,83-159,93
Ital. lire 15,275-325
Zweedse kroon 32,500-550'
Deense kroon 29,225-275
Noorse kroon 30,385-435 "Canad. dollar 1,63325-63575
Oost. schill 16,0430-0530
lers pond 3.0170-Q270
Spaanse pes 1,7280-7380
Gr. drachme 1.3050-4050
Austr.dollar 1,6785-6885
Hongk.dollar 25,10-25.35
Nieuwz.dollar 1,2500-2600
Antill.gulden 1,0850-1150
Surin. gulden 1.0850-1250
Saudische rial 52.20-52,45
Ecu gulden 2.3425-3475

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP,-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige )ndex, laatste ko-
lom index van gisteren, eea. volgens
1979 = 100):
algemeen 277,2 277,4
alg.-lokaal 270,5 270,8
internationals 284,4 284,5
industrie 244,2 244,5
scheep/luchtv. 234,5 237,4
banken 336,3 336,7
verzekering 570,0 567.5
handel 451,5 449,5
cbsobl.index 115,2 114,9
rend. staatsl. 6,27 6,31
waarvan 3-5 jr 6,18 6,17
waarvan 5-8 jr 6,31 6,37
waarv.5 langst 6,44 6,49
rend. bng-len. 6,46 6,49
rend. banklen. 6.18 6.24

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandagav-
mond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
Akzo 149,00-149,20 (149,10)
Kon.Olie 225,80-226,50 gl (226,00)
Philips 30,60-30,80(30,50)
Unilever 113,80-114,30(113,80)
KLM 42,00-42,20 (42.00)

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

Begin 2149.89 951.45 185.63 816.88
Hoogst 2165.18 961.55 186.82 823.44
Laagst 2133.89 943.15 184.74 810.81
Slot 2139.58 947.23 185.46 813.51
Winst/ .391 . 407 +..42 -1.59
verlies
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s (verdere) automatisering een van uw goedzakelijke

au °omemens voor het nieuwe jaar?Kom dan naar Entre!
* Winstmogelijkheid 1

Bij aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit een
gratis onderhoudscontact op de hardware voor de duur van 2 jaren*

Winstmogelijkheid 2
KU Bij aankoop in 1988 van IBM/PS2 bestaat uw eerste winst uit hoge

inruilprijzen voor uw DOS-PC's van uitsluitend topmerken*
Winstmogelijkheid 3

Bij aankoop in 1988 (vanaf ’ 10.000,-) bestaat uw eerste winst uit gratis
gebruikersopleidingen (8,8% van iedere ’ 10.000- aankoop)*

ovendien wordt die stap extra gemakkelijk door Entré's bijzonder gunstige
k°°P-, lease- en huurmogelijkheden, intensieve training, onderhoud en

opmerkelijke nazorg.

_■ f________"'"] lil■■ I f2r^k 31 december a.s.

ker straat 62, 6411 HC Heerlen, telefoon 045-718815. püüü^H
Computers
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December aanbieding

van Monet.
Op de byouterie-afdeling j \W9Ê Prachtig slangcollier met

op departerre van I [ oorstekers, vervaardigd
\ Schunck heeft Monet tot I im van drievoudig 22

| en met 24 december a.s. karaats gouden plating.
een feestelijke aanbieding I PPR

voor u. | Speciaal voor de
W£ feestdagen bij Schunck

\Wf \ zolang devoorraad strekt.

Ww '"" (êêL ""

___■

daar winkel je voor je plezier !

40 tot ldek KORTING van
de nieuwpr.! Diepvriezers,
koelkasten, was- en droog-
automaten, kooktoestellen,
video, audio. stereoapp.
mcl. volle garantie, eigen
techn. dienst + gratis thuis-
bez. Alleen bij Vriesko, Sit-
tarderweg 132/136 Heerlen.
Tel. 045-726206/727342.
KTV's va. ’75,-. VHS vi-
deo's va. ’ 375,- 3 mnd. gar.
Alleen handelaren .Megro
Ned. 045-220902.
Pracht massiefeik. WAND-
MEUBEL vr.pr. 2450,-;
massief zwaar eik. buffef/-
toogkast. hoog model, iets
moois vr.pr. 2350,-; zwaar
eik. salontafel 375,-. 045-
-323830.
Weg. omstand. barok
BANKSTEL, hoog uitge-
sneden model. lets moois.
Vr.pr. 2750.-. 045-323830.
Te k. CHESTERFIELD le-
ren bankstel, barokstijl eet-
hoek, enkele perz. tapijten,
alles als nieuw! Tel. 045-
-223094 - 323751.
Opgelet! Zoekt u 2e hands
MEUBELS. z.g.a.n. Zeer
veel keus, spotprijzen.Kou-
venderstr. 208. H'broek.
SMITH CORONA electron.
schrijfmachine XL 1000
met correctie, woordcorrec-
tie en autom. centreren,
’465- mcl. BTW. Leuf-■kens-Dubois.
KACHELS nieuw en ge-
bruikt koop je bij de vak-
man. Gratis gebrachten ge-
plaatst. Nergens goedko-
Ber. diverse aanbiedingen.

>e kachelsmid; Walem 21,
Klimmen. 04459-1638.
Speciale AANBIEDING:vfoerplanken 20 mm dik
1.15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandel
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms,
tel. 045-319846.
Te k. KOLOMBOORMA-
CHINE tot 27 mm. Tel.
04407-1337.
Goede KLEUREN TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. TV Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen, tel. 045-724760.
Voor vnjetijd en CONFEC-
TIEKLEDING Starfashion
groothandel. 04490-19235.

VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. «Vele coupons
met hoge korting. Wóning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
farantie. 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.

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.
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.

Een wereld vol
keukendromen

vindt u in het Glaspaleis,
Kerkplein te Heerlen, in de
nieuwe Design-keuken-
studio van Vossen Keu-
kens Heerlen.
Te k. massief eiken SA-
LONTAFEL. ’lOO,-. Tel.
045-423383.
Te k. 9 SHOWROOMKEU-
KENS. 2 inruilkeukens, 4
badkamermeubels, div. in-
bouwapparatuur. Cema
BV.. Burg. Lemmensstraat
216, Geleen, tel. 04490-
-47575, 's zaterdags tot 12.00
uur open.
Voor al uw bouw-en TUIN-
HOUT, dakplaten, eiken
balken en bielzen enz.Houthandel Landgraaf,
Buizerdweg 8, ind.terr. Ab-
dissenboscn-Landgraaf.
045-318518.
STOOKHOUT 4 m 3droog
populier ’240,-; 3 mJ ge-
mengd f210,-. Tel. 045-
-318518.
Te k. TROTTOIRTEGELS
4-6 cm dik va. ’0,15 p.st.
045-243333/716963.
Te k. COPIEERMACHINE
Rank Xerox 9200. Hoge
School Heerlen, THW 045-
-734777.
Te k. vrij van pacht 3,7 heet.
goed WEILAND prachtige
ligging. 2x aan harde wee
gelegen, geh. in houten af-
rastering met schrikdraad,
water door gehele wei op
waterleiding aangesloten.
8r.0.n0. BR 317 LD, Rum-
penerstr. 81, 6443 CC Brs.

WASAUT. ’175',-; koelk.

’ 95,-; easforn. ’ 100,-; gas-
plaat ’75,-; eiken eethoek

’ 450,-; diepvr. ’ 225,-. 045-
-725595.
Te k. AANHANGWAGEN.
Tel. 04490-27412.
Keyboard + adoptor + sta-
tief voor ’30,- per mnd.;
drumstellen compl. met
bekkens voor ’3O,- per
mnd.; Fender gitaren + ver-
sterkervoor ’ 30,- per mnd.;
orgels gebruikte voor ’ 30,-
-per mnd * Verder alles op
muziekgebied, donderdag
koopavond tot 21.00 uur.
Muziekhuis LYANA. Mau-
ritsweg 48 Stem, tel. 04490-
-33227.
Stereotoren en VHS-video
te k. weg. omst.heden. Tel.
045-727669.
KLEURENTEEVEE te k.
12 tiptoetsen, prima toestel.
04406-12875.
KLEURENTEEVEE'S metteletekst gevr., ook VHS-vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
KLEURENTEEVEE te k.
voltransistor, mooi toestel,
weg, omst. Tel. 045-27»083.
Weg. omst.hed. te koop BO-
DYBUILDINGAPP. merk
Ketler, nieuwpr. ’3409-,
vr.pr. ’ 1700,-. Na 17.00 uur
tel. 04405-3783.
Te k. van part. (weg. herin-
richting huis) prima eiken
BANKSTEL 3-1-1, zwaar
eiken met losse beige ve-
lours kussens ’375,-; dag.
febr. Perzisch tapijt 3.25-

-.60 ’ 150,-; koetslampje en
staand petr.lamp ’ 50,-. Tel.
045-751226 (tussen 17.00-
-20.00 uur).

Dansinstituut
Rien en Betty Decker

F.D.0.-gediplomeerd
De exclusieve N.8.D.-dansschool
van het zuiden met opleidingen (ook beroeps) in alle
dansvormen, start met kursussen voor alle leeftijden,

ook in jazz, disco en aerobic.
Hubertusstr. 77, Beek. Tel. 04490-73273

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
fterweg 42, Heerlen, tel. 045-
-7Z5260.
Honde- en KIPPENHOK-
KEN vanaf ’195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Zeer mooie lerse SETTER-
PUPS met stamboom te
koop. Tel. 045-221268 of
244145.
TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237.
TECKELS, yorkshires en
foxterriers, boemerhondjes
en bouviers, alle pups. Wa-
lem 11a. Schin op Geul,
04459-1237.
Blonde BOUVIER staat ter
dekking, m. stamboom.
Tel. 04498-56773.
T.k. 13-jarige WPM MER-
RIE L 2 dressuur, 1.72 mtr

’ 4000,-. 04498-55634.
Te k. jonge toy- en
DWERGPOEDELTJES,
iets aparts. 045-321231.
Te k. jonge BOU-
VIERTJES zout/pe-
perkleur, prijs ’350,-. Naar
keuze gecoupeerd en onge-
coupeerd. Tel. 045-221986.

GOUD, zilv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijol. tax.
Groenstr. 109 Geleen.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. 045-272216/272516
ook 's avonds.
Te k. gevr. sloop-en SCHA-
DE-AUTO'S, afg. vrijwa-
ringsbewijs. Gratis afhalen.
Tel. 045-216475 of 727711.
Te k. gevr. dames- en
SNORBROMMER en pa-
pegaai. Tel. 045-321231.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 36-40, tel.
045-463333.
Nabij centr. Hrln. mooie ge-
meub. KAMER, alle comf.,
v. nette werk. mensen. Na
18 u., zat. na 12 u. Schaes-
bergerweg 43, Hrln. 045-
-724226.
Te huur in centrumKerkra-
de-West: WINKELRUIM-
TE, 40 m- en winkelruimte
60 m 2, of samen 100 nr.
Eventueel met boyenwo-
ning. Gunstige liggingen in
keurige staat. Te bevr. on-
der antwoordnummer 1254,
6400 VB Heerlen.
KAMER te huur in hartje
Hoensbroek voor rustige
mensen. Te melden na
12.00 u: 045-224509.
Te h. APPARTEMENT te
Kerkrade 045-454708.
Gemeub. KAMER te h.
centr. Heerlen, lfst. stud. of
ouder pers. 045-442192.
Te h. mooie ETAGEWO-
NING, wk. eetk. 2 slpk.,
w.c, keuk., douche, berg.
tel. tv-aansl., huursubs. evt.
gar. 045-310706 na 18 u.

Te h. gevr. FRITURE. Tel.
045-719254 na 22.00 uur.

WINTERTENTENSHOW.
In onze showroom staan 6
typen wintertenten opge-
steld. Ideaal voor de herfst-
vakantie en wintersport.
Isabelle. KIP, DWT, Sunti-
me. Snelle levering, vele ty-
pen uit vooraad leverbaar.
Beckers Caravans BV,
Handelsstraat 24. Sittard.

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.
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.
STOELMAITERIJ ver-
nieuwd rieten, biezen en ro-
tanstoelen m. gar. 045-
-418820.

a.

STATIONSTRAAT 31, Sit-
tard kabines-filmzaal, spe-
ciaalzaak verhuurt en ver-
koop pornovideocassettes
verk. v.a. ’ 22,50.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
app., ktv of computer de-
fektü! Garantie op de repa-
ratie. Geen voorrijkosten en
korting op onderd. Bel di-
rekt. 045-726206.
Koelkast- en DIEPVRIES-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230, 24 uur service,
Alg. MASSAGE dooi
charm. masseuses, van al-
les wat en nog veel meer!
045-228738 (Geen sex).

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.

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

320.320.24
Sex Hotline

De heetste lijn tussen
Moskou en Washington
06-320.320.22

Hot News
06-320.323.66
Na 21.00 u. Specials

50 et. per min.
CONTACTBURO Drrv
burg. Bemidd. privé-adr.,
kamerverh. Maaspaviljoen
a.d. Maasbrug. Roosteren-
Maaseik. Tel. 04499-3003.
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
PARADISO, Europaweg
Nrd. 158 Landgraaf. Ma.
t/m vr. v.a. 14.00 u t/m
02.00 u.
Escortservice VRAAGT
meisje. Na 19.00 uur 045-
-740511.

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.

I PRIVÉ Nathalie, Monika.
Tel. 045-723029.- Reis met ANGELA, Corina

1 en Yvon naar de 7e hemel

" van genot. 045-227734.- De NATIONALE Life Lijn,

" tel. 013-321395 7 dagen

" per week geopend.
[ B.A.G.D. GESLACHTS-; ZIEKTENBESTRIJDING,

" 24-uurs infolijn. Tel.
; 740136.

Love Line
Als je op al die gewone

'. lijntjes bent uitgekeken bel
mij dan eens. Roos.

: 06-320.320.61
Diana Escort

045-
-320905/321038

\ Met 6 sexy meisjes, ledere. dagvan 9.00 tot 02.00 uur.
i Ook in het weekend.

; Aaaahh!
06-320.321.66

\ mmh sex 50 et. p.m.
Spetters

\ 06-320.330.71
120 kanjers p. d. 50 c p. m.

Kanjers!

\ 06-320.330.72
■ Tatiana - 50 cent per min.

I Tieners
50 et. p. min. 06-

-320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender '89,
aansteker en stickers.

't
Stoeipoesje
320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11
320.325.11
; 50 et. p.m.

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-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut.
Non-stop SEXVERHALEN
Retinafoon 06-32032103,
50 et. per min.

Sexlijn 14
Debbie 14?

06-
-320.320.14

50 et. p. min.

_. __. dbcbmbb3-^^_^^\ i

/^PI-EEN - S*
Ro uwlonds\9^ erKing metBo^n) stem, K^^^_|S^Bb

En als zon lekker ding te intiem
wordt, neem je toch een lijntje met

zn tweeën...
Babbellijn

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

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

06-320.330.03
MARISKA, Chamilla, Elly
en Petra. Tel. 045-224621.
ESCORTSERVICE:
04490-23730. Maandag
t/m zaterdag van 20.00 tot
5.00 uur. (Nieuw: Sandra).
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24u.,
zat. 11-18 ü. Tel. 045-
-420042.
NIEUW Eva en Elvira. Tel.
045-419384.
Privé ISA v. ’75,-; ook
zondag (zaterdag geslo-
ten), tel. 043-214000.
Contactburo MAAS-
TRICHT. Bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
KATJA privé en escort
vanaf ’50,-; 11.00-23.00
u. Tel. 045-423608.

Dromen zijn bedrog,
hoewel ...

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Geleen
Tel. 04490-42313

Club 2000
Heren, opgelet! Nu 7 da-
gen in de week open, met
leuke jonge meisjes. Div.
mogelijkheden. Ma. t/m vr.
van 11 tot 24 uur, za. en zo.
14 tot 24 uur. Rijksweg-
Nrd. 22A, Geleen, 04490-
-42315.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo. RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448, Tevens ass. gevr.

**Nieuw**
*Love-sex*
*Love-sex*
*Love-sex*

50 cent per minuut. 06-

-320*325*24
Privéhuis

Club Exclusief
Lieve en sexy meisjes aarr-
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.
Nobel ESCORT ma t/m
vrij. va. 14 uur tel. 045-
-459597 alle mogel. aanwe-
zig!

★★★★★★★★★★

Zoenbabwe
06-

-32032522
50 et. p. min.

★★★★★★★★★★ .
Daved + Boy, Boys v. f
Boy's vanaf 14 uur. 045- '<■326370. t
PRIVÉ bij Anita. Ook zater- c
dags. 045-352543. 'JUAN (mnl.) privé + es- -cort, dagelijks vanaf 10.00
u. Tel. 045-257283.

Escort Discreet
045-311895

Assistente gevr.

\?ORM0BO)C\
PE -HEETSTE BOX r^iVAN NEDERUNP'X_J\

.taboes na 21.00 uur.(x&JjA
|06 320 320 SWYJ| \
KIJKOTHEEK Videoclub. i
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067. Nwe. films j
aanw. ;
NIEUW privé bij Jolanda 5
meisjes, o.a. 2 zusjes. |
04492-3198. (

rëmwm\
Regel met 13wildvreemden

de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

NATASJA, Corina, Elly,
Petra en Chamilla. Tel.
045-229718.
Niet lang hellen, Peter en
Pascal bellen voor uw
vrouwen te verwennen.
Tel. 045-728250.

06-320.325.58

06-320.325.57- <
L Lekker bloot k

50 cent per minuut ___\\

Nieuw Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

tevens meisjes gevraagd.

Wie weet, misschien maak je wel
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit praten
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn.

Bellen met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wan- (
neer je daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes

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

50 ct./min. 06-320.330.02

fisOEDKOPER F-T^^^
___Pfe. m** m m^l handen li__^U-^M-^v_T^^ l

■ .!■ 111 F"00*- \\Z 375,96 * 265.07 21°°
f236.8.

II %^^ I I____T ' 8000-"" 11%
f 357.90 782.01 I

%____! 9*9**^ 111.000,- 11.1* 69614 , 488.04 .»..« I
115.000,- * ~,60,23 f 813.41 64M5 8

Sm/A (»frt^ Overiiidensns,co gedekttou
Mr

L.■■rcMVEBGEUJI" I L:::^ —- '
\——' " " CMV BANK - BRUNSSUM - KERKSTRAAT

TELEFOON O4S-251043. OJ\ , vr—y—yr\n m-_ __ m. Il
Vanl7.oo-21.00uurenzaterdagsvan Yl/ll C=j \ k \V/ KXaIM900-i3oo_ur:o6-0227272Cgi'atis) j § v—«"-"-/U >-/ 1-*^~M
VOORDELIG,DISCREET EN SNEL OOK IËI JW l/rpHipt Wa__Lro
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN, y^/g WVV m *"»*«**■

Privéhuis MICHELLE, niet '■alleen spreekwoordelijk de i
beste, maar ook ... Veroni- 1
que, Claudia, Melanie, i
Joyce, Conny, Diane en
Blondy. Tel. 045-228481.

Ze dwingt je aan
haar voeten!

SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, soms
vernederend. Maar .

schokkend is ze altijd! |
Luister zelf! 50 ct./m. |

ENGELTJE wacht op ;
kerstman, ma. t/m vr. 13-;
23 u. Sittard 04490-28256. ,
Wees lief en breng een
roosje mee ROSITA. Tel.
045-721759.
Je lekkerste vrienden vind
je via gay! Date! Live: 06-
-32033018! (50 ct./m.).
!!! De live-afspreek-lijn !!!
Bel: 06-32032055 (50 c.
p.m.). Direct s-e-x-con-
tact...
FLIRT-LINE 33, voor direct
contact bel je 06-
-32032033!! (50 c. p.m.).

Sex Society
jonge meisjes

v.a. 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 cent per minuut

Privé + ESCORT, iedere
dag. Tel. 045-220866.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tevens meisje gevr. Tel.
045-228975.

GIRLS TALK
32032088

-___^é^^

Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

06-Ponio SM-Uta-ndbii-i-.

7

06 ■ 320.321.00 06-320.323.18_Lllilj7jl.Ulll «1.M..M

06 - 320.321.04 06 - 320.323.20
HÏH'IIH.WffI'II_____________ I 06-320.330.11
06 -320.321.14 zo ",fcem.i~i,ki,

MtH«M.tM
Lutttarefi 06-320 330.22

-."■■^,f'-'l ■l""I"'"ffifflliö [2___j__i______2___i I 06 - 320.321.08

■VlirYM ~.320:32~
Siüii
■U'H.'lH'tM 06 "0.3-!0 04
06 320.322( !_________!
.■WrWSSB! 06-320.320.11SS Eaannna
UKd_»i»-ta-«n 06 - 320.321.02

amamavajm Groapigwpfk

,-320 321. . ■Q_S______i
■1111 06-320.330.10 /

WaawamaammwÊammmmm mationarkwn m#t __s
06 - 320.321.17 *» «->"»■ lp*»

Hctpni _^/^!rtaW

Twee matrozen op pad...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et. p.m.

■i — jGrijp je kans en laat je eens opwar-
men door 9 frisse jongens!

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

Wordt het te intiem en wil je een onderonsje?
Vraag dan Bobby of hij jullie even apart zet. Alleen luis-

teren mag natuurlijk ook. 50 et/min.
06-320.323.01

★★★★★★★**
Nombre
Hombre *■

f
06- J32032023;

50 et. p. min. l«

★★★★★★★*A
06-nummerSj
Relax Lm';

Armanda * Gratis ff1 ~320.320.0^
De Zevendot

. Hemel J
Gratis surprisepak"! ie
320.320.0fj
Sex non-stoU
200 verhalen per !?320.320.(K
ÜLive setr
Relax Bo*
Strikt volwassene/. >320.324.0V

_________r__^s *CONTACTBURO ll *voor bemiddeling v. 3 |rsen. Tel. 04490-5092 1

leen. ■ b
Niet zo snel. 5

wil de hele n^Jdoorgaan! a

üErotifoon'u
■06-320.320.^

Luisteren naar meisje k
zich nergens voöj <*■

schamen. 50 et. P ri
Viditel pag. 3^')

..CONTACTENBUR^t,
L'Amour, privé-ad^ 0
middeling Heerlen-
-225237. _^jj
Nieuw bij Yvonne, de (

DECEMBERMAAND^kerstsurprise ’ 75," ],
Voor onze gastee
meisjes ontv. u nu
rie. Nieuwe meisjes ’ * i
ook 's zat. + zond ;
045-425100.

Pussy Ca*
06- |

320.320.Ö;
Hou je van verrass ir

50 et. p. m"
ZAKENMENSEN K
bij Buro Venus voC r
adressen. Zowel reQ j

landelijk. Inschr. v
vrouwen welkom- y
Brunssum. 045-2_JjSd
„DE JACHTHUT". * ï
rade-K'rade, Grenss' ,rf
Gabi, Regina, Karin.
Maria en Matina. M&-' I
20-4 uur. 045-46395^

Limburgs Dagblad



Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Beton
met uitzicht op beton.
Daar zitje mooi mee als
je moet 'zitten' in een
politiecel.

Om verveling en vandalisme legen te gaan

Krijtje voor
arrestanten

in Brunssum
In de gewone gevange-
nis valt het zitten wel
mee. Je mag wat meer
aan de muur hangen.
Bovendien heb je meer
aanspraak. Zeker in een
Huis van Bewaring.-
Denk maar aan het
pingpong-uurtje of het
biljart-kwartiertje. Of
aan het klassieke luch-
ten op de binnenplaats.

venal: met jezelf.
Dat in een dergelijke si-
tuatie de verveling kan
toeslaan, hoeft geen
verdere uitleg. En dat
die verveling soms kan
omslaan in agressiviteit
of baldadigheid; daar
hoeft ook geen acade-
mische scriptie aan ge-
wijd te worden.
Het Brunssumse poli-
tiekorps deelt dan ook
krijtjes uit aan arrestan-
ten. Doodnormaal oer-
krijt als psychologisch
wapen in destrijd tegen

Hartekreten ontbreken
evenmin. Zo staat op
vrijwel elke deur in dik-
ke letters: 'Ik wil naar
huis...'

„De verdachten zelf, zo
nebben we geconsta-
teerd, vinden het een
goed idee. En wij zijn op
die manier natuurlijk
van vervelende vernie-
lingen en daaraan vast-
zittende extra onkosten
af. Toch een prima op-
lossing voor een pro-
bleem, waar we al lan-
ger tegenaan hikken,"
klinkt het niet zonder
trots.

Dat de arrestanten ook
daadwerkelijk gebruik
maken van hun krijtje,
blijkt als de deuren in
het cellenblok open-
gaan. Allerlei krijtkunst
komt in het anders zo
steriele cellenblok te-
voorschijn. Van simpe-
le strepen, die de lengte
van het arrest aange-
ven. Tot portretten van
het liefje, dat ernstig ge-
mist wordt.

In een politiecel, waar
verdachten worden op-
gesloten in verband met
lopend onderzoek of in
afwachting van hun
voorgeleiding aan justi-
tie, moetje het echter 24
uur per dag stellen met
een paar 'enge' vierkan-
te meter, een betonnen
brits, een stalen gorgel-
toilet, vier kale en raam-
loze muren, een niet te
slopen plafond en bo-

verveling en vandalis-
me.
„Vroeger moesten we
om de zoveel maanden
de binnenkant van de
cellen restaureren, om-
dat continu in demuren
gekrast werd. Nu zijn
de deuren van de cellen
aan de binnenkant van
een krijtbord voorzien.
Daar kunnen de arres-
tanten hun fantasie of
agressie op botvieren,
zonder dat ze schade
aanrichten," zegt een
woordvoerder van het
korps in Brunssum. # Krijtkunst in het Brunssumse cellenblok. Oplossing voor een vervelend probleem.

Foto: CHRISTA HALBESMA

Bejaarden blijven binnen Politie vrij machteloos

Buurt Nuth
mikpunt
inbraken

Tijdens Roda JC-MVV
Agenten met
traangas in

ogen gespoten
Van onze verslaggever

KERKRADE - Twee agenten va-
deKerkraadse politie zijn tijdens d<
wedstrijd Roda JC-MWvan afgelo
pen weekeinde met traangas in di
ogen gespoten. De twee liepen lich
oogletsel op. Tevens gooide een an
dere man een geopende paraph
naar een agent en lokten die suppor
ters een vechtpartij uit. De drii
mannen zijn aangehouden.
De drie verdachten, twee suppor
ters van Roda JC en één van MVV
werden ingesloten op het politiebu
reau en na verhoor naai huis ge
stuurd.

