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sport
Frans Körver
Wordt trainer
Helmond Sport

Van onze sportredactie

JU^ASTRICHT/HELMONDFrans Körver heeften nieuwe club gevonden. Met
9ang van volgend seizoen
eedt de 51-jarige Roermonde-
*9r in dienst bij eerste divisie-

£lub Helmond Sport. Körver
inmiddels mondeling

Vereenstemming bereikt mete noodlijdende Brabantse
"«■ Het op korte termijn te on-

ytte.kenen contract krijgt, naarerluidt, een looptijd van tweelaar.

Gesprekken
bouw-CAO
vastgelopen

§_n O,"AAG _ j-je oncierhan(_eim_
Sistpr de nieuwe bouw-CAO zijn
Wer u Vond totaal vastgelopen.
*! vePVers en werknemers zijn het
'rbp.H ande mate oneens over de
ko u 'astydverkorting (ATV) in de
de in Daamaast vinden de bonden
Ka °nsverhoging en de VUT-rege-
Ndn ei*e werkgevers bieden, on-

' HteM-? Part' Jen gaan eerst hun

'■ 1ieu„ an raadplegen vqordat een

" e afsPraak over onderhande-

' fcou»; Wordt gemaakt. Volgens deketipT en Houtbond FNV komen

' Het p
ec hter steeds dichterbij.

4_rhfr°, te geschilpunt in de vijfon-
dp '51aenngsronden tot nu toe is

i?-ver eidstlJdverkorting. De werk-jern
S gillen een verschuiving van

("aar h nJe dagen van de zomer
n.i d n Wlnter- De bonden zijn be-
VriJo h

er verscnuiving van rooster-
haar gen naar de winter te praten,
tneer^' s^n in ruil daarvoor wel

Het weer
INNIGE PERIODEN
de a. de in de nacht gevorm-
de., i.'st.banken z'Jn <>P&etrok-
v elri gen we naast wolken-
forten oolt flinke zonnige pe-
ltyai_n; De wind hierbij is
f'cht niatig uit zuidelijke
f4tn s' De maximum tempe-
Va„"r vanmiddag is 6 graden.

u?"d en vannacht gaat de
Hja "'^ing weer toenemen
Ochtl ?uden we net tot aan de
tebrf"i dro°e- De vroege weg-
hoiiH ers nioeten rekening
«ad k" dat het Plaatselijk
van z'Jn d°or opvriezing
V0n_natte weggedeeltes.
M,Zr

meer informatie over het
Oft.n,,m Limburg kunt u bellen? 9U22346.

NDAAG:'op; og 45 onder. 16 53
0p: 10.41 onder: 21.56

. "op; 08 44 onder. 16 54"anop: 10.53 onder: 23.23

Minister biedt
bemiddeling aan

in M-Oosten
DEN HAAG - Voor Nederland is
mogelijk een bemiddelende rol
weggelegd in het Israëlisch-Arabi-
sche conflict. Hoewel Israël op het
moment niet wil weten van een ge-
sprek met de Palestijnse bevrij-
dingsorganisatie PLO, denkt minis-
ter Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) dat „die opstelling in de toe-
komst mogelijk verandert".
Van den Broek zei gisteren „binnen
enkele weken een initiatief van Is-
raël te verwachten". Van bemidde-
ling door Nederland kan geen spra-
ke zijn wanneer één van beide par-
tijen (Israël) contacten van derde
landen met de PLO ontmoedigt.
Maar bij een Israëlische koerswijzi-
ging kan Nederland een brugfunc-
tie vervullen om de partijen nader
tot elkaar te brengen.
Een ambtelijke delegatie onder lei-
ding van Van den Broeks directeur-
generaal politieke zaken Wijnaendts
is gisteren naar Nederland terugge-
keerd zonder dat een gesprek met
PLO-leider Arafat heeft plaatsge-
vonden. De minister zei niet te we-
ten waarom Arafat het onderhoud
met de ambtelijke missie heeft laten
schieten.
PLO-vertegenwoordigers verklaar-
den dat het niet doorgaan van de
ontmoeting op een misverstand be-
rust. De PLO-leider verbleef overi-
gens in Egypte, waar hij sprak met
met de voorzitter van het Europees
parlement, lord Plumb.

In de toekomst zal Van den Broek
een ontmoeting met de PLO-leider
niet uit de weg gaan, zo verklaarde
hij.

Verwachtingen voor komende jarenflink opgeschroefd

Maastricht Airport
toont sterke groei

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - De NV
Luchthaven Maastricht, zoals
nu de naam van 'vliegveld
Beek' luidt, heeft in 1988 op
alle fronten groei getoond. Het
passagiersvervoer steeg met
liefst 46 procent tot 223.000.
Dat was vooral te danken aan
een enorme groei van de va-
kantiecharters. Het vrachtver-
voer steeg met zestien procent
tot 52.000 ton en de luchthaven
biedt nu aan 1137 mensen
werk. Indirekt verdienen nog
eens duizend mensen extra
een boterham aan de luchtha-
ven. Het vliegveld leed in 1988
een verwacht exploitatiever-
lies van 4,2 miljoen gulden.

De investeringen op de Zuidlim-
burgse luchthaven zijn het afgelo-
pen jaar opnieuw fors toegenomen
tot 220 miljoen gulden. Voor in to-
taal meer dan 35 miljoen bouwde
onder meer Schreiner Aireraft een
vliegtuigonderhoudshangaar, werd
de trainigscapaciteit van de
Friendship Simulation Company
uitgebreid, bouwde Memorex Telex
een distributie-centrum en bestelde
Air Service Limburg een nieuwe
hangaar.

Daarmee is het totaal van de parti-
culiere investeringen sinds 1980 op-
gelopen tot 120 miljoen gulden.

" De eerste 450 Cubaanse militairen zijn gisteren
vertrokken uit Angola. Een grote menigte Angole-
zen zwaaide de Cubanen uit. Ook waren er veel bui-
tenlandse waarnemers en hoogwaardigheidsbekle-
ders op de been voor het bijwonen van de afscheids-plechtigheden en -festiviteiten. Op de foto beroert
een Angolese man de hand van een Cubaanse mili-
tair, die een portret van Fidel Castro vasthoudt.
Alle 50.000 Cubanen in Angola moeten halverwege
l99Azijn teruggetrokken. De terugtrekking van de
Cubanen is opgenomen in een overeenkomst, op
grond waarvan ook Namibië onafhankelijk wordt.

Motor neergestorte
Boeing was afgezet
LONDEN - Deskundigen hebben
gisteren op handen en voeten het
struikgewas doorzocht op de plaats
waar zondagavond de Boeing van
Midland Airways is verongelukt, in
de hoop aanwijzingen te vinden die
licht kunnen werpen op de oorzaak
van de ramp. Volgens minister van
Verkeer Paul Channon is wel al ge-
bleken dat tijdens de vlucht, voor-
dat het toestel neerstortte, de rech-
termotor uitgeschakeld was en dat
er brand was in de linkermotor. De
Boeing kan op één motor vliegen.

Een inspecteur van het ministerie
die op de onheilsplek aanwezig was,
Eddie Trimble, zei eerder gisteren
dat de linkermotor brandschade

vertoont, maar dat hiervan bij de
rechtermotor niets valt te bespeu-
ren. Trimble sprak, verwijzend naar
de rechtermotor, van „een uitge-
schakelde staat" en voerde aan dat
de motor „op een eerder tijdstip ge-
durende de vlucht" moet zijn afge-
zet. Hij weigerde in te gaan op de
mogelijkheid dat wellichteen piloot
de motor heeft uitgeschakeld.

In een overheidslaboratorium te
Farnborough, ten zuiden van Lon-
den, is inmiddels begonnen met het
onderzoekvan de twee vluchtrecor-
ders van het toestel, de cockpit-rec-
order die de gesprekken met de
vluchtleiding registreert en de digi-
tale vluchtdata-recorder.

Nieuw
Inmiddels zijn voor nieawfc i 'i-
gingen van Frans I .ufo-
stroom, GPA Expressair en Maas-
tricht Airport Catering debouwacti-
viteiten gestart.

Dit jaar wordt de passagierstermi-
nal voor 2,5 miljoen gulden uitge-
bouwd en steekt Friendship Simu-
lation Company 35 miljoen gulden
in een nieuwe uitbreiding.

De groei van het vliegveld zet snel-
ler door dan vijfjaar geleden door
de Rijksluchtvaartdienst werd
voorspeld. Toen werd beweerd dat
de luchthaven in het jaar 2000 door
400.000 passagiers zou worden be-
zocht. Maastricht Airport zou dan
bijna 4500 mensen werk bieden en
er zou 200.000 ton vracht worden
vervoerd.

"De resultaten overtreffen royaal de
toenmalige verwachtingen", aldus
directeur W. Jense gisteren op de
nieuwjaarspresentatie in Amster-
dam. "Voor het jaar 2000 verwach-
ten we nu 850.000 passagiers,
225.000 ton vracht en werk voor in
totaal 6.000 mensen."

Academisch Ziekenhuis Maastricht blijft bij 'nee

Mogelijk aparte regeling
experimenten met embryo's

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/UTRECHT - Een
aparte regeling voor experimenten
met embryo's is eventueel mogelijk.
Deze regeling zou dan wel tijdelijk
moeten zijn. Het Academisch Zie-
kenhuis Maastricht blijft, ondanks
de nieuwe ontwikkelingen, 'nee'
zeggen tegen experimenten met
embryo's.
De NationaleRaad voor de Volksge-
zondheid heeft staatssecretaris
Dees laten weten dat uiteindelijk
ook de bescherming van embryo's

geregeld moet worden in de Wet
medische experimenten met men-
sen. De raad reageerde in een ont-
werp-brief op een notitie van het
ministerie van WVC over kunstma-
tige bevruchting en draagmoeder-
schap.

De raad vindt dat het onderbrengen
van medische experimenten in ver-
schillende regelingen over het alge-
meen de duidelijkheid van wetge-
ving niet ten goede komt. In dit ge-
val heeft men er echter wel begrip
voor.

Een aparte regeling voor embryo's
zou kunnen betekenen dat men zo-
genaamde pre-embryo's, dat zijn
embryo's die bij in vitro fertilisatie
(IVF) overblijven, zou kunnen gaan
gebruiken voor experimenten, ter-
wijl ze nu vernietigd worden, wan-
neer een bevruchting succes heeft
gehad. Dit is de wens van onder an-
dere prof. dr. J. Geraedts, hoogle-
raar genetica en celbiologie aan de
Rijks UniversiteitLimburg.

Reisbiljet '89: op
naar het buitenland

" Morgen vinden de lezers van het Limburgs Dagblad de
jaarlijkse vakantiebijlage in de bus. In Reisbiljet '89 wordt
aandacht besteed aan bekende en minder bekende toeristi-
sche gebieden, de fusiegolf binnen de Nederlandse reiswe-
reld, weekendtrips naar beroemde steden én het Bste Inter-
nationaalReizenfestival dat komend weekend in de Stads-
schouwburg van Heerlen plaats vindt.
Hoewel de wintervakantie nog nauwelijks is begonnen
maakt Nederland zich al massaal op voor dezomervakantie.
Dereiswereld spreekt van een opvallend grote golf boekin-
gen voor de zomervakantie '89.
De eerste boekingen voor de zomervakantie beginnen ge-
bruikelijk half december. Dit jaar is het echter in de hele
reisbranche aanmerkelijk drukker dan vorig jaar.Volgens F.
Franssen, voorzitter van de ANVR (Algemeen Nederlands
Verbond van Reisondernemingen) heeft dit alles te maken
met de goede economische sitü&tie.
Bij zijn eigen organisatie - Franssen is directeur van Arke
Reizen, de tweede grote touroperator in Nederland — is de
belangstelling voor de reizen naar de Verenigde Staten bij-
zonder groot, maar eigenlijk wordt op alle bestemmingen
geboekt en voornamelijk op Spanje, Griekenland, Portugal
en Tunesië, zei hij. Het lijkterop dat de Nederlanders dit jaar
weer meer buitenlandse vakanties zullen kiezen.

" Air Holland vliegt, tot 29 maart, 'op' Maastricht Airport. O
deze maatschappij ook in 1990 het vliegveld in Beek aandoet, be
palen de touroperators binnenkort, aan de hand van de toeristi
sche interessevoor deze luchthaven. Foto: PSC amsterdai\

Order van 40 miljoen voor zesprojecten

Heidemij saneert
haven in Stein

STEIN/ARNHEM - De met looderts
vervuilde bodem in de gemeenteha-
ven van Stem wordt hoogstwaar-
schijnlijk gesaneerd door de Heide-
mij in Arnhem, onderdeel van de
Waterbodemgroep Nederland
(WBN). Dat de Heidemij de grootste
kanshebber is voor saneringvan en-
kele van de sterkst vervuilde water-
bodems in Nederland, is gistermid-
dag bekendgemaakt door woord-
voerder B. Bruggink van Verkeer
en Waterstaat.
Alle plannen van de Heidemij, inge-
diend in het kader van een door
Rijkswaterstaat uitgeschreven
prijsvraag, zijn positief beoordeeld.

Mei vorig jaarbleek dat de haven in
Stem ernstiger met lood is vervuild
dan voorheen was berekend. In
1983 dacht men dat ongeveer 10.000m 3verontreinigde grond moest
worden opgeruimd. Een later uitge-
voerd onderzoek wees uit dat het
om zon 115.000 m3ging. Volgens

een woordvoerder van Rijkswate
staat destijds kost het project mir
maal zes miljoen gulden.

Een zegsman van de Heider
Arnhem wenste nog niet in te gaan
op de te volgen strategie in Stem
omdat hij nog niet officieel op de
hoogte was van een en ander. Het
schoonmaken moet nog dit jaar zijn
afgerond

Zes projecten
Bruggink maakte namens de beoor-
delingscommissie bekend dat het in
totaal om zes projecten gaat. Naast
de gemeentehaven in Stem zijn dat
de Nieuwe of Malburger Haven in
Arnhem, de Oosterschelde-havens
Yerseke en Colijnsplaat, de Chemie-
en Geulhaven in Rotterdam en de
Diemer Zeedijk in Amsterdam.
Voor de grondige schoonmaak van
de 'zeer verontreinigde waterbo-
dems' heeft Verkeer en Waterstaat
40 miljoen gulden beschikbaar ge-
steld.

Woordvoerder Bruggink zei dat
massaal op de prijsvraag van Rijks-
waterstaat was gereageerd. Zijns in-
ziens is het de eerste keer in de ge-
schiedenis, dat ingenieursbureaus
en baggerbedrijven eendrachtig
klussen van deze omvang willen
klaren.

Het is de bedoeling dat in februari
met hetkarwei wordt begonnen. De
haven in Arnhem, voor de schoon-
maak waarvan zich ook de als twee-
de op de voordracht van Verkeer en
Waterstaat genoemde lokale over-
heid had aangemeld, is een van de
eerste projecten, die worden aange-
pakt.

# Zie verder pagina 21
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Justitie ziet afvan strafzaak
tegen ABP

(ADVERTENTIE)

Opruiming
20 tot 50%

korting

City Fashion
voor individuele mode
Heerlen, Klompstraat 4

fKwantum ruimt weer ouderwets op^l
Zoals deze UNI GORDIJNSTOF. 120 cm breed, en verkrijgbaar In 10 prachtige ■ o
kleuren. Maar u moet er wel snel bij zijn! Normaal per meter_&9s M i
Nog veel meer van deze fantastische aanbiedingen vindt u in dekwantum »
opruimingskrant. , ,L u * s—————— isa'"tglcwiiiffl S

\ Waarom zullen we duurdoen. \/ 1
an, we kunnen ophouden

i "Tü-— "■ 1 NuNMm:. " ’ ~¥l

/ADVERTENTIE)



strips en in gesprek

in gesprek
In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verant-
woordelijkheid graag ingezonden brieven van lezers
op. De brieven dienen betrekking te hebben op publi-
katies in onze krant en kort en zakelijk te zijn. Brieven
die te lang zijn worden ingekort of geretourneerd.

Verkeer
In het Limburgs Dagblad van 4 ja-. ftuari las ik dat Limburg op de vijf-.

' de plaats staat, wat de onveiligheid
betreft in het verkeer. Ik heb zelf
èen kind op de MLK-school in. Hoensbroek in de 7e klas zitten. De
schoolverlatersgroep.
Tot mijn verbazing hoorde ik op een
fergadering in december '88 dat
fleze kinderen ook verkeersexamen

" doen.
Maar hoe!
De leerlingen gaan met een politie-
busje een bepaalde route rijden en

: worden dan op diverse situaties ge-
wezen en verteld, wat en hoe ze vei-
flg aan het verkeer kunnen deelne-
fnen.
Pit is toch geen praktijkdiploma.
Als deze kinderen naar een hogere

" Échool gaan, zijn ze toch nog veel te; Onzeker in het verkeer. Zo blijft
Limburg op de vijfde plaats wat de; onveiligheid betreft. Al is dit een
klein voorbeeld, het draagt wel bij
aan de algemene verkeersveiligheid
fri Limburg.
Hopelijk is er een mogelijkheid om
«iet andere scholen een regeling te
ïreffen voor deze kinderen, die de
praktijk juist zo hard nodig hebben,

! toch nog een echt verkeersdiploma
te behalen.
HOENSBROEK H. Hendriks

" CDA-Maastricht
fijdens de voorzitterswisseling van
het CDA Maastricht op 11/12/88 be-
toogde de oud-voorzitter dat het
CDA. vroeger een centralistische
partij is geweest. Wat bedoelt hij
met vroeger? Is het CDA dan zo
Oud, dat men kan spreken van vroe-
ger?

Als hij spreekt over centralistisch
laat hij dan eens bij zich zelf te rade

Saan. Is hij vergeten hoe de kandi-
atenlijsten voor de gemeente-

raadsverkiezingen in 1982 en 1986
Jbt stand zijn gekomen? Is het zelfs
niet voorgekomen dat over een be-
paalde persoon niet schriftelijk
maar hoofdelijk werd gestemd?
|ioe was de uitslag ook alweer toen

de vergadering mocht beslissen bij
de kandidaatstelling in 1986? Och
ja, decommissie, zij had zich vergist
bij de telling!!! Misschien was dit
ook een centralistische vergissing.
Met zulk een wijze van handelen
draagt men toch bij tot verval van
een politieke partij.

