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Limburg bereikt na 20 jaar een mijlpaal

Werkloosheid onder
landelijk gemiddelde

door han brinkman
MAASTRICHT - De werkloosheid in Limburg komt dit voor-
lar beneden het landelijk gemiddelde te liggen. Het is voor
et eerst in 20 jaar dat in Limburg relatief minder mensen

'erkloos zijn dan landelijk gemiddeld. Het Economisch-Tech-
°logisch Instituut Limburg (ETIL) denkt dat het verschil tus-
-1 de werkloosheid in Limburg en derest van het land (de zo-
neten regionale component) dit jaarverdwijnt en vervolgens
*j 'zakken' tot bijna een half procent onder het landelijke ge-
adelde - ten gunste van Limburg dus.

Sinds eind jaren '60 zat de werkloos-
heid in Limburg boven het landelijk
gemiddelde, en stak daar jarenlang
zelfs ruimschoots bovenuit. Vol-
gens het ETIL komt Limburg daar
dit jaar duidelijk onder te zitten. De
vergelijking met twintig jaar gele-
den levert overigens fraaie cijfers
op; toen waren er in Limburg 8.400
mensen werkloos (destijds 'geregis-
treerde arbeidsreserve' geheten), te-
gen 57.000 in heel Nederland. Nu
telt Limburg zelf 51.000 werklozen.

Het instituut baseert zich bij haar
verwachtingen voor dit jaar op de
ontwikkelingen in de laatste jaren,
waarin vooral in Midden-Limburg
de werkloosheid relatief sterk is te-
ruggedrongen. „We bereiken na
twintig jaarecht een mijlpaal," ver-
zekert W. Derks van het Maastricht-
se onderzoeksinstituut.

Verslaggever
ongehinderd
met nepbom
naar Londen

Van onze correspondent

- Schiphol laat het van,n proef op de Londense luchtha-etl Heathrow afhangen of appara-
"JUr zal worden aangeschaft waar-
1^ chemische explosieven kun-

worden opgespoord. Beveili-
jln-gsautoriteiten op de luchthaven

en dat gisteravond weten na eenV-uitzending die liet zien hoe een
van Veronica onopge-

JJr̂kt met een nep-explosiefen een
■ustekingsmechanisme van Schip-°l naar Londen vloog.
°lgens de deskundigen is met de'^zending niet aangetoond dat de
,eveiliging van Schiphol niet deugt.

"'e wilden echter niet uitleggen wel-
J maatregelen daar gelden om
fcnsen kwade bedoelingen niet

h,j2er te maken dan ze al zijn.
r e vermoedelijk door terroristen
P^Pleegde aanslag op de Boeing 747
fari Panam, die twee weken geleden
r°ven het Schotse Lockerbie ont-ij'0!^ heeft de aandacht gevestigdP m Amerika ontwikkelde appara-
'"Jir waarmee tot nog toe nauwe-
jps te ontdekken chemische explo-
ten zichtbaar kunnen worden ge-
jokt. Niet duidelijk is vooralsnog
i hoeverre die apparatuur, die zeer
j°stbaar is, in depraktijk bruikbaar

' Ce luchthaven Heathrow begint
P korte termijn met proeven,
e TV-verslaggever reisde met zijn

c
a stic bom ongehinderd langs de

gotUroles op Schiphol en Heathrow.en Engelse fabrikant van de nieu-e apparatuur toonde de 'bom' wel

Hardnekkig
n

Vorig jaar constateerde hij al een
verbetering van de werkloosheid
onder de mannen zien, toen alleen
wat die categoriebetrof het verschil
met de landelijke cijfers verdween.
Onder de vrouwen heerst echter
nog steeds een hardnekkige werk-
loosheid, waardoor de regionale
component voor geheelLimburg in
1988 nog net negatief (0,1 procent)
bleef.
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Het weer
WISSELENDBEWOLKT

""idaag komen we onder in-
k °cd van een zwakke rug van
j?Se luchtdruk die er voor
'gt dat we in de middag

3ast wolkenvelden ook zon-
,&e perioden kunnen ver-
e *chten. In de ochtend zal er
t «ter nog een bui vallen. De

loopt op tot 6aden in de middag en de, md waait matig uit westelij-
l richting. Vanavond gaat de

Wolking toenemen en van-
*cht valt er af en toe wat re-te:

tr ?r actuele informatie be-, effende het weer in Limburg
""U u bellen 06-91122346.

,Jn op: 08.47 onder: 16.44
Jaa»op: 07.09 onder: 13.47!>GEN:
to°P: 08.47 onder: 16.45a*hop: 08.16 onder: 14.43

Twee straaljagers Libië
door de VS neergehaald

Van onze correspondent
WASHINGTON - Amerikaanse ge-
vechtsvliegtuigen hebben gisteren
boven de Middellandse Zee twee
Libische Mig-23 straaljagers uit de
lucht geschoten, omdat ze de Ame-
rikaanse toestellen bedreigden.
Dat is gezegd door de Amerikaanse
minister Carlucci (Defensie). Libië
ontkent deAmerikaanse lezing. Op
verzoek van Libië komt de Veilig-
heidsraadvandaag in een spoedzit-
ting bijeen.

Volgens het Libische ministerievan
buitenlandsezaken ging het om een
„vooropgezette aanval" op „onge-
wapende verkenningsvliegtuigen".
De Libische leider Gadaffi dreigde
gisteren „elke uitdaging met een
uitdaging" te zullen beantwoorden.
Het treffen tussen Amerika en Li-
bië, het eerste sinds de Amerikaan-
se aanval van april 1986 op Libische
doelen, vond gisteren rond het mid-
daguur lokale tijd plaats in een ge-
bied dat 120 kilometer buiten de Li-
bische kust ligt.
Twee Amerikaanse F-14 straalja-
gers, die hoorden bij het enige tien-
tallen kilometers noordelijk liggen-
de vliegdekschip Kennedy, waren
in het gebied op patrouille, toen ze
werden benaderd door deLibische
Migs-
Volgens Carlucci probeerden de
Amerikaanse piloten de Libische
toestellen „op zeker vijfverschillen-
de manieren" uit de weg te gaan,
maar bleven de Libiërs pogingen
doen in de buurt van de F-14-toe-
stellen te komen.
„De vluchtleider besloot daarop dat
zijn vliegtuig in gevaar was, en dat
niet langer kon worden gewacht.
Eén Mig-23 werd met een Sparrow

raket neergeschoten, de tweede met
een Sidewinder raket", aldus Car-
lucci gisteren.
Het was gisteravond nog niet be-
kend wat het lot van de twee Libi-
sche piloten was. Maar de Amerika-
nen meldden twee parachutes uit de
Migs te hebben zien komen. Later
werd melding gemaakt van een Li-
bische zoekactie per helicopter.
De precieze Amerikaanse versie zal
pas gegeven worden als de twee be-
trokken piloten hebben verteld wat
er is gebeurd. Die piloten werden
gisteren in Napels door Amerikaan-
se militaire autoriteiten onder-

vraagd.
Volgens deAmerikaanse minister is
er in ieder geval geen enkel verband
tussen het incident van gisteren en
de toenemende Amerikaanse oppo-
sitie tegen de chemische fabriek die
in Libië haar voltooiing nadert. Vol-
gens de Amerikanen is die fabriek
bedoeld voor de produktie van gif-
gassen.
De actie van de Amerikaanse pilo-
ten werd gisteren in het Congres
over het algemeen gesteund.

Hond bewaakt
wekenlang
dode bazin

Van onze correspondent

AKEN - Een herdershond heeft
wekenlang in Aken zijn dode
bazin bewaakt. De hond is daar-
bij zelf bijna verhongerd. De 46-
-jarige vrouw was waarschijnlijk
al drie weken dood, toen ze ge-

vonden werd. Haar lichaam was
al gedeeltelijk vergaan. De
hond was tot op het bot verma-
gerd.

Bewoners van omliggende wo-
ningen hadden weliswaar het
grommen en huilen van de
hond gehoord, maar onderna-
men geen actie.

De politie werd pas op de hoog-
te gesteld, toen een buurman
waarschuwde dat de gordijnen
al wekenlang niet meer ge-
opend werden en de post de
brievenbus uitpuilde.

vandaag
# Hongarije zit in de

maag met de vele
vluchtelingen uit
Roemenië.
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# Driedaagse beurs
over reizen in het
MECC.
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# Moeder zette zoon "aan tot moord op
stiefvader.
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sport

Oranje
spaart
Israël

TEL AVIV - Het Nederlands
voetbalelftal heeft gistermiddag
in Tel Aviv de vriendschappe-
lijke interlandwedstrijd tegen
Israël met 2-0 gewonnen. De
doelpunten werden gemaakt
door Jan Wouters en Roda JC'er
John van Loen. Deze stand was
al na tien minuten bereikt.

# Financieel steekspel
rond tv-uitzending
Roda - Sredets Sofia.

# Supporters
Feyenoord halen hun
gram na
zaalvoetbalzege
Ajax.

DSM-aandelen
tussen 105

en 118 gulden
Van onze verslaggever

HEERLEN - De staat gaat begin
februari 12 miljoen aandelen van
DSM op de beurs herplaatsen.
Dat is 34,3 procent van het totale
aandelenkapitaal van DSM, dat
nu nog helemaal in handen isvan
de staat.
De Amro-bank, die de herplaat-
sing coördineert, verwacht dat
de aandelen die nominaal ’ 20,-
-kosten, voor een prijs tussen de
’lO5,- tot ’llB,- van de hand
gaan. In eerste instantie worden
12 miljoen aandelen verkocht,
die dus meer dan 1,2 miljard zul-
len opleveren. Wanneer het vol-
ledige pakket aandelen voor de
genoemde prijzen zou worderi
verkocht, zou de hele herplaat-
sing destaat 3,5 tot 4 miljard gul-
dert in het laatje brengen.
De aandelen DSM staan voor
slechts ’ 700 miljoen bij de staat
in de boeken.

" Zie verder pagina 19

Opnieuw protest
tegen afgraving

plateau Margraten
Van onze verslaggever

MARGRATEN - Op indringende
wijze hebben gemeentebestuur en
inwoners van Margraten er gisteren
bij minister Smit-Kroes op aange-
drongen af te zien van afgraving van
nog eens zon 430 hectare van het
plateau van Margraten door de ce-
mentfabriek Enci. Tientallen affi-
ches, spandoeken en borden maak-
ten duidelijk dat de luid gescan-
deerde kreet 'Afgraven Nooit' niets
aan kracht heeft ingeboet.

De minister van Verkeer en Water-
staat sprak na afloop van haar werk-
bezoek over een 'indrukwekkende
presentatie van de standpunten. In
hoeverre de tegenstanders van af-
graving uit die uitspraak hoop mo-
gen putten is vooralsnog een open
vraag.
„De boodschap was in elk geval zeer
helder. Ik ben gekomen om zoveel
mogelijk inzicht in de problematiek
te krijgen, niet om standpunten te
verkondigen", aldus de bewinds-
vrouwe, die er van uitgaat dat de
nota Gegrond Ontgronden dit jaar
definitiefwordt vastgesteld.
Burgemeester Kaiser en raadslid
Souren wezen de minister op de
eenzijdige belangenafweging in de
nota. Aspecten als landbouw, mi-
lieu, natuur en fauna en cultuurhis-
torische waarden komen te weinig
aan bod, terwijl het verhes van
werkgelegenheid in de agrarische

en toeristische sector flink wordt
onderschat, meenden zij.
Ook de mogelijkheden die ontstaan
na de Europese eenwording komen
volgens hen onvoldoende aan bod,
terwijl er twijfels bestaan over de
behoefte-ramingen. Tenslotte moet
meer onderzoek worden gedaan
naar alternatieve grondstoffen.
Voorts werd de minister verzocht
het resultaat af te wachten van een
provinciaal onderzoek naar de eco-
nomische noodzaak van de mergel-
winning.

" De actiegroepen tegen de^afgraving van het plateau lieten
gisteren de jeugd het wKrcPdoen. Minister Smit-Kroes had wel
waardering voor de soms kernachtige uitspraken van de jon-
gelui en deelde als 'beloning' bonbons uit.

Foto: WIDDERSHOVEN
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kunst
kunst en cultuur

Concerten van het Limburgs Symphonie Orkest met de solisten Ceci-
le Huynen en Tonie Ehlen vinden de komende dagen in de volgende
steden plaats:

Vandaag in het Jünglinghaus in Eupen, morgen in het Wijngracht-
theater in Kerkrade, zaterdag in het Staargebouw te Maastricht,
maandag in de Oranjerie te Roermond en tenslotte aanstaande dins-
dag in de stadsschouwburg van Heerlen. De aanvang van alle concer-
ten is om 20.00 uur en uitgevoerd worden werken van Barber, Mozart,
Chausson en Dvorak.

" Cecile Huynen

Schrijver en uitgever schenden auteursrecht

Weduwe Vestdijk
naar de rechter

Van onze correspondent

LEEUWARDEN - De auteur
Arme Wadman uit Sneek en de
uitgever Willem Diemer uit Gar-
relsweer, die nu in Spanje
woont, moeten zich voor de po-
litierechter in Groningen ver-
antwoorden voor de uitgave van
het boekje 'De grote explosie.
Het werk gaat over de zeer pro-
duktieve jaren 1930-32 van Si-
mon Vestdijk als dichter. De
auteur en de uitgever zijn tot pu-
blicatie overgegaan zonder toe-
stemming van de weduwe van
Vestdijk, Mieke Vestdijk-van
der Hoeven, bij wie het auteurs-
recht op het werk van Vestdijk
berust.

Bij de verschijning van 'De gro-
te explosie' heeft mevrouw
Vestdijk bij de officier van justi-
tie in Groningen een aanklacht
tegen Wadman en Diemer inge-
diend wegens schending van de
auteurswet van 1912. Wadman
wordt ten laste gelegd dat hij in-
breuk heeft gemaakt op de
auteurswet door in zijn boek een
aantal auteursrechtelijk be-
schermde gedichten op te ne-
men (artikel 31). Diemer wordt
verweten dat hij beschermde
gedichten heeft verspreid (arti-
kel 32).

Wadman zegt dat de zaak for-
meel gezien duidelijk is, met an-
dere woorden dat hier sprake is
van een schending van het
auteursrecht. Maar daar staat,
meent hij, wel het een en ander
tegenover. „Ik heb haar inder-
daad geen toestemming voor de
publicatie van de gedichten ge-
vraagd, maar die had ik ook niet
gekregen".

In het laatste nummer van het
Friese tijdschrift 'Hjir' noemt
Wadman de houding van me-
vrouw Vestdijk 'burgerlijk be-
nepen. Vestdijk zelf, zegt Wad-
man in een interview met dat
tijdschrift, zou er niet zwaar aan
hebben getild. „Hij heeft vaak
gezegd: 'Het kan mij geen sode-
mieter schelen wat er na mijn
dood gebeurt. Ze zoeken het
maar uit. Maar Mieke Vestdijk
is na zijn dood als een broeden-
de kip op zijn spullen gaan zit-
ten".

Over de aanklacht tegen hem en
Diemer zegt Wadman niet zon-
der ironie: „Ze kon de grote Vis-
ser niet pakken, hoewel die haar
in zijn Vestdijk biografie op al-
lerlei manieren te na is geko-
men. Nu pakt ze de kleine vis-
sen".

Cecile Huynen en Tonie Ehlen terug voor orkest

LSO op tournee met
Limburgse solisten

HEERLEN - Vandaag begint het Limburgs Symphonie
Orkest met een serie concerten die een puur Limburgs
karakter dragen. Afgezien van het orkest zelfzijn ditkeer
ook beide solisten oorspronkelijk uit Limburg afkom-
stig: violiste Cecile Huynen en pianiste Tonie Ehlen. De
concertenreeks start vanavond in Eupen en wordt mor-
gen voortgezet in Kerkrade, zaterdag in Maastricht,
maandag in Roermond en tenslotte aanstaande dinsdag
in de stadsschouwburg in Heerlen.

Voor beide solisten is het niet de
eerste keer dat ze met het LSO sa-
menwerken. Cecile Huynen (23)
speelde elf jaar geleden - ze was
toen twaalf - met het LSO het
vioolconcert van Vivaldi. Maar
sindsdien is het er nooit meer van
gekomen en nu kan het Limburgse
concertpubliek dus hernieuwd
kennismaken met Cecile als LSO-
soliste.

„Ik heb de afgelopen maanden vrij
veel opgetreden in Limburg. Pas
geleden nog een dubbelconcert
met mijn zusje Suzanne (evenals
Cecile zelf vioolstudente aan het
Haags conservatorium, red.), vorig
jaar een recital in Heerlen, en nu
deze serie concerten. Daar staat te-
genover dat ik in de tijd daarvoor
heel lang niet actief geweest ben in
Limburg."

Ook voor Tonie Ehlen is het al een
aantal jaren geleden dat ze voor het
laatst als soliste met het LSO heeft
gewerkt. „In 1975 om precies te
zijn, in het kader van de Prix d'Ex-
cellence. Verder ken ik de meeste
mensen uit het orkest overigens
vrij goed, omdat ik anders dan in
dit orkestverband met ze samen-
speel. Met een aantal orkestleden
zit ik bijvoorbeeld in een ensemble
voor moderne muziek."

" Dirigent Wolfgang Trommer met Tonie Ehlen tijdens de re
petities in het Staargebouw. . Foto: WIDDERSHOVENOscar Back

Cecile Huynen kreeg nationale be-
kendheid toen ze in 1987 het viool-
concours Oscar Back won. „Mijn
eerste echt grote concours, waar ik
me dan ook bijna een jaar op heb
voorbereid. Dat lijkt lang, maar
zo n eerste keer is het echt nodig.
Je hebt nog vrij weinig routine en
staat onder enorme druk, waardoor
je ervoor moet zorgen dat je zo 'sa-
fe' mogelijk speelt. De kans dat je
door je nervositeit fouten maakt zo
klein mogelijk houden. En dat lukt
alleen maar 'door steeds weer de
stukken door te spelen, steeds
maar te blijven studeren. Je hebt
een jaarvoor het concours gewerkt
en de spanning kan dan verschrik-
kelijk oplopen, want je weet dat je,
als je één fout maakt, eruit ligt en je
kans op een prijs verkeken is."

Discipline
Aan concoursen meedoen is voor
de 23-jarige violiste een bijna nood-
zakelijke uitdaging. „Zelfs na al die
jaren studie is het voor mij nog
steeds moeilijk om telkens weer de
discipline op te brengen om uren-
lang per dag te studeren. Ik heb een
stimulans nodig, zoals bijvoor-
beeld een concours of een concert,
waardoor ik gedwongen wordt
hard te studeren."
Tonie Ehlen kan dat laatste van
harte beamen. „Je hebt een be-
paald punt nodig waar je je op
richt, waar je voor jezelf zegt 'nu
moet het af zijn. Voor jezelf heb je
namelijk het gevoel dat het nooit af
is."

De Maastrichtse pianiste heeft zelf
in het verleden diverse malen aan
concoursen meegedaan - en is re-

gelmatig in de prijzen gevallen
maar is er daarna een tijdje mee op-
gehouden. „De druk van het geven
van een concert is voor mij vol-
doende. Een concours is ook een
goede stimulans, maar na een tijdje
realiseerde ik me dat ik niet wilde
horen bij de mensen die alle wed-
strijden afreizen."
Het is vaak moeilijk voor een pia-
nist om een goede plaats te vinden
om te studeren tijdens zon con-
cours. Eén keer heb ik het meege-
maakt dat ik kon studeren in een
grote hal waar twee vleugels ston-
den... en op de ene vleugel was al
iemand aan het repeteren!"

Laatste jaar
Op dit moment is Cecile bezig aan
haar vijfde jaar op het conservato-
rium in Den Haag. „Volgend jaar is
mijn laatste jaar. Ik ben van plan
om dan voor de eerste keer aan een
grote internationale wedstrijd mee
te doen - welke weet ik nog niet -
en na mijn afstuderen hoop ik op
een halve orkestbaan ergens in de
Randstad. Daarnaast wil ik graag
les in het buitenland gaan nemen
en proberen solistisch iets te kun-
nen blijven doen."
Een solistencarrière in Nederland
en buitenland valt wat Cecile be-
treft niet binnen haar toekomsti-
dealen. „Een solist moet zo ver-
schrikkelijk hard werken, staat on-
der ongelofelijke stress en leidt een
eenzaam leven. Daarbij komt de
moordende concurrentie en de
uiterst kleine kans dat jeooit daad-
werkelijk detop bereikt. Eerlijk ge-
zegd zie ik dat niet zitten."

Geboft
„Ik besef wel dat ik erg geboft
heb," vertelt Tonie Ehlen „Eigen-
lijk ben ik min of meer toevallig in
de muziek terecht gekomen, ik heb
vroeger eigenlijk nooit ambities in

die richting gehad. Het komt dan
ook regelmatig voor dat ik me reali-
seer 'eenkleine draai en ik was heel
ergens anders terecht gekomen. Ik
ben piano gaan spelen toen ik een
jaar of tien was - we hadden thuis
een piano en mijn zusjes speelden
ook, meer zat er eigenlijk niet ach-
ter. Nadat ik op de kweekschool te-
recht kwam, vroeg een vriend van
mijn oudste zus me een keer of ik
er niets voor voelde om toelatings-
examen te doen voor de voorberei-
dende klas van het conservato-
rium. Tot mijn verbazing werd ik
aangenomen en zelfs toen begon ik
nog met het idee er na een jaartje
weer mee op te houden. Na een
maand of drie hoorde ik mijn leraar
echter een sonate van Mozart spe-
len en op dat moment was ik volko-
men verkocht. Ik wist gewoon 'dat
wil ik kunnen doen' en zo is het
verder gegaan."

Persoonlijkheid
«Tonie Ehlen verdeelt haar tijd, zo-
als ze zelf zegt, tussen drie belang-
rijke delen van haar leven. „Stude-
ren en optreden, lesgeven (ze is do-
cente piano aan het conservato-
rium in Maastricht) en mijn man en
dochter. Ik zou noch het lesgeven,
noch het optreden willen missen.
Het optreden houdt je fris, en dat
geldt niet alleen voor je spelen,
maar ook voor je lesgeven. Wat me
in lesgeven aantrekt is dat je je, be-
halve met de noten op het papier,
ook indirect bezig houdt met
iemands persoonlijkheid. Boven-
dien heeft lesgeven een grote socia-
le functie.
Het enige nadeel van zon druk le-

ven is dat vrijwel altijd één van de
drie 'categorieën eronder lijdt - en
helaas moet ik toegeven dat dat
vaak man en dochter zijn!"

Jeanine drost

Verder in
EYS-WITTEM - Organist Hans
Heykers en het vocaal ensemble
'Ad Hoc' onder leiding van Hans
Leenders geven zondag om
20.00 uur een 'Driekoningen-
concert' in de St.-Agathakerk in
Eys. Op het programma staan
werken van onder andere Brit-
ten, Ives en Mathias en de toe-
gang is gratis.

GELEEN - Toneelgroep Tong
speelt zaterdag om 20.30 uur in
de Hanenhof het toneelstuk
'Een beetje pijn' van Harold
Pinter. De rollen worden ver-
tolkt door Ger Schoenmakers,
Wim Schutgens en Max de
Bruin en de regie is in handen
van Jos Jonkers.

VOERENDAAL - In het Lau-
rentiushuis verzorgt de Toneel-
vereniging Voerendaal zaterdag
en zondag twee opvoeringen
van 'Dr Smoekeleer' van Leo
Dassen. De aanvang is beide da-
gen om 20.00 uur.

recept
Koolraap in
botersaus
Benodigdheden voor 4 personen:
750 g koolraap, 75 gbroodkruim van
volkorenbrood, V2tl zout en 75 g bo-
ter.
Boen de koolraap goed schoon,
schil ze en verwijder het taaie deel
en de wortels.
Snijd de koolraap in gelijkestukken

of plakjes en leg die in water.
Kook ze snel om verkleuren te voor-
komen.
Vet een ovenschaal in met boter en
schik dekoolraap erin en verdeel de
helft van de gesmolten boter erover.
Bestrooi zeer zuinig met zout.
Zet de schaal afgedekt 45 minuten
in een oven van 200°C. - stand 4 - en
bedruip af en toe met de gesmolten
boter.
Roer het broodkruim door de rest

van de boter en verdeel dit over de
koolraap.
Breng op smaak met diverse krui-
den, zoals peterselie, marjolein,
bieslook, gember of nootmuskaat.
Bak daarna nog 15 minuten onafge-
dekt door.
TIP: Het jonge loof dat aan de kool-
raap zit kan geblancheerd als groen-
te worden geserveerd.

hub meijer

In de theaters
MAASTRICHT - De stad
schouwburg is vanvond het t(

neel van het theaterfeest 'Wie
bleibt Wien'. Het programma
dat bestaat uit muziek van J*~
han Strauss, Franz Lehar e
Emmerich Kalman, wordt vin
gevoerd door het Johanl
Strausorkest onder leiding va?
André Rieu, de sopraan Rr
xandra Voda en de Londof
Strauss Dancers. De voorstel
ling begint om 20.00 uur.

Vrijdagavond om 19.00 uur vd'
zorgt de Stichting Jeugdkom<
die Amsterdam een musici
met de titel 'Broodje Boefc,
Deze voorstelling begint o»,
19.00 uur en vindt eveneeii
plaats in de stadsschouwburg, y
'Introdans' voert woensdag \
januari twee balletten uit in dj,
stadsschouwburg: 'Messiafo
met vanzelfsprekend muziel
uit het overbekende oratorium
van Handel, en 'Bal Masqué?
geïnspireerd door de gelijknfl
mige Nederlandse opera u|
1984 van het Nederlandse mij
ziekensemble 'Flairck'.
Aanvang van de voorstelling I
om 20.00 uur.

HEERLEN - Stichting Hoj
landse Comedie verzorg
woensdag om 20.00 uur een ofl
voering van 'The Mousetraw
een toneelstuk van AgatW
Christie.

ROERMOND - Het Nieuj
Noordnederlands dans-élan \
dinsdag 10 januari om 20.00 uU1
te zien in de Oranjerie met hi
programma 'Reflex.

Jan Decleir speelt woensda
om 20.00 uur het stuk 'Gillei
onder regie van Hugo Claus, di
tevens de auteur is.

KERKRADE - John LantinÉ
'Theater van de Lach' kort
dinsdag 10 januari naar h<
Wijngrachttheater met de jub
leumproduktie 'Den Haag Vat
daag', om 20.00 uur.
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Celstraffen
wegensdiefstal

schilderijen
- De Amsterdamse

'htbank heeft gistermiddag de 32-
-'§eB.H. tot twee jaaren de 36-ja-e J.P. tot anderhalfjaar gevange-
'strafveroordeeld wegens de dief-
* en heling van drie schilderijen;het Stedelijk Museum in Am-
lrdam eind mei vorig jaar.

dens de rechtzaak twee weken
*den had de officier van justitie
iPectievelijk drie en 2,5 jaar
e.lst. Bij de diefstal werden 'De
Uelieren' van Vincent van Gogh,

*maison du maitre Adam Billaud
bevers' van Jongkinden 'Bouteil-
et pommes' van Cézanne gesto-
I De doeken hebben een geschat-
baarde van ongeveer 25 mihoenJden.
! drie doeken kwamen weer bo-

Water toen deAmsterdamse po-
le met hulp van een Westduitse enn Zwitserse politieman via een
eUdokoop de doeken van heteetal trachtte te kopen. De recht-
uit verwierp dekritiek van de ver-diging dat depolitie zich daarmee
II uitlokking had schuldig ge-
bakt.

Verdubbeling
Aids-gevallen,ENEVE - Het aantal gevallen van

jas dat is gemeld aan de Wereld
ti fondheidsorganisatie (WHO) is

1988 bijna verdubbeld. In de ge-
*le Wereld zijn nu 132.976 gevallen
*end van mensen die aan de
'muniteitsziekte lijden.

Li ë.ens de organisatie ligt het wer-
tu* e aantal mensen dat is besmet
Wfcn 1 de 30000° en 350.000. De
&n t schat dat daarnaast tussen vijf
Bra miljoen mensen in de wereld
'9in s zi Jn van net Aidsvil"ll3- In
r^,. zullen er daarom ongeveer één
yj joen nieuwe Aidsgevallen bij

Onderzoek naar
cassatie vonnis
in RaRa-zaak

DEN HAAG - Minister
Korthals Altes (Justitie)
laat onderzoeken ofcas-
satie brj de Hoge Raad
kan worden aangete-
kend tegen de vrijlating
van de Raßa-verdachte
René R. Het Amster-
damse gerechtshof liet
R. dinsdag vrij, omdat
het vond dat tijdens de
huiszoeking de rechter-
commissaris onvol-
doende aanwezig was
geweest. Het daar ver-
kregen bewijs tegen R.
vond het hof onrecht-
matig. R. was eerder
door de rechtbank ver-
oordeeld wegens zijn
aandeel in brandstich-

ting bij Makro-vestigin-
gen en drukkerij Elba.

Persofficier mr De Wit
kondigde gisteren aan
niet in cassatie te gaan
tegen de uitspraak. Hy
gaf zon beroepsproce-
dure weinig kans van
slagen. Formeel kan de

minister het openbaar
ministerie niet opdra-
gen in cassatie te gaan.
Maar in de praktijk kan
de minister hierover
wel overleggen met de
procureur-generaal.

De Tweede Kamer
vindt dat het openbaar

ministerie bij de huis-
zoeking bij R. duidelijk
fouten heeft gemaakt.
WD, PvdA en CDA
vinden dat het gerechts-
hof op grond van de ge-
maakte fouten geen an-
dere uitspraak kon
doen.

CDA-Kamerlid Dijkstal
wil op korte termijn
met minister Korthals
Altes praten over een
eventuele wijziging van
het wetboek van strafv-
ordering. Ook Swildens
(Pvda) wil niet op voor-
hand wijziging van het
wetboek van strafvor-
dering uitsluiten.

Compromis
Aanvankelijk had minister Van
Dijk een salarisverbetering van
slechts 0,2 procent voorgesteld. De
bonden daarentegen wilden een
verhoging van één procent. Het nu
bereikte compromis was voor de
genoemde drie bonden aanvaard-
baar. Naar verwachting zal ook de
achterban wel akkoord gaan.

Van Dijk en de bonden hadden
haast om het akkoord te bereiken.
Door het feit dat er voor 1 januari
geen akkoord was, kon een groot
aantal zestigjarige ambtenaren, dat
van plan was per 1 januari met VUT
te gaan, dat voornemen niet door-
zetten. Zij zullen nu per 1 februari
alsnog hun werkzame leven kun-
nen beëindigen.

Van den Broek geeft toe aan banken

SDU gaat nieuw
paspoort maken
Van onze Haagse redactie
HAAG - Het nieuwe paspoort

im borden gemaakt door de SDU-
heefteriJ- Minister Van den Broek
dip glsteren zijn eis, dat de banken
XeP de failliete paspoortdrukker

iwr, financierden, de ïntentie-
liw arinë tussen de Staat en SDU
! vali Eouden ondertekenen, laten
**ori Daarmee is de weg voor de
stg^ktie van een nieuw, fraudebe-

dlS paspoort vrij.

se(l dag nog waren de irritaties tus-
bgf.^mister Van den Broek en de
fcfou noog opgelopen. Van den
sirio verweet de banken de oplos-
ffUstVan het paspoortprobleem te
het " eren- Volgens de banken was
°tid JUist de minister die de banken
t>ehr onaanvaardbare druk zette,
ken; nken wilden met hun onderte-
eei 'n 8 niet uitsluiten datzy eventu-
de* ■ schadeclaim bij de staat zou-
<W ,ndlenen. Dat conflict is nu dus
ViS ost-
leerd 1 februari zal nu een gedetail-
Wertf overeenkomst worden uitge-
hang tussen de Staat, SDU en de
Vli NMB en NIB. Het is de be-
Hoort 8 dat het eerste nieuwe pas-
Jaar Ulterlijk 1 november van dit
&en wordt uitgereikt. Daartoe zal
°Idi?leuw bedrijfworden opgerichter de hoede van deSDU.

Groteorder
onderneming zal in elk geval

bestaan uitKEP enElba. Onderdeel
van de overeenkomst is namelyk
dat beide bedrijven door de SDU
zullen worden overgenomen. SDU
slaat daarmee twee vliegen in een
klap. Niet alleen de paspoortpro-
duktie komt in haar handen, ook
een bestaande grote ordervan Elba,
de strippenkaart, komt zo bij de
voormalige staatsdrukkerij terecht.
NMB en NIB moeten, voordat het
eerste paspoort van de machines zal
rollen, nog wel veertig miljoen gul-
den extra in het paspoortproject in-
vesteren. Zij zyn daartoe bereid,
mits zij voldoende garantieskrygen
dat die investering er ook uit zal ko-
men. Naar verwachting kunnen de
investeringen in ongeveer tien jaar
worden terugverdiend. Daarna kun-
nen SDU en de banken aan het pro-
ject gaan verdienen.

Eerste gesprek
koning Hassan
met Polisario

Het was het eerste gesprek tussen
Hassan II en een delegatie van het
Polisario sedert dertien jaar geleden
vijandelijkheden over de Westelijke
Sahara uitbraken tussen het bevrij-
dingsfront en Marokko.
Marokko en het Polisario hebben

MARRAKECH - De Marokkaanse
koning Hassan II heeft gisteren in
zyn residentie in Marrakech een on-
derhoud gehad met een delegatie
van het Polisario, het Bevrijdings-
front voor de Westelyke Sahara.

vorig jaar ingestemd met een plan
van de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties, Perez de Cuellar,
om de inwoners van de Westelijke
Sahara in een volksraadpleging te
laten beslissen over de toekomstige
status van het woestijngebied.

Ambtenaren eten
vaak ongezond

Van onze correspondent

ROTTERDAM - Veel ambtena-
ren eten ongezond. Ze gebruiken
te weinig groenten, fruit, brood,
aardappelen en zuivelproduk-
ten. Dat concludeert de GG &
GD na een onderzoek onder 1151
ambtenaren in Rotterdam.

Het ongezonde eetgedrag bete-
kent niet dat er een gebrek aan
bepaalde noodzakelijke voe-
dingsstoffen is, aldus de GG &
GD. „We kunnen wel cqnclude-
ren dat devoeding van de ambte-

naren uit preventiefoogpunt niet
optimaal is."
Warme maaltijden, zo leerde het
onderzoek, worden niet dage-
lijks genuttigd. Van de ambtena-
ren eet 37 procent van de ambte-
naren dagelijks warm, 53 percent
doet dat 5 of 6keer per week. Dat
betekent vaak dat er te weinig
groente wordt gegeten. Verder
gebruikt 35 procent te weinig
zuivelprodukten.

Bijna de helft van de ambtenaren
eet te weinig fruit, dus minder
dan één stuk per dag. lets meer
dan 10 procent gebruikt slechts
een keer per week een appel, si-
naasappel of banaan.
De koffieconsumptie is daaren-
tegen zonder meer hoog.

CMHA wijst niet doorgaan verlagen pensioenpremie af

Akkoord minister met
drie ambtenarenbonden

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Minister
Van Dijk (Binnenlandse
Zaken) en drie van de
vier ambtenarencentra-
les hebben gistermorgen
een akkoord bereikt over
de arbeidsvoorwaarden
voor dit jaar. Het akkoord
moet overigens nog wor-
den goedgekeurd door de
achterban van de ambte-
narenbonden.
Het akkoord behelst een salarisver-
hoging van 0,7 procent en een verla-
ging van de VUT-leeftyd van 61
naar 60 jaar. Dit laatste levert zes-
duizend arbeidsplaatsen op. De
aanvankelijk door de ministervoor-
gestelde verlaging van de pensioen-
premie gaat niet door. Het daarvoor
beschikbare geld, wordt nu in een
salarisverbetering gestopt.

De algemene en christelijke ambte-
narencentrales en het Ambtenaren-
centrum hebben ingestemd met het
nu gesloten akkoord. De Centrale
voor Middelbare en Hogere Ambte-
naren niet. Juist het feit dat de ver-
laging van de pensioenpremie niet
doorgaat, is deze centrale in het ver-
keerde keelgat geschoten. Een lage-
re pensioenpremie is vooral voor de
hogere ambtenaren gunstig.

" Voor het eerst sinds
twee weken was het
gisteren weer volko-
men stil in de Schotse
plaats Lockerbie,
waar op 21 december
een vliegtuig van de
Amerikaanse maat-
schappij PanAm neer-
stortte. De straten wa-
ren afgezet voor het
verkeer, winkels en
kroegen bleven geslo-
ten en de luidruchtige
helikopters waarmee
nog altijd wordt ge-
zocht naar vermiste li-
chamen stegen niet op.
Lockerbie herdacht
massaal de 270 slacht-
offers van deramp. De
Schots-Anglicaanse
Dryfesdale-kerk (foto)
bood slechts plaats
aan enkele honderden
personen. Onder hen
waren de nabestaan-
den van de veronge-
lukte passagiers, me-
dewerkers van Pa-
nAm en een groot aan-
tal prominenten als de
Britse premier Marga-
ret Thatcher, Labour-
leider NeilKinnock en
de Amerikaanse am-
bassadeur in Groot-
Brittannië Charles
Price.

Verenigde Staten tevreden over toezeggingen Sovjetunie

Reagan achter conferentie
mensenrechten in Moskou

WASHINGTON - De in 1991
voorziene internationale men-
senrechtenconferentie in Mos-
kou lijkt in kannen en krui-
ken. Volgens zegslieden in
Washington is de Amerikaan-
se president, Ronald Reagan,
ermee akkoord gegaan dat de
Verenigde Staten deelnemen
aan de conferentie in de Sov-
jetrussische hoofdstad.

Dinsdag werd in Wenen bekend dat
de VS en de Sovjetunie zo goed als
zeker akkoord zullen gaan met een
ontwerp-slotdocument van de Con-
ferentie over Veiligheid en Samen-
werking (CVSE) in de Oostenrykse
hoofdstad, omdat ze het eens zou-
den zijn geworden over de voor-
waarden voor de Moskouse confe-
rentie.

Volgens de Washington Post heeft
minister Shultz van buitenlandse
zaken president Reagan aangeraden
in te stemmen met Amerikaanse
deelneming aan de conferentie in
Moskou. Shultz zou samen met zijn
Soyjet-collega Edoeard Sjevardnad-
ze in Wenen deelnemen aan de slot-
zitting die van 17 tot en met 19 ja-
nuari zal plaatsvinden. De Oosten-
rijkse regering heeft de ministers
van buitenlandse zaken van alle 35
deelnemende landen daarvoor uit-
genodigd.

Het StateDepartment het afgelopen
vrijdag al doorschemeren akkoord
te gaan met het houden van decon-
ferentie in Moskou gezien de voor-
uitgang op het gebied van de men-
senrechten in de Sovjetunie en de
garanties dieMoskou heeft gegeven
dat de conferentie voor iedereen
toegankelijk zal zijn. Een zegsman
zei toen dat de resultaten (van de
CVSE) niet perfect zijn, maar dat
Moskou verrassend ver is gegaan.
In het bewuste document worden
Ivolgens de Washington Post meer
krij heden aan burgers van Oosteu-

ropese landen toegezegd. Zij zou-
den meer mogen reizen, emigreren,
informatie krijgen en verspreiden
en zich met familieleden in het Wes-
ten herenigen.

Twee jaar
Aan het ontwerp-slotdument is
ruim twee jaargewerkt. Het is nu in-
gediend door negen neutrale en
niet-gebonden landen. Aan de
CVSE nemen 35 landen deel: alle
Europese landen behalve.Albanië
plus de Verenigde Staten en Cana-
da.

Forse daling
spookrijders

Van onze
Haagse redactie

DEN HAAG - Het aan-
tal meldingen van
spookrijders op de Ne-
derlandse wegen is vo-
rig jaar gedaald met
ruim twintig procent.
Bovendien zijn er in
1988 geen doden of ge-
wonden gevallen als ge-
volg van automobilis-
ten die op de verkeerde
weghelft reden.

Bij de Algemene Ver-
keersdienst Rijkspolitie
(AVD) in Driebergen
kwamen in 1987 nog 337
meldingen binnen van
bestuurders die tegen
de rijrichting in reden.
Vorig jaar daalde dat
aantal tot 276. In 1987

hield de AVD 39 spook-
rijders staande, in 1988
waren dat er 34. De ove-
rige spookrijders wer-
den niet getraceerd of
niet staande gehouden.
In 1987 vielen er vier
doden door ongevallen
met spookrijden en
raakten twaalf automo-
bilisten gewond. Vorig
jaarwas er slechts spra-
ke van materiële schade
(zes keer).
Woordvoerder G. Hoe-

veman van deAVD zegt
tevreden te zijn over de
vermindering van het
aantal spookrijders in
1988. „Maar we zijn nog
niet in een juichstem-
ming. Het is moeilijk te
zeggen waarom er vorig
jaar minder spookrij-
ders waren. De GA TE-
RUG-borden, die enke-
le jaren geleden bij op-
en afritten zijn ge-
plaatst, lijken hun
ouder, nog wel eens op
de verkeerde weghelft.

vruchten af te werpen.
Het effect van die bor-
den werkt niet van de
een op de andere dag,
daar is nu eenmaal tijd
voor nodig".

Betere verlichting van
sommige knooppunten
en in het algemeen aler-
ter gedrag van de auto-
mobilist hebben vol-
gens Hoeveman even-
eens bijgedragen tot de
daling in het aantal
spookrijders.

„Spookrijden gebeurt
vaak door automobilis-
ten die slecht zien, of
onder invloed van alco-
hol of medicijnen zijn.
Verder komen oudere
mensen, in de leeftijd
van zeventig jaar en

binnen/buitenland

Walesaroept
regering op

compromis
itRSCHAU - De voorzitter van
il verboden Poolse vakverbond
(Wariteit, Lech Walesa, heeft de
plse regering opnieuw opgeroe-id tegemoet tekomen aan de eisen
f zijn vakvereniging. Dit heeftjesa gezegd in een vraaggesprek
' het officiële weekblad 'Polity-
|dat gisteren verscheen.
!
.vakbondsleider verklaarde zich
Nieuw bereid te willen onderhan-
pn met de Poolse regering, maarVoegde daaraan toe datde erken-
fs van Solidariteit daarvoor nog
Ud een struikelblok vormt. Vol-
te hem geraken de autoriteiten

in gevaar als zij niét snel wat
dat punt ondernemen.

" er geen overeenstemming
*dt bereikt, is dat zowel gevaar-:voor de regering als voor ons",
hij zonder verdere uitwijding.

1ben een man van evolutie en
| van revolutie, maar anderenjen toeslaan als zij zien dat ik
*" De autoriteiten zullen Solidari-

'nioeten erkennen, of zij dat wil-
-I°f niet. De vraag voor mij is ech-
°f dat met ofzonder geweld gaat

welke prijs", aldus Walesa.

zien in het feit dat 'Po-
'*a' meer dan één pagina wijdde

*Walesa een teken dat de autori-
ten de vakbondsleider steeds
er aanvaarden als een gematigd
uur.

punt uit
Dukakis

Michael Dukakis, de Democra-
tische kandidaat die in novem-
ber vorig jaarbij de Amerikaan-
se presidentsverkiezingen het
onderspit moest delven tegen
de Republikein George Bush,
ziet af van een vierde termyn
als gouverneur van de Ameri-
kaanse staat Massachusetts in
1990. Dukakis wilde niet zeg-
gen of hij zich in 1992 opnieuw
kandidaat zou stellen voor het
Witte Huis. Hij zei dat hij tij-
dens de afgelopen verkiezings-
campagne had geleerd dat een
zittende gouverneur geen kan-
didaat kan zijn voor het Witte
Huis.

Verijdeld
De Noorse justitie heeft drie
mensen in Arendal in het zui-
den van Noorwegen in staat
van beschuldiging gesteld we-
gens het in bezit hebben van
explosieven waarmee zij van
plan zouden zijn geweest wo-
ningen van vluchtelingen op te
blazen. Een van de arrestanten
is de voormalige leider van een
kleine rechtse politieke party
met een anti-immigratie pro-
gramma.

Pelgrim
De Pakistaanse premier Bena-
zir Bhutto brengt volgende
week een bezoek aan Saoedi-
Arabië om een pelgrimstocht te
maken naar Mecca. Het is haar
eerste, niet-offïciële, buiten-
landse bezoek sinds zij vorige
maand aantrad als premier.

Vermoord
Een Saoedische diplomaat is
gisteren in de Thaise hoofdstad
Bangkok vermoord. De 'Ara-
bisch uitziende' moordenaar
wist te ontsnappen. Volgens de
eerste berichten werd de derde
secretaris van de Saoedische
ambassade in Bangkok, Salah
El Maliki, in het hoofd getrof-
fen door drie kogels. Tot nu toe
heeft niemand de verantwoor-
delijkheid voor de aanslag op-
geëist.

Verdronken
In de Filippijnen zijn zeker ze-
ventien mensen verdronken en
twaalf gewond geraakttoen een
lokale veerboot met 196 passa-
giersaan boord in ruwe zee na-
bij het eiland Tablas kapseisde.
Ten minste 114 opvarenden
werden gered, maar ongeveer
veertig worden nogvermist. Op
de motorboot' Jem 2' bevonden
zich voornamelijk studenten
die na hun nieuwjaarsvakantie
naar school terugkeerden. De
afgelopen maand zijn er in de
Filippijnen vijf schepen ver-
gaan,waarbij minstens 76 men-
sen werden vermist.

Diep
Zeeolifanten kunnen minstens
1.143 meter diep duiken, dieper
dan enig ander luchtademend
zeedier. Zeeolifanten bereiken
daarmee grotere diepten dan
potvissen waarvan werd aange-
nomen dat die het diepst kon-
den duiken. Onderzoekers slui-
ten zelfs niet uit dat zeeolifan-
ten op een diepte van ongeveer
365 meter slapen.

Broodrellen
In twee steden in Soedan is be-
toogd tegen het tekort aan
brood en suiker. Bij de protest-
acties werden winkels in brand
gestoken en raakten groepen
demonstranten slaags met de
politie. Het levensmiddelente-
kort is het gevolg van de natio-
nale staking waardoor het
voedsel dat aankomt in de ha-
ven van Port Sudan niet ver-
voerd wordt. Vorige week gin-
gen in Khartoum en andere ste-
den duizenden mensen de
straat op om te protesteren te-
gen de verhoging van de prijs
van suiker en andere levensbe-
hoeften. De regering schrapte
die prijsverhogingen toen
weer.

Schandaal
De Turkse vice-premier Kaya
Erdem heeft gisteren zijn func-
tie neergelegd. Hij is het jong-
ste slachttoffer van een zich
steeds verder uitbreidend fi-
nancieel schandaal. De 60-jari-
ge politicus spande vorige
maand een juridische procedu-
re aan .tegen Hurriyett nadat de
krant hem in verband had ge-
bracht met een grote bankfrau-
de waarbij meer dan 150 mil-
joen gulden is verduisterd.

Disco
De gezamenlijke discotheek-
houders, de taxibedrijven en de
busondernemingen in Twente
beginnen zaterdagnacht met
disco-nachtvervoer in deze re-
gio. Naar schatting zijn in de
Twentse disco's in de nacht van
zaterdag op zondag 12.000 be-
zoekers. Uit een onderzoek in
een aantal discotheken is ge-
bleken dat 60 procent van het
nachtelijk disco-vervoer ge-
bruikwil maken. Uniek aan het
project is de combinatie van
openbaar vervoer met streek-
bussen en een flexibel systeem
waarbij de klant wordt thuisge-
bracht met taxibusjes.

(ADVERTENTIE)
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Van onze redactie buitenland
DEN HAAG- Nederland en andere
Europese landen hebben met be-
zorgdheid gereageerd op het neer-
schieten van twee Libische straal-

jagers door Amerikaanse F-14's.
Uit diverse eerste reacties blijkt
dat de landen van de Europese Ge-
meenschap zich grote zorgen ma-
ken over de ontwikkelingen in het
gebied van de Middellandse Zee.
Tot een gezamenlijke verklaring
kwam het woensdagavond echter
nog niet.

In Den Haag verklaarde het minis-
terie van buitenlandse zaken het in-
cident te betreuren vooral omdat
het zich boven internationalewate-
ren afspeelde. De regering hoopt
verder dat een escalatie, die de sta-
biliteit in het gebied in gevaar zou
kunnen brengen, zal kunnen wor-
den voorkomen.

Bonn, Parijs en Madrid hebben met
vergelijkbare verklaringen op het
neerhalen van de twee Libische
straahagers gereageerd. In de drie
hoofdsteden wordt gevreesd dat
dergelijke incidenten nieuwe span-
ningen in het gebied zouden kun-
nen uitlokken. Londen heeft nog
niet officieel gereageerd.

Italië en Griekenland, de twee Euro-
pese landen die het dichtst bij Libië
liggen, hebben daarnaast beide par-
tyen opgeroepen een afkoelingspe-
riode in te lassen. De bewaking van
de Amerikaanse bases in Italië is
voorts versterkt. In beide landen
hebben linkse groeperingen vrijwel
direct na het bekend worden var
het luchtgevecht anti-Amerikaanse
demonstraties georganiseerd.
Volgens een woordvoerder in Mos-
kou zouden deAmerikaanse aanval-
len op Libië door de hele wereld
veroordeeld moeten worden. Hel
ministerie van buitenlandse zaken
noemde als een reden voor het inci-
dent de groeiende spanningen ir
het Midden-oosten. Hij waarschuw-
de Washington om Libië niet aan te
vallen. De eerste berichten via hel
Russische persbureau Tass bevat-
ten overigens geen voor de VS nega-
tief commentaar op het incident.

"Archieffoto van
het Amerikaanse
vliegdekschip
John F. Kennedy,
van waaruit twee
F-14-toesteüen op-
stegen die twee
Libische MÏG-
straaljagers neer-
haalden. De Ken-
nedy, haar vlieg-
tuigen en begelei-
dende schepen
van de Ameri-
kaanse Zesde
Vloot waren bezig
met routine-ope-
raties in interna-
tionale wateren
in de Middelland-
se Zee.

riteria
. een recent interview met het par-
"uagblad Nepszabadsag verklaar-
tJ**c°mmandant van de grensbe-
3^'igstroepen, Janos Czekely, dat; selectiecriteria voor toelating on-
;r meer zijn een crimineel verle-. — ~.j.- *.^.*. *.*..———

"> landloperij (waarmee zigeu
l^rs Worden bedoeld) en leeftijd oner de achttien jaar.. Nemeth, een reformatorischepikant die zich dagelijks bezig-

E]Mdt met de opvang van de vluch-Ullgen, noemt die criteria inhu-
urt. Hem is by voorbeeld van ge-
'Senyerklaringen bekend dat. vluchtelingen een aante-. rUnB als crimineel in hun pas-

»o°^ nadden omdat zij waren ver-
beeld voor eerdere vluchtpogin-

|Zy »Wie teruggestuurd wordt gaat
>fp rr°epeüjk naar de gevangeniseen werkkamp en ik hebvan Roe-

famihes gehoord dat som-
ta ge Van deze ongelukkigen zijn
°°dgeslagen", aldus Nemeth.

K

»* beweging die er nu kennelijk in. j standpunt van de Hongaarse
"toriteiten zit, moet deels worden

(u6eschreven aan de verdere ver-,echtering van de betrekkingeny ssen beide landen, nadat in no-
ki^ber vorig jaareen Hongaarse di-
feorriaat wegens opruiing in Boeka-
l t werd gearresteerd en vervol-
Befts uitgewezen.

Schietpartijen
*aatns Nemetn is een tweede oor-
Üer h e Broeiende ongerustheid on-
-6 de Hongaarse bevolking over de
titelverhalen van vluchtelingen
t\ sinds enige weken zowel in de
\Vo

n§aarse als buitenlandse pers
''den vermeld. De vluchtelingen

,"orenvrywel allemaaltot de twee
h6iioen grote Hongaarse minder-
L liRoemenie, diezich bedreigd
tam het plan van Ceausescu
je

, net platteland te 'systematise-
Füet Waarmee bedoeld wordt ver-
doe lng van dorpen en bouw van
p)gen°emde agro-industriële com-
HohCn^ en de discriminatie van de

"gaarse cultuur en identiteit.

J^eth is er van overtuigd dat het

partijdagblad Czekely niet voor
niets vroeg naar de waarheid over
de 'massagraven' aan de Roemeen-
se grens. Daar zouden zich de hjken
van minstens tweehonderd vluchte-
lingen bevinden, die de afgelopen
tien maanden door Roemeense
grenspatrouilles zyn doodgescho-
ten. Czekely zei deze verhalen te
kennen, maar geen enkel concreet
geval te weten.
In het voormalige 'samizdatblad'
Kapu, dat nu officieel mag verschij-
nen, werd een lust met 64 namen
van slachtoffers afgedrukt.

Nemeth en een zeer goed ingelichte
hulpverlener in Debrecen, vlakbij
de Hongaars-Roemeense grens, ver-
zekeren dat niemand precies weet
hoeveel slachtoffers het optreden
van de Roemeense grenswachten
heeft geëist. Maar beiden zeggen
ook, dat er het afgelopen jaar voort-
durend is geschoten aan de grens.
De hulpverlener in Debrecen, die
anoniem wil blijven omdat hij gere-
geld naar Roemenië reist om infor-
matie te krijgen en hulp te bieden,
zegt vluchtelingen te kennen van
wie man, vrouw of kind tijdens de
nachtelijke illegale vlucht door bos-
sen en korenvelden is doodgescho-
ten. Bovendien, zo verzekert hij,
zyn in het grensgebied ook lyken
gevonden van mensen die in hun
woonplaats zijn vermoord, bij voor-
beeld omdat zij kritiek hadden op
het beleid van de Roemeense presi-
dent Ceausescu.

Vondsten
Zowel Nemeth als deze zegsman in
Debrecen verklaren onafhankelijk
van elkaar dat de Roemeense auto-
riteiten ook stoffelijke overschotten
van vluchtelingen terugsturen naar
de familieleden. Beiden zeggen dat
er geen sprake is van massagraven,
maar van 'lugubere vondsten. De
hulpverlener in Debrecen: „Ik hoor-
de van mensen dat ze bij hun tocht
door de korenvelden op lijken stuit-
ten. En boeren in het grensgebied
vertelden dat ze bij de oogst lijken
tussen het koren ontdekten".