Van onze verslaggever

" Een tot een 'vesting' omgebouwde woning aan de Boschweg in Nuth.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Justitie eiste nu dan ook zes weken
hechtenis en vier jaar ontzegging
van de rijbevoegdheid, met daarbij
een flinke boete.

Toen hij in 1987 voor de tweede keer
werd gepakt, had de Heerlenaar
zelfs twee onverzekerde auto's voor
de deur staan. Tijdens de zitting
bleek dat hij al eerdervoor hetzelfde
veroordeeld was. De officier van

Ook korte Engelstalige versie

Video van Wereld
Muziek Concours

Belgen slaan
er op los bij

Heerlense disco

NUTH - Bejaarden durven hun woningen niet meer te ver-
laten. Echtparen treuren om gestolen sieraden met dikwijls
emotionele waarden.* Gezinnen maken van hun villa een
veste door achterom ramen en deuren dicht te spijkeren, in-
dien zij een paar dagen elders doorbrengen. Voor deze angst
is dan ook alle reden. Want de woningen en auto's aan de
Boschweg, Europalaan en directe omgeving zijn de laatste
twee maanden het mikpunt van inbrekers: vijftien inbraken
en evenzovele pogingen tot diefstal.HEERLEN - Een moe-

der uit Heerlen heeft
één van haar twee kin-
deren ruim anderhalve
maand van school ge-
houden. Door de Heer-
lense kantonrechter
werd zij hiervoor giste-
ren veroordeeld tot een
boete van ’ 500, waar-
van ’ 350 voorwaarde-
lijk.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Zes Belgen hebben
zondagnacht bij een discotheek aar
de Heerlense Emmastraat drie dis-
cotheebezoekers in elkaar geslagen
De Belgen, gewapend met wiel-
moersleutels, wachtten het trio bui-
ten op. Van de zes daders werden ei
enkelen in de discotheek aangehou
den, de anderen in de omgeving
Een van de drie slachtoffers moesl
zich in het Heerlense ziekenhuis on-
der behandeling stellen.

Moeder houdt
kind thuis:
boete ’ 150

Anderhalvemaand van school

Van onze medewerker

Auto onverzekerd:
jaar niet rijden

het vervolgens met een
anderereden: haarkind
zou niet naar die school
willen, maar wel naar
een levensschool. Ver-
der was zij bang dat
haar zoon, zolang hij
nog naar die 'vervelen-
de' school moest, zou
gaan spijbelen. Ook
hierop had dc officier
van justitie zijn ant-
woord klaar. Hij had
van dc schoolde infor-
matie ontvangen dat dc
jongen wel altijd naar
schoolging en het zelfs
erg goed deed.

te laten branden en de gordijnen
dicht te trekken. Ook kunnen men-
sen die hun woning voor een of
meerdere dagen onbewoond achter-
laten, de politiepost bellen. De pa-
trouillerende agenten nemen dan

De politie geeft toe vrij machteloos
te staan tegen deze vrijwel dagelijk-
se inbraken. Meer danwat vaker pa-
trouilleren kan zij niet beloven.

„Het speurwerk wordt echter be-
moeilijkt door het dichte struikge-
was voor veel huizen en de talloze
vluchtwegen", verzucht wachtcom-
mandant Dietzenbacher. „Ik wil de
bewoners, indien zij hun huis verla-
ten, adviseren zo veel mogelijk licht

Over de, volgens de politie, hinder-
lijke bomen en struiken rondom de
bungalows vervolgt Dietzenbacher:

Privacy

„Iedereen wil de nodige privacy.
Meestal wordt die vrijheid ge-
creëerd door veel 'groen' te planten.
Maar nu blijkt dat al die bomen en
struiken een ideale beschutting vor-
men voor dieven en inbrekers."

ners aandoen. De politiegroep
Nüth/Beek trekt elk spoor zorgvul-
dig na, maar heeft nog niet een ar-
restatie kunnen verrichten.

De financiële schade passeert in-
middels de honderdduizend gul-
den, maar veel erger is het mense-
lijk leed dat de vandalenveel bewo-

meerdere malen een kijkje rond het
huis."

Hij eiste daarop de straf
van ’ 500, waarvan

’ 350 voorwaardelijk.
De rechter gaf de offi-
cier gelijk. Overigens
blijkt de zoon nog altijd
niet naar school te gaan.

"Zie verder pagina 14

HEERLEN - Een Heerlenaar is ver-
oordeeld tot vier weken hechtenis,
waarvan twee voorwaardelijk. Bo-
vendien mag hij een jaar lang niel
zelfrijden. Hij kreeg deze hoge stral
omdat hij voor de tweede keer te-
recht stond voor hetzelfde delict:
eigenaar zijn van een niet-verzeker-
de noch APK-gekeurde auto.

den. Bovendien bleek
tijdens de rechtzitting
dat de vrouw over een
auto beschikt, waarmee
zij het kind naar school
had kunnen brengen.

ken om 7.15 uur en dat
was volgens haar veel te
vroeg. Daarbij kwam
nog dat de leerling van-
af het station nog min-
stens twintig minuten
zou moeten lopen.

De scholier was van 10
oktober tot en met 16
november zonder opga-
ve van redenen afwezig
geweest. De moeder
verklaarde dat zij haar
zoon oorspronkelijk
ziek had gemeld omdat
hij een gebroken hand
had. Daardoor zou vol-
gens haar vervoer naar
de school heel moeilijk
zijn. De bussen vertrek-

Uitkomst enquête Voerendaal
Openbare school

start met twee
klassen in ’89

Levensschool
De moeder probeerde

De officier van justitie
vond dit geen goedere-

Duiven
\%r(duive)ei is gelegd: JoSi-
i V*;a 9 nu ook een kloeke wo-
[h^rn o Z^n duivenkweekcen-p Termoors in de steigers■fto? 2e"en.
fihrift een stapeltje bezwaar-
t u van de Stichting Be-

Landelijk
■"da-j °ors af te wijzen, zette de
"^ir*Van Voerendaal gister-

!eeTlaff*een dikke Punt achter

' *re die *n Termoors en
l J^ej s , 07ngeving ook letterlijk
Le (o°^ heeft doen opwaaien.
Hrw te 'schot in de herfst'Si '^n de raadsleden Mer-

iJ* toe? Sc'l'-eijen. O/riet college
<*<-. d vooral op wilde toezien

Simons zich
'ndu* dt aan de groothandel

dr*!!. enuoer- Anders tuerd het
met «’ en aan rijdende

l" stil Termoors.

Bomen

i*"c denk toch dat we maar
moeten

f*1- 'k Vind het toch wel ge-
*9 een boom met van die
Pjes vlak voor de deur en

staat er toch,"
Fintelman 's avonds

~*} haar man. Toen ze de vol-
?* morgen de gordijnen
71 deden zagen ze dat het ko-

\i.Vau een kerst-buitenver-
L ln9 niet meer nodig was.->J dat een goede gever de

*r" 1 reeds van lampjes had
V^ien. Nee, een snode boef"L, Qe boom voor het huis aan

' Kare. Doormanstraat in. "ssutti omgezaagd en mee-

Bomen(2)
71 soortgelijk geval in

waar een man met
> kerstboom over
} ventgenbacherweg liep.
~n "lijn oma gekregen", zei
iV°ngen uit Landgraaf toen

_
hr\°0r e P°^^e werd aange-

jHo n Toen de Landgrave-
-2 niet wist waar zijn oma

ton? werd hij met kerst-
ij vn al mee naar het politie-
I k ef*U in Kerkrade genomen.
j ftet bureau staat de kerst-
w, nu °P °*e ec'lte eigenaar te

' tt. ten- Qfzou die toevat-tg in

_
vnssu m wonen?
t

Koffie
CDA Limburg houdt

overdag in de Oranjerie vanV^iond om acht uur een dis-
'eauond over het milieul^ittopend op het komend

enr> dat bij het CDA in het te-
('jy.,staat van het milieu,

ers en geïnteresseerden
kljlen daar voor vijf gulden
in cc komen luisteren naar le-
é }fn "an onder andere depu-

en daaropvol-
'*H-i> unnen de aanwezigen
iV ernen aan een discussie.
o- Tr>m vijf gulden entree voor
-D4Vond ?
OQV?r9anisatrice, mevrouw

uit Maastricht. „Voorie,^°Pje koffie." Eén kopje kof-><lU>"^a en °°'c noa één in de
■i>i Le* Twee dus. En verder om
Itty. cctJe de kosten van de or-
'nn Sa'ie van deze avond op te
K_^t" Het CDA bezuinigt
'"tic ky zichzelf. Een contri-
liet ??rhoging binnenkort lijkt

UltQesloten.

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

’Ransdaal’
woedend

" Raadslid Winthagen
basisschool in de kernen Kunrade

klassen

VOERENDAAL - Omdat een en-
quête heeft aangetoond dat er in
Voerendaal wel degelijk behoefte is
aan openbaar onderwijs, zet het col-
lege alles in het werk om per 1
augustus volgend jaar de openbare
school te laten starten met twee

of Voerendaal wordt neergezet, on-
geveer 15 procent van alle binnen de
gemeente schoolgaande kinderen
juist deze school zal bezoeken. Bij
vestiging in Voerendaal kan men re-
kenen op een toeloop op termijn
van 150 tot 190 leerlingen.

Bloedspoor
verraadt dief

Duiven(2)
t^en 'don't worry; be hap-

> °Us ■ legde burgemeestery
H rprf

U daf Simons keurig en
efcorVnen omkleed een.ver-n vrijstelling moet indie-

i^e-n u. n duivenvoer te gros-
I i 'cm ant in het gewijzigde

hanT9splan is niet °P
<, n ?ff groothandel toege-

I- ?el is "^zondering op die re-

' kudt „ rnons ' mits hij zich
" l*1-Zn an- de te maken afspra-
*%. 0 " V; let, dan krijgt hij tik-
■i et tru,vinaers- >$n ats het
■■; 'n riante- we de vrijstelling
s^toiai, ülekriJg jeniet voor de
O^Us d'" verduidelijkte

! ? itJast
d

h bouwkeet die Simons
_fVt n_V Zlin duivencentrum

ol%>°ot, werd gisteravon
$%m Woord 1* Van-

r°U_ fc161 Simons u;el even bij

Niet alleen de mars- en show-
wedstrijden worden daarin uit-
voerig belicht, ook zijn er inter-
views te zien met gastvrijeKerk-
radenaren die gespannen muzi-
kanten uit vreemde werelddelen
voor enkele dagen onderdak ver-
schaffen. Tevens komen oud-
burgemeester Jo Smeets, een
dialect sprekende WMC-voorzit-
ter Bert van deWeijer, een Kerk-
raadse ondernemer (die er wel
bij vaart) en een Nederlandse di-
rigent die sinds jaar en dag een
Canadees korps dirigeert, aan
het woord.

Interviews

De videoband, die verkrijgbaar
is bij de boekhandels Winants in
Heerlen en Buck in Kerkrade,
kost 59 gulden en ligt daarvanaf
vandaag op de toonbank.

KERKRADE - De organisatie
van het Wereld Muziek Concours
in Kerkrade beschikt over een
professioneel gemaakte video-
reportage over het één keer in de
vier jaar terugkerende muziek-
festival. Een audio-visueel be-
drijf uit Heerlerheide heeft een
tien minuten durende en Engels-
talige video-presentatie gemaakt
die toegestuurd zal worden aan
geïnteresseerde muziekgezel-
schappen over de hele wereld.

Kerkrade en diens voorganger
mr Jo Smeets.

De Heerlenaar protesteerde heftig
tegen de volgens hem veel te hoge
eis. Hij zou met omscholing bezig
zijn. Ook beloofde hij beterschap.
Rechter Freijters gaf hem de gunst
van de twijfel en veroordeelde hem
tot twee weken cel en een jaar niet
rijden.

HEERLEN - Door vanaf de Kemp
kensweg een bloedspoor te volgen
is de Heerlense politie er gistermid-
dag in geslaagd een inbreker in de
kraag te grijpen. De man had ever
tevoren uit een woning aan die
straat een radio gestolen. Vanaf de
woning liep een bloedspoor in de
richting van het station. Dit volgend
trof de patrouille op de Laander-
straat de man aan met bloedende
handen en de radio onder de arm.

Tevens is er een 48 minuten du-
rende videoband over het jong-
ste WMC, nu driejaar geleden. In
deze uitgebreidere film probeert
cineast Sjef Van Eeeghem een
totaal-beeld te schetsen van het
concours. Die film werd gister-
avond tijdens een feestelijke bij-
eenkomst in de Hof van Eren-
stein op video aangeboden aan
burgemeester Jan Mans van

Uit het onderzoek, dat onlangs in
opdracht van de gemeente Voeren-
daal is verricht door het Instituut
voor Toegepaste Sociale Weten-
schappen in Nijmegen, blijkt dat
vlot 28 procent van de inwoners van
de gemeente Voerendaal kiest voor
openbaar onderwijs. Daarentegen
blijft dik 64procent geporteerdvoor
rooms katholiek onderwijs.
Bovendien is aangetoond dat, als de

f'e nu gunstig voor voorstanders
an openbaar onderwijs uitpakken-

de enquête was nodig om op niet te
weerleggen wijze inzicht te krijgen
in een kwestie die in Limburg, en
dus ook in de gemeenteVoerendaal,
buitengewoon gevoelig ligt, name-
lijk het (moeten) toelaten van open-
baar onderwijs. Vooral de CDA-
fractie in de Voerendaalse raad
heeft zich van het begin af fel tegen
het 'binnenhalen' van deze vorm
van onderwijs verzet.

VOERENDAAL - Woedend omdat
de raad uiteindelijk toch het VVD-
raadslid Ger Voogt benoemde in de
commissie van bijstand, scheelde
het gisteravond nietveel ofraadslid
Sjef Winthagen had zijn stoel naar
achter geschoven. De fractie Groe-
pering Progressief Ransdaal zag lie-
ver de heer Voncken in deze com-
missie. Winthagens fractiegenoot
Pierre Rademacher was zelfs ''zo
witheet dat hij aankondigde uit de
bijstandscommissie te stappen.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Dinsdag 13 december 19889
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Lieve moeder, zover wij konden.
zijn wij samen met jou meegegaan.
De laatstefase moest je echter
alleen doorstaan
Mamma, jewas een schat voor ons allen.
Je te moeten missen
zal ons zeer zwaar vallen.
Diep trots zijn wij. zon moeder.
schoonmoeder en oma te hebben gehad.
Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele dat zij
voor ons betekende, is. na een liefdevolle verzor-
ging thuis, in haar vertrouwde omgeving, na een
langdurige en slepende ziekte en een moedig ge-
dragen lijden, van ons heengegaan, onze lieve en
goede, zorgzame moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzus, tante en nicht, in de leeftijd van 74 jaar,
gesterkt met de h.h. sacramenten der zieken

Maria Elisabeth
Reinders

weduwe van

Hein Kosters
Landgraaf: JoKosters

Annie Kosters-Buurman
Pascal

Landgraaf: Elly Mijnders-Kösters
Jan Mijnders
Patrick
Familie Reinders
Familie Kosters

6371 AA Landgraaf, 12 december 1988
Kampstraat 55
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdg 15 december as. om 11.00uur in de pa-
rochiekerk van de H. Familie te Schaesberg-Veld-
straat, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op
het r.-k. kerkhof aan de Hoofdstraat.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake woensdag 14 december om 19.00 uur
in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.45 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Lieve
oma

we zullen jou heel erg missen
Patrick en Pascal

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor het
vele dat hij voor ons heeft betekend, delen wij u
mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze goe-
de en zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager,
oom en neef

Walter Wennekes
echtgenootvan

Riet Flokstra
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Riet Wennekes-Flokstra
Hoensbroek: Bert en Lea

Wennekes-Jeurissen
Heerlen: Karin en Ton

Debets-Wennekes
Familie Wennekes
Familie Flokstra

11 december 1988
Prof. Einthovenstraat 49
6431 VD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
donderdag 15 december om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maagd der Armen te Mariage-
wanden-Hoensbroek. gevolgd door de begrafenis
op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Woensdag as. om 18.30 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Mijn man, onze vader, is opgebaard in een der
rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat 100,
Hoensbroek; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I f
Heden overleed tot onze diepe droefheid, in de
ouderdom van 72 jaar, mijn lieve man, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Wiel Leenders
echtgenoot van

Tini Storms
Treebeek: T. Leenders-Storms

Voerendaal: Tilly Rut.jens-Leenders
Leo Rutjens
Joep, Christel

Bunde: Inka Opheij-Leenders
Jan Opheij
Anoek en Paul
Daniëlle en Engin
Simone, Mare

Eijsden: Thea Schillings-Leenders
Harrie Schillings
Inge, Fons
Familie Leenders
Familie Storms

6464 TA Brunssum, 11 december 1988
Schildstraat 53
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 15 december a.s. om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Barbara te Brunssum-Tree-
beek, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Wiel wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
woensdag 14 december a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wil Leenders
oud-adjunct-directeurvan ons college is gestorven.
Hij blijft in onze herinnering als de strenge leraar
met hart voor kinderen; als de organisator die altijd
werkte; als mens die probeerde rechtvaardig te
zijn.
Wij hopen dat hij de goede rust gevonden heeft.

Zijn oud-collega's van het
Coriovallum College

12 december 1988

I t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor het vele fijne
en goede dat hij tijdens zijn leven ons heeft gege-
ven, is na een voorbeeldig gedragen lijden, doch
vrij plotseling, voorzien van de h. sacramenten, op
de leeftijd van 67 jaar, van ons heengegaan, mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Wiel Ploum
echtgenootvan

Trudie Koonen
In dankbare herinnering:

Kerkrade: Mevrouw Trudie Ploum-Koonen
Bunde: John en Anny Ploum-Amkreutz

Yvonne en Mare
Familie Ploum
Familie Koonen

6462 XS Kerkrade, 10 december 1988
Maria Gorettistraat 90
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 15 december om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Maria Goretti te Nulland, ge-
volgd door de crematie in het crematorium te Heer-
len, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de overledene
herdacht in de eucharistieviering in bovengenoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 (gelegen op het terrein
van de Lückerheidekliniek) te Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met droefheid geven wij kennis dat na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor haar betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, in de leeftijd van 72 jaar, voorzien
van het h. sacrament der zieken, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Anna Maria Jozefina
Oellers
echtgenote van

Antonius Theodorus Otten
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Chevremont: A. Th. Otten
Kerkrade: Otto Otten

Antoinette Otten-Thomas
Antoine, Esther
Marcel

Kerkrade: Jan Otten
Rinie Otten-Hogewoning
Yvonne, Jos
Marco

Heerlerbaan: Marian Meertens-Otten
Bianca en Ramon
Familie Oellers
Familie Otten

6464 XX Kerkrade, 11 december 1988
Pastoor v.d. Heydenlaan 56
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 16 decembera.s. om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St. Petrus Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 15 december a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I r
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, nam God heden, na een kortstondige ziekte,
tot Zich, voorzien van de h.h. sacramenten der ster-
venden, in de leeftijd van 67 jaar, mijn dierbare
man, onze goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Wiel Habets
echtgenoot van

Maria Brouwers
In dankbare herennering:

Simpelveld: Mevrouw M. Habets-Brouwers
Simpelveld: Marleen Brauwers-Habets

JoBrauwers
Riek

Simpelveld: Annie Maar-Habets
May Maar
Familie Habets
Familie Brouwers

6369 VK Simpelveld, 11 december 1988
Nieuwe Gaasstraat 13
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd doorde begra-
fenis, zal plaatshebbenxsp donderdag 15 december
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Simpelveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Woensdagavond om 19.00 uur zal, mede ter intentie
van de overledene, een h. mis worden opgedragen
in voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De plechtige eerste jaardienst voor mijn echtge-
noot, vader en opa

Johan Sommer
zal plaatshebben op donderdag 15 december a.s.
om 19.30 uur in de parochiekerk H. Geest te Mee-
zenbroek-Heerlen.

Mevr. M. Sommer-Zee
kinderen en kleinkinderen

I ~ IBedroefd delen wij u mede dat heden, toch nog on-
verwacht, van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, in de leeftijd van 77 jaar,mijn lie-
ve man, onze dierbare vader, schoonvader, opa,
broer, schoonbroer, oom en eef

Johannes Verhoeven
echtgenoot van

Antonia Oerlemans
Maastricht: mevr. A. Verhoeven-Oerlemans

Stem: J. Verhoeven
R. Verhoeven-Arts

Boxmeer: M. Peters-Verhoeven
M. Peters

Doenrade: H. Verhoeven
M. Verhoeven-Gorissen
en al zijn kleinkinderen
Familie Verhoeven
Familie Oerlemans

6224 TRA Maastricht, 12 december 1988
Tillystraat 15
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 16 december om 11.30 uur in de St.-Gui-
lielmuskerk te Oostermaas-Maastricht, gevolgd
door de crematieplechtigheid in het crematorium
Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, op don-
derdag as. om 18.45 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
van Dela, Symphoniesingel 40, Maastricht; bezoek
heden, clinsdag, van 17.00 tot 17.45 uur en woens-
dag en donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden, op 62-jarige leeftijd, van onze ver-
vroegd uitgetreden medewerker, de heer

Gerrit Elings
In een dienstverband van ruim 32 jaar heeft hij zijn
volle inzet en werkkracht als depothouder te Ge-
leen, aan ons bedrijf gegeven.
Wij zullen met veel respect en dankbaarheid aan
hem terugdenken.

Directie, personeel
en gepensioneerden
Grolsche Bierbrouwerij N.V.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voo ">,

fijne jaren die wij samen met hem mochten 'ven, geven wij u kennis, dat plotseling is overle
in de leeftijd van 67 jaar,gesterkt door het h. oli'
mijn lieve man, vader, schoonvader en opa, "broer, zwager, oom en neef

Huub Van Noorbee
echtgenootvan fj

Mia Vos
Wij bevelen hem in uw gebed aan. b<Schaesberg: Mia Van Noorbeek-Vos 0tVoerendaal: John Van Noorbeek

Lenie Van Noorbeek-RobW E
Ron e;
Familie Van Noorbeek _(
Familie Vos 0

,
6372 CX Landgraaf-Schaesberg, 10 decemberI *Hoofdstraat 327
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden wo'*"
op donderdag 15 december a.s. om 10.00 uurii
dekenale kerk van de H.H. Petrus 'en Paulu
Schaesberg, waarna aansluitend de crematie
plaatsvinden in het crematorium te Heerlen,
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in dekerk. Geen condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan Huub, woeni
14 december a.s. om 18.45 uur, aansluitend av'
mis in voornoemde dekenale kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwk*
van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32. N
wenhagen, dagelijksvan 18.30 uur tot 18.45 u^
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen,
lieven deze annonce als zodanig te willen besd
wen.

t JosephDe la Brassinne, oud 92 jaar, weduvvi]
van Maria Ramaekers. Maastricht. Corr.adl

Kast. Hillenraadweg 15A, 6222 XL Maastricht!
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdaljL
december om 11.00 uur in deparochiekerk vanf*
Hubertus, Boscherveld-Maastricht. SchrifW
condoleren achter in de kerk. -e

tl.ambèr Jalhay,oud 85 jaar,echtgenootvan If*Willems. Maastricht, Willem Vliegenstraa.t %
Corr.adres: Anemonenstraat 19, 6214 VM Nty;
tricht. De uitvaartdienst zal plaatshebben wo 4dag 14 december om 11.00 uur in de parochieel,
van het Onbevlekt Hart van Maria te Mariab#JMaastricht. Er is geen condoleren.

I t INa een leven dat werd getekend door goedheid, oprechtheid, eerlijkheid
en eenvoud, heeft de Heer, toch nog onverwacht, tot zich genomen, ge-
sterkt door het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 80 jaar, mijn in-
niggeliefde man, mijn zorgzame vader, schoonvader, opa, onze dierbare
broer, zwager, onze oom en neef

Dirk Rosielle
begiftigd met de eremedaille in zilver

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Marieke Schaver von Augenburg
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlerheide: R.O.M. Rosielle-Schauer von Augenburg
Valkenburg a/d Geul: Tonny Smeets-Rosielle

Sjef Smeets
Mirjam en Mare
Yvette en Luciano
Familie Rosielle
Familie Schaver von Augenburg

6413 EV Heerlen, 10 december 1988
Wannerstraat 167
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 15 de-
cember as. om 12.00 uur in deparochiekerk van St.-Cornelius te Heerler-
heide, waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentievan onze dierbare overledene, woensdag 14
december as. om 18.45 uur, aansluitend avondmis, in voornoemde paro-
chiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de chapelle ardente van de ver-
pleegkliniek te Heerlen, dagelijks van 14.00 uur tot 16.00 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

eï
4- Vic Rienstra, oU' '°1 jaar. Maastfl' Je
Middenstraat 4. 0,,
adres: Adelbert
Scharnlaan P.20, 'EV Maastricht. De'
matieplechtigheid
heden, dinsdag 13
cember, om 15.30
in het crematorium
dermaas, Vouersh"
te Geleen. Er is i
condoleren.

4. Marie Welters. 't 81 jaar, echtge'
van Caspar RW
Maastricht Ambaf
weg 38. Corr.ad'
Vleeshouwersdreel
6216 PV Maastricht
uitvaartdienst zal *den gehouden dof1'
dag 15 december
11.30 uur in de R
chiekerk van St.- 1

resia te Maastricht
is geen condoleren.

tLeonardus C'
oud 86 jaar, we*

naar van Agnes _
ten. 6216 VL W
tricht, Tichelstraa'
De uitvaartdienst
worden gehou
woensdag 14 dccc&
om 11.00 uur in df
rochiekerk van Tnf
Hart, Koepel
Scharnerweg, "
tricht. Er is geen
doleren. ,

Discriminatie vrouwen
in Kruiswerkfuncties

Proces tegen Groene Kruis Noord-Limburg Limburg is het oneens met de con-
clusie dat van discriminatie sprake
is.

Volgens de vroegere werkgeefster
van Simmes heeft de administra-
teur in het verleden een hogere
waardering gekregen, omdat hij als
eerste aanspreekbaar is voor de or-
ganisatie. Achteraf is dat niet in alle
gevallen geheel juist geweest, maar
de situatie is historisch zo gegroeid.
De betrokkene kan te hoog zitten,
maar de situatie moet gehandhaafd
blijven, omdat men niet terug mag
in loon.