De afbraak van een politieke partij
begint altijd bij de leiders. Indien de
oud-voorzitter zich soms kandidaat
wil stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 1990 moet hij wel de
laatste plaats op de kandidatenlijst
innemen, immers de ex-oud-voor-
zitter, die hij 11 jaar geleden opvolg-
de, werd zonder pardon op de laat-
ste plaats gedrukt.

De heer Gijsen, die nu de voorzit-
tershamer heeft overgenomen zal
het moeilijk krijgen om het bescha-
digd CDA-schip varende te houden.

Hij zal wel eeri beter mens zijn dan
ondergetekende en ook meer ken-
nis van zaken hebben, maar ik zou
niet weten hoe hij het overgebleven
christelijk kiezersvolk nog warm zal
doen lopen voor de zogenaamde
vernieuwde organisatie-structuur
in het CDA-Maastricht. Vooral nu
de bij-baantjes van de CDA-wethou-
ders, Hoen (26 stuks) en Corten (15
stuks), zijn bekend geworden. Hoe
kan iemand zijn functie waarmaken
met zon aantal bij-baantjes? Na-
tuurlijk verdedigen ze zich met te
zeggen dat hun hoofdberoep niet in
het gedrang komt. Wie vindt dat al-
les voor geld te koop is, doet ook al-
les voor geld. Er zijn mensen die
vals geld maken, maar er zijn veel
meer mensen die door geld vals ge-
maakt worden. Wat vroeger geld-
zucht en indekken werd genoemd,
wordt heden ten dage als zelfont-
plooiing betiteld. Het is zeer zeker
mogelijk, dat het restant van het
christelijk kiezersvolk in 1990 de
gang van zaken in het CDA-Maas-
tricht welletjes vindt en het aantal
zetels van het CDA-Maastricht in de
gemeenteraad nog verder in de ver-
drukking dringt, dan in 1986. En
daar is dan alle reden voor!
MAASTRICHT M.Quaden

Economie vóór milieu
De geschiedenis herhaalt zich. Een
bude kreet die een dezer dagen op-
eens weer heel actueel werd. Een
paar dagen voordat ons land in
1940 door de Hunnen onder de
Voet werd gelopen, verklaarde de
toenmalige minister president Co-
lijn dat er niets aan de hand was en
jve rustig konden gaan slapen. We
hebben dit geweten. Nu, 48 jaar la-
ter, verklaart wederom een minis-
ter, dat er niets aan de hand is. „De
luchtverontreiniging rond Schip-
hol", aldus die verklaring, „levert
geen gevaar voor de volksgezond-
heid op". Wé blijven uitbreiden en
economisch groeien. Gaat u rustig
Slapen!

Het andersluidende bericht over
üe situatie rond Schiphol, door een
fhedicus, is dus kennelijk gelogen!
h. 1940 hadden we vertrouwen in
Uitspraken van overheden. Maar
pu...hebben we ons lesje geleerd.

Hoe geloofwaardig zijn overheden,
fels zij beweren zorg te dragen voor
ons welzijn, en op de bres te staan
j>oor de leefbaarheid van ons en
ons nageslacht als zij: en nu doe ik
feen greep uit een veelheid van fei-
ten.
" Shell de tijd geeft om pas over
twee jaar haar uitstoot van vuil te
verminderen;
» Het landschap rond Roermond in
een watervlakte verandert;. Een natuurgebied bij Margraten
iaat afgraven;
f Gewoon doorgaat het autopark te

laten groeien door meer wegen en
tunnels aan te leggen;- Het autorijden op gas - het minst
vervuilend - niet te stimuleren,
doch zwaarder te belasten;- Plannen heeft de TGV (snel brul-
lend treinmonster) naar Nederland
te halen, waardoor het laatste
beetje natuur en rust in het westen
zal verdwijnen;- Een bos omhakt te Schinveld om-
dat dit in de weg staat (hoe durf
je!);- Doordramt over het vliegveld
Beek, waardoor de nachtrust van
velen wordt bedreigd.
Uit alles blijkt dat aan economi-
sche groei voorrang wordt gege-
ven, ook al gaat dat (en dat doet het
meestal) ten koste van het milieu.

De nieuwe God „economie" is dui-
delijk in de plaats gekomen van de
oude God, die ons opdracht heeft
gegeven zijn schepping te voltooi-
en in plaats van af te breken. De
mens die macht heeft, lijdt aan
kortzichtigheid en zelfoverschat-
ting. Hij denkt alles te kunnen en
te mogen, ook al gaat het om ingrij-
pende veranderingen, die hem
lang zullen overleven. i
Laten we bedenken dat we nu in
groter gevaar verkeren dan in 1940.
Hetgeen toen gebeurde was voor-
spelbaar, en relatief van beperkte
duur en omvang. Wat nu staat te
gebeuren zal bepalend zyn voor
onze leefbaarheid en die van het
nageslacht. Roepen we dit rampza-

lig beleid een halt toe, of blijven we
balanceren op de richel tussen
leefbaarheid en ecologische ram-
pen, en maar rustig gaan slapen?
BADHOEVEDORP G.E. van Deijl

" De afgraving in het
Plateau van Margraten.
Foto: WIDDERSHOVEN

Airport-advertentie
Limburgse bedrijven

Als geboren en getogen Limburger
schrijfik u, 'Maastricht-Airport-lob-
by', deze brief. Allereerst proficiat
met uw vorstelijke saldo. Want wie
kan er zich zon grote advertentie
veroorloven zonder een fors kapi-
taal achter de hand? Ik heb me laten
informeren hoe veel een dergelijke
advertentie kost, met name als ze
ook nog in andere kranten geplaatst
wordt. En ik moet zeggen, dat dat
voorwaar geen gering bedrag is. Als
u zich dit nu al kan veroorloven, dan
heeft u economisch gezien eigenlijk
geen uitbreiding meer nodig van
Maastricht-Airport. Of is uw devies
soms: Hebben, krijgen en nog meer
hebben en krijgen! Let u eigenlijk
wel op het feit dat er nog andere
waarden zijn in het leven?

Als ik de advertentie lees, dan zie ik
daar een aantal klinkende namen
zoals dievan de commissarisvan de
koningin in Limburg' en enkele
Zuidlimburgse burgemeesters. Het
merendeel wordt echter gevormd
door namen van firma's en particu-
lieren die gebaat zijn bij een uitbrei-
ding.
Ik wil door deze brief mijn ernstige
bezorgdheid uitdrukken over uw
streven. In mijn ogen betekent dit
dezoveelste aanslag op het zo mooie
Limburgse landschap. Om uw ge-
heugen wat op te frissen wil ik
slechts enkele voorbeelden noe-
men:
A. Het langoed Terworm in de om-
geving van Heerlen, waar men des-
tijds een pretpark wilde scheppen.
Er werd hierbij flink op de economi-
sche trom geslagen. Gelukkig heeft
dit pretpark via acties geen door-
gang gevonden. Knarsetandend
heeft men zich er tenslotte bij neer-
gelegd.
B Het Plateau van Margraten. Er
heerste een tijdje rust rond dit ge-
bied, maar nu begint men meer her-
rie te maken, met name de Enci.
Hier dreigt een stuk prachtig land-
schap aan geld en economie te wor-
den opgeofferd.

C De uitbreiding van het vliegveld
Beek, ofzoals ik sjiek behoor te zeg-
gen: Maastricht Airport.
Historisch gezien zijn de Limbur-
gers altijd erg volgzaam geweest-
.Pastoor, notaris en burgemeester
hadden een enorme invloed op de
mensen. Hoe klinkender de naam,
hoe meer gebeef en gesidder om
toch maar te gehoorzamen. De
machthebbers hadden immers een
rechtstreekse telefoonverbinding
met God zelf en waren in staat om
Hem in de kaarten te kijken. Geheel
voorbij is die periode nog niet. Er
zijn nog steeds notabelen in Lim-
burg die denken alles te weten en
anderen alles te kunnen voorschrij-
ven. Toch moet u hierbij enkele din-
gen niet uit het oog verliezen.De no-
tabelen zitten er dank zij de welwil-
lendheid van hun kiezers en de be-
drijven moeten goed bedenken, dat
zij floreren dank zij de welwillend-
heid van de consument. Aan al deze
heren en groepen van heren enkele
punten ter overweging:
- Volgens het boek der Schepping

Genesis is de aarde ons als ge-
schenk gegeven met de opdracht
haar te ontwikkelen en mooier te
maken. Een hoofdstreven hierbij
zou moeten zijn: geef ze mooier
door aan onze nakomelingen dan
dat wij ze van onze voorvaderen
hebben ontvangen. De schoonheid
van de aarde komt in eerste instan-
tie tot uiting in de schoonheid van
het landschap, in een harmonie tus-
sen mens, dier en plant. U bent nu
bezig dit landschap te verpesten. De
economie gaat boven allesen na ons
de zondvloed. Hoe de aarde er over
50 jaar uit zal zien, zal ons een zorg
zyn.— Een andere niet-materiële waarde
is de ontwikkeling van de mens op
geestelijk gebied. Hierbij heeft u
waarschijnlijk uit het oog verloren,
dat die geestelijke ontwikkeling ge-
lijke tred met de economie moet
houden. Een wereld zonder geeste-
lijke ontwikkeling leidt tot de crea-
tie van een soort mensen, die andere
mensen als nummers gaan beschou-
wen en die alleen nog maar waarde

hebben voor zover ze de economie
dienen. Doen ze dit niet meer, dan
gaanze in tot het menselijk afval be-
horen. Ik zou u willen vragen eerst
een grondige studie te maken van
wat de gevolgen van uw streven is
op langere termijn. Is die meerder-
heid wel zo groot, die u beweert ach-
ter u te hebben? Heeft u wel vol-
doende geluisterd naar de klachten
van gewone mensen in de omgeving
van het vliegveld, die 's nachts niet
kunnen slapen van de herrie. Ik
neem aan dat u op voldoende af-
stand woont, zodat u eigenlijk niet
precies weet waar u over praat. Ga
er zelf een tijdje in de buurt wonen
en laat de herrie van een straaljager
eens goed tot u doordringen. Mis-
schien dat u dan nog tijdig tot in-
keer komt.
grubbenvorst

P. Hoedemaekers

" Maastricht Airport. Foto: widdershoven
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Gevulde tongrolletjes
Benodigdheden voor 4 personen:
ca. 50 g verse spinazie, 8 tongfilets
(ca. 500 g.), zout, versgemalen witte
peper, 25 gboter, IV. dl droge witte
wijn, 100 g verse roomkaas (Mon
chou of Rederijkertje), V. 1 slag-
room, 3 el fijngehakte peterselie.
Was de spinazie en verwijder de
steeltjes. Zoek 24 mooie grote

blaadjes uit en snij de rest fijn. Was
de tongfilets en leg ze naast elkaar.
Leg 3 blaadjes spinazie op elkaar en
leg ze op het smalste deel van de
tongfilets. Rol op en steek vast met
een cocktailprikker. Bestrooi met
zout en peper. Vet een pan dik in
met boter, plaats de tongrolletjes er
rechtop in en schenk er de wijn bij.
Breng met deksel op pan aan de
kook en laat derolletjes in ca. 6 mi-
nuten zachtjes gaar worden. Neem

rolletjes uit de pan en houd ze
warm. Kook op hoog vuur wijn tot
helft in. Snijd verse roomkaas in
stukjes en roer door wijn. Schenk
slagroom erbij en laat op hoog vuur
iets inkoken. Breng op smaak met
zout en peper. Roer peterselie en
spinazieerdoor en verdeel deze saus
over de borden en zet de tongrol-
letjes er rechtop in.

hub meijer

" Verkeerde berg
Na het lezen van een artikel van,L|
hand van Harry Muré in uw "W
d.d. 4/1/89 over een niet gesla^j
poging van een Belgische expedn
de Mount Everest te beklimmenvoel ik me als objectievekranten*
zer verplicht hierop te reageren-J
Sta mij toe in eerste instantie te *zen op he feit dat de vetgedru^
titel 'Belgen beklimmen verkeenj
berg' in schrille tegenstelling s^tot de bijbehorende tekst. UitJtekst is op te maken dat de 'verk^de berg' de Lhotse is. Verder st*
geschreven dat enkel de 38-ja11?
PoolKrzystof Wielicki de top van"
Lhotse heeft bereikt.

Aangezien nu iedereen weet aateS
Pool geen Belg is, ook niet als
deel uitmaakt van een Belgische**
peditie, wordt het woord 'BeS
ten onrechte gebruikt in de beW
fende vetgedrukte titel. j

Het tweede bezwaar in dezelfde tl.
is van meer subtiele aard maar
effect is des te ergerlijk. De bov^vermelde journalist creëert na"*]
lijk de gedachte alsof Belgen JHeens weten welke berg ze beP'
men. Het komt over alsof de BelIJ
niet eens het verschil kennen tvs8?
de Mount Everest en de Lhotse. .
ben er ten stelligste van overtu*|
dat de Belgische klimmers v J
meer kennis van zaken hebben °datgeen wat door de journa^
wordt gesuggereerd. BijgevolgK
er geen sprake zijn van 'verkeet";
berg. Menig lezervan het Limbujr
Dagblad benut echter deze gelege
heid om de Belgen nog maar cc
door het slijk der domheid te tJ*J
ken. De onnodige stemmingmaK«
vind ik dus allerminst prettig-
zou geen bezwaar hebben gehad
dien het artikel ressorteerde on<>
één of andere moppenrubriek- .
lezers konden dan het artikel fl*Jjuiste waarde inschatten. Maar n
mijn verbazing vond ik het stuk
rug in de sportrubriek.

Met alle respekt voor de Nederlan
se journalistiek en de goede na»1,
dieze geniet, maar dergelijk °n,J e|i
feit gecombineerd met een subt'
vernederende ondertoon kan ik
lerminst appreciëren.
DESTELBERGEN(B) m

HartwigAndr»*
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Frauderende
apothekers

dreigt royement
UTRECHT - De apothekersor-
eanisatie KNMP wil leden die*lch schuldig hebben gemaakt
J*n fraude en daarvoor ook"°rden veroordeeld, gaanaveren als lid. Een voorstelvaar<-0e zal het hoofdbestuur

de organisatie vandaag be-Preken en daarna aan de alge-mene vergadering voorleggen.
Maandag bleek uit een onder-
zoek van de Economische Con-soleDienst (ECD) dat veel apo-
«ïekers en apotheekhoudende
"uisartsen voor goedkoperenedicijnen de prijs van duregeneesmiddelen berekenen,

ok vragen ze te hoge vergoe-
dingen of brengen ten onrechteadministratie- en emballage-
bosten in rekening. Tegen 41«Pothekers en huisartsen van°e 161 die de ECD bezocht is
Proces-verbaal opgemaakt.

Nu al dertig
burgers DDR in
Ambassades BRD

in W ~ Het aantal Oostduitsers dat
Eur uitse ambassades in Oost-
ven a ziJn toevlucht heeft geno-
d^j 0m hetvertrek uit de DDR afte
emir ' is gisteren gestegen totgeveer 30. In de Westduitse verte-'woordiging in Oost-Berlijn zit-
die naar schatting 20 Oostduitsers,
2jj niet willen vertrekken voordat
de i^n uitreisvergunning hebben, in*
vert stduitse ambassade in Praag

toeven sinds enkele dagen 6rj e ~en en in' Boekarest nog eens 4.
tr0 ostberlijnse advocaat en ver-
der Weling van staats-en partijlei-
ge] £r'ch Honecker, Wolfgang Vo-
toe'n maandag laten weten dat de
"üet aanwezige vier DDR-burgers
tyest

worden vervolgd als zij de
20u ouitse vertegenwoordigingaen verlaten. Zij weigerden ech-

Tsjechoslowakije
staakt export

springstof
gerin ?~ De Tsjechoslowaakse re-
de ' g heeft Londen verzekerd dat
bar port van Semtex, een kneed-
se ! sPn.ngstof dat volgens de Brit-
WrHgermg onder meer gebruikt
s '<« door het lerse Republiekein-

IRA, is gestaakt.
Be r-"«.
tem e onderminister van Bui-«andse Zaken, William Walde-
| «ve, zei dat de Tsjechoslowaakse

Jam ter van Buitenlandse Zaken,
ir. p lr. Johanes, hem dit gisteren
°VerK S' Waar ZIJ de conferentie
heftftC emiscne wapens bijwonen,ceit medegedeeld.
E Perts uit Tsjechoslowakije zijn
te n9?snteel in Groot-Brittannië om
<noe i erZOeken of Semtex, een zeer
eXt_l -k °PsPoorbaar en reukloos
on i°Sl£f' is gebruikt bij de aanslag
Vor; B °eing 747 van PanAm die
SoK Se maand neerstortte op de
h n°tse plaats Lockerbie.
eer. m was overigens geplaatst in
geis vlak voor de vleu-ï^aui Me Britse minister van Verkeer
Par] nannon zei gisteren in het
Van ernent dat de onderzoeksdienst
gat du mirusterie heeft vastgesteld
He , °om zich in vrachtruim num-
Waa/ bevond. Nog niet bekend is
Sen. m Precies in was verbor-

Sovjettroepen
mogelijk te laat
uit Afghanistan
MOSKOU - De Sovjetunie zal er
mogelijk niet in slagen al haar troe-
pen vóór 15 februari uit Afghanistan
terug te trekken, zoals afgesproken
was in het vorig jaar in Genève ge-
sloten vredesakkoord voor Afgha-
nistan. Dit heeft de Sovjetambassa-
deur in Kaboel en onderminister
van Buitenlandse Zaken, Joeli Vo-
rontsov, gisteren verklaard.

Vorontsov wilde niets zeggen over
het tijdschema voor de terugtrek-
king van de ongeveer 50.000 Sovjet-
militairen die nog in Afghanistan
zijn, zolang niet duidelijk is wat de
bedoelingen van de islamitische op-
standelingen zijn.