Nemeth zegt uit de gruwelijke ver-
halen van vluchtelingen maar een
conclusie tekunnen trekken: aan de
ene kant intimidatie en een sfeer
van terreur van de Roemeense auto-
riteiten die een grootscheepse uit-
tocht moet voorkomen, aan de an-
dere kant wil Ceausescu de Honga-
ren kwijt en worden velen gedwon-
gen (na een bezoek aan het plaatse-
lijke politiebureau) naar Hongarije
te vertrekken met achterlating van
al hun bezittingen.

Verkocht
De KLM gaat na achttien jaar haar
eerste zes Jumbo's vervangen. In
die tijd heeft het vliegtuig drie keer

een verjongingskuur ondergaan. Ze
zyn verkocht aan een Amerikaanse
lease-maatschappij die detoestellen
gaat verhuren. Op deze manier vlie-
gen er nog duizenden oudere ver-
keersvliegtuigen in de wereld rond.
De KLM controleert en onderhoudt
haar vliegtuigen regelmatig en zeer
nauwgezet. De technische dienst is
met 4500 man het grootste bedrijfs-
onderdeel van onze nationale lucht-
vaartmaatschappij. Voor iedere
vlucht wordt een inspectie op het
platform uitgevoerd.

Controles
Het is een globale visuele controle
die afhankelyk van eventueleklach-
ten gemiddeld een uur duurt. Na
iedere 450 uur vliegen (5 a 6 weken)
gaat de Jumbo naar de hangar op
Schiphol-Oost waar een uitvoerige
visuele inspectie plaats heeft. Een
beperkt aantal systemen wordt ge-

test. Deze inspectie duurt 24 uur. Na
een jaarvliegen (zon 4500 uur) wor-
den alle systemen doorgelicht en de
constructie van het vliegtuig met
behulp van röntgenstralen onder-
zocht. Deze inspectie kost een
week.

Na 26.000 vlieguren of vijf jaarvlie-
gen wordt, zoals gezegd, het vlieg-
tuig helemaal uit elkaar gehaald en
teruggebracht tot 0-vlieguren. Hier
worden zon 60.000 manuren inge-
stopt. Deze periode van onderhoud
neemt vier weken in beslag. In die
tijd wordt het vliegtuig in een
enorm dok geplaatst en in vakter-
men 'gestript. Twintig ton aan on-
derdelen wordt uit ofvan het vlieg-
tuig gehaald. Op de romp en de
vleugels na blijft er weinig meer
over van de Jumbo. De vier moto-
ren en het complete landingsgestel
worden gedemonteerd en gerevi-
seerd. Ook de beschermende verf-
laag gaat eraf.
In Nederland is het over het alge-
meen goed gesteld met de staat van

Haarscheurtjes komen vroeg of laat in alle vliegtui-
gen voor. Hoe ouder het toestel, hoe groter de kans
op metaalmoeheid. In Nederland is de kans op
vliegtuigongelukken, als gevolg van ouderdomsge-
breken, erg klein. De leeftijd van de vloot is hier
naar verhouding jong en de toestellen worden re-
gelmatig onderhouden en nauwgezet gecontroleerd.

onderhoud van vliegtuigen. Dat is
niet overal in de wereld het geval.

Het is geen geheim dat enkele Ame-
rikaanse luchtvaartmaatschappijen
het niet zo nauw met de onder-
zoeksvoorschriften nemen. Om de
enorme concurrentie ten gevolge
van de liberalisering van het lucht-
verkeer aan te kunnen moeten deze
maatschappijen op alle fronten be-
zuinigen om tegen zulk laag moge-
lijke prijzen te blijven vliegen. Dat
gaat ten koste van de kwaliteit van
de dienstverlening en onderhoud.

Al eerder bepleitte het gezagheb-
bende blad 'Flight International' de
vervroegde pensionering van vlieg-
tuigen. Er zijn deskundigen die stel-
len dat ookvliegtuigen die goed on-
derhouden zijn, na een bepaald aan-
tal vlieguren of cycles (starts en la-
ningen) toch gewoon 'op' zijn. De
FAA (Amerikaanse Rijkslucht-
vaartdienst) en de luchtvaartmaat-
schappijen voelen vooralsnog wei-
nig voor gedwongen pensionering.

Ontwijkend
We mogen er van uitgaan dat ook Is-
raël beschikt over chemische wa-
pens. Maar vragen over aanmaak en
opslag ontmoeten van officiële zijde
hetzelfde soort ontwijkende reactie
als in het geval van het vermoede
kernwapenarsenaal.
Een protocol in de Geneefse Con-
ventie van 1925 verbiedt de inzet
van chemische wapens, zij het niet
de ontwikkelingen opslag ervan. Is-
raël, Egypte en Irak behoren tot de
ondertekenaars. Ook Syrië heeft het
protocol ondertekend, zij het met
het voorbehoud dat het gebruik van
gifgas tegen Israël niet uitsluit.

te garantie biedt is de afgelopen ja-
ren gebleken in de Golfoorlog, toen
Irak gifgas gebruikte tegen Iraanse
troepenconcentraties en tegen de
bevolking van Koerdische dorpen
óp eigen grondgebied. In verband
met dat laatste heeft de Israëlische
regering haar teleurstelling uitge-
sproken over wat ze ziet als een mat-
te reactie van de wereld op het
Iraakse optreden.

Televisiebeelden van door gifgas
omgekomen Koerden figureerden
prominent op een demonstratie
voor de buitenlandse pers, die het
leger onlangs verzorgde op een mili-
taire basis in het zuiden van het
land. De voorlichtingsdag was be-
doeld om te laten zien dat het Israë-
lische leger in ieder geval defensief
gezien klaar is voor een chemische
oorlog.
Soldaten zijn voorzien van gasmas-
kers en beschermende kleding,
tanks en gepantserde personeels-
voertuigen hebben ovérdrukka-
mers die het gas buiten houden, en
er is een keur aan in Israël en in het
buitenland ontwikkelde detectieap-
paratuur beschikbaar.

Dat een handtekening geen absolu- Israëls burgers ondertussen worden

geacht zich bij een gasaanval bin-
nenshuis te begeven. Daar moeten
ze hun gasmaskers opzetten en kie-
ren in ramen en deuren afplakken
met plakband uit de overlevings-
pakketten.
Er is een gasmasker voor iedere Is-
raëli. De vraag waar defensie nog
mee worstelt is of de burgers de be-
schermingsartikelen in huis moeten
hebben of niet. Vandaar de proef
met thuisopslag in zeventienhon-
derd gezinnen.

binnen/buitenland

Bijopvang Roemeense vluchtelingen in kampen langs grens

Hongarije overweegt
inroepen hulp VN

Van onze correspondent

OEDAPEST - Het Hongaarse ministerie van Binnen-
'ndse Zaken overweegt langs de Roemeens-Hongaarse
fens vluchtelingenkampen onder auspiciën van de Ver-
tigde Naties in te richten. Minister van Binnenlandse
aken Zoltan Gal heeft dit gezegd nadat een van de lega-

-1 oppositiebewegingen, het Hongaars Democratisch Fo-
ain, hiertoe een oproep had gedaan. Volgens Gal zal
Poedig een beslissing worden genomen.

Forum wil de vluchtelingen on-
* toezicht van de VN laten vallen
Mat er de nodige onduidelijkheid
jstaat over hun status. De Hon-
dse autoriteiten toonden zich in
H verleden nietbereid tot een der-
4)ke stap, omdat dit onder meer

leiden tot verdere ver-
entering van de relaties met Roe-
lerue.

r- vluchtelingenprobleem (vorig
r kwamen er 12.000 Roemenen
r*T Hongarije volgens de officiële
prs) zou door het VN-etiket wor-

J* geïnternationaliseerd, terwijl er*n bovendien een duidelijk om-. reven status voor de vluchtelin-
J} 2f->u moeten zyn. Dat is nu niet
F geval. Vorig jaar bij voorbeeld
Mi alweer volgens officiële opga-
.' veertienhonderd vluchtelingenr naar Roemenie teruggestuurd.

Kans op ongeluk door ouderdomsgebreken toestellen in Nederland klein

Haarscheurtjes in
vliegtuig normaal

Van onze correspondent

AMSTERDAM - In Amerika
is vorige week naar aanleiding
van het incident met een
Boeing 727 de discussie over
de veiligheid van oudere vlieg-
tuigen weer hoog opgelaaid.
De twintig jaar oude Boeing
moest een noodlanding ma-
ken toen plotseling een gat in
de romp ontstond. Later wer-
den dergelijke zwakke plek-
ken in twee andere 727's ont-
dekt. Er wordt nu geopperd
een leeftijdsgrens aan vliegtui-
gen te stellen.

Het meest schokkende voorval van
metaalmoeheid deed zich april vo-
rig jaarvoor boven Hawaii. Het dak
van een Boeing 737 vloog de lucht
in. Het lukte de gezagvoerder nog
het vliegtuig aan de grond te zetten.
Wel overleed een stewardess, die
naar buiten werd gezogen. Tal van
passagiers raakten door rondvlie-

gende brokstukken gewond. De
scheurtjes in het negentien jaar
oude vliegtuig waren tijdens eerde-
re inspecties niet ontdekt. De vraag
was of" het vliegtuig van Aloha Airli-
nes met een enorm aantal starts en
landingen opzijn conto nog wel had
mogen vliegen.

De KLM stelt de economische le-
vensduur van een Boeing 747 op
ruwweg zon 90.000 vlieguren in
twintig jaar. Daarna wordt het voor
een maatschappij als de KLM ge-
zien de oplopende onderhoudskos-
tenrendabel het vliegtuig te vervan-
gen. Boeing beweert echter dat een
goed onderhoudenvliegtuig in prin-
cipe honderd jaar mee kan.

Tel Aviv bezorgd over verspreiding gifgas in M-Oosten

Israël bereidt burgers
voor op chemische oorlog

Van onze correspondent
TEL AVIV - Sinds vorige
maand hebben zeventienhon-
derd Israëlische gezinnen kar-
tonnen dozen in huis met een
nogal lugubere inhoud: een gas-
masker, ontsmettingspoeder en
een voor zelfinjectie bestemde
capsule met het verdovingsmid-
del atropine. Het gaat om een
proefneming van de afdelingbe-
scherming bevolking van het le-
ger. De legerleiding wil nagaan
hoe het publiek de overlevings-
paketten behandelt en of het be-
reid is de bijbehorende instruc-
ties grondig door te nemen.

Het succes van de proef hangt af
van de mate waarin de Israëlische
bevolking bereid is de dreiging van
een aanval met chemische wapens
op burgerdoelen serieus te nemen.
Uit alles blykt dat men zich in ieder
geval op het ministerie van Defen-
sie in Tel Aviv bezorgd maakt over
de snelleverspreiding en de massa-
le opslag van chemische wapens in
het Midden-Oosten. Een ontwikke-
ling die vooral zorgen baart nu in
een toenemend aantal landenraket-

ten staan opgesteld die ladingen gif-
gas over grote afstanden kunnen
vervoeren.

In het Midden-Oosten beschikken
Irak, Iran, Egypte en Syrië over che-
mische wapens. En Libië is hard op
weg zich by dit viertal te voegen, als
we mogen afgaan op de ernstige
waarschuwing die de Amerikanen
vorige maand verstrekten aan het
bewind van kolonel Gaddafi.

Buiten schot
In deafgelopen oorlogen is de Israë-
lische burgerbevolking vrijwel bui-
ten schot gebleven. Maar de des-
kundigen zyn het erover eens dat de
kans op burgerslachtoffers in het
volgende gewapende treffen aan-
zienlijk groter is.

Enige hoop mag worden geput uit
het taboe dat rust op het gebruik
van chemische wapens. Irak heeft
dat taboe maar gedeeltelijk verbro-
ken. Het Iraakse leger gebruikte
chemische wapens tegen Iraanse
troepen op eigen grondgebied in si-
tuaties waarin een gevaarlijke door-
braak dreigde en nooit in een aan-
valssituatie. De getroffen Koerden
woonden in afgelegen dorpen in de
buurt van de Iraanse grens.

Zolang het vredesverdrag met
Egypte standhoudt is Syrië Israëls
belangrijkste potentiële vijand. De
Syriërs beschikken over grote hoe-
veelheden chemischewapens, maar
Israëlische militaire deskundigen
gaan er van uit dat ze die niet zullen
inzetten zolang de Israëlische af-
schrikkingsdrempel hoog genoeg

Europa bezorgd
na neerschieten
Libische jagers
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NEEM HET
LOT IN EIGEN

HANDEN.
,\ v/k HEDEB^AMDSE jTAATSLOTfRIJ .»W ,

Wïe stol is koopt meteen een lot. Want ook deze maand zijn er meer dan 1 miljoen prijzen te winnen tegenover
zon 2 milpen loten Verdeeldover 3 trekkingen. Alles bij elkaarruim 33 miljoen guldenaan prijzen. Van een tientje

MÉÉRKANSINDESTAAfSIOTERU -*<

(ADVERTENTIE)
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Gevraagd
ervaren chauffeur

voor internationaal veetransport.
Fa. Wiel Brassé; Stationsstraat 155, Nuth,
tel. 045-241410.
Dringend leuk BARMEIS-
JE gevraagd voor exclusie-
ve club te Kerkrade. Tel.
04490-52942, na 18.00 uur
tel. 045-457927.
KAPPER(STER( gevr. met
ervaring herenvak. Werkt,
maand, t/m vrijd. Kapsalon
Math Heunen. Broeksittar-
derweg 116 Sittard. Tel.
04490-19901.
Gevr. VROUW, part-time
hulp 18-24 jr. voor in cafeta-
ria-snackbar. Tel. 045-
-213451.

Eigenbouwer vraagt MET-
SELAAR event. met handl.
Inl. na 17 uur 04492-2413.
Gevr. MEISJE of vrouw
voor rijdend kaasbedryf (op
de markt), voor enkele da-
gen per week, ook 's zater-
dags. DeKaasspecialist van'
Limburg, tel. 045-312318.
Restaurant De Postiljon
zoekt een jonge, energieke,
zelfstandig werkendeKOK,
met ervaring. Tel. 045-
-711563.

Dancing Peppermill vraagt
vrouwelijke HULP voor fn-
ture. Aanmelden: vrijdag,
zaterdag of zondag na 19.00
uur, tel. 045-415794.
Gevraagd SLAGER voor
werkzaamheden in werk-glaats en winkel. Slagerij

Jees Baggen. Augustinus-
straat 106, 6161 AN Geleen.
Tel. 04490-43431.
Meertens en Zn. VersmarktTraiteur vraagt: CAISSIÈ-
RE, winkelverkoopster -part-time verkoopster.
Kerkplein 3-5, Schin op
Geul, tel. 04459-1893.
Gevr. ervaren VERKOOP-
STER en part-time ver-
koopster. Slagerij America,
St.-Pieterstr. 44 te Kerkra-
de. Soll. na tel. afspraak
045-456435.

i

CONTROLEUSE-STRIJK
STER gevraagd met atelier-.
ervaring. Inl. 04492-4890.
Met spoed gevraagd erva-
ren SKIVERKOPER, part-
time t/m Pasen. 045-711040.
PAPRIKASCHNITZEL m.
rijst of pom. fritessalade

’ 14,95 koffie + gebak v.d.
dag ’3,95. Lunchr. Au-
Coin, Honigmanstr. 33, Hrl.
715460.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe. stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties, Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
TRAP BEKLEDEN, railshangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrjjbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
SCHILDERS kunnen nogbehang- en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
TV-ANTENNES ’395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaUes door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen, 045-441693.

WHWW.WS.'.'.M.WWJWJUJWW.WW.WWWWJWBWCMM U.LU A Ü'JLHH'.H|

Een chique Haags hotel dient als liefdesnest, totdat k^kluchtig-chaotisch in het honderd loopt.
Entree: ’ 19,-; passen: ’ 13,30

STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 04JT
462428. Na 18.00 uur.

KEUKENS, 'keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
tarantie. R/J Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
T.k. VENTIELTROMBO-
NE prijs ’3OO,- i.g.st. Tel.
04405-1413.
VLOERBEDEKKING,
gordynen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge pryzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, KJoosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.

«I
KANTELDEUREN. He
deuren, sectiedeurenuj
of zonder afstandbediC
in 23 maten direkt 'el
baar. Afstandbedidk
computergestuurd, ,sschiktvoor alle soortf
ragedeuren compl.
zender voor in uw autL
Straten, Eijkskenswer
Geulle. Tel. 043-64104fei
Carnavalsgroepen eriij
dernemers opgelet:
êuldens voordeel op,u-ARNAVALSARTIK^ \
LEN, raam- en zaaide
ties. Bel 045-753412ismaak een afspraak. jIQ.
KACHELS opruiming,.
70% korting nieuw eCtbruikt De Kachelsmio*:
lem 21,Klimmen tel. on\
1638. M

; 9—il
stadsschouwburg heerlen
Openingstijden: ma. Tm vr. 10.00 " 15.00 uur, za. 10.00 -

12.00 uur, één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.

"EEN GELUKKIGE HAND" Stichting Jeugdkomedie
met Mary Dresselhuys en Amsterdam "BROODJE
Ton Lensink / 27- - ’ 24- - BOEK" familievoorstelling

’ 21.-; paspoorten ’ 19,-. ’5-

UMBURGS SYMPHONIE"l"--"^"^^""""" ORKEST 0.1.v. Wolfgang
OPUS ONE 'Over de Top! Trommer solisten: Toniedansmusicak ’ 18.50, Eh|.„ pJano en c^^
paspoorten ’ 14-, JTP-Tip Huynen, viool ’ 21-- ’ 18.50/'2.50. - ’ 15,50; paspoorten ’ 14,50.

¥mKP*m mrTT^FÊ Stichting Hollandse
BiHl«É^a^s^s^s^s«t4És«9l Comedie "THE
PRINSEPROCLAMATIE MET MOUSETRAP" van Agatha
BAL orkest: Philomena Boys Chnstie. ’ 27,- - ’ 24,- -
’ 5,- ’21.-; paspoorten ’ 19-

-1 1

MBPJHMIHHVpppH I Huisvrouw zoekt HUIS-
fLWifM ■"TyJTynrTTïFTnïl, VROUW voor privewerk,
■■■■■■■■■■■■■^■"■" tel. 045-228481.
STHKSTERS gevr. met er- _. ... _._._ ~ ~

voor '2 dagen. Bel- CLUB PARIS vr. barda-
S na 10 uur, teL Geleen mes. v. middag/avondu-

-04490-48152. ren. Provincialeweg 31*.
Parttime VERKOOPSTER Noord, Oirsbeek. Tel. L
gevraagd met ervaring, y. 04492-1873 yvrijd. en zat. Slagerij Suii- r
len, van Weerden Poel- Club Exclusief te Kerkrade J
manstr. 2. Heerlen, tel. vraagt GASTVROUW. Tel. l
415702. 045-423634. h
1

Za. 7 jan. Marotte zitting (uitroepingszitting)
20.11 uur Entree f 11.QQ'
Zo. 8 jan. Wien bleibt Wien (nieuwjaarsconcert)
12.00 uur Uitverkocht.
Vr. 13 jan. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas Conde, Solist:

Rafael Orozco, piano. Werken van P.
Tsjaikowski en D. Sjostakowitsj. Entree
f 15,50. ’ 11,75.

Za. 14 jan. Flairck
20.00 uur Entree f 23,5 19,50.

Ma. 16 jan./ André van Duin Revue (100 jaar Carré)
di. 17 jan.
20.00 uur Uitverkocht.
Wo. 18 jan. Robin Hood en de zeven dwergen
19.00 uur Familie-voorstelling.

Entree ’ 8.50 ’ 7,75.
Kind, tm 15 ir. f" 5,00.

Expositie: —tm 27 januari
Aloys Verhoeve.
(geb. 1921 - overl. 1978)
olieverfschilderijen.

Openingstijden kassa: dinsdag fm vrijdag
10.00-16.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.
Maandag gesloten. 11562 a

Flinke JONGEMAN ge- KINDEROPPAS in Wau-
vraagd, voor markt ('sza- bach gevraagd voor kinde-
terdags). Bellen na 16.00 ren van 3en 4 jaaroud. Tel.
uur, tel. 045-318639. 045-324604.

BARDAME gevraagd. Tel. r
aanmelden: 045-223076,
vanaf 20.00 uur: 045-750924,
maandag t/m vrijdag.
Ervaren THUISNAAI-
STERS gevraagd voor het
confectioneren van kleding
voor damesboetiek omg.
Geleen. Tel. 18.00-20.00 uur.
04490-73568.
CLUB MIRABELLE j
vraagt nog enkele leuke |
meisjes. Tel. 045-419823.
Beekelaar huis-aan-huis- jverspreiding zoekt aktieve IBEZORGERS voor Schin-
nen, Puth.Oirsbeek en Am-
stenrade. Tel. 045-254926.
GOM Bedrijfsdiensten B.V.
zoekt SCHOONMAAK-
STERS voor objekten in
Heerlen (De Beitel). Uitsl.
schrift, soll. aan: GOM 8.V.,
p/a Brandhofstraat 57, 6372
KB Landgraaf.

OPRUIMING I
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Het succes van de Peugeot 405 krijgt Want de Peugeot 405 Break stelt vin Peugeot voor de superieure techniek en h£t
een nieuwe dimensie:de405 Break is gearri- staat om het nuttige stijlvol te verenigenmet briljante concept
veerd. Uitgerust met het comfort, depresta- het aangename. Maak kennis met de Peugeot 40'
ties en de techniek die dePeugeot 405 met U heeft de keus uit maar liefst 8 uit- Break en ontdek datde 405 nuookeenong^
ruime voorsprong detitel Auto van het Jaar voeringen:van dezuinige 1.6 GL,met ofzon- kend talentvoor ruimte heeft.
1988 bezorgden. der katalysator tot de sportieve 125 DIN pk Neem snelcontact op met de dichtst'

Maar aan de meer dan voortreffelijke van deSRI, ofvan de 1.9 liter diesel tot de 92 bijzijnde Peugeot-dealer voor het maken val1!
kwaliteiten van de 405 Sedan, voegt de DIN pk van de turbodiesel met intercooler. een proefrit Zijn adres vindt u indeGoudefj
nieuwe405 Break nog meer toe. Kortom een Break die qua prestaties Gids. De Peugeot405 Break vanaf31.36GV"

Ruimte voor gebruik door de week, en uitrusting nietonder doetvoor een Sedan. afgebeeid 405 sri lichtmetalen vei gen tegen mi ikcß'H. I J L I r> J- r>- " f " IJ LEVERBAAR PRIJZEN INCL BTW LXtl AH LVLRINGSKC)Sll smaar vooral ruimte voor uw weekends, nob- Bovendien: Pinintanna tekende voor 495,-. wijzigingen voorbhioudi n .peugeoi lease, nAStp~ »,-.*— j » IL--J " J r.l TEGEN EEN AANTREKkEI IJKh PRIJS VANAF 795,-PER MAAf,jby's en vakanties. Tot maar lierst 1640 dm', de bijzondere vormgeving van deze Break, iexu btw>op basis van 48 maandenen 20.000 km per jaAI
_ll! . PEUGEOT 4Q5 J

\mWm PEUGEOT. DYNAMISCI I OP WEG. Ongekend talent.



Driewegsysteem
Volgens het ministerievan Vrom
kan het verplicht stellen van de
zogenoemde driewegkatalysato-
ren een oplossing zijn. Voor fil-
ters van dit type is nogal wat
elektronica nodig, wat het ver-
wijderen lastiger maakt dan het
demonteren van een tweewegka-
talysator. Het eerste type zuivert
de uitlaatgassen ook beter dan
het laatste.

Vatuur en Milieu: kleine stap in goede richting
Nieuwekoelkasten

minder schadelijk
voor de ozonlaag

Van onze redactie economie
"N HAAG - Vanaffebruari zullen vrijwel alle nieuwe koel-den worden uitgerust met een schuimisolatie, die de helft
inrjer CFK's bevat dan tot nu toe. De CFK's vormen een be-

-j'Sing voor het milieu, omdat ze de ozonlaag aantasten. Wel
èran? e n*euwe koelkasten circa 10 procent meer stroom ver-
dij l*en. Omdat er voor de toepassing van het nieuwe, milieu-
* .^delijker schuim vrij ingrijpende veranderingen in de pro--1 Ktielijnen moeten worden aangebracht, zullen de nieuwe ty-
rtfS ook iets duurder uitvallen.
l.

u"'t h
jtfp } meuwe isolatieschuim rea-
*-*m fabrikanten op de alarme-
;nirJ bericnten rond de schadelyk-

ü pan koelkasten voor het mi-
% ■ (--M. Dirksen, managing direc-
£J van Ire Nederland BV, de nieu-
[2j Verk-ooporganisatie van grote

Jsnourjeiijke apparaten van Phi-
ife' j' e moeten de zaken ook niet

De CFK's in de koel-
id jen vormen nog geen vier pro-
°|?A,van het totaal aan schadelijke
J**■ s in ons milieu."

>rdvoerder Lucas Reijnders van
Richting Natuur en Milieuhet gebruik van het nieuwe

isolatieschuim 'een stapje in de goe-
de richting, maar zeker niet vol-
doende. In het nieuwe schuim is
weliswaar een deel van de CFK's
vervangen door een ander drijfgas,
maar de resterende CFK's blijven
een gevaar voor de ozonlaag.

" Het enorme gebruik van plastic-(PVC)tassen is de
Stichting Natuur en Milieu een doorn in het oog. Op
vuilnisstortplaatsen komen steeds grotere hoeveelhe-
den van dit materiaal terecht en bij verbranding er-
van komen veel gevaarlijke stoffenvrij. Natuuren Mi-
lieu wil dan ook dat het gebruik van PVC-tassen dras-
tisch aan banden wordt gelegd.

Vacuümmethode
Volgens Reijnders kan isolatie-
schuim via een vacuümmethode

worden gemaakt. „We hadden lie-
ver dat fabrikanten die methode wa-ren gaan gebruiken. Daar waren
vroeger wel wat kinderziekten aan,maar die zijn inmiddels verdwenen.Zo wordt er in hetgeheel geen scha-delijke gassen gebruikt en boven-
dien isoleert het vacuümschuim be-
ter dan de bestaande materialen,
waardoor de kast juistminder ener-
gie gebruikt."

Zelfs als het isolatieschuim CFK-
vry zou worden, is maar een deelvan het probleem opgelost, omdat
de stof ook in het koelsysteem van
de koelkasten zit. Dat kan opnieuw
worden gebruikt, als de koelkasten
worden ingezameld en de koelvloei-
stof wordt afgetapt. Natuur en Mi-
lieu en ook minister Nijpels pleiten
al enige tijd voor zon inzamelings-
systeem.

’Onwerkbaar’

Philips-man Dirksen noemt dat
plan 'aardig bedacht, maarvolstrekt
onwerkbaar. Wat er dan gebeurt, is
een levendige handel in oude koel-
kasten uit de ons omringende lan-
den. Een argument waar Reynders
niet in gelooft, zeker niet als zon in-
zamelingssysteem op Europese
schaal verplicht wordt.

beurs-overzicht

Vnihoog

I
STERDAM -De Amster-se effectenbeurs verkeerde
"ren in een vriendelijke
'ming. De vaste dollar wasvan de belangrijkste oorzaak
°k Wall Street opende hoger.
e middag werd het koersni-

' enigszins gedrukt toen de
-nten over het neerschieten

twee Libische gevechts-
rtuigen door de Verenigde
in binnen kwamen, maar
emin sloten veel aandelen
winst,

algemene stemmingsindex0,9 punt hoger op 159,8. De
koersindex kwam 1,3 punt

'r uitop 167,9en de CBS-her-
'gingsindex steeg 1,6 punt
209,9. Op de obligatiemarkt
erden de belangrijkste
sleningen een fractie hoger.
Rotterdam gaat nog steedspr op de weg omhoog. Het

'ag f4,80 hoger op f 162,30.
s maandag, toen de verzeke-
oekendmaakte dat 1988 een

fr^^aar is geweest, is ditfonds
Vast duurder geworden.
IttK §estemd was opnieuw Phi-
35 5n Ac f °'70 hoger sloot op f
ke v de °Ptiebeurs was spra-
ties rH een fors aanbod in callop-
oD ; mhps. De omzet liep zelfs
irw ot 10.500 contracten. Het
'ian.l Verhandeld werd de call-
"Dti 35- De premie van deze
fl,lo~Serie nam met f 0,40 toe tot

op^Jloyd bereikte f 292,50, maar
op 5" 1 niveau droogde de vraag
slot ï kwam wat aanbod los. Het
yenskf * hoger op f 286' Hoogo_
oridf» evond zich eveneens weer;
foriH de winnaars. Het staal-geras Verliet de markt f 0,90 ho-
deiH t

p f 77.40, na eerder verhan-
KoniS fijn geweest op f77,40.
itivi' kllJke Olie voegde onder
a ari °cd van devaste dollarf 2,40
Wil koers toe op f 230,60. Ook
de "ever, Akzo en KLM verlieten
j,e markt met winsten.
Stori, °Pvallende stijger was
28 £*- die f 1,20 hoger sloot op f
ten r Vraagd was ook Nijverdal-
clat /-.ate, die opliep tot f 82. Op
riem ■ veau was sPrake van winst-
-80,5olngen0lngen en zakte de koers tot f
teü„ ' Wat toch nog een winst be-
Üiwde van f 1.80.gevl er VNU werd f 1,50 hoger
rCliTw deerd °P f 98- Wolters
147 wer noteerde f 1 hoger op f

rn eJ:n voor Elsevier werd f 0,30
tyaS ffegeven op 63,60. Wegener
W 'foeter op f 166, maar deTe-
s^afmoest f 4 terug naar f 391.

Dit jaar geen
sterke daling
van melkprijs

SCHEVENINGEN - De melkprijsdie deboeren dit jaarontvangen, zal
niet veel afwyken van de hoge prijs
die ze vorig jaar hebben gekregen.De voorzitter van het Produktschap
voor Zuivel, drs Harm Schelhaas,
zei dat gisteren in Scheveningen.
In de markt komen, onvoorzieneomstandigheden daargelaten, geenstructurele wijzigingen.De gesubsi-dieerde afzetprogramma's zullenwel veel minder zijn, maar de grotevoorraden zijn verdwenen. In devraag naar zuivelprodukten zal geen
verandering ten nadele optredenDe kaasproduktie zal verder oplo-
pen. Voorts zei Schelhaas dat devraag op de wereldmarkt eerder zal
toenemen dan afnemen.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 92,60 92,70
Ahold 89,60 89,40
Akzo 154,40 154,80
A.B.N. 44,60 44,40
Alrenta 156,30 156,80
Amev 58,20 57,60
Amro-Bank 80,80 81,30
Ass. R'dam 157,50 162,30
Bols 143,00 142,00
BorsumrjW. 118,00 118,00
Bührm.Tet. 58,40 58,70
C.S.M.eert 68,00 68,10
Dordtsche P. 211,80 212,40
Elsevier 63,30 63,60
Fokker eert. 29,00 28,90
Gist-Broc. c. 40,10 40,30
Heineken 142,30 143,00
Hoogovens 76,50 77,40
Hunter Dougl. 80,50 81,00
IntMüller 79,50 79,00
KLM 42,70 43,20
Kon.Ned.Pap. 47,20 47,10
Kon. Olie 228,20 230,60
Nat. Nederl. 68,50 68,80
NMB. 191,50 192,50
Nedlloyd Gr. 285,00 286,00
Nijv.Cate 78,50 80,50
Océ-v.d.Gr. 277,00 277,00
Pakhoed Hold. 108,00 106,40
Philips 34,80 35,50
Philips divB9 33,80 34,20
Robeco 97,40 97,40 I
Rodamco 156,50 156,70 I
Roünco 92,40 92,70
Rorento 60,80 61,00
Stork VMF 26,80 28,00
Unilever 117,80 118,80
Ver.Bezit VNU 96,50 98,00
VOC 35,60 35,10
Wessanen 81,80 83,20
Wolt Kluwer 146,00 147,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 31.50 30.40
ACF-Holding 56,60 56,30
Ahrend Gr. c 152,00 152,00
Alg.Bank.Ned 45,50 45,30
Asd Opt. Tr. 24,50 24,90
Asd Rubber 7,90 7,80
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 71,50 74,00
Autlnd.R'dam 54,00 53,00
BAM-Holding 241,00 240,00
Batenburg 69,50 70,50
Beers 116,70 116,50
Begemann 74,00 74,00
Beündo 421,00 422,00
Berkei's P. 5,30 5,60
Blyd.-Will. 24,20 24,40
Boer De, Kon. 284.00 284,00
de Boer Winkelbedr. 58,50 58,80 1
BoskalisW. 12,40 12.40 11

Boskalis pr 9,45 9,90
Braat Bouw 895,00 850,00aBurgman-H. 3020,00 3030,00
Calvé-Delft c 775,00 781,00
Calvépref.c 4230,00 4250,00
Center Parcs 52,70 52,70
Centr.Suiker 66,90 67,30
Chamotte Unie 13,60 13,60
Cindu-Key 95,50 94,50
Claimindo 410,00 410,00
Cred.LßN 68,00 68,00
Crown v.G.c 71,00 71,50
Desseaux 181,50 182,00
Dordtsche pr. 208,50 209,00Dorp-Groep 45,50 45,20
Dorp v.div.B9 44,00 44,00
Econosto 182,00 184,00
EMBA 116,00 116,00
Enraf-N.c. 44,70 46,00
Enks hold. 282,00 286,00bFrans Maas c. 62,50 61,30
Furness 78,20 78,50
Gamma Holding 65,00 65,20
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 25,20 25,60
Geveke 38,90 39,10
Giessen-de N. 79,50 79,50
Goudsmit Ed. 165,00 175,00
Grasso's Kon. 87,70 87,00
Grolsch 108,70 108,80
GTI-Holding 143,50 144,00
Hagemeyer 77,00 78,00
H.B.G. 172,00 171,00
HCS Techn 13,90 14,00
Hein Hold 127,80 127,80
Hoek's Mach. 170,00 173,00
Holdoh Hout 445,00 445,00
Holec 15,10 15,60
H.A.L.Tr. b 1435,00 1447,00
Holl.Am.Line 1447,00 1458,00
Heineken Hld 127,80 127,80
Holl.Sea S. 1,22 1,26
Holl. Kloos 304,00 304,00
Hoop en Co 11,50 11,70
Hunter D.pr. 1,90 1,90
ICA Holding 17,00 17,50
IGB Holding 34,20 38,00
IHCCaland 20,00 2000lndustr. My 148,50 153,00
Ing.Bur.Kondor 563,00 56000aKas-Ass. 34,20 33,80
Kempen Holding 15,30 15,40
Kiene's Suik. 1260,00 127000
KBB 70,20 71,00
KBB(eert.) 70,00 70,50
Kon.Sphinx 67,40 67,10
Koppelpoort H. 255,00 255^00Krasnapolsky 144,50 144,50
Landré & Gl. 41,70 41,00
Macintosh 42,80 43,90
Maxwell Petr. 565,00 569,00
Medicopharma 74,50 74,50
Melia Int. 5,90 5,80 e
MHV Amsterdam 16,60 16,60

Moeara Enim 990,00 990,00
M.Enim 08-cert 12950,00 12950,00
Moolen en Co 33,10 33,90
Mulder Bosk. 37,50 37,50
Multihouse 9,80 9,80Mynbouwk.W. 412,00 412,00
Naeff 225,00
NAGRON 46,00 45,50NIB 500,00 503,00
NBM-Amstelland 13,60 1410NEDAP 266,00 263,00NKF Hold.cert. 230,00 235,00Ned.Part.Mij 30,60 30,50Ned.Springst. 6900,00 690000Norit 600,00 600,00
Nutricia 239,00 239,50Omnium Europe 19,00 19,00Orco Bank c. 80,50 e 80^60OTRA 445,00 458.00Palthe 148,00 148,00
Polynorm 84,50 84.20Porcel. Fles 119,00 124,00
Ravast 53,00 54,00Reesink 58,00 59,30
Riva 50,00 50,00
Riva (eert) 49,50 49,50
Samas Groep 55,00 55,50
Sanders Beh. 86,00 81,00
Sarakreek 33,25 34,40
Schuitema 1050,00 1070,00
Schuttersv. 88,00 86.50
Smit Intern. 25,50 26,00
Stßankiersc. 29,50 31,20
Telegraaf De 395,00 391,00
Text.Twenthe 216,00 216,00
TuUp Comp. 57,40 61,50
Tw.KabelHold 111,50 115,00
Übbink 81,50 81,00
Union Fiets. 16,20 15,80
Ver.Glasfabr. 215,00 217,00
Verto 65,50 66,10
Volker Stev. 41,10 43,00
Volmac Softw. 79,80 79,90
Vredestein 18,70 18 70
VRG Gem.Bez. 169,00 169,20
Wegener Tyl 164,00 166,00
West Invest 19,00 19,00
WoltersKluwer 146,00 147,00
Wyers 59,50 59,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 34,50 34,70
ABN Aand.f. 67,50 67,30ABN Beleg.f. 51,50 51,30
ALBEFO 50,60 50,60
Aldollar BF $ 20,90 20,80
Alg.Fondsenb. 222,00 222,00
AUianceFd 12,60 12,60Amba 42.50 42,50
Amenca Fund 255.00 253.00
AmroA.in F. 90.40 90.30Amro Neth.F. 68,70* 67 40Amro Eur.F. 63,00 6340

Amvabel 95,00 95,00
AsianTigersFd 50,90 50,90
Bemco Austr. 62,80 63,00
Berendaal 98,90 98,40
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 118,00 118,00
Buizerdlaan 35,60 35,70
Delta Lloyd 38,00 38,00
DPAm. Gr.F. 21,10 21,10
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H0U.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 72,00 72,20
EurinvesUl) 105.00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,10 5,10
EurGrFund 49,50 48,50
Hend.Eur.Gr.F. 152,50 154,20
Henderson Spirit 67,80 67,50
Holland Fund 60.30 60,60
Holl.Obl.Fonds 120,50 121,00
Holl.Pac.F. 101,60 101,70
Interbonds 600,00 600,00
Intereff.soo 31,20 31,30
Intereff.Warr. 225,00 224,00
Japan Fund 38,50 38,90
MX Int.Vent. 64,70 64,70
Nat.Res.Fund 1280,00 1285,00NMBDutch Fund 34,00 33,80
NMB Obüg.F. 36,60 36,60
NMBRente F. 101,80 101.80
NMB Vast Goed 37,90 37,90
Obam. Belegg. 190,20 190,70OAMF 15,80 16,10
Orcur.Ned.p. 46,50 46,50
Prosp.lnt.H.l. 10,40 10,40
Rentalent Bel. 1357,50 1357,20
Rentotaal NV 31,10 31,10
Roünco cum.p 102,00 102 50Sci/Teeh 17,70 i 7,50
Technology F. 16,00 17,00Tokyo Pac. H. 237,00 236,50
Trans Eur.F. 64,00 64,50Transpac.F. 510,00 515,00
Uni-Invest 117,20 116,50Unico Inv.F. 81,70 81,70
Unifonds 25,80 26,00Vast Ned 121,50 121,50Venture F.N. 38,60 38,60VfflNV 84,60 84,60WBOInt 76,00 7600Wereldhave NV 203,80 204 00Wereldh.divB9 200,50 200,70

Orig. n.amerik. aandelen
AUied Signal Ind 32,50 33,30
Amer. Brands 66,50
Amer. Expres 26,40 26 90
Am.Tel.4 Tel. 28,70 28,40
Ameritech 95,70 94,00Amprovest Cap. 130.00 130,00
Amprovest Inc. 230,00 230 00
ASARCO Inc 27,40 2740
Atl.Richf. 80,30 80^20BAT Industr. 4,50 4,50

Bell AUantic 71,10 69,80
BellCanEnterpr 37,20 37,00
BeU Res.Adlr 1,60 1,60
Bell South 39,80 39,00 d
BET Public 2,22 2.24
Bethl. Steel 23,50 22,90
Boeing Comp. 60,60 59,60
Chevron Corp. 46,30
Chrysler 25,60 25,50
Citicorp. 26,00 25,20
Colgate-Palm. 47,00 45,50
Comm. Edison 33,00 32.25Comp.Gen.El. 398,00 398,00
Control Data 19,80 19,80
Dai-IchiYen 3380,00 3320,00
Dow Chemical 87,50 87,50
Du Pont 88,25 85,90
Eastman Kodak 44,90 44,30
Elders IXL 3,40 3,40
EuroactZw.fr. 222,00 222.00Exxon Corp. 44,00 43,50
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 23,20 22,90
Ford Motor 50,50 50,30.
Gen. Electric 44,60 43,70
Gen. Motors 83,60 82.20Gillette 33,20 33,20
Goodyear 51,00 51,00
Grace Sc Co. 26,00 25,60
Honeywell 59,75 60,00
Intßus.Mach. 122,10 121,30
Intern.Flavor 49,40 49^50
Intern. Paper 46,25 46,50
ITTCorp. 50,10 50,20
Litton Ind. 71,70 71,50
Lockheed 41,20 41,20
Minnesota Mining 62,00 6150Mobil Oil 45,50 4530News Corp Auss 9,70 970Nynex 66,10 6570Occ.Petr Corp 25,70 25 70Pac. Telesis 30,80 30,50P-& O. <§) 5,80 5,80Peps'o" 39,80 39,10Phihp Morris C. 101,00 100 30PhiU. Petr. 19,50 19 20Polaroid 37.10 37,00PrivatbDkr 320,00 321,00QuakerOats 53,20 53,50RJR Nabiseo 90,50 90 00St.Gobin Ffr 602,00

Saralee 44,00 43,75Schlumberger 32,70 32.20Sears Roebuck 40,90 4040
Southw. BeU 39,70 d 3940Suzuki (yen) 725,00 711,00Tandy Corp. 41,00 40,60
Texaco 51,00 51,00 ITexas Instr. 41,00 41,30
T.I.PEur. 1,65 1,70 'ToshibaCorp. 1010,00 1040 00 'Union Carbide 25.60 25,60 'Union Pacific 64,50 63 80 'Unisys 27,80 28,00 "

USX Corp 29,20 29,00
US West 57,70 57,20
Warner Lamb. 78,40 76,40
Westinghouse 52,60 52,00
Woolworth 51,50 50,80
Xerox Corp. 58,30 57,25

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 44,50 44,50
Am. Home Prod. 160,00
ATT Nedam 59,00 57.00
ASARCO Inc. 43,00 43,00
AU. Richf. 159,00 158,00
Boeing Corp. 120,00 119,00
Can. Pacific 34,00 33,50
Chevron Corp. 93,50
Chrysler 49,00 49,00
Citicorp. 51.00 51,00
Colgate-Palm. 92.50 90,00
Control Data 34,50 34.50
Dow Chemical 172,50 173.00
Eastman Kodak 89,00 89,00
Exxon Corp. 88,00 88,20Fluor Corp. 43,00
Gen. Electric 87,50 86,60
Gen. Motors 166,50 165,00
Gillette 67,00 67,00Goodyear . 101,00 101,00
Inco 66,00 67,00
I-B.M. 248,00 237,00
Int. Flavors 99,00rrr Corp. 101,00 99,50
Krafl Inc 198,00 198,00
Kroger 17,00 17,00
Lockheed 82,00 82,00
Merck&Co. 117,00 110,20
Minn. Min. 123,00 123,00
Pepsi Co. 76,50 77,00
Phihp Morris C. 202,50 202,50
Phill. Petr. 36,20 36,20
Polaroid 68,50 69,00
Procter & G. 170,00
Quaker Oats 100,00 100,00
Schlumberger 65,50 64,50Sears Roebuck 80,00 80,00
Shell Canada 68,00 68,00
Tandy Corp. 80.50 80,50
Texas Instr. 80,00 80,00Union Pacific 127,00 127 00Unisys Corp 54,50 55,00
USX Corp 59,00 59,00
Varity Corp 4,10
Westinghouse 104,00 103,00 1Woolworth 102,00 101,00 1Xerox Corp. 113,00 113,00 1
Warrants
*J" 39,70 40,50 IAMROwarr. 3iBo 3,70 ]
AsiaPacGrF. 6,30 6,50 IBogamij 9.50 9,50 1FalconsSec. 12.05 1210 1

Honda motor co. 2380,00 2430,00
K.L.M. 85-92 127,50 128,50PhiUps 85-89 27,50 25,00
Stßankiers a 2,70 2,60
Stßankiers b 2,80 2^Bo
Euro-obligaties & conv.
lO'/iAegon 85 101,00 101,00
Aegon warr 13,50 13,6010V2 ABN 87 98.25 98.2513Amev 85 98,50 98,50
13Amev 85 97,50 97 50
10Amev85 101,50 101,50
II Amev 86 98,80 98,80
14'/iAmroB7 99,20 99,20
13Amro-BankB2 102,25 102,25
lO'/i Amro 86 96,80 97,75
10 Amro 87 97,80 97,80

W« Amro 86 102,00 102,00
Amro Bank wr 26,30 26,50
Amro zw 86 68,60 68 50
9 BMH ecu 85-92 102,25 102,50
7 BMH 87 98.25 98,2511 CC RaboB3 101,00 100,50
9CCRabo 85 105,00 105,00
7 CCRabo 84 108,30 108,30
10'AEEG-ecu 84 102,00 102,00
9^EIB-ecuBs 106,10 106 35
I2'/2 HIAirl.F 94,75 94,75
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11'/<NGUB3 101,50 101.5010NGU 83 100,50 100,50
2V< NMB 86 87,00 87,00NMB warrants 34,50 34 50B^4 Phil. 86 95,10 95.10
6*t Phü.B3 95,35 95,35
14'/4Un.Becumy 86 99,90 99 9012V4 Unü. 97,75 97,75

Parallelmarkt
Alanhen 16,80 16,60
Berghuizer 46,50 47,00
Besouw Van c. 37,00 37 50
CB Obüg.F.l 101,70 101,70
CBObug.F.2 101,80 101,70CB Obug.F.3 10330 10330De Drie Electr. 27,50 27,30
Dentex Groep 26,80 26^00Dico Intern. 82,20 82 00DOCdata 3130 3LOOGeld.Pap.c. 71,50 72,80
Gouda Vuurv c 63,00 63,00
Groenendnk 26,00 28,00
Hes Beheer 238,00 225,00
Highl.Devel. 11,30 11,30
Homburg eert 3.60 f 3,60 f
InfotheekGr 19,90 19.90
Interview Eur. 7,40 7,00
Inv. Mij Ned. 40,00 40,30
KLMKleding 28.00 2730Kuehne+Heitz 24,90 24.30

LCI Comp.Gr. 32,20 33,60
Melle 298.00 a 300.00Nedschroef 64,00 64,00Neways Elec. 9.00 9 40
NOG Bel.fonds 29.80Pie Med. 10,50 e 10,60
Poolgarant 10,15 10,15
Simac Tech. 15,00 15,20TextLite 4,60 f 430Verkade Kon. 284,00 281,50
Weweler 77,40 77,40

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c jan 40,00 334 4.60 4.40 b
abn c jan 45,00 350 0,60 0.50
abn c apr 45,00 270 2,10 2,10
akzo c jan 150,00 772 5,80 6,20
akzo c jan 160.00 380 1.30 130 'akzo c apr 160.00 384 6,30 6.40
amev c jan 55,00 356 3.60 3.00
amev c apr 55,00 317 5,40 5.30
amev c apr 60.00 605 230 230buhr c jan 55.00 346 3.60 4,20
buhr c apr 60,00 285 2,60 2,80
els c apr 65,00 306 2,50 2.80
eoE c jan 225,00 300 37,00 a 37.50eoE c jan 260.00 555 4,50 5.10
eoE p jan 240,00 1768 030 030
eoE p jan 260.00 510 3.00 230
eoE p mrt 260.00 312 7,80 6.50
hoog c. jan 70,00 976 7,00 730
hoog c jan 75,00 572 3,60 430
hoog c jan 80,00 386 1,70 1,90
hoog c apr 80,00 480 5,00 5,60 .hoog c apr 85,00 293 330 3.50 ■kim c jan 40,00 771 3,00 330
kim c apr 45.00 492 2.00 230
Urn p apr 40,00 273 1,10 1,00
kim p apr 45,00 522 3.50 3.10
nis c mei 115.00 300 0.50 a 030
nly p nov 100,00 1750 2.10 a 1.60
nly p nov 102,50 300 4,60 a 4,10
natn c jan 65.00 508 3,60 a 3,90
natn c apr 70,00 345 2,60 2.60
phü c jan 30,00 722 4,80 5.50
phü c apr 30,00 731 5.50 6,00 .
prul c apr 35.00 1232 1,90 2,40 .
phü c apr 40,00 631 0,80 0.70 -
phü c jul 35,00 332 2,60 2,70 *

prul c jul 40.00 894 1.00 130
phü p apr 30.00 332 0,60 0,50
phü p apr 35,00 891 2,50 2.10
phü p apr 40.00 350 630 5.70
phü p 093 30,00 391 4,10 3.90 -
olie c jan 230,00 772 2.40 330 'oUe c jan 240,00 594 030 6.50 .
olie c apr 230.00 351 8.80 9.80 -olie c apr 240.00 1067 430 5.40 '
oüe c jul 250,00 305 3,70 4,10 '
oue p jan 240.00 295 12.00 5.40
unü c apr 120,00 302 530 5,60
unü p apr 120,00 507 5.70 5,40

economie

Rijksdienst wegverkeer neemt steekproeven
Onderzoek naar gebruik

en effect katalysator
Van onze Haagse redactie

vi'EN HAAG - Het ministerievanulieubeheer (Vrom) doet onder-
°ek naar het gebruik en het ef-

1M van de autokatalysator. On-
erzocht wordt of de apparaten
.oed werken en of de auto's af-wende zijn afgesteld. Herhaald

_J geconstateerd dat mensen eenu*o metkatalysator aanschaffen

en het ding vervolgens verwijde-
ren, alduseen woordvoerster van
het ministerie.
Gebruik van de katalysator le-
vert namelijk enig vermogenver-
lies op. Dat gebeurt ook wel als
het filter stuk is gegaan omdat de
automobilist loodhoudende ben-
zine heeft getankt. Automobilis-
ten die naar een buitenland gaan

waar geen loodvrije benzine be-
schikbaar is, kunnen de kataly-
sator voor maximaal drie maan-
den laten verwijderen. Zy krij-
gen van de garage een bewysje
mee.

Het onderzoek wordt steek-
proefsgewijs uitgevoerd door de
rijksdienst voor het wegverkeer.

Zó wil het ministerie zicht kry-
gen op de mogelijkheid milieu-
eisen in te voeren als onderdeel
van de Algemene Periodieke
autokeuring (APK-keuring). De
overheid stimuleert de aanschaf
van auto's met katalysator door
via belastingvoordelen te voor-
komen dat ze duurder zijn dan
auto's zonder deze filters.

Direct gevolg van veranderd beleid

Landbouwvoorraden
in EG sterk gedaald

BRUSSEL - De voorraden van de
landbouwprodukten in de EG zijn
tussen 30 september 1987 en dezelf-
de datum van vorig jaar sterk afge-
nomen. Dat blykt uit een overzicht
dat een woordvoerder van de EG-
commissie gsisteren in Brussel
heeft verschaft.

Eind september vorig jaar had de
Gemeenschap nog 10.752.000 ton
graan in de pakhuizen opgeslagen
liggen. Dat graan had een waarde
van ruim 3,5 miyard gulden. Een
jaareerder lag er nog 13.764.000 ton
graan opgeslagen. Volgens de EG-
commissie had dat graan toen een
waardevan ruim 6,8 miljard gulden.

De hoeveelheid in voorraad gehou-den boter daalde in de periode van
30 september '87 tot een jaar later
van 1.058.000 ton (met een waarde
van bijna 8,25 miljard gulden) tot
221.000 ton (met een waarde van
1,36 miyard gulden).

De berg magere melkpoeder is in
het genoemde tijdvak geslonken
van 722.000 ton (waarde bijna 3,25
miljard gulden) tot 14.000 ton (waar-
de bijna 65 miljoen gulden). De
rundvleesvoorraad is echter geste-
gen en welvan 691.000 ton eind sep-
tember 1987 tot 723.000 ton een jaar
later. De waarde van de vleesvoor-
raad op 30 september 1987 was ruim

14,95 miljard gulden. De waarde van
de voorraad op 30 september vorig
jaar was ruim 3,7 miljard gulden.

Prijzen
Dat de waarde van een grotere hoe-
veelheid vlees op 30 september 1988
lager ligt dan die van een geringere
hoeveelheid een jaar eerder komt
doordat de prijzen aanzienlijk ge-
daald zijn. Ook de prijzen van boter
en magere melkpoederzyn gedaald.

Volgens de woordvoerder van de
Commissie is de forse daling van de
boter- en magere melkpoedervoor-
raden een regelrecht gevolg van de
hervormingen van het Europese
landbouwbeleid. Het opslaan van
overtollige voorraden kost de Ge-
meenschap jaarlijks grote sommen.

Het in voorraad houden van bij-
voorbeeld een ton rundvlees kost
gemiddeld ruim 900 gulden. De op-
slagkosten van boter belopen ruim
700 gulden per ton per jaar.

’Zittendeleidingheefthettedruk’

OR stelt uitbreiding
KLM-directie voor

SCHIPHOL - De ondernemings-
raad van de KLM heeft de directie
van de luchtvaartmaatschappij ge-
adviseerd het aantal directieleden
van drie op vier te brengen. Dit
heeft de gekozen secretaris van de
ondernemingsraad, G. Wekx, giste-
ren bevestigd.

Volgens Wekx heeft de OR de in-
druk dat de drie directieleden het
nu al te druk hebben. Zeker gezien
de plannen van de maatschappij in
het licht van 1992 lijkt de OR een
uitbreiding van de directie wense-
lijk. Deze plannen zyn gericht op iverdere uitbreiding.
Het nu benoemen van een vierde di- 1

rectielid acht de OR verder wense-
lijk gezien het gegeven dat twee van
de huidige directieleden binnen en-
kele jaren hun functie zullen neer-
leggen. President-directeur De

Soet, die in 1987 drs S. Orlandini op-
volgde, wordt deze zomer 64 jaar. Ir
VanAmeyden wordt binnenkort 62.
Voor directieleden geldt geen vast-
gestelde pensioenleeftijd.