Aanspreekbaar

Duitse kerstmarkten in trel
Volgens de werkgeefster maakt het
kruiswerk geen verschil in belo-
ning. De administrateur kan name-
lijk net zo goed een vrouw zijn en de
post van hoofdwijkverpleegkundi-
ge kan door een man worden ver-
vuld. De NVM zal er minister De
Koning (sociale zaken) op wijzen
dat hij geen cao's bindend moet ver-
klaren, die discriminerend zijn.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De voormalig
hoofdwijkverpleegkundige
Friede Simmes spant een
rechtszaak aan tegen haar
vroegere werkgeefster, de re-
gionale vereniging Het Groene
Kruis in Noord-Limburg. In-
zet is dat vrouwen met top-
functies in het Kruiswerk wor-
den gediscrimineerd ten op-
zichte van mannen. Ze krijgen
minder betaald dan hun colle-
ga's die gelijkwaardig werk
verrichten.

pleegkundige, die lid is van de
NVM. In het managementteam was
één man (die zich „manager" noem-
de), zonder verpleegkundige achter-
grond. Alle vier waren verantwoor-
delijk voor het totale beleid. Zij had-
den de dagelijkse leiding gedele-
geerd gekregen van het bestuur.

Het verschil was dat de manager,
ook wel administrateur genoemd,
vooral tot taak had het financiële
beleid te voeren. De overige teamle-
den bemandelden de zogeheten
zorginhoud. Maar bij het nemen van
beslissingen hadden alle vier een
even grote stem. De manager kwam
bij aanstelling in een hogere salaris-
schaal. Dat was dievan de directeur,
die hij verving.

Bij de functiewaardering die vorig
jaar van kracht werd, zijn de ver-
houdingen niet veranderd. Wel
werd de conclusie getrokken dat
het om gelijkwaardige functies
ging. Maar dit werd niet in gelijke
beloning vertaald. Volgens de Na-
tionale Kruisvereniging was daar-
voor geen geld. Advocaat Gabi van
Driem, die Friede Simmes' belan-
gen behartigt, vindt dit belonings-
systeem discriminatoir.

blok gezet, aldus de NVM: meepra-
ten aan de cao-onderhandelingsta-
fel of terugtrekken uit het overleg
en dan geen invloed meer hebben.

Gekozen werd voor onderhandelen.
Simmes was inmiddels naar de
„commissie gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij arbeid"
gestapt. Dat is een overheidscom-
missie die gratis advies geeft aan
mensen die menen ongelijk te wor-
den behandeld. Deze commissie
bracht twee keer advies uit over de
kwestie-Simmes. Zij vindt zelfs dat
de functie van hoofdwijkverpleeg-
kundige zwaarder is dan die van
„manager".

Volgens de commissie wordt in
deze gevallen zowel de Wet gelijke
behandeling mannen en vrouwen
overtreden als de Wet gelijk loon.
Met deze uitspraken bracht Friede
Simmes de NVM in het geweer.
Deze organisatie vond dat zij steun
moest geven. De zaak overstijgt de
individuele belangenbehartiging.
Ze kan gaan werken als een prece-
dent, waardoor alle wijkverpleeg-
kundigen en -verzorgenden er baat
bij hebben.

HEERLEN - De winkelcentra in de
Westduitse grensstreek trekken in
de weken voor Kerstmis opmerke-

liet maandag weten datzeker 30.000
Nederlanders het afgelopen week-
einde Diisseldorf hebben bezocht.

lijk veel Nederlandse kopers en kij-
kers. De grote topper blijkt Diissel-
dorf te zijn. Daar is veel werk ge-
maakt van straatversieringen in
Kerstsfeer en wordt een grootse
Kerstmarkt gehouden.

De stedelijke dienst voor toerisme

Een woordvoerder van de Neder-
landse Spoorwegen in Utrecht zei
dat de internationale treinen via
Arnhem en Venlo naar het Ruhrge-
bied met name naar Dusseldorf en
Keulen zeer fors bezet zijn. In diver-
se treinen moeten de reizigers staan.

Inmiddels is in Venlo de procedure
over deze kwestie voor de kanton-
rechter gestart. Behalve de NMV
steunt ook „Rechtenvrouw" Sim-
mes. Dit feninistisch proefproces-
senfonds betaalt de kosten als de
zaak niet wordt gewonnen.

De bussen van het Verenigd SJ
vervoer Limburg (VSL) van
len en Maastricht naar Aken V
regelmatig uit. Het treintje op °^Maastricht-Aken, dat een twe^dienst tussen beide steden °J
houdt en normaal weinig re' i
telt, kent in de Kersttijd inee*1'

rendabele bezetting.

Rendabel

Indien mogelijk worden deZe
nen verlengd.

Simmes werkt nu als docente bij de
Hogeschool Nijmegen. De zaak gaat
echter door. Niet alleen zij heeft en-
kele jaren minder verdiend dan
haar mannelijke collega, de mana-
ger die werk op eenzelfde niveau
doet, maar met haar situatie zijn
veel hoofdwijkverpleegkundigen te
vergelijken. Volgens haar gaat het
om een principe. Op forse lozing

cyanide betrapt

Bij bedrijf in Rotem Ook aan de grensposten H^j
Venlo en Vaals is de Kerst" ■duidelijk merkbaar. De direc'v
het in Kerstreizen gespecial's^
touringcarbedrijf Keiler in *i
graaf noemt de drukte heel b' A
lijk maar niet abnormaal. vt/
ken bij andere jaren. Opval' A
wel dat de reizen naar Duss 'fKeulen en Aken meer in tr*A
dan die naar bijvoorbeeldBr

terlopen waar lozingen
plaatsvinden mag hoog-
stens 0,01 milligram
cyanide per liter water
voorkomen. In Rotem
zijn eind vorige week
maar liefst 2.300 milli-
gram cyanide per liter
water gemeten. De
meeste betrokken dien-
sten menen dat het be-
drijf het afvalwater van
een spoelbad in de rio-
lering heeft geloosd.

„Het is toch te gek dat we in het hele
managementteam even zwaar werk
verrichten, maar dat er één man is
die meer verdient. Beter gezegd:
drie vrouwen, hoofdwijkverpleeg-
kundigen, die minder betaald krij-
gen", zo zegt Simmes in „Het Beter-
schap", blad van de Nederlandse
Maatschappij voor Verpleegkunde
(NVM).

Aken blijkt dit jaar bij de
landse bezoekers van de
markten minder populair °2p
aantal jaren geleden. Inge .j,
schrijven dit toe aan het ofl'p
van tal van Kerstmarkten ifl
Limburg.

Een woordvoerder van
de Vlaamse waterzuive-
ringsmaatschappij
heeft gisteren verklaard
niet in een ongeval te
geloven. Hij hoopt dat
het parket van Tonge-
ren nu' eindelijk „streng

Het bedrijf Alro heeft
een vergunning om
maximaal een milli-
gram cyanide per liter
water te lozen. In de wa-

gaat optreden tegen
dergelijke illegale lozin-
gen".

Het vergiftigde water
zou zo via een beek in
het Maasbekken zijn te-
recht gekomen.

HASSELT - Uit onder-
zoek is gebleken dat ten
gevolge van een lozing
bij het bedrijf Alro in
het Belgisch-Limburg-
se dorpjeRotem veel te-
veel cyanide in het
Maaswater zit dan toe-
gestaan. Op verzoek
van het parket in Ton-
geren is de exploitatie-
vergunning van dat be-
drijf voorlopig opge-
schort. Intussen is justi-
tie volop bezig met een
onderzoek naar de om-
standigheden waarin
vorige week de cyanide
in het Maaswater is te-
recht gekomen.

Advocaat Van Driem wijst erop dat
overwegend mannen bij het kruis-
werk werkzaam zijn in de top van de
andere schalen, directie en staf. Uit
CBS-cijfers blijkt dat 84 procent
van de wijkverpleegkundigen
vrouw is. De directie- en staffunc-
ties worden daarentegen voor 76
procent door mannen bezet. De re-
gionale kruisvereniging Noord-De vereniging ondersteunt de zaak

van de voormalige hoofdwijkver-

Steun

Overleg
Feit is dat er vanwege geldgebrek
nu twee zogeheten loonfijnen wor-
den gehanteerd: één voor deverple-
genden en verzorgenden en één
voor het overige personeel. De bon-
den hadden daar protest tegen aan-
getekend. Maar ze werden voor het

Limburgs Dagblad

Wegens de enorm gestegen
vraag met name bij ons
kantoor, zoeken wij drin-

fend woningen te k. tot
450.000,- in Geleen/Sit-

tard/Stein/Beek/Born e.o.
N.W.M. QUADEN, make-laar-taxateur o.g. Lid NVM,
Gelrestr. 4 Munstergeleen,
04490-19644.

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

Gazelle-fietsen 1989 uit
voorraad leverbaar en ATB-
fietsen en vuurwerk. Bert
REKERS, Willemstr. 85,
Heerlen, tel. 045-726840.
Te k. HONDA MTS 8200
km, niet opgevoerd, alsnieuw, ’ 1500,-; Spaarwei-
den 9 (Namiddagse Dries-
sen), Übach o. Worms, na 19
u.

Te k. HONDA MT 5, bwi.
'85. Mgr. Lemmenstr. 36.
Nieuwenhagen.

1

Te koop 2de hands BROM-
FIETSEN, bromfietsspe-
cialist Math Salden Lim-
bricht

PIANO'S en vleugels in alle
prijsklassen. Stemm., rep.,
verh., transp. H.J. Schet-
ters, Ford Willemweg 28,
Maastricht. 043-217700.
PIANOS te huur, spec.
huursysteem voor begin-
ners, van 1 tot 36 mnd., voor

’ 600-, Inl. 04490-45033.
Te k. MUZIEKCASSET-
TES (50 st.) + platen (7 al-
bums) tesamen ’500,-. 045-
-715580.

ii

m^^m^mmm^^^^^^^___
__WÊHÊkWffKkWtO^

St.-Maartenszee bunj
ZWEMPARADIJS. T
end vanaf / 225.'' I
02246-3109. Jk

ANTIEK van par^J
Mechelsekast, telefoflreau, bloementaiep* I
18.00 uur 045-21173y

_____\_____^_^aW
De massage van VkP
QUE is uniek!!! Te1'228481 (geen sex). ~

Düsseldorf absolute topper met 30.000 Nederlanden
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Weer valse
honderdjes

Handig pompje
helpt mensen die
urine verliezen

Van onze verslaggever
MEERSSEN - Gedeputeerde State
van Limburg gaan bekijken of de-

Milieucommissie vliegveld Beek:
’Ook negatief effect
baan onderzoeken’

uitbreidingvan vliegveld Beek voor
de Limburgse economie ook nadeli-
ge effecten met zich mee zal bren-
gen.

Gedeputeerde E. Mastenbroek be-
loofde dit gisteren tijdens een ver-
gadering van de Milieucommissie
Vliegveld Beek.

lijk wel economische winst opleve-
ren, maar veel minder dan altijd is
aangenomen. Hij twijfelt vooral aan
de toename van arbeidsplaatsen,
waarover de provincie steeds
spreekt. Volgens Claringbould gaat
de aanleg van de OW-baan aan de
anderekant ten koste van werkgele-
genheid in landbouw, toerisme en
woningbouw en zal de regio Beek
straks ook taboe zijn voor bedrijven
die een rustig gelegen locatie zoe-
ken.

Milieucommissie klaagt
weer over nachtvluchten

Mastenbroek: ’Vliegveld moet goodwill niet verspelen’

ontdekte tussen de dagop-
)W j engst van een supermarkt.

Jan Linders. Er werd tevens
<*n vals hondertje ontdekt bijac Rabobank in Heel, die daar-overigens te goeder trouw -■r *as ingeleverd door een klant.

honderd gulden ontdekt. Dit
*eer in Ittervoort waar de Ra-bobank het valse bankbiljet"

jïTERVOORT/HEEL - Op-
Jieuw zijn valse briefjes van

Na enkele minuten gaat devloeistof
uit het ballonnetje vanzelf weer de
andere kant op en sluit de manchet
weer af.

De hoge prijs van het apparaatje is
vooral veroorzaakt door de vele re-
search die er in is gaan zitten. Het
materiaal is silicone, dat vele jaren
zonder problemen in het lichaam
kan achter blijven en daar meestal
geen irritatie veroorzaakt en zelfs
volkomen onmerkbaar is.

Behalve in Maastricht wordt het
pompje ook ingeplant in het Dijk-
zigtziekenhuis in Rotterdam, het
Radboudziekenhuis in Nijmegen en
het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam.

De overige commissieleden lieten
gisteren weten weinig voor het ini-
tiatief te voelen. Volgens hen was
het niet aan de milieuiucommissie
om dergelijke opdrachten te ver-
strekken.Volgens hem zal de baan uiteinde-de economienaar dergelijke effecten

De commissie ging niet akkoord
met het voorstel van de heer Cla-
ringbould, om de Rijksuniversiteit
Limburg of een andere instantieop-
dracht te geven voor een onderzoek

Claringbould vond dat nodig om als
lid van de milieucommissie goede
afwegingen te kunnen maken. Zijn
stelling is dat beslissingen die
voortvloeien uit milieu-overwegin-
gen, gevolgen kunnen hebben voor

Clarinbould vindt dat met diverse
rapporten de voordelen van de OW-
baan ruim voldoende zijn belicht,
maar dat naar de keerzijde van de
medaille nooit zorgvuldig is geke-
ken.

MAASTRICHT - Het bestaat uit
twee dunne plastic buisjes, een
manchetje en een ballonnetje, en
het kost achtduizend gulden. Het
kan gemakkelijk in een gesloten
vuist, maar het is een uitkomst voor
mensen die door een defect van de
sluitspier van de blaas ongecontro-
leerd urine verliezen. Van di§ men-
sen zijn er ongeveer 800.000 in Ne-
derland, en naar schatting 80 per
jaar kunnen geholpen worden met
dit ingenieuze apparaatje, dat in-
middels al bij tien Limburgse pa-
tiënten werd 'ingebouwd.

leven

Het is aan de buitenkant niet tezien,
het werkt uiterst simpel, en mensen
met een aangeboren afwijking aan
genoemde sluitspier zijn er perfect
'droog' mee, voor het eerst van hun

Van onze verslaggever

Eerste paal
voor gebouw
belastingen

Niet alleen voor hen is de 'sfincter-
prothese', zoals het apparaatje heet,
geschikt, maar ook voor andere
groepen, zoals mensen die bij een
ongeluk een dwarslesie hebben op-
gelopen, kinderen met een open
rug, oudere mannen bij wie de pro-
staat is weggehaald, vrouwen die
last hebben van urineverlies wan-
neer ze niezen of hoesten. Inmid-
dels zijn de specialisten in de regio
wel op de hoogtevan de nieuwe mo-
gelijkheid, maar vooral patiënten en
huisartsen weten het soms nog niet,
en het was daarom dat dr. RA.
Janknegt, als uroloog verbonden
aan het Academisch Ziekenhuis in
Maastricht gisteren een persconfe-
rentie belegde.

VENLO - In Venlo is gisteren me:
enig feestelijk vertoon de eerste var
337 palen voor het nieuwe centraal
belastinggebouw geboord. Ih dit ge-
bouw zullen de belastingdiensten,
nu nog op diverseplaatsen in de sta-
d,in de toekomst ondergebracht
worden. Het nieuwe gebouw (10.000
m2) dat medio 1990 opgeleverd
moet worden gaat inclusief de in-
richting ruim 30 miljoen gulden
kosten.Operatief

*.rr.n oc|k de voorzitter, gedepu-ac Mastenbroek, vond dat
e
,est Worden uitgezocht of de re-

'orrTan e beschikking niet te ruim
rMeh geïnterpreteerd door deg "thaven en haar gebruikers.

Van onze verslaggever
m - De Milieucommissie Vliegveld Beek gaat mi-
ft j'sterSmit-Kroes andermaal attenderen op overtredingen 'van

e nachtvluchtenbeschikking, die nog steeds bijna dagelijks
'I °°r de Rijksluchtvaartdienst boven 'Beek' worden geconsta-
teerd. _je commissie besloot hier gisteren toe op aandringen
0. an de heer J. Meys.

In het derde kwartaal van dit jaar
rinkelde daar 266 maal de klachten-
telefoon, ruim driemaal vaker dan
in dezelfde periode van vorig jaar.
Ruim 150 verschillende omwonen-
den beklaagden zich over geluids-
overlast, vooral van nachtvluchten
(175 klachten). Van de overige
klachten hadden er negentien be-
trekking op lesvluchten.

" De Lips-fabriek in Hoensbroek.

Belgen opgelicht
Blokjes hout
in plaats van
sigaretten...

Veruit de meeste klachten kwamen
uit Meerssen (110), maar ook men-
sen uit verderop gelegen gemeenten
als Heythuizen, Haelen, Susteren en
Sittard beklaagden zich over vlieg-
tuiglawaai in de nachtelijke uren.
Een opmerkelijke stijging vertoont
het aantal klachten vanuit Valken-
burg: 43 tegen twee vorig jaar.

Het geld komt van het Fensioèrl
fonds PGGM in Zeist dat het kanl
toor gaat verhuren aan het rijk. Bur]
gemeester J. van Graafeiland zei na
de ondertekening van de over]
drachtovereenkomst bijzonder tej
i/reden te zün dat in het nieuwe e__
bouw het districtskantoor Douane
Zuid-Oost-Nederland zal komen
waardoor een dreigende overplaat-
sing van de douane-diensten van
Venlo naar Eindhoven van de baan
is.

Het apparaatje wordt operatief aan-
gebracht. De manchet van de pro-
these wordt om de uitgang van de
blaas gelegd, het pompje wordt bij
mannen in het scrotum en bij vrou-
wen in een van de schaamlippen
'verstopt. In het hele apparaatje be-
vindt zich een vloeistof die onder
druk staat, juist voldoende om de
manchet gesloten te houden. Wan-
("eer de drager wil plassen gaat hij of
zij naar het toilet, knijpt tweemaal
in het pompje (vandaar dat het be-
reikbaar moet zijn), de vloeistof uit
de manchet vloeit via het pompje
naar het ballonnetje, dat ook in de
buikholte zit en de urine kan lopen.

Het nieuwe belastingkantoor wordt
gebouwd door Nelissen van Egte-
ren Bouwgroep in Venray.

FNV: investeringsprogramma veilig gesteld

Beleggers gaan
Lips overnemenDe werkgroep klachtenevaluatie

van de Milieucommissie wil voort-
aan, behalve telefonische meldin-
gen, ook schriftelijke klachten in de
statistieken gaan opnemen.

Schriftelijk

Lips zet met 570 werknemers ruim

’ 100 miljoen om. De vooruitzichten
voor dekomende jarenworden gun-
stig genoemd. Volgens een woord-
voerder van de Industriebond FNV
in Eindhoven geeft de aandelenwis-
seling blijk van vertrouwen in de
toekomst. Lips in Drunen is 1,5 tot 2
jaar geleden ingrijpend gereorgani-
seerd, waarbij de NIB een groter be-
lang in het bedrijf kreeg en de be-
langen van familie Lips slonken.
„Het was van meet af aan duidelijk
dat de toenmalige aandeelhouders
van het bedrijf af wilden," aldus de
FNV-bestuurder.

wordt gesproken over de mogelijk-
heid van een deelneming van 5 pro-
cent door het personeel.

Van onze correspondent
- De politiediensten

*> Belgisch-Limburg zijn ge-
tart met een onderzoek naar,en groep Nederlanders uit de

°üUrt van Maastricht. Zij zou-
,eh aan enkele Belgen'°opklare bestelwagens en
7aardeloze blokken hout -Vftnorad' als pakjes sigaret-
J*jn _

verkocht hebben voor 1
francs per lading. Het verzoek van Meys heeft vooral

betrekking op de mate waarin de
overschrijdingen met grote regel-
maat plaatsvinden. Bij 15 tot 20 pro-
cent van het aantal vluchten wordt
de toegestane geluidsnorm van 78
decibel overschreden. „We hebben
hierover al eens bij de minister aan
de bel getrokken. Nu de overschrij-
dingen blijven optreden, moeten we
dat nogmaals en forser doen", aldus
Meys.

tionale Investeringsbank en Libe-
ma. Lips heeft zich sinds 1986 ge-
concentreerd op de produktie en de
verkoop van scheepsvoortstu-
wingssystemen. In Hoensbroek
(circa 50 werknemers) heeft Lips
een machinefabriek waar schroeven
worden gemaakt voor de besturing

De nieuwe aandeelhouders worden
Parcom (30 procent), die het consor-
tium van maatschappijen aanvoert,
Flint Beheer (25 procent), NPM (25
procent), Nationale-Nederlanden
(10 procent) en drie directeuren van
Lips (5 procent). Met de vakvereni-
gingen en de ondernemingsraad

plan alle aandelen Lips United in
Drunen over te nemen. Die aande-
lenzijn nu nog in handenvan de Na-

Gunstig

Van onze redactie economie
DRUNEN/HOENSBROEK - Een
consortium van beleggings- en ver-
zekeringsmaatschappijen is van

van zeeschepen. Verder worden er
allerlei mechanische onderdelen
vervaardigd voor de hoofdvestiging
in Drunen.

Hij noemde de maatschappijen die
nu met Lips in zee gaan, van gere-
nommeerde komaf. Het feit dat er
beleggers bij zijn, is een bewijs dat
ze in het bedrijf geloven.Ook noem-
dede FNV-er het van belang dat een
investeringsprogramma, groten-
deels voor Drunen maar deels ook
in Hoensbroek terealiseren, nu ken-
nelijk veilig gesteld is.

Commissielid Claringbould vond
dat de luchthaven toestellen wat al
te gemakkelijk toestond buiten slui-
tingstijd op 'Beek' te landen. Als
voorbeeld noemde hij een Boeing
737, die om 1.02 uur was geland en
om 1.45 uur weer was opgestegen.

e Werkwijzevan de Nederlan-
*rs blijkt erg eenvoudig te, Jlh. Zij zochten in het telefoon-
tik het nummer van Belgi-
che restaurant- en café-exploi-

kpren* en werd een 'aantrek-
<j lUk zaakje' voorgesteld. Als
2p Belgen toehapten, konden

de grens) komen _>jj-naar de koopwaar die in
g n bestelwagen klaar stond.
au** doos vol sigaretten werd -
dp lewiJs _ opengescheurd. Na
j? betaling kreeg de Belgische

11 als blijk van vertrouwen
's de bestelwagen mee.

Plem regelt licht in
tuinkassen bij pieken

Experiment in Noord-Limburg:
st vereiste papieren bij de be-
Wèi agen ontbraken echter,
v ' bleek de wagen voorzien
bft een valse nummerplaat.

vendien bleek de auto rijpor de sioOp D e lading be-
ult*1? niet uit sigaretten, maar_, .. "onderden blokken hout,
Pa).f S-0P maat gezaagd en ver-
acht 'n sigarettenpapier. Net Claringbould vond dat een onge-

hoord argument.

Volgens vliegveld-directeur Messe-
link betrof het hier een lijndienst
naar Turkije en had de leiding van
de luchthaven het ongepast gevon-
den de tientallen inzittenden uren-
lang aan de grond te houden. Messe-
link vroeg begrip.

" p
st.afv.ng tot oplichting is niet
Pol . " aar"' zegt e Maastrichtse
u 'tle en dus wordt in Neder-
ëiso >\iets gedaan. Maar de Bel-
St ""Limburgse politiedien-

-1 Waarschuwen: „De Belgen
'ft ri^en beter uitkijken en niet
LQe val trappen." Justitie in
(jat glsch-Limburg vermoedt
S]a al een tiental Belgen het
do? fer is geworden. Toch
aa n de benadeelden zelden
dat

glft« van de oplichting, om-
§e]H

Ze de 's'garetten' met zwarta zouden hebben gekocht.

Mastenbroek vond dat alleen bij
hoge noodvan de nachtvluchtenbe-
schikking moest worden afgeweken
„anders verspeelt de luchthaven
haar goodwill in de buurt."

Volgens RLD-vertegenwoordiger
Coolwijk was in de lijst met overtre-
dingen niet een bepaalde lijn te ont-
dekken. De overschrijdingen wijtte
hij aan het verkeerd beladen van
toestellen en aan bepaalde weers-
omstandigheden. Meys nam met
dat excuus geen genoegen.

Verkeerd

Voor de Plem heeft dit beleid, dat al
sinds jaaren dag wordt gevoerd, na-
tuurlijk ook een belangrijk voor-
deel: door het gelijkmatiger ener-
gieverbruik stijgt het rendement
van de elektriciteitscentrales. Daar-
aan draagt ook het opmerkelijke
contract bij dat de Plem sloot met
de Vegla-glasfabrieken, even over
de grens bij Kerkrade.

leken wordt met het landelijk ver-
bruik. Overdag is het verbruik op de
piekmomenten in Limburg lager,
terwijl tijdens de daluren 's nachts
het verbruik duidelijk hoger ligt
dan het landelijk gemiddelde.

De afspraken tussen Plem en tuin-
ders zijn gemaakt in het kader van
een experiment. Na verloop van tijd
wordt bezien of deze werkwijze in-
derdaad leidt tot een vermindering
van het elektriciteitsverbruik op
piekmomenten. Het aan- en uitscha-
kelen van het licht wordt geregeld
door middel van geluidssignalen
die via het stroomnet worden ge-
stuurd.

veel aan het aftoppen van de piek-
belastingen overdag. Een bekend
voorbeeld is het gebruik van nacht-
stroom; een mogelijkheid om de
energienota te drukken door elek-
trische apparatuur 's nachts in
plaats van overdag te gebruiken.
Dat verbruik wordt apart bijgehou-
den (er moet dus een afzonderlijke
teller gemonteerd worden) en de
Plem brengt daarvoor een lager ta-
rief in rekening. Dat scheelt een
paar centen per kilowatt/uur.

schakelenvan het licht gebeurt via
afstandsbediening.

Ook naar de kleinverbruikers (zeg
maar de gezinnen) toe doet de Plem

door han brinkman

citeitsnet verzacht. Het aan- en uit-

de piekbelastingen overdag tot een

MAASTRICHT - De Plem heeft
met een aantal tuinders in Noord-
Limburg afspraken dat de stroom-
leverancier bij piektijden het licht
in de kassen mag uitdoen. Op die
manier wordt op momenten dat het
stroomverbruik in Limburg erg
hoog is, de belastingvan het elektri-

(minimum te beperken. De stroom-
Dezorger treedt in meerdere geval-
len op als zogeheten regiebedrijf:
het leverenvan stroom wordt als het
ware geregisseerd. Zo heeft de Plem
met verschillende grote onderne-
mingen in Limburg contracten af-
gesloten om de stroomlevering te
onderbreken.