Na Amerikaanse beschuldiging over leveringen aan Libië

Bonn verscherpt controle
export gevoelig materiaal

Van deredactie buitenland
BONN - De Westduitse regering
heeft gisteren besloten scherpere
controle uit te oefenen op de uitvoer
van gevoelig materiaal, met name
op nucleair en chemisch gebied. Dit
besluit komt na de beschuldiging
uit de Verenigde Staten dat West-
duitse bedrijven Libië hebben ge-
holpen bij de bouw van een fabriek
waar chemische wapens gemaakt
kunnen worden. Een aantal West-
duitse bedrijven heeft de opdracht
gekregen huidige overeenkomsten
met Libië te staken.
Bonn is van plan het aantal gebie-
den uit te breiden waarvoor een ex-

portembargo geldt. Op overtreding
van' de exportregels komen zware
boetes en gevangenisstraffen van
maximaal vijf jaar te staan. Het
wordt Westduitse staatsburgers ver-
boden in het buitenland mee te wer-
ken aaan de produktie van chemi-
sche en nucleaire wapens. Het aan-
tal produkten waarvoor een mel-
dingsplicht geldt, zal worden uitge-
breid.

Bonn zal een lijst van landen, pro-
dukten en Westduitse bedrijven op-
stellen die onder de noemer 'gevoe-
lig' vallen.

De Westduitse autoriteiten gaven

gisteren verder de verzekering dat
zij „zeker als zij nieuwe aanwijzin-
gen krijgen" hün onderzoek naar de
Amerikaanse beschuldigingen
voortzetten.

Een hoge Westduitse regerings-
functionaris zei dat het onderzoek
naar Imhausen-Chemie, dat door de
Verenigde Staten met name ge-
noemd was, plannen aan het licht
had gebracht van andere bedrijven
produkten te leveren aan Libië. Lo-
renz Schomerus, hoofd van de afde-
ling exportbeleid van het ministerie
van Economsiche Zaken, verklaar-
de dat de leveringen tegengehou-
den waren.

Moskou legen koppeling C- en kernwapens

Compromis op
conferentie gifgas

PARIJS - De vijfdaagse internatio-
nale conferentie over chemische
wapens in Parijs eindigt vandaag
met een compromis tussen de wens
tot onvoorwaardelijke afschaffing
van deze wapens en de Arabische
landen die aan deze afbraak die vankernwapens willen koppelen.
Dit werd helemaal zeker, toen deSovjetunie zich gisteravond aan-sloot bij de groep westelijke landen
die tegen koppeling is. Het wordteen slotverklaring met een duidelijk

gezamenlijke oproep tot afschaffing
van C-wapens.
Daar waren alle 145 deelnemende
landen gisteravond optimistisch
over.
Vele Arabische landen hielden in de
afgelopen dagen vast aan het recht
op zelfverdediging van elk land en
wezen er daarbij op dat Israël naar
hun mening over chemische zowel
als kernwapens beschikt.
Vooral de VS, Groot-Brittannië en
Frankrijk verzetten zich tegen de

van Arabische zijde verlangde kop-
peling. Dit daar dezevolgens hen de
gifgasontwapening zou bemoeilij-
ken en vertragen.
Maar de Sovjetunie sloot zich daar
gisteravond bij aan bij monde van
plaatsvervangend minister van Bui-
tenlandse Zaken Viktor Karpov, die
verklaarde dat de Sovjetdelegatie in
de slotverklaring zon koppeling
niet zal accepteren.

De zaterdag op de conferentie door
Moskou aangekondigde vernieti-
ging van chemischewapens zal ove-
rigens vanaf dit jaar beginnen op
experimentele basis. Het verdere
tempo ervan zal worden bepaald
door de mate van vooruitgang in de
richting van een totaal verbod op de
produktie, zo zei Karpov. Uit zijn
woorden kan worden afgeleid dat
de Sovjetunie haar voorraden waar-
schijnlijk niet veel zal verminderen,
tenzij andere landen, zoals de VS,
dat ook doen.

'Afschaffen WIR goed voor bedrijfsinvesteringen'
De Korte tempert
optimisme Rutten

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister De Korte
(Economische Zaken) is het niet
eens met de zeer optimistische visie
van zijn eigen topambtenaar Rutten
op het verloop van de economie in
de jaren negentig. „Er is geen enke-
le reden voor een halleluja-stem-
ming. Bij een verhaal als dat van
Rutten zijn kanttekeningen te zet-
ten", aldus de minister gisteren in
een gesprek met enkele journalis-
ten.

Rutten gaf verleden week in het
economieblad ESB een zeer opti-mistisch beeld over de economie in
dekomende jaren. Daarbij baseerde
hij zich op de economische ontwik-
kelingen in 1988 en 1989.
De positieve vooruitzichten in 1988en 1989 zijn voor De Korte geen re-
denvoor euforie. „Daarmee reken je
je op voorhand rijk. Het geld moeteerst verdiend worden. Daarna kan
je het pas uitgeven", doceerde De
Korte.

Volgens de minister is vooral de
ontwikkeling van de wereldhandel
een onzekere factor. Daarnaast
moet afgewacht worden hoe de
nieuwe Amerikaanse president
Bush omgaat met het financierings-
tekort in zijn land. Als dit krachtda-
dig wordt teruggedrongen zal de
economie in Amerika inkrimpen, en
dat heeft wee zijn weerslag op de
economie in onder meer ons land.

De minister rekende voor dat als de
economische groei niet op 3,5 maar
op 2,5 procent uitkomt, er nauwe-,
lijks geld over blijft voor loonsver-
hogingen. Hij pleit voor verdere
loonmatiging.
De Korte is allerminst tevreden
over de stijging van de bedrijfsin-
vesteringen, die dit jaarmaar 6 pro-
cent (16 procent bruto) bedroeg.
Volgens De Korte heeft de afschaf-

tïng van de investeringssteun aan
bedrijven (WIR) wel een positief ef-
fect op de bedrijfinvesteringen in
ons land.
De Korte stelt dat het effect van de
genomen compenserende maatre-
gelen voor de bedrijven gelijk is aan
dat van de afgeschafte WIR. Daar
bovenop is echter een einde ge-
maakt aan de onzekerheid over het
voortbestaan van de WIR. Hiermee
is een stabieler investeringsklimaat
voor bedrijven ontstaan.

Minister De Korte (Economische
Zaken) zal zich overigens bij de
Europese Commissie, het dagelijks
bestuur van de EG, beklagen over
de enorme subsidies die Spanje aan
buitenlandse bedrijven geeft, als zij
zich in dat land vestigen. Aanlei-
ding vormt een recent besluit van
General Electric Plastics om een
voor ons land geplande investering
voor een deel naar Spanje te ver-
plaatsen, juist vanwege de veel ho-
gere subsidies.

binnen/buitenland

Onderzoek Konsumenten Kontakt toont aan:

Minima bezuinigen
massaal op voedsel
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Ruim tachtig
procent van de mensen met
een minimum inkomen bezui-
nigt op hun maaltijden. Bijna
driekwart doet dat door min-
der vaak (mager) vlees te eten,
44 procent bezuinigt op fruit
en 30 procent op groente. Dat
blijkt uit een gisteren gepubli-
ceerd onderzoek van Konsu-
menten Kontakt onder 346
mensen met een inkomen tus-
sen de duizend en tweedui-
zend gulden netto per maand.
Bezuinigen op maaltijden betekent
vaak dat mensen met een laag inko-
men minder gevarieerd eten. De
noodzakelijke variatie voor een ge-
zonde voeding kan daardoor onder
druk komen te staan, zegt Konsu-
menten Kontakt. Twaalf procent
van de ondervraagden zegt ook re-
gelmatig maaltijden over te slaan.
De meeste mensen met een laag in-
komen die geld besparen op voed-
sel, eten vaker blikgroente, rijst,
macaroni en peulvruchten. Van 73
procent van de ondervraagden die
bezuinigen op vlees, gebruikt 26
procent kleinere porties en koopt 14
procent aanbiedingen of vlees dat
'aan de datum is\ In plaats van ma-
gere vleessoorten koopt 40 procent
goedkoper, vetter vlees.

De onderzoeksresultaten zijn ver-
werkt in het rapport 'Eten op bij-
standsniveau', dat werd aangebo-
den aan de werkgroep 'De arme
kant van Nederland' van de Raad
van Kerken. Directeur L. Donia van
Konsumenten Kontakt wees er bij
de presentatie op dat er in Neder-
land een tweedeling aan het ont-
staan is tussen de minima en de ho-
gere inkomensgroepen.
„Uit eerdere onderzoeken van Kon-
sumenten Kontakt is gebleken dat
lage inkomensgroepen het laatst be-
zuinigen op voedsel. Nu gebeurt dit
toch, een teken hoezeer mensen met
een sociaal minimum in de proble-

" Voor een volgepakte rechtszaal en onder
enorme belangstelling van de pers is giste-
ren Wuppertal het proces begonnen tegen
een 30-jarige verpleegkundige (midden) die
wordt verdacht van moord op zeventien pa-
tienten. De vrouw, Michaela Roder, heeft
volgens haar advocaten (links en rechts)
toegegeven dat zij verantwoordelijk is voor
de dood van negen patiënten. Volgens de
aanklacht zou de verpleegkundige tussen
februari 1984 en het moment van haar ar-
restatie in maart 1986 in totaal zeventien

patiënten van de intensive care afdeling
van het St. Petrus ziekenhuis in Wuppertal
om het leven hebben gebracht met een mid-
del dat hartstilstand veroorzaakt. Volgens
het openbaar ministerie doodde de ver-
pleegkundige 'lastige patiënten' vanuit een
ziekelijke behoefte zich 'meesteres over leven
en dood' te voelen.
De vrouw kreeg onder haar collega's de me-
delijdend bedoelde bijnaam 'Todesengel',
omdat er tijdens haar diensten zo vaak
mensen stierven.

Banken gaan
'witten' zwart
geld al tegen

AMSTERDAM - De Nederlandse
banken hanteren al enige tijd een
gedragscode die erop is gericht het
witten van zwart geld tegen te gaan.
Bij het aangaan van een duurzame
relatie, zoals het openen van een re-
kening of het huren van een safelo-
ket, moeten de banken de klant vra-
gen zich te identificeren. Bovendien
mogen de banken geen transacties
verrichten als ze vermoeden dat het
om zwart geld gaat.

De richtlijnen die cje twaalf wester-
se centrale banken vorige week
hebben uitgevaardigd tegen het wit-
wassen, zullen in de praktijk van het
Nederlandse bankwezen dan ook
geen veranderingen teweeg bren-
gen.

Volgens de nieuwe gedragscode
van het zogenoemde Comité van
Toezichthouders van de twaalf cen-
trale banken, die eind vorige week
is gepubliceerd, zou^bij elke trans-
actie - ook bij het wisselen van
bankbiljetten - identificatie ver-
plicht moeten zijn. Zover gaan de
Nederlandse banken nog niet, maar
zij vragen wel om een legitiematie-
bewijs bij eenmalige transacties,
waarbij grote bedragen zijn ge-
moeid.
De nieuweEG-code bepaalt ook dat
de banken zoveel mogelijk mede-
werking moeten verlenen aan justi-
tie bij het opsporen van zwart geld.
De banken in Nederland, zo verze-
keren hun woordvoerders, hanteren
dat principe al langere tijd.

Gewonden bij
betoging in
Montenegro

BELGRADO - Bij een massabeto-
ging van 50.000 mensen voor het
parlementsgebouw in de Montene-
grijnse hoofdstad Titograd zijn gis-
teren verscheidene gewonden ge-
vallen, zo is vernomen van journa-
listen ter plaatse.
Dit gebeurde toen woedende beto-
gers door het kordon van de politie
het gebouw wilden binnendringen
nadatde daarvergaderende hoogste
partijfunctionarisen in de zuidelijke
republiek bekendmaakten geen ge-
hoor te zullen geven aan de eis om af
te treden.
De betogers eisen het aftreden van
de hele partij- en staatstop, daar zij
deze verantwoordelijk stelt voor de
zware economische en sociale crisis
in de Joegoslavische deelrepubliek.
Buiten hun sociale eisen willen de
ontevreden arbeiders en studenten
in Montenegro dat hun republiek de
andere deelrepubliek Servië, de
grootste van het land, sterker
steunt. Montenegro geldt in Joego-
slavië wel als eigen natie, maar ve-
len beschouwen zich er zelf als de
'betere Serviërs.

punt uit
" Beschuldigd
Een Europees onderzoeksteam
heeft een Salvadoraans militatr-
doodseskader ervan beschul-
digd de Zwitserse arts Jurg
Weis te hebben vermoord. De
40-jarige Zwitser werd op 22-
-augustus gedood nabij de stad
Ilobasco, 55 kilometer ten noor-
den van de hoofdstad San Sal--vador.

" Aanslagen
Zeker veertien politieagenter
en twaalf boeren zijn de afgelo
pen twee dagen in Peru gedooc
bij verscheidene aanslagen dit
werden uitgevoerd door de ma
oïstisch georiënteerde guerril
labeweging 'Lichtend pad. Vijl
agenten zijn ernstig gewond
Dat heeft de nationale politie
gavond meegedeeld.

" Ontkend
Aan de grens tussen Hongarije
en Roemenië zijn in de afgelo-
pen maanden geen lichamen
gewonden van Roemeense
vluchtelingen die zouden zijn
doodgeschoten door Roemeen-
se grenswachters. Dit heeft het
officiële Hongaarse persbureau
MTI gisteren gemeld. De be-
richten over doodgeschoter
Roemeense vluchtelingen wer-
den enkele dagen gemeld dooi
de onafhankelijke politieke be-
weging 'Democratisch Forum.

" Defensie
Japan gaat zijn defensiebegro-
ting voor het fiscale jaar 1989
met 5,8 procent verhogen. Vol-
gens het blad wil de Japansere-
gering alvast anticiperen op de
druk van de nieuwe Ameri-
kaanse regering om een grotere
bijdrage te leveren aan de
lucht-verdediging en de militai-
re lasten van de VS in Azië.

" Miljarden
Minister De Koning van Socia-
le Zaken en Werkgelegenheid
stelt voor 1990 ruim 1,9 miljard
gulden beschikbaar voor de
nieuwe opzet van de arbeids-
voorziening. De nieuwe opzet
voorziet in de oprichting van
een Arbeidsvoorzieningsorga-
nisatie, die bestuurd wordt
door overheid, werkgevers- en
werknemersorganisaties.

" Prijs
De Zilveren Camera, de prijs
voor de beste persfoto, wordt
over '88 uitgereikt aan ANP-fo-
tograaf Paul Stolk. Het gaat om
een portret van Ferdi E., ge-
maakt tijdens de reconstructie
van de moord op Ahold-top-
man Gerrit Jan Heijn. De plaat
wordt door de Stichting Zilve-
ren Camera niet vrijgegeven.
Zij vreest schadeclaims van de
geportretteerde.

" Akkoord
Het Hongaarse parlement is
gisteren akkoord gegaan met
een grondwetswijziging, die de
basis moet leggen voor een
meerpartijenstelsel. De wet be-
vat regels voor betogingen en
de oprichting van organisaties
van allerlei aard.

" Weg
Binnen enkele weken wordt
een begin gemaakt met de ge-
deeltelijke terugtrekking van
de Sovjetrussische troepen uit
Hongarije. Onder de eenheden
die zullen worden teruggetrok-
ken zijn een pantsereenheid,
een bataljon parachutisten en
enkele eenheden voor lucht-
aanvallen.

" Gedood
Israëlische troepen hebben vo--
rige week zaterdag acht leden
van de pro-Iraanse Hezbollah
gedood bij een botsing aan de
grens van de door Israël inge-
stelde veiligheidszone in Zuid-
Libanon. De pro-Iraanse ver-
zetstrijders waren, aldus het Is-
raëlische leger, op weg om een
post van derivaliserende Amal-
militie van shi'itische moslims
aan te vallen ten westen van het
dorp Aramta.

" Benzine
De prijken van benzine en die-
sel gaan morgen met respectie-
velijk 1 en 2,4 cent per liter om-
hoog. Aan de meeste zelftank-
stations zal dan 158 cent voor
een liter superbenzine en 151
cent voor een liter ongelode su-
per berekend worden. Diesefl
gaat 88,8 cent per liter kosten.

" Opgeheven
De ruim vijfjaar oude noodtoe-
stand op Sri Lanka zal zondag
worden opgeheven. Politieke
gevangenen, tegen wie geen be-
wijzen zijn gevonden, zullen zo
spoedig mogelijk worden vrij-
gelaten. Dat de maatregel
wordt ingetrokken is volgens
regeringsfunctionarissen te
danken aan het afnemende ge-
weld in het zuiden van Sri Lan-
ka.
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(ADVERTENTIE)

Belastingdienst Maastricht gaatverhuizen
Van 16 tot en niet 20 januariaanstaande gaan wij verhuizen. In deze- periodezullen wij moeilijk bereikbaarzijn. Wij vragen begrip voor
de overlast. In dringende gevallenkunt u telefonisch contact met de
betreffende dienst opnemen op het oude telefoonnummer.

Inspectie derdirecte belastingen thans: .Stadhuisstraat6
telefoon 295444

Inspectie der invoerrechten en accijnzen
thans: Stationsplein 2X telefoon 21668 X

Wilhelminasingel 97 telefoon 25401.5
Wilhelminasingel 107 telefoon 211044

Post douane en accijnzen thans: Parallelweg 54
telefoon 21X269/218260

Bureau rijksaccountantsdienst thans: Bredestraal 12
telefoon 254641

Inspectie dervennootschapsbelasting
thans: Parkweg 20 telefoon 254071

Ontvangkantoor derrijksbelastingen
thans: Stadhuisstraat 6 telefoon 295444
(kas geslotenop 16jannarij

'euw adresvan Vanafmaandag 23 januarikunt udeBelastingdienst bereiken op
de één adres:

Belastingdienst Belastingdienst Maastricht
Terra Nigrastraat 10
6216 BI Maastricht-
Tel. 043-468468

Belastingdienst

(ADVERTENTIE)
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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 -431 77 HEERLEN:
BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.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 -

47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44



Scholier (18)
sterft na prik
*nalariamug

"an onze correspondent

CHIEDAM - „Gestoken door
vop snalariamug. die is meege-erd met een viie gtuig, als
2 waarschijnlijke doodsoor-
be " Dit zegt dr J. Spanjers-

6, hoofd van deafdeling alge-
ty jte gezondheidszorg Nieuwe
g(serweg-Noord in Vlaardin-[T n< nadat een 18-jarige Schie-
tro* 186 s°holier, die nooit in de
au» 60 's geweest, vorig jaar
h„ " s*us overleed aan een mala-ria-mfectie.
Na
w a opname in het ziekenhuis
tiprd vrij snel een malaria-infec-
j^j bij de jongen geconstateerd.aar omdat de jongen nooit in

tropen was geweest, stond het
sta t^Cn Personeel in eerste in-
tr ntle voor een raadsel.
Co

lleindelijk kwam men tot de
henlusie dat °-e nialariamug via

" l luchtverkeer naar Nederland
„ .^"voerd, als de meest waar-

oorzaak.