In het verleden heeft de onderne-
mingsraad van de KLM ook al een
directie-uitbreiding wenselijk
geacht. Toen gingen de gedachten
uit naar een sociaal directeur. Nu
vindt de OR dat een nieuwe direc-
teur veelzijdig moet zijn en niet ge-
richt op één punt van het totale be-
leid, aldus Wekx. De OR heeft vol-
gens de secretaris geen voorkeur
voor een kandidaat uit de onderne-
ming of een kandidaat van buiten.
„De suggesties van de onderne-
mingsraad zijn de directie bekend
en zullen worden bekeken," aldus
de reactie van de KLM-woordvoer-
der.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 4-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Dryfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.320/26.820vorige ’ 26.200-/ 27.700, bewerkt ver-
koop ’ 28.420, vorige ’ 28.300 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/ 425, vori-ge ’350/420; bewerkt verkoop ’ 470
laten, vorige ’ 460 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 1,95 2,07
Brits pond 3,51 3,76
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Duitse mark (100) 111,00 115,00
lt. Lire (10.000) 14,60 16,00
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Can. dollar 1,62 1,74
Franse fr. (100) 31,85 34,35 ,
Zwits. fr. (100) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 31,25 33,75
Noorse kr. (100) 29,00 31,50
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill (100) 15,80 16.40
Spaanse pes (100) 1,69 1,84
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 46,50 49,50
Joeg. dinar (100) 0,01 . 0,06 ,
lers pond 2,89 3,14
Jap. yen (10.000) 157,75 162,75

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,00925-01175
Brits pond 3,6450-6500
Duitse mark 112,860-910
Franse franc 33,025-33,075
Belg. franc 5,3795-3845
Zwits. franc 132,985-845
Japanse yen 161,18-161,28
Ital. lire 15,315-365
Zweedse kroon 32,765-815
Deense kroon 29,195-245
Noorse kroon 30,610-660
Canad. dollar 1,68175-68425
Oost. schill 16,0450-0550
lers pond 3,0110-0210
Spaanse pes 1,7810-7910
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7475-7575
Hongk.doUar 25,70-25,95
Nieuwz.doUar 1,2775-2875
Antill.gulden 1,1100-1400
Surin. gulden 1,1100-1500
Saudische rial 53,50-53,75
Ecu gulden 2,3465-3515

Flinke stijging
werkloosheid

BRD in december
NEURENBERG - Het aantal werk-
lozen in de Bondsrepubliek Duits-
land is in december met 99.300 toe-
genomen tot 2,190 miljoen. Dit is
volledig toe te schrijven aan sei-
zoensinvloeden, zo heeft het West-
duitse arbeidsbureau gisteren mee-
gedeeld. Het werkloosheidspercen-
tage steeg in december van 8,1 tot
8,5.

Over geheel 1988 is het aantal werk-
lozen met 118.000 verminderd en
daalde het werkloosheidspercenta-
ge van 9,2 tot 8,5. Het gemiddelde
aantal werklozen was het afgelopen
jaar met 2,241 miljoen (8,7 procent
van de beroepsbevolking) echter
iets hoger dan de 2,228 miljoen (8,9
procent) over 1987.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indicesover de Amsterdamse Ef-fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 291,6 291,4
alg.-lokaal 287,5 286,8
internationals 295,9 296,4
industrie 256,2 256,1
scheep/luchtv. 273,0 267,9
banken 362,7 360,6
verzekering 626,4 624,6
handel 475,5 475,1
cbs obl.index 115,2 115,1
rend. staatsl. 6,27 6,29
waarvan 3-5 jr 6,17 6,18
waarvan 5-8 jr 6,30 6,32waarv.s langst 6.48 6,49rend. bng-len. 6,63 6,63
rend. banklen. 6,31 6,31

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag):
Akzo 154.90-156,00(154.80)
Kon Olie 230,60-231,50(230,60)
Philips 35,40-36,30 (35,50)
Unilever 118,80-120,00(118,80)
KLM 43,20-43,70(43,20)

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 2153.75 964.82 185.28 820.83-
Hoogst 2183.39 982.00 187.06 832.56'
Laagst 2146.61 958.17 184.45 817.14
Slot 2177.68 978.76 186.76 830.34
Winst/
verlies + 33.04 + 18.81 + 2.61 + 13.39
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OPMERKELIJKE OPRUIMINGrjT
VAN T\óaa/M, MEUBELEN !<—

M W M? W\aW mlm^MmJmr "^ Sijben is deze maand in 'n opgeruimde meubelen nu de deur uit gaan met niet alledaag

m M^m^^^mÊr fHr IIF stemming en wil op de DESIGN-afdeling piaats se KORTINGEN van f 300; tot wel / 5.000,"...! i
m JÈr l|fr MriÈk maken om de fraaie kollektie tlink uit te kunnen Zon uitdagend aanbod in doordacht DESIGN is
■ J^^r Êf breiden. Vandaar dat vele exclusieve DESIGN meer dan de moeite van'n bezoek waard. 1

■lu
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Te k. CLOWNSKOS-
TUUMS mcl. pruik en
kraag. Tel. 045-420502. na
18.00 uur.
T.k. ZAAGMACHINE 8
mnd. oud. merk Electro
Beckem type PK 250. 220

Handynrian voor

' alle stofzuigerzakken
en alle stofzuigeronderdelen

en reparatie-advies.
U zoekt 't, Handyman heeft 't

Heerlen, Saroleastraat 1, 045-710100
's-maandaqs vanaf 13.00 uur geopend.

V. verm. 2.5 PK. Pr. J 1990.-
-nu voor ’ 1400.-. Tel. 045-
-2L2887.

Halve prijzen
de grootste keuze en ...
weer nieuwe collecties!

Mode Haan
Hoogstr. 98, Landgraaf
200 m bij winkelcentr.

Rode MULDEPANNEN,
veldbrandstenen, vloerpl.,
balken, kepers, gezaagd po-
gulierenhout 10 mJ ’425.-,
randhout van afbraak 10

mJ ’ 150.-. Tel. 045-715477 of
740112.
VIDEO VHS, stereo + afst.
te koop. 045-727669.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf
/ 100.-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398.-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.

KACHEL voor kolen/hout,
90 cm hoog, tegen elk aann.
bod. Tel. 045-315169.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL, vr.pr. ’875,-; mas-
sief eiken wandmeubel, als
nieuw, vr.pr. ’ 1225,-; eiken
salontafel, vr.pr. ’275,-;
eiken tv-/videomeubel,
vr.pr. ’225,-. Tel. 045-
-323830.
Te k. eiken 2-zits BANKJE
en 2 clubs, zo goed als
nieuw. Op den Toren 16,
Nuth.
Te k. mooi volglas AQUA-RIUM. Afm.: 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm.
Met lichtkap, onderstel,
Eheim-filterpomp, thermo-
staat Prijs ’ 275,-. Tel. 045-
-310012 (wo. t/m vrij. na 18
u.. za. gehele dag).
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf;

’ 395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

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

STOOKHOUT droog popu-
lieren 4 m 3’ 240,-' 4m3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
Suntgaaf weg. eig. restaura-

e en logerij. Irmstr. 64
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik

’ 1,15 p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandèl
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übacn over Worms.
Tel. 045-319846.
Te k. COMMODORE 64,
diskdrive, disks + softw.,
dataset + tapes, cartr., joyst.
’720,-. MFS 803 printer

’ 300,-; monitor ’ 200,-. Al-
les z.g.a.nw. Tel. 045-223128.
Eiken KEUKEN 270 x 270
cm, boven 160 cm met ap-
garatuur. Pr. n.o.t.k. Tel.

15-463741.
Te k. eiken BABYSLAAP-
KAMER, vraagprijs ’400,-.
Tel. 045-230086?
Te k. ROLSTOEL (als
nieuw). Tel. 045-317062, na
12 uur.
1 , i

Limburgs Dagblad
ff EXCLUSIEVE 5-DAAGSÏT yM

BUS-HOTEL-BOOTREIS
naar Duitsland, Zweden, Noorwegen
en Denemarken i.s.m. Stenaline.
Zaterdag 4 t/m 8 februari.
Prijs:

’575,- p.p. in 2-persoons standaardhut (= benedendek)
’636- p.p. in 2-persoons comfort-hut (= bovendek)

’ 160- toeslag voor 1 persoonskamer/hut
Alle hutten zijn voorzien van douche/toilet.

Inclusief:
- vervoer vanuit Limburg-Kiel v.v. "- retourpassage Kiel-Goteborg- maaltijden aan boord, 2x Scandinavisch buffet en 2x ontbijt- passage Oslo-Fredenkshavn- hutakkomodatie aan boord- maaltijden aan boord, lx Scandinavisch buffet en lx ontbijt

\ - passage Fredenkshavn-Goteborg 1 hotelovernachting in
Oslo in 2-persoonskamers met faciliteiten op basis van
halfpension- 1 dag Nederlandstalige gids(e) in Oslo- Va dag Nederlandstalige gids(e) in Goteborg- afscheidsdiner in Nederland- alle transfers per luxetouringcar- reisbagage- en ongevallenverzekering (eigen nsiko van
’250,-)

Opstapplaatsen en -tijden: .- Maastricht: NS-staüon 06.30 uur- Heerlen: voorzijde NS-stauon 07.00 uur- Geleen: Rijksweg-C (AH.) 07.30 uur

Boeken:
Middels een telefoontje naar de afdeling PR van het
Limburgs Dagblad. U krijgt dan een aanmeldingsbon en
informatiefolder.

U HEEFT EEN GELDIG PASPOORT NODIG! _JJf
tent u nog geen üd van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt u
x>k bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer van
iet Limburgs Dagblad.is dat geheel gratis.

I

■a—...—l.— —.———

Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT enz. Houthandèl
Landgraaf, Buizerdweg 8,
ind.terrein Abdissenbosch.
Tel. 045-318518.
Koopje 3-1-1 BANKSTEL
met salontafel, i.z.g.st.
’300,-. 045-452189.

Te k. BANKSTEL eiken
375,-; eethoek 190,-- mod.
kast (wit) 475,-; slaapk. (wit)
550,-; barok eeth. (6 stoel.)
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek;
T.k. eikenKAST ±2.45 mtr.
Pr. n.o.tk. Tel. 045-454995.

Te k. ANTRACIETKO-
LEN. Tel. 045-752819.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.

Te k. eiken EETHOEK en
eiken dressoirkast met snij-
werk, combi koelkast-diep-
vriezer en bagagewagentje
met res.wiel en gesloten
deksel. Tel. 04490-10994.
KLEUREN-TV, 12 tiptoet-
sen, zeer goed. 045-270083.

Te k. leren CHESTER-
FIELD bankstel, barokstijl,
eethoek, enkele Perzische"
tapijten, alles als nieuw.
Tel. 045-223094 of 323751.
Te k. diverse FITNESSAP-
PARATUUR. Tel. 045-
-325859.

Tek. zeer mooie AANHAN-
GER. Maarten Trompstraat

' 24, Landgraaf, 045-410754.
Te k. KINDERWAGEN,
beige, met losse bak (te ge-
bruiken als reiswieg), wan-
delwagen, donkerblauw en
buggy. Tel. 045-257213.

Te k. prachtige man
KINDERKAMER
commodekast, kleerkast
ledikantje ’ 1500,-; Tel. <J
257213. j
Tk.D. RING 14k. m. 1 Wj
0,41 k. minder dan de h<*
Tel. 045-750587. -»

un\e\<KLANTENKAART VOORDBEL
betaling kcl f40,~p.mnd/in 3xkost nietmeer/all-in service.
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Duitsland 1
" '*5 ZDF-Info. Arbeit und Beruf,

jaktische tips.'"0 Tagesschau und Tagesthe-

""Musikantenstadl. Herh.'5S Urnschau.
JO Kennzeichen D.lj|s Persoverzicht.

;°0 Tagesschau.
"'5 Wunderbare Zeiten. Engelse
Jeelfilm uit 1944 van David Lean,J*t Robert Newton, Celia Johnson,
?hn Milis e.a.
% Tagesschau.

Sinha Moca - die Tochter des
Braziliaanse serie.

1:66.30 Neu gesehen. Sterns Stunde.
kffierkungen über den Schmetter-
"9. Herh.
■'5 Der Feind. Engelse jeugdserie
'ar het boek van Robert Westall.*0 Mission Terra. Expedition zum
'auen Planeten, kinderserie. Afl.: Dien<larvung.
JS Tagesschau.
«5 Remington Steele. Serie. Afl.:jj[Tii-Fanclub.
<6 Tagesschau.
*0 Hier und Heute. Actualiteiten.52 Falcon Crest. Serie. Afl.: Tanz

dem Vulkan.
*8 Programma-overzicht.
'O (TT)Tagesschau.
|jS Fleischlos leben? Reportage
*er vleesgebruik in West-Duitsland.
?0 Der 7. Sinn.
03 ""Champagner-Melodien.

uit operettes van de
?tste 150 jaar gepresenteerd door
*né Kollo.Jo Tagesthemen. Actualiteiten.°0 Tatort. Politieserie. Afl.: WennJs Brünnlein fliessen. Met Peter Dir-

Claudia Wedekind, Joachim

Hansen e.a.
00.40 Tagesschau.
00.45-00.50 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
*el- en CAI-abonnees
*' kanalen zie schema exploitant

= zwart wit programma
* = stereo geluidsweergave
* = tweetalig bij stereo-app.I ~ teletekst ondertiteling

TELEVISIE
herland 1: 5 26 29 46 51. 53 en 57

Nederland 2: 31. 33. 35. 49. 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32. 34. 43. 48. 52 en 59
Duitsland 1:9. 12. 24 en 46
Duitsland 2: 21. 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39. 48. 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40. 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

elgië/TV 1
"ö Zonen en dochters. Australi-
*>e serie. Afl.648. (herh.).
rj> De driewijzen. Vandaag spelen
j5ns Verhaeghen uit Turnhout en

r got Proost uit Beerse tegen Pas-
J Declerq uit Kortrijk en Willy Mes-
Jen uit Harelbeke. Herh.'S Oogappel. Herh.
J> Prikballon. Herh.
j5 Moonjumper. Nieuwzeelandse

Afl.: De jacht.
Snorkels. Amerikaanse teken-

Afl.: Eskie redt zijn dorp.
£> Nieuws.
10 Tik Tak. Animatieserie. Afl: 250.h).

7» Plons. Afl.: Plons en Janneke»an. Herh.
,° Kung Fu. Amerikaanse serie.

bron.
7° Juke Box.
.0 Uitzending door derden. Pro-
*tima van Stichting Syndicale Om-

c> Mededelingen en programma-
|ï«rzicht.
\y Nieuws.
l" Hoger-Lager. Spelprogramma
i^rin twee duo's het tegen elkaarptemen aan de hand van speel-uren. Presentatie: Walter Capiau.
ij? Panorama.
:6 S Medisch Centrum West. Ne-
Mandse serie. Afl.: Overspel (deel

L s Kunst-zaken.iin

22.30 Nieuws.
22.45 Medisch Centrum West. Afl.s:

Overspel (deel 2).
23.10-23.15 Coda. Bossa Nova, van

Tars Lootens, uitgevoerd door Tars
Lootens, piano.

" Torn Wait en John Lurie in 'Down by law'. (België/TV 2 -
20.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
16.20 (TT)Kokkerellen. Wekelijks cu-

linair programma, door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Vis.

16.40 ■ Wagonmasters. Amerikaan-
se speelfilm uit 1950 van John Ford,
met Ben Johnson, Joanne Dru, Ward
Bond e.a. De paardenhandelaar San-
dy leidt een groep Mormonen naar

San Juan. Onderweg krijgen ze met
rovers en indianen te maken.

18.00 Nature of things. Natuurserie.
Afl.: De bedreigde zeeraaf bedreigd.

18.30 " «David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Afl.: Een ongelukkig uitstap-
je.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Vijver-
geheimen.

19.00 Airwolf. Serie. Afl.: Eagles.
String is onder de indruk van een
mooie testpilote die betrokken raakt
bij een smerige zaak.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 De Dirtwater Dynastie. Serie.

Afl. 10 (slot). Richard is oud gewor-
den, maar Josh en Logan zijn nog
steeds in de buurt. Het lijkt erop dat
het noodlot weer toeslaat.

21.25 Wallstreet Crash. Muziekspe-
cial'.

22.15 L.A.Law. Amerikaanse serie.
Afl.: Rohner versus Gradinger. In de
zaak Rohner - Gradinger is een ver-
zoening op komst. Michael moet de
bekente Patrick Boyd verdedigen die
verdacht wordt van cocaïnebezit.

23.00 ""Ontdek je plekje. Vanavond:
Lier in België, (herh.).

23.15-23.20 Journaal.

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
(herh.).

13.30 Drei kleine Angsthasen. Chi-
nese tekenfilm.

13.50 Die Welt des Marehens. Enten-
zauber, sprookje. Met Tamas Pus-
kas, Zsuzsa Nyertes, Laszlo Banhidy,
e.a.

15.05 Wenn Mozart pleite war...
Scholieren stellen vragen aan de pia-
nist Justus Frantz.

15.50 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Mem Lieblingstier. Vandaag:

1. Stanley, de kangoeroe. 2. Ama-
deus en Charlotte, de schildpadden.

16.20 Pfiff. Sport voor de jeugd. Pre-
sentatie: Sabine Noethen.

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

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

17.45 Das Geheimnis der Sahara.
Serie met Michael Vork, Ben Kings-
ley, James Farrentino, e.a. Afl.: Der
Kalif von Timbuktu.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 James Clavell's. Noble house,

4-delige tv-film, met Pierce Brosnan,
Deborah Raffin, Ben Masters, e.a.
Afl.4.

21.05 Praxis-Test '89. Wie gut ist ihr
Ernahrungswissen? Spelprogramma
rond gezonde voeding. Presentatie:
Hans Mohl.

21.45 Heute-journal.

22.10 Mit dem Alptraum leben. Das
Zeugnis der Georgia T. Portret van
een vrouw die het concentratiekamp
Ravensbrück overleefde.

22.55 ""Nosferatu - Phantom der
Nacht. Speelfilm van Werner Herzog,
met Klaus Kinski, Isabelle Adjani,
Bruno Ganz, e.z.

00.40-00.45 Heute.

" Ben Masters en Julia Nick-
son in 'Noble House. (Duits-
land 2 - 19.30 uur)

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 11
Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102 1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.649.
19.23 Tweemaal zeven. Kort tv-spel-

letje met twee kandidaten.
19.30 Nieuws.
20.00 Down by law. Amerikaanse

speelfilm uit 1986 van Jim Jarmusch,
met Torn Waits, John Lurie, Roberto

Beningni e.a.
21.40 Pianosonate. Sonate nr.2 opus

2.2 van Beethoven, uitgevoerd door
Daniel Barenboim, piano.

22.05-22.35 Sprechen Sic Deutsch?
Afl.: Eine Nachricht mit Folgen.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Speciale ontmoetingen. Cat

Stevens, tweedelig programma over
deze voormalige popzanger. Deel 1.18.30 Ca va? Cursus Frans voor be-

ginners. Les 15.
19.00 (TT)Het klokhuis. Afl.: Honden.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 De mythe van het paradijs.

Een ontmoeting met Judith Viorst.
21.13 Het is een jongen.4-delige se-

rie over de veranderingen in de Ne-
derlandse mannencultuur. Afl.: Van
vader op zoon.

21.38 Uit de kunst. Kunstrubriek van-
uit het Shaffy theatercafé in Amster-
dam. Presentatie: Leonie Jansen.

22.05 Kwartslag. Van God los (1).
Joop van Tijn praat met acteur Hugo
Koolschijn, (herh.).

22.30 Journaal.
22.40 Studio SPort. WK Zaalvoetbal

in Rotterdam.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthoreden.

" Alan Mowbray en Ruth Clifford in 'Wagonmaster'. (Ne-
derland 2-16.40 uur)

Duitsland 3 West
16.30 Western in West 3. Mit roher

Gewalt. Amerikaanse speelfilm uit

1955 van Jesse Hibbs, met Arme
Baxters, Jeff Chandler, Ray Danton,
e.a.

17.50 Teletekst-overzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les : Stof en stofverandering.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studio's.
20.00 Adieu Bulle. FRanse speelfilm

uit 1975 van Pierre Granier-Deferre,
met Lino Ventura, Patrick Dewaere,
Victor Lanoux e.a.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Lander-Menschen-Abenteuer.

Traumreise auf dem Irrawaddy, reis-
reportage over Birma.

22.30 Agatha Christie. Miss Marple,
10-dehgeEngelse serie. Afl.: Mord im
Pfarrhaus.

23.20 Eins in die Presse. Portret van
de fotograaf Günter Zint.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
16.00L'écran des vacances. 16.25 Ali-
ce au pays des merveilles. 16.50 Croc
notes. 16.55 Noël au théatre: Eldorado.
17.30 Tao Tao. 17.55 Mimi Cracra.
18.10 Nouba, nouba. 18.30 Jamais
deux sans toi, gevarieerd informatief
programma. 19.00 Journaal. 19.03 Ce
soir, Waalse actualiteiten. 19.30 Jour-

naai. 20.00 Autant savoir special. 20.45
La malédiction. Amerikaanse speelfilm
uit 1980 van Mike Newell, met Charlton
Heston, Susannah Vork, Jill Townsend
e.a. 22.25 Le monde du cinéma: Pano-
ramique. 23.25 Laatste journaal. 23.55-
-00.05 La pensee socialiste. Politieke
uitzending.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 Agence Interim.
16.30 Bonjour, Bon Appetit. 17.00 Re-
création. 17.30 Des chiffres et des let-
tres. 17.55 Brèves et Météo Europee-
ne. 18.00 Ciné-Club. 19.30 Papier gla-
cé. 20.00 Champs-élysées. 21.30 Lu-
nettes Noires Pour Nuits Blanches.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Apostrophes. 23.30
La Chance Auc Chansons. 00.00-01.00
Figures.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus

scheikunde. Les 1.
14.30 Tranen im Kakao. Speelfilm in

twee delen met Eleonore Allerdings,

Martin Schwab, Angela Schmid e.a.
Deel1.

15.45 BArzt aus leidenschaft. Duitse
speelfilm uit 1936 van Hans H. Zer-
lett, met Albrecht Schoenhals. Karin
Hardt, Hans Söhnker e.a.

17.00 Der Ring der Zarentochter.
Poppenfilm met motieven uit een
Russische legende.

17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 1. (herh.).

18.00 Jakub, der Glasmacher. 13-
-delige Tsjechische serie. Af 1.12: Die
Sonntagsschicht, met Ludek Munzar,
Barbara Svobodova, Petr Kostka e.a.

19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Die Geschichte des Lottokö-

nigs Werner Bruni. Het verhaal van
deZwitser Werner Bruni die door het
winnen in de lotto miljonair werd.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Schwabische Geschichten.
Afl.: Das Kurtheater. (herh).

22.10 Omnibus. Ist mem Teppich
echt?

23.40 Jazz-Zeit. Hoogtepunten uit
1988.

00.40-00.45 Laatste nieuws.

België Télé 21
19.00 La pensee socialiste. Politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal. 20.00
Concert 21: Leonard Cohen. 21.00 Mu-
siques: Le tango stupéfiant. Frans/En-
gelse film uit 1987 van Arm Foreman
met Hélène Delavaut, zang en Claude
Lavoix, piano. 22.05-22.50 Capitales
culturelies européennes, documentai-
reserie over de hoofdsteden van Euro-
pa. Vandaag: Zagreb.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7.04 AVRO's
radiojournaal met om 7.33, 8.08 en
8.30 Nieuwsoverz.; 7.50 Economi-
sche inf. E. Peereboom; 8.25 Fi-
nanc. nws. 9.06 Arbeidsvitaminen.
10.50 Leuterkoek en zandgebak.
11.06 Arbeidsvitaminen. 12.06 De
Burgemeester is jarig. 12.56 Me-
ded. voor land- en tuinbouw. 13.09
AVRO's Radiojournaal. 14.06 Ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis. 16.06
Echo-magazine. 18.35 Man en
paard. 19.03Onder tafel. 19.55Co-
lumn. 20.02 Voorwie nietkijken wil.
22.30 Co + Menno's magazine.
23.05 Met hetoog op morgen. 0.02
Truc light. 1.02 EO's country time.
2.02 Voor wie niet slapen kan. 3.02
Gospel van toen. 4.02 De ochtend-
mix. 5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.10 Vandaag...don-
derdag. 8.04 Hier en nu. 8.54 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzediens. 13.04
Hier en nu. 13.20 Lichte muziek.
14.04 De tafel van vier. 15.04
NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-
milieshow. 17.04 Hollandse hits
19.00 NOS Jazz platform. 19.50
Hobbyscoop. 20.02-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.04 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50 Pop of een envelop.
14.04 De nationale hitparade top
100. 18.04 Driespoor. 19.03 TROS

Dance Trax. 21.03 De CD show.
23.03-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.08 Veronica s mees-
terwerken: werken van Beriioz en
Beethoven. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 11.58 Veronica s meester-
werken: Werken van Salieri en Vi-
valdi. 13.00 Nws. 13.02 Nederland
Muziekland Klassiek. O.a. gesprek
met blokfluitist Daniël Bruggen.
14.00 Metrononium in 'konserf.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00-

-20.00 De beweging met om 16.04
Muziek actualiteit; 16.15 Concert:
Radio Kamer orkest 0.1.v. Günther
Schuller. 17.00het portret: Pioniers
van de oude muziek (2): Arnold
Dolmetsch. 18.02 Muziek actuali-
teit; 18.45De leestafel; 19.10 Nwe
Lp's en Cd s. 19.30 het feuilleton:
Wagner op de vlucht (9). 20.00-
-24.00 Het podium met om 20.00De
wandelende tak: Bij de Inuit; 21.00
Voorland; 22 00 Down beat, jazz-
muziek. Vandaag: Iris; 23.00 Audio
Art.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 930 RVU Muzie-
krevue. 10.00 De zonnebloem.
11.00 De 50+ Seniorenshow
12.00Nws. 12.05Kruispunt. 12.20Tussen de regels 12.30 Trouwenvoor de ekrk; teken of traditie?.

12.53 In gesprek met de bisschop.
13.00 Nws. 13.10 De Derde We-
reld. 13 40 Da Capo. 14.00Klasse
15.00 Damokles. 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. INFORM V.D
RIJKSOVERHEID: 17.35 Postbus
51. 17.56 Meded. en schippersbe-
richten. 18.00Nws. 18.10KRO-lite-
rair: Lezen voor delijst. 18.40Turks
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 You re welco-
me. 21.00 De jaren 30. 21.30 Zelf
mode maken. 2200-22 30 Grafi-
sche technieken.

televisie en radio

Nederland 1
■00-13.05 Nieuws voor doven en
Jjchthorenden.
'"1 Neighbours. Australische serie.
* politie gelooft Carol en gaat op
Jjek naar Danny. Scott helpt hem
£or een verhaal op te hangen.*4 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedy-se-

*" Afl. 12: Kunst. (herh.). Lydie krijgt
?n kunststuk dat ze niet waardeert.
'verdwijntvan alles uit het huis, ook
? autoradio van Lydie.49 TV-Werkjournaal. Presentatie:
aula Patricio en Pieter Jan Hagens.
>erh.).

"1* Popeye. Tekenfilm.
■20 De buiksprekende kat. Teken-
■L
pO Journaal.4> Achter het nieuws. Actualitei-
*irubriek.
"02 Ovide en zijn vriendjes. Bel-

gisch-Canadese tekenfilmserie. Afl
Het komplot.

18.15 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: Smurfen (on)geluk.

18.26 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Juniors schokkende griezelfes-
tijn.

18.39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.: Het
paard rowrt zijn staart.

19.00 Journaal.
19.20 *«Debaas in huis. Amerikaan-

se comedyserie. Afl.: My fair Tony. De
colleges vallen Tony tegen. In een
druk cafetaria doetTony levendig ver-
slag aan Angela.

19.51 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen, (herh.).

19.56 Lingo. Spelprogramma.
20.20 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedyse-

rie. Af1.13: Vertrek Wiep.
20.45 Konsumentenbus. Consumen-

tenprogramma. Vandaag: Winter-
sport. Presentatie: Frits Bom.

21.35 ""Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse serie. Afl.: De gehandicapte.
Chris probeert alleen een reeks over-
vallen op mindervaliden op te lossen.
Haar grove gedrag wordt echter ge-
rapporteerd.

22.30 Journaal.
22.40-23.20 ""Kippevel. Poppro-

gramma. Met o.a. Suzanne Vega.
Tracey Chapman, Michelle Shoced,
Tanita Tikaram, Toni Childs, Sinead
O'Connor en Melissa Athridge. Pre-
sentatie: Jan Douwe Kroeske.

Mugo Koolschijn in 'Van
"i los. (Nederland 3 - 22.05

SSVC
13.05 Children's SSVC. Afl.: Tickle on

the turn.
13.20 Two by Two. Met Jenny Powell.
13.35 Chain Letters. Presentatie: An-

drew O'Connor.
14.00 News and weather.
14.30 Neighbours. Mike heefteen be-

zoeker, die zijn levensloop wil veran-
deren.

14.50 Farm hou se Kitchen.
15.15 Take the High Road. Wat

brengt de toekomst voor Brian en Isa-
bel? Kan Michael echt helpen?

15.40 Children's SSVC. AfLPie in the
sky.

16.00 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Juliet wordt ontvoerd.

16.20 Yogi Bear.
16.35 Gilbert's Fridge. Commandant

Herr Wolfgang heeft en verrassings-
pakketje voor Private Thoughtcup.

17.05 The watch house.
17.30 Blockbusters. Gepresenteerd

door Bob Holness.
17.55 Familyties.
18.20 Emmerdale Farms. Het is een

bewogen dag voor Jackie en Kathy.
18.45 News and weather.
19.00 Beadles about.
19.25 Wyatt's watchdogs. Als majoor

b.d. Wyatt hoort dat in het huis van
zijn zuster in ingebroken, besluit hij
een burgerwacht op te richten.

20.00 Top of the pops. Presentatie:
Mark Goodier en Andy Crane.

20.30 Eastenders.
21.00 Rocklife's Folly. Afl.: The blind

man.
22.00 News and weather.
22.30 The duty men. Afl.: East En-

ders.
23.20-23.50 Nothing by chance. Pro-

gramma met Gill Darbey en Keith
Donnelly.

BRT2
5.30 Goede morgen. Morgen
(6.00-6.30-7.00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8 00 Nws. 8.12Koffers
en compagnie. 10.00 Nws. 10.03
Het schurend scharnierde 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-

wijckfoon. 19.00 Nws. 19.10 Dans-
vergunning. 22.00 Nws. 22.10 Jazz
Kaffee 23.30-2.00 Twee tot twee.
(0.00 Nws.)

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35 Dr.
Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und Bill, der
Buffel. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Gene-
ral Hospital. Afl.: Der Traurn vom
Eigenheim. 10.50 Teletip Gesundheit.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Ihre Chance
war gleich Null. Amerikaans/Aystrali-
sche speelfilm uit 1969 van Philip Lea-
cock, met Beau Bridges, Jane Merrow,
James Booth e.a. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. Aansl.: Ihr
Horoskop. 14.05 Arme mit den roten
Haaren. Afl.: Arger in der Schule. 14.30
Mork vom Ork. Afl.: Ein neuer Freund.
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05 Ge-
neral Hospital. Afl.: Der Herzanfall
15.50Koenen mit SAT 1.16.00SAT 1 -Teleshop. 16.25 Der Goldene Schuss.
16.35 Die Leute von der Shiloh Ranch.
Afl.: Das solist Du mir büßen. 17.35
SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde Jean-
nie. Afl.: Tony aufdem Prüfstand. 18.15
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00-
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-over-
zicht. 19.10Adderly. Afl.: Ein Pferd wird
entführt. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cag-
ney & Lacey. Afl.: Einer der es wußte.
21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Die Lü-
genglocke. Opnames van een toneel-
stukvan Peter Steiner sen, met Marian-
ne Lindner, Gerda Steiner-Schönber-
ger, Anton Feichtner, Erich Seyfried,
Edy Bierling, Franz Huber, Gerda Stei-
ner-Paltzer en Gerd Fitz. 22.50 SAT 1
Bliek. 23.00 Topics. 23.30 Na Liebling,
wie wars mit uns? Amerikaanse film uit
1975 van Norman Panam, met Elliot
Gould, Diane Keaton, Paul Sorvino,
Victoria Principal, Robert Alda. 01.15-
-01.25 Programma-overzicht.

3 SAT
13.45 Programmaoverzicht. 13.50 Der
Rosenkavalier. Opera van Richard
Strauss, met Arme Howell, Kiri Te Ka-
nawa, e.a. 0.1.v. Sir Georg Solti. 17.20
Programmaoverzicht. 17.30 Rappelkis-
te. 18.00 sport-Zeit.19.00 Heute. 19.22
3sat-Studio. 19.30 ■ Der Kommissar.
Afl.: Tod eines Buchhandlers. 20.30
Rundschau. 21.15 'Naturgesund'. Afl.:
Das Kreuz mit dem Rücken. 21.45 Kul-
turjournal. 22.00 ■ Cinema Internatio-
nal. Lolita, Engelse speelfilm uit 1961
van Stanley Kubrick, met James Ma-
son, Shelley Winters, Sue Lyon, Peter
Sellers e.a. 00.25 3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinacvia.
07.45 Paris to Dakar Report.
08.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
08.05 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid.
09.30 The Littles.
10.00 "«Countdown.
11.00 "«Nescafé UK Top 40.
12.00 ««Pop Formule.
12.40 Go Europe.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 City Lights.
15.00 Ritters Cove.
15.30 Starcom.
16.00 ««Countdown.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Gidget.
18.30 I dream of Jeannie.
18.57 The Uniroyal Weather Report.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Emergency.
20.30 Thursday Movie.
21.57 The Uniroyal Weather report.
22.00 Ford Ski Report.
23.00 Paris to Dakar Rally 1988.
23.15 WWF Superstars of Wrestling.
00.15 " «Canada Calling.
00.57 The Uniroyal Weather Report.
01.00 Haydn: The Seasons.
03.25 Arme Mackay in Concert with

John Constable.
03.55-06.30 Landscape Channel.

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel, de buren,
agenda en muz. 13.05, 14.02,
15.02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg. weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 18.05-1807 Aankondigingen.

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazm.
745 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau. 8.30 Besinnliche
Worte. 9.00Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Veranstaltungskalen-
der: Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: Country and Wes-
tern. 15.00 Nachmittapsstudio.
16.05 Spotlight. 18.00 Hegional-
nachrichten: BRF-Aktuell. 18.40-
-20.00 Jazz.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kern anderer. 11.00Treff nach
elf. 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 Musikdue».
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musk-
duell 19.00 Prima. 20.00-1 00Ba
junges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Cafe-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway undKudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen. 22.30 Nachtex-
press

satelliet
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
09.55 Mask. Tekenfilmserie. Aft.: Gold

im Zuckerhut.
10.15 California Clan. Amerikaanse

serie. Afl.l. Herh.
11.00 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
11.40 Sketchhotel.
11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Die Arbeitswelt. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag. Met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Mask. Tekenfilmserie. Afl.: Gold

in Zuckerhut. Herh.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. Afl.2. Herh.
14.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Sturz in die Ver-
gangenheit. Herh.

15.00 L.A. Law. Staranwalte, Tricks,
Prozesse, Amerikaanse serie. Afl.:
Roxannes Zorn. Herh.

15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
Economisch magazine-

-15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Af1.659.
16.55 RTLaktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.4: Der Blinde und der
Lahme.

17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse
serie. Afl.4: Vernichtendes Schicksal.

17.55 RTL-Spiel.
18.00 Ihre Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.4: Wieklaut man ein
Schlachtschiff. Herh.

18.45 RTL-aktuell.
19.02 Kartonen.
19.10 Der Unsichtbare. 11-delige

Amerikaanse serie. Afl.l: Experiment
mit Folgen. Herh.

20.00 Weerbericht.
20.10 Der Engel kehrt zurück. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Verliebt in einen
Geist.

21.05 Der Schutzengel von New
Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Die
letzte Probe.

22.00 RTLaktuell.
22.20 'Explosiv' - Der heisse Stuhl.

Magazine met Olaf Kracht.
23.00-00.30 Das Grab der lebenden

Puppen. Engelse speelfilm uit 1973
van Don Sharp, met Christopher Lee,
Joan Collins, Robert Hardy e.a.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 Entertainment Mix.
16.30 Hot Line.
18.30 Series.
20.00 Top Hat.
21.45 World News.
22.00 Elvis The Movie.
00.00-03.00 Entertainment Mix.
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Comité van aanbeveling:

Dr. J.Kremers
Commissaris derKoningin inLimburg
Ir.H. Bodt
Voorzitter van de Raad van Bestuur van
Océ Nederland te Venlo
A.G.J. van Goethem
Burgemeester van Beek
Mr. Ph.J.I.M. Houben
Burgemeester van Maastricht
Mr. H.B. van Liemt
Voorzittervan de Raad van Bestuur van
DSM Heerien/Geleen
Ir. W. Sonneborn
President directeur van Rank Xerox te
Venray
H.A. Versteegh
Voorzittervan de Kamer vanKoophandel
te Maastricht

Het bestuur:

G. Kaptein (voorzitter)
President directeur van deKon. Sphinx
te Maastricht
Mr. J.A. Janssen(vice voorzitter)
Voorzitter van de Kamer van Koophandel
teHeerlen
Ing. O.W.J. Quint (secretaris)
Oud-secretaris van N.V. Industriebank
LIOF te Maastricht
Drs. H.J.G. Becker R.A.
(penningmeester)
Lid maatschap Moret & Limperg te
Maastricht
J: Aalberts
Algemeen directeurAalberts Industries te
Vtenlo
drs.R.A.F. Bullens
Algemeen directeurvan N.V.
IndustriebankLIOF te Maastricht

Aalberts Industries N.V.
ABN
ATJB B.V.
Akkermansß.V.
yiechtersbedrijfAkkoord
Ahea Hotel Limburg
Amrobank
Ankersmit Holding B.V.
Auberge du Cheval
Auto Caubo ValkenburgB.V.
Baars Aannemings- en Wegenbouw Mij
John Baggen Fotografie
Ballast NedamBeton
Baron Hotel Heerlen
TH. Bartels B.V.
HotelBeaumont B.V.
Benelux
BLM TradingB.V.
Blythe Colours B.V.
Bobema B.V.
Bogaers B.V.
JosBogman B.V.
Bosch Glas-en SchilderwerkenB.V.
Koninklijke Brand Bierbrouwerij B.V.
NicBrassé B.V.
L.P. Brouwers Maastricht B.V.
Bruns & Bonke B.V.
BSO Maastricht B.V.
Budé Beek B.V.
Camps, Obers, Keuzenkamp
Canisius-Henssen B.V.
Cargo Trader B.V.
CAW
CerfontaineB.V.
Chateau Neercanne
Centrum Cocarde B.V.
Coman B.V.
Coöp. Venlose Veilingver.
Technisch Bureau Cremers B.V.
Reisbureau Paul Crombag
Cromheen C.C. B.V.
C&tS TransportB.V.
Decostone B.V.
Bouwbedrijf Diels B.V.
Distributiecentrum Zuid-Nederland
Diva Medical Systems B.V.
Culi. Hov. H. Dolmans B.V.
N.V. DSM
Electromotorenfabriek
Zuid NederlandB.V.
B.V. Electrovisie
llitgeversmij Elektuur B.V.
Grand Hotel derEmpereur B.V.
HotelRestaurant Kasteel Erenstein
Europcar-Collaris Autoverhuur
GPA Expressair
Felix Glas B.V.
Charles Feyts Groep
Friendship Simulation Company V.O.F.
Adviesburo Frijns Public Affairs
L. van Gangelen
Betonfabriek Gelissen B.V.
GemeenteLandgraaf
Gemeente Venlo
Van Genden Loos B.V.
Gerlach en Co B.V.
Golden Tulip Geleen
B.V. De Globe
Ingenieursbureau Grabowsky & Poort B.V.
Grand Hotel HeerlenB.V.
Grimbergen Constructies Heerlen B.V.
GTI Heerlen B.V.
Le Guéridon
Int. Transport & Overslagbedrijf Menens B.
H. Meertens & ZonenB.V.
Hotel Expl- mij. MiddenLimb. B.V.
Mora Snacks B.V.
Moret & Limperg
Koninklijke Mosa B.V.
Nationale Luchtvaartschool B.V.
De Nieuwe Mijnstreek
Machinefabriek NijstenB.V.
NMB
NMB
Nolle Maastricht
Norton B.V.
Novotel Nederland B.V.
Océ-van der Grinten N.V.
Odekerken-Marebos B.V.
Gebr. Op het Broek B.V.
JanOpreyß.V.
PDM
Peel Design & PR B.V.
AannemersbedrijfGebr. Peters B.V.
Pie Medical N.V.
Ploum Transporten B.V.
Pratt & Whitney overhaul and repair
Center-Europe B.V.
Presence Amsterdam B.V.
Rabobank Beek
Randstad UitzendbureauB.V.
Aannemingsmaatschappij
W. Rasenberg en Zn. Eindhoven B.V.
Assurantiekantoor Ernest Regout
Reiter Schoonmaakorganisatie
Reso B.V.
HotelRiche
Road Air B.V.
Gulectronß.V.
Gulikers B.V.
B.V. Gulpener Bierbrouwerij
VanHaarenß.V.
Habets Bouw B.V.
Hago Nederland B.V.
Drukkerij Hamers B.V.
Harreman Transport B.V.
■Heras HekwerkBom
FonsHeutsß.V.
Hilton Engineering B.V.
Hobru Algemene Bouw B.V.
Electrotechniek Van denHofB.V.
Gtasmaatschappij HoldingB.V.
Holland Tourist Services

Dit is een init:

Hollands Electronica Assemblage
Huygen Maastricht
Hymec
IME consult
B.V. Industriële Producties Limburg
N.V. Industriemaatschappij
J.C. Bamford
Restaurant In Gen Thün
Intercai B.V.
H.W. Janssen B.V.
JanssenGrondverzet en
Transport B.V.
Janssen& De Jong B.V.
Janssenauto's B.V.
JOM
Planburo Ir. Jongen NederlandB.V.
Ingenieursbureau JongenLaura
Kamer van Koophandel Heerlen
Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Maastricht en omstreken
Hotel Kempener Restaurant
'De Bokkeriejer'
Bouwmij. Keulen B.V.
Keulen B.V.
Keuls Techniek B.V.
Restaurant 't Klaöske
Ingenieursbureau van Kleef B.V.
Bouwbedrijf P. Smeets B.V.
Sondermeyer B.V.
B.V. Sperwer Zuid
N.V. Koninklijke Sphinx
Sproncken B.V.
Staalcentrum Roermond B.V.
Van Straten & Zn.
B.V. Straus van Mierlo
Tebuko BelangenB.V.
Thijssen Tours B.V
KLM
Buro Kragten B.V.
Wegenbouw van deKreeke N.V.
Laeven B.V.
Lambers Transporten B.V.
LBS Limbusiaal
Limagas N.V.
Limburgs Dagblad B.V.
Steenfabriek Linssen B.V.
Wegenbouwbedrijf J.Lintzen B.V.
N.V. IndustriebankLIOF
Lommaert- O.D.S. Walserijprod. B.V
Service-station Autoshop
J. Lückers
LWV

Maastricht Airpon
Hotel Maastricht
Drukkerij Maenen

"V. Mamestaß.V.
Marcel Muyres Bouw B.V.
Marketing en Public
Mayfran Limburg B.V,
MECC
B.V. Meelfabriek 'Ween'
Van de Meerakker B.V.
Mccx Technische Installaties
Mélotte B.V.
De Meeuw Oirschot-
Installatiebedrijf Roderland B.V.
Rosier SchildersbedrjfB.V.
Drs. Ruyters B.V.
Sacoß.V.
Safety Service Limburg
Architectenbureau Ir. Satijn B.V.
Reisbureau Schoenmackers B.V.
Reis-pas. bur. Schoonbrood
SchreinerAireraft Maintenance
Schroén-VossenB.V.
Architektengroep Sigmond B.V.
Smeets M.B. Zuid-LimburgB.V.
Thissen Verwarmingsindustrie B.V.
Thomas Regout N.V.
Tillmanns Bouwservice
Tisaco B.V.
Advocatenkantoor
Mrs. Tripels CS.
Tummers-Cremers B.V.
Turn Key Events
Tuscho B.V.
Valkdruk B.V.
Valkenburg Offset B.V.
Vebego International B.V.
Venne Electronics
B.V. Gebr. Vergoossen
VinamulB.V.
VirginAtlantic Airways
Vissers Wegenbouw en Aannemersbedrijf
Metaalbouw Vogt B.V.
Autodivisie Volvo Car B.V. Bom
Voois Bedrijfsdeskundigen
Wagemans Maastricht B.V.
Weegels Betonfabriek B.V.
Van Wijnsberge Autotechniek B.V.
HML Wijnands B.V. Internat. Transp.
Hotel-Restaurant Kasteel Wittem
Xelat HoldingB.V.
Van Zandvoort B.V.
Ze tra BV.

:iatief van de Vereniging Vrienden

M. van denAkker
R. vanden Akker
W. Amory
K. van Aubel
A. Baenen
B. van Balen
P. Beckers
Ir. P. de Beer
J. van den Bergh
R. Bimmel
J. Bogers
L. Boltong
G. van denBroek
G. Brouwers
Mr. H. Op den Camp
Drs. P. Coenemans
J.Gooien
Mr. L. Corten
H. Corten
Ir. J. Coumans
J.Crombag
J. Dassen
A. Demandt
Ir. S. Demarteau
J. van Dimeren
H. Dolmans
H. Driessen
A. Drossaert
Mr. O. van Eijndhoven
W. Fontein
Ing. J. Franssen
Dr. H. Frantzen
J.Galiart
J. van Gangelen
Mr. J. Gerards
J.Göttgens
H. Grooten
H. Gulikers
Ir. E. Haase
Drs. O. Hermans
J. v.d. Hof
K. Hoogerwerf
P. de Hoogh
H. Jaakke
Mr. J. Janssen
J. Janssen
J. Janssen
J. Jansen
W. Jense
J. Kloekke
M. Koper-Cladder
P. Koren

P. Leenders
E. van Leeuwen
Ing. P. Loven
J. Maenen
J. Maesscn
Drs. J. Mans
O. Matti
C. Medendorp
Drs. J. van derMeer
Drs. H. Messelink
J. Mesterom
F. Moes
H. Moeshart
H. Möhring
H. Mulder
A. Muris
Ir. P. Niessen
J. Niesten
E. van den Noort
A. Norenburg
M. Oomen-Ruyters
Mr. C. Palm
A. Paulis
G. Pladet
W. Puts
Ing. O. Quint
R. Raeven
P. Regout
J. van Rey
H. Riem
P. Rijkers
K. van Rijt
M. Rinkens
J. Rothkranz
D. Roxs
Mr. H. Ruysink
D. Schenk
Drs. P. Schinck
Dr. A. Schlösser
J. Schobben
A. Schoffelen
Mr. W. Schoolmeesters
G.Schoonbrood
R.Schoonbrood
J. van Schoubroeck
H. Schreurs
P. Schuffelers
J. Smeets
Ing. H. Steenbakkers
J. Thissen
Ir. T. Thomaes
ThomasKonfektie B.V.
R. Tijssens

Maastricht Airport. Steun dey

G. Veenman
Th. Vermeegen
G. Verschtfcren
Ing. P. Veugen
Dr. Ir. Freiherr Von Villiez
Mr. G. Visch
Ir. J. Volmer
J. Voncken
J. de Vries
A. Wagemans
W. Webers
M. Wiens
Mr. G. Winters

Y. Noda, man. dif. Shin Etsu Polymer
Europe B.V.
T. Hirano, man. dir. ShinEtsu Polymer
Nederland B.V.
Ir. D. Stapel, alg. dir. MECC
P. Regout, Ass. Ernest Regout
M. Platschore, alg. dir. ENCI
Drs. G. Ruijters, dir.Ruijters Vastgoed
B.V.
Drs. J. van Herpen, dir. Ridder Bier
F. Hol, regio voorz. Unie BLHP

Prof. Dr. L. Groot, voorzitter Contactraad
Limburgse Schouwburgen
Drs. J. Verhey, voorzitter bestuur
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Directie Academisch Ziekenhuis
Maastricht
A. Bruins R.A., Directeur
Stadsschouwburg Heerlen
Ir. H. Schiffelers, voorzitter Limburgse
Kastelen Stichting, Nuth
Ir. H. Schfösser, voorzitter Stichting
Volkskundig Museum Limburg
Ir. G. Prieckaerts, directiePLEM
Maastricht
Ir. H. Vliegen, directeurWaterleiding
Mij Limburg, Maastricht
Mr. R. Jochems, voorzitter directie N.V.
LIMAGAS
J. Gielen-Drehmans, voorzitter
Limburgse Vrouwenraad Maastricht
M. Houben, voorzitter Limburgse
Bestuursacademie, Melick en
Herkenbosch
G. van Lijf, directeur Congresbureau
Maastricht

Ir. H. Schiffelers, voorzitter AZL-beheer
Heerlen
A. van Grevenstein, directeurvan het
Bonnefantenmuseum Maastricht
P.T.T. Telecom District Maastricht
College van Bestuur van de
Rijkshogeschool Maastricht
College van Bestuur van de Nationale
Vervoersacademie Venlo
European Insütute for Public
Administration
European Centre for Development Policy
Management
International Federation ofInstitutes for
Advanced Study
Netherlands International Insütute for
Management(RVB)
Euroterm
Maastricht Economie Research Insütute
on Innovationand Technology
Ir. J.Janssen, voorzitterStichting V.V.V.-
Limburg
Drs. J. van Oijen, voorzitter Raad van
Bestuur Frans Maas Beheer, Venlo
Burgemeesteren Wethouders Beek
Bestuur Bouwfonds Limburgse
Gemeenten
Bestuur Stichting Bejaardenhuisvesting
Limburg
College van Bestuur Open Universiteit,
Heerlen
Gezamenlijke Gewestelijke
Arbeidsbureaus inLimburg
Districtsbureau Arbeidsvoorziening in
Limburg, Maastricht

Statenfractie CD.A.
Statenfractie P.v.d.A.
StatenfracüeV.V.D.
Statenfractie P.N.L.