In absolute cijfers uitgedrukt leidt
het contract weliswaar zowel over-
dag als 's nachts tot een hoger ver-
bruik. Maar percentueel gezien is de
invloed overdag te verwaarlozen,
omdat het stroomverbruik bij Vegla
dan in het niet valt bij het totale
stroomverbruik in Limburg. Dat de
glasfabrieken 's nachts evenveel
stroom nodig hebben, pakt danrela-
tief gunstig uit. Toch rekent de
Plem Vegla niet tot regiebedrij f,
omdat er niet sprake is van ver-
schuiving van stroomverbruik.

drijf
met het provinciale elektriciteitsbe-

het westen van Nederland werken
tuinders al langer met afspraken

via het bestaande elektriciteitsnet
ingeschakeld.

De duur van de stroomonderbre-
king varieert per tuinder, afhanke-
lijkvan deaard van de teelt. Sommi-
ge tuinprodukten kunnen langer
zonder licht dan andere. In ruil voor
het ongemak dat uit de afspraken
voortvloeit, genieten de tuinders
een aantrekkelijker stroomtarief.
„De Plem bespaart op de kosten en
dat is ons ook wat waard," aldus J.
Savelkoul, hoofd van de Plem-afde-
ling bedrijfseconomische zaken. In

Ook de gebruikers van boilers die
de Plem verhuurt, werken aan een
evenwichtiger verbruik van elektri-
citeit in Limburg mee. De Plem
heeft zon 50.000 elektrische boilers
in de verhuur, die in principe alleen
's nachts stroom nodig hebben om
het water in de geïsoleerde reser-
voirs op te warmen. Na 23.00 uur
worden ze groepsgewijs - eveneens
met behulp van toonfrequenties -

Pieken

"^ (ADVERTENTIE)

UNIEKE KERSTMARKT OP VERSBOERDERIJ

NAANHOF
de Randweg tussen Nuth en Hoensbroek, tel. 045-244724

■->. Aanbiedingen geldig di. - wo.

Mooie braadhanen 2 stuks nu samen 5.98

* X.erse hazebouten per kg nu 8.98
Malse konijnebouten per kg nu 9.98_ yerse kalkoenfilet per kg nu 11.98

* gehakt perkgnu 4.98Magere varkensrollade per kg nu 6.98
w Jpnge kaas per kg nu 8.98

Limburgse Vlaai alle soorten groot, per stuk 4.98
I^JWUiten perkgnu 0.75

SPECIALE KEBSTMABKTSTUNT
* Prachtige kerstbomen _ ~ _

-^^Kerststerren ,03672 2 stuks nu 7iOÜ

Het is volgens Savelkoul echter niet
goed om per definitie stroomver-
bruik van dag naar nacht te ver-
plaatsen. De technische mogelijk-
heden om de stroomvoorziening
steeds ingrijpender te 'regisseren'
nemen weliswaar toe, maar deskun-
digen bij de Plem zullen zich altijd
afvragen wat de zin van een nieuwe
toepassing is. „De kosten stijgen
naarmate je meer wilt doen, meer
wilt perfectioneren. Je moet niet
denken dat deze voorzieningen zon-

Zin

Volgens Savelkoul boekt het bedrijf

Succes

De afspraken met de tuinders pas-
sen in het streven van de Plem om

in Limburg behoorlijk succes met
dit beleid. Dat blijkt wanneer het
stroomverbruik in Limburg verge-

(ADVERTENTIE)

_■_._____■.___________-■ !|T—^-Al—■■-___■
De kleine zaak |^"""""^S_T^ Tl
met de __ï_______________rv^-____/ Igrote service -WÉBi^^^^^en grootste M BV 'i'__-ür>JBW

■ t_^_^_^_^__m__j_jg/m
Montuurkeuze ■ I20 meter ■ metde fKfgMKin de m Selectronic-fame-bar È IEmmastraat m ... „... ___

H_,_ m ___________________UAlleen bij ons deze __WVOOrbij superieure E^KcflAlgemene Bank *%%.%.%%,%%%%%%%%%%%%%%%%%%%*

STROOMVERBRUIK 24-10-1988 IN NEDERLAND—STROOMVERBRUIK 24-10-1988 IN LIMBURG *-"

" Het stroomverbruik in Limburg is evenwichtiger over dag en
nacht gespreid dan landelijk. Omwille van de vergelijking is
het verbruik in Limburg met eenfactor tien vermenigvuldigd.

Grafiek: KAREL GERRITS

der meer in alle geledingen toepas-
baar zijn," zegt hij, ook doelend op
d.e verschillen in spanningsniveau
op de kabelnetten.
Maar zijn opmerking gaat ook op
richting kleinverbruiker. Het goed-
kopere nachtstroomtarief geldt ook
in de weekeinden. De vraag is alleen
of je dan, in jevrije tijd, de was wilt
doen, drogen, strijken etc. Savel-
koul: „Je moet niet ten behoeve van
relatief weinig geld een heel levens-
patroon veranderen. De nadelen

moeten acceptabel zijn en daar ma-
ken wij ook goede afspraken over
de maximale duurvan de stroomon-
derbreking."

Een medewerker van zijn afdeling
staaft de woorden, terwijl hij een
zakcalculator tevoorschijn haalt.
„Het gemiddelde aandeel van de
elektriciteitskosten in het besteed-
baar inkomen van een gemiddeld
gezin komen de twee procent niet
teboven. De auto kost al gauw 17
procent."

limburgs dagblad |
Dinsdag 13 december 1988i11

provincie
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daar winkel je voor je plezier I

eldorado Spaubeek. elke
ionderdag DANSEN met
.rkest. Deze week Bonjour.
fel. 04493-4193.
2ENZAAM. doeerwat aan.
3el huw.rei.-bem.bur. Ge-
uk. 04498-54604 of 045-
-.11948.
De ~VRIENDENCON-
TACTLIJN ook voor reis-
genoten. Bel Arme, 070-
-.61959.
ALLEENSTAANDEN har-
:elijk welkom vanavond in
dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Orkest
Apollo Trio. Tel. 045-
-.52304.

Te k. CROSSMOTOR
Yamaha PW 80 voor kinde-
ren van 8 tot 14 jaar. 1 ir.
oud. z.g.a.n., nwjsr. / 2750-
-nu .1950,-. Tel. 04406-
-12289.

Te k. gevr. LPG-TANK v.
/olvo 360, 2 Itr. Tel. 04498-
-.5634.
Te k. Or>el KADETT 4-drs.
ij. '79. blauwmet. rad./cass.
\PK, i.z.g.st. / 2150.-. 045-
Ü0435.

Fe koop doorlopend div.ïoliandse en Duitse
.CHADEAUTO'S. Te bevr.
Ganzeweide 59, Heerlerhei-
le. Tel. 045-727711 en
Ü6475.
_.ebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Dpel, VW enz. Robby's
iHto-onderdelen. Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
BESTELLERS, bussen en
bedrijfsauto's, luxe auto's
?root en klein, verhoogd en
v/erlaagd, open laadbakken,
?nkel en dubbel cabines,,
jok diverse luxe auto's in
ille prijsklassen. Donny
Klassen 8.V., Meerssener-
weg 219, Maastricht. Tel.
143-635222 of 043-634915.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, tev. een goed
adres voor auto-onderde-
ten. Autohandel en sloperij
Gebr. Maat. Eindstr. 10.
Brunssum. tel. 045-258921.
In- en verkoop goede ge-
bruikte zomer- en WIN-
TERBANDEN met gar.
Passartweg 39, Heerlen,
045-222675.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's, sloop- of scha-
deauto's geen bezw. 045-
-723076 b.g.g. 045-727742.
Nu uw auto VERKOPEN
tegen contant geld.v.a. bwj.
'80, gespecialiseerd in Mer-
cedes. BMW, Opel, Ford.
Spuitwerk of defect geen
bezwaar. 045-414372, ook
's avonds.
Te k. gevr. loop-, sloop-,
SCHADEAUTO'S. Bet.
(400- tot .15.000.-. 045-
-422217.
RENAULT 5 TC. nw. mo-
del, bj. 2-'B6, le eig., als
nieuw, rood. Tel. 045-
-228469.
MINI 1000 HLE, bj. 6-'B4,
34.000 km. Tel. 045-228469.
GOLF diesel te koop, 1983,
_eer goed. Tel. 04451-1509.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
BMW 316 '87; BMW 316
autom. '85; BMW 320 i '85;
BMW 318 i *85; BMW 318 i
'81; BMW 524 TD '85; Mit-
subishi Colt GLX *87; Ford
Escort 1300 CL '87; VW
Polo coupé sprint '86; Opel
Kadett 13 S '85; Fiat Uno 55'84: VW Golf 1600 '83; Re-
nault Fuego GTL '81; VWDerby '79. AutobedrijfRéubsaet. Op de Vey 47-49.
Geleen. Inr.. gar.. fin. Tel.
04490-44944. Uw adres APK
keuring, alle auto-rep.
Gevr. schade- SLOOPAU-
TO'S. Tel. 045-411480.

I Opel OMEGA 2.0 I. '88; Ka-
dett 16 S GT, '85;Kadett 1.3
LS sedan, '86; Kadett 1.3
LS, '85; Kadett 1.2 LS, '85:
Kadett 1.2 S Hatchback,; '83; Kadett Caravan 1.2 S,

* '84 en '81; Corsa 1.2 S luxe,
'84; Fiesta 1.1 L, '83; Peu-. geot 405 GL, '82. Automo-
bielbedrijf Denneman.■ Raadhuisstraat 107, Huls-■ berg.- Te k. OpelASCONA diesel,
§ereviseerde motor, nieuwe

anden + uitlaat, bwj. '80,. ’ 2950.-. 04450-2826.
Te k. VW GOLF diesel,. i.z.g.st. bwj. "78. ’2450,-., 045-270856.
Te k. gevr. loop-, sloop- en; SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-■ burg! 045-254049.

| Opel KADETT '78, apk| gek., 100*7. in orde, mag ook,ruilen. Kasteellaan 58F,

' Heerlen..Te k. mooie Ford FIESTA
-KR 2. eind '82, i.z.g.st.,-’ 7500,-. Inr. evt. mogl. 045-
-316940.

lToyota COROLLA bwj.
1980, APK, vr.pr. / 1400,-.'Tel. 045-422217.

Fantastische Ford ES-
CORT KR 3. '80. Houwer
28. Landgraaf. 045-322123.
VW SCIROCCO GT type
'80, lpg, APK, / 3500,-. 045-
-720951.
Te k. Opel REKORD GL,
bwj. eind '85. 33.000 km, als
nw., /' 13.750,-. Inr. mogl.
Tel. 045-453572.
KADETT type 12 hatch-
back, '81, zeer mooi. Her-
longstr. 43. Heerlerbaan.
Te k. TALBOT type Simca
Sunbeam LS, bwj. '80,
APK, ’ 1500,-; Mercedes
280 E autom. bwj. '77. APK.
’320-,-; event. kleine auto
in te ruilen. Mariagewan-
denstr. 4, Hoensbroek, na
12.00 uur.
Te k. Honda PRELUDE..Kouvenderstr. 207 A,
Hoensbroek.
Tek. Opel KADETT hatch-
back 12N. bjw. '80. vr.pr.
>' 3750.-. Tel. 045-228283.
Koopie. Opel KADETT 12
S. 1978, ’BOO,-. Vullings-
weg 15, Heerlen(baan).
Mooie goed onderh. Toyota
STARLET de Luxe, bwj.
'eind. '78. vr.pr. / 1250,-.
Tel. 045-422610.
Opel ASCONA 16S. 4-drs.,
APK 13-12-'BB, zeer mooi,
vr.pr. ’1250,-. Tel. 045-
-422217.

Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f 100- tot
’5000.-. 04490-43481.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14.Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te koop onder garantie en
service: Ford Escort Ca-
briolet n.t. uitgevoerd '84;
Ford Escort XR3I, '84; Opel
Ascona. 4-drs.. '84; Ford Es-
cort XR3I. div. extra's, bj.
'84: Mazda 323 Aut., bj. '78;
Porsche 944. '85; Citroen
Visa. '86; Fiat Ritmo, '82;
Mitsubishi Galant, '81; Mit-
subishi Sapporo. '79 en '78;
VW Golf 1300, '83; Opel Ka-
dett Diesel, '83; Ford Mus-
tang, '80,4cyl.; JaguarXJS,
'77; en Datsun Sunny, '84.
Div. inruilers. AUTO P.
FRANKEN. Ganzeweide
59. Heerlerheide. Inruil, fi-
nanc. en garantie. Tel. 045-
-727711 of 216475.

Te k. FIAT bestelwagen
242-15 diesel, verlengd,

fesch. voor camper,
2500,-. Tel. 04490-43654.

Te k. Austin MINI Estate,
i.g.st.. 1980, ’2750-. Tel.
04490-25315.
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: Opel Kadett '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 Ü3; Fiat 127 '78; Alfa
Sud 1.5 '81: Mini 1000 '78;
Allegro 1300 '78. Inr. en fin.
mog. Dond. koopavond.

GELD NODIG? I
Fin.kantoor JORISSEN
Netto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 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 ’ 100000- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijstel-
ling 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. 9*)B_

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Schelsberg 54, Heerlen
Tel. 045-721781/724132
Lid Ned. Ver. Financierings Adviseurs N.V.F.

■ AFSCHEID NA22JAAl^^^^|I GALERYJRAN" I
gaat sluiten, en houdt daarom een

I TOTALE OPHEFFINGSUITVERKOOP I
in Perzische en Oosterse tapijten

I Alles met kortingen tot 70% I
beneden winkelwaarde!

I Alles moet weg, dus: OP=OP I
Certificaat van echtheid wordt bijgevoegd.

Verkoop: vanaf dinsdag 13 dcc. '88 t/m 23 dcc. '88.
Let op de koopavonden.

Valk Motel (v.d. Valk)
Terworm 10, afslag In de Cramer, Heerlen, tel. 045-719450

Ook zeer excl. zijden tapijten.
U kunt voor deze opheffing natuurlijk ook terecht in onze zaak te Geleen,

Galery „Iran", Rijksweg-C 3D, Geleen, naast Musica, tel. 04490-55003.
LET OP! Slechts 12 dagen. Hartelijk welkom, entree vrij!

Wij danken onze klanten in Limburg en omgeving voor het geschonken
__^^^^^^^vert_vuwer^_atw_nr^h£_^_y_°r^^
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Van de 75 Hans Andersvestigingen zijn deze 't dichtst bij U in de buurt:MAASTRICHT, Markt 4, tel. 043-210975. HEERLEN, Dautzenbergstraat 17b, tel. 045-712075.
SITTARD, Begijnenhofstraat 3a, tel. 04490-27298. ROERMOND, Hamstraat42, tel. 04750-16258. WEERT, Langstraat 63, tel. 04950-38390. VENLO, Markt 16, (achter

B» het stadhuis), tel. 077-545094._____ - ; —— _ — '
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I ■BB DE KONINKLIJKE LANDMACHT ZOEKT MET
W^M SPOED VROUWEN DIE EEN TIJDELIJKE BAAN

IN DE (PARA)MEDISCHE SFEER AMBIËREN.

Als organisatie met een omvang van maar liefst _ verpleegkundigen B
23.000beroepsmilitairen en 43.000 dienstplichtigen, lA Ais deKoninklijke landmacht er alles aan gelegen ~ geneeSKUnUlg VeTZOTgenUen
iedereen kerngezond te houden. (vooropleiding MAVO).

Daar zijn de zogenaamde Geneeskundige _ . , - , . ... ...
troepen voor. Belast met de zorg voor hygiëne, , _ Ben Je afgestudeerd, ofhoop je jestudie in 1989
inenting, kortom gezondheidszorg in debreedste af

t

terondf' dankan mvan dezevacatures .
zin des woords. interessant voor,e zijil

Frappant verschil met de burgermaatschappij is Vrouwen in de leeftijd van 18 0m 24 jaar(voor
deafwisseling van werkterrein. Datkan immers te artsen en apothekers t/m 31,aar), die zich voor een
velde, in de kazerne of in het militair hospitaal zijn. P^node,van 2**3 Jaarbest aangetrokken voelen
Improvisatie is iets waar de geneeskundige militair [ot f? anders dan ar}de[e I'moeten1'moeten zlch
plezier aan beleeft. beslist eens uitgebreid laten informeren, via

Net als het werken in teamverband uiteraard. bijgaande coupon. Dat loont ook de moeite als je
We hebben het over een sportiefbestaan; zo zul je g>z°ek bent "*«n andere (para)medische
in de eerste 8 weken van je 'militaire opleiding runene
zeker kennis maken met de stormbaan. En over ■ ■
kennismaken gesproken: na een kennismakings- I S£EE£"NC ,K zo SPOEDIG MOGEU,K DE VOOR m INTÏRESSA" I
periode van 2 tot 3 jaarbekijk jeof jetleuk vindt
om eventueel langer te blijven werken bij de I naamen voorletters: |
Koninklijke landmacht Het betreft hier namelijk ,
zogenaamde Korte Contracten voorvrouwen. ,_____ _ - «- I AUKfcD:. i,

____
--■ -Er werken nu al zo n 900 vrouwen bij de

Koninklijke landmacht Op korte termijn zijn er een
flink aantal vacatures voor de volgende functies: i K>STCOO£:

- fysiotherapeuten I geboortedatum: m/v ,— |_ o-PYiPPclruvirlicr Inhnrn-urpyi I dezecouponvoor_? december as. in een envelop zonder post- 4.
g£ntlDK\AllVU](t IUUUI UIH.Cn ZEGEL ZENDEN AAN: AFDELING PERSONEELSVOORZIENING/SECTIE 111111 .. . . , . , 1. i /■ ■ I " 1 " I IN.ORMATIEVERZORCING.ANTWOORDNUMMER3S.2SOIXADENHAAC. (t___\(klinisch chemisch analist or microbiologisch Ish 121113 Ikl _-1 .«f.

i .
; ::yy.y __^^^______ _ _
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Receptie
bisdom

MAASTRICHT - Van drop-out tot
drop-in. Voortijdige schoolverlaters
van meet af aan opvangen en op het
spoor zetten van ofwel een andere
studierichting ofwel een gerichte
beroepsopleiding met reëel uitzicht
op een baan. Deze doelstelling heeft
het GAB Maastricht gestructureerd
vertaald in een project om het ko-
mende jaar het aantal jeugdwerklo-
zen binnen zijn regio tot een mini-
mum te reduceren. Het GAB wil op
die manier een halt toeroepen aan
de jaarlijkse toestroom van 750 tot
1000 jongeren dieop school afhaken
en als ongeschooldein de uitzichtlo-
ze situatie van langdurig werkloze
terecht komen.

Van onze verslaggever

GAB-directeur Gerard Smits: „Jon-
geren zonder voltooide opleiding
vormen de harde kern van de werk-
loosheid. Die komen praktisch niet
meer aan de slag doordat de tijd van
ongeschoolde arbeid in het bedrijfs-
leven voor goed tot het verleden be-
hoort. Een opleiding op het niveau
van lager beroepsonderwijs is te-
genwoordig het allerminste vereiste
om nog een plaats op de arbeids-
markt te verwerven. Vandaar dat
wevoor ons nieuw project de beno-
digde deskundigheid hebben gemo-
biliseerd om dit ernstige probleem
gestructureerd te gaan aanpakken."

Daarnaast wordt een gevarieerd
scholingsprogramma voor werkloze
vrouwen geïntensiveerd met een ac-
cent op het technisch onderwijs. Dit
geldt ook voor de oudere langdurig
werklozen, waarvan het aantal
ouder dan 40 jaar toeneemt. Voorts
gaat het GAB meer inspelen op de
werkgelegenheid binnen het Mid-
den- en Kleinbedrijf. Het volgend
jaar wordt het Informatiecentrum
van het GAB geëlectroniseerd,
waardoor een aanmerkelijk doelma-
tiger inzicht in vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt kan worden ver-
schaft.

Om meer bedrijfsgerichte opleidin-
gen te bewerkstelligen lopen in
Maastricht reeds vakdocenten één
dag per week stage bij verschillende
bedrijven.

Het project vormt een onderdeel
van het beleidsplan van het GAB
voor het 1989, waarvoor in totaal
zon vijfmiljoen gulden is uitgetrok-
ken. Zo wordt om de belangstelling
voor de industriëleambachten opte
vijzelen in samenwerking tnet het
bedrijfsleven een intensieve voor-
lichtingscampagne gestart bij de
achtste groepen van de basisscho-
len. Daarbij worden op een speelse
en toegankelijke manier de moge-
lijkheden van het lager beroepson-
derwijs geëtaleerd.

beidsmarkt. Het GAB Maastricht
heeft voor deze aanpak, die een no-
vum is voor ons land, een bedrag
van zeven ton uitgetrokken.

Duitsers aan grens gepakt
fi^MOND/SWALMEN - De

I^Politie Swalmen en de Centrale
n n^*Post Roermond hebben in
„ °ht Van vrijdag op zaterdag, bij

(nsrens met Duitsland in Swal-
' 2^s Duitsers aangehouden.

*t e Vertraden de Vreemdelingen-
Jt n één van 'len de Vuurwapen-
%tf £ laatste, een man uit Düssel-
Jto een traangasbus in zijn

IL °ntr°le-actie duurde van vrij-
hd t

°nd tien uur tot zaterdagoch-
brd-_Wee uur- In die vier uur tijd
ird '" totaal 23 auto's gecontro-

De werkgroep is verder tot de con-
clusie gekomen dat de samenwer-
king tussen de verschillende deel-
nemende landen dreigt te verwate-
ren. Men is overeengekomen dat de
verschillende tracés op 15 mei 1993
klaar moeten zijn, als ook de Ka-
naaltunnel voltooid is. Het is echter
gebleken dat de verschillende lan-
den inmiddels allemaal een ander
tijdschema aanhouden waardoor
het zeer de vraag is of de streefda-
tum gehaald wordt. Hans Gluch,
voorzitter van de Duitse Kamer van
Koophandel, zegt hierover, 'zeer be-
zorgd en ontgoocheld' te zijn. Hij
benadrukte dat het projekt 'als een-
heid beschouwd moet worden, die
niet opgesplitst of onderverdeeld
mag worden.
Tenslotte legde de werkgroep er
nogmaals de nadruk op dat het pro-
jekt, vooral vanwege 'haar Europese
dimensie' door de Europese instan-
ties bevorderd moet worden. Zij
verwachten van deze instanties dan
ook dat zij samen met de verschil-
lende landen zo snel mogelijk de
realisatie van het spoorwegennet
mogelijk moeten maken. Boven-
dien zouden deze instanties met een
financieringsplan moeten komen.

L" s de Mase, voorzitter van de
t^groep heeft verklaard dat de
I „ Ve beslissing over de plaat-
I waar de tracés Brussel/Aken en1 »sel/Kanaaltunnel januari vol-L Jaar genomen moet zijn. Vol-
Bik m's de oorzaak van de late
Hit üng vooral te wijten aan de
ftwi "**et is niet zo dat BelSiëJiid alleenkan dewetgeving het
!*SfV niet volgen", aldus Moens de

Het GAB heeft daartoe als het ware
een "hot line" uitgelegd naar het on-
derwijs om te voorkomen dat een
niet-leerplichtige scholier, die om
welke reden ook afzwaait, als een
uitkeringsgrechtigde kansloze lan-
gere tijd doelloos in de maatschap-
pij verzinkt.Muziekbondin de

clinch met fiscus

Over dienstbetrekking dirigenten
Vijf jaar

Steunpunt
Vrouw en Werk

Als argumenten noemt de bond
eerdere uitspraken van recht-
banken over deze kwestie en het
ontbreken van enig fiscaal be-
lang, aangezien de fiscus de be-
lasting toch binnen krijgt via
loonbelasting of inkomstenbe-
lasting van de dirigent. Men
vraagt zich af waarom vrijwilli-
gers in verenigingen opgezadeld
moeten worden met gecompli-
ceerde loonbelastingaanslagen.

Bij de SocialeVer-rwingsbank in Maastricht heb-'
bdi afgelopen dagen nog geen
'n ars aangeklopt voor een,ploen. De recente uitspraak van
m, ntrale Raad van Beroep dat, krachtens de Algeme-
i'r en Wezenwet aan-
w* kunnen maken op een pen-
te eft 'n Limburg allerminsten stormloop geleid.

Van onze verslaggever

Weduwnaars
nog niet op

pensioenjacht’

De bond deelde op de algemene
ledenvergadering, afgelopen za-
terdag in Meijel, mee zo snel mo-
gelijk met een handleiding te ko-
men, met adviezen hoe de ver-
enigingen moeten handelen. In
december 1989 zal voor de recht-
bank in Den Bosch een proefpro-
ces dienen, dat definitiefuitsluit-
sel zal geven. Tot die tijd advi-
seert de bond zijn leden bezwaar
te maken tegen eventuele aansla-
gen.

HEERLEN - Het Steunpunt Vrouw
en Werk Zuid-Limburg viert don-
derdag 22 december in het Ther-
menmuseum in Heerlen het eerste
lustrum. Het steunpunt zet zich al
vijfjaar lang in om de positie van de
vrouw op de arbeidsmarkt structu-
reel te verbeteren. De lustrumvie-
ring begint om 15.30 uur met een
openingswoord door de Heerlense
wethouder van economische en so-
ciale zaken, J. Andriesma. Aanslui-
tend is er een lezing over vrouwen
in technische bedrijven. Om 16.30
uur begint een receptie.

Steekproefsgewijs hebben onge-
veer honderd Limburgse blaas-

Van onze verslaggever
HEERLEN - Er is enige beroe-
ring ontstaan binnen de Lim-
burgse blaasmuziekwereld naar
aanleidingvan diverseacties van
de fiscus. Deze acties komen
voort uit de opvatting van de be-
lastingdienst, dat de dirigenten
bij deverenigingen in loondienst
zijn.

Daaruit kan onder meer voort-
vloeien dat de leerling naargelang
zijn vooropleiding en capaciteiten
kiest voor een andere schooloplei-
ding die hem of haar meer aan-
spreekt ofvoor een praktijkgerichte
beroepsopleiding, toegespitst op de
concrete mogelijkheden van de ar-

Zodra een leerling het laat afweten,
wordt dit gemeld bij het GAB. In
dat geval komen een onderwijs-
kundige, een beroepskeuze-advi-
seur van het GAB en een arbeids-
marktdeskundige als een team in
het geweer om in overleg met die
scholier, zijn of haar ouders en in sa-
menspraak met de betrokken do-
centten) een ander perspectief te
bieden.

orkesten afgelopen maandeneen
schrijven in de bus ontvangen,
waarin hen wordt opgedragen
een loonbelastingkaart in te vul-
len met het honorarium van de
dirigent. De Limburgse Muziek-
bond, die van mening is, dat er
van een dienstbetrekking tussen
een dirigent en zijn vereniging
geen sprake is, heeft zonder suc-
ces bij de Inspectie Loonbelas-
ting aangedrongen af te zien van
verdere acties.