Milieu
Verlaging van collectieve uitgaven
is alleen al onmogelijk vanwege de
noodzakelijke investeringen in het
milieu. „Bovendien acht de PvdA
het wenselijk het financieringste-
kort verder terug te brengen". Ook
de ruimte voor lastenverlichting
(een wens van de VVD) is volgens
de PvdA daarom zeer beperkt.
De PvdA is het eens met de rege-
ringspartijen dat inkomensmati-
ging ook in de toekomst noodzake-
lijk is, „zowel met het oog op onze
concurrentiepositie ten opzichte
van het buitenland als om de pu-
blieke dienstverlening betaalbaar te
houden".
Maar die inkomensmatiging komt
volgens het PvdA-bestuur met van-
zelf. „De PvdA vraagt daarom aan
de ondernemers hun winstgroei
mede in te zetten voor het scheppen
van extra arbeids- en ervarings-
plaatsen, voortgaande verdeling en
spreiding van werk in intensieve
scholingsinspanningen".
Bovendien moet aan devoortduren-
de vergroting van inkomensver-
schillen een einde komen. „Alle ca-
tegorieën werknemers en uitke-
ringsgerechtigden behoren een
evenredig aandeel in de welvaarts-
ontwikkeling te hebben. De kwali-
teit van depublieke dienstverlening
ondervindt schade, wanneer de ar-
beidsvoorwaarden van de daar
werkzame werknemers stelselmatig
achterblijven bij die in het bedrijfs-
leven. Volledige koppeling tussen
cao-lonen, minimumloon en sociale
uitkeringen is de hoeksteen onder
het inkomensbeleid in de jaren ne-
gentig", aldus het PvdA-bestuur.

Athene: rechter
Neergeschoten

~ Een vooraanstaande
stam onderzoeksrechter, Kon-
doo m°s Androulidakis, is gisteren
t<w 9nDekenden neergeschoten
oij. 1J zi Jn nuis in Athene verliet
Ar. dnaar.ziJn werk te gaan.
een r°uüdakis werd in een arm en

getroffen. Hij werd naar
ten ,Zlekenhuis gebracht en zou bui-
ue 'evensgevaar zijn.
vol e laS °P Androulidakis werd
g6

ns een politiewoordvoerder
r^n oegC^ door drie mannen, die in
öe °estolen auto ontkwamen.
Mit■ lic vermoedt dat de aanslag
*o_ri gemotiveerd is. De daders
ben Aridroulidakis alleen heb-
a(I(jeWl^en verwonden om hem en
tïiir. re onderzoeksrechters te inti-
4nrt n'ke n PHlidakis was in 1986 betrok-
diee by een zaak tegen twee ver-
mout terroristen, Gerasimos
jj "Kouvalas en Evanghelia Voyat-
den IJ vet de verdachten 18 maan-
hür. Vasthouden, totdat een rechter
W VnJlating gelastte wegens ge-e« aan bewijs.

Commissie
Een commissie uit de PvdA, waarin
onder meer partijvoorzitter Marjan-
ne Sint en fractievoorzitter Wim
Kok zitten, zal op basis van deze
verklaring gaan werken aan het ver-
kiezingsprogramma voor 1990. Het
partijcongres (het hoogste orgaan in
de PvdA) moet dat programma uit-
eindelijk goedkeuren.

Wederopbouw
Volgens Moeradian zijn er 500
woonbarakken naar het getroffen
gebied gezonden, terwijl het er
3.000 hadden moeten zijn. Alleen
al in Spitak zijn er 9.000 mensen
die maar moeten zien hoe zij het
tot maart in de open lucht uitzin-
gen. Behalve de overlevenden
gaat het ook nog om een stuk of
1.000 vrijwilligers die zijn ingezet
bij de opruimwerkzaamheden en
de wederopbouw van de stad, die

voor de aardbeving op 7 decem
ber 20.000 inwoners telde.

Spitak, gesitueerd op een punt
waar drie breuklijnen bij elkaar
komen, zal vier kilometer verder
opnieuw worden opgebouwd. Ita-
lië heeft beloofd in maart geprefa-
briceerde woningen te leveren.
De republiek Oezbekistan gaat in-
dividuele woonhuizen bouwen,
terwijl andere Sovjet-republieken
zich belast hebben met de weder-
opbouw van twintig omliggende
dorpen.
Voor de 58-jarige Rafael Teranian,
bleek en aangedaan door de kou,
is het zorg zijn bestaan op orde te
brengen. Hij heeft op 7 december
zijn vrouw verloren. Zijn driekin-
deren liggen in een ziekenhuis in
Moskou. Teranian heeft werk ge-
vonden als monteur bij de op-
bouw van een grote hal, recht te-
genover de onderkomens van de
partijleiding, die de provisorisch
in tenten ondergebrachte gaar-
keukens moet vervangen.

Maar de meeste mannen in Spitak
zitten zonder werk. Er is immers
een schreeuwend gebrek aan ma-
teriaal. De dagen gaanvoorbij met
het zoeken naar voedsel en over-
blijfselen onder het puin.
Karma, een onderwijzeres, heeft
bij het hoofdkwartier haar loon
opgehaald en zich laten inschrij-
ven voor een van de woonbarak-
ken, waar iedereen van droomt.
Haar zuster bivakkeert nog steeds
in een tent, met twee kinderen, in
afwachting van een plaats in een
sanatorium elders in het land.
Hun twee broers moeten achter-
blijven om te werken. Zij vragen
ofFrankrijk Armeniërs toelaat.

Veel foto's in nieuwste uitgave Handboek

Hoe word ik
goed soldaat?

n_-»Yan onze Haagse redactie"«;N HAAG - Het is nog steeds
jpysgroen. natuurlijk. Hoe zou
anÜ Handboek voor de Soldaat erpeters uit moeten zien? Maar
d
°k al is de buitenkant in de loop

,f T jaren onveranderd saai ge-geven, de inhoud van de aller-nieuwste uitgaven van de VS

" ,"1350 munt uit in smeuïgheidenuustratie. Althans, voor militai-re begrippen.
anaf 1953 verschijnt er met eni-ge regelmaat een 'Handboekvoor de soldaat. Sindsdien is hetwee keer zo dik geworden en 24eer aangepast, met in de nieuw-te uitgave veel foto's en hier enp?ar zowaar een roze kader-

"Jntje. Slechts enkele foto's zijn
afKeur afgedrukt, waaronder de
dibeeldingen van munitie in het
«ader van extra veiligheid,

vormgeving staat op hettweede plan. De VS 2-1350 en
asl hoeven geen publiek te

gekken. Het gaat om de inhoud
£'e de basis moet vormen van deKennis van de soldaat. Die basis-
kennis is sterk aan veranderin-gen onderhevig onder invloed
i de tijd. Zo verdwenen para-
grafen over koperpoetsen en
voorgeschreven haardracht, hoe-
pel een kortgeknipt kapsel nogwel tot de aanbevelingen hoort.de toevoegingen 'Dienstge-neim' en 'Niet voor de pers' ver-
p*e"fn, zodat de lezer nu legaal

blik kan werpen in het hand-
boek. En niet alleen voor de sol-aaat is het een nuttig boekwerk.

Aanbevelingen
iAteuier nooit met een stokje ofels dergeljksin uw oor. Gebruik

ook geen z.g. wattenstaafjes. Vuilverwijdert u het best met eenpunt van een zakdoek of hand-
doek. Zit er water in uw oor, laatdat er dan uitlopen door aan uwoorlelletje te trekken en hethoofd schuin te houden.
Zo luidt een van devele aanbeve-lingen over hygiëne. Alle li-chaamsdelen komen op soortge-
lijke wijze aan bod. Maar ooksokken (iedere dag een schoon
paar), drinkwater, voedsel (ont-
dooi de koelkast wekelijks) con-ditie (slaap wanneer dat kan) en
de grootte van een greppeluri-
noir (30 centimeter diep) wordenuitgebreid beschreven.
In dit kader is het gedeelte over
Aids opvallend. De soldaat leest
daarin over verschijnselen, be-
smetting, bestrijding en prakti-
sche voorkoming van deze infec-
tieziekte. 'Gezamenlijk gebruik
van tandenborstel en scheergerei
dient vermeden te worden', is
een van de adviezen.
Tot debasiskennisvan de Neder-
landse soldaat horen vanzelf-
sprekend ook de militaire vor-
men en gebruiken, het omgaan
met munitie, de gebruikelijke te-
nuen en uitrustingen en het mili-
taire tuchtrecht. Voor niet-
dienstplichtigen zijn dit soms

verbazingwekkend gedetailleer
de gegevens.

Bepakking
Zoals de bepakking van de ge-
vechtstas. 'De tas wordt rechtop,
met de klep naar het lichaam ge-
keerd, neergezet, teneinde daar
de volgende artikelen in te doen
(...) bestek:naast de etensblikken
in het linker voorvak, twee paar
sokken in het rechter voorvak, 2
zakdoeken, opgerold op de sok-
ken in het rechter voorvak (...).et-
cetera.
Ook het aantrekken van een paar
gymnastiekschoenen behoeft de
nodige uitleg: 'Bij het instappen
van de gymnastiekschoenen die-
nen de veters los te zijn en dient
men een vinger als schoenlepel
te gebruiken...
Roze kaderlijntjes, kleurenfoto's
en waarschuwingen in hoofdlet-
ters zijn weggelegd voor het
hoofdstuk over munitie, onder
het motto 'duidelijkheid ver-
hoogt de veiligheid. Vele zwart-
wit-foto's tonen aan de dienst-
plichtige de verkeerde en juiste
schiet- en sluiphoudingen en de
nodige camouflagetechnieken.
Een speciaal hoofdstuk is gewijd
aan de persoonlijke bescherming

tegen nbc-strijdmiddelen
'VOOR EEN lEDER. VAN LE-
VENSBELANG. 'De geoefend-
heid in de persoonlijke nbc-be-
schermingsmaatregelen bepaalt
in hoge mate de overlevingskan-
sen van een militair (...). Sommi-
ge van de gevolgen zijn zó le-
vensbedreigend en treden zó
snel op dat het een automatisch
handelen moet zijn.

Zelfhulp
Nieuw is ook het hoofstuk over
zelfhulp en vooral kameraden-
hulp. Leidraad hierbij is de ezels-
brug PAMAN-A-B-S. Persoonlij-
ke veiligheid, Anderen voor ge-
vaar behoeden, Markeer de
plaats van het ongeval en Alar-
meer iets of iemand. Let vervol-
gens op de Ademhaling, en neem
maatregelen tegen Bloedverlies
en ter voorkoming van een
Shock.

Daarop volgt een complete EH-
BO-cursus met instructies over
mond-op-mond-beademing, het
aanleggen van een noodverband,
wat te doen bij bloedingen, bot-
breuken, verstikking, verdrin-
king etc. Zo komt de soldaat te
weten dat jena het innemen van
een niet bijtend vergif (zoals ge-
neesmiddelen) water moet drin-
ken en moet braken, terwijl bij
een bijtend vergif de persoon in
kwestie wel water moet drinken,
maar NOOIT moet braken. Zo
staat het handboek boordevol
tips te midden van kleurenfoto's
van koningin Beatrix en prins
Claus en afbeeldingen van tanks
van de vijand.

binnen/buitenland

Verklaring partijbestuur ter voorbereiding verkiezingsprogramma:

PvdA tegen verlaging
collectieve uitgaven

Van onze Haagse redactie

J^N HAAG - Een drastische verlaging van de collectie-
uitgaven is uitgesloten. Wie daar wel voor pleit, zet de

waliteit van onze toekomst en de maatschappelijke sa-
.^hang op het spel. Dit staat in een verklaring van het
. ter voorbereiding van het verkiezingspro-
\ attima van deze partij voor de Tweede Kamer-verkie-an§en in 1990.

le k JPart'Jbestuursverklaring, 'Om
W eitvan de toekomst', is ge-

' erd op de discussie in de PvdA

naar aanleiding van het rapport
'Schuivende Panelen. Dit rapport
werd opgesteld na de verkiezingen
van 1986, die voor de PvdA opnieuw
leidden tot de oppositiebankjes.
„Het PvdA-bestuur vindt dat de re-
geringspartijen de laatste tien jaar
te lichtvaardig het vermogen van
politiek en overheid om invloed uit
te oefenen op de vormgeving van de
samenleving, gebagatelliseerd heb-
ben", aldus de verklaring. Het zoe-
ken naar oplossingen voor de pro-
blemen waarvoor ons land staat,
vergt juist een grotere inspanning
van de overheid, maar ook van de
maatschappelijke organisaties en
individuen.

9Op het binnenhof vond
gisteren een stil protest
plaats tegen abortus. Dat
'stille' gaat in de toekomst
waarschijnlijk wel verande-
ren, want de stichting
'Schreeuw om leven' gaat
harde acties voeren tegen
arbortusklinieken. Tot nu
toe beperken de demonstra-
ties zich tot wakes bij deze
instituten. Als het aan voor-
zitter L. Dorenbos van de
stichting ligt zijn met in-
gang van komend voorjaar
bezettingen en blokkades
van de klinieken niet langer
uitgesloten.

Helft inwoners Spitak bivakkeert onder blote hemel

Overlevenden ramp
Armenië in vrieskou

SPITAK- Ruim een maand na
de verwoestende aardbeving
die de Armeense stad Spitak
met de grond gelijkmaakte bi-
vakkeert de helft van de over-
levenden, meest jongeren
maar ook vrouwen en kinde-
ren, onder de blote hemel, bij
temperaturen die de laatste
twee weken gezakt zijn tot
soms 25 graden onder nul.

De 20.000 tenten bieden zo weinig
bescherming tegen de kou dat
langer dan twee uur achter elkaar
slapen onmogelijk is, erkent No-
rek Moeradian, partijsecretaris
van Spitak. De partijleiding zit er
wel droogjes bij in geprefabriceer-

de woningen, maar die kunnen
niet meer per spoor worden aan-
gevoerd. De spoorwegen zijn een
chaos: er staan nog tientallen wa-
gons te wachten om te worden ge-
lost.

Zoeken
Maar de meesten van de onder-
vraagde mannen willen niet kla-
gen. Zij hebben geen keus: het
graf van hun ouders bevindt zich
daar en zij moeten blijven om de
terugkeer van vrouw en kinderen
voor te bereiden. Er zijn in Spitak
nog drie a vier plaatsen waar nog
wordt gezocht naar slachtoffers
van de natuurramp, aldus Moera-
dian. Hij wil niet zeggen hoeveel
doden precies in Spitak zijn ge-
vallen: „minder dan 8.000", zegt
hij alleen. Onder hen zijn familie-
leden van hemzelf.
Als de avond valtverzamelen zich
dik ingepakte mannen bij vuren
die bij de tentenkamp aan de uit-
valswegen van de stad zijn inge-
richt. Vrouwen lopen voorbij, kin-
deren tegen hen aangedrukt diein
hun van de kou roodaangelopen
handen brood vastlmapen. Vanaf
5 januari is alleen het eten in de
bedrijfskantines gratis. Voor de
rest zijn enkele winkels open
waar aangevoerde produkten
kunnen worden gekocht. Volgens
plaatselijke autoriteiten „moet
het leven zijn normale gang her-
nemen".

Heerma geeft
foute prognoses
met huren toe

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma (Volkshuisvesting) geeft
toe dat de huurlasten in het jaar
2000 hoger zullen zijn dan wordt
aangegeven in de ontwerp-nota
Volkshuisvesting in de jarennegen-
tig. In de definitievenota worden de
prognoses bijgesteld. Beleidsmati-
ge consequenties worden voorlopig
niet getrokken.

Heerma schrijft dat aan de Raad
voor de Volkshuisvesting (RAVO),
die een advies over de nota voorbe-
reidt. De RAVO had om commen-
taar gevraagd op een rapport van de
Technische Universiteit Delft van
vorige week.
Die kwam tot de conclusie dat in
2000 46 procent van de huurders
meer daneenvijfde van het netto-in-
komen aan huur kwijt zal zijn. Vol-
gens de nota van de staatssecretaris
zou het slechts gaan om 32 procent
van de huurders. Nu is dat overi-
gens 25 procent.
Volgens Heerma zijn de verschillen
in resultaat het gevolg van een an-
dere onderzoektechnische aanpak.
De staatssecretaris wijst ook op de
grote onzekerheden bij de vooruit-
berekening tot 2000.
Heerma stelt voorts dat het stijgen
van de huren verband houdt met za-
ken als de dalende woonbezetting,
betere kwaliteit van de nieuwbouw,
sloop van slechte woningen en wo-
ningverbetering.

Schadevergoeding
vaak niet betaald

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Daders van gewelds-
misdrijven die van de rechter een
schadevergoeding aan hun slachtof-
fers moeten betalen, komen vaak
niet met hun geld over de brug. Uit
een rapport van het ministerie van
justitie blijkt dat in 39 procent van
de ondervraagde slachtoffers hele-
maal niets hebben ontvangen. Ruim

40 procent kreeg slechts een deel
van het te vergoeden bedrag in han-
den.

In de meeste gevallen verstreek
meer dan een jaar tussen het delict
en de laatst ontvangen betaling. Het
ging bij de opgelegde schadever-
goedingen om betrekkelijk kleine
bedragen. Het kwam nauwelijks
voor dat meer dan 2500 gulden aan
het slachtoffer moest worden be-
taald.