F. Breukers, voorzitterKamercentrale
Limburg V.V.D.
Drs. J. Swartjes, directeurE.T.I.L.
Maastricht
A. Kuiper, Voorzitter Gewest Limburg
P.v.d.A. te Heerlen
Dr. Th. Krans, directeur Geologisch ,
Bureau Heerlen
Research Insütute for Knowledge Based
Systems
Prof. Dr. J. Jansen, Directeur Sociaal ,
Historisch Centrum Maastricht

Vereniging Vrienden Maastricht

Drs. H. Ridderbos, directeur Stichting
V.V.V.-Lïmburg
Burgemeester en Wethouders Maastricht
Burgemeester en Wethouders Geleen
Bestuur C.D.A.-Limburg
European Centre for Work and Society
Bestuur V.V.D.-Limburg
P. van der Tol, directeur V.V.V. Noord-
en Midden-Limburg
M. Boesten, directeur V.V.V.
Valkenburg
Burgemeester en Wethouders van
Onderbanken
Burgemeester en Wethouders van
Brunssum
Burgemeester en Wethouders van
Landgraaf
Burgemeester en Wethouders Kerkrade
Burgemeester en Wethouders Voerendaal
Burgemeester en Wethouders Simpelveld
Burgemeester en Wethouders Heerlen
Burgemeester en Wethouders Vaals
Burgemeesteren Wethouders Wittem
Burgemeesteren Wethouders Gulpen
Burgemeester en Wethouders Margraten
Burgemeesteren Wethouders Nederweert
Burgemeester en Wethouders Roermond
Burgemeester en Wethouders Eysden
CDA JongerenLimburg
Pie Medical N.V., Maastricht
B. Alberts, alg. directeur
Holland Sweetener Company V.0.F.,
Maastricht
W. Vermeijs, alg. directeur
Eldim 8.V., Arcen
G. de Vlieger, alg. directeur
Lips Heerlen 8.V., Heerlen
L. Franssen, alg. directeur
Fancom 8.V., Helden-Parmingen
V. Berger, alg. directeur
Solvay Chemie 8.V., Herten
M. van Oort, alg. directeur
Keijsers Interieurbouw 8.V., Horst
J. Keijsers, alg. directeur
Reef Precisie 8.V., Maasbracht
J. Hundscheid, alg. directeur
Holland ConservenB. V., Roermond
J. Theeuwen, pres. directeur
W. Op'tRoot 8.V., Neer
J. Jipping, alg. directeur
Coveco N.V., Weert
A. v.d. Wiel, directeur

Teska International 8.V., Kerkrade
T. van derLinden, directeur
Diva Medical Systems 8.V., Maastricht
A. Beckers, directeur
Rendamax 8.V., Kerkrade
J. Brassé, directeur
Wiener S.I. 8.V., Maastricht
W. Gilissen, directeur
De Fritesspecialist 8.V.,Lomm
P. Poulissen, bedrijfsdirecteur
Mamesta 8.V., Lomm
J. Vogels, algemeen directeur
Jalemaß.V.,Reuver
Drs. J. Westendorff, directeur
B.V. MachinefabriekRVH, Bom
J.Ruyschop, commercieel directeur
L. van Hoesel, technisch directeur
F. Erkens Bakkerijen B.V.
H. Erkens, directeur
Cox Geelen 8.V., Eysden
Ir. W. Eggers, algemeen directeur
Brouwerij De Ridder 8.V., Maastricht
Drs. J. van Herpen, directeur
Herschi Hero Hoensbroek
H. Schiffers, algemeen directeur
Coenen's Conserven B.V.
C. Swanenberg, algemeen directeur
Dofraß.V., Horst
T. Douven, algemeen directeur
Maurice Glastuinbouw Systemen 8.V.,
Horst
A. Ammerlaan, algemeen directeur
PL Automotiv 8.V., Kerkrade
Ir. D. Boshuizen, algemeen directeur
Steenfabriek Nievelsteen B.V.
Laura Metaal 8.V.,Kerkrade/Maastricht
Drs. A. Curfs, algemeen directeur
Bandfabriek Dassen, Maastricht
W. Dassen en J.Dassen, directie
Wesly Kartonnages 8.V., Maastricht
Th. Derks, algemeen directeur
Blythe Colours 8.V., Maastricht
Ing. M. Schiffauer, algemeen directeur
Electromotorenfabriek "Zuid-Nederland"
B.V. EZN, Maastricht
P. van Wijnsberge, directeur
Rubber- enKunststoffenfabriek Enbi
B.V.
L. Hermans, algemeen directeur
Henzo 8.V.,Roermond
A. Hendrickx, directeur
Apparatenbouw Nuth 8.V., Nuth
H. Sanders, alg. directeur

Airport. Postbus 800, 6200 AV

Tricotop 8.V., Sittard
G. Joosten, alg. directeur
Helma Tegelen 8.V., Tegelen
J. Luyten, directeur
Vostermans Bedrijven, Venlo
A. Vostermans, directeur
Metaalwarenfabriek Venlo 8.V.,Venlo
J. IJzerman, directeur
Briefhouder- en Metaalwarenfabriek
Egidius Janssen N.V.,Belfeld
H. Janssen, directeur
Janssen Design Kleiproducten 8.V.,
Belfeld
J. Brouwers, alg. directeur
Mommers Print Service 8.V.,Echt
K. Mommers,alg. directeur
Van Aarssen Machinefabriek 8.V., Heel
G. van Gaaien, alg. directeur
Technisch Advies- en Constructiebureau
Unisign 8.V.,Parmingen
B. van Ruth, alg. directeur
Trefil ARBED Bouwstaai Roermond
8.V., Roermond
G. Hemen, alg. directeur
StaalcenterRoermond 8.V., Melick
A.Kalkman, alg. directeur
V.B.F.Buizen 8.V.,Oosterhout/Arnhem/
Maastricht
F. Ruitenberg, alg. directeur
B.V. Verzinkerij Weert, Stramproy
J. Beljaars, alg. directeur
B.V. Metaalindustrie Caja,Kerkrade
J. Mooren, directeur
Holthuis8.V., Venlo
C. de Koning, algemeen directeur
B.V. IJzer- en Metaalgieterij De Globe,
Belfeld
Globon B.V. Hoensbroek
A. Schouten, alg. directeur
P. Konings HoldingB.V.
Konings Ijzergieterij B.V.
Konings Machinefabriek B.V. Swalmen
L. Konings, alg. directeur
Machinefabriek Vekoma 8.V., Vlodrop
J. Houben, alg. directeur
Feyen Staalservice 8.V., Maastricht
L. Feyen, alg. directeur
Prof. Dr. J.Greep, Hoogleraar Algemene
Heelkunde
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Prof. Dr. F. Bonke, Rector Magnificus/
HoogleraarFysiologie RL Maastricht

Samenwerkende gemeenten van het
Gewest Midden-Limburg
Samenwerkende gemeenten van het
Gewest Noord-Limburg
Burgemeester en Wethouders van Venlo
Gemeentebestuur van Sittard
Gemeentebestuur Meerssen
Burgemeester& Wethouders Valkenburg
a/d Geul
Gemeentebestuur Stem
Gemeentebestuur van Susteren
Gemeentebestuur Schinnen
Nationaal Sportcentrum "Sittard" te
Sittard
V.V.V. /Beek
Industrieschap Roerstreek teRoermond
College van Bestuur
Rijksuniversiteit Limburg
S. Demaneau, Alg. Dir. PWORC-E B.V.
H. v. Liemt, Voorz. Rvß N.V. DSM
P. Mesterom, Dir. PDM-groep
A. Vinken, Dir. Coman B.V. Raadgevend
Ingenieurs
H. Ramaekers, Dir. PRM Consultants
B.V.
J. Smeets, Dir. Volvo Car Bom
J. Smeets, Voorz. Limburgse Werkgevers
Vereniging
G. van Aardenne, Oud-Minister
Economische Zaken
M. Klinkers, Dir. F. van Lanschot
Bankiers Maastricht
G. Beyer, Dir. Macintosh
G. Kapteyn, Dir. Filtropa B.V.
P. Fisser
M. Burton, Dir. Triad Semiconductors
International B.V.
L. Vredevoogd, Voorz. College van
Bestuur RL
V. Wiesen, Alg. Dir. CibaGeigy TenHom
8.V., Maastricht
J. Laumans, Plant Manager Vredestein
Icopro 8.V., Maastricht
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Gevestigd op de luchthaven
Instellingen:
Altea HotelLimburg h
Express Air Aviation Services Limit*
V. Gend & Loos
Geveke Electronics Services
SchreinerFriendship Simulation
Company
KLM Cargo Maastricht
Nationale Luchtvaart School
Parts Bank International
Rutges B.V. Specialized Transport
Road Air B.V.
Torosair
SchreinerAireraft Maintenance fc
NedLloyd AirCargo B.V. f
Air Service Limburg o
Free Way Air \,
A.S.L. International l,
Europcar/Total (
Electric Engeneering vEuro Logistics l

Cargo Trader .
Logisticon
Pratt & Whitney Overhaul and Rep*«
Services

I

Organisaties: }
NederlandDistributieland
Air Transport Association ofThe
Netherlands-ATAN
NWL Nederlandse Verenigingva» \
Luchtvrachtexpediteurs
NVLA-Nederlandse Vereniging vaf t
Luchtvrachtafhandelingsbedrijven 1
Bedrijfssector Opslag en Fysieke !
Distributie , l
Bedrijfssector Airlines ;
Bedrijfssector Luchthavens
NVIK-Ncderlandse Vereniging va» 'Koeriers- en Express diensten
Bestuur van Vereniging Het Neder" -Luchtverkeersleiders Gilde
E.V.O.

NVLuchthaven Schiphol
NVLuchthaven Welschap

Luchtvaartmaatschappijen:
Air Holland
NLM City Hopper
Martinair
Transavia
SchreinerLuchtvaartgroep
Virgin Ailaulic Airways

Luchtvaartmaatschappijen:
XP-Express Parcel Systems
EmeryWorldwide

Touroperators:
Arke
Neckermann
Holland International
Bel Air

Reisbureaus:
Schoenmaeckers
Van Hulst
Paul Crombag
ABC-Reizen
Solair
Der Fliegende Hollaender- AkeOj
Reis- en Passagebureau Schoonbro^
Vroom& Dreesmann Reizen

Persoonlijk:
R. v.d. Giezen -Bunde

>
Gedeputeerde Staten vanLimburt
hebben met instemmingkennis
genomenvan dit initiatief. Zij m
onderschrijven deze oproep ten vo

Dr. J.Kremers, voorzitter
Mr. B.J.M. Gudde, griffier

57.62.37.876.

Openbare oproep
aan Kabinet en

Staten-Generaal
Ondergetekenden, eenkleine steekproefuit honderdduizenden,
roepen Kabinet en Staten-Generaal op onverwijld de impasse te

doorbreken in de procedures tot aanleg van de Oost-Westbaan
op de luchthaven Zuid-Limburg. Zulks uiteraard met

inachtneming van de voor ons gehele land geldende wettelijke
voorschriften en normen.

De aanleg van de Oost-Westbaan is van doorslaggevend belang

voor de toekomst van de luchthaven Zuid-Limburg.
Deze luchthaven op haar beurt heeft voldoende bewezen een
economische trekker van de eerste orde voor Limburg en de

aangrenzende buitenlandse regio's te zijn. Gezien de
ontwikkelingen waarvoor Europa staat is dit een project van
nationale betekenis.

Langer uitstel van deaanleg van deze noodzakelijke baan is gelet
op het economisch belang van ons land en meer in het bijzonder
van Limburg en van veel van de daar gevestigde bedrijven en

instellingenniet terechtvaardigen. Wij verwachten van Kabinet
en Staten Generaal dat het reeds in het Regeerakkoord
vastgelegde voornemen tot aanleg van deze baan thans met de

meeste spoed tot uitvoering wordt gebracht.



Details
Doorlopende multi-diavoorstel-
lingen (van Jan van der Zwaard
0.m.) belichten in boeiende beel-
den vakantiebestemmingen
dicht bij en vervan huis. Muziek-
en folkloregroepen (en mode-
shows) bieden sfeervol amuse-
ment tijdens een beurs voor kon-
sument én vakhandel.

Details uit het programma:

VRIJDAG 6 JANUARI: Beurs
geopend van 14.00 tot 20.00 uur.
Van 14J5tot 18.00 uur multi-dia-
presentatie van Canada, Joego-
slavië, USA en Mallorca.

ZATERDAG 7 JANUARI: Beurs
geopend van 10.00 tot 20.00 uur.
Van 10.15 tot 18.10 uur multi-dia-
presentatie van Israël, Thailand,
Portugal, Griekenland, Tunesië-
/Marokko, USA en Oostenrijk.
Onderbroken door modeshow
Marco Polo (13.10-13.55 en 16.35-
-16.50 uur), optreden Griekse
folkloregroep Parthenonas
(13.35-13.55 uur) en Steelband
Sound of Steel (15.30 uur-16.00
uur).

ZONDAG 8 JANUARI: Beurs ge-
opend van 10.00-20.00 uur. Van
10.15 tot 18.20 uur multi-diapre-
sentatie van Joegoslavië, Thai-
land, Canada, Ibiza/Menorca,
USA, Griekenland en Oosten-
rijk. Onderbroken door mode-
show Marco Polo (12.20-12.35 en
16.05-16.20 uur), optreden van
Saskia en Serge (13.30-13.50 uur)
en van Gerard Joling (14.30-15.20
uur).

Entreeprijs 5 gulden per per-
soon, 65 plussers 4 gulden, kin-
deren tot en met 11 jaar gratis.

Per trein
jUiteraard is ook NS op
de VIB vertegenwoor-
digd. Met informtie over
[mogelijkheden op het ge-
tbied van recreatie en va-
kantie per trein in bin-
den- en buitenland. Aan
autoslaaptreinen zal ex-
tra aandacht worden be-
steed.

Het MECC zelf overigens
is per trein uitstekend
bereikbaar. Er rijden
rechtstreekse treinen uit
Roermond, Kerkrade en
Heerlen naar het NS-sta-
tion Maastricht-Rand-
Wyck dat op vijfminuten
loopafstand van het
MECC gelegen is.

Toegangsprijzen
skipisten

Hoge Venen
jSm, er ligt in de

uiteraard
*^n sneeuw. Doch
Nt niet is kan (nog?)
?ornen. In afwach-'ng van de witte
Lakken, zij de Lim-jTgse winterspor-rs in de Ardennen"^meld dat op be-ulde langlauf-lo-
J*ties het systeem
Z*i toegangsbeta-
Jjg ook deze (zach-
te > winter gehand-, >fd zal blijven. En
j^1 op de pisten van

> n Hoge Venen (Ba-
t?siue Michel, Mont-

Signal de Bo-
carige, natuurpark-
*ntrum van Botran-

£" rond het dorp
"j,°Urbrodt en op deernell-lokatie in

Eupen). De prijzen
luiden: dagticket 50
Belgische francs (3
gulden) per persoon,
abonnement 300
Belgische francs (17
gulden) per persoon
terwijl aan kinderen
beneden de twaalf
jaar geen toegang zal
worden gevraagd.
De verkooppunten
zijn bij de ingang
van de skipisten, in
het natuurparkcen-
trum van Botrange
en bij de VW Heer-
len (Stationsplein 4)
gevestigd.

Het natuurreservaat
van de Hoge Venen
is een 'gevoelig' ge-
bied dat in de winter
sterk verstoord kan

worden door een toe-
vloed van skiërs. Om
deze reden hebben
onder. meer de ge-
meenten Waimes en
Malmédy besloten
het beheer van de
skipisten in het na-
tuurreservaat in han-
den te geven van de
vereniging Natuur-
park Hoge Venen.

Deze vereniging is
verantwoordelijk
voor het markeren
van pisten plus hetonderhoud en het
toezicht er van. De
gemarkeerde pisten
bieden de langlau-
fers volop kans om
van het prachtige en
gevarieerde land-schap van de HogeVenen te genieten
zonder het risico telopen dat er schade
aan flora en faunawordt aangericht.

Het blijft thans
wachten op
sneeuw....

korte toer
VRIJDAG 6 JANUARI:

IVN (afd. Brunssum) - njeuwjaarswandeling. Ver-r«k 14.00 uur vanuit de Heemtuin (v/d. Maessenstraat) Bruns-
süm. '.
ZATERDAG 7 JANUARI:

Wandeltocht Jo-Ne. Afstanden 5, 10 en 15 km. Start-
f'aats: jeugdgebouw aan Vijlenberg 89a. Starttijd tussen 8.00-
-i^ 00 uur. Inl.: 04454-4706,-2027.
?*AASTRICHT: Antiek- en vlooienmarkt in de Stationsstraat van
i°oo-16.00 uur.
Rondleiding grotten St.Pietersberg (noordelijk gangenstelsel).
Ve«rek 14.00 uur vanaf Chalet Bergrust, Luikerweg 71.

ZONDAG 8 JANUARI:
SIMPELVELD: IVN (afd. Bocholtz/Simpelveld) - dagwandeling
>geving Epen/Plombières. Vertrek 9.00 uur vanaf de Markt in
Sjjipelveld.

IVN (afd. Meerssen) - middagwandelingomgeving

fttterval. Vertrek 14.00 uur vanaf NS-station Meerssen.
k,IjLEN: Wandeltocht Jo-Ne. Afstanden 5, 10 en 15 km. Start-
]]aats: jeugdgebouw aan Vijlenberg 89a. Starttijd tussen 8.00-
-f,\oo uur. 04454-4706, -2027.
£ULPEN: Wandelingvan RKSV Groenendael. Afstanden 5, 10 en
r? km. Start vanaf café 't Trefcentrum (Kampsweg 3 in Euverem-
»Lulpen) tussen 9.00-15.00 uur.MASTRICHT: Bezichtiging museumkelder Hotel Derion
jf'ankstraat 21) van 12.00-16.00 uui., ERG EN TERBLIJT: Vlooienmarkt in zaal 't Voske van 10.-
-iiL°o uur.
»HORN: Zondagochtendconcert (begin 11.30 uur) in hostellene
r 9 Ville Blanche met medewerking van Roeland Gehlen (viool)

Constant Notten (piano). Vertolking werken Van Beethoven,
leniawski en Bruch. Entree 5 gulden. Reservering: 04756-2341.

tijdje vrij

VTB’89:driedaagsebeursoverreizen envakantie

De’wereld’ inhetMECC
egenentachtig stands waarvan de 'bemanningen' inrleoord en beeld volop reis- en vakantie-informatie bie-en. Negenentachtig stands. Met andere woorden,IB'B9 is volgeboekt. VIB staat voor Vakantie Infoeurs die van morgen tot en met zondag in het MECC infaastricht voor het voetlicht komt. Een beurs, georga-
fseerd door reisburo's Schoenmaeckers en Van Hulst,
'e in het tweede jaar van haar bestaan van een twee-aar een driedaagse is uitgegroeid. Omdat verleden jaar

twee dagen circa 27.800 bezoekers een beetje
'stig te 'hanteren' vielen.

tB
'formatie in de breedste zin van
it woord op het vlak van reizen

:uri vakantie: dit biedt deVIB. De
'tovakantieganger, de verwen-

ur' lijndienstvlieger, de liefheb-
'r van bus- en treinvakantie, de
iziger met chartervluchten, de
"npeerder, de wandelaar en
■Uise-adept; zij allenkomen aan
>d. Ook voor randverschijnse-

ba£ ron(i vakanüe vieren fïgu-
*rt de VIB als informatiebron.

3e j«tenswaardigheden over reis-
inentingen, auto-

k Jur, vakantie-attributen e.d.
uraden in het MECC gepresen-

erd.

" Zon, zee, strand. Vakantie!

Fietsen in Burgenland
Nog ligt hetBurgenland (Oostenrijk) onder een pak
sneeuw, maar de VW van Illmitz aldaar kijkt al
over die witte wereld heen naar de komende lente.
Dan bloeien er in maart de amandelbomen en is in
april het landschap in een grote bloesemzee her-
schapen. Illmitz ligt in de 'Seewinkel', een be-
schermd vogelgebied ten oosten van de 'Neusied-
ler Sec, dichtbij de Hongaarse grens.
In de periode van 20 tot 23 en van 27 tot 30 april
worden daar fietsdagen gehouden. Op het pro-

gramma o.m. begeleide fietstocht naar natuurbe-
schermde gebieden, diavoorstellingen over flora en
fauna, boottocht op de 'Neusiedler Sec' langs riet-
kragen en Hongaarse grens, diners eet. Prijs voor
drie overnachtingen in kamers met douche/wc,
ontbijt, drie diners, huurfiets en wandelkaart(ll3o
O.Scnilling, plusminus 181 gulden).
Inlichtingen: Fremdenverkehrsbüro, 7142 Illmitz
Oostenrijk. Telefoon vanuit Nederland: 09-43-2175
2383.

Buitenlandse dagvluchtenKLM lijken aan te slaan

De kick van al die pk’s
Aan het begin van de start-
baan laat de gezagvoerder
de motoren van de Boeing
737 op volle kracht draaien.
Even later komt het vlieg-
tuig in beweging en dendert
met steeds groter wordende
snelheid de startbaan af. De
ogen van de passagiers ach-
ter in het toestel zijn gefi-
xeerd op de raampjes. Het
vliegtuig komt. los. Op dat
moment roepen vijf jonge
passagiers in koor: bier! En
bier krijgen ze. Want het
goudgele vocht is bij de
prijs van de vlucht inbegre-
pen: 149 gulden de man tel-
den ze neer voor een op-en-
neertje naar Zurich. Het
vliegtuig is redelijk vol. Er
zitten nog meer mensen die
met de KLM een dagjes-
vlucht maken.

De KLM introduceerde enkele
maanden geleden het 'fenomeen'
dagjesvluchten. Tot ieders ver-
bazing slaat het redelijk aan. Op
deze zaterdag vliegen zon tien
dagjesmensen mee naar Zwitser-
land. Ze bezetten plaatsen die
anders leeg waren gebleven. On-
der het motto 'elke lege stoel is er
één te veel', startte de KLM metdagvluchtjes tegen sterk geredu-
ceerde prijzen. Een stoel die nor-

maal gesproken tussen de vijf-
honderd en zevenhonderd gul-
den kost gaat nu voor 149 gulden
van de hand. Een dagjesvlucht
is, in tegenstelling tot wat velen
denken, dus niet een rond-
vluchtje boven Nederland. Wie
boekt, vliegt gewoon op een lijn-
dienst mee. Er zit echter een gro-
te maar aan vast. Men gaat na
aankomst met hetzelfde vlieg-
tuig weer terug naar Schiphol.
Bovendien weet men 's morgens
niet waar men 's middags naar
toe vliegt. Het kan een van de
vele KLM - bestemmingen bin-
nen Europa zijn.

De KLM doet haar best om dag

jesmensen te boeken op vluch-
ten van een redelijke duur. Liefst
niet naar Antwerpen bijvoor-
beeld. Zurich en Kopenhagen
zijn daarentegen ideale bestem-
mingen. De vliegtijd bedraagt
eenklein uur en de passagier kan
volop genieten van uitzicht en
service aan boord. Men moet
echter niet rekenen op de moge-
lijkheid van een bezoek aan de
plaats van bestemming. De om-
draaitijd (tijd benodigd voor los-
sen, laden en schoonmaken van
het vliegtuig) is meestal niet lan-
ger dan ongeveer een uur en ver-
volgens is het weer instappen ge-
blazen. De mensen die op zon
dagjesvlucht meegaan, weten

dat. Ze zitten er ook niet mee.
Het gaat hun om het vliegen, „'t
Gaat om de kick van al die pk's
bij het starten", zegt Björn van
derMeer, een van de bierliefheb-
bers. Zijn maten Peter, Werner,
Gijs en Wim doen zich ondertus-
sen te goed aan een maaltijd.
„Wij gaan mee voor het vliegen.
Die honderdnegenenveertig gul-
den is best te betalen. Wij werken
allemaalen hebben geld zat".

Cadeau
Dick en Conny Slot houden zich
wat rustiger aan boord. Voor
Conny is het de eerste keer dat ze
vliegt. Een verrassing van haar

man. „Gisteravond kreeg ik van
Dick te horen dat ik om 7.00 uur
vanmorgen klaar moest staan.
Waar we naar toe gingen, wilde
hij niet vertellen. En nu zit ik
plotseling in het vliegtuig naar
Zurich. Hier zo boven de wol-
ken ". Dick Slotoverwoog ove-
rigens eerst gewoon een rond-
vluchtje met een Cessna.aan zijn
vrouw cadeau te doen. „Erg duur
en bovendienzijn de mogelijkhe-
den niet groot. Je bent verder af-
hankelijk van het weer en weet
dus nooit van tevoren of en hoe
laat je vertrekt. Met een lijn-
dienst van de KLM bestaat die
onzekerheid niet. Bovendien
vlieg je dan met een echt straal-
vliegtuig". Terwijl de vijf jonge
levensgenieters stewardess Mo-
nique vragen of ze interesse
heeft om lid te worden van de
pin-up club, vertelt de gezag-
voerder dathij de landing in gaat
zetten. Voor vader en dochter
Kuiper het teken om de riemen
om te doen. Ook Steven Kuiper
(55 jaar) had nog nooit gevlogen.
De vlucht naar Zurich is een ver-
jaarsgeschenk van zijn dochter
Martha. „Mijnvrouw durft niet te
vliegen. Daarom is het er nooit
van gekomen. Maar dit overtreft
m'n stoutste verwachtingen.
Kijk naar die bergtoppen die
door de wolken steken. Dat is
toch fantastisch".

Eenmaal op de luchthaven van
Zurich geland, hebben de dag-
jesmensen even de gelegenheid
om boodschappen te doen. De
meesten hebben echter al inge-
kocht in het belastingvrije win-
kelcentrum op Schiphol. Op-
nieuw inchecken in Zurich blijkt
niet te hoeven. Even een sanitai-
re stop en dan weer terug in het
vliegtuig. Een uur later staan ze
in de aankomsthal van Schiphol.
Niemand die er spijt van heeft.
ledereen heeft een geweldige
dag gehad.

hapje her slokje der

Over smaak valt niet te twis-
ten. Zegt een gezegde. Het
drukt onder meer ten aanzien
van spijzen en drank per-
soonlijke voorkeur en waar-
dering uit. De een zweert bij
biefstuk en appelmoes (een
eenvoudige eter dus), de an-
der beschouwt slangevlees als
pure delicatesse (een fijn-
proever derhalve). De een
drinkt coca cola bij reerug, de
ander vult bij een portie mos-
selen plusfrieten het glas met
een licht mousserende en iet-,
wat zoetige Lambrusco.
Kwestie van smaak. Afhan-
kelijk van individuele opvoe-
ding en welbehagen, van
land en van cultuur.De orga-
nen van de smaak zetelen in
de tong. Papillen bepalen de
aard, de gewaarwording, de
neiging van het individu
voor welke spijzen en drank
dan ook. De smaak is een van
de zintuigen waar levende
wezens over beschikken. Een
aforisme van JEAN-AN-
THELME BRILLAT-SAVA-
RIN luidt dan ook: Zeg mij
wat ge eet en ik zal u zeggen
wat u bent.

Op de Nederlandse boeken-
markt is een door WINA en
HAN BORN integraal ver-
taald boek van de hand van
deze Franse advocaat, politi-
cus en gastronoom versche-
nen. Een 'klassiek' boek,
waaraan de schrijver circa
vijfentwintig jaren heeft ge-
werkt, dat in 1825 in Parijs
het licht zag onder de titel
'Physiologie du gout'en thans
in de boekenwinkels ligt on-
der de naam 'Het wezen van
de smaak, overpeinzingen
van een negentiende eeuwse
fijnproever. Voor iedereen
die zich aangetrokken voelt
door de 'zegeningen' van goe-
de spijzen en drank, door
goed bereide gerechten; voor

door nino tomadesso

iedereen die riet tafelen op
zich waardeert en dus inte-
resse aan de dag legt voor de
gastronomie in het algemeen,
is(en blijft) 'Het wezen van de
smaak' een kostelijk werk.
Sterker nog: zij ofhij die aan
tafel plezier beleeft, dient het
gelezen te hebben. Tien tegen
één dat het vervolgens nu en
dan weer eens ter hand wordt
genomen om lichtjes geamu-
seerd te verwijlen bij de vele
opmerkelijke observaties die
Brillat-Savarin over eten en
drinken neergeschreven heeft.
Brillat-Savarin is nooit kok
geweest maar jurist.

Wina Bom: ,£ijn boek is dan
ook géén kookboek. Men kan
moeilijk definiëren wat dit
boek dan wél is. In Frankrijk
echterwordt het nog altijd be-
schouwd als de basis van alle
gastronomische wetenschap.
Nu de belangstelling voor
gastronomie in Nederland zo
is toegenomen, werd het tijd
dat dit boek in een Neder-
landse vertaling binnen het
bereik kwam van de Neder-
landse liefhebber van een goe-
de tafel". In dit boek dat door
velen als een meesterwerk
wordt beschouwd, vindt de le-
zer een unieke combinatie
van overpeinzingen, bespie-
gelingen, anekdotesen aforis-
men. Een proeve slechts van
Brillat-Savarins gastronomi-
sche bespiegelingen: Men
bood een wijndrinker na het
diner druiven aan. ,£>ank u
wel", zei hij, terwijl hij de
schaal van zich af schoof, „ik
neem mijn wijn nooit en te
nimmer in de vorm van pillen
in".

'Het wezen van de smaak' is
verschenen bij Zomer & Keu-
ring en kost 39,90 gulden per
exemplaar.

" Brillat-Savarin, schrijvende gastronoom
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-JpflK De opruimingsspecial ~^*-\VOGEJ-yio. ICGRENS. r-r^Sl 2*Ê mt ILÈmmZW ÈÈ Ë Lil/ ÊmméW mmmM %mmW M GRUNOIG WKC 2800 AUTORADIO/ Elektronische zenderzoeker, 8 voor-
\r2~£.-- UC ■ "*^^^^2^^~£Z~[ "*■ wM^^ ■■ ■ r^^ CASSETTESPELER keurzenders, AFC, night design, 4x 5
fe'JrfS?- -rs.-~ rs-TgS ===.# =^j^.---ts=s\

...^ a^ aaHBIM Digitale stereo autoradio/cassette- Watt' -^\f\^\|SCT:«-"'^:I/S\ A-s- zonda9 of volgende week vindt u "raS*« 399, Zot
K^^i^i^^li in uw brievenbus de opruimingsspecial JVC "^^mmmm\ mmv^Miwo ■>"-■" mmmmwmr-ssß-

lii^l^Ö^^Ss^fc^S UpiUl INdppclb. Ut! ifil r philipsdcss2autoradio blaupunktcambridgesqmmfei^igg^^^Tsi^ oDruimk appers staan nu reeds in onze kombinatie autoradio cassettespeler
\J^^Zj£r£m& mmmm u^uimmu^wo oiuun uu luuuo umlo JVC HR-D 320VIDEORECORDER jf/ Autoradio kombinatie met PLL digi- Stereo autoradio/cassettespeler mer-
W^^"P l^t W WinkelS ÖUS.. WeeS er Snel Uil! Hyperband kabeltuner voor de ont- met ingebouwde LCD display tale afstemming, FM stereo, MG en FM stereo, MG en LG. Quartz PLL
\—~-s=- si£^rt =?-^ê St;-=t sSt-"-5-"

im ij "ii U M vangst van alle zenders, programmee» LG, 16 voorkeurzenders, automa- synthesizer tuner, 15 voorkeur-
YM^ f^£*W%L*~~£am nierOnÖer enKe e VOOfDee Oen! ring van 48 voorkeurzenders moge- tto. %4Vf%lf tische zenderzoekafstemming, 2x6 zenders, automatic loudness, nacht-
fegg -J^J^B^JÊ^^*--^ inwiwiiuwi wiiwiufwiwwiuv lijk Met de bijgeleverde afstandsbe- til»,1 WWW w uitgangsvermogen, loudness. verlichting, 2x 10Watt. H
*^*Z:m:::^^ —__- maaaaam SHARP^g^^^^<^^^^^>>>^T^ QE-XQ ,_ EE

C6C Terschil 400/0 "T^STO "i G2S3 lsS,Bv/^Ë«i/ iChuo Denkil I l/«-4»#»fa«l OCOA. m^m^m^m^^^iU's/mm Jjgjgjr k
~,-,■, „ü^^TZ Verschil 3b70 sharpvca-mi videorecorder l***r mmm/

èIIILASER __
umrohn o<xoi> feIJI uil—J 11 ' 1' l""^9HI HE|ii| MSSSè^KkmA Perfekt stilstaand beeld en regelroare fe^mogeli|kheden. Inklusief draadloze Z^Z^^ "—" \^*E£?LskL^l B^—JT JRiqgEJI BpfJfclpjl slowmotion, 2 snelheden dus 8 uur i^f afstandsbediening. i\ __—--rS^^^fl I"«-■■■■■■■■■«"■■■■■■■■■■■■^"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^^^=^,=g=a: *H| | opnamen mogelijk op 1 tape, timer gÊ gM \ \^^--~zzzzzzzzz^^£Soi^^■"^"l^"^""^^^^^^^—""■^ lff*P)| met 4 programma sm 14 dagen, 1599;- Li^ü 1 HT^^**^ PB F^^J

CEC 530 CD DIGITALECOMPACT sprong voor en achteruit, 16bits met l^^^ [JS 32 voorkeurzenders, diverse zoek- ■* ■*%#%■# l j ==_==sss: 0 L---^^
Frontlader met gemotoriseerd lade- Afm. (bxhxd):'42 x 8,5 x29 cm. f^ IILJI *^VSé.^ &Verschil300/o Vll j

gang, 16x voorkeuze, snel voor-en .g. aa^^^^^ I vßtf 1^ P (V^^^ï^a^^^^^^^a^^^**^^ fachteruitspoëen in 2 snelheden. Titel >KJif," fc»^^%^ L^^ *&*a\ cDRCkPR WP^f/M \r
puiiipc^^^^^^^^.^.^.^.^.^.^.^.^- i^fcßil^^^ Gesloten 3-weg systeem, max. ver- JVC HR-D 530 E DIGITALE HIFI i^/^^^^"^ gekombineerde colour graphics/

a^ JAMO D-S0 LUIDSPREKER mogen 120 Watt, in noten of zwart. STEREO VIDEORECORDER HQ jËf/ LASER 286 AT PC COMPUTER Hercules kaart, 1,2 Mb diskdrive,
Afk Drieweg basreflex systeem. Belast- 4^ beeldkwaliteit, 4 videokoppen Tuner «|y PC/AT compatible computer, 80286 toetsenbord, AT-3-DOS 3.3 en

■C |H|^pn|i^^^m| baarheid 80-110 Watt. acoustic flens _.., met 48 voorkeurzenders, timer voor fflßr processor, clock frekwentie 6/8/10 GW/Basic. .^^^^^\^>voor spreiding hoge tonen Overbe -öybV' %J%f%f 8 programma's binnen 1 )aar Maxi rfWBWB MHz. 640 Kb RAM intern geheugen 070- a.^i^^^^^|s^^^^^^a| lastingsbeveiliging. . maal 8 uur HiFi-opnamen in LP -3499;- m\\\'%n9w^*mmf 8 PC/AT compatible uitbreidingsslots, jJfïW,- mmmm^mW*** *"**J^,^^,^,^,^,^,^! ga stand Inklusief draadloze afstands 'a^aaaa I bediening met LCD scherm. ■■ a rPHILIPS CD 380 COMPACT DISC met geluid. Hernaalmogelijkheden. Jgfr AWW 'M ...t^É .fc^ (^\r/ZZ\w& Verschil 54%
SPELER LED display voor tijd of nummer «iSlMlvllll >^gCl^i^^>^ '

Nieuwste CD speler van Philips van mdikatie, tiptoetsbediening. V^c^^[^ï^^!ls^i^fc=-^
36 cm breed. Gemotoriseerd lade- «#% [.r .A. ><^^systeem, digitale mdikatie van 99 474"- »^4Ï^ i^^ AMnummers, digitale mdikatie van totale %^%#%#^J--^' Am (m^B?sÏ§sïS[ss>^ )
mogelijk van 20 nummers. Geschikt N. y: A\ JUw n\ /Vffiï/^voor de nieuwe CD single van8 cm. al W Am\ [^ ' J-gr
Dnevoudige zoeksnelheid -*^ ' J Br J^*^m -J # Üli *^^""Z^^ mf^^IÖËÜRENTEIIVISIES f\//c>mm^mW - f "/# \ I STARSR 10PRINTER

■ _^--— PHILIPS: TEUFUNKEN 1 Zeer snelle dotmatrixprinter, 200
PP*"*""^ I 1 |" —II CPS, 80 koloms (A4), near letter

I Almr^^Arw <# Jt ■ quallty'automa''scne invoer 'osseA # m mf**m 0' BL^ ve"en' 'r'cton en tractor<eecl' K Duf'■ r^-"~~' __^^^^
IL 1#C ▼ M M 'Vs^ fer, eentronies parallel interface.

iBF ff/f/-5£7S f^ V 0, SQQ
mM VerSChil42% letelefc^lM j leleleksl|^r^ |^ AA %J*J%J

Al PHILIPS 17 CE 1530DRAAGBARE TELEFUNKEN MPR-21 MONITOR- WZ ' V

bSb 41 cm flat square beeldbuis(37 cm beeldbuis (51 cm effektief). ' ..^J^^^^^^ Ss>v.

SANSUICIOOO VOOR/REGEL SANSUIBIOOOEINDVERSTERKER QRUnPIOT, T^~l^^=^ t/erSC/l/V 2g%^ gj j^^Ba^^^;S|l/l’ ' I^V r| CIfTDMUImfA 'MVERSTERKER MET DRAADLOZE Het kontmu uitgangsvermogen is 2 x f ' 11 1 jj^i »» r^«W W_ "CL£iWffUl¥lA/l |J p<
Op de regerversterker zijn alle be- links en rechts, een schoon, helder wMr m 'w^llÏÏ HÉ maxell vSp^SSTffSfr^ WT&^F^^^Ê^^dieningsorganen te vinden nodig om en krachtig geluid is het gevolg. Piek WËÈ? £ \ÊL%JiuLMmmm\ MMMMW^éff^MMMm- volume, balans, toon. ingangen etc. meters, hoofdtelefoon en 2 paar luid- WJm Ë IStfH SJfeffll tf^gSJïïBr^SliPTH "I WHïf^-m
te regelen Buiten de uitgebreide sprekeruitgangen \Êb § mmt^, 1 11pMHI^JienrImimiiJ W/Ê^^^fèmmm^^^^^kaudio ingangen zim er ingangen voor SETPRIJS N imh l_^^E2 .wiS S ■JL^U^^ r̂ |'(/££/^{|
video Doa motoraangedreven op al .^^^%^% I V-"*'s\ H If7 V 3B77T?TT-ÏÏHT!f

KENWOOD Jr^SC/lrf_44%_ |( ,|( , al arm GRUNDIGM63-470MONOUTH mogeli|kheid,Bopaginanummertele W
h HWIwBSSS SS£ B^l

M " " . * KENWOOD MIoSiïALE TUNER STEREO KTV MET CTI EN tekst geheugen.Kleur kast: zwart. SONY CCD-V 30 CAMERA- scherpe opnamen, automatische wit- Lj^g^^^^S ■Pfilm
""-^ -^-^^^ n^^ès^r uner^taeneu- TELETEKST High Tech Tuning Synthesizer af RECORDER balans voor altijd juistekleurweer- Mm | ■»■ J ■■PS^^mËJiig.^SLS.'^Wïim o^fa^K^to!s«il2 63 flat square beeldbuis (59 cm effek- stemming, 4 luidsprekers. Draadloze Handicam voor zeer gemakkelijke gave, beveiligde start/stopschakelaan LggSJ ■M^JÉiWIÏÉieSSHI n^eT^zè^SJde tief), 39 voorkeuzezenders en 2AV afstandsbediening ook voor video- hanteerbaarheid, Bmm cassettes met gewicht slechts 1400 gram video-ejt tti lH

kanalen Kristalglas kontrastfilter, recorder en teletekst. Programma speelduur van max. 3 uur, direkt af te schakelaar Wordt kompleet geleverd tarfßHMri ~«' fl HiMISSS9 S^OA-71VERSrERKER muWunktioneel display, CTI schake- codering, sluimerschakelmg. spelen op elke TV, zoomlens (12-30 met cassette, accu, acculaderJeV S^"9o^Bs^^,. ËhM tWÊËËm^u£"iZ^ img voor messcherpe kleurschadmg. _iAAA «f om tot 9cmb„uw voeding, jQQQ SSTUKS * JiQS «^BIB^
■ ■.■— i i ■ 2x56 Watt bij 8 Ohm, microfoonm- Stereo 2x 20 Watt, Surround Sound .2799;. MJJJJ onderwerp te komen, back-light com- LiJijO 1995 X^T ROY ORBISON CD 16 GREATEST

gang met mengmogelijkheid, elek- ' *%^^^^^ pensation, autofocus dus altijd 4ÓÜÏÏ,- *%^%^W _I^O *^ HITS moa.: 'Pretty Wbman: tani
tronische volumeregelmg. -j^L,,,,,,,,— _ '—~zm~ - - F7~~~ [i Blue Bayou", eva. «f 095

El E^lfvEÉlJ KENWOOD X-71 CASSETTEDECK | T AANBIEDINGEN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT AFWIJKINGEN IN *m*m*m!- %^S4 DEZEWEEK lO-
f^T"#—Mj^ffl Dubbel autoreverse deck met full 1 DE AFBEELDINGEN, ALSMEDE KENNELIJKE DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. <f*l»Wfe\ f.^,^^ ZON ZOMER HITS CD

■ ■ TJSfI logic Dediening' Dolby Ben C ban' \ \ / .Tl ■ ■ Mmm\ mmm \W mmW mWm\ MAmmm M I \%lVl^*i\ HANDYKIT "■" leuke hrts voor een zachte prijsCHj dru.sonderdrukk.ng, opieren op WL \fM I Êï^k I^^ 1^ I \\\\ WW W^ T^**** J UnSeRSEEL W\k£\ 0a: Piet Veerman, George BakerBaHBU&H hoge snelheid mogelijk. \ m# j^ I__ I^^ I M I \v**^ urr» Ör-7TTT Mai Tai pa ■« -995M^^M"ll*ea KENWOOD DP-710 CD SPELER \YJ 111 llP1! M U W^^ J". g-(Nj deewKK \T.KENWOOD M-71MIDISET MET Op afstand bedienbare te program- \ \f || | ■ I^J L |k.^L I^l 2 §U>rC:
AFSTANDSBEDIENING EN CD meren Compact Disc speler. Urtge- I^l JÊÊm\W ** Mt* WkW «i I^.^■■ ■ ■ open.ngstuden: IZ?\A meettSn" SS'elt^An'^SPELER breid display Di. t/m vr. 09.30- ata r\IT «UJnIA ESItrAN

"- - Bestaande uit: gÊ mm9^\f\ -%%%%. ■—-t- S ■ M. ■ m-m mm iB.oouuf.donderdag O/iyb "Canl stay away from you" -95
rss^i^ssss Daarkun jeniet omheena»^ «« 4.

VOGELZANG: OOK TIJDENS DE OPRUIMING DE GROOTSTE SPECIALIST IN Hifi, VIDEO, TELEVISIE, COMPUTERS EN ELEKTRONItf
Eindhoven: Hetmanus Bosstraat 22, Heerten: Akerstraat 19. Maastricht Hifi, video-en Hschnische Dienst, Wotfstraat 11, Afd. Elektmnika, M. Smedenstraat 25.
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mm^C^Êmmmmmmlmm^ UtMaaa- =- ■■—

JBUNDIG < ' ReS^^J^S JfaßuNDioee^ tij |fSßÜssf=~=iip,j I"'MfIb.r.KTV JÊ3Jpro,r.mm .V '^^ .\ I^JZZL il '>'«."? ] I
»'««»■ |pc^-"« I JjrÏQQ .J I OOQ^lf

gjSSSfifi PHILIPS 86 cm. AQQ ■ÜÏ^ÏÏÏ'In» *NIFIIW I lltelefunkenstéreS i2tipto.ua" mj^& . ,njr^~--j~^ _
I ""al.mjtwjl.nlng I NEDERLANDS 2£iï^^n4t jfJf

s*-l cf^S"* n
H|L__^ 30 programma's /UQI -—-1-,-^^ÏMaaaaaaaaaal Schlttaranda i

'EKENOMEB.iaO '"■.■WHaMH.Ing t -g 1 m "^1 CO-H-»»'* }
* VU..»." NERGENS y """!fla>llfi mmmWU\^^'. """IAQiI
OftA 3MrH-J 'lt „..umi '<**"* jj* m -
aaCw9 k nakaM W*" ' aaa»»- ■ mt Br

I TELEFUNKEN ___ 7QO BE BtH
toOEDKOOP EN ZEKER.... ZEKER WETEN I SE.,. 799 |

bo.an 90 W,„ jf jf .!■’ /«W I I r*l I]lf I Ê mÊ
299." I 'HEERLEN H Raadhuisstraat 49 045-717748

>^^-^-^-^— =-=^j^i^lmf^^lg!^li^^^j^LJ^^'.°«P«^ maandag 8..i0,.0 dor.da.pag «oopa.ond F

J"j- KOELKAST 75,-; gas-P>- 75,-; wasaut. 225,-;*Pvr.kast 350 Itr. 325,-' i-n-koelkast 150,-. Tel.5J25595.
\-cZ- Biedermeier SPIE-jV'iKAST vr.pr. ’ 850,- tel.1^13657.

Te k. barok EETHOEK,

’ 725,-; leren bankstel,

’ 1250,-; noten wandmeu-
bel, ’350,-. Tel. 045-415181.
Te k. Queen Arm EET-
HOEK, ’375,-; eiken bank-
stel, ’ 275,-' eiken salonta-
fel, ’ 100,-. Tel. 045-415181.
Te k. zeer mooie ant. eikenTOOGKAST, 2-drs. Tel.
045-422088.

Tek. eikenBANKSTEL en
Yamaha DT MX 50, i.z.g.st.
Tel. 045-256793.
UITKNIPPEN!!! Te k. su-
per antracietkolen, no. 3 en
4. Tel. 045-319784.

Hobbyist vr. def. KTV, vi-
deo, stereo. Tel. 045-424981.

Spreekuren voor
(ex-pendelaars) tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-
de de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-
zekeringsbank district Maastricht, Brusselse-
straat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste inlichtin-
gen te verschaffen.. Voor de behandeling van persoonlijke proble-
men dient u alle bewijsstukken en andere papie-
ren mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u
een afspraak maken onder tel. 043-298239. 7779 e

■i KAMER te huur aan del
markt in Sittard, direct te
aanvaarden, tel. 045-724690.
KAMER te huur, nabij cen-
trum Kerkrade. Tel. 045-
-461870/452269.
KAMERS te huur. Hoog-
straat 17, Landgraaf, tel.
045-319878.
Aan rand Hrl-Centrum net-
te gemeub.kamer te h. voor
KEURIG persoon. Tel. 045-
-217592.
T.h. mooi APPARTE-
MENT, alle comf. aanw., te
Kerkrade, ’ 655,-, excl.
huursub. aanw., Tel. 04492-
-1822.
Te h.gemeub. APPARTE-
MENT Pappersjans 40,
Heerlerheide.
Te h. BOYENWONING.
Inl. 04457-1548.
Te h. 2-pers. APPARTE-
MENT, kamer, keuken,
douche en wc, aparte in-
gang. Te bevr. Anielier-
straat 48, tel. 045-213308.
Aangeb. grote KAMER bij
particulier met volledig
pension. 04406-42189.
Te h. of te k. aangeb.

J WOONHUIS 160m2+win-
kelpand mcl. mag., kan-

""' toorruimtes, 200 mz, goede
i- ligging in Hrln. IncE cv.
i. Huurindicatie ’ 1550,- p.m.

Van 1 febr. vrij te aanvaar-- den. Inl. 045-413074.
i. Gemeub. zit/slaapk., cv.,
i- douche, keuken. Pannes-

heiderstr. 1 of 19K'rade.

Wij kopen GOUD, briljan-
ten enz. Contant geld. Ver-
seveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666, leg.
verplicht.
Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
(272516 ook 's avonds).
Gevr. EETHOEK, bankstel,
kast, slaapk. ijskast, diep-
vr.. wasaut, gasforn. enz.
045-725595.
Wij kopen VIDEO'S VHS,
stereo-torens en kleurentv's
V.A. 12 kan. defect geen be-
zwaar 04406 12875.

Te h. magazijn of OP-
SLAGRUIMTE met kan-
toor, ± 250 m 2, te Bruns-
sum. Tel. 045-252257.
Te huur mooie gemeubi-
leerde KAMERS met tele-
foon, gebr. van keuken, wc
en douche, te Kerkrade.
Tel. 045-452128.

KAMER te h. in Voeren-
daal. Inl. na 19 u. 045-
-750229.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide eem. KAMERS m.
gebr.v. Keuken, cv. en dou-
che. Tel. 045-717525.

Te huur
Oirsbeek, Romenkamp 28 en -32

vrijst. woningen met hal, toilet, woonk., keuken, 3 slpk.,
badk. met ligb. en 2e toilet, garage en aan drie zijden

tuin, kale huurpr. ’ 850,- per mnd.
Nuth, Parklaan 9 en 22

flatwoningen met hal, toilet, woonk., keuken, 3 slpk.,
douche en berging, huurpr. ’ 509,50 per mnd. excl.

voorschot, energie- en servicekosten.
Inlichtingen en bezichtigen:

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel, kantoor 045-417085.
WINKELRUIMTE, 110 of 220 m 2, op goede stand te
Susteren, te huur. Inl. 04499-1312.

’ y^ Coupons in diverse kwaliteiten. mT^^\ I ü?«^/^^^^ "' ' \/lf /Normaal tot/350,-per strekkende meter, N^lT^ flr^ M mmm*£^a*im WAmmT^. Desso, v.d. Brink & Campman, j£. .';
[ / 400 cm breed. adÜÉil^l " 1 m^^m^ l^r^J ' mf^/ '~ou's e P°ortere ' PraQ,o, etc.

\L Bij Dick vanaf I O/C/O per m 2. WmmmWÈmmf MM E ÊM. I_ .ÉV L^^mmmm 4-arv-tV 01^0/ WJ"T* Merknamen: Louis de Poortere Jr^ZA I FA. Hk24j |^\KOrtinQGn TOT OU /Ojffl
* ' W3W RüCCA JTA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW V V a^aaaaW-aaaaaa^^aaaalaaa^^^^^aaaa V aaaaaaaaai^aaaV aaVaf aa^aaaaaaiills^ R rt -*^ü" I <« l* K^*J op somm'9e karpetten zelfs nog meer kortm9-),a«#^

Il /\W\Z*\ TA Dl rr^^^
11/ Pido, 400 cm breed, 4 prima kleuren. 1111 f£ y^^TIK. Ni ITLPJiI P^

I I |Jkze|fmeegenomen #" per str. mete"^s| p( / Met kortingen tot 30% IjLjt. L .^k^.l^^l I a^W^^ r „,,,15 gelegd "» V^ Grote maten il7O * 240cm "7OE W

mv W/ / DCDDCDC \ LouisdePoorteTi#^L ZmmMÈm I^o^
II f// DCnöCno NST vT#Ê-i IrNTTr^rT^A mni HP^
fII || / 60x90 cm, 70x140 cm, 100^150 cm en groter \Jfa&/\fQLULIK O l/Xl IJ l^lr^

A&*^ 1 _ // \ I geschikt, ook voor trappen; 400 cm breed, \!ly'_ * /-/il" 3*"^^T' B'iDlck ' ,^J' perm2 a^^LL 4 uitstekende kleuren; elders/275,- per str. meterV^^ \I0U. *ÉalÊÈaJßlauw etiket,kwaliteit superieur, motecht.^fr aW^ZT ~W la-l/iflM.^ .^V% Y^- * 3.8 tot 4.5 kg per m' V IQQ **o"^^ „^fiK*'r^fV^jJ _Z^-^^^W aa-C\\s>. Dick doet het voor I *7i7 #- J%Z* at\o^ pbt

\ ***ml^^~ ....^^^fc >. in 500 cm breed 9 trêK^ ■/*

200-300-400 cm breed. lË „T |\/UV^^\l| W^^t* l\lE t f*%m+ i^^\
va. per str. meter jr f / 400 cm Breed, 4 prachtigekleuren. >I|| nlfh^Z^tm^^^^^^^^^^^L^J^S?*. (200 cm breed.) / Verkrijgbaar in foam en jute, 100% synthetisch. >ij| V**^a^'^ ' Jr^Nk. -^ÊÉÊÊ
\ ——^ 9ra"S

■—""""" S&^V Elders/99,-. Dick doet het voor #9#" jff /Hftt **-"*-- « r-%
1^ mmmmmmmmmm\ \j-m per str. meter. ,js gelegd i^/ X Lfj*\ |A R \W

"amÉJkJMIMMirWV fafifV»?>^ Ook verkrijgbaar fA" n j a , .«",

,
■jTI 5?.fyf? itt M in s°°cm breed "'^^^mt^y I /40° cm Breed, 4 mooiekleuren, gemêleerd, 100% nylon.^pRjTrZHtjrWij Q-^M "*" — ' " jjj \[ Ook prima geschikt voor uw trap.

HiBBBIBÜ Bfflß Sj\. /\Cf *C *^ 159,-. Dick doet het voor I éZ.%Jr ZéfJy^^y tint "POt ' ._. \ i^^ per str. meter. . d

\\ /5% J*^ jC^C flÉ^k ....^ lJ^ - l^iVKl Cli C//

$ : Cowboypakjes flKnotsgekke pr,s | Q " 9U
Kinöerotow"

aa^ttttaaHHHallMMfl ""'^

MtmWW l^^^^mmm^

mAAMJmmÊ.m MM ...............11.111111...*^^
.^aTataaaaatlW aHH^a^aaaaaaW.

n e "ltz Dames-enherennown^W
J\ M in vele kleuren en dessins O 0GW f ■ VW te gekke prijs fc%J ■ «JU I

1 OP Al ONZE AFDELINGEN ENORME KORTINGEN]
» - ■ - ■ ' '

HENDRIKS JÊÊVTEXTIEL J3SÈGIGANTISCH GROOT IN KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN! f i^l TW\PARKEREN
Heerlen: Schelsberg 88, 045-721124 II I
Sittard: Brugstraat 1, 04490-15656

UITSLAG C-trekking 2eklasse 84e loterij
f.Jd»-*r| Een Service VOOr Onze ........_.......>..,....i...>.>.,.a.>.......>......aaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-.a>a>aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa>aaa>aaaaaa>aaaßaaaaa>aaaaaaa>aaaaaaaa.Jafj-TkJ Nederlandseklanten. .__■ ._- —— — . _ ■«__. . .«.aAaia.MS N , ,„. DM 250.000,- OP lOtnr. 621082JrV jH Neemvoor meerinformatie of r ? ï__ _ .HVl^.l toezending van de volledige DM«0.000,- op lotnr. 556940 677828

trekkingsliist kontakt op met DM 25.000.- oplotnr 084259 430750 875014
DM 10.000,-op lotnr 023944 059680 121028 151836 210597 225590 225595 295717 417175 502942 612881

674521 750560 812916 880856
PM 5.000,- oplotnummers eindigend op59645 75219 99952 P

Afdeling Klantenservice PM 1.000,■op lotnummerseindigend op8795 PM 750.-op lotnummers eindigend op77S
AMt^MMMBk|Lf%| |jaVa| DM 28a,-op lotnummerseindigend op 65 lowder voorbehoud)

Süddeutsche Klassenlotterie

GUNSTIGE LENINGEN

(huisbezitters: *mw PERSOONLIJKE DOORLOPEND %
EX" W LENINGEN W KREDIET 1le, 28 EN 36 ■"^T^^TTT"mjmmmmmmrwru «r.o*i p»« a,n. Ti-k»

UVDfITUCKEUi aata^aattaaaaaaLaaal Ptdrig mcl rtnle p«r mnd lOOpl

| Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100, 0.97* 69krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal WWV| ' 'bedrag in maanden kwijtschelding bij overlijden 1 1.000,- 220,- 0,87 9b 66
'ar 2;r *& s 72x 54x 42x 20.000, 400, «n« «

10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 ■ 121-147- 30.000,- 600,- 0,63* 65
15.000,- 103,- 145,- 161,- I 10.000 199,- 238,- 290!- 40.000,- 800,- 0.81 *_66
25.000.- 172, 242.- 269.- I 15.100 284,- 352,- A3).-MMMÊMMMMMÊMtÊMMMM
aoiooo- 27Ü' sat 2?- f?" "5- ££ "1-1 fin^^ieri^gskantoor
75.000,-5,4, 727, 809, M "SS til » 857. I [Ml^H^DflE^

.«d. ...rd Mm 50.000 934, 1161, 1423, ■ MSKM W |\(~ l\
woning kunnen 0. tan.,.n ~,i,,.n. J^ E(| , en|e yan„„-„„, p#r mMn<l |_| U U U\J L_JU \J I

Scharnerweg 108 Maastncht
l^r^ Bijkantoor:
1./;É^lvJm.'aL F I^\T j\*7\*L* 1 Hoofdstraat 9, Hoensbroek



SUPER DUWT DE PRUZENI
EXTRA OMLAAG.

t^fjy^f^r^ 2* I°oo gram IjÊ ||

Raak appelsap i^^^ Spruiten
literpak RH I^Jm^, k,l° rs

Omdat deregering het BTW tarief op tal van dagelijksebood-
schappen heeft verlaagd verdient ze een pluim, vindt

S
Super. Maar... Super zou Super niet zijn wanneer ze die ver-

laagde prijzen niet nog eens extra omlaag duwt. - — 1Zo kunt u dusbij Super profiteren van dubbel voordeel! - 1%%
Die extra verlaagdeprijzen vindt v door het hele 'Jjjjm

Super assortiment. Kunt v zich een beterbegin van 1989

Superboerenkool a^^Ê^^ Superrookworst
pak 450 |^^M M È É J^mWtE 1 250 gram ■■■■

Er is 'n Super dichterbij danu denkt Bel voor informatie 03403 -93503/93505
Aanbiedingen zijn geldig t/m 7-1-1989 of zolang devoorraad strekt.

—— _^—__—^^.^____—_— —^—^——^—^— ■ —
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.
Pracht LANDHUIS te k. 4
slpk., tuin ± 1200 m2Aan de
Trichterweg , vr.pr.