Prof. dr Joep Geraedts in Maastricht: van patiënten op een wachtlijst ko-
men te staan. Patiënten blijven dan
op twijfelachtige gronden versto-
ken van medische zorg."

Het embryo is geen persoon, dat is
daarbij de kernzin. Geraedts en De
Werd zijn van mening dat er geen
wezenlijk verschil is tussen pre-em-
bryo's die 'overschieten' bij reageer-
buisbevruchting en pre-embryo's
die speciaal worden 'gemaakt' voor
wetenschappelijk gebruik. „Het is
misschien vanuit politiek perspec-
tief of als symbolisch gebaar begrij-
pelijk," meent ' Geraedts. Maar
ethisch is het aanvechtbaar.

Geraedts en ook De Wert wijzen er
op dat belangrijk wetenschappelijk
onderzoek in dienst staat van IVF;
zo zal het mogelijk worden het pre-
embryo te onderzoeken op geneti-
sche afwijkingen, alvorens het
wordt ingeplant bij de aanstaande
moeder. Maar: de cellen dievoor het
onderzoek worden gebruikt zijn
waarschijnlijk allemaal in staat een
individu te vormen en zullen niette-
min bij het onderzoek worden ver-
nietigd. Als dit ethisch verantwoord
is, is het hek zon beetje van de dam.
En wie kan daar tegen zijn?

En tot slot: zou je genoeg mensen
kunnen vinden die bereid zijn hun
eicellen af te staan voor weten-
schappelijke experimenten?

’Een pre-embryo is
nog geen persoon’

öcia*nS een WoOl"dvoerster van de
i ctl f\ Verzekeringsbank in Maas-
it (j *AJken de weduwnaars de kat
entr i * "^e uitspraak van de
om Raad van BeroeP wordt

veel. van alle kanten bestu-
_. T; "et is nu een politieke kwes-
a cht denk dat de weduwnaars
aa„.,en °P zekerheid vanuit Den
Igem' 2egt2ij*
ïkerh^J wordt verwacht dat die
tiefc n er komt' aangezien de po-
ar, d"a"Wel»Jks onder de uitspraak
11 kan V^ale Raad van Beroep
"hiiiVS Wel heeft de Kamer ver-
V7mogelijkheden om de
A\vT"aarspensioenen aan dedan te passen.
»orS et denkbaar dat de uitkering
an dp eduwnaars ten koste gaat
6r>sio °gte van het weduwen-
'r> da

etn'u°ok is het niet uitgeslo-
ot Pensioen afhankelijk
>als „ gerr>aakt van het inkomen,
Hg "u gebeurt bij een AOW-uitke-
ie noe°r mensen met een partner
ornen

g^en 65 jaar is. In Limburg
aars v enkele honderden weduw-
ing °or cc" pensioen in aanmer-

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Hij is enigszins
onthutst door de plotselinge belang-
stelling voor zijn activiteiten. „Het
is allemaal al behandeld in de tijd
dat de aanvraag werd afgewezen,"
zegt prof. dr Joep Geraedts, hoogle-
raar genetica en celbiologie aan de
Rijksuniversiteit Limburg in Maas-
tricht. „Ik wilde alleen nog eens op
een rijtje zetten welke vragen ik
graag beantwoord zou willen zien
op het symposium, eind van de
week in Maastricht." Want hoewel
hij goede gronden aanwezig acht
om menselijke embryo's te gebrui-
ken voor medische experimenten,
wil hij het ook niet maar vrijblij-
vend gaan doen. mening dat de wetenschappelijke

experimenten die hij beoogt zich
niet zullen uitstrekken tot in dat sta-
dium.

officiële mededeling
Q__§_b& WATERSCHAP,gpL ZUIVERINGSCHAP
JjßjS LIMBURG

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat vanaf 14 decem-
ber 1988 tot en met 13 januari 1989
op het kantoor van genoemd Zuive-
ringschap. Kapelaan Sarsstraat 2 te
Roermond, als mede op de secreta-
rieën van de gemeenten Kerkrade
en Maastricht voor een ieder ter in-
zage zijn gelegd de navolgende ver-
leende vergunningen ingevolge de
Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren aan
a. Eschweiler Bergwerks-Verein

A.G., Roermonderstrasse 63,
5120 Herzogenrath (BRD) voor
het lozen van opgepompt mijn-
water in de waterlossing, ge-
naamd de Worm te Kerkrade
(VBB-70);

b. F.N. Dingemans-Bakels, Neku-
merweg 25 te Maastricht voor het
lozen van hemelwater en huis-
houdelijk afvalwater in de water-
lossing, genaamd de Jeker te
Maastricht (VBB-161);

c. P. Dinjens, Meesenbroekweg 35
te Maastricht voor het lozen van
hemelwater en huishoudelijk af-
valwater in de waterlossing, ge-
naamd de Jeker te Maastricht
(VBB-167).

Binnen de termijn van de terinzage-
ligging kunnen belanghebbenden
tegen voornoemde vergunningen in
beroep gaan bij de Afdeling voor de
geschillenvan bestuur van de Raad
van State. Het beroepschrift - dat
geen schorsende werking heeft -dient ingesteld te worden bij de Af-
deling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, Kneu-
terdijk 22, 2514 EN Den Haag.
Voorts kan tot het einde van de be-
roepstermijn met toepassing van ar-
tikel 107 van de wet op de Raad van
State een verzoek tot schorsing van
de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening
worden gedaan bij de voorzitter van
de afdeling voor de geschillen van
bestuur van de Raad van State,
Kneuterdijk 22, 2514 EN Den Haag,
in welk geval de beschikkingen niet
van kracht worden voordat op dat
verzoek is beslist.
Roermond, 13 december 1988

Het dagelijks bestuur vnd.,
ir. B.C.E. Janssen, voorzitter,
mr. C.Th. Smit, secretaris.

<SE?nM?ND - Bisschop mgr Gij-
Hans 1 hulpbisschop mgr Caster-
tarjitj uden zondag 1 januari de
'et bicneue nieuwjaarsreceptie in
t. aat Sschopshuis aan de Paredis-
luu.. ln Roermond. De receptiert van 12.30 tot 14 uur.

Voorwaarden
Wat zijn nu devoorwaarden die Ge-
raedts en De Wert stellen, om een
pre-embryo te kunnen gebruiken in
wetenschappelijke experimenten?
Ten eerste is er het doel van het on-
derzoek. Het gaat daarbij om het
verwerven van 'klinisch relevante
kennis', dat wil zeggen dat de medi-
cus met de resultaten ook iets moet
kunnen beginnen. Onderzoek dat
niet bijdraagt aan het menselijk
welzijn, of resultaten oplevert die
ook langs andere weg kunnen wor-
den bereikt, moet uitgesloten wor-
den.

Kort samengevat komt het er op
neer, dat Geraedts van mening is
dat experimenten met wat hij
noemt 'pre-embryos', onder bepaal-
de voorwaarden, niet onmogelijk
moeten zijn. Hij noemt het een vorm
van weggooien. Bij in vitro fertilisa-
tie (IVF) ofreageerbuisbevruchting
blijven doorgaans enkele pre-em-
bryo's over. Een pre-embryo is een
eicel die reeds versmolten is met
een zaadcel. Deze pre-embryo's
worden nu of bewaard om eventu-
eel een tweede maal een implantatie
te proberen, als de eerste zou mis-
lukken - de bewaring geschiedt in
de diepvries - en als het niet meer
nodig is worden ze vernietigd. Wat
Geraedts dus wil is die overschie-
tende pre-embryo's zodanig gebrui-
ken dat ze feitelijk worden vernie-
tigd.

" Prof. dr. Joep Geraedts

Trouwens: wie per se wil kan toch
aan zogenaamd overtollige em-
bryo's komen door een afspraak te
maken met de gynaecoloog die de
eicellen te voorschijn haalt: die
neemt er gewoon een paar meer.
Het is duidelijk dat hiermee in fejte
een illegale en oncontroleerbare
weg wordt bewandeld, waarin al he-
lemaal geen sprake meer is van for-
mele toestemming door de 'dona-
teur.

Oncontroleerbaar

Vanuit het wetenschappelijk stand-
punt bezien kan het nadelig zijn al-
leen overtollige pre-embryo's te ge-
bruiken: ze zijn van mindere kwali-
teit en bovendien schaars. Voor on-
derzoek zullen vaak grotere aantal-
len nodig zijn. Geraedts: „Schaarste
aan overtollige pre-embryo's kan er
toe leiden dat onderzoeksvoorstel-
len die gericht zijn op het helpen

deren verdedigen de tweewekenli-
miet, met het oog op het feit dat na
twee weken het embryo beschouwd
kan worden als een individu, dat
zich bijvoorbeeld niet meer kan de-
len tot een meerling.

En vernietiging is weer gerechtvaar-
digd omdat een pre-embryo niet de
status heeft van 'eenpersoon. Het is
geen persoon, kan zich hoogstens
onder bepaalde omstandigheden
ontwikkelen tot persoon. Daarbij
kan sprake zijn van een toenemen-
de beschermwaardigheid van de
groeiende foetus. Maar Geraedts,
die daarbij wordt gesteund door drs
Guido de Wert, als ethicus verbon-
den aan het Instituut voor Gezond-heidsethiek in Maastricht, is van

De discussie over de vraag hoelang
een pre-embryo in leven gehouden
mag worden is voorlopig nog theo-
retisch, omdat het momenteel niet
goed mogelijk is een pre-embryo
langer dan negen dagen in leven te
houden in een reageerbuis. Maar de
discussie strekt zich al uit tot ver-
dere limieten: de Britse raad voor
Wetenschap en Samenleving verde-
digt, evenals een aantal filosofen en
theologen, de limiet van zes weken.
Men baseert zich daarhij op de ont-
wikkelingsgraad van het neurolo-
gisch apparaat van het embryo. An-

(Bij de samenstellingvan dit artikel
werd gebruik gemaakt van twee re-
cent gepubliceerde artikelen; het
eerste is van Geraedts en De Wert in
Metamedica 67 (1988) en het tweede
verscheen van de hand van Ge-
raedts in het Nederlands Tijdschrift
voor Obstetrie en Gynaecologie van
november 1988.)

In Nederland heeft men dat niet ge-
vraagd, maar uit Brits onderzoek is
gebleken dat de helft van de vrou-
wen die in het kader van een on-
vruchtbaarheidsbehandeling veel
eicellen produceerden bereid was
die eicellen af te staan. Toch denkt
Geraedts dat het materiaal altijd wel
vrij zeldzaam zal blijven. Hij erkent
ook dat niettemin ongewenste ont-
wikkelingen mogelijk zijn. Daar ziet
hij dan ook ruimte voor wetgeving.
„De overheid moet goed onderzoek
stimuleren en misbruik tegengaan.
De kans op ontsporing mag volgens
niet worden aangegrepen om een
compleet verbod van dit soort on-
derzoek te rechtvaardigen."

Zeldzaam

Mag je nu ook embryo's 'maken'
voor wetenschappelijke doelein-
den?
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DSM’er pleit
voor taxibus

" Kolonel P. Leers (links) reikt de jaartekens uit. Foto: JAN- PAUL KUIT

HERKENBOSCH - Ruim twee-
honderd reservisten van het
korps rijkspolitie ontvingen za-
terdag in het districtbureau te
Melick-Herkenosch uit handen
van kolonel P. Leers een herin-
neringsspeld en een oorkonde.
Het korps vierde namelijk op so-
bere wijze het veertigjarig be-
staan. De oorkonden waren on-
dertekend door de ministers

Bij 40-jarig beslaan

Oorkonde voor
reservisten
rijkspolitie

Korthals-Altes en Van Dijk. Een
groot aantal reservisten ontvin-
gen daarnaast jaartekensvoor 10,
15, 20, 30 en zelfs 35 jaar trouwe
dienst.
De twee vrijwilligers met de
meeste dienstjaren zijn de heren
Janssen en Weijs, beiden uit Ber-
gen. De heer Janssen maakt 30
en de heer Weijs 35 jaar deel uit
van het korps.

____M__ ___ÜÜ? ' E OGEN HEBBEN SOMS HULP NODIG...
______Éi___É-Mfc.'

BSÉÉ^. * ______!

__-____________.* : :-y|____________ '%>____

\f_\_\\__^ I—IOiOQQOr^ Her|ssen Heerlen b.v., Honigmanstraat 37|\^s^ I IC/1 IOOd I 6411 LJ Heerlen, telefoon 045-716705
—-/ Oogmeetkundig specialist-Opticien -Kontaktlensspecialist.

OIRSBEEK - Een
werknemer van DSM,
Peter Hol uit Oirsbeek,
heeft de bedrijfsleiding
voorgesteld een proef te
doen met kleine perso-
nenbusjes voor het
woon-werkverkeer. Bij
deze vorm van taxi-poo-
ling, zoals Hol het om-
schrijft, kunnen acht
DSM-ers uit dezelfde
buurt in één 'taxi-bus'
opgehaald en thuisge-
bracht worden. Deze
busjes moeten het ge-

België probleem bij
uitbreiding TGV-net

Samenwerkingtussen de landen dreigt te verwateren
de directie, niet alleen
naar de financiële maar
ook naar de maatschap-
pelijke aspecten kijken.
De man uit Oirsbeek
kwam tot het schrijven
van debriefnaar aanlei-
ding van de steeds drin-
gender wordende pro-
blemen in het wegver-
keer. Mogelijk dat dit
voorstel een positieve
bijdrage kan leveren
aan de oplossing van de
kern van dit probleem,
aldus de briefschrijver.

ieders eigen auto. Maar
hij vindt dat de voor- en
nadelen van een derge-
lijke werkwijze maar
eens goed op een rijtje
gezet moeten worden.
Het bedrijf moet daar-
bij, zo schrijft hü naar

Hol heeft berekend dat
dit systeem van pooling
DSM een paar cent per
kilometer meer kost,
dan de vergoeding voor
woon-werkverkeer met

bruik van eigen auto's
terugdringen.

£EN -België vormt het voornaamste probleem in de uitbrei-
de van het TGV-net. Deze snelle trein rijdt momenteel alleen

rS m Frankrijk. De Belgische autoriteiten kunnen het hoge
J^o waarin over de aanleg van de verschillende tracés voor

'v^V wordt beslist, niet bijhouden. Daarnaast is ook fïnan-
ering van de trein voor de Belgen een wezenlijk probleem.
£n zou (omgerekend naar Duitse valuta) miljoenen Marken
Kort komen. Dat blijkt uit een rapport van een werkgroep die
opdracht van deKamers van Koophandel uit Frankrijk, Bel-
"> Duitsland en Luxemburg de uitbreiding van het snel-
°ornet in goede banen moet leiden.

Van onze verslaggever

Directe opvang
van voortijdige
schoolverlater

Nieuw project van GAB in Maastricht

limburgs dagblad |
■__________________________________________________■■



Afscheid
De heer L. Houben neemt ko*
mende vrijdag afscheid als voor*
zitter van de stichting Heilig'
Gregorius de Grote, waarondef
het ziekenhuis van Brunssum eij
het verpleeghuis Schuttersho'
ressorteren. De 72-jarige HoubeiJlegt zijn voorzitters-hamer nee'
uit ouderdomsoverwegingen*
Houben is sinds 1978 voorzitter,
terwijl hij vanaf '69 deel Uit'
maakt van het bestuur. Daar*
naast was hij van '47 tot '76 ge-
meentesecretaris van Brunssu* 11
en veertig jaar docent op de bc*
stuursacademie in Roermono*
De heer Houben is daarnaast oo*
geen onbekende in het BrunS'
sumse verenigingsleven. Jarer»*
lang heeft hij zich ov
sociaal/maatschappelijk en cül'
tureel terrein ingezet voor de êe,
meenschap. Houben was voof^ 1
binnen de Parade-stichting ac
tief." Onder de goedkeurende blikken van mevrouw Snippe

speldt burgemeester Hans Coenders Dirk Snippe de ko-
ninklijke onderscheiding op.

Foto: WIM KUSTERS
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Politiecross
in Landgraaf

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De personeelsver-
eniging van de politie te Landgraaf
houdt donderdag haar traditionele
'Politie Kerst Cross. Politie-agen-
ten uit Nederland, Duitsland en Bel-
gië zullen aan deze hardloopwed-
strijd deelnemen.

De koers zal gehouden worden op
het terrein van de draf- en renbaan
Limburg in Landgraaf.

Er zijn op dit moment al tweehon-
derd inschrijvingen, waarbij opvalt
da^er veel studenten van de oplei-
ding voor politie in Linnich (Duits-
land) meedoen.
De wedstrijd zal om 1*3.00 uur begin-

Op draf- en renbaan

„Je probeert van alles om die'
vreemde gasten uit je huis te
houden. De tuinverlichting be-
strijkt nu de hele tuin. Uiteraard
schrikt dat af. Bovendien heb ik
de voordeur voorzien van ijzeren
tralies en drie sloten. Het is wel-
iswaar geen gezicht, maar ik voel
mij een stuk prettiger".

Schijnwerpers
Een poging tot inbraak was voor
een bewoner aanleiding twee
grote schijnwerpers in de tuin te
plaatsen.

" Met 'Hier waak ik' probeert een bewoner uit de getroffen
wijk de inbrekers af te schrikken.

Foto: CHRISTA HALBESMA

" Begeleiding bootvakantie:
landelijke organisatie ten beh'
van zieken en gehandicapten z°
vrijwilligers vanaf 18 jaarvoor b<
leiding tijdens boottochten,
werk omvat: algemene en verpl'
kundige begeleiding, meehelpe'
de keuken, serveren en activitei'
begeleiding.

Een mevrouw die sinds kort in
een bungalow aan deEuropalaan
woont, heeft nog geen inbrekers
'op visite' gehad. „Afkloppen",
zegt zij. „Daartegenover staan,
wel twee inbraken in de voor de
deur staande auto. Een maal nam
de dief diverse waardevolle pa-
pieren mee. Dat was heel dom
van ons, want die hoor je niet in
een auto achter te laten. Een
week later werd de complete ra-
dio-installatie uit de auto gesto-
len. Ik woon hier pas, maar al die
nare berichten maken mij bang".

BRUNSSUM - De kinderen van de
Afcentschool in Brunssum zingen
donderdag in de Afcentschool voor
de bejaarden van verzorgingstehuis
Louise in Brunssum. Het concert
begint om half tien.

Een paar huizen verderop woont
een echtpaar met kinderen. Na
twee inbraken op rij blijft er dik-
wijls iemand thuis. Zij hebben
de neus meer dan vol van inbre-
kers. Een huisgenoot heeft er
zelfs psychische problemen aan
overgehouden. Indien het hele
gezin de woning verlaat, worden

NUTH - Onrust, angst en mach-
teloosheid straalde van de ge-
zichten bij de bewoners aan de
Boschweg en Europalaan in
Nuth. Hun huizen en auto's zijn
de laatste maanden mikpuntvan
inbraken. De meeste mensen
reageerden alert op de laatste
buurtpraatjes over diefstal, ver-
nielingen en inbraak. Zij bevei-
ligden hun woning met rollui-
ken, alarminstallaties tralies,
houten schotten, dubbele begla-
zing en extra sloten. Een gesprek
met buurtbewoners, die om vei-
ligheidsredenen niet met hun
naam worden genoemd.
Een bewoner aan de Boschweg
concludeert na een gesprek met
een bevriende rechercheur: „Een
inbreker dieper se in een woning
wil komen, verschaft zich een
weg. Elk huis heeft namelijkeen
aantal zogenaamde zwakke plek-
ken...".

Bij een echtpaar aan de Europa-
laan werd afgelopen zaterdag-
nacht ingebroken. Via een
raampje van slechts 25 centime-
ter breedte verschaften inbre-
kers zich toegang tot de woning.
„De troep die je aantreft, is nog
op te ruimen. Maar het missen
van voorwerpen met een emotio-
nele band zoals een sieraad van
drie generaties oud, achtervolgt
jehet hele leven. Ik maak de ge-
meente een verwijt dat men ver-
keerde bezuinigingen doorvoert.
In deze buurt is het veel te don-
ker. Er staan genoeg lantaarpa-
len, maar de meeste branden niet
eens. Ondanks herhaaldeverzoe-
ken heeft de gemeente Nuth nog
geen maatregelen getroffen".

hans rooij akkers

„Beide malen waren wij niet
thuis. De ravage die je aantreft
bij thuiskomst is onbeschrijflijk.
Het hele huis tot de bovenverdie-
ping toe was overhoop gehaald.
De dieven hadden zelfs met hun
moddervoeten over de bedden
gelopen. Dat gevoel van machte-
loosheid knaagt ontzettend aan
een mens".

Een ander gezin - de straat mag
niet worden vermeld - had reeds
twee maal te maken met inbre-
kers.

College benadrukt noodzaak verhuizing

De Vrijwilligerscentrale Heerle>
in verband met de feestdagen ge*
ten van 19 december tot en met'
nuari.

Wie voor een van de vrijwillig
werkzaamheden in aanmerll
komt, kan contact opnemen 'met de centrale, Burg. van Grj|
venplein 2 Heerlen, S 713971. $
tooruren: ma./vrij. 9.00-12.00 uU1
van 14.00-17.00 uur.

" Kinderoppassers: een kinde'
pascentrale in Heerlen zoekt j
Molenberg/Vossekuil vrijwillii
vanaf 16 jaar voor oppaswerk.
behelst toezicht op kinderen to'
jaar. Verzorging, meespelen en
naar bed brengen zijn de vóbrna'
ste taken. Voorwaarde is dat roA
de genoemde wijken woont.Markt Nieuwenhagen

snel naar ’Op de Kamp’

Heerlen

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - Als de raad donderdag met het voorstel van b
en w akkoord gaat, houdt de traditionele weekmarkt op het
SUN-plein in Nieuwenhagen op te bestaan. In de plannen van
het college verhuist de zieltogende Nieuwenhaagsemarkt vol-,
gende maand al naar het Raadhuisplein in Landgraafs nieuwe
winkelcentrum Op de Kamp. Daar zal de markt voortaan op
donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur worden gehouden.Hoensbroeknegen

dagen kerstdorp

" Een impressie van het 'Gebreuker kerstdorp' van twee jaar
geleden.

HOENSBROEK - Het winkelcen-
trum van Hoensbroek ondergaat
vanaf zondag een gedaanteverwis-
seling.Op het Gebrookerplein ver-
rijst een ' Gebreuker kerstdorp', dat
tot en met tweede Kerstdag blijft
staan. Centraal staat hierbij de le-
vende kerststal, waarvoor zich een
aantal vrijwilligers heeft gemeld.

hebben daaromreeds te kennen ge-
geven hun huidige plaats op het
SUN-plein alleen nog maar te willen
aanhouden in het vooruitzicht van
een markt op het Raadhuisplein.
Verder vinden b en w dat een stads-

Overigens benadrukt wethouder
Heinrichs dat het SUN-plein wel
een bescheiden marktfunctie kan
behouden. Afhankelijk van de inte-
resse van de kooplieden gaat het om
maximaal vijf losse standplaatsen.

Drie harde argumenten voert het
college aan om de markt snel naar
Op de Kamp te verplaatsen. Eerst
en vooral is het marktbezoek op het
SUN-plein dramatisch teruggelo-
pen, zo zeer zelfs dat de marktkoop-
lieden geen droog brood meer zien
in het nog langer betrekken van hun

centrum, zeker als dat ook nog een
winkelcentrum is, de burgers hoe
dan ook een eigen weekmarkt moet
bieden. Ten slotte weet het college
zich om voor de hand liggenderede-
nen ook gesteund door het overgro-
te deel van de ondernemers van Op
de Kamp.

standplaats. Vrijwel alle marktluiTraditioneel
Kerstconcert

Cantus ex Corde

Naast liturgische werken uit de Sla-
visch-Byzantijnse ritus en kerstlie-
deren, brengt het koor dit jaar ook
wereldlijke, Oosteuropese werken

verlegt en met name in Duitsland
vaste voet aan de grond krijgt, stel-
len deLimburgse zangers er prijs op
de band met de achterban vast te
houden door middel van een jaar-
lijks terugkerend kerstconcert.

van Ton Thissen, op Tweede Kerst-
dag in de St. Remigiuskerk te Sim-
pelveld aan voor een kerstconcert.
Alhoewel het koor haar horizon
steeds meer buiten de landsgrenzen

SIMPELVELD - Evenals voor-
gaande jaren treedt mannenkoor
'Cantus ex Corde', onder leiding De kerststal komt tussen de rots-

blokken in het fontein. De scouting-
groepen St. Christoffel en De Stut-
ters staan garant voor de opbouw
van zowel de stal als de huisjes die
het dorpje Bethlehem moeten uit-
beelden. Binnen d^e huisjes komt
een aantal verkooppunten waar
deelnemende verenigingen hun
produkten aan het publiek kwijt
kunnen.

Firma Landgraaf
heeft haast met

bouw opslagloods

Kroon: GS snel vergunning afgeven
in het cultureel centrum Dr
Brikke Aove, bij het afscheid van
zijnbedrijf dat hij 45 jaargediend
heeft. Van de heer Thoolen, di-
recteur van de Meneba kreeg hij
de gouden Meneba-speld. Voor-
lopig zal de heer Odekerken een
adviserende taak in het bedrijf
houden. Zijn opvolger wordt de
heer Leo Spaan, diereeds 15 jaar
in'het bedrijf werkzaam is.

Parallel aan de verkoopactiviteiten
in het Hoensbroeks centrum geven
verschillende muziekgezelschap-
pen uitvoeringen. Het kleine kerkje
aan de markt wordt hierin ook be-
trokken. Eventuele opbrengsten
van concerten komen ten goede aan
derestauratie van de middeleeuwse
kerk.

schillenafdeling van de Raad van
State heeft aangespannen.

Schouderklopjes
voor ’Parcifal’

;en gehore

De aanvang van het concert is 16.00
uur. Entreekaarten a f 10,- p.p. zijn
in voorverkoop verkrijgbaar bij on-
der andere Hotel Maxime in Sim-
pelveld S 045-441372. " De heer Houben, van v)te

men komende vrijdag w'
scheid neemt in gemeeil'
schapshuis dr Brikke Ooü*'

Van onze correspondent
DEN HAAG/LANDGRAAF - Het
provinciebestuur van Limburg
moet uiterlijk in februari volgend
jaareen beslissing hebben genomen
op de aanvraag voor een afvalstof-
fenvergunning van de zand-, grind-
en klei-exploitant De Groot en Zo-
nen BV uit Landgraaf. Dit werd
door staatsraad H. Polak vastge-
steld tijdens de behandeling van de
beroepszaak die De Groot bij de ge-

Geslaagd
Aan de Technische Universite'
Eindhoven slaagde voor wisk^n
dig ingenieur Mare Schmeetz ***Heerlen.