Het Wetenschappelijk Onderzoek-
en Documentatiecentrum (WODC)
kon slechts 66 van de 1771 uitge-
zochte veroordelingen tot schade-
vergoeding onderzoeken. Erkend
wordt dat dit de uitslag van het on-
derzoek kan vertekenen. Maar de
onderzoeker, mr drs C. Cozijn, zegt
dat de conclusie wordt ondersteund
door de resultaten van buitenlandse
onderzoeken.

In het WODC-rapport klagen veel
slachtoffers over de gebrekkige in-
formatievoorziening door de justi-
tie. Ze werden vaak niet op de hoog-
te gesteld van het vonnis. En achter-
af informeerde de justitie niet naar
de naleving van het vonnis.

Slachtoffers van gewelds- en ver-
mogensdelicten die een schadever-
goeding hadden ontvangen, waren
duidelijk meer tevreden over het
optreden van politie en justitie dan
degenen die met lege handen ble-
ven zitten. Datzelfde geldt voor
mensen die via het Schadefonds
Geweldsmisdrijven een uitkering
kregen. Deze uitslag bevestigt de
stelling dat schadevergoeding aan
slachtoffers helpt hun vertrouwen
in politie, openbaar ministerie en
rechtbank te herstellen.

Voor het overgrote deel van de
slachtoffers behoort de dader de
schade te vergoeden. Dat betekent
volgens het WODC-rapport een aan-
sporing om meer gebruik te maken
van de mogelijkheden om de dader
tot een schadevergoeding te bren-
gen. Het houdt ook een ondersteu-
ning in van het karakter van het
Schadefonds Geweldsmisdrijven,
dat bedoeld is als vangnet voor
schrijnende gevallen.

Nederlanders in
VS beschuldigd

van smokkel
met computers

BOSTON - Een Amerikaanse fe-
derale 'grand jury' heeft drie Ne-
derlanders en een Belg officieel in
staat van beschuldiging gesteld
wegens smokkel van hoogwaardi-
ge Amerikaanse computer-tech-
nologie naar Bulgarije.

De drie Nederlanders, F.G. uit
Mierlo in Noord-Brabant, M.S.
woonachtig in België en G.G. uit
Amsterdam, worden beschuldigd
van overtreding van de Ameri-
kaanse exportwetten en het wit-
wassen van zwart geld.
Zij zouden geavanceerde compu-
tertechnologie ter waarde van
zon 16 miljoen gulden hebben
willen aankopen bij de firma Te-
radyne in Boston, met de bedoe-
ling die door te verkopen naar
Bulgarije. Omdat de apparaten
om geheugenchips te testen en te
repareren kunnen worden aange-
wend voor militaire doeleinden, is
de uitvoer van dergelijke appara-
tuur in de VS echter aan strikte
voorwaarden gebonden.

Teradyne rook dan ook onraad en
waarschuwde de Amerikaanse
douane. Die zette op haar beurt
een geheim-agent in diezich voor-
deed als export-functionaris van
Teradyne en die 18 maanden met
G. onderhandelde over de trans-
actie.
Mochten de Nederlanders in de
Verenigde Staten worden veroor-
deeld dan hangt hen een gevange-
nisstraf van maximaal tussen de
30 en 35 jaarboven het hoofd, als-
mede een boete van maximaal zes
miljoen gulden.

(ADVERTENTIE)
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Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs inLim-
burgl 045-2D4049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S van f 100,- tot
f5000.-. 04490-43481.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Qebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Het STRALEN van auto-
plaatwerk, velgen, chassis
e.a. (meubels). Bel voor in-
formatie: tel. 045-226000.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
GOLF diesel te koop '83, 5
versnellingen, ’ 8750,-. Als
nieuw. 04406-12875.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
BMW 525iautom. bj. '85,
km.st. 52.000. schadevrij,
met veel opties. Inr. dieselmog. Tel. 045-353347.
Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 '81 kl. ivoor, i.nw.st.
’4250,-; 045-454217.

Volvo 740 Turbo 1987; Vol-
vo 740 stationcar 1987; Vol-
vo 240 DL 1985; Volvo 480
ES 1987; Volvo 340 special
1.4 1986; Volvo 340 DL die-
sel 1985; Volvo 360 GLE 2.0
injection 1985; Volvo 340 L
1.4 1985; Volvo 340 DL 1.7
1986; Volvo 340DL 1.4 1984.
Autobedrijf KLIJN, de
Koumen 7, Hoensbroek.
Tel. 045-220055 .
Hallo opgelet. Wij betalen
de hoogste prijs voor uw
auto. Ook SCHADEAU-
TO'S. Tel. 045-416239.
BEDRIJFSAUTO'S en
bussen. Steeds voorradig
diverse bestellers, bussen,
minibussen, open laadbak-
ken. Alle typen bestelau-
to's. Ook diverse luxe
auto's in alle typen en prijs-
klassen. Donny Klassen
BV, in- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht,
tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Koopje LELIJKE Eend
i.pr.st, '82, apk le mnd. '90

’ 1850,-. 045-415528.
BMW 323 i '84 apk gek., pr.

’ 19.500.-. Bel na 18 uur
045-317517.
Te koop MINI '77 met apk
i.g.st. Tel. 045-313565.
Te k. OpelKADETT bj. '75
opknapper, vr.pr. ’ 350,-.
Tel. 045-443289.
MAZDA 626 '80 lpg, trekh.,
apk nov. '89 ’ 1250,-. Tel.
045-244530.
Te k. VW KEVER 1302, bi.
'72, 1 jr. Apk, ’ 1950,-. Tel
045-423750.
Te k. BMW 315 t. '83, zeer
mooi, veel luxe, ’ 7950,-. St.
Martinusstr. 31, Kerkrade-
West.. . i

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Mazda 626 HB 1.6 GLX '86; Mazda 626 HB 2.0GLX '83,
'85; Mazda 626 Sedan 1.6 + 2.0 '81, '83; Mazda 626
Coupé 2.0 SDX '82; Mazda 929 Sedan 2.0 '85; Mazda
323 HB Sport 1.3 '87; Mazda 323 HB 1.5 GLX '83; Maz-
da 323 HB 1.3 LX '82, '86; Mazda 323 Sedan 1.6 Inj. '87;
Mazda 323 Sedan 1.3 GLX '82, '83, '86; BMW 316 1.8
81; Citroen Visa RE 11 1.0 '87; Ford Escort 1.3 L '82; Nis-
san Sunny 1.5 GL '85; Nissan Sunny 1.7 diesel '85; VW
Golf 1.6 diesel '84; VW Passat 1.6 HB '83; VW Jetta 1.6
NB '87; Volvo 360 GLS '86; Opel Kadett S 1.6 HB '85;
Toyota Celica Coupé 1.6 '83; Mazda-Kroon-garantie.
AUTOBEDR. LEYMBORGH 8.V., Bomerweg 2-8 Lim-
bricht, tel. 04490-15838.

Auto Landgraaf
biedt aan:

Audi Coupé GT
Quattro-model 15.000 km, stuurbekr., gekl. glas, sport-

velgen enz. 1987, nieuwpr. ’ 53.000,-
-nu voor ’ 34.900,-;

Heerlerbaan 74-76 Heerlen, tel. 045-424268/424231.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
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 R5'85 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.
Te k. FIAT Panda 34. nov.
'84 45000 km. ML garantie
’6500,- 04406-40183.
Te k. OPEL Ascona 16 S
nw. model '85. 4-drs. 65000
km. schuifdak, 5 versn.

’ 13500,- 04406-40183.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
FORD Orion 1600 GL, '85;
Ford Scorpio 20 CL, '87;
Ford Escort Laser, '84; Ford
Taunus 1600 Bravo, '81;
Opel Kadett 12 LS, 3-drs.,
'85; Opel Ascona 1600 S,
type '82; Fiat Panda 45 S,'85; Honda Jazz, '85; Mazda
323 DCL, 3-drs., '85; Mazda
626 DCL '79, ’2000,-. Ga-
rantie, APK, financ. en in-
ruil. Autobedrijf P. Veen-
stra, Rotterdamstraat 98,
Heerlen, tel. 725806, na
18.00 uur tel. 045-312059.
RENAULT 5 bjr. '80, APK
’1250,-; Opel Ascona bj.
79, APK ’ 950,-; VW Derby
GLS bjr. '80, APK ’ 2750,-.
Inruil mogelijk.Heerenweg
248, Heerlerheide.

Te k. Opel KADETT E mo-
del 1.2 SC hatchback,
5-drs., bj. 1985 met apk. Tel.
045-728454.
Te koop witte BMW bj.
1979, 6 ciL, apk gekeurd,
vr.pr. ’4750.-. Tel. 045-
-740216 na 18.00 uur.
Te k. VW GOLF LD diesel
bj. '78, pr.n.o.tk. Tel. 045-
-315502 na 18 uur.
Te k. SEAT Marbella 15
mnd. oud, km.st. 11.500, pr.
8750,-.Tel. 045-722601 na 16
uur.
Te k. Ford ESCORT met
gesl. bak, grijs kent., apk +Tpg ’475- + aanhanger,
laadv. 1500 kg ’450,-. Tel.
045-242256.
KADETT Carav. 1.3 S 5-drs.
'85; Ascona 1.8 i GL 4-drs.
'85; Golf 1.6 GL '85; Merc.
230 TE combi '81; Fiat Uno
55 S '84. Inr. mog. + Gar.
Autobedrijf Ad v. Neer,
Zandweg 160, Hrl., tel. 045-
-416023.
Te k. gevr. VWKEVER, tel.04499^3398.
Te k. i.z.g.st. OPEL2 ltr. S +
Golf diesel apk. Tel. 04499-
-3398.
Te k. MINI 1100 bj. '79 + ex-
tra's + Chirocco + OpelKa-
dett i.z.g.st. Tel. 04499-3398.
Volvo 343 DL '80 ’3900,-;
Opel RECORD 1900 N '79

’ 2500,-; Kadett Caravan '78
’2400,-; VW Golf d '79
’3900,-; Renault 5 GL '81

’ 2950,-; Honda Prelude '80
’5500.-: Mitsubishi Galant*80 ’2800,-; Sapporo 1600
'79 ’1950,-; Toyota Celica
'78 ’ 1900,-; Honda Civic '81

’ 3900,-; Datsun Sunny cou-
pe '79 ’2700,-; Mazda 323
78 ’ 1300,-; Opel Manta '76

’ 1250,- Oude Landgraaf
101, Schaesberg Landgraaf.
VW GOLF 1100 ty- '79 APK

’ 1850,- tel. 045-720951.
Te k. PEUGEOT 404, bj. '73
tel. 045-253249.
Te k. Opel MANTA 3 drs.
1078 APK okt. puntgaaf
’2250,-045-316940.
Te k. VOLVO 244 DL kl.
rood, radio, APK tot 2-'9O
auto verk. in perfecte staat.
Weg. omst. ’ 2750,- tel. 043-
-431823.

PEUGEOT 504 Break, '80,
’3750,-; Opel Ascona, '78,

’ 1750,-- Renault 4 GTL,

"yBO, ’ 1500,-; Fiat 131, '81,
’2500,-; Lada 2105, '85,
’5750,-; Mazda 626, '80,
’2000,-; Renault 4 GTL,*82, ’ 2750,-; VW Golf LX,
'83, ’ 7750,-; Toyota Corol-
la, '80, ’ 3750.-; Volvo 240
GL '81, ’ 7250,-; Volvo 264
GLE, '80, ’5500,-; Citroen
GSA Pallas, '81, ’1750,-;
Honda Prelude, '80,
’3500,-; Mini Special, '80,

’ 2250,-; Ford Granada, '82,
’6750,-; Ford Transit, '80,
’1750,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Te k. VW JETTA bj. '86
schuifd., 1800 CL
i.abs.nw.st. Beekstr. 13,
Brunssum.
VW KLEINBUS v. pers-
.verv. met LPG '80 ’ 4500,-.
Leijenaars Autocentrale,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
Opel KADETT 1.6 SR bj.
1983 LPG, alle extra's. Tel.
045-242917.
Te k. TALBOT 1510 GLS
bj. '80 km.st. 82500 APK
l-'9O i.z.g.st. tel. 045-753034.
Tekoop GOLF GL '78APK
tot dcc. Uitstekende staat,
St. Theunisstraat 27,
Hoensbroek.
Buick ELECTRA 225 LTD
'78 114000 km, nieuwstaat
’4500,-, 045-211071.
MB 240 D aut. '78 ’ 5500,-;
Renault Fuego '80 ’ 3250,-;
Kadett lpg station '80
’3950,-; Honda Civic '81
aut. ’2950,-; Volvo 245 GL
'79 ’3750,-; Ford GRANA-
DA '80 ’ 1250,-. Inruil mog.
045-211071, Overbroeker-
straat 54, Hoensbroek.
Mooie VOLVO 343 L., bwj.
'79, APK. vr.pr. ’1.600,-.
Tel. 045-422610.
Te k. DATSUN Cherry 1.3
op LPG, bwj. '82 ’2950,-.
TO 045-316940.
VOLVO 244 GL zilvermet.
LPG. APK, schuifd. etc,
t'Bl, mr. mog. ’5500,-. Tel.
045-326286.
Schadevrije als nieuwe
VOLVO 360 GLS, 5 speed,
bwj. '86, pr. ’ 14.950,-. Inr.
mog. Tel. 045-326386.
Te k. OPEL Kadett D 12 S
caravan, bwj. '80, APK 2-'9O

’ 3950,-. Tel. 045-322220.
Moet weg! OPEL Kadett 12
S, bwj. 'TB ’ 1450,-.Tel. 045-
-453572.
DATSUN Sunny coupe,
bwj. '81, APK 5 gang

’ 2250,-. Tel. 045-720951.
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Te k. Ford ESCORT 1.6L 4
drs, 1982 ’7500.-. Zeer
mooi. Tel. 045-243634.
FORD Escort 1.6 injection 5
deurs CL 1987; Honda Ac-
cord 2.0 ltr sedan 1986; Opel
Kadett 1.2 LS 5 deurs 1987;
Honda Civic 1.3L 1986; Re-
nault 11 GTL 5 deurs 1986;
Peugot 205 KR 1.6 auto-
maat 1986; Renault 5 TL
1986; Austin Mini 1000 E
1987; Opel Kadett 1.2 LS
1986. Autobedrijf Klijn, de
Koumen 7. Hoensbroek.
Tel. 045-220055.
Stationcar VOLVO 740 GL
grijsmetallic 1987. Autobe-
drijf Klijn. de Koumen 7,
Hoensbroek. Tel. 045-
-220055.
VWQ Golf 1100 cc bwj. '79,
apk 7-'B9. Vr.pr. ’2500,-.
AAA-winkel, Brunssum.
Renault ESTAFETTE '77. I
Vrpr. ’500,-. AAA-winkel, !Rumpenerstr. Brunssum. ,
Te k. gevr. SLOOPAUTO'S iv.a. / 25,- tot ’ 5000.-. Te- .
yens schade-auto's. Tel. ]
045-454936. I

Alfa Romeo GIULIETTA
2.0 Lusso '84 kl. bruin,
i.z.g.st. ’ 8750,-; 04492-3234.
SUZUKI Jeep SJ 410 '83 kl.
grijs, softtop, i.g.st. ’ 7750,-;
04492-3234.
Autobedrijf M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Pontiac Sunbird Hatch-
back bj. '83, 2-drs. schakel, 6
cyl., kl. model, le eigen.
48.000 km; Opel Kadett 12S
Hatchback '84, 53.000 km,
le eigen.; Citroen 2CV6
30.000 km, bj. '84; BMW 525
met LPG '80; Opel Ascona
16S '83, le eig.; Ford Tau-
nus 1600 4-drs. Inruil, ga-
rantie, financ, inruil mog.
Wilhelminastr. 146, Hoens-
broek.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
lpg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,

’ 8900,-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t. '81, ’5900,-; 2x Re-
nault 5 TL, t. '83, ’5900,-;
Ford Taunus, t. '82, i.z.g.st,
/ 4500.-; Lada Jeep, t. '83,
’5900.-; Citroen GS, t. '81,

’ 2100,-: 2x Renault 5 GTL,
t. '81, ’1900,-; Fiat 128, t.
'79, ’ 1750,-; Audi 80 G__S,
t. '80, ’3900,-; Honda Ac-
cord, t. '80, ’ 2400,-; Mazda
626 Hardtop Coupé, t. '80,
’3900,-; Fiat Uno _5 S, t.
'86; Renault 18 TL, lpg, t.
'82, ’ 3900,-; Opel Manta, t.
'77, ’ 1900,-; Alfa Sud 1500
TI t. '83 ’ 2900,-; Mitsubishi
Colt t. '83; ’ 5900,-; Fiat Rit-
mo 75 CL, t.'Bl, ’2900,-;
Opel Ascona 1.2, t. '79,
’2900,-; Ascona, ’2600,-;
Mitsubishi Celeste, t. '81,
’2900,-; Mazda 616, t. '78,

’ 1900,-; Chrysler Talbot
1510, t. '81, ’2250,-; Opel
Manta GTE. bj. '75, i.z.g.st.,
j 7000,-; Renault 4 F6, t. '83,

’ 2900,-; Honda Civic, t. '80,
’2700.-; Chrysler Aut., t.*82, ’ 1900,-; Volvo Expres-
se, '71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Ford Orion 1.6 L met lpg,
'85; Opel Kadett Caravan
Diesel, 5-drs., '85; Opel Ka-
dett Diesel, '83; Opel Kadett
1.3LS, '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 Escort 1300
Bravo '84; Opel Corsa 12S
'84. Auto's met Bovag-ga-
rantie. Inruil en financie-
ring. APK-keunngsstation.
Autobedrijf STAN WE-
BER, Baanstr. 38, Schaes-
berg. 045-314175. |

te k. mooie RENAULT 5
GTL met apk tot 1990,
vr.pr. ’ 1400,-. 04498-57252.
Te k. FORD Escort autom.
1300 L bwj. '79 i.z.g.st.,
APK, vr.pr. ’1750,-; weg.
omst. Zr. Paladiaplanttsoen
28 Meerssen.
FORD Taunus Combi 2L
1978 APK t/m okt. '89. Tel.
04405-2018. __
FIAT 131 1600 CL rfl. '82,
zeer mooi ’ 2300,-. Lampis-
teriestraat 2, Hoensbroek,
na 14.00 u.
Te k. FIAT 128Sport bj. '78,
apk t/m 7-'B9, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 1400,-. Irmstraat 57, Sim-
pelveld.
Weg. omst. te k. CITROEN
Axel 12 TRS nov. '87, 6000
km, vr.pr. ’12.500,-. 045-
-313425.
Te k. weg. omst. LADA
type 2105 S 1300, '84, zeer
foed, als nieuw, vr.pr.