’ 275.000.-, 045-724690.
Vooroorl. HERENHUIS te
koop. Pr. ’105.000,- k.k.
Eikenderweg 127 Heerlen.
Tel, na 1 uur 715659. [

Te k. in Brunssum, nabij
centrum, in uitst. staat,
2-KAMERAPPARTE-
MENT, dubb. beglazing.
Direct te aanv. Prijs n.o.t.k.
Tei. 04758-2232.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

’ 9,50 per m2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-
len-Molenberg (achter Phi-
üpsfabriek) Tel. 045-423641.

CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.

HONDENTRIMSALON
Cobbenhaegen, Grasbroe-
kerweg 42, Heerlen, tel. 045-
-725260.
TECKELS, lang- en ruw-
haar. Tel. 04459-1237.
Te k. CHOW-CHOWPUP, 8
weken oud, rode teef, met
pap. Info: 045-224954.
Te koop jonge PUPPIES
geb. 30-11-'B£ moeder is.
kruising ras Rottweiler en
Bullterner, vader is ras Do-
bermarm. Prijs ’ 100,- tel,
045-227948.
Te k. zwarte Duitse HER-
DER, teef m. stamb., lief v.
kind., gesteril. weg. verh.
Pr. n.olk. 043-252002.
Te huur paardenbox met
weide in de gemeente On-
derbanken. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-723947.
T.k. blauwe Duitse DOG-
GEPUPS met stamboom,
ouders HD-vrii, voll. geënt,
nestcontrole N.D.D.CT Van
Santen, 04118-2042.
Te koop jonge KIPPEN
met hele snavel. Pluimvee-
benodigdheden H. Ploe-
men, Broekhuizenstraat
538, Rimburg, tel. 045-
-320229.
Te k. jonge KAMER-
HONDJES, goedkoop.
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.

■»l....«...Ba«aaaaaaaßMNa««««««BMHnai

Prachtige Mechelse HER-
DER met certificaat, 100%
betrouwbaar. Vr.pr.
’2500- Tel. 04490-38119.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg! 045-254045.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens tek. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20,Brunssum, tel.
045-254482.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van ’ 100,- tot

’ 5000,- 04490-43481.
Te k. FORD Escort bwj. '85
met vele extra's o.a. LPG +
striping, org. km.st. 50.000,
i.z.g.st., als 2e autogebruikt,
moet weg! Tel. 045:425084.
Te k. FORD Escort 14 CL
bwjr. 5-'B6, wit, 24.000 km,
sport, uiterlijk ’ 17.000,-.
045-252357.
Te k. FIAT Ritmo 65 L bi.
'81, lpg, apk. Kasteellaan 2A
Meezenbroek-Hrl.
Te koop Opel ASCONA
bwjr. 80, met. bruin,
i.z.g.st., LPG, APK gek.Prijs ’3800,-. Tel. 04455-
-1594.
TALBOT 1510 SX Executi-
ve, bj. '81 80.000 km APK
9-'B9, nw. bandenden div.ac-
cess. ’1450,-. Tel. 045-
-,352964.

Wij bet. dir. contant geld 500 tot 50.000 gld. voor alle
type auto's. 045-414372, ook 's avonds. Gespee. in
Mercedes. .

Te koop ± ’ 50.000,-; onder nieuwprijs
Mercedes 260 SE

25-8-'B7, 37.500 km, donkerblauwmetallic, 1e eigenaar, -
alarminstallatie, antenne- + luidsprekersset, centrale ■deurvergrendeling, buitentemperatuurmeter, velours
bekleding, klapschuifdak (electrisch). A.B.S. Autobedrijf
Loven Heerlen b.v., Palemigerboord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. ,
Eindelijk te k. MINI Spe-
cial bwj. '79, APK-gek.
Vr.pr. ’750,-; Tel. 04490-
-47407.
MAZDA 626 Noblesse uitv.,
magn. velgen '85 ’ 16.900,-;
Mazda 323 de L. 4-drs. en
3-drs. '84 en '85 vanaf
’8750,-; Ford Scorpio 20
CL '87 ’ 27.900,-; Ford Sier-
ra 1800 Laser nov. '86

’ 18.250-; Ford Orion 1600
GL nov. '85 ’ 13.900,-; Ford
Escort 1400 CL '87

’ 17.250,-; Ford Escort 1100
Laser '84 ’10.900,-; Ford
Fiesta 1100 GL dcc. '85

’ 11.800,-;Opel Kadett 1200
LS '85 ’ 13.900,-; Fiat Pan-
da 45 CL '85 ’ 8400,-; Hon-
da Jazz '85 ’ 10.750,-; Asco-
na 1600 de L '82 ’6500,-;
Ford Taunus Bravo '81

’4900,-;Ford Escort 1300L
79 ’1650,-; Garantie. Fi-
nanc. APK en Inruil. Auto-
bedrijf P. Veenstra, Rotter-
damstr. 98 Heerlen, tel.
725806 na 18uur 312059.
Hallo, opgelet, wij betalen
de hoogste prijs voor alle
merken AUTO'S, ook
sloop. Tel. 045-416239.

Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.3
GS, div. extra's, wit, '86;
Kadett 1.2, lpg, groenmet.,
'85; Kadett 1.2, div. extra's,
rood, lpg, '82; Kadett 1.2,
i.st.v.nw., '80; Manta 2.0
GTE, zilvermet., '81; Asco-
na 2.0 Autom., als nieuw,
'78; BMW 316, als nw., div.
extra's, rood, '85; Ford Es-
cort KR 3, zeer mooi, zilver
+ blauwmet., '81; Escort 1.3
Ghia, 5-drs., groenmet., '82;
VW Golf CL, 3-drs., div. ex-
tra's, groenmet., '82; Honda
QuintetAutom., met ofzon-
der lpg, '82; Toyota Corolla
DX, rood, '80; Datsun Cher-
ry, goudmet., t. '80; Mazda
929 Coupé, zilvermet.,
i.z.g.st^ ’ 1250,-. Autobe-
drijf Gebr. Dominikowski,
Kantstr. 48, Übach o.
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. __
Te k. MITSUBISHI Lancer
GLX autom., bj. eind '84,
APK tot ll-yB9, vr.pr.

’ 15.000,-. Tel. 045-321073.
Student vraagt te k.. 3-drs.
FIAT 127, voor onderdelen.
Tel. 045-322460.

aaaaTtfaal \A at ■ W^T'laaaatvWaT^^aaaaaaaaaaaaaal aaafc 1 a>aaaaaaaaaaa>a__ MMIKaMaV aM* ■">«""» JM attWaMaWM ?Hrf/^^ 'LUi^<^^^^ weg, vandaal

KM aHMfflMaa^j JOPM|| PHH PPr^P^M

Kom nu en profiteer nu van deze
fantastische opheffingsuitverkoop,

Audi 80 18S '87: Mitsubishi
Colt GLX '87; Ford Escort
1300 CL '87; Opel Kadett 13
S '85; Fiat Uno 55 '84; VW
Golf 1600 '83; Peugeot 305
met schuifdak '82; Ford
Taunus 2 L GL '79; Passat
stationcar CLD '84; BMW
524 TD '85; BMW 318i'85;
BMW 316 4-drs. autom. '85;
BMW 316 '87. AUTOBE-
DRIJF REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inruil,
garantie, financiering. Tel.
04490-44944. Uw adres voor
APK-keuring en alle auto-
reparaties.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
DATSUN Cherry 1200, bj.
'79, met APK, i.z.g.st.
’1650-. Tel. 045-720951.
Te k. LADA 1600 GL, APK-
gek. '89, bj. '80, le eig.,
i.z.g.st., iets moois, prijs

’ 1500,-. Tel. 045-423785.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.

Wegens ontvangst bedrijfs-
auto t.k. zeer mooie PEU-
GEOT 205 XS rood, 5 mnd.
oud, km.st. 17.000. Pr.
n.o.tk. Tel. 045-224165.
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek;
Tel. 045-222455 biedt met
gar. te KOOP aan: Seat-Ma-
laga 1.5 GLX '88; Malaga
1.21 '87; Seat-Ibiza 1.2 GL
'87; Ibiza Del Sol '87;Seat-
Ronda 1.2 GL '85; Subaru
1800 4WD '88; Subaru 1800
'85- Subaru 1300 '81; Suba-
ru-Mini '87; Seat-Ibiza Van
Diesel '86; Seat-Ibiza Van
'85; Peugot 305 GR '79;
Mazda 323 '81; Fiat Panda
'81; Renault R 5'85 en '81;
Lada 2105 GL '83' en '82;
Honda Accord '79; VW Der-
by '77; Opel Kadett '77;
Opel Kadett 1.2. LS '84;
Opel Ascona 21tr '80: Mazda
1300 '77; Talbot-Solara 1.6
GLS '81; Citroen Visa GT
'83; Alfa-Sud 1.5 '81- Fiat
127 '78; Seat 133 '80; Honda
Civic '80; Sunbeam 1000
'79. Inr. en fin. mog. dond.
koopavond.
T.k. TALBOT 150 bwj. '80
met. blauw, APK l-'9O,
82.000 km. Tel. 045-753034.
Te k. Ford TAUNUS Com-
bi 2 1, i.z.g.st., APK '90, dea-
ler onderh. ’1950,-. Tel.
045-352673.

Te k. AUDI 80 16GL, 4-drs.,
type '80, kl. zilvergrijsmet,
’3850,-. Dr. Poelsstraat 42,
Kakert-Schaesberg,
VW PASSAT LS Variant
stationcar, bj. '80, vr.pr.

’ 2500,-, of event. inruil te-
gen busje. Tel. 045-324246.
MITSUBISHI Colt de
Luxe, bj. '80, bordeauxmet,
3-drs., APK l-'9O, 86.000
km, i.z.g.st, vr.pr. ’3850,-.
Tel. 045-319328.
Ford Orion 1.6 L met lpg,
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85; Opel Ka-
dett Diesel, '83; Ford Sierra
1600, 4-drs-Opel Kadett 1.3
LS, '86; BMW 316, 4-drs.,
'86; Opel Kadett 1.2 S, '80;
Opel Rekord Berlina 2 L,
'83; Ford Taunus 1600 Bra-
vo, '81; VW Golf 1300, '80;
Suzuki Carry Minibus, grijs
kent., '83; Ford Taunus, '79,
apk, ’ 1000,-. Auto's met
Bovag-garantie. Inruil en fi-
nanciering. APK-keurings-
station. Autobedrijf STAN
WEBER, Baanstr. 38,
Schaesberg. 045-314175.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. CHEVROLET Monza
met apk. pr. ’1850,-. Tel.
045-222198 b.g.g. 045-
-728414.

CITROEN GSA als riKE
'81, APK 2e mnd. "
'’2450,-. 045-415528. 4
T.k. GOLF diesel bj. J
APK gek. Kasteellaan S»
Heerlen-Meezenbr. j
PASSAT stationcar, opB
bj. '77, APK gek. VrJ’1150,-. Kasteéllaan <n
Heerlen-Meezenbr. A
T.k. van le eigen. Ford 9
CORT 14 Bravo '87 jj
schone uitvoering, zeel
nig, extra's, achter rs Sjf
ler '85, 60HR14 rs velgjp
koplampen. Tevens 2lftji
verstralers 100 watt ’ *a|
Theresiastr. 25, Pey. O 4"
1992. _^
Te k. Ford ESCORT \\autom. bj. '77, APK
mooi en gaaf, techn. !%
Vaste pr. ’1250,- *
04451-2375. Jl
Te k. HONDA Civic, 5-4$
5-gang, eind'Bo, APK,
vr.pr. ’3750,-, als rueu
Tel 045-453572. ___^;
Te k. van Volvo-me^VOLVO 340 DL autorn-. (
jan. '88, km.st. ± 14-50%lichtgroenmet., .„Is

’ 18.900,-. Tel. 045-2718jg-. T.k. zeldzaam ZmiROVER 3500, APK £. dcc. '89, z.g.a.n. bj. '8"-.%.te pr. ’5500,-. Inr. kle"1

auto mog. 04490^38119^

jd-Ut! rTOVinCIC Bureau Bibliotheek
&*rÜ I *mi,It. Postbus 5700
iffj&l LImDUr Q 6202 MA Maastricht

*^ tel. 043-897386

■mdaxMing GedeputeerdeStaten
M4/1-83 maken bekend, dat zij voornemens zijn aan

Rockwool Lapinus B.V. onder nummerBP
32365, nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunningenop grondvan de Hin-
derwet, de Wet inzake de luchtverontreini-
gingen de Wet geluidhinderte verlenen voor
haar steenwolfabriek gelegen Industrieweg
15 te Melick en Herkenbosch. Het ontwerp
van deze beschikking, alsmede de aanvraag
en andere terzake zijnde stukken liggenter
inzagevan 6 januari 1989tot 20 januari 1989
en wel: - in hetProvinciehuis te Maastricht
(bureau Bibliotheek) tijdens de werkuren; -
in het gemeentehuis van Melick en Herken-
bosch tijdens de werkuren en bovendien
donderdagsvan 17.00 uur tot 20.00 uur; - bij
de afdeling Stadsontwikkeling van dege-
meente Roermond, kamer 206, Arlo 1 tijdens
de kantooruren en bovendien donderdags
van 17.00 uur tot 20.00 uur in debodekamer
van het stadhuis, hoofdingang aan de Markt;
alsmede tijdens dewerkuren na laatstge-
noemde datum op dezeplaatsentot heteinde
van de termijn waarbinnen beroepkan wor-
den ingesteld tegen de beschikking op de
aanvraag. De aanvrager, alsmede degenen,
diebezwaren hebben ingebracht naar aan-
leiding van de aanvraag en een ieder die aan-
toont, dat hij daartoeredelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen totbovengenoemde
datum gemotiveerde schriftelijke bezwaren
inbrengen tegen het ontwerp van de be-
schikking. Degene die een bezwaarschrift
indient, kan verzoeken zijn persoonlijke ge-
gevens niet bekend te maken.Een bezwaar-
schrift moet worden ingediend bij Gedepu-
teerde Staten, postbus 5700,6202 MA Maas-
tricht. Alleen degenen, diebezwaren hebben
ingebracht op dewijze als bovenomschreven
en een ieder die aantoont, dat hij daartoe
redelijkerwijs niet instaat is geweest,kunnen
bezwaren tegen de ontwerp-beschikking in-
dienen en zijn later tot het instellen van be-
roep gerechtigd.
Maastricht, 5 januari 1989.

Itette lai Terugbetaling (rente -+- afl.)
handen 96x 72x 60x 54x 38x

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 f 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overlifdensrisico 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)

e Doorlopend krediet 2%aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar «om

Reeds moer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair

Nu een Panda of Uno rijden j
maar pas betalen in 1990.

*t9BS mmmWfJémmm mmm\^m^^*r^^^SXXmmA^°a°e^amßH'' ""*' 2fff>f ___k BBmH&w^^^^

mmmmm%Wfffi&m MBy^^y^l ÉliM_R______ 4' "#>»V "^ ' jflffit^al^^

HL^JI QFTvI __c„n-_- _____e_ \mÊÊÊm

HeBT uuw oog laten vallen op zon temperamentvollenieuwe Panda ofUno ?Nukopen afgebeelde UnoLido. Diekost f 17.850,- en is uitgerust metF 1.900,-AAN EXTRA'S,waar u

is ower«?n /aarbetalen. slechtsf 400,- voor betaalt. Uw VOORDEEL: F 1.500.-.

Tot 1990*kunt u zonderrente, zonderaflossing de Panda of Uno van uw keuze rijden: Maak snel een afspraak met de dealer. Ofrij één dezer dagen even langs. Want devoor-

in Europa de méést verkochte auto's in hun klasse! Dit tijdelijke aanbod geldt ook voor de waarden zijn bijzonder gunstig. 8000

Fiat Panda en Uno. Eén brok temperament.

" Vooreen meuwePanda of Unokunt utot in januari 1990een renteloze leningkrijgen meteen minimum tefinancieren bedrag van f5.000.- en een maximum vanf 10.000.-. Het maximum te financieren bedrag mag niet hoger zijn dan 75% van de cataloguswaarde van
de nieuwe auto en met meerbedragen dan de vereiste bijbetaling. Na 25% aanbetalingrijdt u tot in januari 1990zonder rente te betalen ofzelfs maar iets afte lossen. Deaanbetaling kunt u in de meeste gevallenrondmaken door de inruil van uw huidige auto. Bij deze

huurkoopovereenkomst, af te sluiten bij Fiat CreditNederland, gelden de gebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusiefaflever ingskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM- AUTOMOBIELBEDRIJF H SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL.
04490 - 4 31 77 HEERLEN- BASTIAANS AUTOBEDRIJF B V SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -72 41 40 KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL 045-41 39 16 MAASTRICHT:

MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 -4702 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44
! , __ , — — ' " "
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WHITB ook heren handelaren opqeien.

>Mi'ilPßfli#^ mj_s_ I-
■ »T_____,___ lw-^.__l_._,._fl aLkCltifli |^«iH' EXKLUSIEVE GESCHENKEN WAAR-HHympi mL<Zï^mm§mZAfm§ ZvtT^WwM mWtr MEEU SCOORT. KOM SNELLH gf*M qS^Fj HITIT i ilil~_^^ minimaalso%

Hl SL—ggS^ r^S /^^WaMiPfffflF _A_»ëA»V_lE^^ korting op deofficiële prijzen mm

:fl lU "XJ!L' lik SP*i>lL /^T^ B_!r^(f^^ " ZEER EXKLUSIEFNOBUAHEREN Jffilil" UW I" 'Ir f-^JL a^~^~\_7WW W QUARTZ HORLOGE /t^l III ft' " il _'-l^J) KiLJ/f *W " V super superplat model. /If7! |^^
I B,' ff XJM/ TjaiT^T fc~?Jv' V Schitterend gestileerd met doublé 8~ ■*—.~l Ifl v^SS^J ct^cJ *Ew HB^^lffl^ï^Wfflßi^ai kast,band en datum. &.s 5" N^ Ia..^. _t_-_t__ _______ —ff^fffejl V.'ll iülMrraixM^ff—l Van 1225,-voor E—HffiÉÉjiffir

——TmtT^ i'fl'i i\mM KlmmmmmÊMr~*r~~IMÉÊmËmMM prachtig exceedcitizen JÊB
——lali r.'IVJ ——_■»'**'"lI'mU.''A*TT? B ■___———_■—_■———■■ DAMES QUARTZ HORLOGE «fS

)Uaïa<Wfy|j{j|JHPTl^|Va| «S^§9 ">—^ SUPer P' 3' moCle' aV^J aaaaaaaaaajlLwwAiiß^ Ll___B iSifTïl ___^ >==2w Schitterend gestileerd f%lM lailit* /01| P /^S?? met double'kast en band Hy^H &&«'
Ifff''^l'llVifflTTïïnffl C^t^ UIT ONZE SCHITTERENDE LASSALEKOLLEKTIE

H»"l_3Kßsf_l Kfein__ /^T EEN HEREN QUARTZ HORLOGE |M__ll' jXmUmwM cs~—r 13a__ met lederen band en super super plat
mMmmmmhmm M SEIKO QUARTZ SCHITTEREND van 1150,-voor de exklusieve

B-PPW~J PPPHrH I^F HERENHORLOGE pnjsvan KWUB
"alwMßßmiffl aaMafifiWwÉÉi aaaaaak met doublé kast en band.

WÊ _iüT)Jl'i|lJ,llfri 1 3W%_r^_i_l Plat model van 450 - -t OH VERDER ZUN ER DIVERSE MODELLEN VOOR
IBBÉiaËB_»9l_____ ■ weggeelpnis 103,- ZOWEL HEREN AAAt^. Im
MmmmmmWhiÊÊfm%JmmmmmWj lr""illi;ff': '"'V""iIM _^ GOUDEN COLLIERS II~^Tl\7\/ VV/ ■:ia;id:ii:ir;;iM:n:;ni:r-:M J? letterscloseo forever. ym

«wXV >/ V / - Kt-H ▼ GOUDEN CHOKERS MET >LM^«VA PRACHTIGESOLINGEN ~7 EUSSHfti--- 1 G«ffi^««* H-«C~-i CASSETTES SEIKO QUARTZ DAMESHORLOGE _ SLAVENBANDENETC Frr Al■\. (MESSEN, VORKEN EN LEPELS). doublé kast en band. _> 50 TrtT ■»««,/ V—lMM^ 72-DELIG IN LUXE KOFFER -^ Plat modelvan 425- -t-irx *w \Tf\S^,J.SC/° _*■|> C!ffïaa299,-^ I '"' 1
iaJ^H^ aÜllllll^Etl»^!l^tllll%l^.....^^lll^[^.^!^^....l^l^^a^^llil^^[|^.ll

B^chikking van de ar- I mmMMMMÊMMm/ttÊÊmmM H
K?sementsrechtbank te I I ■ 1bJd*W/*1 *. IJ JU.n'M[tl l' lCl3l; ll^orid d.d. 22 decem- laVil IVi£[^^|^^^^l^^U|ilKJpB, is onder curatele ft^nAl MAmrmmn^nmVn\m?m.m^^nmmmMW'? Francine Huber- '^A W^ÊhÊWÊmMmËJ^^Hi^arie Thérèse van LSbM Q^l

yj, v'erbüjvende te Heel, I A^H Balfl„iiL?St.-Anna, zulks met I% >ingvan E.M.C. Da-' ?an Tiaal, Lavadijk
a f Roosendaal, tot eu- Uw adres voor:
l tó'SnJSZ HANG- en SLUITWERK
Afe Steenbergen, tot
4 curatrice. I —J

~] Y^ JO/J

HEERLEN
y "italons Bekende merken
% Totale voorraad Nu i */■' p/st
>\.
s Bleyle, van Gils, Bosch £~

Hele voorraad Nu O\j' p/st

i^ks Totale voorraad Nu l^"-' p/st
iHflison IQUIS
i^-rlen, Boyengalerij Winkelcentrum 't Loon.

aaV^^^^^^^^aaaaaaV^^ I I S*

\\WMMMmmmmmmmfmmmmmmP^m^r

Reken maar na!
\^ EEN PAAR VOORBEELDEN: [
\nl I | I B

l/J0 krediet- aflossing terug te eff.
rag vergoeding per maand betalen rente gij

V kredietbedrag p/j in % pi

;'52.- f 78.- 12x100,- f 1.200,- 13,3

\S- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3 ;
j'^9,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5 ;\- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9

,^.lO 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8 \Z*AO 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 |
1^4,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5 j°6,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 |
t i . :■£:;^9,70 770,30 24 x 300,- 7.200,- 11,7 §

L*o.- 960.- 24x400,- 9.600,- 10,8
Zo'- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3 J6°.50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0
k,; J8.20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9
L 17.507.50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3
:' 2l .90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3 1

?6,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3

a rar. wijz. voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

MSKREDIETBANK
Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonderHLM winstoogmerk!

mBJI Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4
fIT^PJ telefoon 045 - 715247

Roermond: Willem II singel 36
A^^Bl telefoon 04750 - 30633

Mazda Loven, Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451. MAZDA 323
HB 1.3, bj. '81, '83; Mazda
323 HB 1.5 GT, bj. '83; Maz-
da 323 HB 1.3, '83; Mazda
323 HB 1.3 GLX, '86; Mazda
323 Sedan 1.3, '81, '82, '83,
'84, '86; Mazda 323 Sedan
1.5, '83, '86; Mazda 626 HB
2.0 GLX, bj. '84; Mazda 626
HB 2.0 GLX, bj. '86; Mazda
626 HB 1.6 GLX, bj. '84;
Mazda 626 HB 2.0 GLX, bj.
'87; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'82; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'83; Opel Kadett 1.2 S, bj.
'84; Opel Ascona 1.6 S, bj.
'84; Opel Manta 1.8 S HB,
bj. '83; Ford Sierra 1.6,
LPG, bi. '85- Ford Sierra 1.8
Laser, bj. '85; Ford Escort
1.3 3+6, bj. '82; Ford Fiesta
1.1L, bj. '85; Honda QuintetAutom. I+7, bj. '82; Mitsu-
bishi Colt 1-GL, bj. '82: Nis-
san Cherry 1.3 GL, bj. '84;
Toyota Corolla 1.3 DX. '85;
VW Jetta C, 4-drs., '82\ Tekoop ± ’ 50.000- onder
nieuwprijs: Mercedes 260
SE, 25-8-'B7, 37.500 km,
donkerblauwmetallic, le
eigenaar, alarminstallatie,
antenne- + luidsprekersset,
centrale deurvergrende-
ling, buitentemperatuur-
meter, velours bekleding,klapschuifdak (electrisch),A.B.S. Autobedrijf Loven
Heerlen 8.V., Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.045-722451.
Ford ESCORT 1.3 L, bj. '79,
zuinig en 100% in orde,
APK 22-2-'9O, vr.pr.’ 1350,-.
Tel. 045-323796.
Senator 3L i, 1988; Merce-
des 190 E, '85; Kadett 13 N,
3-drs., '87; Kadett 16 S,
3-drs., '87; Kadett 16 S
autom., 5-drs., '85; Corsa 12S TR'B6; Corsa 15 D, 3-drs.,
'88; Escort Caravan 16 D,
'85;Kadett 13 N, 5-drs., '86.
Inruil en financ. mogelijk, 1jaar garantie.Autohandel J.BUISMAN, Stenenbrug 1,
Schaesberg-Landgraaf, tel..045-323800.
Te k. Ford ESCORT 1.4
Bravo, wit, bj. '87, ’ 17.500,-.Broekhuizenstraat 538,
Rimburg, tel. 045-320229.
Te k. HONDA Quintet,
5-drs., bj. '81,kl. blauwmet,
5-gang, enz., ’ 3550,-. Arien-
straat 2, Kakert-Schaes-
berg.
Tek. JEEPLada Niva 4x4,hoge en lage gearing, sper-
dif, scheel stoelen, dcc. 'BQ.
Vr.pr. ’2950,-. 045-459415.
Te k. Toyota COROLLA
SXL bwjr. juni '87, km.st.15.000, z.g.a.n. Te bevr.Breedstr. 4 Hoensbroek.
Toyota COROLLA, '79.APK tot 5-'B9, i.z.g.st., vr.pr
’2100,-. Meteoorstraat 10,Brunssum, tel. 045-222817.
Te k. Honda CIVIC, model'81, APK, pas gespoten,

’ 3250,-. Tel. 045-230086.
Te k. Opel KADETT D Ca-ravan, 5-drs., bj. '80, APK
2-'9O, i.frst, prijs ’4750,-.
Tel. 045^322220.
Koopje! TALBOT Horizon
1.5 GLS, '79, i.z.g.st., 5-drs.
Tel. 045-324419.
Te k. SAAB 900 turbo, bj.
'78, i.z.g.st., gereviseerde
motor, prijs ’4500,-. Tel.04490-53743.
Opel ASCONA 19S bj. '76,
LPG, trekhaak, groen. APK
nov. '89. ’800,-. Tel. 04404-
-2109.
Te k. Alfa Romeo Alfetta
1800 Lusso, bj. '80, stereoin-
stall., nwe. uitlaat + grote
beurt, APK '89. ’ 1250,-. Tel.04405-1688.

RENAULTFuego '80 en '81
’3250,- en ’3950,-; Kadett
Station lpg '80 ’ 3950,-; Vol-
vo 245 GL '79 ’3750,-; MB
240 D aut. '78 ’ 5500,-; MB
280 S aut. ’4500,-; Honda
Civic aut. '81 ’3250,-; Olds-
mobile Omega aut. '82
’3750,-; VW Golf D '77
’1950,-. Hoge inruil. Tel.
045-211071, Overbroekerstr.
54, Hoensbroek.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Te k. CHIROCCO en Golf
diesel bj. '78 APK i.z.g.st.
tel. 04499-3398.
Te k. i.z.g.st. VW KEVER
en Opel Kadett APK tel.
04499-3398.
Te k. MAZDA 626 bj. '79
APK '89 op gas automatic,
in red. st. Vr.pr. ’ 2500,-, tel.
045-713657.
Te k. CITROEN Dyane, '80,
55.000km, APK 8-'B9, i.g.st.,

’ 1050,-. Tel. 045-252947^
FIESTA 1.1 L, 69.000 km,
sportw., zeldzaam mooi,
f3250,-. Hamerstraat 37-39,
Heerlen.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
'82, zeldzaam mooi. Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Ford, type ESCORTL Bra-
vo, '82, zeldzaam mooi.
Kerkraderweg 166, Heer-
len.
Wegens autoschade te k.BMW-MOTOR 3-serie, ver-
snellingsbak en div. onder-
delen. Tel. 045-410344.
Wegens omstandigheden te
k. FORD Sierra 1.6 Laser
5-drs. bwj. 1985, 68.000 km.
Vr.pr. ’13.500,-; Tel. 045-
-442125.
FIAT Ritmo 65 L v. sept.
'80, APK 9-89, zonnedak,
mooie wag., loopt uitst., 2e
auto, ’2000,-; Tel. 04490-
-23619.
Te k. AUDI 80 GTE 1985 v.
part. 1800 I, 5-bak, kl. gra-
fiet, sportvelgen, radio,
schuifd. Tel. 04490-19901.
MERCEDES 240 D '77, kl.
wit automaat, trekhaak.
Tel. 045-750743.
SUZUKI-BUSJE bwj. '81,
veel ruimte voor weinig
geld. ’1850,-. Tel. 045-
-219687.
BMW 728 i.z.g.st. '79, lpg,
vele extra's, moet weg

’5600,-. Tel. 045-726207.
Te k. FIAT Panda nov. '85,
km.st. 16.500, z.g.a.n. Tel.045-216538.
Te k. SUBARU 1.6 DL stat-
.car. + trekh. bj. '85. 045-
-319742.
KADETT 12 h.back '83,sch./kant.dak, als nw. Her-
longstr. 43 Heerlerbaan.
Te k. 3 goed lopende
AUTO'S met garantie. Nis-
san 160 B, radio, trekhaak,
bj. '80. ’ 1950,-; Volvo 343,
bj. '80, met LPG-install.,
schuifdak, ’1750-. Olds-
Mobile Cutlass Kruiser 8
cyl., autom., type '81. Alle
auto'sAPK tVm mTel. 045-
-323178.
VW SCIROCCO GL, bj. '80,
APK, 5-gang, extra's.
Heemskerkstraat 66, Heer-
len-Meezenbroek.
VOLVO 343 bj. '79 trekh. +
nwe. schokbr., alarminst,
APK nov. '89 ’ 1850,-. Tel.
045-222762.
Te k. BMW 316, bj. '77, div.
extra's, ’ 1500,-. Heeren-
weg 83, Heerlen-Heksen-
berg.
Tek. Ford ESCORT 14CL,
5-drs., bj. 11-'B6, km.st.
19.000. ’ 16.500,-. Inruil

event. mogelijk. Tel. 045-
-316940.
Te k. Ford FIESTA KR 2,
eind '82, nw. kopp., rem-
men, enz. ’7250,-. Event.
inruil mog. Tel. 045-316940.
GOLF diesel te koop '83, 5
versnellingen, ’8750,-. Als
nieuw. 04406^12875.
T.k. Opel CORSA bj. '87. Pr.

’ 15.500,-. Ursulastr. 192,
Kerkrade.
VOLVO 343 DL Special, bj.
'79, APK, i.z.g.st. Tel. 045-
-412510.

mMffitWmfflZmiïimï''''*^%\ Hm. A niiiir- ... ta-t^^tf WB**^ '3a^S^3r« f '̂■!& Wfa,Z!mmmm\ W*ZZIffUEËÈÈk UP

IS*MÊÊz*"ZÉÈIM RIE * \ wPPSmmmM^^^0 -^iZ^^tmmmW mvfis\ V

■ nu^rflS*- AB7* \ -r-—- ' \ |t___ Zl^^L m \W »n2*art ■T^^ ——^ . atU5 \ F_,.iiiiTTT~]~ üg^*^ \

—-\ M v^a^^wi^^^B
mAW^L^mmj fVI f k W m^m^tWtf^ tl LaLa^a^MPi

I u WÈÊ IPE BpSw3B Sm
H r^r^^ A_«^k.T.«.^É.fl .^hl ■^ÉflF''»^'' 'émmm^mfv^t^^ ISaïflÉÉrTkfi Ï4±\aM

Ford ESCORT 1600 Sport
Luxe, bj. '78, zilvermet.,
APK l-l-'9O, bijzonder
mooi, i.z.g.st., vr.pr.

’ 1950,-. Tel. 045-259809.
Te k. goed uitziende RE-
NAULT 14, ’ 1400 -. Hoge-
weg 12, Voerendaal, tel.
712483 of 751566, na 18.00
uur.
Te k. MITSUBITSHI Colt
5-drs., 1.8 diesel, bwj. '86.
Inruil mog. Tel. 045-224510.
Te k. Simca Talbot SOLA-
RA 4-drs., bwj. '80, APK
’750,-. Tel. 045-218925.
T.k. FORD Escort 1100 1.,
bwj. '75, APK. 29-12-89,
’550-, Misubitshi Celeste,
bwj. '78, APK. 9-9-89, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-420993.
Tek. MAZDA 626 coupé 2.1.
LPG. bwj. '81. APK.
’1500,-. Tel. 045-412225.

T.k. OPEL Rekord 20S '4-drs. grijsmet., mooie auto,
'81. ’3500,-. Tel. 04498- :
54651.
T.k. TALBOT Jubileum '1308 S '79, i. uitst. st. Vr.pr. I’3500.-. 04490-50993.

Te k. RENAULT 5 Campus
bj. '8-'BB, div. ace, zeer zui-
nig, km.st. ± 4500. Vr.pr.

’ 15.500,-. Tel. 045-410727.
Te k. EEND 2 cv 6. APK.
bwj. '82. ’2200,-. Tel. 045-
-412225.

Te huur
studentenappartementen

aan de Weltertuynstraat 67 te Heerlen. Ind.: woon-
/slaapk., kitchenette, douche en toilet, huurpr. ’ 308.95

per mnd. excl. voorschot, stook- en servicekosten.
Inlichtingen en bezichtigen:

Peter van Bruggen
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

Tel. kantoor 045-417085.

«t "m,f PARKET 1
★ SPECIALIST IN EIKEN. GEBORSTELDE PLANKEN
★ Lamellenparket van ’ 109- voor ’ 92-
-★ 8 mm, massief eiken parket ’ 59,- gelegd

H * Opknapbeurt van uw parket nu 20% korting
Il ★Nu bestellen, prijs vast tot 1-7-1989I ★ PEGASUS LEVERT FORMICA VLOEREN
I Bel nu of bezoek showroom voor verdere informatie

(ff&jfo PEGASUS PARKET GELEEN
L_ VPIJ Rijksweg Zuid 233, tel. 04490-46675
"gi Geopend van 10-18 u.. Donderdag tot 21 u. [ij
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JIIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDAKTEUR: RON BROWN. CHEFEDITIEREDAKTIE: HANS TOONEN
FDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTÓOR: 6411 NM HEERLEN. GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719 RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE, MARKT 42, TEL. 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK. KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045.218555;
JCB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Agnesschool Nuth
onder sloophamer

Drie instanties staan in rij voor vrijkomend schoolterreinVredesburo
’monddood’Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Vredesburo
Heerlen voelt zich 'monddood'
gemaakt omdat de drukpers van
het bureau in beslag is genomen.
Ambtenaren hebben gisteren be-
slag gelegd op de inventaris van
het Vredesburo, waaronder de
drukpers. Ook de administratie,
het archief, de bibliotheek, tallo-
ze pamfletten, spandoeken en
vlugschrifen, verdwenen in de
opslagruimten van de gemeente.

Leo de Groot van het vredesburo
en een medestander kraakten op
1 januari een ruimte in de Lu-
ciushof, omdat zij vinden dat het
Vredesburo een beter onderko-
men moet hebben 'in het cen-
trum van de stad.
Momenteel is het Heerlense Vre-
desburo gehuisvest in het baan-
lozencentrum aan de Grasbroe-
kerweg in Heerlen.

Op 1 januari praten de leden van
het Vredesburo met wethouder
Savelsbergh over de gerezen pro-
blemen. " Voorzitter Harrie V'roemen en penningmeester Harrie Ummels (l) van de Woongemeenschap

Nuth voor de Agnesschool, die binnenkort wordt gesloopt. Foto: dries linssen

Van onze verslaggever
NUTH - De leegstaande Ag-
nesschool, gelegen op de hoek
Burgemeester Beckersstraat-
Burgemeester Cremersstraat
in Nuth, wordt gesloopt. Voor
het terrein dat te zijner tijd
vrijkomt, tonen drie instanties
- de Woningvereniging Nuth,
het bejaardencentrum Op den
Toren en de Woongemeen-
schap voor ouderen Nuth -
veel belangstelling. Wie uitein-
delijk de langste adem heeft,
valt onmogelijk te zeggen. Het
besluit tot afbraak van de Ag-
nesschool moet nog bekrach-
tigd worden door de gemeen-
teraad. „Maar", zegt gemeente-
voorlichter Emiel Berger,
„niets staat de sloop van de
school nog in de weg."

Welgeteld 7.728 uitkeringsgerechtigden in Heerlen

Verdere daling blijft uit
Van onze verslaggever

HEERLEN - Het aantal uitkeringsgerechtigden in de gemeen-
te Heerlen blijft voorlopig hangen op ongeveer 7700. Een ver-
dere daling of een onverhoopte stijging wordt dan ook voorlo-
pig niet verwacht.

eniging en het bejaardencentrum
Op den Toren heeft de Woonge-
meenschap vergevorderde plan-
nen. Het bestuur van de 21 leden
tellende vereniging maakt dié
plannenvanavond bekend tijdens
een informatie-bijeenkomst voor
genodigden in 'De Smeijsters-
hoek' (aanvang 19.30 uur), waar-
voor ook deraadsleden en het col-
lege zijn uitgenodigd.

Het idee groepswonen van oude-
ren ontstond in het begin van de
jaren tachtig. Een twintigtal Nu-
thenaren in de leeftijd van 55 jaar
en ouder bundelde vier jaar gele-
den de krachten om zon leefge-
meenschap in hun eigen gemeen-
te van de grond te krijgen. „Jam-
mergenoeg heeft hetvele werk tot
dusver geen resultaat opgeleverd.
Steeds werd wel een middel ge-
vonden om ons plan tegen te hou-
den. Of er was geen terrein vrij, of
het beschikbaar stellen van een
contingent bleef uit", aldus een
bestuurslid van de Woongemeen-
schap.

„Wij voelen ons nog te jong om
naar een bejaardenhuis te gaan.
Wij laten ons niet in Op den Toren
of in een ander verzorgingstehuis
stoppen. Zelfstandig wonen, maar
wel in één complex van een acht-
tiental huizen met één gemeen-
schappelijke ontmoetingsruimte
dicht in debuurt van het centrum.
Dat is de opzet".

Obstakel
Volgens de persvoorlichter van de
gemeente Nuth blijft het aanwij-
zen van een hoeveelheid wonin-
gen in de sociale sector een obsta-
kel.
„Er is er een onderzoek gaande
dat ons antwoord moet geven op
de vraag 'aan welke woningen
heeft de gemeente Nuth op dil
moment de meeste behoefte?'
Bovendien is het contingent vooi
'89 al toegewezen. Een snelle toe-
wijzing van het terrein waar nu
nog de Agnesschool staat, is dar
ook niet te verwachten."
De Woningvereniging Nuth er
het Bejaardencentrum Op den To
ren wachten voorlopig met hel
verder uitwerken van de plannen
Zij hebben met de gemeente dt
afspraak dat pas na het slopen var
de Agnesschool de draad weei
wordt opgepakt.

Nuinhofschool
blijft in

centrum Nuth
NUTH- De Nuinhofschool, in hel
centrum van Nuth, verhuist niel
naar de leegstaande Huishoud
school aan de Keelkampstraat.

De bedoeling was dat door dever
huizing de onder- en bovenbouw
van de 'Nuinhof in één gebouw
werden ondergebracht. Nu ligger
de beide schoolgedeelten zon
honderd meter uitelkaar. Volgens
B en W van Nuth en het schoolbe
stuur moet die geringe afstand
geen probleem vormen. De ver-
huisplannen kwamen ter sprake
na de nieuwe wet integratie vooi
basisscholen. Nu de verhuizing
van de 'Nuinhof niet doorgaat
moet de gemeente zich gaan hero-
riënteren over het plan 'Kerr
Nuth'.

"De regengoden
hebben zich
gistermiddag
heel even
gemanifesteerd
in de Oostelijke
Mijnstreek.
Hoewel het eerste
hemelwater van
1989 niet met
bakken uit de
lucht viel, zorgde
de lichte
neerslag hier en
daar toch voor
de nodige
overlast.
Zo kreeg een boer
in de heuvels
rond
Übachsberg
nogal wat
problemen, toen
hij met zijn
trekker en
gierwagen —voor bemesting
van een van zijn
velden - erop uit
trok. Of beter:
pogingen
daartoe
ondernam...
De tractor zoog
zich namelijk als
een bloedzuiger
vast in de
drassige
ondergrond en
trok kniediepe
sporen in het
weiland. Op zich
geen ramp. Met
wat kunstgrepen
én een bekwame
rijstijl is de
combinatie
immers wellicht
weer op de
verharde weg te
krijgen. Of dat
de boer gisteren
nog voor het
invallen van de
duisternis is
gelukt...?
Foto: DRIES
LINSSEN0 Lees verder pagina 23

MAASTRICHT - Een inwoner van
Maastricht heeft dinsdagavond op
zeer grove wijze zijn Amazonepape-
gaai mishandeld. Hij brak het dier
op drie plaatsen een poot, trok de
staartveren uit en scheurde een stuk
vel uit de lies van de vogel. De
vrouw van de dader belde in paniek,
midden in de nacht, de dierenambu-
lance van de 'Stichting Dier in
Nood.

In mei wordt afgravingsmethode bepaald

Sanering Hopel niet
vóór volgend jaar

Hopel kost Kerkrade
minstens miljoen

Van onze verslaggever

KERKRADE - Nu bekend is ge-
worden dat de afgraving van ver-
vuilde grond in de wijk Hopel
minstens tien miljoen gulden
gaat kosten, treedt er een voor
de gemeente Kerkrade finan-
cieel pijnlijke fase in. Van de to-
tale afgraving moet men volgens
de Interimwet Bodemsanering
10 procent van de kosten voor
haar rekening nemen. Dat is bij
de huidige stand van zaken dus
al minimaal een miljoen gulden.
Valt het saneringsbedrag nog
hoger uit, dan wordt ook daar-
van consequent 10 procent op de
rekening van Kerkrade geno-

teerd. Voor Kerkrade dat toch al
flink de broekriem moet aanha-
len, bepaald geen leuk nieuws.
Tot nu toe heeft de gemeente
slechts 100.000 gulden (het bo-
dembedrag) betaald voor het on-
derzoek.

Daarnaast loopt ook nog het be-
roep van de Hopelbewoners te-
gen de aanslag van onroerend-
goedbelasting. Men vindt dat
deze belastingaanslag door de
gifvondsten verlaagd moet wor-
den. Eerder werd hun bezwaar
van de bewoners door de ge-
meente afgewezen. De belas-
tingkamer in Den Bosch buigt'
zich nu over deze zaak.

Kritiek
In reeds eerder genoemde drukke
tijd kwam er kritiek op het functio-
neren van de Sociale Dienst in
Heerlen, onder meer van Consu-
mentencontact. „Er werd een on-
derzoek gehouden op grond van hy-
pothetische regels, die ik althans
niet onderschreef. Jekunt niet aan
de hand van het aantal gehonoreer-
de beroepsschriften bepalen of de.
Sociale Dienst van een gemeente
cliëntvriendelijk is. Ik geloof dat je
de uitgangspunten van dat onder-
zoek kritisch moet benaderen. Mijn
mening is dat er hier - net als elders
- wel eens fouten gemaakt worden,
maar dat 99 procent correct wordt
afgehandeld."

Overigens bleek uit een enquête
van de Stichting Belangen Beharti-
ging Uitkeringsgerechtigden
(SBBU) begin vorig jaar, dat 80 pro-
cent van de uitkeringsgerechtigden
in Heerlen tevreden is over de So-
ciale Dienst.

Zilver
De dienst viert morgen het zilveren
bestaansfeest. In 1964 werd - voor-
uitlopend op de invoering van de
Algemene Bijstandswet - de Socia-
le Dienst opgericht. Voorheen hiel-
den zich drie instellingen binnen de
gemeente bezig met uitvoering van
de sociale wetgeving.

„In de periode tussen 1984 en 1987
hadden we in onvoldoende mate
tijd voor een goede behandelingvan
de cliënten. Sinds de stelselwijzi-
gingen sedert we hier een betere ad-
ministratie hebben en er minder
mensen een beroep op ons doen,
hebben we wat meer tijd om met de
uitkeringsgerechtigden bezig te
zijn. Niet alleen om financiële hulp
te bieden, maar ook mee te helpen

Een medewerkster van de stichting
liet het beest bij een dierenarts be-
handelen. „Bij de politie heb ik aan-
gifte gedaan. Die heeft direct inlich-
tingen ingewonnen bij de arts. Toen
ik de vogel zag, was hij te vies om
naar te kijken. De papegaai is in-
middels in beslag genomen. Het
dier hersteltvan zijnverwondingen.
Ik snap niet hoe mensen zoiets kun-
nen doen. Als je de staartveren van
een papegaai uittrekt, moet dit met
veel kracht gebeuren. Het dier heeft
enorm geleden."

Democraten
Democraten zijn demoera-
' '■; dan kun je op jekop gaan
Kin, daar verander je niets
i. Maar er is wel degelijk
'schil tussen sociaal-demo-
ten en christen-democraten.
i maar eens in de Heerlense
heenteraad kijken, dan
fdt dat verschil je heel snel
tilelijk. In ons verslag over

'■ gemeenteraad in de krant
i gisteren voerden wij een-
'ai de sociaal-democraten op

*" dat de christen-democra-
-1 moesten zijn. Gelukkig
braden wij in de rest van het
'ifcet die dames en heren ge-
*>n PvdA en CDA en dat - la-
-1 we eerlijk zijn - werkt een
'fc makkelijker.

Alarm
öat we allemaal 06-11 moe-
* betten alsons huis in brand
*at of we op een andere ma-
*r dringend hulp nodig heb-

van brandweer, politie ofJfbulance, dat weten we nue. Toch?
*üers is dat met de nieuwe
'filmers bij de politie Heerlen
'de brandweer in deze ge-
ënte. De brandweer was gis-
**n nog flink aan het stoeien
e* het doorverbinden met de
*erne toestellen. Geen nood,
j*isbinnen enkele dagen weer'"'holpen. Voor de politie moet
<}n vervolg 731731 draaien,
*r de brandweer 764184.

Wensen
Jot en met vrijdag kunnen
£-nden, familie en kennissen
?B een zalig, gelukkig, voor-
radig etc. nieuwjaar toege-

luorden.iVa Driekonin-
?J is het minder gebruikelijkJ* soortgelijke wensen nog uit-

worden. Maar ja,
P^r hoeven we ons natuurlijk
g' aan te houden. Per slotvan
r*ning houdt de koningin ook
F 'n het jaarpas haar nieuw-
Wrsreceptie. Feitelijk kun je
j^and dus een gelukkig

r^wjaar toetuensen wanneerQ-t wilt. Al is het wel een
|*ye vreemd als je op je va-
Ztieadres aan de Spaanse
j*t in augustus (we gaan dit
|?r in augustus want in juli is
l:Q) kennissen tegenkomt die
£r vorig jaar ook waren en je
J*' ze op het strand nog uitge-
Z& staan zoenen vanwege het
J^i^ejaar. Maar nog-

van ons mag het!

Jn Geleen stapte gisteravond
? heuse koe het gemeentehuispen.
*' dierkwam niet voor zaken,
Z°or een paspoort danweirij-
?%, maar figureerde in het
\rT\ijkse ambtenaren cabaret
J in Geleen ten tonele wordtfeerdwordt elk jaar gekker ,
Tochtte een ambtenaar toen
ju^elirtgde deurenvan het Ge-
Z^e gemeentehuis werden ge-
JJ^d en de fcoe vrolijk naar
(Z^n wandelde...
Ii ?r klaarblijkelijk is dat ook

van het ambtena-
dat luistert naar de

[/"^"'Preskop mit Sjlaag-
ji."l'. De koe toerd binnenge-
)J? door een figurant die 'de
t», te boer van Dantken' uit-

dde. „Tja, ik denk, jebrengt
'n*0e naar het gemeentehuis,
C"" kan ze nog altijd terecht
<Zecretaresse, want ik heb ge-
:iJ'd dat jevoor die baan toch
Iq veel hoeft te kunnen...", zo
v geerde de 'boer', zijn onver-
)j ''te binnenkomst.

bleek goed geheim gehou-
u; tuant de 'oohs' en 'aa/is
l- ** niet van de lucht en de
ieZdte stoofuiteen toen dekoe»2,d binnengedreven, daarbij
e^ en kritisch oog gade gesla-
pt k

or een P°^itiea9cnt. maar
jiji °ieek ook al een verklede
iq 'e^aar. Ahoewel, zijn niet
t^'ijke alle politicagen-

Spreuk
*c^e°9 even een bekende Belgi-
leh leerspreuk: Laat de den-
\\l om naalden en ook ballen
*dgZ1' verstommen zachtken-
Svv°°'c de riieuwjaarsknal-
% 7"' dat met het weer te ma-
% neeft? Nou niet meteen op

sikken zout leggen hè!

De papegaai verblijft momenteel bij
een agent van de gemeentepolitie
van Maastricht. Tegen de dader van
deze mishandeling zal proces-ver-
baal opgemaakt worden. De officier
van justitiezal aan de handvan alle
gegevens bekijken of de Maastrich-
tenaar vervolgd wordt.

Van onze verslaggever

KERKRADE - De provincie ver-
wacht dat met de sanering van het
vervuilde voormalige Laurater-
rein in de wijk Hopel niet voor
1990 begonnen kan worden.

Dit omdat het onderzoek meer
tijd vergt dan was voorzien. Ook is
de verontreiniging groter dan aan-
vankelijk werd aangenomen.
Voorzitter Backhuys heeft dit na-
mens de begeleidingscommissie
bodemsanering Lauraterrein in
een brief meegedeeld aan de be-
trokken bewoners.

Mei
Er wordt.naar gestreefd, aldus de
brief, om in mei van dit jaar een
beslissing te nemen over de ma-
nier waarop er wordt afgegraven.
Voorwaarde daarvoor is wel dat
de resultaten van het aanvullende
bodemonderzoek en van het sane-
ringsrapport, waarin de verschil-
lende varianten worden vergele-

ken, voor die tijd beschikbaar
zijn.
Een vertragende factor is ook dat
het ministerie van VROM bij het
onderzoek en de sanering betrok-
ken wordt, aangezien de totale
procedure meer dan tien miljoen
gulden zal gaan bedragen. In con-
creto houdt ditook in datminister
Nijpels beslistop welke manier er
gesaneerd wordt.
Als deze beslissingeenmaal is ge-
vallen, moet er nog heel wat ge-
beuren voordat het afgraven
daadwerkelijk kan beginnen. Zo

moet onder meer de technisch
aanpak van de bodembewerkinj
en -verwijdering nader wordei
bekeken en moet de schade aar
beplanting en inrichting van par
ticuliere tuinen worden geta
xeerd.
Vervolgens dienen de eigenarei
van die tuinen allemaal schrifte
lijk hun medewerking te bevesti
gen, en moeten de te saneren per
celen ingemeten worden. Een be
langrijke stap tenslotte is de aan
besteding van de saneringswerk
zaamhëden.

Papegaai
mishandeld

Deze conclusie kan worden opge-
maakt uit cijfers van de Sociale
Dienst Heerlen. Want begin 1988
waren er nog 7800 cliënten van de
Sociale Dienst in Heerlen, aan het
eind van het jaar waren dat er wel-
geteld 7.728.

De Sociale Dienst kende in oktober
1985 meer dan 10.000 cliënten. Door
de leegloop van deWWV (Wet Werk-
loosheidsvoorziening) en de door-
stroming naar andere regelingen is
het aantal in de jarenerna sterk ge-
daald. „Maar het ziet ernaar uit dat
we nu een zekere stabiliteit hebben
bereikt. Ik denk dat het aantal nu
enige tijd gelijk zal blijven", aldus
directeur M. van Helden van de Ge-
meentelijke Sociale Dienst in Heer-

zoeken naar oplossingen van ach-
tergrondproblemen. Bovendien
kunnen we meer aan immateriële
hulp doen", verduidelijkt de direc-
teur.

Bij ongeveer eenkwart van de cliën-
ten van de Sociale Dienst bestaat
behoefte aan immateriële hulp. „De
helft van ons bestand bestaat uit
mensen die of langdurig werkloos
zijn of vanwege echtscheiding of
overlijden (emotionele redenen) op
een uitkering zijn aangewezen. Cir-
ca de helft van die mensen vraagt
ook immateriële ondersteuning.
Daar is echter onvoldoende ruimte
voor. Eigenlijk zouden we daar
graag nog meer tijd voor vrij maken,
maar dan zouden we twee maat-
schappelijke werkers erbij moeten
hebben."

LimburgsDagbladvoor Oostelijk Zuidlimburg
Donderdag 5 januari 198,9 "17

Koe



Heden hebben wij, na een kortstondige ziekte, af-
scheid genomen van mijn lieve echtgenote, zuster,
tante en nicht

Elfriede (Frieda)
Gerwin
echtgenote van

Leo Boogaard
Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.

Kerkrade: Leo Boogaard
Familie Gerwin
Familie Boogaard

6462 EV Kerkrade, 3 januari 1989
Kokelestraat 116
De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari
as. om 12.30uur in het crematorium te Heerlen, Im-
stenraderweg 10.
Bijeenkomst in het crematorium om 12.15 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

Frieda,
jij was een echte vriendin, vol humor en
wijsheid. In gedachten zul je bij ons blij-
ven.

Je gym- en reisgenoten
van de maandagavondclub

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van

mevrouw

Boogaard
Wij wensen haar man veel sterkte toe.