Koninklijk
zilver voor
Dirk Snippe

Een van de grootste steunpilaren
van de Landgraafse voetbalvere-
niging R.K.V.V. Waubach, Dirk
Snippe(58), kreeg afgelopen vrij-
dagavond in sporthal Terwaer-
den koninklijk zilver opgespeld
uit handen van burgemeester
Hans Coenders. De uitreiking
van de koninklijke onderschei-
ding vormde tevens de afsluiting
van de feestelijkheden rond het
75-jarig bestaansfeest van de
hoofdklasser. Snippe werd al in
november 1941 lid van Waubach,
waar hij al snel het doel van het
Per Persoon

De Groot vroeg in januari 1986 een
vergunning aan voor een opslag-
plaats voor bouw- en sloopafval. In
december kreeg De Groot, na aan-
dringen, bericht van de provincie
dat zijn aanvraag niet in behande-
ling was genomen, omdat het colle-
ge van Gedeputeerde Staten nog
geen beleidslijnen over de opslag
van bouw- en sloopafval had uitge-
stippeld. De provincie had wettelijk
binnen zeven maanden op de aan-
vraag moeten beslissen. René Smit uit Heerlen slaagt

aan de V.U. te Amsterdam vpo
het doctoraal examen bedrijs
economie.

Schouderklopjes waren er afge-
lopen weekeinde volop voor de
Brunssumse showband 'Parci-
fal'. Terecht, want de prestatie,
geleverd op het nationale con-
cours in Vianen, haalde niet voor
niets de krant: van 84 korpsen
met 325 als eerste eindigen is een
topprestatie. De loftuitingen die
Parcifal kreeg, stond ook in het
teken van de huldiging door de
KNF van vier koperen jubilaris-
sen. Hoogtepunt was zonder
meer de huldiging van Bianca
Arents (15) die in Vianen als ma-
jorette lofvan de juryoogstte.

ntree is gratis

" Het Missiethuisfront Heerler-
baan houdt morgen om 20.00 uur
een dia-avond in café 't Drieluik. De " Op maandag 2 januari vindt in

zaal Andriolo aan de Klooster-
straat 7 te Simpelveld een vergade-
ring van de 'Artiestenafdeling'
plaats. Belangstellenden die een of
andere act voor het voetlicht willen
brengen zijn welkom.

Kruis houdt vrijdag vanaf 20.00 uur
in café 't Krützke een Kerst-kaart-
concours met wild en gevogelte als
prijzen

Bocholtz

eerste elftal als een panter verde-
digde. In 1965 trad hij als kader-
lid toe tot het bestuur van de ver-
eniging. Nog altijd is Snippe we-
kelijks op develden tevinden als
scheids- en grensrechter van de
jeugd- en seniorenelftallen. Bo-
vendien traint hij diverse lagere
teams en neemt hij al ruim 45
jaar deWaubachsekeepers danig
onder handen. Zelfs het onder-
houdvan de velden neemt de de-
corandus bijna in zijn eentje voor
zijn rekening.

Het provinciebestuur heeft de ter-
mijnoverschrijding nog willen her-
stellen door een formele weige-
ringsbeschikking bij De Groot te
deponeren. Staatsraad Polak liet
weten dat deze bechikking vernie-
tigd zal worden en dat de provincie
opnieuw op de aanvraag moet be-
slissen. De advocaat van De Groot,
mr H.M. Slaghekke, zei dat de pro-
vincie het wil doenvoorkomen alsof
behalve de aanvraag van De Groot
ook een aantal andere aanvragen
niet zijn behandeld. „Andere soort-
gelijke aanvragen om een vergun-
ning zijn wel behandeld", aldus
Slaghekke.

Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Patriza Brandts
uit Hoensbroek moet binnen een
maand een andere naam gaan ge-
bruiken voor haar figuur-correctie-
salon 'My way slender you'. Doet zij
dat niet, dan moet ze een dwangsom
van 1.000 gulden per dag betalen. In
elk geval komen de proceskosten
van ruim 1.000 gulden voor haar re-
kening.

Figuursalon
moet naam
veranderen

" De plaatselijke PvdA vergadert
vanavond om 20.00 uur in zaal Kau-
bo.

" Om extra materialen te kunnen
aanschaffen voor de leerlingen
houdt de openbare basisschool
'Heerlerbaan' komende zaterdag
voor de tweede keer in successie
haar Wintermarkt. Op deze gezellige
markt, waarop werkstukjes ge-
maakt door leerlingen en ouders,;
verkocht worden, zijn ook en vooral
de wijkbewoners en andere belang-
stellenden van harte welkom. De
Wintermarkt is geopend van 's mid-
dags half drie tot half zes. Lokatie:
schoolgebouw Vullingsweg 64.

Nor 'De Kerstklaas
" Het Rubens' Poppenkast theater
speelt morgen om 14.15 uur in De Schaesberg

Simpelveld

" Op uitnodigingvan het Oudheid-
kundig Cultuurhistorisch Genoot-
schapLandgraaf spreekt de heer De
la Haye donderdag om 20.00 uur in
gemeenschapshuis Carré, Hoofd-
straat 144, over kartografie.

" In de Thermen geeft de heer Ha-
mers uit Malden morgen om 19.30
uur een lezing over 'Genealogisch
onderzoek in r.k. kerken boven de
rwierer

" Huldiging van majorette Bianca Arents (r.) en de vx
jubilarissenvan 'Parcifal' .

Foto: CHRISTA HALBESI^V

Bakker Odekerken
ere-Brunssummer

De heer Leo Odekerken, direc-
teur van de Marebos Bakkerijen
te Brunssum, heeft zaterdagmid-
dag uit handen van burgemees-
ter Hoogland de erepenning in
goud van de gemeente Bruns-
sum ontvangen. Dit gebeurde tij-
dens een feestelijke bijeenkomst

Stortplaats

Groot.

Het bedrijf van de Groot is geves-
tigd in een zandgroeve waar moge-
lijk de nieuwe regionale stortplaats
komt. Slaghekke citeert uit de pro-
vinciale nota dat vergunningen voor
opslagplaatsen voor bouwafval zo-
veel mogelijk gekoppeld moeten
worden aan stortplaatsen. „De
Groot zit dus op een ideale plek
voor een opslagplaats", aldus Slag-
hekke. Provinciewoordvoerder J.
Verviers garandeerde dat uiterlijk
12 februari een beslissing zal zijn ge-
nomen op de aanvraag van De

" De Kerstviering van het Vrou-
wengilde wordt donderag om 19.00
uur ingezet met een mis in de kerk
van de H. Familie. Aansluitend is er
een feestavond in de fanfarezaal.

Het Engelse 'slender' betekent af-
slanken. Slender You Benelux heeft
zestig vestigingen in Nederland. De
Hoensbroekse salon hanteert de-
zelfde afslankmethode, die geba-
seerd is op tafels met bewegende
delen, waardoor de klant zonder in-
spanning overtollig gewicht kan
kwijt raken.

Dat vonniste rechtbankpresident
mr. Broekhoven in een kort geding
dat door 'Slender you Benelux' was
aangespannen. Hij vindt dat dat het
Hoensbroekse salon inbreuk maakt
op de merkrechten van de concur-
rent, die zijn handelsnaam al veel
eerder gebruikt.

"De buurtvereniging Om het

Inbraakterreurin Nuth
Onrust, angst en machteloosheid bij bewoners
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HEERLEN - De Vrijwilligers
trale Heerlen zoekt vrijwilÜl
voor de volgende activiteiten:

" vervolg van pagina 9 beide buren ingeseind en de no-
digde voorzorgsmaatregelen ge-
troffen.

" Speel-o-theek: een buurf
trum zoekt vrijwilligers voor
speel-o-theek. Het werk bestaai
het uitlenen van speelgoed, de
ministratieve verwerking hiel
en het geven van informatie. Di
maandag- en donderdagmiddag
15.00-16.30 uur.

" Thuiszorg: een organisatie
Schaesberg voor ondersteuning
hulpbehoevende thuiswoneß
vraagt vrijwilligers vanaf 25 jaaf
taken zijn onder meer: gezelst
houden en eventueel meegaan
het wandelen. De werktijden
voor plusminus la 2 dagen/g
per week.

" Medewerksters: een Heerlen!
feltennisvereniging zoekt vrij*'
gers vanaf 16 jaar voor bestu
werk. Dat werk bestaat uit het
bouwen van de vereniging ('
kinderen van 7-12 jaar) en het o|
men van organisatorische takel!

Afcentjeugd
zingt voor
bejaarden

limburgs dagblad

baan vrij



Landskampioen en bekerwinnaar
strijden om Super Cup KNVB

eeuwfeest van de Nederlandse
voetbalbond. Het jubileumpro-
gramma werd officieel gepresen-
teerd, vergezeld van een promo-
tiefilmpje over 100 jaar KNVB.

winnaar

land op 13 december 1989 in De .
Kuip. De financiering van alle
evenementen en publicaties was
geraamd op ruim 2,4 miljoen gul-
den, maar kon worden terugge-
bracht tot ongeveer twee miljoen
door het wegvallenvan hetEuro-
pees kampioenschap voor da-
mes. DeKNVB heeft 735.000 gul-
den op de begroting gezet voor
de festiviteiten. Het bureau Inter
Football heeft zich schriftelijk
garant gesteld voor de overige
1,25 miljoen gulden.

der meer in januarial het wereld-
kampioenschap zaalvoetbal en
een symposium voor voetbaltrai-
ners. Het nieuwe seizoen zal be-
ginnen met een wedstrijd om de
Nederlandse Super Cup tussen
de landskampioen en de beker-

Het jubileumjaar, dat bol staat
van de activiteiten op zowel pro-
fessioneel- als amateurniveau,
wordt besloten met een galawed-
strijd tussen Nederland en Enge-

ZEIST - De bondsvergadering
van de KNVB heeft gisteren een
erg rustig verloop gehad. Na het
openingswoord van Martin Kas-
termans, vervanger van voorzit-
ter Jo van Marie, raasde het be-
stuur met instemming van de af-
gevaardigden door de agenda-
punten. Zelfs een onderwerp als
de KNVB-clubkaart bleek een
formele zaak en geen aanleiding
tot enige discussie.
Aandacht was er vooral voor hetLimburgs SportDagblad
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De feestelijkheden omvatten on-

Roda JC-libero vervanger van geblesseerde Blattler

Boerebach in
Bondselftal DEN HAAG- In een advertentie op

de voorpagina van de Haagsche
Courant heeft het bestuur van FC
Den Haag gisteren zijn excuses aan-
geboden voor de gewelddadighe-
denrond decompetitiewedstrijd te-
gen RBC. Tevens beloofde de club-
leiding in de advertentie „zich hard
te blijven maken voor positief voet-
bal in Den Haag".

FC Den Haag
biedt excuses

aan per
advertentie

ZEIST- Het is nog steeds onze-
ker ofhet duel tussen Europees
kampioen Nederland en de
Zuidamerikaanse titelhouder
Uruguay om de Franchi-Cup
doorgaat.De Nederlandse voet-
balbond ziet geen mogelijkhe-
den de wedstrijd nog tijdens
het huidige seizoen op de agen-
da te zetten. De KNVB heeft
nu, in plaats van een datum in
juni, 6 september 1989 voorge-
steld. De kans dat de Zuidame-
rikanen daarmee instemmen
lijkt klein. Drie dagen eerder
speelt Uruguay namelijk een
kwalificatiewedstrijd voor de
eindronde 'van het wereldkam-
pioenschap in Italië.

Nederland-Uruguayonzeker

Postzegel
KNVBDe Bondsselectie: Boerebach en Van Loen

(Roda), Hesp (Fortuna), Verkuyl en Rob
Witschge (Ajax), Van Duren (Den Bosch),
Barendse (Feyenoord), Eykelkamp en De
Wolf (Groningen), Atteveld en Peeper
(Haarlem), Velten (Heracles), Rutten (Twen-
te), Van der Gouw en Sturing (Vitesse),
Plomp (Utrecht).

Fortuna-trainer Hans van Doorne-
veld vanavond de beschikking over
een complete selectie.

" Michel Boerebach

ZEIST/KERKRADE - Roda JC-li-
bero Michel Boerebach is gister-
morgen door Thijs Libregts opge-roepen als vervanger van clubge-
noot Pierre Blattler voor het duel
van het nieuw geïntroduceerde
Bondselftal tegen Fortuna Sittard
(vanavond, 19.30 uur in De Baan-
dert). Blattler moest afzeggen voor
het eerste treffen van het schaduw-
elftal van Oranje, in verband met
een achillespeesblessure. Boere-
bach is niet de enigewijziging in de
oorspronkelijke selectie van zes-
tien. Utrechtenaar Gerrit Plomp
komt in de plaats van de geblesseer-
de Fons Mallien (Willem II).

Van onze verslaggever

De 25-jarige Michel Boerebach
speelde in het verleden reeds zeven
duels voor Jong Orarrje en vier keer
voor het Olympisch elftal. Zijn late
selectie voor het Bondselftal op het
moment dat Roda JC met een vorm-
crisis kampt, kwam een beetje on-
verwacht. „Op dit moment loopt het
niet lekker en danreken je nergens
op. Anders was het een maand gele-
den, toen ik eigenlijk had gehoopt
op selectie voor het Nederlands elf-
tal dat tegen Italië speelde. Ik was
natuurlijk liever al bij de oorspron-
kelijke selectie van het Bondselftal
geweest. Om in depicture te blijven
van de bondscoaches is het echter
een goede zaak als jevoor welkver-
tegenwoordigend elftal dan ook
wordt opgeroepen".

Boerebach kreeg gisteren te horen
dat hij vrijwel zeker in de basis zal
opdraven, aan de zijde van teamge-
noot John van Loen. „Ik heb van
trainer Reker begrepen dat de
bondscoach mij als hangende spits,
aan de rechterkant wil posteren. In
feite dus mijn oude stekkie. Het is

Met uitzonderingvan de geblesseer-
den Eleveld, Custers en Jalink heeft

ZEIST- Om het honderd-jarig
bestaan van deKoninklijke Ne-
derlandse Voetbal Bond luister
bij te zetten, zal de PTT vol-
gend jaar een speciale postze-
gel uitgeven. De emissievan de
jubileumzegel, die een waarde
heeft van 75 cent, is op 5 sep-
tember 1989.

De Haagse politie betreurt het zoek-
raken van die 'bom. „In de chaos
die door de ontruiming is ontstaan,
is het gebied rondom dat pakketje
waarschijnlijk niet goed genoeg af-
gezet. Jammer, anders waren we nu
misschien wat verder geweest met
het onderzoek. Tot op heden zijn er
dan ook geen aanhoudingen ver-
richt", aldus voorlichter Ooster-
baan.

Voorafgaande aan het duel ontplof-
te bij de hoofdingang een explosief,
waardoor drie supporters gewond
raakten. Bovendien moest het sta-
dion na negentien minuten door de
politie worden ontruimd, omdat er
een anoniemebommelding was bin-
nengekomen. Later ontdekte de po-
litie onder een van de tribunes een
verdacht pakketje. Nog voordat de
deskundigen van de Explosieven
Opruimingdienst het pakket aan
een nader onderzoek konden onder-
werpen, gingen supporters van de
thuisclub met het vermeende explo-
siefaan de haal.

. Van onze verslaggever

- De van Brunssum afkom-
£e trainer van de Griekse eerste-ligaclub OFI Heraklion,
j"^ Gerards, is gisteren ter observatie in het Academisch
Venhuis te Maastricht opgenomen. Gerards wordt daar
*J* de cardioloog dr. Simon Braat op hartklachten onder-
st. Op Kreta wordt Gerards tijdens zijn afwezigheid ver-een door hulptrainer Aristidis Vassiliou. Griekse kran-
? leggen een verband tussen het verblijf van Gerards in

en „pogingen van Panathinaikos om twee van deste OFI-spelers aan te trekken."

Heerenveen en Rotterdam-speler
Ron Berteling werden gisteravond
door de Nederlandse IJshockey-
bond gehuldigd met respectievelijk
de Fair Play Cup en de Frans Hen-
richs Trophey (voor de meest waar-
devolle speler).

GELEEN/ALMERE - De Smoke
Eaters-spelers Mollen, Louwers en
Vorstenbosch zijn opgenomen in de
nationale ijshockeyploeg voor het
AGPO-Vierlandentoernooi dat op
16, 17 en 18 december in Utrecht
wordt gehouden. John Vorsten-
bosch is de enige debutant van het
Limburgse trio. Behalve Nederland
nemen Joegoslavië, Roemenië en
Denemarken aan het evenement*
deel.
In de selectie van coach en tech-
nisch directeur Larry van Wieren
ontbreken twee' aansprekende na-
men. Tonny Collard heeft wed-
strijdverplichtingen bij zijn club
Klagenfurt. Ben Tijnagel (Rotter-

dam)kan wegens te verwachten ge-
zinsuitbreiding in maart, niet mee
naar het WK. .

Deze onlangs gestaakte wedstrijd,
die om 20.00 uur begint, is voor het
publiek gratis toegankelijk.

Smoke Eaters speelt vanavond in
eigen huis (Glanerbrook Geleen) de
inhaalwedstrijd tegen Heerenveen.

Noodlot treft
turner Franken

van onze medewerker
KERKRADE - Het
noodlot heeft John
Franken op ongeluk-
kige wijze getroffen.

van gymnastiekvere-
niging Olympia Nieu-
wenhagen liep bij een
val tijdens de training
een dwarsleasie, een
letsel in een dwars-
vlak van het rugge-De 29-jarige turner

merg, op. Franken
werd na de ongelukki-
ge val in allerijl naar
het ziekenhuis ver-
voerd. De getroffen
atleet zal vermoede-
lijk nooit meer kun-
nen lopen en voor de
rest van zijn leven aan
een rolstoel gekluis-
terd zijn. De versla-
genheid bij Olympia
Nieuwenhagen is
groot." Volgens Cardioloog dr. Simon Braat (rechts) hoeft Gene Gerards (links) zich geen zorgen te

maken over zijn gezondheid. Foto: widdershoven

, 1-1. De Kretenzische ploeg staat
thans met 13 punten op een gedeel-
de vijfde plaats, vijf punten achter
het leidende AEK Athene een vier
achter PAOK Thessaloniki, waar
ex-Feyenoorder Rinus Israël het tot
dusver uitstekend doet.

In de lastige uitwedstrijd tegen
kampioen FC Larissa kwam het
goedspelende OFI in de laatste mi-
nuut dooreen doelpunt van Vera op

AlexBlanchard
behoudt titel

Su loog dr* simon Braat was
tot reden over de resultaten van

toe verrichte onderzoeken.
p^erzoeken en testen zijn alle-

k.l) cd verlopen en geven totaalkj. edenen tot ongerustheid. Zo-
r nu naar uitziet- verwacht

Vr 1/*erard binnen een dagof drie
%i. j ziekenhuis kan verlaten",
V_ dr- Braat.

„Onzin," reageert Gêne Gerards
vanuit het Academisch Ziekenhuis
in Maastricht. „Mij is althans niets
bekend van zon manoeuvre en ik
kan me ook niet voorstellen dat
deze twee spelers nu zomaar ineens
zouden weggaan. Natuurlijk moet
ik er rekening mee houden dat ik
een beloftevolle speler kan verlie-
zen; het is toch normaal dat een goe-
de kracht zich moet kunnen verbe-
teren. Maar er kan geen sprake van
zijn dat OFI het plotseling zonder
Vera en Zamaras moet stellen. Dan
breekt er op het eiland een opstand
uit!"

had. De tijd waarmee hij in 1980
tijdens de Olympische Spelen in
Moskou zevende werd op de 400
meter (45,56 seconden) was
slechter dan die waarmee hij in
1971 Europees kampioen werd.

Voormalig topatleet betaalt dure tol voor dopinghandel

Zeven jaar cel voor Jenkins
SAN DIEGO - David Jenkins, in
1971 Europees kampioen op de
400 meter, is gisteren door een
rechtbank in San Diego tot zeven
jaar gevangenisstraf veroordeeld
wegens zijn aandeel in een om-
vangrijke handel in anabole ste-
roïden. Jenkins maakte deel uit
van een syndicaat, dat voor mil-
joenen guldens aan verboden
spierversterkende middelen uit
Mexico haalde en de produkten
aan Amerikaanse sportscholen
en body-builders verkocht.

de finale van zijn favoriete af-
stand. Met de Britse estafette-
ploeg eindigde Jenkins wel als
tweede.

tieve achtergrond van de 36-jari-
ge Brit: „Jij had alle mogelijkhe-
den. Geestelijk zeer begaafd en
succes in de sportwereld. Maar
dan komt hebzucht om de hoek
kijken en wordt al het goede
door het toilet gespoeld." Met het gebruik van anabole ste-

roiden heeft Jenkins getracht
zijn prestaties te verbeteren.
Wanneer hij daarmee startte, is
niet bekend. Gunstig effect kan
het in ieder geval niet hebben ge-

en nam David Hemery, Olym-
pisch kampioen op de 400 meter
horden in 1968, in dienst als trai-
ner. Hemery maakte ook deel uit
van de zilveren estafetteploeg
van München.

Jlst.r_llvJKl - Alex Blanchard heeft
Jet *n zijn Europese bokstitel in
c. s Vp armiddengewicht met suc-
%P.rdedigd. Het gevecht tussen
»4ry nard en de Fin Tarmo Uusi-
"'Qn'tp^ouden in het ijshockeysta-
h

e Helsinki, eindigde onbeslist.
■Pa Werd gehouden onder aus-

' van de IBF, de International
r^lici ifederation. Het Belgische
!^, te-V^hde Blanchard de zege
>})>) uV^'J' het Finse lid van de jury
f*et Sdgenoot iets sterker achtte.
NchtVgelse Jurylid zag geen

s LSVerschil tussen beide bok-

Mats Wilander: 3,4 miljoenprijzengeld
n_ Mat?ï.£ ~ De Zweedse tennis->cicc, W'lander heeft in 1988 fi-
t) rand p meest geprofiteerd van
(■:er één v 'x"toernooien. De num-
fli^e d^an de wereldranglijst ver-n aan i *!aar ruim 3,4 miljoen gul-

Pfyzengeld.

„Dit is een van de ernstigste za-
ken die ik in de afgelopen zes
jaar heb meegemaakt", verklaar-
de rechter Lawrence Irving bij
het uitspreken van het vonnis.
De rechter wees in zijn verkla-
ring op de academische en spor-

reid aan zijn voeten te hebben.
Op negentien-jarige leeftijd
kwam hij in bezit van de Europe-
se titel op de 400 meter. De toe-
komst zag er rooskleurig uit. Hij
gold als een van de voornaamste
kandidaten voor Olympisch
goud op de 400 meter. De Spelen
in München werden echter een
rampzalig evenement voor de at-
leet. Jenkins slaagde er . echter
niet in zich te kwalificeren voor

Na de Spelen in Moskou beëin-
digde Jenkins zijn sportieve
loopbaan en vertrok zoals zoveel
sporters naar Californië, waar hij
het als ondernemer niet onaardig
deed. "Maar de Brit wilde meer.
Succes. En succes betekent geld.'
Hij kwam in aanraking met de
smokkel van anabole steroden.
Vorig jaar werd hij gearresteerd
bij zijn zoveelste poging verbo-
den middelen de Verenigde Sta-
ten binnen te loodsen. Zijn
droom van rijkdom en faam was
daarmee direkt over.

De in Leieester geboren Jenkinsbekende vorig jaar al schuld voor
het distribueren van de midde-
len. Jenkins leek in 1970 de we-

Daarna ging Jenkins in al zijn
frustatie op zoek naar middelen,
die hem een grote titel en naam
zouden kunnen bezorgen. Hij be-
gon met krachttraining om meer
inhoud te krijgen. Hij las vele
werken over sport-psychologie

Het toonaangevende sportblad Ath-
litici Icho meldde enkele dagen ge-
leden dat „'Gerards danig ontstemd
was over de voorgenomen transfer
en onmiddellijk ontslag zou nemen,
als het duo zou vertrekken."

\M■K ag aanvankelijk in de bedoe-
I's at Gerards afgelopen zondag

tegen de funge-
'ijvv, kampioen FC Larissa nog zou

maar zijn fysieke toe-
*ij 'haakte het noodzakelijk dat
W naar Nederland
ftoi'rt Vandaar dat hij zich zater-

-6f.Bf dag in Athene van de spe-
[* hM ep afsplitste. Het onderzoek
i(iW Academisch Ziekenhuis zal

dagen in beslag nemen.

r| etis de Atheense pers zou Ge-

' |m
S verklaard hebben dat hij een

.j *et achter zijn activiteiten bij
1 ilj'als de twee OFI-idolen, de aan-
ISJ. Vera en Zamaras, 'wegge-

' )(Pt Worden. Gerards zelf ontkent
1 een conflict sluimert. Elke
nV'tatie in die richting noemt hij
SiVar en speculatief. „Van een
tjwer van Vera en Zamaras naar
*iw »'

is mÜ absoluut niets be-
i-ju' verklaarde de Brunssummer
ty r*vond in Maastricht. In gelijke
n j.ordingen reageerde gisteren
rl w-eta de Penningmeester van

' *M)stas Kazanakis.

De Atheense pers maakt al geruime
tijd melding van voorgenomen po-
gingen van de steenrijke eigenaars
van Panathinaikos, de gebroeders
Vardinoyiannis, om deze roemruch-
te topclub, die momenteel danig in
de versukkeling verkeert, nieuw le-
ven in te blazen. In hetkader van dit
plan - aldus de bladen - hebben de
broers het oog laten vallen op twee
sterspelers van OFI Heraklion, dat
ook hun eigendom is. Het gaat daar-
bij om de Chileense dribbelaarVera
en de produktieve linksbuiten van
Heraklion, Zamaras. Deze Kretenzi-
sche troeven zouden de aanvals-
kracht van Panathinaikos dat na elf
competitiezondagen op een povere
negende plaats staat, moeten opvoe-
ren.

John Vorstenbosch
debuteert in Oranje

MVV heft disciplinaire straf op
Genade voor

Driessen
Van onze sportredactie

MAASTRICHT -Huub Driessen
traint weer met de hoofdselectie
van MW. De middenvelder had
gistermiddag een gesprek met
technisch manager Ron Weijzen
over de disciplinaire straf diehet
MW-bestuur hem enkele weken
geleden had opgelegd. Naar aan-
leiding van dit onderhoud werd
besloten de sanctie, die Driessen
kreeg opgelegd wegens uitlatin-
gen in de pers, met onmiddellij-
ke ingang te beëindigen.