3750,-. Tel. 045-457777.
Te k. of te r. voor kl. auto
VOLVO 343 autom. i.z.g.st.
bwj. '79, apk gek. ’2000,-.
Tel. 045-323427^

Opel KADETT 1.3 S '81 kl.
met.blauw i.z.g.st. ’5500,-;
045-420650.
Alfa Romeo GIULIETTA
1.6 Grand Turismo '85 kl.
met.bruin LPG ’9250,-;
04492-3234.

Nissan
Silvia Turbo Coupé '85
Sunny 13 LX 3-drs. '87
Sunny 13 LX 3-drs. '87
Sunny 13 Sedan '84
Micra SDX 3-drs. '87
Micra SDX 3-drs. '85

Inruil: financiering
en keuring mogelijk.
Smeets Opel

De Griend 2 Maastricht
tel. 043-252250.

Te k. goed onderhouden
Ford TAUNUS, nieuwe
banden, bwj. '79, vr.pr.

’ 1200,-. Tel. 045-223799 na
16.00 uur.
Te k. SUZUKI SC 100 GX
de luxe '82, APK dcc. '89

’ 3500,-. Tel. 045-725984.

Bedrijfswagens
H. Ford Transit dieselbestel '84
H. Fiat Fiorino diesel, 1e eigen, blauw '85
H. Opel Kadett combo 1.6 diesel, wit, 1eeig '87
H. Fiat Ducato Grand Volume, ideale camper omb '85
M. Citroen C 2,5 D, v.v. rolluiken L + R,
inger. v. bloementr '84
G. Merc. 207 D, bestel
282x168x155cm '85 + '86 + '79
M. Merc. 207 D, bestel 330x168x155cm '83 + '85
M. Merc. 407, v.v. 4 mtr nieuw open laadb '85
M. Merc. 307 D, v.v. 330 cm open laadbak,
nieuwe motor '80
M. Merc. 307 D, dubbel cabine v.v.
open 230 cm laadbak '81
M. Merc. 409 D auto-ambulance '85
H. Merc. 307 D, dubb. cabine, v.v.
282 cm open laadbak '84
H. Merc. 309 D, nieuwe open 330cm ladbak '84
H. merc. lp 808 D, chassis-cab., prima lopend '78
H. Iveco 130 MB open met huis, goed lopend '79
G. DAF FA 2105 GHR, v.v. open laadbak met kraan ..'79
H. Merc. L 407D/35 chassiscabine, goed lopend '80
H. DAF FAS 3300 supervolume 6x2, luchtvering '87

Personentaxibus
H. Merc. 207 D, verl. + verh. taxi demo nieuw
M. Ford Transit taxibis diesel '84
H. merc. 206 D/taxibus, motor matig '77
M. Volvo 340 DL 4-drs., 9000km '88
M. Volvo 740 GL automaat.! 'nieuw

Camper
G. Mercedes 608 D complete fabriekscamper '77

Truckcentrum Smeets
M.B. Zuid-Limburg BV
Heerlen: Wijngaardsweg 55, 045-224800.

Geleen: Rijksweg-Noord 125, 04490-46333.
Maastricht: Akersteenweg 10, 043-613200.

CITROENBK 14RE '85zil-
vergrijs, 5-bak, bijz. mooi

’ 1(f750,-; 04492-3234.
Auto LANDGRAAF biedt
aan: kijk en vergelijk: Audi
Coupé GT m.z.v. ace,
15.000 km, d.blauw, nw.st. j
'87 ’ 34.900,-; BMW 732 I m.
abs., 5-bak, enz. Auto is als
nw. groenmet. '84
’23.900,-: BMW 525 E m.
div. ace. kl. wit als nw. '85
’21.900,-; BMW 316 m.
5-bak, 62.000 km kl. lapis-
blauw '87. ’ 23.800,-; Fbrd
Scorpio 2.0 CL 5-bak
blauwmet. '86 ’ 22.800,-;
Ford Sierra 2.0 Laser m.
div. ace.kl. roodmet., 58.000
km '86 ’ 17.950,-; Ford Es-
cort XR3 I m. div. ace. kl.
wit 72.000 km '84 ’ 15.750,-;
Ford Escort 1.3 Bravo 5-drs.
kl. goudmet. 72.000 km '84
’12.900,-; Citroen BK 16TRS zilvermet. v. ace.
49.000 km '86 ’18.500,-;
Mazda 323 GLX Hatchback
nw. st. mod. 39.000 km '87
’17.500,-; Renault 21 TS
5-bak kl. wit 57.000 km '86

’ 19.750,-; Lancia V 10 Tur-
bo z. aparte auto, 40.000 km
'86 ’ 15.800,-; Honda Prelu-
de ÉX autom. 1.8 m. stuurb.
goudmet. '85 ’21.900,-;
Volvo 240 GLE autom. m.
alle ace. kl. blauwmet. '83
’18.900,-; Volvo 340 GL
diesel Sedan luxe uitv.
grijsmet. '85 ’ 14.900,-;
Opel Senator 2.5 e m. 5-bak
LPG, CD-uitv., blauwmet.
'84 ’ 19.750,-; Opel Ascona
16 S 4-drs. kl. zilver als nw.
'84 ’ 10.750,-; Opel Rekord
2.0 S GL uitv. m. LPG kl.
wit '83 ’11.500,-; VW Golf
C 1.3 kl. roodmet. km 32.000
km '87 ’ 19.500,-; VW Golf
GTI 5-bak sportv. enz. kl.
zwart '81 ’9800,-; Datsun
Stanza 1.8GL autom. 4-drs.
blauwmet. '83 ’8750,-; Alfa
Giulietta 1.6 m. sportv. z.
mooi kl. rood '81 ’5750,-;
Jeep 4*4: Aro jeep 243 die-
sel hardtop kl. rood 79.000
km '85 ’8.750,-; Inruilers:
Saab 900 GLS Sedan m.
schuifd. kl. bruinmet. '81

’ 6.950,-; Mitsubishi Galant
GL Station 1.6 zilvermet.
'81 ’3250,-; Ford Taunus
2.0 L 6-cyl. m. LPG blauw
'80 ’ 1950,-; Volvo 244 DL
m. LPG kl. groen '80
’5750,-; Pontiac Sunbird
6-cyl. aut. kl. eroenmet. '79

’ 2750-, VW Golf 1.3 m. nw.
motor 5-drs. kl. groen '80

’ 2950,-; Toyota Starlet
3-drs. kl. blauwmet. mooie
auto '79 ’ 2750,-- * Erkend
Bovagbedrijf. * Inruil mo-
gelijk. * Eigen werkplaats.
»Keuze uit 12-3 mnd. ga-
rantie. * Financiering zon-
der aanbet. mog. " WN-
keuringsstation. * Alle keu-
ringen toegestaan. " Garan-
tie boven ’ 10.000,-; Kom
vrijblijvend kijken en ver-gelijken bij Auto Land-
graaf. Het adres voor de bc-

' tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf Heerlerbaan 74-
-76 Heerlen. Tel. 045-
-424268/424231.

Opel SENATOR 2.5 i '84 kl.
met.groen, autom, LPG,
i.stv.nw. ’14.750,-; 04492-
-3234.
MERCEDES 280 S '83 don-
kerblauw, LPG, i.st.v.nw.
’21.750,-; 04492-3234.
Ford SCORPIO 2.0 GL aut.
'85 kl. met.groen, ABS-tem-
pomaat, centr. vergr.,
electr. bed., ramen etc,
76.000 km, LPG, i.nw.st.

’ 19.250,-; 04492-3234.
FORD Taunus 1600 L '78,
apk l-l-'B9. AAA-winkel,
Rumpenerstr. Brunssum.
Opel REKORD 2.0 S '84, kl
champagne, LPG, 85.000
km ’10.750,-; 04492-3234.
Opel COMMODORE aut.
dcc. '80 kl. blauw, LPG,
’4750,-; 045-421207.
MERCEDES 190 E blauw-
zwartmet. met div. opties
'85. Leijenaars Autocentr.,
Ridder Hoenstr. 151,
Hoensbroek.
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.stv.nw., '80; Manta 2.0
GTE, zilvermet., '81; Polo
GT coupé, bj. '83, div. ex-
tra's, rood; BMW 316, als
nw., div. extra's, rood, '85;
Ford Escort XR3, zeer
mooi, zilver + blauwmet.,
'81; Escort 1.3 Ghia, 5-drs.,
groenmet., '82; VW Golf
CL, 3-drs., div. extra'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.
Van part. MERCEDES 190
als nw. m. '84 m. stuurbekr.,
stereo rad.cass., el. recht,
buit.sp. enz. ’ 25.000,-. Hey-
denpad 9, Munstergeleen.
Van part. PEUGEOT 309
als nw. type '88, 9500 km,
nw.pr. 23.500,- nu 17.500,-.
Heydenpad 9, Munsterge-
leen.
OPEL Kadett 12N type '80,
5-drs., 4 nw. band. + APK,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3750,-;
Heerlerweg 80 Voerendaal.
OPEL Omega 2.0 I '88; Ka-dett 1.3 LS Sedan '86; Ka-
dett 1.3 LS '85; Kadett 1.2LS '85; Kadett 1.2S HB '83;
Kadett Caravan 1.2 S; Fies-
ta 1.1L '83; Peugeot 305 GL
'82. Automobielbedrijf J.Denneman, Raadhuisstr.
107 Hulsberg.
Tekoop div. gebruikte ON-
DERDELEN van recente
personenauto's. Ook moto-
ren. 045-216475 of 727711.
FIAT Panda type 1000CL
'87 ’8750,-; nw. mod., pas
gekeurd. 6-1-89, 04490-
-14427.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Best in Town, BOYS voor
heren, privé en escort. Tel.
040-517097.

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
iijheetjij

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

Standje 555
06-

-320.325.55
50 et. p. min.

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 metzn 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
Diana Escort 045-

-320905-321038
7 dagen in de week

geopend.
Nieuw escortservice
045-215113

Voor 'n goede
beurt-lijn!

06-320.325.33
sex! sex!! sex!!!

50 et. p.m.
„BEST IN TOWN! Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".
Heb je al kennis gemaakt
met „DE KLODDER-
BOX!" 'n echte perverse
sexbox, erg smerig, heel
grof, alles mag! 06-
-32032514, 50 c p/m.
Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel dan „DE JEUKBOX!"
06-32032516, 50 c p/m. ■
„Ik heb 'r al gevonden"
EROTISCHE-Afspraken-
lijn. Bel 06-320.325.80
(50cpm).

nieuw in
nederland

rode oren
babbel
toren

babbel en klets
mee over vrijen
je hobby's, sex

en relaties
alles mag in de
toren, dus draai
als 'n speer 06-
-320.320.86

De Rode Oren
lijn

nog steeds nr. 1
in Nederland

06-320.320.79

sex-geweld heet:
Perverso Lino
06-320.323.99

Ordi-Sex
06-320.320.90

Pottofoons pot-
pan relatieplan
06-320.320.80

Schoolplein-Sex
06-320.320.82

Echte Hollandse
forse Live-Sex
06-320.320.81

50 cent p.m.
GAY-BIZAR-LIVE 06-
-320.330.88 (50 ct.p.m.)
Treintje rijden in het park.
Zoek je 'n SEX-VRIEND
(IN)?!!! Live-Afspreek-
LijnM! Bel: 06-320.320.55
(50 cpm).
Escort-service all-in 045-
-326191 ma. t/m vrijd. 14.00
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.

1 1

Topsex is 2 handen vol!
06-320-325-25

50 et p.m. 24 uur p. dag
Hardsex, keihard de lekkerste!

06-320-325-35
Madame BUTTERFLY en
haar supergirls. Hommert
24, Vaesrade, kruispunt
Schinnen. Open va. 14.00
uur.

CLUB MIRABELLE, Burg.
Franssenstr. Kerkrade.
045-419823.
CLUB TROPICAL te Kerk-
rade. Industriestr. 74, va. 2
jan. zijn wij geopend va.
14.00 u. Tel. 045-421641.

Privéhuis MICHELLE met
Melanie, Veronique, Dia-
ne, Joyce, Connie. En
weer goed het nieuwe jaar
in met Jill, terug van weg-
geweest! Tel. 045-228481.
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.

1

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

„DE JACHTHUT", Haan-
rade-K'rade, Grensstr. 23.
Gabi, Regina, Karin, Heike,
Maria en Matina. Ma.-zo. v.
20-4 uur. 045-463943.

U mag in bad de helm op-
houden als u belooft de
brommer buiten te laten.
RIVERSIDECLUB: E9af-
slag Echt Ohé en Laak,
Dijk 2 Ohé en Laak 100
mtr. voorbij Camping de
Maasterp. Tel. 04755-
-1854.
PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053.
CLUB RUSTICA Nieuwe
meisjes, nu ook trio les-
bisch ’150,-, V_> uur

’ 100,-. Nog altijd uw ver-
trouwde adres met de goe-
de service. Club Rustica
v.d. Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, 045-412762. Tot
ziens!

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21

geven allen wat ze hebben; vanaf 7/15 en 15/23 uur. 's Nachts live sex 06-320.321.21
vanaf 23 tot 7 uur (boven 18 jr.)

Harde taal 06-320.325.21
alleen voor tuig

Let it be-zar 06-320.324.21
ongewoon flikvlooien

Sex schandaal 06-320.324.31
hij was vingervlug

Live spektakel 06-320.324.41
je staat verstijfd! 50 et. per min.

COUNTRY CLUB open
vanaf 14.00 uur, Provincia-
leweg 144 Zuid, Oirsbeek,
's Zaterdags vanaf 20.00
uur. Tel. 04492-1260.
KATJA en Micky privé en
escort v.a. ’ 50,- tev. ass.
gevr. 045-423608.
Sexbekentenissen van Ne-

derlanders, luister zelf
maar eens... ware

Sex
Bekentenissen

06-
-320.323.55/50

lets te bekennen?
Bel onze tape!
010-4297085.

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 cent p.m.

Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

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.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour, privé-adresbe-
middeling Heerlen. 045-
-225237.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor privé-
adressen. Zowel regio als
landelijk. Inschr. v. gast-
vrouwen welkom. Inl.:
Brunssum. 045-257191.
06-320.330.07. Non-stop
EROTISCHE verhalen.

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

Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.

ft Oproep ft
voor het inspreken van uw
homo contact advertentie
kunt u vandaag bellen van-

af 12.00- 17.00 uur
020-204998

Eerder opgenomen adver-
tenties zijn te horen via

06-320.322.07
Contactburo MAAS-
TRICHT. Bemiddeling in
privéadressen. Tel. 043-
-635264.
Voor nieuw geopende club
2 leuke DAMES gezocht,
intern mogelijk. Inl. na 18 u.
043-437962.

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.

Q6-32C_TmÈ—lmm—mt. i.„ .s !*■' I■ vste pornoster ■

rBUURMAN-BMWOUW I

1 06-32^30^£._..,J
* ' * f

I Q6-32a3gS__________l
rsEXKONTAKI UU* f
riOFUH rtODUdIOHS r I 41100 >ÜQ9 IC i D»»

Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
Lieve gezellige dame komt
bij u op visite

045-311895
(assistentie gevr.)

Laat alle remmen los!
Eroslijn: 06-320.321.22

50 et. p.m.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

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

50 et/min.
06-320.323.01

Privé ANGELIQUE van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.

BIGGY'S escortservice
van rha.-zat. 11 uur...? Tel.
045-410034.

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.

De meisjes van CLUB EX-
CLUSIEF ze zijn mooi en
lief. video, schuimbad, trio,
lingerie etc. Ze vervullen
uw wensen graag. Discre-
tie ook door meerdere ont-
vangen ruimtes en privé-
parkeerplaats verzekerd,
(alleen safe sex). Idus-
triestr. 13 Kerkrade-West.
Tel. 045-423634.
En bruut werd ik gedwon-
gen om aan allerlei spel-
letjes mee te doen! 06-
-320.325.12 - 50 et. p.m.
„NYMPHO"

Provinciebo
Waarom verre afstandj
als het ook zo kan! le^provincie zn eigen I
nummer. Alle numro*!

beginnen met I
06-

-320.330
Groningen
Friesland
Drenthe |
Overrijsel ]
Gelderland ]
Utrecht j
Noord-Holland ]
Zuid-Holland JBrabant ]
Limburg 1
Het is wel de bedoeling'
je je eigen provinciën^

mer belt. We kunnen u*
aard niet verbieden d*
op 'visite' gaat bij een»

dere provincie.
0,50 p.m. Viditel pagj.

Sex Roy^
06-nr voor 50 cent p"
320.320.24

Orale-se*
06-320.323.40
mmh nieuw 50 ctj_£

Oooohh!
06-320.320.66

Mmh sex. 50ctjj
Haar waanzin
grijpt je naaf

de keel!
SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng, so^
vernederend. Maat

schokkend is ze altijd.
Luister zelf! 50j!y
PRIVÉ bij Anita ook zafj
dags. Tel. 045-352543^1
Exclusieve club DÜH
LAND bij Aken. MeM
gevr. Tel. 09-49240131=
Vanaf 20.00 uur. __J\
PRIVÉ Nathalie, Anita A
af 12 tot 20 uur. Tel. O*l,
723029. J
Neem 'ns iemand bij "3
beurtbox. Alleen voor k'
jersen spetters, alles fn
06-32032534 50 c. pjM
"RYANCO" voor discjj
bemidd. van privé-ad^
sen. Tel. 04749-4258^/

Heren opgelet

Club
2000

7 dagen in de week op*,
Ma. t/mvr. 11-24 u., zat-"j
zon. 14-24 u. Tev. me|
gevr. Rijksweg-Nrd. *f.
Geleen, tel. 04490-4233?
Alleen het beste is 9<*f
genoeg voor u. OoK
1989., De meisjes van

1 Club
Bubbles

: Rijksweg-Zuid 131, A,
leen, 04490-42313. G*Jma. t/m vrij. 10-24 uur, K
10-18 uur. Tev. mei"
gevr.