Bestuur en leden van
mandolineorkest „Napoli"

Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede, dat na een moedig gedragen lijden, nog vrij
plotseling, voorzien van de h. sacramenten, na een
rijk leven, in volle overgave, van ons is heengegaan,
in de leeftijd van 88 jaar, onze goede en zorgzame
vader, groot- en overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Peter Hubert Meels
echtgenoot van wijlen

Helene Meels-Schiffers
E. Peters-Meels
A. Peters
L. Goltstein-Meels
t G. Goltstein
L. Meels
E. Meels-Rómgens
J. Meels
M. Heinrichs
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Meels
Familie Schiffers

6461 BG Kerkrade, 3 januari 1989
Prins Bernhardstraat 18
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Jozef en Norbertus (O.L. Vrouwe-
straat), waarna begrafenis op de algemene begraaf-
plaats Schifferheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag tijdens de avondmisvan 19.00uur wordt de
overledene bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium. gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Kerkrade-Chèvremont, St.-Pieter-
straat 145: bezoekuren van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, geven wij u kennis, dat heden, plotseling
van ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel,
mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Karel Rijk
echtgenoot van

Agnes Schoonbrood
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Schinnen: Agnes Rijk-Schoonbrood

Elsloo: Anne-Marie en Theo
Peeters-Rijk

Heesch: Huub en Margret
Rijk-Stroomer
Jeroen, Sandra

Weustenrade: Jan en Marie-José
Rijk-Starmans
Claire, Suzanne

Bom: Gonnie en John
Reubsaet-Rijk
Karma, Ramona,
Tamara, Arjan
FamilieRijk
Familie Schoonbrood

3 januari 1989
Dr. Poelsstraat 15
6365 CH Schinnen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 7 januari om 11.00 uur in de dekenalekerk
van de H. Dionysius te Schinnen, gevolgd door de
begrafenis op der>k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Vrijdag as. om 18.45 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in eender rouwkamers van De Universele. Hoofdstraat
100, Hoensbroek; gelegenheidtot afscheid nemen,dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge- Ilieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Rectificatie
In de overlijdensadvertentie van

Thei Jacobs
echtgenoot van

Anna Gelissen
is per abuis de avondmis foutief vermeld.
Dit moet zijn:
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 6 januariom
19.00 uur in deVerrijzeniskerk, Potterstraat te Ge-
leen.

t
Bedroefd geven wij u kennis dat, na een langdurig
ziek-zijn, van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, op de leeftijd van 67 jaar, onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Pietje Koorn
weduwe van

Peter Andreas Tilmans
Brunssum: Mieneke en Jo Kel-Tilmans

Peter en VViliiia
André

Brunssum: Jan en Mieneke Tilmans-Stoffelen
Wendy, Nancy

Hoensbroek: Gertie en Ton Dragstra-Tilmans
John en Julia

Brunssum: Elly en Theo Driessen-Tilmans
Marco, Erwin

Brunssum: Jos en Truus Tilmans-Klee
Patricia, Claudia

Schaesberg: Leonie en Michel Dirks-Tilmans
Michel, Joyce

Brunssum: Anita en Arnold Franssen-Tilmans
Arnold jr., Ronny

Schinveld: Petra en Mare Pagen-Tilmans
Brunssum: Tante Lenie

Familie Koorn
Familie Tilmans

Brunssum, Jacintahof 3, 3 januari 1989
Corr.adres: Vijverstraat 38, 6443 XN Brunssum
De plechtige uitvaartdienst, waarna de begrafenis
is, zal plaatsvinden op zaterdag 7 januariom 13.00
uur in de kerk van de H. Vincentius a Paulo te
Rumpen-Brunssum.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum, alwaar dage-
lijks bezoekgelegenheid is van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Langs deze weg willen wij de huisartsen, specialis-
ten en verplegend personeel van het St.-Gregorius-
ziekenhuis, de fysiotherapeut en haar vriendin Cis
hartelijk bedanken voor alle goede zorg.

Kinderen Tilmans

t
Na persoonlijk afscheid te hebben genomen van
iedereen die hem dierbaar was, is heden van ons
heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader,
opa en broer

Rinus Jans
echtgenoot van

Netta Kleijnen
Hij overleed op de leeftijd van 64 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Geleen: N. Jans-Kleijnen
Vader van: Jessie en Wim

Annie en Wil
Henk en Roos
Huub en Ria
Sjef en Leonne
Jan en Angelika
Mariet en Bert
Josien en Theo

Opa van: Roy, Karin
Arne, Arjen
Patrick, Peggy
Anke, Susan
Roel, Ron
Davy, Sheila
Dennis
Anja, Sonja
Familie Jans
Familie Kleijnen

6163 CX Geleen, 4 januari 1989
Anjelierstraat 4
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari om
12.00 uur in de kerk van O.L. Vrouw van Altijddu-
rende Bijstand te Lindenheuvel-Geleen.
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake
gehouden tot intentie van de dierbare overledene
in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein; be-
zoek dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Met grote droefheid, doch ook metgrote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer, haar als lieve vrouw, goede
en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zuster,
schoonzuster, tante en nicht te hebben gehad, ge-
ven wij u kennis, dat heden, van ons is heengegaan,
voorzien van de h.h. sacramenten

Bertha
Noteboren-Otermans

echtgenote van

Leo Noteboren
op de leeftijd van 70 jaar.

In dankbare herinnering:
Puth: Leo Noteboren

Nieuwenhagen: Annie Noteboren
Jan Haan

Eijsden: Janen Jeanny
Noteboren-Gartener

Puth: Henk en Vita
Noteboren-Alofs

Schinnen: Carla en Hub
Vroomen-Noteboren

Groot-Genhout: Sjef en Annie
Noteboren-Wolfs

Obbicht: Wiel en Johanna
Noteboren-Idema

Spaubeek: Mia en Guus
Haverkate-Noteboren

Sittard: Jenny en Leo
Neissen-Noteboren

Brunssum: Aggie en Peter
Jacobs-Noteboren
De kleinkinderen
Familie Otermans
Familie Noteboren

4 januari 1989
Steenstraat 16
6155 KH Puth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zater-
dag 7 januariom 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Petrus Canisius te Puth-Schinnen, gevolgd door de
begrafenis op de r.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. "Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
Vrijdag a.s. om 19.00 uur, avondwake in voornoem-
de kerk.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; gele-
genheid tot afscheid nemen dagelijks 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.

t INa een intens en welbesteed leven van zorg en liefde, is heden, geheel on-
verwacht en veel te vroeg van ons heengegaan, in de leeftijd van 63 jaar,
mijn lieve man, onze goede en lieve vader, schoonvader, onze fijne opa,
mijn schoonzoon, onze broer, zwager, oom en neef

Jo Simons
> echtgenootvan

Lies Weijers
In dankbare herinnering:

Sittard: Lies Simons-Weijers
Sittard: Roel en Gertie

Nils, Sanne
Nijmegen: Ineke en Sjef

Bram, Joep, Kiki
Nieuwstadt: Marcel en Monique

Luc, Paul
Bom: Mariëlle en Will

Ruud, Peter
Sittard: Sylvia

Heerlen: Mw. M. Weijers-Vroomen
Familie Simons
Familie Weijers

6136 EN Sittard, 4 januari 1989
Baandert 75
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 7-januari as. om 11.00 uur in de dekenalekerk van St.-Petrus
(Grote Kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van vrijdag 6 januari as. om 19.00 uur, in de parochiekerk van de H.
Bernadette te Baandert-Sittard.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotselinge over-
lijden van de heer

Jo Simons
van 1974 tot 1986 wethouder van de gemeente Sittard

Zijn bijzondere en niet aflatende inzet, vooral voor het welzijnsbeleid,
blijft in onze dankbare herinnering.
Zijn echtgenote en kinderen wensen wij de kracht en sterkte toe diezij
thans zo hard nodig hebben.

Burgemeester en wethouders van Sittard

Met diepe verslagenheid moesten wij kennis nemen van het plotselinge
overlijden van

Jo Simons
Hij was de man dieop geheel eigenmenselijke wijze gedurende meer dan
twee decennia gestalte gafaan het eigene van het politiekeklimaat in Sit-
tard.
Een bijzonder harde werker alsraadslid, als wethouder en een man dieals
mens altijd voor iedereen openstond.
Onze gevoelens van medeleven gaan in het bijzonder uit naar zijn vrouw
Lieske, zijn kinderen, kleinkinderen en families.
Jo, je had nog zoveel van het nieuwe in Sittard willen meebeleven, het
mocht niet zo zijn.
Bedankt dat we je als mens hebben mogen kennen.

Het bestuur van Nieuw Sittard

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotseling
overlijden van onze oud-wethouder, oud-collega en vriend

Jo Simons
Zijn grote inzet, werklust en vriendschap zullen in onze herinnering blij-
ven.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Gemeenteraadsfractie
„Nieuw-Sittard"

Sittard, 4 januari 1989

Met grote droefheid vernamen wij het overlijden van onze oprichter, oud-
voorzitter en erevoorzitter, de heer

Jo Simons
Zijn sympathieke en warme persoonlijkheid, alsmede zijn grote inzet
voor onze vereniging, zullen bij ons in dankbare herinnering blijven.

Volkstuinvereniging Sittard

>"»"_""——__ai_i_a»a-aaa.■"—,a«Bi.......»««aa»a»»»»»»«»»»M.a».»a»»a»»»»»»«»"".»»»»»»«-^_

Dankbetuiging
Pap, u bent niet meer waar u wasr—u bent waar wij zijn.

De woorden van troost, de gewaardeerdeblijken van medeleven, in welke.
vorm dan ook, uw aanwezigheid in de kerk, de bloemen, enz., het deed (f
ons goed.
Gaarne betuigen we dan ook onze oprechte dank aan familie, vrienden,
bekenden en aan allen, die ons nabij stonden bij het zo plotselinge overlij-
den en de begrafenis van onze inniggeliefde man, pap en opa

Harie Derhaag I
Mevrouw M. Derhaag-Reynen
kinderen en kleinkinderen

' De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari as.
om 19.00 uur in deparochiekerk van de H. Martinus te Bom.

Dankbetuiging l
Voor de vele blijken van medeleven ondervonden bij de ziekte, het over- l
lijden en de begrafenis van mijn lieve man, onze goede vader en opa

Alex Sporck 11
betuigen wij u langs deze weg onze welgemeende dank.

E. Sporck-Vliegen
kinderen en kleinkinderen

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 7 januari as. om I
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Drievuldigheid te Schaesberger- I
veld te Heerlen.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van onze j
moeder en oma

Theresia
Houben-Haamann

Kinderen en kleinkinderen
Spaubeek, januari 1989
Dorpsstraat 82
De jaardienstzal worden gehoudenop zondag 8 januariom 11.30 uur in deß
St.-Laurentiuskerk te Spaubeek. p

De overvolle kerk en de vele bloemen en condoleances hebben ons diep *">ontroerd. Oprecht danken wij u voor deze gewaardeerde blijken van be- /">
langstelling en medeleven, die wij mochten ondervinden bij het overlij- \t
den en debegrafenis van mijn onvergetelijke echtgenote, onze moeder en
schoonmoeder

Christine M.J.
Janssen-Op den Kamp

Paul E. Janssen
Peter-Paul en Carina Janssen-Douffet

Bom, december 1988 ,lA.De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 8 januari 1989 Btfom 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te Bom. 0Ü———— —— a^H. I

t Maria Maessen, oud
91 jaar, weduwe van

Hubertus Thoma.
Maastricht. Corr.adres:
Weth. Vranckenstraat
F.3, 6227 CH Maas-
tricht. De uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden op vrijdag 6 ja-
nuari om 11.00 uur in de
kerk van St.-Petrus
Banden te Heer-Maas-
tricht. Er is geen condo-
leren.

tWillem Swakhoven,
oud 79 jaar, weduw-

naar van Maria Wal-
stock. Maastricht, Tsaar
Peterstraat 23A. Corr.a-
dres: Burgemeester
Pijlsstraat 65, 6224 VC
Maastricht. De uitvaart-
dienst zal plaatshebben
zaterdag 7 januari om
11.00 uur in de kerk van
H. Gulielmus te Ooster-
maas-Maastricht. Er is
geen condoleren.

Enige en algemene kennisgeving
T'

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons gaf, is, na
een werkzaam leven, vol zorg en toewijding voor
ons allen die haar dierbaar waren, heden onver-
wacht van ons heengegaan, onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

.^ .Paula GosewlCk
weduwe van

MathieU HodiamOnt
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 74-jarige leeftijd.

Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen

6163 JP Geleen, 3 januari 1989
B. Lemmensstraat 110
r-.,..- u i i aï. ....De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
zaterdag 7 januari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Barbara te Lindenheuvel-Geleen,
waarna de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene, zal een
avondmis worden opgedragen vrijdag 6 januariom
19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.

*m^^^^^^^^^^^—mi^m^^^^—^—^^m—M

__„„„„„„„„.„„„.„„„„„„„„.^^______.„,„..,.,_

Het is een jaargeleden datwij afscheid moesten ne-
men van onze onvergetelijke moeder, schoonmoe-
der en Oma

Anna
T

_
-in -I-» " jKockelkorn-Rrtzen

De jaardienstzal worden gehouden op zondag 8 ja-
nuari om 11.15 uur in de parochiekerk van St.-Pe-
trus Maria ten Hemelopnemingte Chevremont.

Namens haar
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

*j-
Na een zorgzaam leven, hebben wij heden, na te
zijn voorzien van deh.h. sacramenten der zieken, in
de leeftijd van 78 jaar, afscheid genomen van mijn
lieve echtgenoot, onze vader, schoonvader en opa

A
__

a/xlbert jK.rin££S
ö

echtgenoot van

Maria Wetzelaer
Kerkrade: M. Krings-Wetzelaer
Kerkrade: Gerda en Lou Amkreutz-Krings

Ellis en Gonnie
Familie Krings
Familie Wetzelaer

646iHZ Kerkrade, 3 januari 1989
Melchiorstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari as. om 12.00 uur in de parochie-
kerk St.-Catharina te Kerkrade-Holz, waarna aan-
sluitend crematie in het crematorium te Heerlen,
TmstenraHerwP<r inimsienraaerweg ïu.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren-
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Vrijdag 6 januari zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rlum > gelegen op het terrein van de Lückerhei-
deklimek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot
19 30 uur
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

.a»»»»»»>""a«a»a»a.»»...^ HHi....»""Mi....."i»»»»»»»»»»»»»»»»..."«i,Ta....""

i iDe eerste jaardienstvoor

Rudi Regterschot
, , . . , , _-.zal worden gehouden op zaterdag 7 januari

as. om 19.00 uur in de H. Hartparochie,
Nieuwenhagerheide.

Corrie Regterschot-Caenen
Petra en Torn

t g
Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor «j 'hij voor ons is geweest, berichten wij u, dat God v
den tot Zich heeft genomen, mijn inniggeliel',
echtgenoot, onze lieveen zorgzame vader, scho"1 jji
vader, opa, broer, zwager, oom en neef "hi<

Sjef Penders Jp
echtgenootvan 'fr

Octavie Bemong n>
Hij overleed in de leeftijd van 81 jaar, na een lief*
volle verzorging in de Odiliakliniek te Gele* i
voorzien van de h. sacramenten. J

Elsloo: M.H.C. Penders-Bemo"' \\
Elsloo: Alice Penders \
Elsloo: Mathieu Penders

Hulsberg: Mia Jennekens-Pende^
Theo Jennekens
Miriam en Jos
Ivo

Elsloo: Albert Penders
Lea Penders-Ummels
Renate, Wendy
Familie Penders
Familie Bemong

6181 HC Elsloo, 4 januari 1989
Jurgensstraat 19
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de beg'J
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari "11.00 uur in de Mariakerk te Elsloo. I)
Vrijdagavond om 18.30 uur wordt, na de uitsteH'^t»van het Allerheiligste, de h. mis gelezen, tot inl^tic van de dierbare overledene in de St.-Auglls \
nuskerk (oude kerk) te Elsloo. \
Er is geen condoleren. S<
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentra* *i
Daemen & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo; bezoek a K

' gelijks van 19.15 tot 20.00 uur. , 'r
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen- » ■>
lieven deze annonce als zodanig te beschouwd1 J

Na een leven, getekend door eenvoud, goedhc',
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is heden van ° j,
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus'
schoonzuster, tante en nicht

Ida Maria Peeters ]
echtgenotevan wijlen

Winandus Kitzen
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar.

Urmond: Wim Kitzen
Truus Kitzen-Rutjens
Monique, Wim

Urmond: Henriëtte Brouns-KitzeP
Karel Brouns
Sandra, Esther

Vaesrade: Tiny Kuipers-Kitzen
Hub Kuipers
Nicole, Robert

Vlissingen: Helena Blaas-Ritzen
Co Blaas
Marcel, Simon, Birgitte
Familie Peeters
Familie Kitzen

Urmond, 3 januari 1989
St.-Antoniusplein 41
Corr.adres: Rienstraat 10, 6129 JD Urmond
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debey
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 7 januari f.
10.30 uur in deSt.-Antpnius van Paduakerk te
mond-Oost. _
Vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis *jji
houden tot intentie van de dierbare overledene
voornoemde kerk.
Er is geen condoleren. f
De overledene is opgebaard in het mortuarium g
het ziekenhuis te Sittard; bezoek dagelijks
17.30 tot 19.00 uur. e
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. »
lieven deze annonce als zodanigte beschouwen^
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zenden guldens bedroeg, terugge-
vonden. Danny V. (33) uit Lummen
en Eric S. (29) uit Lommei zijn naar
Luik overgebracht, evenals JefP.
en Sylvian V., beiden uit Zonhoven.
De gerechtelijke diensten kwamen
de bende op het spoor na een mis-
lukte overval op een Securitas-geld-
transportwagen in Borgworm. De
bende probeerde een aantal weken
geleden de auto met enkele geweer-
schoten tot stilstand te dwingen. De
twee beambten in de geldautovuur-
den echter terug waarna de rovers
op de vlucht sloegen. Na afloop
konden de twee beambten zon
goed signalement van de overval-
lers geven dat men de verdachten
gedurende zestien dagen heeft kun-
nen observeren.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De politie van Luik,
Tongeren en Hasselt zijn erin ge-
slaagd de Belgisch-Limburgse 'Se-
curitasbende' deze week op te rol-
len. De bende heeft de afgelopen ja-
ren regelmatig geldtransporten
overvallen waarbij wapengeweld
niet werd geschuwd.
Bij huiszoeking is een gedeelte van
de buit van een overval van afgelo-
pen vrijdag, die enkele honderddui-

Na de overval in Borgworm besloot
de gerechtelijke politie tot actie
over te gaan middels een zestal
huiszoekingen. Daar vond men ge-
noeg bewijsmateriaal om tot arres-
tatie van de verdachten over te kun-
nen gaan.
De verdachten zijn alleen goede be-
kenden van de politie. Zij werden
eerder verdacht van overvallen op
postkantoren en banken.

Bewijs

door serve overhof Een dodelijk schot, naar later
zou blijken.

Vrienden beschuldigen
elkaar van moord

’Moederwildedatereeneindaanwerdgemaakt...’

gemaakt"

’Openbare.schoolheeftgeenfairekansgekregen’

Ben W Maasbracht
steunen omstreden

schooldirecteur

provincie

Streven om helft DSM-aandelen in Nederlandse handen te houden

Particuliere beleggers
genieten de voorkeur # De voorzitter van de Raad van

Bestuur van DSM mr. H. van
Liemt, gaf gisteren uitleg over de
strategie van het bedrijf in het
jaarvan de beursgang.

Van onze verslaggever
MAASBRACHT - In een gisteren
uitgegeven perscommuniqué heeft
het college van Maasbracht zich pal
achter directeur H. Backer van de
enige openbare school in die ge-
meente geschaard. Tijdens een col-
legevergadering die dinsdagavond
werd gehouden kwamen B en W tot
de conclusie dat de directeur van de
ouders van de kinderen 'geen faire
kans heeft gekregen om zich na een
moeilijke aanloopperiode van de
nieuwe school te bewijzen.

Het college onderstreept nadat deze
week 21 kinderen van de school
werden uitgeschreven en er slechts
drie overbleven het raadsbesluit
van 22 december jl. waarin Backer
onder bepaalde voorwaarden nog
zeker tot Pasen de kans krijgt om
zich te verbeteren.

B en W voeren een aantal oorzaken

Granaat tussen
hoop oud ijzer

De officiële handel in aandelen
DSM op de Amsterdamse Effecten-
beurs begint begint op maandag 6
februari. Dat is een carnavalsdag,
maar daar trekt het Limburgse con-
cern zich nietsvan aan. Gisteren gaf
de Amro-bank de bij de herplaat-
sing van de DSM-aandelen horende
prospectus uit, maar de definitieve
prijs van de aandelen staat daarin
nog niet vermeld. Die wordt pas op
24 januari bekend gemaakt, op de
dag dat de inschrijving op de aande-
len DSM wordt geopend. Binnen
een jaar wordt het tweede deel van
de aandelen DSM herplaatst. Een
derde en laatste tranche is niet uit-
gesloten.
Op een persconferentie werd giste-
ren nog eens benadrukt dat particu-
liere beleggers een voorkeursbe-
handelingkrijgen. De heer Hoogen-
dijk van de Amro zei dat er bij de
toewijzing op de inschrijvingen in
principe van wordt uitgegaan dat
particulieren zoveel mogelijk krij-
gen toegewezen.
Een aanzienlijk deel van de DSM-
aandelen zal in buitenlandse han-
den terecht komen, maar het stre-
ven is dat toch iets meer dan de helft
in Nederlandse handen zal blijven.
Over de sleutel voor de verdeling
van de aandelen wijdde hij verder
niet uit. Mocht echter de inschrij-
ving tegenvallen dan behoudt het
bankensyndicaat zich het recht
voor om eventueel tot 60 a 70 pro-
cent van de stukken naar het bui-
tenland te laten gaan.

HEERLEN - Volgens F. Hoogen-
dijk, lid van de Raad van Bestuur
van de Amro-bank, die de beurs-
gang van DSM coördineert, is de
overheid, oprecht van mening dat
DSM deprijs van 105 tot 118 gulden
per aandeel waard is. Die indicatie
van de uitgiftekoers is overigens
dinsdagavond laat en pas na moei-
zame onderhandelingen tussen de
Amrobank en de ministeries van
Economische Zaken en Financiën
tot stand gekomen, zo liet Hoogen-
dijk doorschemeren.

verhinderde dat door haar de sleu
tels uit de hand te grissen.

Belgisch trio hield
huis in grensstreek

Goedevangst van Maastrichtse politie
plotseling tevoorschijn bij het af-
graven van een hoop ijzer. Nie-
mand bij Raimetaal kon een ver-
klaring geven voor de herkomst
van het voorwerp. De explosie-
ven-opruimingsdienst is inmid-
dels ingeschakeld om het bedrijf
van het projectiel te verlossen.

MAASTRICHT - Raadselachtig
is de vondst van een granaat gis-
teren in Maastricht. Op het ter-
rein van Raimetaal, handelaar in
oud ijzer op het plaatselijke in-
dustrieterrein Bosscherveld,
kwam het voorwerp - waar-
schijnlijk een mortiergranaat -

Toen zij die niet wilde loslaten, stak
de man haar met een mes in hand,
waardoor het slachtoffer een slaga-
derlijke bloeding opliep. Tevergeefs
trachtte zij de aandacht van passe-
rende wagens te trekken. Toen de
dader echter bemerkte dat het hem
niet lukte met de invalidewagen
weg terijden, koos hij het hazenpad.

aan voor het feit dat de school vier
maanden na oprichting in haar
voortbestaan wordt bedreigd. Be-
halve een overtrokken opstelling
van de ouders noemt het college
ookverschil van mening binnen hel
onderwijzersteam. Een andere na-
delige factor zou zijn dat een atv-
kracht is opgeroepen om elders zijn
wachtgeldverplichingente voldoen.
Hoewel wordt onderkend dat Bac-
ker niet optimaal zijn werk doet, re-
lativeert het college deze constate-
ring door te stellen dat de directeur
aan vijf en de andere vaste leer-
kracht aan drie groepen les moet ge-
ven. Backer onthield zich gisteren
van elk commentaar en verklaarde
dat is afgesproken dat wethoudei
G. Peters als woordvoerder op-
treedt.

Een zegsman van de ouders ziet hei
persbericht van het college als eer
poging om de gemeente van schulc
vrij te pleiten.

„De ouders hebbenalles in het werk
gesteld om de school van de grond
te krijgen. Backer beloofde na aan-
vankelijke startproblemen beter-
schap. Toen na enkele maanden
geen verbetering optrad in zijn
functioneren hebben we het ver-
trouwen opgezegd. De grote fout is
geweest dat hij meteen een vaste
aanstelling heeft gekregen. Hij kor
echter goed toneelspelen", aldus
een van de ouders.

De sterke inmenging van de ouders
maakt het functioneren van de di-
recteur volgens de raad bijzondei
moeilijk. Het opzeggen van het ver-
trouwen in de directeur medio no-
vember ziet het college als 'een een-
zijdige inbreuk op gemaakte afspra-
ken. De ouders zouden namelijk
hebben toegezegd dat zij zeker tot
de Kerst pas op de plaats zouden
maken.

Overvallen
geldauto’s

opgelost

" Sim Klaassen van Raime-
taal wijst naar de zojuist ge-
vonden granaat. Hij durfde het
projectiel niet meer in zijn han-
den te pakken.
Foto:FRITS WIDDERSHOVEN

De komende jaren gaat DSM het di-
vidend over de aandelen verdeeld
over twee periodes betalen, in de
vorm van een interim-dividend en
een slotdividend. Het interimdivi-
dend bedraagt dan ongeveer een
derde van het slotdividend dat over
het voorgaande boekjaar werd uit-
gekeerd. Voor het boekjaar 1989 wil
DSM een dividend uitkeren van
minstens ’ 4,80 per gewoon aan-
deel, volgens beursdeskundigen
van de Amro is dan echter een divi-
dend mogelijk van ’ 5,50 per aan-
deel.

Dividend

Over de boekjaren 1983 tot en met
1987 steeg bij DSM de winst per ge-
woon aandeel van ’ 4,70 tot ’ 12,60.
Voor het boekjaar 1988 wordt zelfs
een winst per aandeel verwacht van
17,14, aldus DSM in de beurspros-
pectus. Het chemieconcern ver-
wacht over het boekjaar 1988 een
winstuitkering aan de staat te doen
van ’4,80 per gewoon aandeel,
naast een eenmalige uitkering van

’ 350 miljoen.

Overigens komt die winst bijna vol
ledig op het conto van de twee
grootste divisies, te weten kunst
stoffen en chemische produkten.

De goede vraag naar produkten van
DSM wordt weerspiegeld in de
winst diehet chemiebedrijf in de af-
gelopen jaren heeft gemaakt.

De mededelingen van Timmermans
waren overigens in tegenspraak met
de boodschap van DSM-bestuurs-
voorzitter Van Liemt in DSM Maga-
zine van december. In dat blad ging
hij nog uit van enige verzwakking
van de groei in 1989. Overigens kan
DSM volgens een taxatie van beleg-
gingsdeskundigen in 1989 zelfs een
nettowinst van ongeveer ’ 750 mil-
joen behalen.

komsten, aldus Timmermans

Van onze verslaggever

- De Maastrichtse
rrieentepolitie heeft met de aan-

-4 ."ding van drie criminele Belgen
~|5 goede vangst gedaan. Het trio

naast enkele recente misdrij-
J| |n Maastricht, al eerder in deJsische plaatsen Wonck en

| p8rée een vijftal overvallen te heb-
f -11 gepleegd, waarbij zij een slordi-J;, 250.000 Belgische Franken wis-

" ? te bemachtigen. Geld dat ge-
werd aan verdovendeNelen.

P de avond van de 30ste december
in de Elisabeth Strouvenlaan

f aandacht van een politie-pa-
v^ille getrokken door een gepar-
j r̂de wagen waarin drie mannen
L**l- De motorkap en het koffer-

ftt e' Dleken noS vers mdc vel"fte
l*h. Ook een van de inzittenden
,e* sterk naar verf te ruiken.

rbij bleek ook dat er een vals

Terwijl de politie de mannen hier-
over aan de tand voelde, passeerde
een persoon die de auto herkende
als het gestolen voertuig van zijn
broer. Deze werd snel erbij gehaald
en herkende zijn wagen op het eer-
ste oog. De drie mannen werden
aangehouden en zijn, na voorgelei-
ding aan de Officier van Justitie, in-
gesloten. Het zijn de 28-jarige T. B.
uit Herstal, de 25-jarigeE .L. uit de-
zelfde plaats en de 20-jarige J. v. H.
uit het Belgische Liersse.

contact was gelegd om de motor te
kunnen starten.

Op 29 december maakte een van de
daders zich schuldig aan een tasjes-
roof bij de bushalte voor ziekenhuis
Annadal. Een man vroeg de 74-jari-
ge M. v. B. en haar kennis nadere in-
formatie over een naburig verzor-
gingstehuis voor bejaarden, waarbij
hij opeens de tas uit haar hand
greep en er ijlings mee vandoor
ging. In de tas zat een beurs met

’ 172,-.

Tasjesroof

Het trio heeft inmiddels enkele mis-
drijven bekend. Op 26 december be-
dreigde een van hen de zwaar ge-
handicapte Maria van N. 's morgens
om 11 uur op de Annalaan in Maas-
tricht. Zij wilde in haar aangepaste
wagen wegrijden, maar de dader

Annalaan

In afwachting van hun berechting
c.g. overdracht aan de Belgische po
litie is het trio in verzekerde bewa
ring gesteld.

Op 30 december, de dagwaarop ze 's
avonds tegen de lamp zouden lo-
pen, sloeg het trio toe op bij de bus-
halte op de Clavecymbelstraat. Te-
gen 11.30 uur stopte een auto, waar
een man uit stapte die op de wach-
tende 50-jarige D.v.H. toeliep en
haar pardoes de schoudertas pro-
beerde af te rukken. Dit mislukte
doordat de draagriem het begaf. Na
de mislukte beroving sprong de da-
der in de auto en reed weg.

Werkloosheid verschilt nog wel per regio

Ook Zuid-Limburg
toont beter beeld

(ADVERTENTIE)

O&ÏI.ES

1/2 prijs
SCHOENMODE °^^^^^^_

Dat bedrag had volgens Timmer-
mans veel hoger kunnen zijn als
DSM niet 150 miljoen aan bijzonde-
re lasten kwijt was geweest. Dit jaar
kan volop worden geprofiteerd van
het vorige maand verworven Ameri-
kaanse bedrijf Polymer Acquistion
en eventueel kan een beursintro-
ductie van DAF, waarin DSM voor
16 procent deelneemt, nog zorgen
voor een aardig bedrag aan extra in-

A.P. Timmermans, lid van deRaad
van Bestuur van DSM, acht het mo-
gelijk dat de winst van DSM over
1989 nog hoger zal uitvallen dan de
winst over vorig jaar. De winst van
DSM bedroeg in 1988 ongeveer 600
miljoen gulden.

Winst

Bescherming

Het bestuur van DSM heeft die drei-
ging afgewend door de mogelijk-
heid open te houden in voorkomen-
de gevallen preferente aandelen te
plaatsen tot honderd procent van
het geplaatste aandelenkapitaal.
DSM is overigens als structuurven-
nootschschap al beschermd en
heeft bovendien prioriteitsaande-
len. De beschermingsmaatregelen
zijn broodnodig, zo is de laatste tijd
gebleken. Alleen al de aankondi-
ging van privatisering van DSM
bracht heel wat buitenlandse ge-
moederen in beweging.

Overigens heeft het chemieconcern
al beschermingsmaatregelen getrof-
fen tegen een ongewenste overna-
me. Met name omdat DSM voor de
Nederlandse staat het aardgas be-
heert, vormt het concern mogelijk
een aantrekkelijke prooi voor bui-
tenlandse investeerders.

krijgen, maar volgens het Liof is de
vrees niet gerechtvaardigd dat de
relatief gunstige ontwikkelingen nu
wel eens tegen Limburg gebruikt
kunnen worden. Drs J. Palmen,
plaatsvervangend directeur van de
industriebank, zei gisteren in een
reactie dat de cijfers genuanceerd
bekeken moeten worden.
„Het gaat gelukkig beter met de
provincie, en in Zuid-Limburg is de
situatie minder slecht. Maar werk-
loosheidscijfers zeggen ook niet al-
les", aldus Palmen. Hij wees er on-
der meer op dat de regionale com-
ponent in de Oostelijke Mijnstreek
en de regio Maastricht nog steeds
hoog is. „Het is nietvoor niks dat de
IPR-premie vanaf 1 januari alleen
nog maar te krijgen is in Zuid-Lim-
burg."

P. Jonkers en
G. van Tillo
hoogleraar

UTP Heerlen

houding van zijn vroegere mak
ker. „In zijn plaats zou ik hetzelf
de doen. Hij staat erg sterk!"

MAASTRICHT - Wie van een
Maastrichts vriendenspan vuur-
de op 17 maart in het Belgische
grensplaatsje Veldwezelt een do-
delijkekogel af op de in bed lig-
gende 61-jarige ex-croupier Har-
ry K? Deze vraag vormde giste-
ren de inzet van een bijna zeven
uur durende rechtzitting in
Maastricht. „Twee gezworen ka-
meraden staan hier met hun ver-
klaringen lijnrecht tegenover el-
kaar. Zeker is dat één van jullie
er onder uit wil", zo kapittelde
president mr J. Nolet twee jonge-
mannen die vóór hem stonden.
Beiden gaven geen krimp.

Bloed
„Ik zag hém daar staan met het
geweer in de handen", bezwoer
H. gisteren in de Maastrichtse
rechtszaal, wijzend op zijn
vriend. Even later sprak deze de-
zelfde woorden, op zijn beurt
wijzend naar H. Op één punt we-
ken beider verklaringen van el-
kaar af. H. beweerde dat hij
bloed had zien spuiten uit het
hoofd van het slachtoffer, S.
hield het er op slechts een plas
bloed te hebben gezien.Volgens haar zoon zou devrouw

de aankoop van een vuurwapen
voor haar rekening nemen en de
moordenaar uiteindelijk belonen
met tien- tot vijftienduizend gul-
den. Met dit 'aanbod' ging de
zoon in de kring van vrienden en
bekenden op zoek naar iemand
die daarvoor zou zwichten. Eén
knaap ging uiteindelijk mee naar
Chaudfontaine om daar bij het
casino een geschikte 'lokatie' te
zoeken. Na twee verkenningen
echter zwaaide hij af.

VEILEN - Ook per regio laat de
6b in Limburg
L^ beeld zien. Noord-
%, HfS zit al vanaf 1985 onder het
H..eU)k. gemiddelde en dat ver-
\l\ neemt dit jaarnog(in positieve
51 e toe. Ook Midden-Limburg heeft
L^^ele jarenrelatief minder werk-
htjt ** dan landelijk gemiddeld, zij
W^as vanaf 1986; maar de situatie
(j ( °etert daar veel sneller dan in
lij^d-Limburg, zodat Midden-
v^/t>Urg met een positief verschil
% 26 procent in 1989 het gunstigst
L- kt

laat zo langzamer-
"■* ook een beter beeld zien, maar

honaantal werklozen blijft duidelijker dan landelijk gemiddeld (met
%\ "regionale component van 1,5%tyjaar tegenover 2,3% in 1988). De
itw/^Ujke Mijnstreek schommelt
Wyj^enteel rond het nulpunt, ter-
%]°olc e re6i° Maastricht aan-
M^XlJk vooruit gaat. Vorig jaar stak
*i(»L^tricht en omstreken ten op-

? 7 van het landelijke gemiddel-
vtjj*^lfs slechteraf dan de Oostelijke

Dit jaar verwacht het
V dat de twee regio's op eenzelf-

(j0 lveau zullen uitkomen.

C^el het CBS in 1989 voor het
V) cijfers over dewerkloosheid in
Staand gaat verstrekken, houdt
feg^TlL voorlopig nog vast aan de

'e hvns van de arbeidsbureaus.
'isjj tijven ook nodig, want de sta-
JW 'gaan de situatie niet perregio<o^lltsen.
tajT bekend ligt het echte werk-

een stuk lager dan
'ficiële, vanwege de 'bestands-
lnB in de bakken van de ar-

[H. sbureaus. In Nederland wordt
'o* '°g uitgegaan van 670.000 werk-
je' maar de cijfers van het CBS

k^On naar verwachting circa
-*jft laSer uitkomen. Onduidelijk

tïijfijt.ecnter hoeveel lager de (echte)
\rt S er provincie of per rayon
\arfu zyn> volgens de maatstaven\^an het CBS zich gaat bedie-

Vervolg van pagina 1

Nuance
Nït ;gl9nate werkloosheidscompo-N e in Limburg altijd gebruikt

*tra ge iden uit Den Haag te

Aan die universiteit promoveerde
hij in 1987 op een proefschrift over
de kwalitatieve methode in de gods-
dienstsociologie. Van Tillo is sinds
1983 aan de UTP verbonden en zal
als hoogleraar onderwijs geven in
de godsdienst- en pastoraalsociolo-
eie.

Van Tillo (51), geboren in het West-
brabantse dorp Halsteren, is pries-
ter van het bisdom Haarlem. Van
1975 tot 1983 was hij verbonden aan
het sociologisch instituut van de
Rijksuniversiteit te Utrecht.

HEERLEN - Dr P. Jonkers en dr G.
van Tillo zijn benoemd tot hoogle-
raar aan de Universiteit voor Theo-
logieen Pastoraat (UTP) in Heerlen.
Hun benoeming is 1 januari inge-
gaan. Jonkers (34), die sinds 1983
aan de UTP (toen nog HTP) verbon-
den is, is hoogleraar in de wijsgerige
antropologie. Hij is geboren in
Eindhoven.ln 1982 promoveerde
Jonkers in Leuven tot doctor in de
wijsbegeerte op een proefschrift
over Hegel.

De 25-jarige stiefzoon van het
slachtoffer, W. H., hield daarmee
vast aan een koerswijziging van
enkelemaanden geleden toen hij
zijn aanvankelijke bekentenis
plotseling had ingetrokken en
even onvoorzien zijn boezem-
vriend P. S. (27) de moord in de
schoenen had geschoven.
Schijnbaar onbewogen liet deze
gistermorgen de opnieuw aan
zijn adres uitgesproken beschul-
digingen langs zich heen gaan
om 's middags echter als welbe-
spraakte getuige elke vorm van
schuldver van zich af te werpen.
H. zei begrip te hebben voor de

Zoals hij had gedaan in alle fasen
van het onderzoek door politie
en justitie schilderde H. gisteren
zijn 45-jarige moeder af als dege-
ne die tot moord op haar tweede
echtgenoot had aangezet. Maan-
denlangzou zij bij haar zoon heb-
ben geklaagd over een slechte
behandeling. Bij herhaling ook
zou zij bij er bij hem op hebben
aangedrongen dc man „op terui-
men". Verdachte H. gisteren: „Ik
kon ten lange laatste niet meer
tegen dat gezeur. Ze was zo op-
dringerig, elke dag weer... Zij
wilde dat er een eind aan werd

’Opruimen’

Vervolg
De rechtbank besloot bij het na-
deren van de avond de behande-
ling te schorsen tot volgende
week dinsdagmiddag. Dan wil zij
ook ambtshalve patholoog-ana-
toom drs Voortman van het ge-
rechtelijk laboratorium horen.
Diezelfde dag wordt 's morgens
de zaak behandeld tegen de
vrouw die van uitlokking tot
moord wordt verdacht: echtge-
note van het slachtoffer en moe-
der van verdachte H. Woensdag
volgt dan in beide zaken het re-
quisitoir van officier van justitie
mr J. Nabben.

verklaarde H. gisteren. H.'s moe-
der had echter een opdracht
meegegeven die „onder alle om-
standigheden" moest worden
uitgevoerd. Zij wilde geld, siera-
den en pandbrieven zo snel mo-
gelijk uit de woning zien wegge-
haald. Terwijl het tweetal daar-
mee in verspreid liggende ver-
trekken bezig was, klonk plotse-
ling een schot in de slaapkamer.

„Toen het het hondje op mijn
roepen niet kwam aanrennen,
begreep ik dat ook Harry niet
thuis moest zijn. Voor ons allebei
was dat een hele opluchting", zo

croupier binnen. In een sporttas
droegen zij zowel een ingekort
geweer als twee maskers mee,
het ene voor „eventualiteiten",
het andere om onherkenbaar te
zijn voor bovenburen, mochten
deze in hun gezichtsveld komen.

Met S. kwam het tot betere af-
spraken, zo wilde H. gisteren
doen geloven. Samen stapten zij
op 17 maart met de sleutel van
H.'s moeder de woning van de
kort tevoren gepensioneerde
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Temidden van allen die hem zo dierbaar waren, is
heden zacht en kalm in de vrede van Christus van
ons heengegaan, voorzien van het h. sacrament der
zieken, op de leeftijd van 63 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, broer, schoonbroer, oom en
neef

Willem Joseph
Dortants

echtgenoot van

Johanna Helena Schmitz
De diepbedroefde familie:

Landgraaf: J.H. Dortants-Schmitz
Grevenbicht: Marlou en Rob

Landgraaf: Karin
Familie Dortants
Familie Schmitz

6374 TR Übach over Worms, 4 januari 1989
Burg. Geuljansstraat 6
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari as. om 11.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Theresia en Don Bosco te Laura-
dorp, waarna aansluitend de crematie zal volgen in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, alwaar vanaf 11.10 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Vrijdagavond wordt om 19.00 uur in voornoemde
kerk de overledene bijzonder herdacht in de
avondmis.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
mer te Nieuwenhagen, Beuteweg 32. Bezoektijd
dagelijks tussen 18.00 en 18.15 uur.
Voor vervoer naar het crematorium is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willenbeschou-
wen.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het
onverwachte overlijden van de heer

W.J. Dortants
voorzitter van de Raad van Toezicht.

In hem verliezen wij een kundig bestuurder en een
goede vriend. Zijn inzet voor onze Coöperatie was
groot en zullen wij niet vergeten.

Bestuur en Raad van Toezicht
Rabobank Übach over Worms

Wij zijn getroffen door het plotselinge overlijden
van de heer

W.J. Dortants
voorzitter van de Raad van Toezicht.

Een goede bestuurder is van ons heengegaan. Wij
zullen hem niet vergeten.

Directeur en medewerk(st)ers
Rabobank Übach over Worms

Wij zijn diepgetroffen door het toch nog onver-
wachte overlijden van onze oud-directeur, de heer

J.W. Dortants
Wij zullen hem nog lang blijven gedenken en wen-
sen zijn echtgenote en kinderen veel sterkte toe.

Schoolbestuur St.-Theresiastichting,
team M.R. en oudercomité
van de basisschool O.L.V. Lauradorp

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden
vredig van ons heengegaan, in de leeftijd van 71
jaar, onze goede vader, schoonvader, opa, broer,
neef en vriend

Johannes Wegh
echtgenoot van wijlen

Maria Anna Hamers
Geleen: Herman en Annie Wegh-Blezer

Marcel
Wijlre: Cor en Bertie Wegh-van Ooijen

Jessica
Kerkrade: T. Welters

Familie Wegh
Familie Hamers

6466 RV Kerkrade. 3 januari 1989
Narcisstraat 4
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 7 januari as. om 10.00 uur in de parochie-
kerk St.-Martinus te Kerkrade-Spekholzerheide,
waarna aansluitend begrafenis op het r.-k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag 6 januari zal de overledene bijzonder wor-
den herdacht tijdens de avondmis van 19.00 uur in
bovengenoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

De grote verbondenheid en de vele condo-
leances, bloemen en h.h. missen bij het
overlijden en de crematie van onze lieve
zoon en mijn broer

Robby Smeets
waren een weldaad voor ons.
Dit en de herinnering aan zijn spontane le-
vensblije inslag, waarmee hij zoveel men-
sen heeft aangeraakt, geven ons de kracht
verder te gaan.

Frans, Karin en
Léon Smeets

Landgraaf, januari 1989
De zeswekendienst zal plaatsvinden op za-
terdag 7 januari om 19.00 uur in de H. Hart
van Jezuskerk te Nieuwenhagen.

f
Het is alweer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons
zo dierbaar was

Toon Zeevaarders
Mevrouw Zeevaarders-Ritzen
kinderen en kleinkinderen

De plechtige eerste jaardienst zal worden
gehouden op zaterdag 7 januari om 19.00
uur in de kerk van de H.H. Engelbewaar-
ders te Geleen-Lindenheuvel.

I f
Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het toch nog vrij onverwachte
overlijden, na een geduldig gedragen ziekte, op de
leeftijd van 63 jaar, van mijn lieve man, vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Jan Hubert Haenen
echtgenoot van

Johanna Catharina Bachaus
In dankbare herinnering:

Bingelrade: J.C. Haenen-Bachaus
Echt: Marianne en Jos

Yvonne
Vivian
Familie Haenen
Familie Bachaus

Bingelrade, 3 januari 1989
Viel 3
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan St.-Lambertus te Bingelrade, gevolgd
door de begrafenis op hetr.-k. kerkhof aldaar.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis ter intentie
van de dierbare overledene in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mijn man, onze papa en opa is opgebaard in de
rouwkapel van het St.-Gregoriusziekenhuis te
Brunssum; bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

\ t "
Nooit klagend, nooit vragend
Zijn lasten in stilte dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een liefdevolle verzorging in Schuttershof te
Brunssum, is voorzien van de h. sacramenten, op
80-jarige leeftijd van ons heengegaan, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer,
oom en neef

Sjohnie Bok
weduwnaar van

Anna Mulders
Bunde: Bep en Ton Neijenhof-Bok

Rob en Vivian
Mare en Monique

Maastricht: Riet Bok
Rogér en Astrid
Patrick en Nancy

Nieuwenhagen: Lies en John Niels-Bok
Johnny en Jeanny

Treebeek: Resi en Hub Kleijnen-Bok
Jimmy
Familie Bok
Familie Mulders

Brunssum, 4 januari 1989
Corr.adres: Horizonstr. 64, 6446 SG Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 7 januari om 9.00 uur in de kerk van de H.
Rozenkrans te Treebeek-Brunssum, waarna om
10.30 uur de crematieplechtigheid is in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondmis heden donderdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen van Sjohnie in het
uitvaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

I t
Vanmorgen is, na een geduldig gedragen lijden,
mijn lieve man, onze vader en opa overleden.
In stilte heeft hij afscheidgenomen, gesterkt door
de h. sacramenten.

Konstanz Johann de Wit
echtgenoot van

Aleida Nelissen
Hij werd 74 jaar.

Aleida de Wit-Nelissen
Fien en Hans Zühlke-de Wit
Monique, Janine
Jo en Teresa de Wit-van den Anker
Bas
Corry en Ton Janssen-de Wit
Michel, Raphaël
Marijke en JosKisters-de Wit
Etienne, Yvette, Julien

3 januari 1989
Corr.adres: Dr. Schaepmanstraat 54
6444 XZ Brunssum
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 7 januari 1989 om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St. Barbara te Treebeek-Brunssum, waar-
na begrafenis op het r.k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in
de kerk vanaf 10.00 uur.
In dekapel van hetklooster der Missiezusters, Zon-
nestraat 3 te Treebeek, zal op 6 januari 1989 om
19.00 uur te zijner intentie een avondmis worden
opgedragen.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken
van deelneming ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van onze
dierbare oom

Hoeberth Wijnen
betuigen wij u onze oprechte dank.

Nichten en neven Wijnen

De plechtige zeswekendienst zal
worden gehouden op zondag 8 janua-
ri 1989 om 11.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Terwinselen.

Vandaag is het een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn onvergetelijke man en
onze lieve papa

Piet Meuwissen
Marij Meuwissen-Willemsen
Thom en Iris

Tot intentie daarvan zal de jaardienst worden ge-
houden op zondag 8 januari as. om 10.30 uur in de
kerk te Sweikhuizen.

' t
Dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft
is tot onze droefheid geheel onverwachts, na een le-
ven van zorg en aandacht voor allen die hem dier-
baar waren, van ons heengegaan, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Jozef Maxie Griens
echtgenoot van

Geertruida Wilhelmina
Lebbink

Hij overleed op de leeftijd van 72 jaar.
Heerlen: G.W. Griens-Lebbink

Oss: Jos en Alaide
Mirko, Roger

Oss: René en Maria
Manon, Rémy, Janine

Heerlen: Ria en Frans
Maartje, Jasper

Boxmeer: Jean en Wilmy
Odijk: Monique en Don

Tommy
Familie Griens
Familie Lebbink

6417 VL Heerlen, 4 januari 1989
Petroniusstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 7 januari om 13.00 uur in de parochiekerk
van de H. Moeder Anna, Bekkerveld te Heerlen,
waarna crematie om 14.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondwake vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze 'annonce als zodanig beschouwen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke
condoleances, bloemen, h.h. missen en
begeleiding naar de laatste rustplaats
van mijn lieve man, onze vader, schoon-
vader en opa

Josef Eij gelshoven
M. Eijgelshoven-Mingers
kinderen en kleinkinderen

Rimburg, januari 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden
gehouden op zondag 8 januari 1989 om
10.15 uur in de parochiekerk van de H.
Drievuldigheid te Rimburg.

In plaats van kaarten
t

Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te be-
danken voor devele blijken van medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de begrafenis van onze
lieve moeder en oma

Marie
Bouwman-van Erp

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 8 januarias. om 11.15 uur in de parochie-
kerk St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-Brunssum.

Jij was mijn liefde.
Jij was de rots.
Jij was mijn alles.
Jij blijft mijn trots.

Op 31 december was het eenjaar geleden
dat wij afscheid moesten nemen van
mijn lieve man, onze zoon, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef

Frans Weerts
S. Weerts-Wouters
Familie Weerts
Familie Wouters

De plechtige eerste jaardienstzal worden
gehouden zondag 8 januari 1989 om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Mauri-
tius te Schin op Geul.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn lieve zus, onze tante en nicht

Maria Ramaekers
betuigen wij u onze oprechte dank.

Mevrouw L.H. Nijssen-Ramaekers
en kinderen

Hoensbroek, januari 1989

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 8 januari as. om 11.00 uur in de St.-Jozef-
kerk te Passart-Hoensbroek.

Voor uw blijken van medeleven betoond bij het
overlijden en de uitvaartdienst van

G. v.d. Wal
betuigen wij u onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen V.d. Wal
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 7
januari om 19.00 uur in de Heilige Familiekerk,
Veldstraat, Landgraaf.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van belangstelling tij-
dens de ziekte, het overlijden en de begrafe-
nis van onze dierbare overledene

Gertrud Kessels-Olfen
heelhartelijk dank.

J.H. Kessels
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 8 januari 1989 om 11.00uur
in de kerk van de HeiligePetrus en Paulus te
Schaesberg-Landgraaf.

Dankbetuiging
Voor uw bewijs van deelneming ontvangen na het
heengaan van mijn lieve man, vader en opa

Kees Möller
betuigen wij u onze oprechte dank.
Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht, was ons een
grote troost en zal een dankbare herinnering blij-
ven.

L.M. Möller-van Waterschoot
Jan Möller
Romano

Brunssum, januari 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 7
januariom 18.00 uur in de parochiekerk van de H.
Geest te Brunssum-Noord.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij het
overlijden van

Gerrie
Prevo-Quaedvlieg

betuigen wij bij deze onze hartelijke dank.
Jo Prevo
Familie Quaedvlieg
Familie Prevo

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 7 januariom 19.00 uur in de
parochiekerk van de H. Jozef te Waubach-
Groenstraat.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de crematie van mijn
lieve echtgenoot, onze vader, grootvader en over-
grootvader

J.A. Smeets
echtgenootvan

M. Geerssen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

M. Smeets-Geerssen
kinderen en kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, januari 1989
Een speciaal woord van dank aan dr. Roos, pastoor
Cordewener en de broeder van het Groene Kruis,
familie en bekenden.
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 7
januari om 19.00 uur in de parochiekerk van de
Langeberg te Brunssum.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de crematie
van onze dierbare vader,- schoonvader en opa

Max Brouwers
weduwnaar van

Elisabeth Huits
betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen
Simpelveld, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 7 januari as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Simpelveld.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze moeder en
oma

Agnes
Mulders-de Boer

zal plaatshebben op zaterdag 7 januari as. om 19.00
uur in de parochiekerk St.-Jozef te Heerlerbaan-
Heerlen.

Kinderen en kleinkinderen

Daar het mij onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
ik mocht ontvangen bij de begrafenis van mijn lie-
ve echtgenoot

Lei Latten
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

Doortje Latten-Hesseling
Winthagen, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op 7
januari 1989 in deparochiekerk van de Moeder van
Altijddurende Bijstand te Kunrade.

Wij danken u heel erg hartelijk voor de over-
weldigendebeangstelling, devele condoléan-
cekaarten, de fijne brieven, de talrijke bloe-
men, de stemmige zang en de gulle gaven
voor heilige missen bij het heengaan van mijn
lieve en zorgzame echtgenote, onze allerlief-
ste mamma en oma

Fien Gulpers-Mulders
Uw medeleven was een grote steun voor ons.

Jef Gulpers
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 7 januari 1989 om 19.00 uur in
de parochiekerk van Maria Hulp der Christe-
nen te Nieuwenhagen.

"a_aa_aaaa»aaaaaaaaaa.__aaa—aa>pa_>a»aaaaaaaaa.iiaaaaaaaaaaaaaaaa>aaa»»»»»a>a—

Dankbetuiging
Graag willen wij iedereen bedanken die, op we g
wijze dan ook, blijk van medeleven heeft getoo f
bij de ziekte en het overlijdenvan onze goedem \
der en oma

Maria Elisabeth k
Pelzer-Houben '

Heel hartelijk dank.
Kinderen Pelzer

De zeswekendienst wordt gehouden op zaterda
januarias. om 19.00uur in de parochiekerk van'
H. Hart van Jezus te Schandelen, Meezenbroeli
weg 114, Heerlen.

Hiermede willen wij u danken voor de warme I
langstelling en medeleven, ons betoond bij 'overlijden en de begrafenis van onze lieve moed
schoonmoeder en oma i»,

Maria Elisa Jvan den i.
Bosch-CobbenhagenJ

Kinderen en kleinkinderen "
tl

Valkenburg, januari 1989 lp

De plechtige zeswekendienst wordt gehouden'c
zondag 8 januari as. om 10.00 uur in de paroch
kerk van de H. Joseph te Valkenburg-Broekhert

in

>Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk,\
bedanken voor de vele blijken van medeleven <icwij mochten ontvangen bij de begrafenis van m1j
dierbare echtgenote, onze moeder, schoonmoeil 0ien oma ,

Gertrud {
Dijkstra-Melchers ï

s
betuigen wij hierdoor onze hartelijke dank.