Dit houdt in dat de MW-speler
vrijdag waarschijnlijk zijn ren-
tree zal maken in de hoofdmacht
van de Maastrichtse ploeg. Ma-
nager Ron Weijzen was blij dat
de problemen rond Driessen nu
tot het verleden behoren. „Het
initiatief tot dit gesprek is geko-
men van Huub Driessen. Dat ge-
geven, en het feit dat hij spijt van
zijn uitspraken heeft betuigd,

" Huub Driessen

waren voor mij voldoende aan-. leiding de schorsing op te heffen.
Vervolgens heb ik de trainer en
het bestuur van de gang van za-
ken in kennis gesteld. Ook zij
waren het eens met mijn besluit.
Huub Driessen maakt nu weer
deel uit van de hoofdmacht".

echter weer enige tijd geleden dat ik
daar heb gespeeld, dus ik ben be-
nieuwd hoe het loopt".

OFI-trainer met hartklachten in AZ Maastricht

Gêne Gerardsgeveld



Van onze medewerker
BAS SCHREURS

"BLERICK - Het Kerkra^koppel van Dartsclub La ";
rière heeft het Skol 701-koP^toernooi op haar naam 5
schreven. Het winnende "V
pel bestaande uit Dirk HajL
meister en Henk Fölke hield
vakkundige wijze het kop?
van Darts Service Limf
achter zich.

HOENSBROEK - De Hoensbroek-
se badmintonclub Victoria is goed
uit de startblokken gekomen tij-
dens de play-offs in de degradatie-
poule van de hoofdklasse. Tegen de
gedoodverfde degradatiekandidaat
De Ritte uit Spijkenisse moest Vic-
toria voor het eerst dit seizoen haar
ware gezicht laten zien. Bij verlies
zou het degradatiespook boven
Hoensbroek blijven hangen; bij
winst was de eerste zet voor hoofd-
klasseschapbehoud gezet. Victoria
won met 7—4 zodat alle wedstrijd-
punten in Hoensbroek bleven.

Voor de wedstrijd praatte coach
Breuer van BC Victoria zijn pupil-
len de laatste moed in: „Indien het
niet mocht lukken blijf dan op zijn
minst nog knokken, je weet maar
nooit". Achteraf bleken dit gouden
woorden te zijn geweest. Na de en-
kelspelen was de stand nog in even-
wicht: 3-3. Voor Victoria scoorden
Wiel Hanssen, Peter van Soest en
Marga Notermans. Het duo van
Soest-Hanssen zorgden daarna voor
4-3. Tijdens het tweede herendub-
belspel kroop Victoria door het oog
van de naald. Nadat Robert Ploeger
en Frans Swinkels in de derde en
beslissende set met 5-13 achterston-
den bleven zij toch 'knokken.

Hay Diels treft ’t

" Tinie Reniers was in Seoel goed voor een vijfde plaats. In

■ Heerlen moest hij Hay Diels voor laten gaan.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Handboogschutter uit
Swalmenverslaat Tinie Reniers

"Dion Polman (links) van BC Victoria in actie. Foto: WIM KUSTERS

Scheasbergseschakers beter in vorm
In de verlenging kwamen ze eerst
met 3-0 voor om vervolgens een
machtpoint op 3-4 tegen te krijgen.
De Victorianen gaven niet op en op
karakter wonnen zij met 5-4 in de
verlenging. Toen daarna ook nog
Annie Breuer en Marga Notermans
het damesdubbelspel wonnen, was
De Ritte verslagen. Toch moest er
toen nog een punt gescoord worden
om de maximale winst te behalen.
Dit punt werd in de laatste partij ge-
scoord door Frans Swinkels en Ni-
cole van der Jagt. De eerste zege in
de play-offs is binnen zodat Victoria
met verrouwen de volgende week
naar Amstelveen kan afreizen.

LANDGRAAF - De eerste overwinning voor de scha-
kers van SV Schaesberg in de landelijke tweede klas-
se lijkt in het verschiet. Na drie nederlagen op rij volg-
de nu het treffen tegen Dordrecht. Het treffen was
reeds geopend door de remise uit de voorgespeelde
partij van Frits Hendriks. De topscorer van het team,
William van Zanten bracht de leiding naar Schaes-
berg. Hierna moest het initiatiefevenwel aan de Dor-
drechtenaren gelaten worden want Rien Seip'verloor

een toren in de tijdnoodfase en Frank Schleipfen-
bauer geraakte niet uit het door zijn tegenstander ge-
vlochten matnet: 2-3. De partijen kwamen weer op ge-
lijke voet middels de keurige overwinning van Arno
Henzen. Met medewerking van zijn tegenstander kon
Raymond Honings zijn partij remise houden en het
hangt er nu vanaf of Henk Temmink de afgebroken
partij inderdaad tot winst kan brengen.

" ROERMOND - Damve^,
ging Donderberg uit R°x
mond heeft in de vijfde rC\
van de provinciale clubcortll^
titie een nederlaag geleder",
gen het Kerkraadse De Kr<V:
schijf. Met maar liefst l ±

werd het team door de K ,
raadse opponent van het o j
bord gezet. Door dit resu^,,
moet het al heel gek lopen f
De Kroonschijf het kamp1 *'f
schap en de daaraan veT p
den promotie naar de ho
klasse nog ontgaan.

VCL en VCH afgeschoten
Furos vermorzelt hekkesluiter binnen dertig minuten 4-15, 15-4, 9-15, 10-15) zege voor het

Landgraafsextet, waar Nico Schou-
ten de coaching waarnam voor de
verhinderde Wim Thewissen. De
winst kwam vrij moeizaam tot
stand, omdat de Datak/VCL reser-
ves - op Theo Vlaar na - nogal wis-
selvallig acteerden in dit treffen.
Met name de netverdediging ging
regelmatig te vroeg de lucht in,
waarvan SEC/V vooral in detweede
en in het begin van de derdeperiode
(8-4) wist te profiteren.

■ .i_*

" BENNEKOM - De 14-J3^Delia Verhoef, uitkomend^damvereniging SchaesE>
heeft in het meisjeskamp'^i
schap van Nederland tot lokt-een uitstekende tweede P[ -M
behaald. In het 12-kopP^
deelnemersveld eindigde
vlak achter Gerda van der
uitBergum (Friesland).

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

HEERLEN - Hay Diels uit Swal-
men heeft het door de Heerlense
handboog schietvereniging Flash
georganiseerde internationale
schiettoernooi op zijn naam ge-

ven. Diels hield op vakkundi-
ijze de gedoodverfde favoriet
Reniers drie punten achter

üt resultaat bevestigde Diels
andermaal zijn kwaliteiten. Onlangs
was hij ook winnaar van een sterk
bezet toernooi in Brabant. In het
middelpunt van de belangstelling
stonden echter deverrichtingen van

Reniers. De in het Brabantse
el woonachtige Reniers ein-

digde eerder dit jaar nog op een ver-
telijke vijfde plaats op de
pische Spelen in Seoel. Ook

alle Nederlandse records
jaaren dag op naam van de 41-

-e Brabander. Reniers heeft on-
lanks te kennen gegeven te stoppen

' ipsport.

„Ik heb alles wel zon beetje meege-
maakt. Ik was erbij in 1980 ih Mos-
kou, vier jaarlater in Los Angeles en

ht jaar weer in Seoel. Ik wil
n meer aandacht geven,

i k niet meer zo veel zin om
te moeten trainen", is zijn

""entaar. Reniers blijft wel ak-
unnen de schietsport. „Toer-_ dit wil ik niet missen. Ik
ie organisatie al toegezegd ook
;id jaar van de partij te zullen

zijn maar ik zie schieten nu alleen
nog maar als hobby".

Eindstand heren: 1. Diels 580 pnt; 2. Re-
niers 577; 3. Schillings 577; 4. Koonings 571;
5. Vogels 570; 6. Boonen 570; 7. De Man 569;
8. Camps 568. Dames: 1. Va» Roozendaal
571 pnt; 2. De Velacr 547; 3. Vocht 544. Ju-
nioren: 1. De Man 563 pnt; 2. Camps 562; 3.
Goossens 558; 4. Verstegen 547. Veteranen:
1. Van de Boer 558 pnt; 2. Steinmann 532; 3.
Van Lieshout 529.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

TILBURG/GELDROP - De gelijk-
tijdige volleybalmissie richting
Noord-Brabant door de herenselec-
ties van Datak/VCL en Pancratius-
bank/VCH leverde een teleurstel-
lend resultaat op. Hoewel vooraf te-
recht winstkansen waren ingecalcu-
leerd, werd in Tilburg het collectief
falend Datak/VCL door Odulphus
in de hoek gezet: 3-0 (15-13, 15-9, 15-
-7) en kwam Pancratiusbank/VCH er
in Geldrop tegen Nashua/VCG 2
evenmin aan te pas: 3-0 (15-5, 15-3,
15-9).
Pass, opslag en blokkering waren
de ondermaatse elementen in de
spelbeeld van Datak/VCL. Dat was
althans de mening van een teleurge-
stelde coach Harrie Smeets: „Het is
een symptomatisch trekje bij ons.
Als we niet geconcentreerd pressie
kunnen blijven uitoefenen, is de
vechtmentaliteit in het team zo
broos dat nagenoeg iedereen door
het ijs zakt."

" SCHAESBERG - De^i''son-juniores zijn hun }*,-.$
tweede plaats in de landeUf
hoofdklasse worstelen k^V.jj* 1

raakt aan Spartacus ".j<.
drecht. De SchaesbergsejUXe
res waren door enkele ërl pd
vallen erg gehandicapt- J
bleek ook uit de uitslag. *(&
de Schaesbergse jeugd
met 32-12 verslagen. J

Vanaf die fase verhoogde Da-
tak/VCL 2 enigszins de druk op de
Valkenburgse equipe. Voldoende
om met 9-15 en 10-15 afstand te kun-
nen nemen. Furos bevestigde de op-
waartse trend van de laatste weken
doorhekkesluiterSet Up uit Meerlo
in precies dertig minuten te verplet-
teren met 3-0(15-2,15-2,15-5). De de-
fensie van de Noordlimburgers leek
op een aangevreten gatekaas, zodat
deKerkradenaren in aanvallend op-
zicht alle registers konden open-
trekken. .

Alleen in de openingsfase dicteerde
de equipe uit Landgraaf het score-
verloop. Bij 1-7 stokte het ritme
voor de eerste keer en dat werd Da-
tak/VCL meteen fataal. Odulphus
plaatste een tegenstoot: 8-7 en hoe-
wel de zuidelijke brigade kramp-
achtig trachtte aan te klampen, kon
men het tij niet meer keren: 15-13.
Smeets wees zijn manschappen
nogmaals op de kwetsbare midden-
positie bij Odulphus. Tevergeefs,
zoals zou blijken in de voorzetting
van de ontmoeting. „Als de pass niet
voor het net komt, dan is het snel
over en sluiten," aldus de Land-
graaftrainer. Overigens test Da-
tak VCL in de komende weken een

nieuwe spelverdeler van Griekse af-
komst. De man in kwestie studeert
aan de TH in Aken.

Pancratiusbank/VCH is tegen een
een bloedvorm verkerend Nas-
hua/VCG 2 geen moment in de wed-
strijd geweest. Een van elk gevaar
gespeende service en het veel te
hoge foutenpercentage maakten
van de Heerlense formatie een vrij
kansloze figurant. Bovendien zette
de thuisequipe met een accurate
bloktiming de eerste tempo aanval
van Pancratiusbank/VCH volledig
buitenspel. Coach Huub Hollands
probeerde het na 5-0 in de tweede
reeks met Jos Knoop als aanvullen-

de spelverdeler, maar ook in die op-
stelling werden de Heerlenaren
weggetimmerd.
Libero Roel Maas, die op zijn favo-
riete stek zaterdagmiddag weinig
uit de verf kwam, verhuisde in de
laatste ronde naar de hoekpositie.
Een omzetting die alleen een lange
periode van inactiviteit voor de sco-
rebordbedienaar - de tussenstand
van 2-1 bleef liefst achttien opslag-
beurten lang ongewijzigd - tot ge-
volg had. Een laatste stuiptrekking
van Pancratiusbank/VCH dat daar-
na kansloos kopje onder ging: 15-9.
De derby uit de onderste regionen
van de tweede divisie tussen SEC/V
en Datak/VCL 2 eindigdein een 1-3(

WEERT - Zondag-
middag vond in
Weert de topper in
de overgangsklasse
plaats tussen Mini-
ware Weert, nummer
twee, en het Heerlen-
se Braggarts, num-
mer vier. De thuis-
club bleek de sterk-
ste: 88-75. Bruns-
sum verloor in Maas-
tricht met 91-78 van
Kimbria.

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Goed weerwerk Datak/VCL in derby Kostbare winst VC Voerendaal

Griepgolffataal voor
Pancratiusbank/VCH 2

DIOS titelkandidaa

Braggarts was al be-
hoorlijk gehandicapt
aan de wedstrijd be-
gonnen. De Heerle-
naren misten liefst
drie spelers. Het
noodlot trof echter
ook nog Rambo Hol-
landers. Een ver-
dwaalde elleboog
raakte zijn wenk-
brauw waardoor hij
hevig bloedend het
veld moest verlaten.
Weert maakte dank-
baar gebruik van de
lichte consternatie
binnen het team van
de gasten. Uiteinde-
lijk verworven ze bij
rust een 42-26 voor-
sprong. In het ver-
volg ging de strijd
gelijk op.

Coach Kersjes
(Braggarts) gebruik-
te al zijn bankspelers
inclusief mister
Slam Dunc Ivo
Raets. Laatstge-
noemde verdedigde
verdienstelijk Blaer
en hield hem gedu-
rende vijf minuten
op slechts 4 punten
van de 17 over de

Ondaaks het feit dat
Weert Rusty Blair
had toegevoegd aan
het tweede team had
Braggarts het heft in
de openingsfase in
handen door een fu-
rieus begin. Weert
kreeg ze flink om de
oren. Na vijf minu-
ten was de stand al
2-11. Een ijlings ge-
nomen time-out
moest de benodigde
rust brengen. Een
minuut later was de
stand inderdaad al
gelijk. Middels een
drie-punter liep de
nummer twee van de
ranglijst uit naar
21-13. Het spelni-
veau was hoog maar
ook behoorlijk hard.
Beide teams speel-
den een man-to-
man-verdediging.

hele confrontatjj
Braggarts weigerd
zonder meer y
handdoek in de rij
te gooien. Sterk'
nog, ze trokken h'
initiatief naar zie
toe. De tweede het
viel in het voorde 1

uit voor de Heerlen1
ren maar het verscb
bij rust was in hu1
nadeel.

Brunssum trad aa
met acht spelers. D
thuisclub konni'
meer dan zes spelej
bij elkaarkrijgen. I
gasten hadden v0
problemen met *.
Maastrichtse m<*
to-man-verdediginl
Bij rust was het v«
schil tien punte
43-33. In de twee<
helft deden <
Eagles er alles ai
om het verschil
verkleinen. Nic
mocht baten. O"
niet de zware foute'
last van Kimbria dj
uiteindelijk in 4
laatste minuten rtw
slechts drie spelej
in het veld stondefl

Daar zowel Bragg-
arts als Miniware een
aantal gevaarlijke
schutters in hun ge-
lederen hebben was
de concentratie van
meet af aan hoog.

" Fragment uit de derby tussen Datak/VCL en Pancratiusbank/VCH 3. Foto: DRIES LINSSEN

GELDROP - Met twee speelsters ziek achtergebleven in
Heerlen en een derde nog narillend van de koorts tussen de
lijnen, was de toch al minimale volleybalselectie van Pan-
cratiusbank/VCH 2 geen partij voor Nashua/VCG in Geldrop.
Met een afgetekende 3-0 (15-7,15-8,15-8) nederlaag, na nauwe-
lijks een uur zuivere speeltijd, kon de gedecimeerde Heerlen-
se ploeg de douches weer opzoeken.
Zowel Vicky Sterk als Anette Hoek
moesten zich, geveld door griep, af-
melden voor dit duel. Gaby Goes-
sens, nog niet helemaal hersteld van
haar ziekbed, probeerde het welis-

Brons voor
Crista Blom

LYON - Tijdens een drielanden
turntreffen te Lyon tussen de
jeugdploegenvan Frankrijk, Bel-

en Nederland (NKS) eindig-
de jongens als tweede en de

meisjes als derde. De 13-jarige Sit-
tardse Crista Blom won verras-
send individueel brons.

In de NKS-meisjes-equipe turn-
den W. Driessen (Reuver), B. Mul-
der (Brunssum), J. Golsteijn
(Echt) en C. Blom (Sittard). Van
dit viertal turnde Crista de sterk-
ste wedstrijd. Pech had zij alleen
op balk die zij na een flikflak-serie
en een boogje noodgedwongen
moest verlaten. Ondanks deze
pech was Crista dolgelukkig met
brons in haar eerste internationa-
le wedstrijd. Met een sterke brug-
oefening stelde zij haar derde
plaats en het brons veilig.
I'i-slagen meisjes: 1. België 162.45; 2.

K.ijk 158.20; 3. Nederland 154.65. Jon-
1. Frankrijk 231.30; 2. Nederland. 3. België 207.65. Individueel jon-

1. C. Marx (B) 47.80; 2. C. v. Engelen
47.65. Individueel meisjes: 1. P. Hou-

i Ned) 33.35; 3. C. Blom (Ned) 32.40; 14.
■d) 30.00; 15. J. Golsteijn
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waar, maar moest door gebrek aan
kracht al na een set de (lege) wissel-
bank opzoeken. Verder dan een
kortstondige voorsprong aan het
begin van de tweede en derde perio-
de zat er voor de Pancratius-
bank/VCH reserves niet in. Het liep
van geen kant bij de Heerlensen, die
veel elementaire fouten maakten en
simpel overklast werden.
Coach Jos Geraedts: „Jammer dat
ons dit uitgerekend moet overko-
men tegen Nashua/VCG, een ploeg
waartegen we in normale doen be-
slist kansen hebben. Ik ben blij dat
de eerste competitiehelft er trou-
wens opzit voor ons. We hebben nu
een aantal weken de tijd om ons
spelconcept aan te passen voor de
volgende reeks wedstrijden."
Datak/VCL, met voor het eerst se-
dert weken weer Linda Bloem tus-
sen de lijnen, wist in de derby tegen
Pancratiusbank/VCH 3 de gerouti-
neerde lijstaanvoerder uit Heerlen
verrassend een wedstrijdpunt te
ontfutselen: 2-3 (11-15, 16-18, 15-13,
17-15, 2-15). Een gedurfde opslag en
tomeloze inzet stonden aan de basis
van deze bonus. Bij Pancratius-
bank/VCH 3 speelde Ria Haan voor-
lopig haar laatste wedstrijd wegens
toekomstige gezinsuitbreiding.
Datak/VCL 2 kreeg geen loon naar
werken in de ontmoeting tegen Jo-
kers VC. De formatie van coach Jo
van Mill verloor geflatteerd en met
minimaal verschil: 1-3 (13-15, 14-16,
13-15). VC Voerendaal gaf in de eer-
ste set tegen Nuvoc een riante 13-4
voorsprong nogal knullig uit han-
den, maar herstelde zich later rede-
lijk en pakte kostbare punten: 3-2
(13-15, 15-6,3-15, 15-4, 15-8).

BC Victoria: eerste
klap is daalder waard

BRUNSSUM - In de vijfde ronde
van de hoofdklasse van de provin-
ciale damcompetitie heeft het
Brunssumse DIOS het duel tegen
mede-koploper MDC uit Maas-
tricht met 12-8 in haar voordeel
beslist. Door dit resultaat stelt het
nog steeds zonder puntverlies
zijnde DIOS zich zeer nadrukke-
lijk kandidaat voor de Limburgse
titel, terwijl MDC de tweede
plaats op de ranglijst bezet met

een achterstand van twee Pü\Opvallend in het beladen f
DIOS-MDC was het speelser
mak waarmee de thuisclub
Maastrichtse ploeg van het"
zette. Weliswaar beschikken
Brunssummers op papier 'verreweg het sterkste tic'
maar op grond van hun uitste'
de prestaties de afgelopen vtf«
leek het niet uitgesloten da'
MDC-ers wel eens voor een e'
me stunt konden gaan zorgen
DIOS toonde echter overduide
aan dat MDC zich geen il
hoefde te maken en won op °(tuigende wijze. In het begill
dewedstrijd ging de strijd npi
lijk op. Meesters zette DIOS
iswaar snel op voorsprong, ■*
na drie remises bracht Ve.
(MDC) de partijen weer op gfj
voet door Van der Meer (DlO'
verslaan. In het vierde sp^e,
sloeg DIOS echter een on"
brugbare kloof doordat W',
Soorsma en Van Goor l*
DIOS) hun tegenstanders
overgave dwongen, waardoö
overwinning een feit was.

In de eerste klasse gaat De K'\
schijf rechtstreeks op het "
pioenschap af. Dankzij zeges
Velraeds, Koullen, SimonS(
Smeets werd de enige nog oV£
bleven concurrent Donde'j,
uit Roermond overtuigend
10-6 verslagen.
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Sport kort

Braggarts
redt het

niet

Van onze volleybalmedewerke

sport



Bastings-ODV Yerna 0-4 (0-4); 0-1 N.Duy-
ker, 0-2 M.Dizzy, 0-3 N.Duyker, 0-4 T.v.Hel-
vert.
Posno/Facopa-Heel 3-4 (1-2); 0-1 G.Suylen,
0-2 M.Segers. 1-2 T.Verdonschot. Rust. 2-2
P.Waegemans, 2-3 M.Segers, 2-4 G.de Re-
net, 3-4 P.Waegemans.

RTV Keelkampers-de Haantjes 6-0 (1-0); 1-0
en 2-0 P.Hendriks, 3-0 W.Grenda, 4-0 B.Hol-
landers, 5-0 J.Massot, 6-0 P.Lenferink.

De stand: 1.Bouwfonds 10-16,2. Sphinx 10-
-16, 3. Varenbeuk 10-14, 4. Keelkampers 10-
-13, 5. Brunssum 10-13, 6. Leeuwen 10-11, 7.
Wierts 10-11, 8. Yerna 10-7, 9. Haantjes 10-7,
10. Heel 10-7, 11. Bastings 10-4, 12. Posno
Sport 10-1

Uitslagen hoofdklasse zuid:
Meyers-Bosscherveld 8-5, Bouwkompas
Brikske 6-0. Sportclub-Flatazor 3-1. Cos
mos-Merpati 4-3, Antwan-Vaals 2-2, Eijs-
den-Billy Billy's 6-3, Hans Anders-Mara-
thon 2-3.
De stand: 1. Bouwkompas 12-19. 2. Eijsden
12-18, 3. Flatazor 12-17, 4. Merpati 11-15. 5
Sportclub 12-14. 6. Marathon 11-13, 7. Cos
mos 12-13, 8. Hans Anders 12-10. 9. Meyei
12-10, 10. Antwan 12-8, 11. Brikske 12-8, 12
Vaals 12-7, 13. Bosscherveld 12-7, 14. Bill.
Billy's 12-7.

Hoofdklasse Noord:
Kumis/Treffers-Fiat tePoel6-6; Perey Verz.
Homerhof 3-2; Toyota Postpoort-Witten
horst 5-1; Fermonia 8.-Baarlo 8-1; Amicitia
Neeritter 1-2; Concordia-'t Haófke 3-7.
De stand: Fermonia B. 12-20,Perey V. 12-20
ToyotaPostpoort"l2-20, Fiat te Poel 12-18.*Haöfke 12-17, Neeritter 12-11, Wittenhors
12-10. Kumis/Treffers 12-10, Amicitia 11!
Altweertheide 11-9, Baarlo 12-9, Hornerho!
12-8,Concordia 12-2,GFC 11-1.
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Gewichtheffer Jan Janssen: ’Wereldtitel kroon op loopbaan’

Uitgekiende
strategie

goud waard

Onmiddellijk na de be-
kendmaking van de uit-
slag maakten Jan Jans-
sen en Franz Grauvogel
een vreugdedans op het
podium. „De wedstrij-
den werden live uitge-
zonden op de televisie.
Het schijnt dat de com-
mentator helemaal uitzn bol ging, toen wij
aan een polonaise be-
gonnen. Dat hadden die
Amerikanen nog nooit
gezien".
Bij zijn vereniging He-
lios uit Simpelveld
sloeg het nieuws in als
een bóm. Een spoedver-
gadering werd ingelast
om een draaiboekopstel
aan Jan Janssen op de
22ste decembereen on-
vergetelijk onthaal te
bieden. Zondagavond
werd in hotel oud-Sim-
pelveld ook een klein
feestje gebouwd. Voor-
zitter Jan de Boer:

Van onze medewerker
EDDY BUDE

HEERLEN/ORLANDO
„Dit is niet te gelo-

ven", reageerde Jan
Janssen na het behalen
van de wereldtitel ge-
wichtheffen bij de vete-ranen. Zoals gisteren
gemeld was de 40-jarigeKerkradenaar afgelo-
Pen weekeinde in het
Amerikaanse Orlando
de sterkste gewichthef-
fer in de categorie licht-
jaar (tot 90 kg).
Na eerder dit jaar de
Nederlandse titel teRebben veroverd, zettede technicus op de

'AWACS-basis in Gei-
'enkirchen zijn zinnen
°P de wereldtitelstrijd.
*en strak oefenschema
onder leiding van He-
"os-trainer Piet Stroh-'
'enberg en een niet min-
der strak leefschema
"Hoest hem zo optimaal
hogelijk aan de start la-
ten verschijnen in Or-
'ando. Jarenlang was

Limburgs profkwartet
moet wellicht stoppen

Habets, Schumans, Nevels en Boelhouwers zonder contract

Jan Janssen een der
sterkste gewichtheffers
van Nederland. Meer-
dere nationale titels
werden zijn deel. „Deze
wereldtitel is de kroon
op mijn loopbaan",
meldt Janssen vanuit
Orlando, waar hij tot 22
december zal vertoe-
ven. Jan Janssen meent
dat hij de wereldtitel
vooral aan de tactiek,
die hij samen met zijn
begeleider Franz Grau-
vogel had uitgestippeld,
te danken heeft. Beide
Kerkradenaren betaal-
den uit eigen zak de
vierduizend gulden

kostende trip. „De in-
spanningen hebben
hun vruchten afgewor-
pen. Vooraf had ik mij
niet meer dan een
plaats bij de eerste tien
toegedacht. Ik heb mijn
eigen wedstrijd ge-
speeld. We hebben de
zaken in Orlando goed
geobserveerd. We be-
gonnen voorzichtig.
Niet te veel kilogram-
men omhoog gebracht.
Uiteindelijk zijn mijn
grootste concurrenten,
Björn Allens en Meivin
Foster, allemaal stuk
gegaan op 142V_ kg sto-
ten."