' Privé CORINA, Ivon.
gela, Petra, Chamilia,
Mariska. Tel. 045-2277^Nieuw. Nieuw! TANJ^.j
Natasja. Tel. 045-229 '- 228738. _^
PRIVÉ bij Jolanda m^„
sexy meisjes va. ’' '04492-3198. Ass. gg^7

06-seX
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis fo<° 5

06-320.320.06

************,Zevende hem6

Gratis surprisepakk^06-320.320.07
★★★★★★★★★***

Sex Non StoP
Amanda vertelt

200 verhalen per o 3*

! 06-320.320.00

' ************!!! Live !|!
Sex RelaxboX

Superheet
Strikt volwassenen

06 „320.324.0>
Club Nirwana
Exclusief voor de heren met niveau

Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-457gf_^
NOBEL escort-service, maand, t/m vrijd. va. 14,
voor de man van niveau. 045-459597. —-^
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Stabilisatie
kilkat 1-989 vo°rziet het EIB een sta-
ket n van het Produktieniveau.
bou£roduktievolume in de woning-

f 1uemt af met 3 procent. De
ivanw uw en het onderhoudL w°ningen zal echter met 2 tot 3

procent stijgen. Door de toegeno-
men bouwproduktie vorig jaar
steeg de werkgelegenheid met
12.000 manjaren tot 318.000 manja-
ren. Voor 1989 wordt een lichte da-
ling van de werkgelegenheid tot
315.000 manjaren verwacht.

De vooruitzichten voor 1989 noem-
de Buur 'niet onredelijk. De bouw
hoeft ook op langere termijn geen
krimpende bedrijfstak te zijn, zo
stelde hij. Dat zelfde werd betoogd
door drs F.J. Israël van het EIB. Hij
ging in op de sterkte/zwakte-analy-
se 'Bouwmarkt en midden- en
kleinbedrijf in 1995', die het EIB in
opdracht van het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or-
dening en Milieuhygiëne (VROM)
heeft gemaakt.

De produktie in de bouwnijverheid
in Nederland zal volgens Israël tus-
sen nu en 1995 vrijwel gelijk blijven.
Vergeleken met de ontwikkeling
van de nationale economie betekent
dit een teruggang. Het nationaal in-
komen zal enkele procenten per jaar
kunnen toenemen. De bouw komt
gemiddeld niet op dit niveau. De
trend van een afnemend aandeel
van de bouw in onze economie
wordt daarmee voortgezet.

Inflatie Mexico
fors teruggelopen
heeft , °. ~ De inflatie van Mexico
gen tv° ng 'iaar 51,7 Procent bedra-
eerrLr w derde minder dan eenjaar
s'lds ioo^1 ls het laaSste percentagecentj 11, zo heeft de Mexicaanseiate bank bekendgemaakt.

Gunstig
Uit de studie van het EIB blijkt dat
de bouw in opdrachtvan de particu-
liere sector er vrij gunstig voorstaat.
De direct of indirect van het over-
heidsbudget afhankelijke bouw
gaat echter een somberder toe-
komst tegemoet, omdat de overheid
op veel segmenten van de bouw-
markt terugtreedt.

beurs-overzicht
Afkalvend

TERDAM _ Het Damrak lag
bij °lsteren wat minder florissantJ aan de afgelopen dagen het ge-
f 0 's geweest. Met name de hoofd-ValilSen m°esten wat veren laten
inh ulteezonderd Nedlloyd die
daaitfStel was-De stemmingsindex«aide 0,7 punt tot 159. De omzet
mili heel behoorlijk met ruim f 1,5
ovè ' vnJwel gelijk verdeelder aandelen en obligaties.

f l°nn nkliJke °lic werd voor ruim
n "" miljoen verhandeld. Philipsam genoegen met de helft en
Sen

na kwam een hele reeks fond-
len m^omzetten van enigetiental--1 miljoenen guldens. DaaronderKrtr£ n lokale waarden als Volmac,

en VIB.
e markt had gisteren duidelijk

Ha a winstnemingen te maken.
tev waren hier niet zo on-
Znr,1?^?1over- omdatzij het een ge-un<_ teken achtten. Te snelle stij-
Uit r? lopen vaak °P ongelukken
be verliezen konden worden
Nermkt tot enkele guldens. Alleeneauoyd schoot in de middag uit
f27i Sl°f Cn eindigde f 3-50 beter °P

'tbhnker op de lokale markt was"e bouwmaatschappij BAM Hol-lng die fl4 aan de koers wist toe
f9)V°egen op f264. NKF won f 6 op*<U, Volmac f 4 op f83,50 en, heel
f 1 £assend- het fietsenfonds Union»-'0 op f 17,70. Ook Schuitema,
lf.l^?' I,GB- Ahrend, en op de paral-
f , markt pie Medical (plus f 0,50 op
ll.30) lagen gevraagd.

Wp
een geanimeerde optiebeurs

i " een forse omzet opgetekend
Iftnnn ps' Dit fonds was metöaJOO . contracten goed voor een6-Tnni van de totale omzet, die opo<J-UOO contracten belandde.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k sk
AEGON 93,00 92,20
Ahold 90,20 89,60
Akzo 152,60 150,00
A.B.N. 44,50 43,80
Alrenta 157.40 157,80
Amev 57,80 57,40
Amro-Bank 82,20 81.60
Ass. R'dam 158.50 156,50
Bols 144,30 144,00
BorsumijW. 117,00 118,00
Bührm.Tet. 59,00 58,60
C.S.M.eert. 66.80 66,50
Dordtsche P. 217,80 217,50
Elsevier 64,60 65,00Fokker eert. 29,50 29,50
Gist-Brocc. 39,10 38.30Heineken 146,30 145,60Hoogovens 74,60 73,40
Hunter Dougl. 81,90 BL6OInt.Muller 79,00 78,80
KLM 43,20 42]90
Kon.Ned.Pap. 46,70 46 70
Kon. Olie 235,70 235,30Nat. Nederl. 69.60 67 90
NM.B. 194,50 194^0Nedlloyd Gr. 267,50 272,00
Nijv. Cate 82,00 83,20
Océ-v.d.Gr. 280,00 280,00Pakhoed Hold. 104,50 104.30
Philips 36,30 36.40
Philips divB9 34,80 35,00
Robëco 99,80 100,10
Rodamco 157,30 157,50Rolinco 95,80 96,30
Rorento 61,20 e 61,30
Stork VMF 27,60 27,70
Unilever 121,40 120,20
Ver.Bezit VNU 93,70 93 70
VOC 36,50 36,30
Wessanen 82,80 82,20
Wolt Kluwer 149,20 149,80
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 30,00 29 60ACF-Holding 57,60 57^00Ahrend Gr. c 158,00 165,00
Alg.Bank.Ned 45.40 44 70
Asd Opt.Tr. 25,90 26,70
Asd Rubber 8,20 8 30
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c . 72,80 72,30
Aut.lnd.R'dam 55.00 56.00BAMHolding 250.00 264,00Batenburg 70,50 72,00
Beers H6.00 116,80
Begemann 70,20 69,00
Belindo 421,50 421,80Berkei's P. 6,00 5,70
Blyd.-Will. 24,10 24,60Boer De, Kon. 318,00 315,00
de Boer Winkelbedr. 60.10 59.90Boskalis W. 11,95 11,90
Boskalis pr 9,55 9,55Braat Bouw 825,00 818,00 aBurgman-H. 3030,00 3100.00 bCalvé-Delft c 800,00 798,00
Calvépref.c 4400,00 4390,00

Lenter Parcs 55,70 55,90
Centr.Suiker 67,50 66,50
Chamotte Unie 14,00 14,00
Cindu-Key 94,50 94,50
Claimindo 411,00 411,00Cred.LßN 70,00 70,50
Crown v.G.c 74,50 74,20
Desseaux 184,00 183,00
Dordtschepr. 214,00 214,50
Dorp-Groep 44,80 44,80
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 183,00 183,50
EMBA 11)4,00 104,00
Enraf-N.c. 46,20 45.50
Eriks hold. 293,50 294,00
Frans Maas c. 62,00 61,00
Furness 81,50 80.20
Gamma Holding 65.20 64,50
Gamma pref 5,80 5,80
Getronics 26,80 26,90
Geveke 38,70 38,40
Giessen-de N. 81,20 83,00
Goudsmit Ed. 177,00 174,00
Grasso's Kon. 85.50 83,50
Grolsch 108,20 108,50
GTI-Holding 145,50 146,00
Hagemeyer 80.50 80,70
H.B.G. 169,50 168,50
HCS Techn 14,30 14,50
Hein Hold 130,00 130,20
Hoek's Mach. 175,00 173,00
Holdoh Hout 445,00 445,00
Holec 17,30 17,30
HAL. Tr. b 1450.00 1450,00
Holl.Am.Line 1452,00 1455,00
Heineken Hld 130,00 130,20
Holl.SeaS. 1,37 1,39
Holl. Kloos 299.50 299,50
Hoop en.Co 12,30 12,40
Hunter D.pr. 1,90
ICA Holding 17,50 17,50
IGB Holding 38,50 38,00
IHC Caland 20,50 20,60
Industr. My 152.00 152,00
Ing.Bur.Kondor 567,00 565,00
Kas-Ass. 36,00 35,80
Kempen Holding 17,20 17,50
Kiene's Suik. 1270,00 1270,00
KBB 75,00 75,20
KBB (eert.) 74,30 75,20
Kon.Sphinx 67,80 67,50
Koppelpoort H. 255,00 253.00
Krasnapolsky 147,50 152,50
Landré & Gl. 45.50 46,00
Macintosh 45,80 45,50
Maxwell Petr. 576,00 576,00
Medicopharma 75,50 74,70
Melia Int. 5,90 5,90MHVAmsterdam 16.60 16,70Moeara Enim 1015,00 1015,00
M.Enim 08-cert 13150,00 13250,00Moolenen Co 34,80 35,00
MulderBosk. 37,80 37,80
Multihouse 10,20 10,00Mynbouwk. W. 413,00 413,00Naeff 225,00
NAGRON 45,00 45,20
NIB 501,00 501,00

NBM-Amstelland 13,60 13,50
NEDAP 266,00 266,00
NKF Hold.cert. 226,00 232,00
Ned.Part.Mij 31,00 31.20
Ned.Spnngst. 6900,00 6900,00Norit 608,00 610,00
Nutricia 238.00 241.00Omnium Europe 19,20 19.20Orcoßankc. 81,60 82,00
OTRA 467,00 469,00Pa'the 147.00 146,00
Polynorm 84.10 84,10
Porcel. Fles 124,00 124.00
Ravast 54,00 54,00
Reesink 60,50 60,20Riva 54,00 54.1(1
Riva leert.) 53,00 53,80
Samas Groep 55,30 56,50
Sanders Beh. 82,00 82,00Sarakreek 38.00 38,50Schuitema 1255,00 126300Schuttersv. 86,30 86,30Smit Intern. 27,00 26 80
St.Bankiers c. 30,00 30,50
Telegraaf De 396.50 395 00Text.Twenthe 216,00 216 001:Tuhp Comp. 60,50 61,00
Tw.KabelHold 118,50 117 50
Übbink 81,20 8100
Union Fiets. 16,00 17,70
Ver.Glasfabr. 220,00 22100Verto 66.00 64,50Volker Stev. 48.00 47,50
Volmac Softw. 79,50 83,50Vredestein 18,60 18 70VRG Gem.Bez. 167,80 167,50
Wegener Tyl 164,00 162,00
West Invest 19,50 19,50
Wolters Kluwer 149,00 150.00
Wyers 58,80 58,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 35,40 35,60
ABN Aand.f. 68,30 68,30
ABN Beleg.f. 51,70 51,30
ALBEFO 50,80 50,90
Aldollar BF $ 20,80 20,50
Alg.Fondsenb. 222,00 220,00
Alliance Fd 12,70 12,70
Amba 43,00 43,20
America Fund 261,00 261,00
AmroA.inF. 91,00 91,00
Amro Neth.F. 69,20 68,40
Amro Eur.F. 64,80 64,10
Amvabel 96,80 96,50
AsianTigersFd 51,60 52,50
Bemco Austr. 63,70 63,70
Berendaal 100,00 101,00
Bever Belegg. 28,20 f 27,80
BOGAMIJ 118,80 118,30
Buizerdlaan 35,60 35,40
Delta Lloyd 38,50 39,80
DP Am. Gr.F. 22,40 22,00
Dp Energy.Res. 30,00 30,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 72,80 72,70
Eurinvest(l) 105,00 105,00
Eur.Ass. Tr. 5,20 5.20

EurGrFund 50,00 50,00
Hend.Eur.Gr.F. 157,40 159,00
Henderson Spirit 70,50 70,30
Holland Fund 61,50 61,80
Holl.Obl.Fonds 121,30 120,00
Holl.Pac.F. 102,00 103,40
Interbonds 600,00 600,00
Intereff.soo 31,30 31,80
Intereff.Warr. 227.80 230,50
Japan Fund 41,70 42,40
MX Int.Vent. 63,50 62,50
Nat.Res.Fund 1295,00 1290,00
NMB Dutch Fund 34,30 33 60
NMB Oblig.F. 36.60 36,40
NMB Rente F. 101,70 101,60
NMB Vast Goed 38,20 38,40
Obam. Belegg. 191,20 191,50
OAMF 15,70 15,70
Orcur.Ned.p. 46,80 46,80
Rentalent Bel. 1356,70 1355,50
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 103,50b 104,00
SdTech 17,80 17,80
Technology F. 18,00 19,00bTokyo Pac. H. 242,00 238,50

i> Trans Eur.F. 67.40 67,40
Transpac.F. 527,00 550,00
Uni-Invest 117,00 117,00
Unico Inv.F. 82,20 81,90
Unifonds 26,60 27,10Vas'Ned 121,60 121,80
Venture F.N. 39,00 39,00
VIB NV 85,20 85.10WBO Int. 76,40 76.60Wereldhave NV 204,90 20460
Wereldh.divB9 202,50 202^00
Buitenlandse obligaties
83/4EEGB4(I) 105,90 105,60
3/2 EngWarL 34.50 35,50
5% EIB 65 99,50 99,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 33,70 33.00
Amer. Brands 64,00 64,50
Amer. Expres 27,70 2810
Am.Tel.& Tel. 28,90 2875Amentech 94,40 94,80Amprovest Cap. 130,00 130.00Amprovest Ine. 230.00 230 00ASARCO Ine. 27,70 27 70
Atl. Richf. 81,75 81,00
BAT Industr. 4.50 4,50
Bell Atlantic 69,90 70,20
BellCanEnterpr 37,00 37,00Bell Res.Adlr 1,55 1,55Bell South 38,90 38,90
BET Public 2,23 2,23Bethl. Steel 23,70 24,10Boeing Comp. 60.00 5970Chevron Corp. 46,30Chrysler 27,00 26.50Citicorp. 25,60 25,70Colgate-Palm. 45,00 44.50
Comm. Edison 32,60 32,60Comp.Gen.El. 400,00

Control Data 20,50 20,70
Dai-IchiYen 3380.00 3400.00
Dow Chemical 87,50 86,50
Du Pont 89,00 90^25
Eastman Kodak 45,20 44 50
Elders IXL 3,40 3,40
Euroact.Zw.fr. 219,00 219,00
Exxon Corp. 44,50 44,50
FirstPaclnt 1,30
Fluor Corp. 23.25 22,60
Ford Motor 52,00 51,20
Gen. Electric 44,50 44.60
Gen. Motors 85,70 85 75
Gillette 34,50 34^00
Goodyear 51,50 51,50
Grace & Co. 27,00 27.10
Honeywell 61,50 61,70
Int.Bus.Mach. 121,50 121.60
Intern.Flavor 49,90 50^40
Intern. Paper 48.20 47 80ITT Corp. 52120 52,25
Litton Ind. 73,70 73,70
Lockheed 42,20 44^90
Minnesota Mining 61,10 61,10
Mobil Oil 46,00 4&30
News Corp Auss 10,30
Nynex 65.40 65.00
Occ.Petr.Corp 25,60 25.60
Pac. Telesis 30,20 30,20
P& O. ® 5.80
Pepsico 39.75 39,40
Philip Morris C. 100,40 100,10
Phill. Petr. 20,10 20,10
Polaroid 37.90 36,30Privatb Dkr 326,00 325.00Quaker Oats 54,00 52,70
RJR Nabisco 93,50 94 00St.Gobm Ffr 616,00Saralee 45,25 44,50
Schlumberger 33,80 33,30
Sears Roebuck 41,90 41.60
Southw. Bell 39,40 39,90
Suzuki (yen) 730,00 750,00
Tandy Corp. 40,50 40,30
Texaco 53.00 53,00
Texas Instr. 41.70 4210
T.I.P Eur. 1,75 1,75
Toshiba Corp. 1060,00 1080,00
Union Carbide 26,40 26.70Union Pacific 67,50 67^50Unisys 29,50 29.40
USX Corp 30,80 31,30
US West 57,00 57,50
Warner Lamb. 76,90 75.80
Westinghouse 54,00 53.50
Woolworth 53,00 52,80
Xerox Corp. 59,00 59.25

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 45,40 45.40
Am. Home Prod. 16000
ATT Nedam 57,70 57,80
ASARCO Ine. 43,00
Atl. Richf 168,00 165,00
Boeing Corp. 120,00 119.50
Can. Pacific 36,00 36,00
Chevron Corp. 91,50