Dhr. Dijkstra
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudl
op zaterdag 7 januari as. om 19.00 uur in de W'
van Maria Hulp der Christenen te Nieuwenhage'

I 'Dankbetuiging f.
Voor de grote belangstelling en het medeleven » n
wij van u mochten ontvangen, bij het overlijden' n
de crematie van mijn onvergetelijke vrouw, ort l
moeder, schoonmoeder en lieve oma f

Maria Hebertina
Jozefina Douven

betuigen wij hierbij onze hartelijke dank. >
Hr. P. Derix L
kinderen en kleinkindere'

Moeder zal bijzonder worden herdacht in de zes*
kendienst, welke zal worden gehoudenop 7 janUJ
1989 om 19.00 uur in de H. Catharina te Kerkrat
Holz.

Dankbetuiging l
Voor uw bewijs van deelneming ontvangen na J[ *heengaan van mijn lieve vrouw, onze pleegmoedr_
en pleegschoonmoeder 'a

Mien Lemlijn-Arts ;
betuigen wij langs deze weg onze hartelijke dan*|>
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in ' 3vorm van bloemen, was ons een grote troost en'j
een dankbare herinnering blijven. 3.

Albert Lemlijn k
Frans Kamps 1
Kitty Kamps-Tevis r.

De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag
januari 1989 om 19.00 uur in de parochiekerk v
de H. Remigius te Klimmen.

BaaaaaaaaaVaaa^BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWßaaaaaaaßaaaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaßa*»^^,
Voor uw zeer gewaardeerde blijken v*)j
deelneming, ons betoond bij het over' 1

den en de begrafenis van mijn zuste
onze schoonzuster en tante

Marie Martens
weduwe van

Jacob Kleuskens
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Martens
Familie Kleuskei» 5

Sittard, januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal wordÊ

gehouden op zaterdag 7 januari as. <£18.00 uur in de „Grote Kerk", de St.-f*
truskerk te Sittard.

>
Het is alweer een jaar geleden dat wij afscn ■moesten nemen van mijn allerliefste man en °p

lieve papa

Ben Doors ,jj
ledereen die Ben nog eens wil gedenken, kan —doen op zondag 8 januari 1989om 9.30 uur in de
therinakerk te Ulestraten.

Ans Doors
Ralf, Ellen

Ulestraten, januari 1989 ,

JL.Klementine Mer-t tens, oud 95 jaar, we-
duwe van Wilhelmus
Geurts. 6222 TM Maas-
tricht, Kasteel Mont-
fortstraat 1. De uitvaart-
dienst zal worden ge-
houden zaterdag 7 ja-
nuari om 10.30uur in de
parochiekerk van St.-
Antonius van Padua te
Nazareth-Maastricht.
Er is geen condoleren.

iA Modehuis Baks
M/pJm^ Uw adres voor exclusieve damesmode

IBfSE.ZOENS-,""^ OPRUIMING
10 - 20 - 30 - 40% KORTING
(uitgezonderd de nieuwe collectie)

Ook uw adres voor grote maten 36-60 en rouwkleding.

Donderdag koopavond tot 21.00 uur.
Heerlen, Dautzenbergstraat 39, tel. 045-715806
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MEIJEL - Het Koninklijk Besluit
dat het gebruikvan agrarische gron-
den rondom het natuurgebied de
Groote Peel op de grens van Bra-
bant en Limburg aan regels bindt,
moet niet worden beschouwd als
een dictaat waar precies in staat wat
wel en wat niet mag. Op gemeente-
lijk niveau zal een afweging moeten
plaatsvinden van de belangen van
de boeren in het gebied en de na-
tuurwetenschappelijke waarde van
de Peel.
Dit zei mr. A. de Weerd, de Bra-
bantse directeur Landbouw, Natuur
en Openluchtrecreatie van het mi-
nisterie van landbouw en visserij
woensdagavond in Meijel op een
voorlichtingsbijeenkomst voor boe-
ren uit deomgeving van de Groote
Peel. Begin deze week werd bekend
dat deKroon heeft besloten om het
gebruik van agrarische gronden

Hoge ambtenaarLandbouw:
’Koninklijk Besluit

buitengebied Peel
is geen dictaat’

rondom de Peel in het kader van de
wet ruimtelijke ordening aan voor-
waarden te binden. Zo zijn voortaan
in een bufferzone van zeshonderd
meter vergunningen nodig voor
drainage, beregening en het scheu-
ren van grasland.
„Dat wil niet zeggen datvoortaan al-
les is verboden. De gemeenteraden
zullen elke aanvraag voor een ver-
gunning moeten beoordelen en die
procedure kent allerlei waarbor-
gen", aldus De Weerd. De boeren
moeten er volgens hem voor waken

Internaten Maastricht
leveren 51 plaatsen in

Directie Jeugdbeleid op bezoek

van onze verslaggever

pUCK/WEERT - De Limburgse politie en - zij het in
N mindere mate - ook de politie in Noord-Brabant heb-
Fl* grote voorsprong veroverd op het stuk van handha-

van de milieuwetgeving op de rest van het land. Op
e* gemeentelijk politiekorps in Maastricht na zijn daar-
?or bij alle korpsen al politiemannen en -vrouwen dielch met een getuigschrift 'Natuur, milieu en wetgeving'
de hand milieuspecialist mogen noemen. In totaal heb-

*n in twee jaartijd al meer dan honderd politieambtena-
-611 in Limburg daarvoor met succes een cursus gevolgd.

Als de politiek wil dat we ook aan
milieuhandhaving gaan doen moe-
ten ze ons daarvoor eerst de midde-
len maar aanreiken."

Schrille tegenstelling tot de
situatie in Limburg

J?*. bijvoorbeeld de uitlating vanUtiewoordvoerder Klaas Wilting
I de politie in Amsterdam: „Wij
■? al blij als we de ordehandha-
i 8 en de criminaliteitsbestrijding
"kunnen.

Qral in de grote steden van het
r[| is de politie huiverig om de
r*l al overmatige werkdruk nog
hs met milieutaken te verhogen.

De coördinatie bij opleiding tot po-
litie-milieuspecialist is in Limburg
in handen van adjudant H. Hen-
drix van het Weerter gemeentelijk
politiekorps. Hij heeft daarbij alle
steun van zijn collega adjudantLeo
Lutgens van de rijkspolitie Lim-
burg.

sen minder gaan doen, terwijl kin-
dertehuis St.Jozef 3 en het specifie-
ke meisjeshuis nog eens 4 plaatsen
moeten afstaan.

Gistermorgen hebben ambtenaren
van het ministerie een gesprek ge-
voerd met deze instellingen. Of dit
kan leiden tot incidentele afzwak-
king van de rigoureuze maatrege-
len, waagt men te betwijfelen. Vol-
gens directeur Chr.Narinx van Hui-
ze In den Nieuwenhof wordt het er
in de toekomst niet gemakkelijker
op. Enerzijds moet er met minder
plaatsen en dus ook minder perso-
neel worden gewerkt en anderzijds
schept het samenwerkingsverband
ook arbeidsintensieve verplichtin-
gen.

Van de 66 plaatsen waarover Ma-
riënwaard beschikt, moeten er 14
verdwijnen en voor 'Groenescheldt'
zijn er dat zelfs 20. Voorts moet 'In
den Nieuwenhof het met 10 plaat-

Voor Maastricht zullen de maatre-
gelen ertoe leiden dat de Stichting
Groenescheldt - voorheen jeugd-
centrum Borneweide en Huize Se-
veren - en Huize Mariënwaard, de
zwaarste klappen te incasseren krij-
gen.

In december heeft een meerderheid
van de Tweede Kamer zich achter
de voorstellen van minister Brink-
man geschaard.

MAASTRICHT - Het staat thans
vast dat de bezuinigingen door het
ministerie van WVC op de post
jeugdinternaten voor de betreffen-
de instellingen in Maastricht tot ge-
volg dat zij in totaal 51 gesubsidieer-
de plaatsen moeten inleveren. Het
gaat daarbij om een bezuinigingsbe-
drag van rond de 3 miljoen. Aanvan-
kelijk had de bezuinigingsoperatie
met ingang van 1 januari jongstle-
den geconcretiseerd moeten zijn,
maar er is nu uitstel gegeven tot 1
april.

Ook mevrouw J.Gielen-Dreh-
manns, zetelend in het bestuur van
Marienwaard, zegt dat de maatrege-
len voor Mariënwaard hard aanko-
men. Samenwerking is daarom vol-
gens haar geboden. De specifieke
samenwerkingsvorm is door in-
schakeling van een organisatiebu-
reau uitgekristalliseerd.

Hard aangekomen

Vrouwelijke
gevangenen
in opstand

„Er wordt nog wel gefilosfeerd
over de vraag of milieuwerk wel tot
de politietaak behoort. Een beves-
tigend antwoord op die vraag wint
terrein. In het kader van beschik-
bare mankracht en financiën is het
wel een zaak van prioriteiten stel-
len", zegt in Weert adjudant Hen-
drix.

Gefilosofeerd

- Twaalf vrouwelijke
zijn in de Nieuw-jj^snacht een opstand begon-

er> tegen het bewakingsperso-j.^l van hun gevangenis in
j^ln-Ossendorf.Twee bewakers
jokten daarbij gewond.~as woensdag werd dit beves-
tigd door een woordvoerder van
k.et ministerie van Justitie van

De leid-. er van de opstandelingen zou
j|et vroegere RAF-lid Christa Ec-es geweest zijn.

'Zijn' cursussen Milieuspecialist
zijn in 1987 en 1988 op verschillen-
de lokaties in Limburg gegeven.
Ook dit jaar staan er nog een paar
op stapel. De cursus omvat een
aantal over twaalf dagen versprei-
de theorielessen en praktijklessen
in surveillance en onderzoeken.
Alle korpschefs in Limburg heb-
ben zich van meet af aan achter dit
initiatief gesteld. Vrienden Vliegveld

willen snel uitspraak
over Oost-westbaan

Paginagrootte oproep in vier kranten

Van onze verslaggever

DEN HAAG/HEERLEN - Net als in de afgelopen twee jaarblijven zilvermeeuw, kokmeeuw en spreeuw
behoudens het broedseizoen onbeschermd. MinisterBraks van Landbouw en Visserij heeft hiertoe beslo-
ten omdat dezevogels belangrijke schade aanrichten. Het ministerie heeft dit gisteren meegedeeld.Zilver-
meeuw en kokmeeuwrichten vooral schade aan in de landbouw, op mosselbanken en in eendenfokkerij-
en. De spreeuw richt vooral in de fruitteelt in Limburg belangrijke schade aan. Voor de bestrijding van
beide soorten meeuwen is het volgens Braks belangrijk dat gedupeerden snel kunnen optreden. Alleen
jachtgerechtigdenin het bezit van de benodigde documenten mogen deze vogels afschieten.

Van onze verslaggever

De meeste korpsen in Limburg be-
schikken ook over speciale milieu-
koffers met allerhand materiaal
voor onderzoek. Door frequent ge-
bruik te maken van de surveillance
met de hefschroefvliegtuigen van
de Dienst Luchtvaart van de Rijks-
politie is het aantal opgespoorde
milieudelicten in Limburg fors toe-
genomen.

Nog niet lang geleden zei directeur-
generaal Ivo Opstelten voor Open-
bare Orde en Veiligheid bij het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken
in het tijdschrift voor alle handha-
vers van de milieuwetten dat hij
het liefst de alle opsporing van mi-
lieudelicten aan de politie zag toe-
vertrouwd. „Met een betere oplei-
ding en meer samenwerking moet
de politie haar milieutaak kunnen
waarmaken."

In één hand

9 i_rj officiële mededeling
] GEMEENTE BEEK (L)
X^NBARE BEKENDMAKING
4(L£Urgemeester van de gemeente
3(L.), maakt ter voldoening aan
f bepaalde in artikel 31 van de
)|J 0P deRuimtelijke Ordening be-
1<r\ > dat net bestemmingsplan

Broekhovenlaan 1987",
bij besluit van de raad

9_sfemeente Beek van 18 augustus
Ie ien goedgekeurd bij besluit van
)ü Gedeputeerde Staten van Lim-
I37
r6 van 13 december 1988, no. bq. iJ-1'. onherroepelijk is geworden.

iij0emd bestemmingsplan ligt
van 6 januari 1989 voor

leder ter inzage ter gemeentese-
afdeling Ruimtelijke Orde-

/*■Raadhuisstraat 9 te Beek (L.).

5 januari 1989
T"e burgemeester voornoemd,

van Goethem

. (ADVERTENTIE)

VIB^B
[Vakantie Info Beurs
i De grootste én gezelligste reis- en vakantiebeurs in de

gehele Euregio (meer dan 90 stands).
■ Presentatie van alle vertrouwde Ned. reisorganisaties.
■ Interessante informatie over populaire maar ook min-

der bekende reisbestemmingen en vakantielanden.
■ Promotie van o.a. VVV's, hotels.
■ Doorlopend film- en multidia-voorstellingen; zang,

folklore en entertainment.

mmmJ^^ Maastrichts Expositie & Congres Centrum

Fmccc

14. £ojof^
Entree: volwassenen 5,- / 65+ ers 4,- / kind. t/m 11 jaar gratis

RE.SBURO Organisatie:

'^choenmaeckers 3H" icifbufowanhubl

twee nachtvluchtbeschikkingen
die in 1985 en 1986 door minister
Smit-Kroes zijn afgegeven. De
Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld ging daar twee jaarge-
leden tegen in beroep. Een uit-
spraak van het Gerechtshof valt
niet voor medio maart te ver-
wachten.

De advertentie van de Vereni-
ging Vrienden Maastricht Air-
port zal vandaag ook verschijnen
in De Limburger en de landelijke
kranten De Telegraaf en NRC
Handelsblad. De campagne
wordt gecoördineerd door het
provinciebestuur. Dat stelde zijn
advertentiecontractmet deLim-
burgse kranten beschikbaar om
de advertenties goedkoper ge-
plaatst te krijgen.

HEERLEN - In een paginagroot-
te advertentie in het Limburgs
Dagblad van vandaag doet de
Vereniging Vrienden Maastricht
Airport een dringend beroep op
regering en parlement met spoed
een besluit te nemen over aanleg
van de Oost-westbaan op vlieg-
veld Beek. In de advertentie
wordt gewezen op het grote eco-
nomische belang van uitbreiding
van vliegveld Beek, ook al met
het oog op de Europese ontwik-
kelingen na 1992.

Zilvermeeuw, kokmeeuw en
spreeuw onbeschermd

Spreeuwen, hier in een Maastrichtse tv-antenne, zijn weer vogelvrij. Foto: PETER DEJONG

De kokmeeuw en de zilvermeeuw zijn het gehele jaaronbeschermd met uitzondering van de periode 15
april tot en met 15 juli. Spreeuwen moeten het zonder beschermende status doenin de periodevan 1 juni
tot en met 30 november.

VGUVB wil
ook goedkope
advertenties

BEEK - De Vereniging Geen
Uitbreiding Vliegveld Beek
(VGUVB) wil óok gebruik
maken van het advertentie-
contract dat het provinciebe-
stuur met de Limburgse kran-
ten heeft.,,Als deprovincie de
Vereniging Vrienden Airport
Maastricht in staat stelt om
goedkoper te kunnen adver-
teren, moeten wij die moge-
lijkheidtoch ook kunnen krij-
gen. Ook alzijn onze belangen
strijdig", aldus een bestuurs-
lid van de VGUVB.
De VGUVB heeft Gedepu-
teerde Staten inmiddels laten
weten binnenkort een adver-
tentie te willen plaatsen tégen
aanleg van de Oost-westbaan
en bij die gelegenheid vast te
rekenen op loyale medewer-
king van de provincie.

Het betreft een procedure rond

Het is overigens maar devraag of
de advertentie vruchten af zal
werpen. Zoals al bericht wil het
kabinet wachten op een uit-
spraak van het Gerechtshof in
Den Haag voordat een definitief
besluit wordt genomen. Het gaat
om een zogenaamde bodempro-
cedure die voor 19 januari op de
rol staat.

Gerechtshof

Bij de Vereniging Vrienden
Maastricht Airport zijn ongeveer
250 bedrijven en honderd parti-
culieren aangesloten. De adver-
tentie is onder meer onderte-
kend door bedrijven als DSM,
KLM, Limagas, de Gulpener
Bierbrouwerij, de Uitgevers-
maatschappij Limburgs Dag-
blad BV (die voor het transport
van in Heerlen gedrukte buiten-
landse kranten het vliegveld be-
nut, red), gemeentebesturen, ho-
tels, vakbonden, reisbureaus en
touroperators. Het is voor het
eerst dat de eenjaar oude Vereni-
ging Vrienden Maastricht Air-
port zich zo nadrukkelijk presen-
teert. Wel riep de vereniging en-
kele maanden geleden het kabi-
net al eens schriftelijk op haast te
maken met de uitbreidingsplan-
nen.

ROERMOND - Bisschop Gijsen
heeft pater A.W. Kusters beneomd
tot pastoor van de parochie Onbe-
vlekt Hart van Maria in Geulle-
Waalssen. pater Kusters is thans ad-
ministrator van deze parochie.

Benoeming bij
bisdom Roermond

Zij brengen hun merkloze benzine
al onder die grens van ’1,45.

Geen reacties
op prijsdaling

benzine Heerlen

tions haalden gisteren hun schou-
ders op over de prijsdaling aan de
Beersdalweg.

Overigens is het rond industrieter-
rein In de Cramer in Heerlen goed-
koop tanken dezer dagen. Naast de
stations aan de Beersdalweg bren-
gen ook Aral, Hennen en Van Doo-
ren hun benzinevoor een lage prijs.HEERLEN - De tankstations in

Heerlen hebben gisteren met hun
prijzen niet gereageerd op de prijs-
val die twee benzinestations aan de
Heerlense Beersdalweg doorvoer-
den. Daar brachten FINA en MO-
BIL de prijs voor een liter super te-
rug tot een bedrag van ’1,45.

Maastrichtenaar
wint jackpot

van ’ 154.000De overige tankstations lieten hun
prijzen voor super op ’1,57 staan.
Zij voelen er niets voor om de prij-
zen terug te schroeven. Zeker niet
met de motivatie daardoor het ben-
zine-toerisme over de grens dekop
in te drukken.

De meesten van hen wachten af
wat er gaat gebeuren. Zij vermoe-
den wanneer een der 'groten' aan
de prijs komt de 'benzine-oorlog'
pas echt een feit is.

VALKENBURG - Een Maastrich-
tenaar had gisteravond één van de
dagen van zijn leven. In het casino
van Valkenburg won hij namelijk
op een 'fruitautomaat' de zogehe-
ten jackpot en dat betekende dat
hij 154.000 gulden naar huis kon
meenemen.

t Maria Wolters, 84 jaar, weduwe van Joseph
Hodzelmans en Godefridus Tulkens. Corr.adres:

Daalakkerstraat 6, 6014 BE Ittervoort. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 7
januariom 10.30uur in dekerk van de H. Landricus
te Echt.

Allen die hun medeleven hebben betuigd bij de
ziekte en het overlijden van

Marie Cuypers
en degenen die bij haar uitvaartdienst aanwezig
waren, zeggen wij dank.

Familie Cuypers
Familie Geurts

Wij gedenken haar in de plechtige zeswekendienst
zondag 8 januari as. om 11.00 uur in de H. Landri-
cuskerk te Echt.

t Marie Nijs, oud 89 jaar, weduwevan Jeu Geelen.
Maastricht, Grote Gracht 93. Corr.adres: Or-

leansstraat 8, 6217 LE Maastricht. Eucharistievie-
ring in de Kruisherenkerk - Kommel-Maastricht,
heden, donderdag 5 januari, om 10.30 uur. Er is
geen condoleren.
4- GeertrudisBeelen, 89 jaar, weduwevan Mathias

1 Heijmans. Corr.adres: J. Heijmans, Min. Bon-
gaertsstraat 3, 6042 CJRoermond. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 6 ja-
nuari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Willibrordus te Stramproy.

t Catharina Geenen, 84 jaar, weduwe van Jose-
phus Engelen. Corr.adres: H. Engelen-Slaaf, Wil-helminalaan 48, 6042 EN Roermond. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 7januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.Laurentius te Maasniel.
Het was de op een na hoogste jack-
pot die in Valkenburg is uitge-
keerd.De houders van witte pompsta-

Grotevoorsprong op korpsen in rest van Nederland

Veelmilieuspecialisten
bij Limburgse politie

provincie
Donderdag 5 januari 198921

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de
ruim honderd aanwezige boeren
zich overvallen voelen door het Ko-
ninklijk Besluit. „Het is treurig zo-
als er met ons wordt gesold", zei één
van de aanwezigen. Volgens een an-
der is er helemaal geen overleg ge-
weest met de belanghebbende boe-
ren.
Mr. De Weerd erkende dat het over-
leg in het verleden niet altijd opti-
maal is geweest. Daarin komt nu
verandering, zo beloofde hij de ver-
gadering. „Wij streven ernaar om
binnen een periode van twee jaar te
komen tot goede afspraken met alle
betrokkenen. Dat betekent dat er
een samenspel op gang moet komen
op grond van gelijkheid. Het moet
niet zo zijn dat de ene partij de an-
der iets tegen zijn zin oplegt".

de zaken niet al te zwart-wit af te
schilderen.

Limburgs dagblad
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' CMV BANK - BRUNSSUM -KERKSTRAAT 294
TELEFOONO4S-251043. of\ ,—si—y—ir^/-? r-k A 1. 11/
Van 17 00-2100 uuren zaterdagsvan T^/l ( C=i Li \ V/ K/\I\IK.
900-i3oouur 06-0227272 (gratis) ] if 'O/UUU W UWAITIIX
VOORDELIG, DISCREETEN SNEL. OOK / Ë I k». lafTpHlPt VA/aarHICT
VOOR AL UW VERZEKERINGSZAKEN, /^y UW WCVJICI WVOOIUIg

B"SES^Z~"| Voor uw toekomst en ol hobby! Wilt u een café. disco, coffee-shop, cafetaria,

i^^l bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

Min^jfl: Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur
WKê-ZÏSÊ Heerlen' °P dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uur

SSjP^® Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg. om 19.30 uur
WMMMmowïzïiRoermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur

Maastricht, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen, om 19.30 uur,
de cursus voor het

Diploma Cafébedrijf
12 wekeli)kse lessen, examen 7 juni 1989. opleidingsgarantie. t.
Vraag vrijblifvend een gratis prospectus aan bij het: i MMmm .„ondw.
Instituut Vakonderwiis. Sagittalaan 24,5632 AL Eindhoven V .«.<»"

Telefoon 040-425526 (ook s avonds) of Roermond'o47so-15440. °° «*«r-—"«—-«-"
De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295,-). "—i
i

„DE SKIWERKPLAATS"
Eikenderweg 16, tel. 045-716704 na 14.00 uur.
Enorme collectie gebruikte skischoenen.

Nu vanaf ’ 35-
Dag. 14-18 uur, zat. 10-17 uur, do. koopavond.

Te huur op camping aan
Zeeuwse Kust (Walen.),
STACARAVANS. Vrij van-
afPasen. Inl. 02281-1882.

ANTIEKHANDEL Si-
mons. Door eigen import
debetere meubelenvoor de
laagst mogelijke prijs. Vak-
kennis + service + garantie.
Dorpstraat 45a, Nuth. Don-derdag koopavond. Tel.
045-243437.

VIDEO VHS, stereo + afst.
te koop. 045-727669.
Koopje 3-1-1 BANKSTEL
met salontafel, i.z.g.st.
’300.-. 045-452189.
T.k. eikenKAST ±2.45 mtr.
Pr. n.o.t.k. Tel. 045-454995.
Te k. prachtige manou
KINDERKAMER met
commodekast, kleerkast en
ledikantje ’ 1500,-;Tel. 045-
-257213.
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ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337.
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer, bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap. Start cursus chauf-
feursdiploma 07-01-89.
Start cursus gavaarlijke
stoffen 08-01-89.
Cursus KLEDINGMAKEN
start begin jan. Inl. 04490-
-15169.

ALLEENSTAANDE: he-
den gezellige dans- en con-
tactavond met d.j. Richard
in Chalet Treebeek. Bew.
verpl. Het Bestuur. ■Zoekt u een serieuze RE-
LATIE, bel dan Huw. Rel.
Bemidd. Buro „Levensge-
luk". Tel. 045-211948.
PARTNERS-TRUST',

huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-461235.
Wil de dame die zondag 8
jan. een afspr. heeft in
RUMPENERLINDE uit de
grensstreek (zw. rok en wit-
te bloes) vrijdagavond naar
danszaal Fontein Schande-
len-Heerlen komen. Zon-
dag-afspraak kan niet door-
gaan.
Vitale weduwe, 70 jaar.
zoekt nette HEER, om sa-men nog iets van 't leven te
maken. Br.ond.nr. HO 660Limburgs Dagblad. Kou-
venderstraat 215, 6431 HE
Hoensbroek.
J.vr. zkt. een VRIEND tus-
sen 27 en 33 jr. Br. met foto
o.e.r. ond. nr. GE 808 LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr.-Nrd. 150, Hoens-
broek. De zaak met sfeer en
gezelligheid voor het iets
oudere publiek.

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.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.

Te k. gevT. TOERCARA-
VANS van recent bouw-
jaar, contant geld. Tel. 045-
-323178.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor alle koelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautomaat, ook bedr.-in-
stall., video- stereo- audio-
app., ktv of computer de-
fektü! Garantie op derepa-
ratie. Geen voorrijkosten en
korting op onderd. Bel di-
rekt. 045-f26206.
De massage van VERONI-
QUE is uniek!!! Tel. 045--228481 (geen sex).
Discotheek XENON Rijks-
weg-Centrum 3, Geleen,
wenst u een gelukkig 1989.
Geopend v. donderdag t/mzondag, dond. van 20.00-
-0.30 uur, vr. 20.00-02.00 uur,
zat. 20.00-03.00 uur, zon.
20.00-0.30 uur. Tel. 04490-
-55894.

’ 300,-BELONING gezocht
huurhuis Heerlen of
Hoensbroek, slechte staat-
/achterstalüg onderhoud
geen bezw. Tel. 04490-54256
na 18.00 uur.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten, biezen en ro-
tan stoelen met gar. 045-
-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rhkosten. Bel Geleen:
04490-45230, service binnen
24 uur.
KAARTLEGGEN volgens
tel, afspraak. 045-714247.

DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRITZEN.

ATTENTIE! OP 5 JANUARI
START DE TOYOTA SjiBERRALLY 1989

Als u 1989 met een uiterst U^^ sÉr*
tevreden gevoel wiltbeginnen, dan Ji^"^ 'jtf%r^ /il
is het slim om nu meteen bij uw ÉjH lÉfciiiym W^^ Im^h
Tovotadealer in de showroom aan KI |||lg||^ ËÉnt*»,^ m ■ HllP^sa.
de start te verschijnen. k^v

Daar is namehjk de Toyota ik m
Superrally 1989 in volle aktie. i§Ék*ï É^Éi^ mW^^^SfÊ^mW^k

Een voordeelrally waarbij KiP'dl «&&! WmÊ
iedereen in elke rondekan meedoen WÊs
en gegarandeerd meteen supervoor- HBB|g
deel op zak de Toyota-showroom I^^*^lall^^^SaU mmvE&^^fS^mWweer uitkomt. | jtfkia

Drie Twin Cam 16kleppers KHiliggenvoorop met SuperStartPrijzen.
Maar direkt daaropvolgt een

geselekteerde groep Toyotaklasse- pp_p_pp^pp__
wagens voor prijzen die wel heel De snelle, gestroomlijnde 16 klepper KiIJJHII JISM| T | ]*"

Leest u maar eens: I ■ _.! BHÉÉÉHAHÉÉÉÉÉIi BBHBÉkMa^BHBi "

f29 495 als 2 o Super Diesel f35 795 Carlnall De eigentijdse, handige 16 klepper De fraaie, representatieve 16klepper

statlonw^n 16super Tw,N Cam ie'f30.095,-, COROLLA HATCHBACK 1.6 SUPER TWIN CAM 16 CARINA II SEDAN 1.6 SUPER TWIN CAM 16
als 2.0 SuperDiesel f36.345,-. Kl^^^-^S i^^F^Ï ——!—^ fj^ffffi W^^^^/Tw^^F

*
IMPORTEUR: LOUWMAN & PARQUI 8.V., STEURWEG 8, 4941 VR RAAMSDONKSVEER. TEL 01621-85900. ALLE TOYOTA'S HEBBEN 2 JAAR GARANTIE TOT EEN |^l^tVß^WaiM| I»r\ r .. nrTr r.

a,lltol irT'|lML MAXIMuM VAN 100.000 KM. BOVENDIEN 6 JAAR CARROSSERIEGARANTIE TEGEN DOORROESTEN VAN BINNENUIT OP PERSONENWAGENS EN ALLE - AF I é\J^M Wm^ JAREN BETER"""^ ""*" FABRIEK - GELEVERDE GESLOTEN BEDRIJFSWAGENS. PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN IN PRIJS EN UITVOERING VOORBEHOUDEN. *

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTSB V -Stationsstraat29-Te1.04749-1728»OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -ProvincialewegZuid9l -Te1.04492-1814«POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJANBAKK^,
B V -Roermondseweg 16A -Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERS B.V. -Baanstraat 129 - Tel. 045-318888 " SCHIN OPGEUL - *GARAGE WIERTZ - Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258" SITTAf%
AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V -Rijksweg Zuid 212-Tel. 04490-21000«SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLDB.V. -Rijksweg Noord 54 -Tel. 04499-3300»ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUISPETITB.V.-LangSlj
Gewannen 8-Tel. 043-642703. 4O'Off. Agent



Langdurig van een uitkeringrondkomen is enorme opgave

Sociale Dienst in
rustiger vaarwater

door wim dragstra
HEERLEN - Het was een funda-
ttientele ommezwaai toen 25 jaar
geleden het verkrijgen van finan-
ciële bijstand van een gunst een
recht werd. Voorheen kende Ne-
derland de Armenwet, daar kon
Tien een beroep op doen, maar
het verkrijgen van hulp was een
gunst', waar notabele heren over
beslisten. Met invoering van de
Algemene Bijstandswet (ABW)
"n 1965, werd de gunst een recht.
Eenieder dieaan de in de wet ge-
stelde criteria voldeed, had recht
op financiële ondersteuning. Dat
recht is naarmate de tijd vordere
gegroeid en anno 1989 is het de
normaalste zaak in ons land, dat
iemand die geen werk heeft een
uitkering krijgt. Alleen over de
hoogte van die uitkering willen
We nog wel eens bekvechten en
de leeftijd waarop iemand vol-
Waardig gerechtigd is.

Wat vindt nu bijvoorbeeld een
directeur van de Sociale Dienst
van een uitkering waar bij-
standsvrouwen van moeten
rondkomen. Drs. M. van Helden:
..Ik geloof dat het bijzonder
moeilijk is om op langere termijn
Van een uitkering rond tekomen.
Eén jaar, twee of drie jaar gaathet, maar dan ga ik er van uit dat
iemand goed in zijn spullen zit,
geen wasmachine nodig heeft of
opeens nieuwe vloerbedekking,
Want zodra dat gaat gebeuren,
Wordt het moeilijk om deeindjes
aaneen te knopen.Mensen zijn
vaak inventief, maken zelf kle-
ren, telen zelf groente in de tuin.
Maar wie langdurig van een uit-
kering moet rondkomen staat
voor een enorme opgave."

Uitvoeren
De directeur van de Heerlense
Sociale Dienst kan dan wel die
mening zijn toegedaan, hij kan
fuets veranderen aan de situatie.
Zijn taak (en die van zijn dienst)
's het uitvoeren van wettelijke
regelingen op het gebied van de
sociale voorzieningen. Mensen
die werkloos zijn krijgen een
WW-uitkering, vervolgens eenbijstandsuitkering en er zijn nog
een paar regelingen op grond
Waarvan mensen bij de Sociale
Dienst kunnen aankloppen. Ver-
der houdt de Sociale Dienst zich
°ok nog bezig met de inning van
de eigen bedragen in het kader
Van deWet op de Bejaarden Oor-
den. De Sociale Dienst bepaalt
hoeveel iemand die in een be-
jaardenhuis verblijft zelf moethij dragen in de kosten.

De taak van de Sociale Dienst is
enorm toegenomen. Hoogtepunt
Was wel het midden van de jaren
tachtig toen 10.000 cliënten ston-
den ingeschreven. Door onder

worden opgespoord. „Het ge-
bouw van de sociale zekerheid
wordt ondermijnd als sociale
fraude voortbestaat. ER moet ge-
controleerd worden op sociale
fraude, maar er mag geen hek-
senjacht ontstaan. De mensen
hebben ook een eigen verant-
woordelijkheid, die mag je niet
uitvlakken."

Bij de Sociale Dienst van Heer-
len werken vier sociaal rechere-
cheurs. In het afgelopen jaar
hebben die zon 60 processen
verbaal opgemaakt. Wie wordt
betrapt op fraude moet terugbe-
talen. De regels voor verhaalsac-
tie worden uitgebreid en ver-
plicht gesteld, dat wil zeggen dat
mensen die een uitkering genie-
ten en waarvan achteraf blijkt-
dat men toch een inkomen had in
de periode waarin de uitkering
werd uitbetaald, moeten terug-
betalen. Ook na echtscheidingen
wordt verhaal verplicht en met
name richting de partner, indien
die draagkrachtig is. Nu reeds
krijgt de Sociale Dienst van
Heerlen jaarlijks twee miljoen
gulden terug aan verhaalsbedra-
gen. Daarvan gaat 90 procent
naar het rijk en 10 procent mag
de gemeente zelf houden.
„Als we meer rechercheurs zou-
den inzetten, dan zouden ook
meer fraudegevallen aan het
licht komen. Ik vind dat echter
een eenzijdige benadering. Er
moet een redelijk evenwicht zijn
tussen het vertrouwen in cliën-
ten en de controle van de sociaal
rechercheurs. Die verhouding
ligtnu goed. Als jemeer controle
uitoefent krijg jeeen politiestaat,
dat moet niet."

De uitbreiding van de verhaals-
plicht is een belangrijk onder-
werp voor 1989, maar daarnaast
is er nóg een verandering die van
belang is en wel de korting van
de uitkering voor jongeren.Voor
de uitwonende jongerengaan de-
zelfde normen gelden als voor
thuiswonenden.

In de toekomst wil de Gemeente-
lijks Sociale Dienst van Heerlen
in ieder geval meer gaan doen
aan de totale opvang van mensen
die aankloppen, immateriële
hulp moet in het verlengde ge-
zien worden van financiële hulp,
zo redeneert men. Er zal meer
tijd vrijgemaakt moeten worden
om met mensen te praten, ze te
bezoeken, de achterliggende
problemen op te sporen, etc. Nu
er wat meer rust is op het front
van deregelgeving en er minder
uitkeringsgerechtigden zijn, wil
de Sociale Dienst daar meer aan-
dacht aan gaan geven. „De uitke-
ringsgerechtigden moeten hier
niet alleen materiële hulp kun-
nen krijgen, ze moeten hier ook
hun problemen kunnen ventile-
ren en wij moeten dan weten of
er een doorverwijzing moet
plaatsvinden of dat we zelf iets
moeten ondernemen."

Jubileumviering
HEERLEN - De Sociale Dienst
van de gemeente Heerlen viert
morgen (6 januari) het 25-jarig,
bestaan. Per 1 januari 1964 wer-
den de Gemeentelijke Instelling
voor Maatschappelijke Zorg, de
afdeling Sociale Aangelegenhe-
den ter secretarie en de Sociale
Raad, samengevoegd tot de Ge-
meentelijkeSociale Dienst
Het zilveren jubileum wordt ge-
vierd met een bijeenkomst in het
gemeentehuis van Heerlen, waar
wethouder Andriesma een inlei-
ding zal geven over de Sociale
Dienst. Tevens spreken de heren
A. Zaat, voormalig directeur van
de GSD van Alkmaar en deheer
H. Nouse namen de uitkerings-
gerechtigden. De heer H. Nouse
is voorzitter van deStichting Be-
langen Behartiging Uitkerings-
gerechtigden.
Ook wordt de tentoonstelling
'Algemene Bijstandswet' ge-
opend.
Drie personeelsleden van de Ge-
meentelijke Sociale Dienst heb-
ben de oprichting in 1964 nog
meegemaakt.

Nuth

De samenwerking met de Ge-
westelijke Arbeidsbureaus
wordt hierdoor vergroot. In
tweede instantie wordt ook sa-
menwerking met de fiscus ver-
groot zodat fraude sneller kan

De invoering van een sofi-num-
mer wordt als een goede zaak ge
zien door directeur Van Helden

Fraude

" Directeur drs. M.C. van Helden van de jubilerende Gemeentelijke Sociale Dienst te
Heerlen. Foto: CHRISTAHALBESMA

andere leegloop van de Wet
Werkloosheidsvoorziening, is
dat aantal geslonken, nu heeft de
Sociale Dienst 7.700 uitkerings-
gerechtigden in het bestand.
Aangenomen wordt dat dit aan-
tal nog enige tijd zo zal blijven.

Basisinkomen
Met in het achterhoofd de ver-
dergaande veranderingen op so-
ciaal gebied, is een blik in de toe-
komst hier gepast. Vroeger
moest iemand om hulp vragen
en was het een gunst als hij of zij
iets kreeg. Het recht op een uit-
kering werd met dekomst van de
Algemene Bijstandswet gewaar-
borgd. Eerst werd echter iemand
betutteld. Dit deel van de uitke-

ring was daarvoor en dat daar-
voor. Nu krijgt hij of zij gewoon
één uitkering en moet daar zijn
zaakjesvan regelen. Hoe gaat dat
in de jaren negentig?

„Ik denk dat we in de toekomst
misschien naar een basisinko-
men toegaan voor iedereen. Dat
zou dan ongeveer de helft van de
gezinsnorm moeten zijn. Die ge-
zinsnorm ligt nu op 1533,96 gul-
den, dus dan kom je uit op zon
750 gulden per maand voor
iedereen, of je nu werkt of niet.

Twee mensen kunnen dan sa-
men van die 1500 guldenrondko-
men, als ze dat willen. Het ligter
maar aan of je daar tevreden mee
bent. Wie alleen woont zal een
toeslag moeten krijgen. Dat geldt

Cel in voor
steunfraude

Van onze correspondent
MAASTRICHT - Politierechter mr
Bergmans veroordeelde een inwo-
ner van Kerkrade tot drie maanden
hechtenis waarvan twee maanden
voorwaardelijk met een proeftijd
van twee jaar.De verdachte pleegde
meer dan drie jaar steunfraude en
benadeelde de gemeente Kerkrade
tot een bedrag van 73.654 gulden.

De verdachte werkte in Duitsland
in de bouw, maar vulde zijn inkom-
sten niet in op zijn werkbriefjes.
Eerst genoot hij een WWV- en later
een RWW uitkering. In beide geval-
len pleegde hij steunfraude. Officier
van justitie mr Laumen eiste vijf
maanden hechtenis waarvan drie
maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van drie jaar. Hij pakte
flink uit tegen de verdachte: „Het is
een absurde zaak dat mensen die
drie jaar aangewezen zijn op een so-
ciale uitkering, die ook flessen. In
elk dorp zit wel een groot aantal
zwartwerkers en vooral in de grens-
dorpen. Deze mensen komen rond
zes uur 's ochtends aangelopen met
hun broodtrommeltje en veertien
uur later zie jeze weer terugwande-
len. In Maastricht is door de belas-
ting een steekproef onder driehon-
derd mensen gehouden en maar
liefst twintig procent pleegde belas-
tingfraude".

Schnabbel
De raadsman mr Goltstein, schrok
van de eis. Hij pleitte voor veertien
dagen onvoorwaardelijke hechte-
nis, een langdurige voorwaardelijke
celstraf en een fikse boete. Raads-
man mr Goltstein: „Om al zijn ver-
plichtingen na te komen schnabbel-
de hij wat bij. Als hij deze straf
krijgt, moet hij terug naar af. Hij
heeft nu een goede baan en een re-
delijk inkomen. Mijn cliënt wil de
gemeente ook terug betalen". Poli-
tierechter mr Bergmans hield reke-
ning met alle omstandigheden en
beperkte de onvoorwaardelijke vrij-
heidsstraf.

Discotheek
mogelijk op

Demv-terrein
GELEEN - De afdeling ruimtelijke
ordening van de gemeente Geleen
gaat bekijken of op het voormalig
Demy-terrein (tussen Geleen en Sit-
tard) een grote discotheek kan wor-
den gevestigd. De gebroeders Van
Eekeren uit Geleen willen in die ge-
meente een nieuwe, twee verdiepin-
gen hoge discotheek neerzetten, die
plaats biedt aan zon 1.500 bezoe-
kers.

ook voor wie terug wil in het ar-
beidsproces en solliciteert. Je
zou ook de AOW en de Kinder-
bijslag zo kunnen inkapselen.
Wie werkt, krijgt ook die 750 gul-
denen dan verder gewoon zijn of
haar salaris waarop die 750 dan
wel in mindering is gebracht. Als
je zou moeten constateren, dat
volledige werkgelegenheid voor
iedereen niet mogelijk is, dan is
dit misschien wel een goede
zaak. Maar beter is het natuurlijk
te komen tot een goedeverdeling
van werkgelegenheid, zodat
meer leefeenheden een inkomen
uit arbeid krijgen."

maar Sociale Zaken wil geen stu-
diefinanciering, daar is het mi-
nisterie van Onderwijs verant-
woordelijk voor, maar eigenlijk
zou alles toegestaan moeten zijn
om de geschiktheid van mensen
om terug tekeren in het arbeids-
proces - en dat is de doelstelling
van scholing - te vergroten."

Scholing van mensen dieeen uit-
kering hebben vindt Van Helden
prima. „Elke activiteit inzake
scholing dient ondersteuning,

VSL wil lijn aanzienlijk verbeteren

Uur bussen
Van Heerlen
naar Aken

’Geen verplicht
nummertje, zo’n

Nieuwjaarsconcert’Van onze verslaggever
HOENSBROEK - Giel Huijgen, se-
cretaris van fanfare St. Gabriël
Hoensbroek, blaast even van zich
af. „Een Nieuwjaarsconcert is geen
verplicht nummertje. Toegegeven,
we hoeven er niet de sterren van de
hemel te spelen zoals op een bonds-
concours. Maar het is en blijft een
concert waar we ons zeer voor in-
spannen."

Komende zondag wemelt het in
deze regio van Nieuwjaarsconcer-
ten. Een daarvan wordt uitgevoerd
door de Hoensbroekse fanfare in
'Ons Trefcentrum', 'aanvang elf uur.
Secretaris Huijnen, zelf thuis op de

grote bas, legt uit: „Dit concert is
een gelegenheid bij uitstek om onze
supporters en 'kien-mensen muzi-
kaal een gelukkig nieuwjaar te wen-
sen. Lekker gezellig onder mekaar.
Maar wel goed er tegenaan. Op het
programma staat dan ook een num-
mer dat we begin maart op de Mu-
ziekparade van Heerlen moeten uit-
voeren. Bovendien spelen we het
nummer, waarmee onze onder-di-
recteur Rafaël Coenen binnenkort
examen moet doen."
Omdat Ivonne Schreurs-Tauber
hoog zwanger is, moest zij het diri-
geren van haar fanfare even overla-
ten aan de 27-jarige Coenen. „Of
Coenen nu komende zondag met
het zweet in de handen staat?... Een
beetje wel, denk ik. Want we spelen
dan, zoals gezegd, zijn examenstuk
waarmee hij eind januari hoopt te
slagen als dirigent."
Voor zowel het Nieuwjaarsconcert
als het examen van onder-dirigent

# Giel Huijnen met de grote bas, waarmee hij 'eerste viool'
speelt bij deHoensbroeksefanfare Foto: DRIES LINSSEN

Coenen wordt wekelijks in totaal
vier uur druk gerepeteerd. Want 'St.
Gabriël' wil zich van zijn beste kant
laten horen. Net als overigens de
twee andere deelnemers aan het

Nieuwjaarsconcert: 'Die Gebrookei
Sanghers' en het jongerenkoor
Hoensbroek-Zuid.

Nog even tot slot: de entree is vrij.

klein journaaloostelijke mijnstreek redactie: 739282

. Van onze verslaggever
- Reizen per bus naar Aken. De verbinding laat

L°gal eens te wensen over. Het Verenigd Streekvervoer Lim-
J^gwil dat veranderd zien. Er bestaan plannen om de bussen
Keer te laten rijden op Aken. Ook wordt onderhandeld met de
t^itse Vervoersmaatschappij A.S.E.A.G. om één kaartsys-
' ern te ontwikkelen.

Ubachsberg
Ovidiusstraat(Aarveld), pas om
11.15 uur in Aken is. „Dit hoeft
niet", vertelt de heer De Jong. „Die
mensen weten niet dat ze op de
Akerstraat of bij de Stadsschouw-
burg kunnen overstappen. Ze hoe-
ven dan in de Ovidiusstraat pas met
de bus van 10.11 uur te gaan. Dan
hebben ze nog zeven minuten om
over te stappen op beide punten."

*iit! ifSk kent de klachten die er
)£}■ Toch vertelt de heerH.W. Röm-
hjj s dat het allemaal wel meevalt.

ccleel vaak weten mensen niet dat
h 0 Gemaal niet naar het station
/^even tekomen om op de bus naar
$\Zn te stappen. We hebben een
kw 'enst die in het noorden ieder
lijnartier rijdt. In het zuiden rijden

2 en 3 eens per half uur."

Klachten
kk gebiedkomen met name veel
oUd ten. Zo is er bijvoorbeeld een
ys ere mevrouw die vertelt dat ze,
►^ ?e om 9.41 on de hus staDt in de

„De stadsdienst is wel afgestemd op
de terugkomende bus van Aken.
Men k*an dan direct overstappen.
Heeft de bus vertraging, dan wordt
maximaal vijfminuten gewacht. Dit
lukt natuurlijk niet altijd. Soms
moeten we de mensen teleurstellen.
Het vasthouden van een bus heeft
immers consequenties voor het ge-
hele net. Menkan het als het ware in
Maastricht merken als wij hier in
Heerlen een bus vasthouden. De
mensen mogen gerustaan de chauf-
feur vragen of hij de centrale wil op-
roepen voor het vasthouden van
hun buslijn naar huis."

De heer De Jong weet nog te vertel-
len dater binnen de VSL nadrukke-
lijk de wens bestaat een verbetering
van de verbinding tussen Heerlen
en Aken door te voeren. „Allereerst
zijn we in onderhandeling met de
Duitse vervoersmaatschappij die
met ons zorg draagt voor de verbin-
ding. Het huidige kaartsysteem zit
zeer moeilijk in elkaar. Je kunt niet
met een Nederlandse strippenkaart
in een Duitse bus stappen en omge-
keerd. Om deze reden hebben wij
op de bussen naar Aken een oeroud
systeem van stal gehaald. Je kunt
gewooneenkaartje in debus kopen.
Eigenlijk zouden dit soort praktij-
ken uit het jaar nul niet meer nodig
moeten zijn."

De tweede wens is het opvoeren van
de frequentie waarop de bus rijdt.
De heer Römkens: „Wij zouden
graag het aantal ritten op Aken ver-
dubbelen. Dit is echter een politieke
zaak. Wij hebben er immers geen
geld voor. De overheid moet ons het
geld geven. Dat is niet gemakkelijk
in een tijd van bezuinigingen.
De plannen en ideeën zijn er. De uit-
voering zal nog wel enige tijd op
zich laten wachten.

" In de fanfarezaal De Auw Sjoeël
wordt zondag vanaf 17.00 uur ge-
concerteerd door de fanfares St. Ce-
cilia Übachsberg, St. Martinus Itte-
ren, Wilhelmina Vlodrop en St. Jo-
seph Broekhem. Entree vrij. Schaesbergrentempel MFC 'Gebrook', Prinsen

straat 10-12, Hoensbroek. De aan
vang van de avond met diverse op
tredens is om 20.11 uur.

Aansluiting

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
overbezorging
S 045-739881

*antoor Heerlen
** 045-739284
]*'«. Dragstra

i^Me Hollman
J045-422345
ÏJfns Rooijakkers

ans Toonen, chefJ 045-425335gehard Willems

ntoor Kerkrade* 045-455506
£os Philippens.5 °4455-2161 " Lijn 44vanuit Heerlen naar Aken Foto: frans rade

De bussen naar Aken zijn in princi-
pe afgestemd op het treinverkeer,
niet op de stadsdienst. Dit ligt aan
het feit dat Sittard-Heerlen en Sit-

■ tard-Maastricht belangrijke trein-
verbindingenzijn.

Hoensbroek

Amstenrade
Schinveld

" De fanfare en de drumband St.
Lambertus geven zondag om 11.00
uur een nieuwjaarsconcert in het
Fa-si-la-lokaal. Entree gratis.

"De Volleybalvereniging Da-
tak/VCL houdt zondag een wandel-
speurtocht waaraan iedereen kan
deelnemen. Jeugdigen kunnen tus-
sen 13.00 en 13.30 uur starten aan
verenigingslokaal van Hoof. Oudere
deelnemers starten tussen 13.30 en
14.30 uur. De prijzen worden uitge-
reikt tijdens de gezellige avond, die
om 20.00 uur begint.

Simpelveld

" De afdeling Bocholtz en Simpel-
veld van het I.V.N. organiseert op
zondag 8 januarieen dagwandeling
in de grensstreek van het zuidelijk
Mergelland. Centraal staat het ge-
bied tussen Epen en Plombières.
Het vertrek die dag is om 9.00 uur
vanaf het marktplein te Simpelveld.

" Op zaterdag 7 januari houdt de

sic, operaties en verbindingen. „Bij
het draaien van deoude alarmlijnen
komt men automatisch bij de mel-
dingspost in Gulpen terecht".

Negentien brandweerkorpsen kun-
nen nu via decentrale meldingspost
worden ingeschakeld. De hele in-
richting van de nieuwealarmcentra-
le heeft 1,2 miljoen gulden gekost.

De centrales in Heerlen en Maas-
tricht worden afgebroken.

"De postduivenvereniging De
Bloem houdt zondag vanaf 15 uur
een duivenshow in lokaal Hamers.

Klimmen

" De kon. harmonie De Berggalm
geeft zondag om 11.30 uur een
nieuwjaarsconcert in zaal K. Keu-
len. De klarinettist André Seerden
verzorgt de solo's.

Brunssum

" De gezamenlijke 'Kepper'-ver-
enigingen en de Stichting Bruns-
sum Oost houden zondag vanaf
11.00 uur het jaarlijkse nieuwjaar-
streffen. 'Jumbo' verzorgt de mu-
ziek.

Onwel geworden
achter stuur

AMSTENRADE - Wonder boyen
wonder raakte gisteren om 13.30
uur niemand gewond op de Paral-
lelstraat in Amstenrade, toen J. uit
die plaats plotseling onwel werd
toen hij achter het stuurvan zijn wa-
gen zat. Hij kon deauto nog zelf aan
de kant'van de weg zetten.

" Omdat het dialekt-stuk 'Mie leef
Connie' van het volkstoneel 'Onge-
ros' erg in trek is, wordt er vrijdag
om 20.00 uur een extra voorsteling
gegeven in het gemeenschapshuis.
Kaarten zijn voor 5 gulden in voor-
verkoop verkrijbaar in café Jan van
Cep, drogisterij Beuken en in het
gemeeschapshuis.

Heerlen
" In 't Muziekcentrum aan de Rid-
derhoenstraat 120 wordt zondag
vanaf 11.00 uur een nieuwjaarscon-
cert verzorgd door drumfanfare
Prinses Margriet, mandolinevereni-
ging Crescendo, drumband Olym-
pia, drumband Jong Oranje, schal-
meienkorps Glück Auf, drum- en ly-
rakorps Manuela en fluit-en tam-
boerkorps Juliana '27. Entree gratis.

" CV 'De Lotbroekers' houdt zater-
dagde prinseproclamatie in denar-

" Kaartclub Ons Genoegen houdt
zondag vanaf 14.30 uur een kwa-
jongconcours in het zaaltje onder de
kerk in de Mesdagstraat. Inschrijf-
geld f 3,50.

Donderdag 5 januari 1989 €23
oostelijke mijnstreek

beurtelings

Carnavalsvereniging „Kalk aan de
Books" uit Bocholtz in de Harmo-
niezaal haar jaarlijkse Kalkbookse-
bal. Aanvang 20.33 uur.

Van onze verslaggever
GULPEN - De eerste ploeg centra-
listen op de centrale meldingspost
van de Regionale Brandweer Zuid-
Limburg in Gulpen zit sinds giste-
ren paraat. Want vanaf woesndag is
er gestart met de realisatie van dedefinitieve verbindingen vanuit de
posten Maastricht, Geleen naar Gul-
pen. Heerlen is pas sinds vandaag
aangesloten. Dat houdt verband
met het aansturen van telefoonlij-
nen.