„Zon prestatie is uniek.
Dat maak je maar een
keer in je leven mee".

9 ,JJe Wereldtitel IS ac Kroon op mijn loopoaaii, , -eyuu/i juiisskii ■ ikvulöj, uie (.eet ie u.u.11,-

-ken heeft aan zijn coach Franz Grauvogel (links). Foto: FRANS RADE

door bennie ceulen
HEERLEN/SINT GEERTRUID - De wielertoekomst van de
Limburgse profwielrenners Jean Habets, Peter Schumans,
Leon Nevels en Leon Boelhouwers ziet er niet al te rooskleurig
uit. Genoemd kwartet heeft nog steeds geen onderdak gevon-
den voor het nieuwe seizoen. De kans is derhalve groot, dat het
viertal met ingang van 1 januari 1989 werkloos wordt en nood-
gedwongen de racefiets aan de wilgen moet hangen.

Leon Nevels, Peter Schumans en
Leon Boelhouwers ('lk kan mis-
schien nog bij Caja Rural terecht')
verkeren in dezelfde situatie als Ha-
bets. Indien op korte termijn geen
verandering in hun situatie komt,
zullen ook zij deracefiets aan de wil-
gen moeten hangen of terugkeren
naar de amateurcategorie.

ring echter nog niet rond

Hoewel de meeste formaties com-
pleet zijn, hebben Habets, Schu-
mans, Nevels en Boelhouwers nog
niet de moed opgegeven. Hun laat-
ste hoop is in handen van de Belg
Jules de Wever. De vroegere assis-
tent van Peter Post is druk bezig
met de oprichting van een nieuwe
équipe. De Wever heeft de sponso-

Jos Alberts uit Geleen, die dit jaar
de Zeroploeg op poten zette, is van
plan ook volgend seizoen op dezelf-
de wijze zijn profstatus voort te zet-
ten.

„Eigenlijk zie ik het niel, meer zit-
ten," klaagt Jean Habets, die de af-
gelopen twee jaar voor TVM uit-
kwam. „Ik wil dolgraag blijven fiet-
sen, maar als ik geen contract krijg,
moet ik gaan werken. Ik heb alvast
bij enkele bedrijven gesolliciteerd.
Als ik mijn profcarrière niet kan
voortzetten, ga ik bij de amateurs
aan de slag."

" Voorzitter Gerard Willems van BC Ulestraten (midden) huldigt wereldkampioen Jean
Bessems en WorldcupwinnaarLaurent Boulanger. Foto: WIDDERSHOVEN

Remise tegen Arnouts basis nederlaag Holland Casino’s

" Hoewel het winterseizoen amper
tot de helft gevorderd is, hebben de
baandirecties tijdens de Europese
pistekampioenschappen reeds de
zesdaagsekalender voor 1989/1990
samengesteld. Liefst vijftien six-
jours staan in dat seizoen gepro-
grammeerd, inclusief Rotterdam,
dat onder voorbehoud de periode
2-7 februari 1990 heeft geclaimd. De
Zesdaagsevan Maastrichtkomt niet
meer op de kalender voor. Bor-
deaux krijgt in 1989 (15-20 decem-
ber) de datum van het opgedoekte
Limburgse winterbaanevenemt toe-
gewezen. In het huidige seizoen
worden nog de navolgende zesdaag-
sen gehouden:Keulen 27 december
-1 januari, Bremen 5-10 januari,
Stuttgart 13-18 januari, Kopenha-
gen 27 januari-1 februari, Parijs 2-7
februari.

Boulanger betaalt
tol voor Worldcup

gelijk op naar een 20-20 stand.
Vanaf dat vertrekpunt kwam
Bessems los en met enkele series
maakte hij de partij uit.

„Uitstekend", knikte Bessems na
afloop. „Het is na een WK moei-
lijk om weer in dit ritme te ko-
men. Ik snak eigenlijknaar enke-
le weken rust. Overigens voelde
ik me tijdens het tweede gedeel-
te van de partij tegenDoggen
plots veel meer ontspannen. Dat
bracht de beslissing".

Overigens werden Bessems en
Boulanger gisteravond in Ule-
straten gehuldigd voor hun suc-
cessen in respectievelijk Stocke-
rau en Valkenburg.

Uitslagen: Jean Bessems-J. Doggen:
40-25; Heinz Jacobs-R. Heeren; 33-40;
Arie Weyenberg-E. v.d. Looy: 30-40;
Laurent Boulanger-J. Arnouds: 50-50;
Holland Casino-Gowa: 3-5.

'sacre' en 'merde' lag vaker op de
Waalse lippen dan het 'bon. „Dat
is ook niet zo vreemd," aldus
Boulanger. „Ik heb zondagnacht
niet geslapenen de hele dag tele-
foontjes vanuit geheel Europa
moeten beantwoorden."

Korotkov wint opening zesdaagse
| Sj^AAR -Konstantin Korotkov
w Vistln.Alkmaar de eerste schaats-
-1 Rp r'^ van e marathonzesdaag-
iMtjQWonnen. De rijder uit de Sov-
(v°-r if ontsnapte enkele ronden
!' !^ter , e'nde van de ruim 42 kilo-(^ lange wedstrijd. Richard van
*% H n' leider in het klassement
l\7 KNSB-beker, eindigde als
i Ngen

e Opvallend waren de klasse-
t),Van de wielrenners Dijkstra, ' (6e) en Jakobs (20e).

JL^on Nevels overweegt punt
LVer profwielercarrière te

Komst Chovanec
naar PSV

nog onzeker
et b. «*

et 6tVT -Dekomst van JozefChova-
yt 3 laar PSV is nog allerminst in
at.?nen en kruiken. De Stichting
ei J^dszaken wacht nog steeds op

>ti- in aanvraag voor een werkvergun-

' ' yS voor deTsjechische internatio-,, 5- Nu al staat vast dat het bestuur
a.2. de stichting geen eensluidend, Jltief zal uitbrengen. In het verle-
'ju'^as dat voor de overheid nog
I li. eens aanleiding negatief te bc-..i*ten*' '_v^ree^t vo°ral in het nadeelvan
fie dat dekoploper van de eredivi-
.' i*.Momenteel twee buitenlanders
_\y T contract heeft, Lerby en Ro-
)srjlo. die volgens de voetbalregels
.1 l^ 11 'Nederlander' zijn. De Deen is
0' 1. „p?s met ingang van het volgen-
'jt lij Eoen, voor de Braziliaan loopt
i )»►, van twee jaar af in okto-

)f %teris plan komt Chovanec deze
«,. * haar Eindhoven om zich te la-

Uren- De Kerstdagen brengt
4bL. °or in Praag, waarna de Tsjech
(^ln januari zijn debuut met PSV
3i*ooi

rPaken in het zaalvoetbaltoer-
II 'h München.

Toto gelijk 49: eerste prijs geen winnaar;
tweede prijs 1 winnaar die ’ 328,90 ont-
vangt; derde prijs 25 winnaars die elk

’ 65,70 ontvangen; vierde prijs 609 winnaars
die elk ’ 4,30 ontvangen.

Cijferspel 49: eerste prijs 1 winnaar; tweede
prijs 4 winnaars. Vaste prijzen.
Toto 49: eerste prijs 4 winnaars die elk bru-
to ’ 5.356,00 ontvangen; tweede prijs 73
winnaars die elk ’ 195,60 ontvangen; derde
prijs 565 winnaars die elk ’ 63,10 ontvan-
gen.

Lotto 49: eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs 2 winnaars die elk bruto’ 150.000 gul-
den ontvangen; derde prijs 46 winnaars die
elk bruto ’ 5.935,80 ontvangen; vierde prijs
2.830 winnaars, die elk ’ 96,40 ontvangen;
vijfde prijs 46.426 winnaars die elk ’ 5,00
ontvangen.

DEN HAAG - Lotto 49 van het afgelopen
weekeinde heeft geen winnaar van de eerste
prijs opgeleverd. Voor de tweede prijs kwa-
men twee personen in aanmerking, die elk
bruto anderhalve ton mogen verwachten.
De resultaten zijn:

" De Schot Robert Millar rijdt vol-
gend seizoen voor de Franse wieler-
ploeg Z-Peugeot, het zelfde team
waarin hij een achttal jaar gelden
zijn profdebuut maakte. De 30-jari-
ge coureur, die dit jaar voor Fagor
en vorig jaar voor Panasonic uit-
kwam, tekende gisteren in Parijs
een contract voor één seizoen.

Het zat de Belg niet mee. „De
concentratie was niet optimaal",
verklaarde Boulanger. Tijdens
de partij zette hij prachtige* sto-
ten naast simpele missers. Het

Van onze medewerker
PIERRE FRAMBACH

ULESTRATEN - Laurent Bou-
langer is gisteravond ternauwer-
nood aan een nederlaag ont-
snapt. In het competitietreffen
driebanden groot tussen Holland
Casino's en hetBrabantse Gowa,
behaalde hij daags na zijn World-
cup-succes in Valkenburg
slechts een schamele remise te-
gen Jan Arnouts.

De remise van Boulanger lag in
feite aan de basis van de neder-
laag, die Holland Casino's met
5-3 tegen Gowa leed. Wereld-
kampioen artistiek biljarten,
Jean Bessems, speelde een
enigszins vreemde partij tegen
Jan Doggen. Verdeeld over een
groot aantal beurten gingen zij

Jv<Kj..nrt*:i '->ames: 1. Keulen (IrnsumJ^P
k ** de. n ' 3* Tomporowska,4. Van Tol, 5.'st "ipen =. e* Heren: 1- Korotkov, 2. VanI1L'j, 6 k-'. Kramer, 4. Kromkamp, 5. Dijk-

[ Alii ,ne"}e, 7. Vunderink, 8. De Boer, 9., Ss- 32 r. Pr°nk.Klassement: 1.Van Kern
4-K_Vnten- 2-Kramer 29, 3. Kromkamp

t». vo>*otkov 23.1. 5. Diikstra 22.

" Chef d'equipe Peter Post van Pa-
nasonic trekt in de loop van deze
week met zijn renners voor een
hoogtestage naar Sankt Moritz. De
ploeg arriveert aldaar op 14 decem-
ber en keert acht dagen later terug." HEERLEN - Jo Quaedvlieg gaat;

aan het eindevan dit seizoen, in een
goede verstandhouding, RKW
Weltania verlaten. Hij heeft driejaar
bij de Heerlense club gewerkt. Van onze medewerker

JOHN BANNIER

Sphinx en Bouwfonds
delen leiderspositie

Varenbeuk verslaat koploper zaalvoetbalcompetitie
GELEEN - Koploper Bouwfonds
uit Geleen verloor gisteravondin de
landelijke zaalvoetbalcompetitie in
de klasse zuid II het duel tegen Can-
ton Reiss/de Varenbeuk met 4-5.
Omdat concurrent Sphinx in
Brunssum met 0-5 van Brunssum
won, gaan na de tiende speeldag
Bouwfonds en Sphinx weer samen
aan de leiding met 16 punten. De
Varenbeuk heeft twee punten min-
der. In de staart van de ranglijst
deed Yerna goede zaken door met
0-4van stadsgenoot Bastings te win-
nen.

kansen over en weer. Doelman
John Frauenrath bij de Varenbeuk
verkeerde in uitstekende vorm en
pareerde praktisch alle schoten.
Verrassend kwam Varenbeuk op-
nieuw aan de leiding toen bij een
uitval Lex Boerema met een droge
knal doel trof: 1-2. Maar evenals in
het begin van de wedstrijd had
Bouwfonds het antwoord ook nu
snel klaar en uit een mooie aanval
scoorde Henny Bastiaans fraai 2-2.

De gelijkmaker van de Varenbeuk
viel twaalf minuten voor tijd. Bij
een uitval werd Humphry van de
Broek door Eduard Demandt vast-
gehouden. Demandt kreeg terecht
een twee minuten straf. Wat geluk-
kig kwam de Varenbeuk toen naast
het Bouwfonds. In een uiterste po-
gingom een verkeerd geplaatste bal
van Willy Trags nog te halen schoot
Willy Jacobs de bal achter doelman
Chris Luyten.

want bij een snelle uitval via Hub
Gulpen gaf deze de bal aan Humph-
ry van de Broek dieLuyten met een
knal passeerde en Varenbeuk op
een 4-5 voorsprong zette. In de slot-
fase zette Bouwfonds nog alles op
alles maar de Varenbeuk gaf de
winst niet meer uit handen. Een ver-
diende zege van een collectief sterk
spelend Varenbeuk.

Karakteristieken districtsklasse:
Bouwfonds-Canton Reiss/de Varenbeuk 4-5
(2-2); 0-1 LBoerema, 1-1 E.Demandt, 1-2
L.Boerema, 2-2 H.Bastiaans. Rust. 3-2
F.Visser, 4-2 M.Loosveld. 4-3 W.Trags, 4-4
W.Jacobs, 4-5 H.v.d.Broek.

FC Brunssum-Sphinx 0-6 (0-2); 0-1
R.Schoens, 0-2 P.Duysings. Rust. 0-3
R.Schoens, 0-4 T.Reynaerts, 0-5 L.Wijnants,
0-6 R.Schoens.
Spcl.Leeuwen-FC Wierts 1-1 (0-1); 0-1
M.Canters. Rust. 1-1 R.Keyzers.

Bouwfonds viel na die tegenslag te-
rug en pi obeerde met eenmansak-
ties succes te behalen maar met
name Marcel Dirksen en Hub Gul-
pen speelden een sterke pot bij de
Varenbeuk en als een schot richting
doel ging stond daar nog altijd doel-
man JohnFrauenrath.

De wedstrijd was nog niet gedaan

Het duel tussen het Bouwfonds en
CantonReiss/de Varenbeuk was het
aankijken meer dan waard. Varen-
beuk, dat het surplus aan techniek
bij Bouwfonds compenseerde met
een geweldige dosis vechtlust, was
de hele wedstrijd de gelijke van de
thuisploeg. Al na twee minuten zet-
te Lex Boerema Varenbeuk op een
0-1 voorsprong toen hij een fout van
Henny Bastiaans afstrafte en doel-
man Chris Luyten met een listig
balletje verschalkte. Het antwoord
van Bouwfonds kwam al snel want
nog geen twee minuten later scoor-
de Eduard Demandt de gelijkma-
ker.
Het duel ging hierna gelijk op met

Na rust gooide het Bouwfonds meer
tempo in dewedstrijd en dat leek de
Varenbeuk teveel te worden. Bin-
nen vijfminuten hadden Frank Vis-
ser en Marcel Loosveld Bouwfonds
al op een 4-2 voorsprong gezet. Nog
nagenietend van die vierde treffer
scoorde Willy Trags nauwelijks tien
seconden later uit een vrije trap de
aansluitingstreffer.

SPORT KORT

" WYLRE - Henk Geurts uit Wyl-
re heeft in Weert een golfbitjart-
tournooi gewonnen. Het Old Inn-
tournooi, dat een internationale be-
zetting had, won Geurts door in de
finale de Belg Ludo Boonen te ver-
slaan.

" VOERENDAAL - Door een 8-2
overwinning op Docos heeft het
damesteam van tafeltennisvereni-
ging Sempre Avanti beslag gelegd
op het kampioenschap in de derde
klasse van de landelijke competi-
tie. Het team bestaat uit G. Neut-
gens, A. Finders en P. Steinbusch.

" Ook in Duitsland is de winter-
competitie tennis weer begonnen.
Dus ook voor de dit jaar weer bij
Schwartz-Weisz Keulen spelende
Heerlense tennisser Rob van Op-
pen. Hij startte het seizoen goed
door in de single met 6-4 6-3 van
S. Diezer van Rott Weisz Leverku-
sen te winnen. Zijn ploeg won met
5-4.

" INGLEWOOD - John McEnroe
heeft in definale van een invitatie-
toernooi in Inglewood de Tsjecho-
slowaak Ivan Lendl verslagen. De
Amerikaan, elfde op de wereld-
ranglijst, zegevierde in twee sets
over de nummer twee: 7-5, 6-2. In
een partij om de derde plaats won
de Amerikaan Michael Chang met
tweemaal 6-3 van zijn landgenoot
André Agassi.

" MAZATLAN - Na de eerste dag
van het toernooi om de wereldtitel
snelschaken, met een uur bedenk-
tijd per speler, delen drie spelers in
de Mexicaanse plaats Mazatlan de
eerste plaats. Oud-wereldkam-
pioen Anatoli Karpov (Sov) en de
Amerikanen Maxim Dlugy en Lev
Alburt verzamelden 3 1/2 punten
uit vier partijen. Daarna volgen
twaalfspelers met drie punten, on-
der wie wereldkampioene Maja
Tsjiboerdanidze. De eerste prijs
van het evenement bedraagt 50.000
dollar (circa 100.000 gulden).

" MELBOURNE - De Australi-
sche tennisser Pat Cash heeft in
Melbourne voor het eerst sedert
vier maanden weer een partij ge-
speeld. De Wimbledonkampioen
van 1987 werd geplaagd door lang-
durige knieblessures. Cash won in
een toernooi voor Australische
professionals van Johan Anderson
met 6-7, 6-1, 6-2.

" LONDEN - Het Engelse hoc-
keyteam heeft zich teruggetrokken
voor het Indira Ghandi herden-
kingstoernooi, dat van 14 tot en
met 23 januari in Lucknow wordt
gehouden. De Engelse bond nam
deze beslissing nadat er van de or-
ganisatoren geen antwoord was ge-
komen op vragen over de financië-
le afwikkeling. Nederland neemt
wel deel aan het toernooi, met de
Sovjetunie, Spanje, India en Pakis-
tan.

" GOTEBORG - Het is nog onze-
ker of de Zweedse tennisploeg vrij-
dag kan beschikken over Mats Wi-
lander en Stefan Edberg in de fina-
le van het Davis-bekertoernooi te-
genWest-Duitsland. Het duowordt
geplaagd door blessures. Coach
Hasse Olsen beslist donderdag, de
dag van de loting, wie er voor Zwe-
den zullen uitkomen. Het meespe-
len van Mats Wilander is het groot-
ste vraagteken. De nummer één
van de wereldranglijst heeft veel
last van een beenvlies-ontsteking.

" FRANKFURT- Bundesligaclub
Eintracht Frankfurt heeft trainer
Pal Csernai gisteren ontslagen we-
gens de slechte resultaten van de
club in de competitie. De Hongaar
was slechts negentig dagen in
dienst. Hij was de opvolger van de
in september wegens ziekte ver-
trokken Karl-Heinz Feldkamp.
Eintracht Frankfurt bezet in de
Bundesliga de vijftiende plaats.

" DOHA - De halve finale van de
strijd om de Aziatische voetbalbe-
ker wordt gevormd door de wed-
strijden Zuidkorea - China en Sau-
die-arabië - Iran. Saudie-arabië
plaatste ?ich in Doha (Qatar) door
een minieme zege (1-0) op het al ge-
kwalificeerde China.

" HAARLEM - De heren van Dy-
namo uit Apeldoorn treffen in de
halve finales van het toernooi om
de Nederlandse volleybalbeker
Animo. De dames van Dynamo ko-
men in de halve eindstrijd uit tegen
Olympus Sneek. De loting werd
maandag in Haarlem verricht. De
wedstrijden worden op 1 en 8 fe-
bruari gespeeld. Het resultaat van
de loting is: heren: Geldrop - win-
naar van Bovo - ZVH Dynamo -
Animo dames: Longa '59 - AMVJ
Dynamo - Olympus Sneek.

Trainerscarrousel
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Heerlen: Breukerweg 3. Tel.: 045-719700
(industrieterrein "In deCramer")
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En nu maar hopen dater genoeg sneeuw ligj
Itor etschertm!" gelaktin _____ _~_ Sportieve, matzwaite kunststof Polaroid
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HEERLEN : Geleenstraat 15, tel. 045 - 712306. BEEK: In de Makado, ingangOost, tel.04490 - 76471. MAASTRICHT: Vrijthof.l6, tel. 043 - 214480. ZOfgt gOöd UOOf jeOQQf

Te k. gevr. auto's vanal'
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. Opel MANTA Hatch-
back. APK 10-'B9. i.z.g.st.,
,2450.-. 045-316940.

I Te k. HONDA Accord se-
dan bj. '78, pr. ’ 400,-. Tel. ,

| 045-311051. |
Meisje of VROUW gevr.
voor rijdend kaasbedrijf op. de markt, enkele dagen +■ hele zaterdag, tev. hulp, inde huish. gevr. voor enke-
le uren p.w. Tel. 045-312318.

Nieuw! Hogedrukreiniger
Karcher 570

Een complete set. Nu met 80 bar druk! ’ 750,- mcl.
BTW.
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

Auto Leymborgh bv Limbricht
biedt aan: Mazda 626 2.0 GLX + LX HB '85, 83. '86;
Mazda 626 1.6 GLX + LX HE '86,84; mazda 626 2.0
GLX sedan 83; mazda 626 2.0 coupé, sedan '82,81;
Mazda 929 2.0 sedan lpg '85; Mazda 323 1.3 HB GLX
Demo 88; mazda 323 1.3 HB sport '87; mazda 323 1.3
HB LX 5 bak '86; Mazda 323 1.5 HB DX 5 bak '83/81;
mazda 323 1.6 injektion Kat. GLX '87; Mazda 323 1.3
NB LX 20000 km '86; Mazda 323 1.3 NB '81 ,'B5; Ford
Escort 1.65 drs. GHIA 83; Ford Escort 1.3 HB 3 drs. '82;
Opel kadett 1.3 S HB automaat '85; Opel kadett 1.3 S
HB 5 deurs '81; VW Golf 3 deurs HB diesel '84; VW Pas-
sat 1.6 HB '83; VW Golf 1.6 S automaat 78; Toyota Celi-
ca 1.6 ST coupé '83; lada 1.6 GLS nieuwstaat '84; Lada
1200 E 60000 km 83; BMW 316 1.8 L 2 deurs '81, diver-
sen 323 SNL 3 v.a. '77-'Bl, Mazda dealer, Auto Leym-
borgh bv, Bornerweg 2-8, Limbricht, tel. 04490-15838.

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

____________________________________pV^_________r^">^l

NIEUW r— l NIEUW

IT-CASINO-lïï
GRENZHOF

Pannesheide Kerkrade, direkt aan de grens

24er ROULETTE
(Cosmos) I

vanaf heden

JEU 21
(nieuw kaartspel)
Hapjes en drank gratis.

Dagelijks geopend van 12.00tot 4.00 uur.
11 vanaf 22.00 uur buffet t Lil
NIEUW j NIEUW

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel.

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x
5 100.- 112.- 133.- 170.- 240.-

II 000.- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16 000.- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20 000.- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.- |

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000- en / 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 69 jaar.
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81%
per mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

11.000 KNALDEMPERS en -pijpen voor alle auto's en
vrachtwagens. Direkt uit voorraad leverbaar. Kerp, In de
Cramer 31, Heerlen. 045-716951.

PEUGEOT 205 GRD 5-drs.
grijsmetallic. radio-cass.
sept. ' '87. 47.500 km,

’ 18.750.-. 045-444818.

Te k. Honda CIVIC,
5-deurs, 5-gang, nieuwe
banden, bwj. '80, ’1950,-.
Tel. 04405-3687.

1Terug van financierings-
i bank: BESTELBUS Ci-

troen C 25 Benz, '83,- ’6500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738/04498-54510.

ï PEUGEOT 104 GL m. '80,■ z.m., f 1600,-. Lampiste-
riestr. 2. Hoensbroek.

BREMBO-REMSCHIJVEN. „De allerbeste kwaliteit".
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 045-716951.

3.000 accu's
Hagen topkwaliteit, 2 jaar echte garantie

Voor ieder voertuig uit voorraad leverbaar
Kerp, In de Cramer 31, Heerlen. Tel. 716951

Opel KADETT City '78,
i.zg.st. Tel. 045-711656.
Te k. HONDA Civic bj. '79
apk nov. '89 ’1450,-. Tel.
045-728454.
Te k. Honda ACCORD 5
versn. Bi, '79, apk, ’ 1450,-.
Tel. 045-728454.

AUDI 100 Avant 5-drs. bj.
'79, apk i.z.g.st. ’1450,-.
045-720951.
Te k. Ford SIERRA 2.3 D
Laser, bj. '85, div. extra's,
wit, 5-drs., inruil mogelijk.
Tel. 04406-12453 Nieuwe-
weg 38, Valkenburg.

Te k. AANHAN
GENS, 3.50x1.50, W S
2 nieuwe MercedesJ508-608. Tel. 04407-ljM
Te koop div. gebruikj
DERDELEN van m
personenauto's. Ookß
ren. 045-216475 of 7gM
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6 jaarplaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën.

-m JTT^I T^l X" y^VT^T^'TW.T De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
\\\ H H IW~ |H 1^ karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en

-i-^-^-■M-^i M-~-i a% _-T\___*r .J-L ■*■ ~ tegelijk eigenzinnige verschijning en van binnen
door zn buitengewone gastvrijheid.

OF
De renault 19biedt immers zeer forse binnenruimte in

"ITT T?T TT) TJTTl^triVlVri-riV lengte, breedte en hoogte. Met de uiterstriante
J\ 1 JIJ l_J _I\. Ljl-J___\_X__lX^l l_^l -Cji-^l stoelen hebben de ontwerpers zichzelf weer eens

overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende
Er is weer onderscheid. Voortaankunt ukiezen tussen ventilatie en sublieme vering maken het kom-

een gewone middenklasser en het nieuwe feno- fort kompleet.
meen Renault 19. Een karakter-auto van het De RENAULT 19 onderscheidt zich gek genoeg óók door
zuiversteras. _~n pT^ _[_e veel lager is dan uop grond van zn

De renault 19 onderscheidt zich doorzn kracht. Voor kwaliteiten zou verwachten. Hij is al verkrijgbaar
wie een gewone middenklasser gewend is, is de vanaf f 21.900,- (inkl. BTW, excl. afleveringskos-
Renault 19 een absolute openbaring. ten). In 20 verschillende uitvoeringen.

De 5 verschillende basismotoren, waaronder de gloed- Misschiendenkt uerover een middenklasser te kopen,
nieuwe 1.4 literEnergy (80pk) en de 1.9 literdiesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan

motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat,

trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. ~,* RENAULT
Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer #jk
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. W^ GEEFT JE LEVEN KLEUR

RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT METKARAKTER.

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200. Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G. M.E deJonghe BV., Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 - 616288. Valkenburg

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD
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