Alarmcentrale
regio brandweer

operationeel
„Het publiek en de collega parate
diensten, zoals de ambulances, zul-
len weinig van deze rigoureuze ver-
andering merken", zegt Frans Goos-
sens, hoofd van de afdeling Repres-
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KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming. 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!
Carnavalsgroepen en on-
dernemers opgelet: vele
galdens voordeel op alle

ARNAVALSARTIKE-
LEN, raam- en zaaldecora-
ties. Bel 045-753412 enmaak een afspraak.
KACHELS opruiming 10-
-70% korting nieuw en ge-
bruikt De Kachelsmid Wa-
lem 21, Klimmen tel. 04459--1638.
Goede KLEUREN-TV'S
met garantie, Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. CLOWNSKOS-
TUUMS mcl. pruik enkraag. Tel. 045-420502, na
18.00 uur.
Te k. ANTRACIETKO-
LEN. Tel. 045-752819.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden instrakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logerij. Irmstr. 64Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Speciale AANBIEDING:
vloerplanken 20 mm dik

’ 1,15p.m. excl. Alle maten
lichtkoepels. Houthandèl
Rinkens, Eygelshovener-
weg 60, Übach over Worms.
Tel. 045-319846.
KACHEL voor kolen/hout,
90 cm hoog, tegen elk aann.
bod. Tel. 045-315169.
Pracht zwaar eiken BANK-
STEL, vr.pr. ’875,-; mas-
sief eiken wandmeubel, als
nieuw, vr.pr. ’ 1225,-; eiken
salontafel, vr.pr. ’ 275,-;
eiken tv-/videomeubel,
vr.pr. ’225,-. Tel. 045-
-323830.
Te k. eiken 2-zits BANKJE
en 2 clubs, zo goed als
nieuw. Op den Toren 16,
Nuth.
Te k. mooi volglas AQUA-
RIUM. Afm.: 1,25 m lang,
hoogte 40 cm, diep 35 cm.
Met lichtkap, onderstel,Eheim-filterpomp, thermo-
staat. Prijs ’275,-. Tel. 045-
-310012 (wo. t/m vrij. na 18
u., za. gehele dag).
KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33. Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879.
Te k. BANKSTEL eiken
375,-; eethoek 190,-; mod.
kast (wit) 475,-; slaapk. (wit)
550,-; barok eeth. (6 stoel.)
Kouvenderstr. 208, Hoens-
broek.
Te k. KOELKAST 75,-; gas-
forn. 75,-; wasaut. 225,-;
diepvr.kast 350 Itr. 325,--in-
bouw-koelkast 150,-. Tel.
045-725595.
Te k. Biedermeier SPIE-
GELKAST vr.pr. ’ 850,- tel.
045-713657.
Te k. barok EETHOEK,

’ 725,-; leren bankstel,

’ 1250,-; noten wandmeu-
bel, ’350,-. Tel. 045-415181.
UITKNIPPEN!!! Te k. su-rr antracietkolen, no. 3 enTel. 045-319784.
Te k. zeer mooie ant. eikenTOOGKAST, 2-drs. Tel.
045-422088.
Te k. eiken BANKSTEL en
Yamaha DT MX 50. i.z.g.st.
Tel. 045-256793.
Te k. Queen Arm EET-
HOEK, j 375,-; eiken bank-
stel, ’ 275,-' eiken salonta-fel, ’ 100,-. Tel. 045-415181.
Te k. COMMODORE 64,diskdrive, disks + softw.,
dataset + tapes, cartr., joyst.
’720,-. MFS 803 printer
’300,-; monitor ’200,-. Al-les z.g.a.nw. TeL 045-223128.
Eiken KEUKEN 270 x 270
cm, boven 160 cm met ap-

Saratuur. Pr. n.o.t.k. Tel.
,5-463741.

Te k. eiken BABYSLAAP-
KAMER, vraagprijs ’400,-.
Tel. 045-230086!
Te k. ROLSTOEL (als
nieuw). Tel. 045-317062, na
12 uur.
Te k. eiken EETHOEK en
eiken dressoirkast met snij-werk, combi koelkast-diep-
vriezer en bagagewagentje
met res.wiel en gesloten
deksel. Tel. 04490-10994.
KLEUREN-TV, 12 tiptoet-
sen, zeer goed. 045-270083.
Te k. zeer mooie AANHAN-
GER. Maarten Trompstraat "--24, Landgraaf, 045^10754.
Te k. KINDERWAGEN,
beige, met losse bak (te ge-
bruiken als reiswieg), wan-
delwagen, donkerblauwen
buggy. Tel. 045-257213.
STOOKHOUT droog popu-
lieren 4mJ/ 240,-: 4m3 ge-
mengd ’280,-. Tel. 045-
-318518.
Voor al uw bouw- en TUIN-
HOUT enz. Houthandèl
Landgraaf, Buizerdweg 8,
ind.terrein Abdissenbosch.
Tel. 045-318518.
T.k. ZAAGMACHINE 8
mnd. oud. merk Electro
Beckem type PK 250, 220
V, verm. 2,5PK. Pr. ’ 1990,-
-nu voor ’1400,-. Tel. 045-
-212887.
Te k. leren CHESTER-
FIELD bankstel, barokstijl
eethoek, enkele Perzische
tapijten, alles als nieuw.
Tel. 045-223094 of 323751.
Te k. diverse FITNESSAP-
PARATUUR. Tel. 045-
-325859.
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KERKRADE - Roda JC is verwikkeld in een financieel steekspel met de
NOS met betrekking tot een rechtstreekse uitzending van de Europacup-
return tegen Sredets Sofia op 15 maart in Kerkrade. De Kerkraadse club
wil een veelvoud van de rond 25.000 gulden die de Omroepstichting voor
het duel tegen de weinig interessante Bulgaarse tegenstander wil uittrek-
ken. Mochten beide partijen niet tot overeenstemmingkomen, zal dat ook
verregaande consequenties kunnen hebben voor een live-reportage van
de Europacup 1-topperReal Madrid - PSV op dezelfde dag. Reglementair
heeft Roda JC, met het oog op de publieke belangstelling bij de thuisspe-
lende club, namelijk het recht om uitzending van een concurrerende wed-
strijd op de buis te verbieden.

Beide duels zijn volgens Serve
Kuyer makkelijk op één avond in te
plannen. „Real - PSV begint om ne-
gen uur. Wij zouden dewedstrijd op
Kaalheide kunnen vervroegen naar
bijvoorbeeld zeven uur. Maar ook
als wij tot een akkoord komen, dan
nog vangen wij een schijntje van
wat Barcelona, Frankfurt of Meche-
len zouden hebben opgeleverd. In
financieel opzichtkun je in ieder ge-
val stellen dat wij met Sofia bepaald
niet hebben geboft".

stane situatie. „Wij staan nu voor het
dilemma de wedstrijd tegen Sofia
zo goedmogelijk te verkopen aan de
televisie. Het aanbod dat wij nu
hebben gekregen staat in geen en-
kele relatie tot de recette die wij
moeten missen van de toeschou-
wers die liever thuis voor de televi-
sie zitten. Het zou in dat verband
ook erg vervelend zijn als wij de
wedstrijd Real Madrid - PSV zou-
den moeten verbieden".

Toerist in Tel Aviv
Na tien minuten hield Oranje ’t voor gezien" Wouters, maker van de eerste treffer, stuit op de Israëli's Alon en Eitan (rechts).Donderdag 5 januari 1989 "25

Tweede duel
op de tocht

De Kerkradenaren zullen in de on-
derhandelingen met de NOS trach-
ten de inkomstenderving van enke-
le tonnen zoveel mogelijk te beper-
ken. Dat Roda JC het daarbij niet
zal schromen munt te slaan uit het
vetorecht inzake Real - PSV, blijkt
uit de uitspraak van manager Hans
Coerver: „Het zou kunnen datwij de
rechtstreekse uitzending van PSV
moeten boycotten. Maar in deze
zaak hebben wij aan anderen geen
boodschap".

geen lucratieve deal voorhanden
was.

Roda JC tracht deze 'machtspositie'
uit te spelen om de financiële strop
die de lotingtegen de Bulgaren toch
al tot gevolg heeft, enigzins te com-
penseren. Een confrontatie in de
kwartfinale met de vier 'groten',
Barcelona, KV Mechelen, Sampdo-
ria en Eintracht Frankfurt, zou
Roda JC tussen de 350.000 en
450.000 gulden aan televisie-inkom-
sten hebben opgeleverd. Daarvoor
lagen decontracten met buitenland-
se maatschappijen bij de loting in
Zurich reeds klaar. Helaas voor de
penningmeester van de Kerkrade-
naren rolde echter Sredets Sofia uit
de koker, waarvoor - evenals voor
Dinamo Boekarest en Aarhus -

Israël - Nederland 0-2 (0-2) - Score: 9.
Wouters 0-1; 10. Van Loen 0-2.
Scheidsrechter: Kovacs (Hon). Toe-
schouwers: 19.000.
Israël: Gilardi, Ahroni, Shimonof,
Parcelani, Itzhak Halevy, Klinger (76.
Drikes), Alon (65. Davidi), Cohen;
Tikva, Rosenthal (87. Menahem) en
Sinay.
Nederland: Van Breukelen, Van Aer-
le, Ronald Koeman, Van Tiggelen, Si-
looy (81. Reekers), Wouters, Bosman
(68. Eijkelkamp), Erwin Koeman,
Vanenburg (46. Ellerman), Van Loen
en Huistra (56. Witschge).

Verplaatsing van de confrontatie
tussen Roda en Sofia naar dinsdag
14 maart - zodat beide duels zonder
belangenvermeniging kunnen wor-
den uitgezonden - behoort niet tot
de mogelijkheden. „De Uefa-regle-
menten verbieden dit. In tegenstel-
ling tot voorgaande rondes moeten
vanaf de kwartfinales de wedstrij-
den op dezelfde dag worden ge-
speeld", aldus Coerver.

TEL AVIV- De selectie van het Ne-
derlands elftal heeft nog geen zeker-
heid dat er zaterdag een tweede
oefenwedstrijd kan worden ge-
speeld. Het plan in of vlakbij Tel
Aviv te voetballen is getorpedeerd
door de plaatselijke verenigingen,
die vermindering van belangstel-
ling en dus van hun recette vrezen
tijdens competitie-ontmoetingen
als het Nederlands elftal in de buurt
zou spelen.

Van onze sportredactie

Van onze verslaggever
EL AVIV - Behalve de overwinning (0-2) in de vierde ïnter-
ïnd tegen Israël is het Nederlands elftal geen steek wijzer ge-
erden van de zielloze vertoning in Tel Aviv. Met uitzondering
'an rj e eerste tien minuten, toen de Europees kampioen zich
'°g van zn goede kant liet zien en twee keer scoorde, had de
!efeninterland niets om het lijf. Bondscoach Thijs Libregts
|acht daar vanzelfsprekend heel anders over. Het kan ook hem
!Cr»ter niet zijn ontgaan dat de één niet wilde en de ander niet
>eter kon.

Libregts kan wat dat betreft niet erg
veel wijzer zijn geworden. „Huistra
had een paar aardige momenten",
doelde de bondscoach op het eerste
kwartier, „daarna was hij soms af-
wezig en speelde hij wat onzeker.
Maar dat is de jeugd, dat hoort erbij.
Een leuke wedstrijd bij FC Twente
wil nog niet zeggen dat je ook een
leuke wedstrijd kunt spelen in het
Nederlands elftal. Alles heeft echterzn tijd nodig". letwat merkwaardig
was echter wel, dat Huistra tien mi-
nuten na de rust met kramp uitviel
en werd vervangen door Witschge.
Voor de Ajacied was er echter nog
bitter weinig eer te behalen, zo
plichtmatig bewoog Oranje zich
toen al over het veld.

hoe de samenwerking uitpakte tus-
sen Erwin Koeman en Huistra".

gOpH Van de winSt> die VOOr OIIS een
b0 ê zaak is", stelde de jarige
'>hpKkCoacn genoegzaam vast,
">en nwe in elk ëeval weer kun-
ec^ oefenen". Daarmee was tegelijk
cj e ler zo ongeveeralles gezegd over
ty Wedstrijd die geen wedstrijd

'2 ■ maar dieLibregts niettemin als
jernuttig' omschreef.
Ij- *§" gold dan vooral ten aanzienvan
t^ny Silooy, die in de tweede helft■ " eens ten overvloede aantoonde

PSV", beaamde de halverwe-
-5j als invaller in het veld gekomen

o
arUe-debutant Juul Ellerman,

jje nen wij inderdaad wel eens te-
[ n Ploegen die sterker zijn dan dit
fe[aelische nationale elftal". Uit hof-
SeÜ tegenover het gastland of
'anri°°n om net nut van cleze inter"
br 6

te accentueren, plaatste Li-
v e gts de voetbaldwerg op het ni-
IS(:U:van Griekenland en schatte hij
b Uf hoger in dan Malta, Luxem-
jju S of Cyprus. Dat kan dan hoog-
ov Sebaseerc j z jjn 0p de recente
cWrwinn ing die de Israëli behaal-n °P Malta.

Voor de verdediger van VfL Bo-
chum was het de tweede keer dat hij
voor Oranje in actie kwam. Samen
met Huistra en Eykelkamp en in het
slotkwartier Rutten maakte hij bij-
na twee maanden geleden in Rome
zijn debuut in het Nederlands elftal
tegen Italië. Ellerman en Rob
Witschge waren in Tel Aviv aan de
beurt, zij het als invallers. „Op deze
manier", verdedigde Libregts de
door hem gekozen aanpak, „krijg ik
meer informatie over spelers, en is
het straks minder een gok als een
vaste Oranje-speler niet beschik-
baar is. In Rome heb ik aan de lin-
kerkant gespeeld met Reekers en
Huistra, nu wilde ik wel eens zien

dat hij als mandekker op links niet
voor die rol berekend is. Libregts
was wel zo eerlijk om dat toe te ge-
ven, en erkende volmondig dat „het
probleem nog meer naar voren
kwam toen Israël met drie spitsen
ging spelen. Ik wilde Silooy echter
een hele wedstrijd in die positie aan
het werk zien, daarom heb ik hem
ook pas tien minuten voor tijd ver-
vangen door Reekers".

" John van Loen eiste in de tiende minuut een hoofdrol op
Linksachter Bosman.

„Je kon duidelijk merken", nam Li-
bregts de spelers in bescherming,
„dat ze drie weken niet in actie zijn
geweest. In de tweede helft was de
accu leeg en werd de concentratie
minder". Dat de wedstrijd al eerder
volledig was doodgebloed had niet
alleen te maken met de zwakte van
de tegenstander, maar vooral met
de snelle voorsprong. Opmerkelijk
daarbij was dat beide doelpunten
op naam kwamen van spelers die tot
nu toe bij hun club nauwelijks sco-
ren.
Op aangeven van Vanenburg, die
halverwege met een wreefblessure
in de kleedkamer achterbleef, open-
de Wouters in de negende minuut
de score, amper zestig seconden la-
ter knikte Van Loen van afstand
nummer twee binnen uit een prima
voorzet van Huistra. Pal daarop
raakte Erwin Koeman de lat, daarna
was het meteen gedaanmet de pret.

JERUSALEM - De Sovjetunie
heeft geweigerd aan 180 Israëlische
basketbalsupporters een visum te
verstrekken, voor het bijwonen van
de Europa Cup-wedstrijd CSKA
Moskou - Maccabi Tel Aviv. De Sov-
jetunieen Israël onderhouden geen
diplomatieke banden. Desondanks
gaven de autoriteiten uit de Sovjet-
unie vorige maand toestemming
voor de wedstrijd, die op 12 januari
wordt gespeeld. Het is voor het eerst
sinds de oorlog in het Midden-Oos-
ten van 1967 dat een sportploeg uit
Israël tot de Sovjetunie wordt toe-
gelaten. De afgelopen 21 jaar von-
den sportieve ontmoetingen tussen
beide landen op neutraal terrein in
West-Europa plaats.

Sovjetunie weert
fans Israël

Eerste treffer in
Oranje-shirt

Van Loen
krijgt loon

naar werken
TEL AVIV - John van Loen
heeft in de wedstrijd tegen Israël
een écht waardevol moment ge-
kend. In de tiende minuut, toen
hij een voorzet van Huistra met
zijn hoofd langs de niet echt ze-
kere doelman Gilardi schoot.
Verder heeft deRoda JC'er zich
uitzonderlijk ingespannen voor
het vinden van goede posities en
die ook een aantal keren gevon-
den. De drie scoringsmogelijk-
heden die daardoor ontstonden,
waren echter niet aan hem be-
steed.
Spits tegen Israël is echter wel
iets anders dan aanvalsleider in
een elftal dat een belangrijke
wedstrijd speelt. Op het tweede
plan is er plaats voor Van Loen.
Ook bondscoach Thijs Libregts
was die mening toegedaan: „Het
is goed te weten dat anderen be-
schikbaar zijn voor het geval het
nodig is. Er is een beter ant-
woord gekomen op devraag: hoe
waardevol is Van Loen wanneer
hij goed wordt aangespeeld?"

Er is een mogelijkheid uit te wijken
naar het op 113 km van Tel Aviv ge-
legen Beer Sheva om te voetballen
tegen Hapoel. Die club uit de hoog-
ste klasse, staat echter ook gewoon
in het competitieprogramma. De
wedstrijd van Hapoel eruit lichten
is een mogelijkheid, maar veroor-
zaakt een botsing bij de voetbaltoto,
die het competitieduel op zijn pro-
gramma heeft staan.

Voorzitter ad-interim Serve Kuyer
is niet bijster gelukkig met de ont-

" LEEUWARDEN - René Pan-
huis, de 24-jarige libero van Tel-
star, speelt de komende twee en
een half jaar voor SC Cambuur.
Hij tekende gisteren het contract.

(ADVERTENTIE)
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"SiSs modeshop Wiel Eijssen
Theaterpassage 13, Kerkrade Telefoon 045-454617

hol meteen kan doorvliegen naar de
Canarische eilanden.
De een (Bosman) maakte gistermid-
dag niet de indruk de gretigheid zel-
ve te zijn, de ander (Koeman) vroeg
zich bezorgd af of de KNVB er nog
wel in zou slagen tickets te bemach-
tigen voor de Europese basketbal-
kraker (vanavond) van Maccabi Tel
Aviv. Of de voetbalbond het met de
Israëliërs nog eens wordt over een
oefenwedstrijd zaterdag in Hapoel
tegen Beer Sheva zal de meesten
vermoedelijk een zorg zijn. Ze zien
het wel.

kwartier gespeeld. Het was daarom
op zn minst overdreven, toen Li-
bregts naderhand gewag maakte
van 'gretigheid bij de oudere spe-
lers' en de 'beleving' die hij had be-
speurd bij de aankomende interna-
tionals 'om tot het Nederlands elftal
te gaan behoren. Daarvoor leende
de wedstrijd zich in het geheel niet,
en werd nog eens in de hand ge-
werkt door de ploegleiding, die
vooraf niet eens de moeite had ge-
nomen om de wisselspelers aan te
wijzen. Al even slordig kwam het
over dat beide ploegen in een wit

shirt op het veld verschenen, waar-
op deIsraëli zich uiteindelijk in het
blauw staken. Het was in feite illu-
stratiefvoor de sfeer waarin deze in-
terland werd afgewerkt.

Zonder het PSV-kwartet Van Breu-
kelen-Koeman-Van Aerle-Vanen-
burg, datvanmorgen in alle vroegte
afreisde naar München, zet Oranje
vandaag de stage voort met een trai-
ning en een bezoek aan Jeruzalem.
Inclusief het KV Mechelen-duo
Bosman-Erwin Koeman, dat zon-
dagmiddag bij terugkeer op Schip-

Op dat moment was er nog geen

ROTTERDAM - Supporters van
Feyenoord hebben tijdens het In-
door Soccer-toernooi voor enkele
tienduizenden guldens schade aan-
gericht in het sportpaleis Ahoy'. Na
de finale, waarin Feyenoord door
een onreglementaire goal met 2-1
van Ajax verloor, braken massale
vechtpartijen uit tussen zon hon-
dervijftig Feyenoord-aanhangers en
65 man politie. Honderden stoeltjes
sneuvelden in het geweld: ze wer-
den vanaf de ringen op het veld ge-
gooid. Bij de ongeregeldheden raak-
te niemand gewond.

De politie stelt een onderzoek in
naar het incident. Er zijn (nog) geen
arrestaties verricht, maar de politie
weet dat het om bekende suppor-
ters gaat uit Vak-S van het Feye-

" Overzicht van de ravage in
Sportpaleis Ahoy' nadat de-
Feyenoord-supporters waren
uitgeraast.

In Ahoy' kwam het snel tot vecht-
partijen tussen de aanhang van
Feyenoord en supporters van de

Turkse voetbalploeg Galatasaray.
Die konden aanvankelijk in de kiem
worden gesmoord. Later, toen
scheidsrechterCees Bakker in de fi-
nale ten onrechte een doelpunt toe-kende aan Ajax, brak hettumult los.
De Feyenoord-supporters wilden
hun woede koelen op de arbiter en
op de Ajax-spelers en trachtten het
veld te bestormen. De spelersen be-
geleiders van Ajax, inclusief trainer
Spitz Kohn, moesten in allerijl de
zaal uitvluchten. Zij konden pas
rond middernacht het sportpaleis
verlaten. De Amsterdammers had-

den geen vervoermiddel meer, om-
dat alle ruiten van de spelersbus wa-
ren kapotgegooid.

De eigen bewakingsdienst van Ve-
ronica, de NL Beveiligingsdienst
Nederland '86 BV uit Vianen, werd
door de politie tijdens de ongereld-
heden aan de kant gezet. De Rotter-
damse politie was niet gelukkig met
de maniervan optreden van deze in
speciale kleding gestoken bewa-
kers. „Hun optreden wekte op een
bepaalde manier agressie op", aldus
een politiewoordvoerder. „Overi-

noordstadion. De wedstrijden van
het Indoor Soccer-toernooi begon-
nen in een grimmige sfeer. Tijdens
het fouilleren van de toeschouwers
aan de ingang van het sportpaleis
werden tientallen messen, een
ploertendoder en een aantal vlagge-
stokken in beslag genomen door de
particuliere bewakingsdienst die
door organisatorVeronica was inge-
huurd.

Aanvankelijk zag het er naar uit dat
het wereldkampioenschap indoor-
voetbal, dat morgen in Ahoy' van
start gaat, door de vernielingen in
gevaar was gekomen. Maar de
KNVB en de directie van het sport-
paleisverwachten dat de schade tij-
dig is hersteld. Tijdens het Indoor
Soccertoernooi zaten geen officials
van de KNVB of van de internatio-
nale voetbalbond FIFA op de tribu-
ne. Wie opdraait voor de schade is
nog niet bekend. Volgens een
woordvoerder van Ahoy' zal deze af-
faire eerst 'de wereld uit moeten',
wil men het sportpaleis volgend jaar
weer verhuren aan de omroeporga-
nisatie.

Ajax bereikte de finale door achter-
eenvolgens te winnen van Charleroi
(4-0) en Galatasaray (3-1). Feyenoord
won zowel van Excelsior als van de
All-Stars met 5-4. In de wedstrijd
om de derde plaats zegevierde Gala-
tasaray met 4-3 ove^ de All Stars.

Feyenoord-fans slaan
Ahoy

’kort enklein

Vechtpartijenmetpolitie na verloren zaalvoetbalfinale gens is op deze bewakingsdiensten
niets tegen; bij Feyenoord werkt de
inzet van deze mensen goed".

Indien NOS niet aan financiële wensen tegemoet komt

Roda JC overweegt boycot
uitzending Real Madrid-PSVLimburgsDagbladSport

door huub paulissen



HONDA XL 600 R, in pri-
ma staat, ’ 4300.-. Tel. 045-
-315169.

OMAFIETS, dames- en he-
renfiets. va. ’ 65- per stuk;
Daf 46, bj. '76. Tel. 045-
-257371.
Tek. VESPA Ciao. Maarten
Trompstraat 24, Landgraaf.

Joyce
zit er bovenop

06

320.321.65
50 et. p.m.

Club 2000
Heren opgelet! Nu 7 dagen
in deweek open ma. Fm vr.
11-24 u., zat. en zond. 14-
-24 u. Altijd leuke jonge
meisjes aanw. Rijksweg
Nrd. 22a, Geleen, 04490-
-42315.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.
BIGGY'S escortservice
van ma.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.
CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
zat. 11-18 u. Tel. 045-
-420042.

Voor het vuurwerk
zorgen wij wel.

De meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg-Zuid 131, Ge-
leen. 04490-42313. Geop.
ma. Tm vrij. 10-24 uur, zat.
10-18 uur. Tev. meisje
gevr.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Privé CORINA, Ivon, An-
gela, Petra, Chamilla en
Elly. Tel. 045-227734.
PRIVÉ Nathalie, Anita. Tel.
045-723029.
Lieve gezellige dame komt

bij u op visite
045-311895
(Assistentie gevr.)

Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Tel. 04492-5605.
KATJA privé en escort va.

’ 50,-. Tev. dringend as-
sistente gevr. 045-423608.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
Privé ISA v. ’ 75,-. Ook
zondaf (zaterdag geslo-
ten). Tel. 043-214000.
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur,
JUAN (mnl) dag. v.a. 10
uur prvé en escort, tel. 045-
-257283.
Gelukkig nieuwjaar wen-
sen u de meisjes van privé-
huis CLUB EXCLUSIEF.
Meisjes aanwezig v.a. 18
jr. Kerkrade-West, Indus-
triestr. 13, tel. 045-423634.
Tevens meisjes gevr., in-
tern gratis mogelijk.
Vreemd gaan moet kun-
nen!! Wil je met iemand af-
spreken? Gaat 't om sex?
Bel de JEUKBOXü 06-
-32032516 50 c p/m.
Verneder 'ns iemand!!!
Maak 'ns ruzie of scheld
ns iemand uit!!! 06-
-32032534 50 et. p.m. Bot-
vier ook jouw frustratie!!!
PRIVÉ + escort, ledere
dag. Tel. 045-220866.

Live show
vrijd., zat., zond. van 20.00
tot 21.45 uur en van 22.00
tot 23.45 uur.
Jenfri 8.V., Grote Gracht
95, Maastricht. Let op de
palmen in de etalage. Don-
derdagavond striptease.
NIEUW, Sylvia, Elly, Silina,,
Karin, Regina. Club Cinde-'
rella. Oude Rijksweg-Nrd.
56, Susteren. Naast ten-
ntshal.
CLUB MIRABELLE, Burg.
Franssenstr. Kerkrade.
045-419823.
PRIVÉ bij Anita. Ook zat.
Tel. 045-352543.
DAVID & Jürgen. Boys
voor boys. Dagel. geop. va.
14 uur. 045-326370.
Heren van harte welkom bij
MANUELA va. 10.00 uur.
045-721759.

Grijp je kans 6
opwarmen door!

Bobby's (
Dollen met 9 jongensdie m

50 et/r
06-320.C

CLUB TROPICAL te Kerk-
rade. Industriestr. 74, va. 2
jan. zijn wij geopend va.
14.00 u. Tel. 045-421641.

Nieuw escortservice
045-215113

ESCORTSERVICE. Angie,
Bianca, Peggy en Chantal-
le komen bij u thuis of in
hotel, 100% discr. verz.
Dag en nacht 045-718086.

G
A
y

escort
Heb je zin., bel dan:

06-320.323.04
en bepaal zelf wie je bij je

thuis laat komen.
Dag & nacht 50 et. p.m.

Meester
Martin

Luister mee... naar wat
onderdanige slaven graag
met zich laten doen door
Nederlands bekendste

homomeester
06-320.323.05

50 et. p.m. Dag & nacht

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.321.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Ik begin het jaar goed!!
Gay! Date! Live! Bel: 06-
-320.330.18 (50 et/m).
Je stem is heel opwindend
06-320.320.33 (50cpm)

Flirt-Line 33, sexy
!!! De Live-Afspreek-Lijn !!!
Bel: 06-320-320-55
(50cpm) Direct S-E-X-con-
tact...

Ik ben heet,
en wil gebeld

worden!
06-

-320.325.11
't

Stoeipoesje
50 et. p.m.

Joyce
is sexi

06

320.321.65
50 et. p.m.

Joyce
is ondeugend

06

320.321.65
50 et. p.m.

Club 06
Special Sex

Lolita 06-320.320.40
S.M. 06-320.320.25

Meesteres 06-320.320.46
Lesbisch 06-320.320.45
Hetero 06-320.320.26

Wet-Sex 06-320.320.47
Grieks 06-320.330.94
Live 06-320.320.60

Fanmail 06-320.320.48
Viditel pag. 611. 0,50 p.m.

Sex! Sex! Sex!
Beurtlijn

06-
-32032533

50 et. p.m.
Sex! Sex! Sex!
De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan,

hobby's, vrijen,
avontuurtjes

en verliefd zijn.
06-

-320.325.44
Wie weet maak je wel

een afspraakje.
Alleen luisteren kan ook.

50 et. p.m.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.

3n laat je eens
9 frisse jongens!
Gay Box
iaar één gedachte hebben.
min.
323.01
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6 Jaarplaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renault adviseert elf oliën. I

i

i

VANAF VANDAAG IS HET De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
—.—-— - w^---. ««» -_. karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en ,

|\/| |H |H I ■ ■r^ iH I^U tegelijk eigenzinnige verschijning en van binnen
JL T JL. al J M A JL^JK^jfA -l—JX door zn buitengewone gastvrijheid.

Derenault 19 biedt immerszeer forse binnenruimte in

TT"!" TT""!" JT\ Ts"|7lZ'"CI"^^lVrP|'lV lengte, breedte en hoogte. Met de uiterstriante
XVJLil_a. KJ J\. ±JA-JJ\,BJISy JJy X\ul.^i 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 RENAIJLT 19 onderscheidt zich gek genoeg óók door j
zuiverste ras. z,n pry^ die veel lager . g dan uop 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 ëen absolute openbaring. ten). In 20 verschillende uitvoeringen.

De 5 verschillende basismotoren, waaronder degloed- Misschien denkt u erover 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.
«^ lIFNAT TT T

Het brandstofverbruik van alle (overigens zeer %J^
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. */// GEEFT JE LE VEN 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. P. deJonghe BV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg ■

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
15-LD

' , i I _ i I _. _ . ,iC

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

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

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.
De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.

06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

’ 0,50 per minuut,
Non-stop SEXVERHALEN
Reti nafoon 06-32032103,
50 et. per min.
KIJKOTHEEK Videoclub
vr. met spoed leuke meis-
jes. Tel. 045-718067.
PRIVÉ bij Jolanda met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198.
Vandaag laat ik
me helemaal

gaan!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

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

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.

Joyce
is heet

06

320.321.65
50 et. p.m.

Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Contactburo MAAS-
TRICHT Bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.

Bel nulzes
pour toi

" 320.320.05
lesbi 28

320.320.28
heat line

320.322.30
standje 68

320.320.68
real live sex

320.324.05
iijheetjjj

320.325.02
macaber

320.325.03
50 et. p/m

Live - Live - Live - Live

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

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

SELFKANT Manneke
0949-2456-1053.

G
A
V

ANONIEM
Luister mee... naar wat

mannen vertellen aan .
Marcel & André

06-320.320.21
Dag en nacht. 0,50 p.m.
Vertel vandaag jouw
homo-sexervaring aan

Marcel of André,
tussen 15.00 - 21.00 uur

020-204998. Gratis

Sex Hotline
06-320-320-22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

Privéhuis MICHELLE. The
best of the best for the
best! Ook in 1989! Veroni-
que, Melanie, Conny, Joy-,
ce, Diane en Claudia. Tel.
045-228481.
Nieuw! Nieuw! TANJA en
Desirée. Tel. 045-229718.

Standje 555
06- "

320.325.55
50 et. p. min.

/Losbandig* «n ■»<*'" ",. . „v,„»e/ ■speelse parenner spa-J"; -^ f
"DIANA DtKONlNb'k

I ZlflcA'.LUPCtu B_ I
I „d^SsïeT^le 'pornoster I

Gluren bl, I' "''fbl'r",„ v(.n I
Een nummer om voor.hu,s.e bl,,v<-" |Qg-32^ggl2£..,aTJ

MOIU» PIOOUCTIOHS M 41300 lOOMGIOIM

Buro ELVIRA bemidd. v.
privé-adress. adr. ’ 25,-.
045-419384.
Eindelijk is ie dr!! 'DE
KLODDERBOX' 'n echte
perverse sexbox, maak
snel contact 06-32032514
50 c, p/m. Alles mag!
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921 Ge-
leen.

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
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, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)

50 ct./min. 06-320.330.02
Sex Society's

Jonge meisjes 06-320.321.21
krijgen natte handjes, va. 7/15 en 15/23.

's Nachts live sex 06-320.321.21
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).

Harde taal 06-320.325.21
alleen voortuig.

Let it be-zar 06-320.324.21
nou ja; dat is blozen.

Sexschandaal 06-320.324.31
de minister keurt haar. 50 cent per minuut.

Diana Escort 045' J
320905-3210-

-7 dagen in de wee
geopend.

06-seXi
50 et. p. min.

Relax-üne j
Betty *** Gratis W
06-320.320.öe

★★★★★★★★★**'
Zevende hen 1!

Gratis surprisepaK^
06-320.320.0'

★★★★★★*★***'
Sex Non Sto

Amanda vertelt .
200 verhalen per °Ó6-320.320.C

★★★★★★★★★**

!!! Live !!
Sex RelaxW'

Superheet
Strikt volwassene'

06
320.324^
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SJAALS - Jan Benen verlaat
let roen vc aan net einde van

\v seizoen. Hij is dan drie jaar
delfi am geweest bij de vier-
Vrjpasser uit Vaals. Wit Groen

heeft nog geen opvolger.

V^ERLEN - Heerlenaar Henk
is a^ eezen, die momenteel bezig

Z^n tweede seizoen bij VV
het- stoPt aan het einde van

fe»jSeiz°en bij de Maastrichtserde klasser.

STOCKHOLM - Hans Olsson,*c" van het Zweedse Davis Cup
l^'steam, heeft ontslag genomen.
i s°n, sinds 1982 non-playing cap-van de ploeg, zegt zich te willen

Centreren op zijn loopbaan als."'sleraar. Onder zijn leiding
la

,g de ploeg zes keer door tot de
Qr-e- Drie keer werd gewonnen.
ssJ"6 maand verloor Zweden, ver-
'it 1 ' in de emdstrijd van West-
'aok nd- John-Anders Sjogren,,nCri van Mats Wilander, volgt Ols-

elf speeldagen al acht punten
los van de concurrent en,na de
nederlaag van Napoli afgelo-
pen weekeinde tegen Roma,
zelfs drie punten van de eerste
achtervolger. Zijn het dan toch
weer die Duitsers die het hem
doen, of is er meer? Een ver-
haal over het andere Milaan.* HONG KONG - Eline Coene'eeft op de eerste dag van de

grand Prix Finals badminton inror>g Kong op twee fronten ver-ren. Zowel in het enkel- als in
'dubbelspel begon het evene-f er»t voor de Nederlandse top-

Peelster met een nederlaag.

BOEDAPEST- De eerste ver-
edeling in het Hongaarse om-
°°pschandaal is een feit. Doel-en Zsolt Balacs (31) van Raba'!0 Gyor werd door de tucht-
piimissie van de Hongaarse
°etbalbond geschorst tot 31 de-
«mber 1989. In het voetbal-
vandaal in Hongarije zijn der-M> spelers verwikkeld.

Van onze verslaggever

MILAAN - 'Het anti-Milan'.
Zo noemt de Italiaanse pers
Internazionale dit seizoen
graag, de bijna natuurlijke te-
genhanger van het Milan van
Gullit, Rijkaard en Van Bas-
ten. Maar als 'de drie beste
voetballers van Europa' niet
oppassen, spelen zij straks in

het 'anti-Milan', want de op-
mars van de aartsrivaal, die dit
seizoen maar liefst 31 miljoen
gulden in een half nieuw elftal
investeerde, is opmerkelijk.
Vorig seizoen geëindigd op 13
punten van de landskampioen
Milan nu onder de bezielende
leiding van het Duitse duo
Matthaus/Brehme en toptrai-
ner Trapattoni staat Inter na

f Heerenveen - Het toer-ei om de wereldkampioen-. lappen sprint kan, over twee
gerekend, door niet meer

25.000 toeschouwers worden
De voorgenomen

tbreiding van de capaciteit met.000 plaatsen zal niet eerdern deze zomer worden verwe-, nüjkt. Voor het sprinttoernooi,
?l op 25 en 26 februari plaats

ij dt, is nog een aantal staan-faatsen beschikbaar.

Maradona
redt Napoli

ROME - Napoli, de
nummer twee van de
Italiaanse voetbal-
competitie, heeft de
hulp van Diego Ma-
radona toch nodig
gehad om de eerste

wedstrijd in de
kwartfinales van het
toernooi om de na-
tionale beker goed af
te sluiten. De Argen-
tijnse ster, aanvan-
kelijk met een lichte

blessure aan de kant
gebleven, moest er
narust aan te pas ko-
men om zijn ploeg
naar de overwinning
(3-0) tegen Ascoli te,
leiden. Op het mo-
ment dat Maradona,
die uitgroeide tot de
beste man van het
veld, inviel was de
stand nog gelijk.
Uitslagen: Atalanta
Bergamo - Lazio Roma
2-0; Verona - Pisa 2-1;
Sampdoria - Fiorentina
3-0; Napoli - Ascoli 3-0.

INNSBRUCK - De Zweed Jan
Bokloev heeft de derde wedstrijd
van het vierschansentoernooi in
Innsbrück gewonnen. Met spron-
gen van 104 en 109 meter was hij
twee keer de beste. Het was de der-
de zege van het seizoen van
Bokloev. Jens Weissflog, die als der-
de eindigde, voert het algemeen
klassement na drie onderdelen aan.
Olympisch kampioen Matti Nykae-
nen staat tweede.

„In het begin geeft het wel een druk
als je weet dat declub acht miljard
lire voor je heeft betaald, maar daar-
na gaat het met jezelfen de ploeg zó
goed, dat je nog maar aan één ding
denkt: we spelen voor de titel".
Toen Lothar Matthaus aan de voor-
avond van dit seizoen verklaarde
met AC Milan de strijd aan te willen
gaan, riep dat veel hilariteit op. Niet
in de laatste plaats in Nederland,
waar de prestaties van AC Milan,
dat met af en toe briljant pressie-
voetbal de elfde titel uit zijn bestaan
veroverde, op hun juiste,hoge waar
de werden geschat. Hij blufte weer
eens, dieLothar, toch al niet op han-
den gedragen bij zijn westerburen.
Hij had waarschijnlijknog steeds de
pest in over dieheerlijke juni-dagin
Hamburg, waarop uitgerekend Mi-
lan-spits Marco van Basten voor de
wat late bevrijding zorgde.

" Mede door de inbrengvan Lothar Matthaus(links) maakt In-
ter Milanfurore. Alleen in de Europacup tegen Matthaus' oude
club Bayern München liet de Italiaanse koploper een steekje
vallen.

minuten lang. Tien maanden lang.
AC Milan is nog niet uitgeschakeld.
Maar ik denk dat dieploeg vooral de
beslissing brengt als tegenstander
van de andere toppers. Daarom was
onze zege in de derbyzo belangrijk.
Wij moeten in ieder geval zo door-
gaan. En niet te hard juichenals we
weer gewonnen hebben. Dat ver-
stoort alleen de rust".

Vandaag:
Groene Ster-RKDFC (18.30)
Zaterdag:
Kaspora-Noordwijk (14.30)
Zondag:
Groene Ster-EHC (11.30)
Limburgia-RKONS (13.30)

Brenda Schultz
bij laatste acht

BRISBANE - Brenda Schultz heeft zich geplaatst bij de laatste acht
van de Australischekampioenschappen verharde banen in Brisbane.
Ze won in de derde ronde van de als tweede geplaatstePascale Para-
dis: 7-5,6-4. Het was voor de Nederlandse 'leading lady' op de wereld-
ranglijst in verhouding de gemakkelijkste overwinning tot dusverre.
Paradis was in Brisbane tweede geplaatst achter de Tsjechoslowaak-
se Helena Sukova. Karin Bakkum, de andere Nederlandse, die door
de eerste ronde was gekomen, verloor met 2-6, 4-6 van de Zuidafri-
kaanse Van Rensburg.

Italië maakt
korte metten

met supporters
Laatste plaats in basketbalweek

" Chris van Dinthen (links) gaf als een van de weinigen het
goede voorbeeld. Rechts Keith Williams.

„Ik praat niet over het kampioen-
schap. We zijn pas op een-derde van
de competitie. Revanche op de kri-
tiek? Ach, ik heb mijn werkwijze en
die blijf ik trouw. Afgezien van tech-
niek en tactiek is de concentratie in
de ploeg het belangrijkste. Negentig

„Dat het inderdaad zó goed zou
gaan, had ik eerlijk gezegd ook niet
verwacht", zegt Lothar Matthaeus,
een van de personificaties van het
Inter-succes dit seizoen. „Natuur-
lijk speel je om bovenin mee te
doen. Maar het gat dichten van die
dertien punten van het afgelopen
seizoen vond ik al een mooie doel-
stelling. Vooral door blessures valt
Milan echter tegen en wij draaien
gewoon fantastisch. Geheim? Wat
heet geheim. ledereen werkt voor
iedereen. We vormen echt een
ploeg. Achteraf geredeneerd is de
bekeruitschakeling in augustus
heel belangrijk geweeset. Na de ne-
derlaag tegen Fiorentina werd onze
trainer Trapattoni door de pers kei-
hard aangevallen. Toen hebben we
de rijen gesloten, zijn achter de trai-
ner gaan staan, en hebben we ruim
een maand niet meer met de pers
gesproken. Zo is de teamgeest ge-
groeid".

Wie absoluut niet over een kam-
pioenschap wil praten is Giovanni
Trapattoni, de bijna 50-jarige oefen-
meester van declub. In tien jaar Ju-
ventus deed hij nooit anders, wat
hem wellicht wel tot de meest suc-
cesvolle trainer aller tijden maakte.
Europa Cup I, 11, 111, Supercup, We-
reldcup, Coppa Italia en zes natio-
nale titels. Hij won letterlijk alles.
Na twee magere jaren bij Inter (der-
de en 5e plaats) lijkt hij nu te gaan
oogsten.

AC Milan zal altijd de volksclub van
Milaan blijven (66.000 seizoenkaar-
thouders), maar het blijkt de sjieke-
re tegenhanger van de 'rossoneri'
wel degelijk te lukken een massa op
de been te brengen: gemiddeld bij-
na 60.000 fans per thuiswedstrijd.

De drie sportdagbladen dieelke dag
in Italië verschijnen besteden al
sinds maanden veel meer aandacht
aan de revelatie van dit seizoen dan
aan de landskampioen. Ex-sterren
uit voor Milaan onvergetelijke jaren
'60 (voor Inter: twee Europacups en
Wereldbekers, voor Milan: twee
Europacups, een Wereldbeker, een
Europacup voor bekerwinnaars, die
overigens ook weer in '73 werd ge-
wonnen) mogen dagelijks hun lof
uiten over de prestaties van de 'ne-
razzuri', die als enigen in de Serie A
nog ongeslagen zijn.

Maar Lothar mag een bluffer zijn,
mag af en toe net iets te zelfverze-
kerd overkomen om in Nederland
ooit populair te kunnen worden, hij
heeft wèl gelijkgekregen. Inter is de
strijd aangegaan en heeft dievoorlo-
pig met acht punten voorsprong op
Milan in zijn voordeel beslist.

Niet alleen Matthaus heeft zich bin-
nen korte tijd in Italië goed aange-
past, maar ook zijn landgenoot
Andy Brehme, die net als Matthaus
afgelopen seizoen overkwam van
Bayern München ('de uitschakeling
voor deUefa Cup was een incident')
aardt uitstekend en kan wekelijks
op goede cijfers in de Italiaanse pers
terugkijken. Maar het succes aan al-
leen de Duitse inbreng toeschrijven
gaat veel te ver, menen ook beide
aanwinsten. De spitsen Diaz en Se-
rena (zeven treffers) hebben hun
aandeel en natuurlijk de onneemba-
re verdediging met de internatio-
nals Bergomi, Ferri en doelman
Zenga, die in 20 duels slechts vier
keer werd gepasseerd. Gemiddeld
elke vier uur en zeven minuten één
keer... En verder de twee nieuwe
jeugdige middenvelders Bianchi
(Cesena) en Berti (Fiorentina) voor
wie Inter-président Pellegrini, op-
gezweept door de dadendrang van
zijn collega/concurrent Berlusconi,
respectievelijk 7 en 12 miljoen gul-
den betaalde.

MILAAN - De Italiaanse justitie
heeft onverwacht snel en hard ge-
reageerd op de supportersrellen, die
zich afgelopen dinsdagavond in Ge-
nua, voordeden tussen fans van de
beide plaatselijke voetbalclubs:
Sampdoria en Genua. Zonder enige
aanleiding gingen de supporters el-
kaar toen in het centrum van de Ita-
liaanse havenstad te lijf,waarbij een
gewonde viel en veertig uitgerukte
carabinieri verscheidene arrestaties
verrichtten. De rechter veroordeel-
de één fan van Sampdoria tot één
jaar gevangenisstraf, terwijl een an-
der acht maanden hechtenis tege-
moet kan zien. Een supporter van

Genua kreeg voor onbepaalde tijd
huisarrest.

Het optreden van justitie kan niet
worden losgezien van deproblemen
van afgelopen weekeinde rond de
streekderby Brescia-Cremonese in
de serie B. Bij die rellen verwond-
den fans van de thuisspelende club
een supporter uit Cremona levens-
gevaarlijk aan het hoofd. Een opera-
tie redde het leven van de 15-jarige
aanhanger van Cremonese, die nog
steeds in een ziekenhuis in Brescia
verblijft. In Italië steekt het voetbal-
vandalisme dit seizoen steeds meer
de kop op.

VEENDAM - Sportclub Veendam
heeft de 23-jarige Ale Hindriks voor
anderhalfjaar gecontracteerd. Hin-
driks, een middenveldspeler, kwam
dit seizoen uit voor de amateur-eer-
steklasser WKE. Hij deed eerder er-
varing in het betaalde voetbal op bij
Emmen in de eerste divisie.

Ale Hindriks
naar Veendam

Turbo’Tobsport

door dik
gbruynestyn

Miniware in mineur
Van onze medewerker

HAARLEM - Bij het opmaken van
de balans van de zevende Haarlem-
se basketbalweek vallen de matige
prestaties van Miniware Weert vol-
ledig in het niet bij het grote spekta-
kelstuk dat de week op zich vorm-
de. Muziek, lichtshows en topploe-
gen met vaak fantastisch basketbal
maakten er een geweldige happe-
ningvan. Miniware opende de week
met een overwinning maar is na de
slotdag en de nederlaag tegen het
Australische Brisbane weer terug
bij af. Het resultaat: een negende en
laatste positie en wat erger is voor
de Weertenaren: de vormcrisis is
nog lang niet voorbij.

Toernooi-winnaar werd de ploeg
van Kauna uit de Baltische staat Li-
touwen. In een tumultueuze wed-
strijd tegen Hapoel tel Aviv waarin
het publiek in de slotfase geen mo-
ment rust werd gegund wonnen de
Russen met 105-90.

Miniware kon in de confrontatie
met deAustraliërs op basis van hard
werken en tomeloze inzet de ploeg
nog keurig bijhouden. Brisbane,
een ploeg van zwaargewichten on-
der de borden en met scherp schie-
tende guards, ontdeed Miniware
echter van haar gevaarlijkste wa-
pen, te weten de fast-break. Op mo-
menten dat de Weertenaren kunnen

rennen is de ploeg gevaarlijk. Moet
men echter de aanval rustig uitspe-
len dan komt de vormcrisis van een
aantal prestatie-dragers naar boven.

Toch waren er sporen van enig her-
stel en speelde met name Chris van
Dinthen een schitterende wedstrijd.
Van Dinthen, een van de weinige
vedetten in vorm, werd echter in
zijn prestatie overtroffen door de
Australische Amerikaan Ron Rad-
liff die in het uitverkochte Haarlem-
se bolwerk (3.500 toeschouwers) het
publiek op de banken kreeg. De
kleine (1.83 meter) Radliff schoot in
totaal elf drie-punters raak. Radliff
werd dan ook na afloop terecht uit-
geroepen tot speler van de wed-
strijd.

Speler van de negen-daagse Haar-
lemse basketbalweek werd echter
het Litouwse wonderkind, Olym-
pisch kampioen en Europees speler
van het jaar Marchulenis. De toe-
komstig NBA-prof maakte in een
one-man-show een veertien-punts
achterstand ongedaan en verwees
daarmee Direct-bank Den Helder
naar de vijfde plaats van het toer-
nooi.

Eindstand: 1. Kaunas; 2. Hapoel; 3. Chiea-go; 4. Vilnius; 5. Direct-bank Den Helder; 6.Nashua Den Bosch; 7. Brisbane; 8. Sibenka;
9. Miniware Weert.

!*<" ht>tellk'ngen in e Westduitse midlotto
0 . 3 ' volgen(je resultaat: Trekking A: 6 -
;'Hg d

,34 -37 - 46. Reservegetal: 48.Trek-
-9 De 5 " 10 - 12 - 33 - 38. Reservegetal:

uitslag van 'Spiel 77' is: 9315809.
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Eerste Rus
in Engels
voetbal

LONDEN - De Engelse FootballAssociation heeft toestemming
gegeven voor de komst van de
Russische international Serge
Baltasja naar de tweede divisie-i
club Ipswich Town. De 30-jarige
verdediger van Dinamo Kiev te-kende een contract voor een half
jaar, dat kan worden verlengd.
Met de transfer was naar schat-
ting 350.000 gulden gemoeid.
Baltasja is de eerste Rus in het
Engelse voetbal.

[BRUSSEL - De wereldkam-
Nn 500cc motorcross Eric Ge-
Ns is gekozen tot Belgisch
fortman van het jaar. Geboers
P« de 125cc titel in 1982 en 1983
" *as in 1987 wereldkampioen
jde 250cc klasse. De Olympi-
f e judo-kampioene Ingrid
Fghmans werd sportvrouw
f n het jaar.

OOST-BERLIJN - In tegen-
ging tot eerdere berichten
Jjkt de Olympische worstel-
"npioen in het Grieks-Ro-
eins Leon Dsjoelfalakjan de
Tdbevingsramp in Armenië teêbben overleefd. Hij was ten tij-
r van de beving op bezoek bij
jl ouders in Leninakan, wier
fis overeind bleef staan. De opmars van

het ’Anti-Milan’

Inter slaat terug met Duitse inbreng

AZ zegt niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld
voor het onregelmatig verloop van de wedstrijd. Zelfs al
zou de tuchtcommissie een andere mening zijn toege-
daan, dan vindt AZ dat de clubtoch geen schuld treft om-
datzou zijn voldaan aan alle veiligheidsvoorschriften. De
commotie, die ontstond, vindt de club volstrekt onvoor-

Volleybalploeg
start met zege

STOCKHOLM - De Nederlandse
heren volleybalploeg is het vierlan-
dentoernooi in Stockholm begon-
nen met een overwinning op Polen.
Het werd 3-0 via de setstanden 16-14
15-10 15-6. EdwinBenne was de gro-
te uitblinker in de Oranjeploeg. Po-
len kon alleen de eerste set gelijk-
waardig verweer bieden. De Oost-
europeanen kwamen zelfs op set-
point: 13-14. Benne zorgde met
machtige smashes voor de omme-
keer. In de twee volgende sets werd
Polen weggespeeld.

De tuchtcommissie heeft laten weten van plan te zijn een
lopende voorwaardelijke straf om te zetten in een defini-
tieve en Ajax een wedstrijd zonder publiek te laten spe-
len. Deze voorwaardelijke straf dateert nog van de ont-
moeting Ajax - PSV aan het eind van het vorig seizoen.

Bij Ajax betrof dat het 'rotjes-incident' bij de bekerwed-
strijd Ajax - PEC Zwolle (3-1) van 20 november. Een deel
van het publiek vond het nodig op diemanier te proteste-
ren tegen het aangekondigde experiment met de veilig-
heidspasjes. De wedstrijd kon daardoor niet op het aan-
gekondigde tijdstip beginnen. Ajax zegt in het verweer
aan alle voorwaarden te hebben voldaan, zoals die zijn
opgenomen in hetreglement orde en veiligheid voor het
seizoen 1988/89.

zienbaar en een gevolg van de onbegrijpelijke beslissin-
gen van scheidsrechter Van Mierlo.Inzake incidenten tijdens duels

AZ en Ajax
wassen handen

in onschuld

DEN HAAG -Zowel AZ alsAjax hebben in hun verweer-
schrift aangevoerd niet schuldig te zijn aan hetgeen beide
clubs door de tuchtcommissie is ten laste gelegd. AZ was
door de tuchtcommissie naar aanleidingvan de gebeurte-
nissen bij de wedstrijd AZ - DS van 3 december op twee
punten in staat van beschuldiging gesteld. Het was de
ontmoeting, waarbij scheidsrechter Van Mierlo in éénen
dezelfdeminuut een AZ-treffer afkeurde en een DS-doel-
punt goedkeurde. Het publiek nam dat niet. Er werden
voorwerpen gegooid, de wedstrijd werd onderbroken en
weer hervat. Aan het eind van de wedstrijd kreeg de
scheidsrechter klappen.

Donderdag 5 januari 1989 "27

WELLINGTON - Na het weg-gen van Ramesh Krishnan en
'chiel Schapers blijft de als
feede geplaatste Milan Srejber,er als grootste kandidaat voor> eindzege van het 145.000 dol-ftoernooi van Wellington. De
pchoslowaak plaatste zich
|°r de kwartfinales door een[erwinning met 6-3,6-3 op de
fieuwzeelander Brett Steven.

oefenvoetbal

trainerscarrousel

Verlies dames
BREMEN - Op de eerste dag van
het dames-volleybaltoernooi in Bre-
men heeft het Nederlands team gis-
teren een nederlaag geleden met 3-0
tegen Cuba. De setstanden waren:
12-15, 7-15, 11-15. Ondanks de ne-
derlaag maakte het team van bonds-
coach Pang een degelijke indruk.
Cuba, behorend tot de wereldtop,
had een uur en drie minuten nodig
om Oranje klein te krijgen.

Overige uitslagen: DDR - Peru, 3-0 (15-5.
15-9, 15-12)iChina - Westduitsland 3-0 (15-3.
15-8, 15-4)

Aouita
te duur

LIEVIN - De organisatorvan de
internationale atletiekwedstrij-
den in het Noordfranse Lievin op
28 januari heeft Said Aouita een
bericht gestuurd dat hij rustig
thuis in Marokko kan blijven zit-
ten. Philippe Lamblin vindt het
gevraagde startgeld veel te hoog.
Aouita, wereldrecordhouder op
verschillende midden-afstanden,
vroeg 50.000 gulden voor zijn
deelname aan de 3000 meter. Het
was bedoeld als zijn eerste optre-
den sinds deOlympische Spelen.

Hattrick
Bokloev

LPnderbanken _ Paul Bis.
ja^-P8' al sedert zes jaar de ben-
ne» n. van het Limburgse trai-
vi6 Sude, heeft zijn contract met

kiaa. 00 klasser RKDFC met een■takngd.

lotto

sportLimburgs dagblad

sport kort



1 Die goedkope champagne
van vorige week was natuurlijk wel

leuk en aardig, maar daar
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