Chrysler 54.00 50,50
Citicorp. 50.90 50,90
Colgate-Palm. 91,00 90,50
Control Data 37,00 37,00
Dow Chemical 177.00 175,00
Eastman Kodak 91,00 90.00
Exxon Corp. 91,00 90,00
Fluor Corp. 43,00
Gen. Electric 90.00 89,00Gen. Motors 175,50 175.50
Gillette 68,00 68,00
Goodyear 104,00 105,00
In" 68,50 67,10
I-B.M. 243.00 243,50
Int. Flavors 101,50
ITT Corp. 105.00 106.00Kraft Ine 198,00 202,00
Kroger 18,00 18,00
Lockheed 86,00 91,00
Merck&Co. 120,00 116,00
Minn. Min. 125.00 125,00
Pepsi Co. 80,50 79,50
Philip Morris C. 206,50 205,00
Phill. Petr. 40.00 39,50
Polaroid 69,00 69,80Procter & G. 167,00
Quaker Oats 100.00 100,00
Schlumberger 67,50 67,00
Sears Roebuck 83.50 83,00
Shell Canada 71,00 73,50dTandy Corp. 81.00 80.00
Texas Instr. 83,00 84.50
Union Pacific 135,00 137,00dUnisys Corp 60.00 59.00USX Corp 61,00 62,00dVantyCorp 4,10
Westinghouse 108,00 108.00
Woolworth 107,00 107.00Xerox Corp. 114,00 116,00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 589,00 577,00aDresdner B. 319,00 314,00a
Hitachi(soo) 1300.00 1300,00
Hoechst 307,50 306,00
Mits.El.(soo) 400,00b 410,00b
Nestlé 7350,00 7250.00bSiemens 555,00 547,00a
Warrants
Akzo 39,60 37,30
AMRO warr. 3,50 3,20
Asia Pac Gr F. 6,45 6,50
Bogamij 9,50 9,50
Falcons Sec. 12,40 12,55
Honda motor co. 2550,00 2800,00 xK.L.M. 85-92 128,00 127,50
Philips 85-89 20.00 20,00
St.Bankiers a 2,80 2,70
St.Bankiers b 2,90 2.90

Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 100,00 100.00

Aegon warr 13,70 13.70
10v_ABN87 97,70 97,70
13Amev 85 98,50 98.50

13Amev 85 97.50 97,50
10Amev85 101.75 101.75
11 Amev 86 98.50 98.50
14'4Amro87 99,00 98.80
13 Amro-BankB2 101,90 102,00
10:jAmro86 97,75 97.75
10 Amro 87 97,75 97.75

sJ<AmroB65 J<Amro86 102,00 102,00
Amro Bank wr 28.90 28,30
Amro zw 86 68,60 68,60
9 BMH ecu 85-92 102,50 101 757 BMH 87 98,25 98.25HCCRaboB3 100,50 100.50
9CCRabo 85 105.00 105 00
7CCRabo 84 108,30 108,30
lO'/sEEG-ecu 84 102,00 10190
9*4E18-ecu 85 106.35 106.35
12V. HlAirl.F 95,00 95 00
12NIB(B) 85-90 102,00 102 00
11UNGU83 101.50 101.5010NGU 83 100.50 100,50
2',4NM886 . 87,00 87,00
NMB warrants 35.30 36 00
8V« Phil. 86 95.10 95,10
Wi Phil.B3 95.35 95.35HWUn.Becumy 86 99,90 99 90
12A Umi. 97,75 97,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)

Bredero aand. 4,60 4,60
Bredero eert. 1,40 b 1,45
11 Bredero 1.25 1,25 aBreev. aand. 7,00 7,00

Breev. eert. 6.30 6,50
LeidscheWol 1,70 1.80LTV Corp 2.10 2.10
Rademakers 29,00 29,00
RSV. eert 1,65 1.607'«RSV 69 98.00 96.50
Parailelmarkt
Alanheri 16.80 16.60
Berghuizer 48,50 48.00
Besouw Van c. 36,00 e 36.50
CB Oblig.F.l 101.70
CB Obhg.F.2 101.80
CB Oblig.F.3 103.30
De Drie Electr. 27,50 27,30
Dentex Groep 27.10 29.80
Dico Intern. 82.00 82,00
DOCdata 29.50 29,50
Geld.Pap.c. 73.00 73.00
Gouda Vuurv c 63,00 63,00
Groenendijk 29,00 28,60
Hes Beheer 233,50 235,00
Highl.Devel 12,00 b 12.00 b
Homburg eert 3,70 3,60
Infotheek Gr 21,00 20,10
Interview Eur. 7,90 8.00
Inv. Mij Ned. 40.80 41,00
KLM Kleding 29.00 29,00
Kuehne+Heitz 26,00 25,50
LCI Comp.Gr. 32,80 32,10
Melle 300,00 300.00
Nedschroef 68.00 67,50
Neways Elec. 10,30 10,10

NOG Bel.fonds 29,90
Pie Med. 10,80 11.30
Poolgarant 10.20 10,20
Simac Tech. 18,10 18,00
Text Lite 6,00 6,00
Verkade Kon. 283.50 282,00
Weweler 75.10 75.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k

abn c jan 40,00 727 4,60 4.00
abn c jan 45,00 774 0,50 OJO
abn c apr 45,00 355 2,10 1.90
akzo c jan 150,00 949 3,80 2,40
akzo e jan 160,00 496 0,30 0.30
akzo c apr 150.00 326 10,00 8.9Q
akzo e apr 160,00 381 5,00 4,30. els c jan 60,00 361 4,40 5,60
els c jan 65,00 480 0,80 1,00
els c apr 65.00 516 2,70 3,20
eoE c jan 260,00 649 4,00 3,00,
eoE c jan 265,00 435 1,40 1,30.
eoE p jan 260,00 437 2,00 2,50.
goud c mei 440,00 554 6.00 6,00
giSt p apr 40,00 389 2,70 3,20.
hoog c jan 75,00 606 1.50 1,00-
-hoog c apr 75,00 646 5,40 4,80
hoog c apr 80,00 492 3,80 3.0Q.
hoog p jan 75.00 548 1,70 2,00
kim c jan 40,00 497 3,30 3,00--
klm c apr 45.00 397 1,90 2,00'
kim c 092 55,00 1033 3.80 4,00*
nln c feb 107.50 1000 1,20 a 0.80
nln p feb 110,00 1000 1,90 a 1.90
nis c aug 110.00 500 2,30 a 2,10'
nlx p nov 105.00 500 2.30 a 2,00'
natn c jan 65,00 634 4,50 2.80
phil c jan 30,00 882 6,20 6.60'phil c apr 30,00 414 6,80 7,00.
phil c apr 35,00 3359 2,80 3,00.
phil c apr 40,00 2726 0,90 1,60-
-phil e jul 40,00 768 1,30 1,50.
phil c 093 30,00 474 10,90 11,31.
phil p apr 30.00 1361 0,40 0,30-
-phil p apr 35,00 630 1,70 1,60
phil p apr 40,00 521 5,10 5,0»
olie c jan 210,00 324 26.00 a 25.50
olie c jan 220,00 341 15,80 15,50'
olie c jan 230,00 1016 6,70 6,20
olie c jan 240,00 548 1,20 1,00
olie c apr 230,00 646 13,00 12,30"
olie c apr 240,00 825 7,40 6.70
olie c apr 250,00 554 3,40 3,40 'olie c apr 260,00 407 1,60 1,50
olie p apr 230,00 327 4,00 4,30
olie p apr 240,00 556 8.00 8.30
unil c jan 110.00 341 11,50 10,20b
umi c jan 120,00 705 2,60 1,50
unil c apr 130,00 355 2,70 2,50

aflaten g=bieden+ei-div.
b=bieden h=laten»e_-div.
c=e.-claim k=gedaan+h
d=ei-dividend l=gedaan+g
e=gedaan+bieden vk=slotkoers vorige dag
f=gedaan+laten sk=slotkoers gisteren

Vooruitzichten voor dit jaar 'niet onredelijk '
Bouwproduktie in 1988

zeven procent hoger
- De bouwproduktie in 1988 is in Nederland

verif Procent hoger geweest dan het jaarervoor. De bouwnij-
bijd ld leverde met een produktie van 47 miljard gulden een
tyo

ra £e aan de economische groei van 7 procent. Vrije sector-
dip ln§en en bedrijfsgebouwen leverden een meer dan evenre-
ÖUü an^eel in de hoëere bouwproduktie. Dat zei drs A.P.
nij r̂ ' directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw-
het pirffic* (EIB), gisteren tijdens een studiebijeenkomst van

in Amsterdam.

Utijgf Woningbouw kon in 1988 een
(lotL h

Van 12 Procent worden ge-
Iftiet g De utiliteitsbouw nam toe
jvraa Procent, vooral vanwege de
-Ur,st naar bedrijfsgebouwen. De
herJe k

cijfers zi Jn volgens Buur
Winter gevolg van de zeer zachteNaanH Van vorie Jaar. Bij de be-
kan ac gunstige orderportefeuille
Ver]e? o°r0°r het uitblijven van vorst-
van 4al snel een produktietoename
''e f!_°! 5 Procent ontstaan, aldus

Fiat onderzoekt
voorwielophanging

type Uno

AMSTERDAM- Fiat wil een 'pre-
ventieve controle' uitvoeren aan de
armen van de voorwielophanging
van het type Uno. Het onderzoek
wordt gehouden in alle landen die
grenzen aan de Noordzee. Dit heeft
Fiat Auto Nederland bekend ge-
maakt.

Het gebruik in de Noordzee-landen
met een 'buitengewoon moeilijk'
klimaat, zou na enkele jarenkunnen
leiden tot een langzame aantasting

van de mechanische weerstand van
de arm. Dit ongemak, dat volgens
Fiat is beperkt tot 'enkele sporadi-
sche gevallen (1 op 10.000)' is ver-
oorzaakt door een onregelmatige

verstuiving bij het lassen.
Dit vond plaats tot 1987 en kan lei-
den tot een afneming van de opper-
vlaktebescherming. De controle
door Fiat vloeit voort uit de normale
statitische onderzoeken naar de
staat van de auto gedurende enige
tijd, aldus Fiat.

Bij Fiat Auto Nederland was nie-
mand bereikbaar om te vertellen
hoeveel Unos in Nederland onder-
zocht moeten worden.

" Tatsuro Toyoda (links), lid van Toyota-directie, en Carl Hahn, president-commissaris
van Volkswagen, flankeren de eerste 'Taro^ die gisteren bij Volkswagen in Hannover vande produktieband rolde. De 'Taro' - een pickup met een laadvermogen van een ton -wordt
door Volkswagen geproduceerd in Toyota-licentie.

economie

Wereldwinkels zetten meer
om dank zij Havelaarkoffie

van onze correspondent

van uMBORG - De introductie*n Max Havelaarkoffie in gewo-
hepftV>lmkels en supermarkten
De J nog toe deomzet van desrKrse;Wereldwinkels niet ge-baad. Integendeel zelfs, de
unsument zoekt deze winkels

fie ? °P' omdat de Havelaarkof-. niet altijd in de schappen van
L Sewone winkel ligt. Dat zegt
SÓQ«nneveld. voorlichter van
car, Wereldhandel, de inkoopor-
ganisatie van de 260 Wereldwin-

kels.

Max Havelaarkoffie is een keur-
merk, ingesteld dopr de gelijkna-
mige stichting, dat wordt ver-
leend aan koffie dierechtstreeks
is ingekocht van de produceren-
de boeren. Zij verdienen door
uitsluiting van de lokale tussen-
handel twee keer zoveel aan hun
bonen.
Medio november werd de Have-
laarkoffie door enkele koffie-
branders op de markt gebracht.

SOS Wereldhandel, tot dan de
enige die koffie rechtstreeks van
de boeren kocht, steunt het ini-
tiatief van de Havelaarkoffie,
hoewel het de eigen omzet zoukunnen schaden. De Wereldwin-
kels, hoofdzakelijk afhankelijk
van hun koffieverkoop, zouden
mogelijk de helft van hun omzet
verliezen aan de Havelaarkoffie
via gewone winkels.
Dat blijkt tot nog toe absoluut
niet het geval, aldus Zonneveld.
De Wereldwinkels profiteren

mee van de populariteit van de
Max Havelaarkoffie, en verko-
pen door meer aanloop ook meer
andere produkten.
„We moeten natuurlijk wel af-
wachten of dat zo blijft als over
een halfjaar het nieuwtje erafis.
Tegen die tijd kan de Havelaar-
koffie 3 tot 4 procent van de tota-
le koffie-afzet uitmaken. Toen
wij nog de enige waren die koffie
rechtstreeks van de boeren ver-kochten, besloeg dat slechts 0,2
tot 0,3 procent van de koffie-om-
zet. Het gaat dus om een enorme
stijging, meer dan het tienvoudi-
ge. Het lijkt ons dat de Wereld-
winkels zich wel kunnen hand-
haven in zon groeimarkt. In elk
geval hebben nieuwe klanten
ons gevonden, en die kopen niet
alleen koffie bij ons maar ook
meer kunstnijverheid en andere
voedingsmiddelen."

NS: rode cijfers bij
goederenvervoer
Van onze redactie economie

UTRECHT - De omvang van het
goederenvervoer per spoor steeg
vorig jaar met 3,8 procent tot 19,3
miljoen ton. De vrachtopbrengsten
liepen echter terug met drie procent
tot 235 miljoen gulden. Daarmee be-
landde NS Goederenvervoer voor
het eerst sinds 1983 in de rode cij-
fers. Dit maakten de Nederlandse
Spoorwegen gisteren bekend in
Utrecht.
De afneming van de opbrengst was
het gevolg van de algemene daling
van het prijsniveau op de goederen-
markt. Een tweede oorzaak was de
in 1988 sterk gereduceerde rijksbij-
drage ter compensatie van de onge-
lijke concurrentievoorwaarden,
waaronder het spoor tegen het ver-
voer over weg en water moet opere-
ren.
Het gecombineerde rail-wegvervoer
groeide vorig jaar met vijf procent
naar 15.700 eenheden. De oorzaak
van deze groei is te vinden in de in
november 1988 geopende terminal
in Ede.
Het grensoverschrijdend vervoer isvoor NS Goederen met 73 procent
van het totaal veruit de belangrijk-
ste activiteit. De internationale
markt wordt na 1992 nog belangrij-
ker. NS Goederen zoekt commer-
ciële en exploitatieve samenwer-

king met de andereEuropese spoor-
wegmaatschappijen en waar moge-
lijk zelfs integratie. Daarom open-
den de NS vorig jaar een vertegen-
woordiging in Parijs. Ook ging het
eerste Europese 'Angebotsverband'
van start. Hierin werken de spoor-
wegen van de Benelux, Duitsland
en Oostenrijk samen voor de markt-
bewerking en exploitatie van het
railvervoer op hun gebied. Verder
werden de eerste stappen op weg
naar een Europees snelle goederen-
treinnet gezet.

Bijna alle studenten mogen vanaf 1
september aanstaande 'gratis' met
het Openbaar Vervoer. De NS
schatten dat het aantal reizigerskilo-
meters hierdoor oplooptvan 1,3 mil-
jard die nu al door studenten wor-
den gemaakt tot 2 miljard op jaarba-
sis. Daarvoor moeten de NS extra
materieel kopen en, tijdelijk, huren
bij andere spoorwegmaatschappij-
en.

Nieuw
De NS moeten, om de vervoersgroei
in de jaren negentig op te vangen,
een grootaantal nieuwerijtuigen en
locomotieven bestellen. De directie
heeft inmiddels de aanschafvan 116
dubbeldeks-rijtuigen en 38 locomo-
tieven, met een optie op een uitbrei-
ding tot 179 rijtuigen en 59 locomo-
tieven, goedgekeurd. De NS ver-
wachten voor deze miljoenenorder
binnenkort toestemming uit Den
Haag. Dit materieel kan in de loop
van 1992 beschikbaarzijn.
Het produktietempo van de al be-
stelde intercity-treinstellen ICM 111
en IV wordt, in overleg met de fabri-
kant, opgevoerd.Daardoor komt dit
materieel eerder beschikbaar: in
1990 zeventig rijtuigen en in 1991
nog eens tachtig.
Het aantal personeelsleden bij de
NS daalde in het afgelopen jaarvan
27.393 tot 26.604. Deze daling is een
gevolg van een verdere verminde-
ring van de personeelsbehoefte in
het kader van de actie 'Snoeien om
te Groeien', welke op papier vrijwel
is voltooid. De NS verwachten voor
1989 een verdere vermindering van
het aantal personeelsleden. Deze
vermindering wordt echter voor een
deel gecompenseerd door een per-
soneelsuitbreiding als gevolg van
het nog steeds toenemende reizi-
gersaanbod en het 'groei-effect' van
genoemde actie. In 1988 traden 821
nieuwe NS-ers in dienst.

Goed jaar voor
Assurantiebemiddelaars

BUSSUM- De leden van de Neder-
landse Bond van Assurantie-bemid-
delaars (NBvA) hebben een goed
jaar achter de rug. Bij 84 procent
van de leden is het bedrijfsresultaat
vorig jaar hoger uitgekomen dan in
1987. NBvA-voorzitter A. Evers zei
dat gisteren in Bussurn tijdens een
nieuwjaarsbijeenkomst van de
bond.
Het aantal klanten en het aantal ver-
zekeringspolissen groeide opnieuw.
Het aantal arbeidsplaatsen werd
met 180uitgebreid. Dit jaarzullen er
naar schatting 175 arbeidsplaatsen
bijkomen op de NBvA-kantoren.
Bij de ongeveer 800 assurantiekan-
toren diebij deNBvA zijn aangeslo-
ten werken tussen 2500 en 3000
mensen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 10-1-1989 om14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alJes inkg:
Goud: onbewerkt ’ 26.480-/ 27 140-
-vorige ’ 26.480-/ 26.850 ; bewerkt ver-
koop ’ 28.740, vorige ’ 28.850 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 360/430 vorige

’ 355/ 425; bewerkt verkoop ’ 470 la-
ten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,00 2,12
Brits pond 3,51 3,76
Can. dollar 1,66 1,78
Duitse mark 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,72 1.83
Jap. yen (10.000) 160,50 165,50
Ital. lire. (10.000) 14.60 16,00
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,85 34,35
Zwits. Fr (100) 129,25 134,75
Zweedse kr. (100) 31.50 34,00
Noorse kr. (100) 29,25 31,75
Deense kr. (100) 27,75 30,25
Oost.schill.(lOO) 15,77 16,37
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87
Griekse dr. (100) . 1.20 1,40
Finse mark (100) 46,75 49,75
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2,06225-06475
Brits pond 3,6430-6480
Duitse mark 112,880-930
Franse franc 33,100-150
Belg. franc 5.3875-3925
Zwits. franc 132,145-195
Japanse yen 163,81-163,91
Ital. lire 15,375-425
Zweedse kroon 33,000-050
Deense kroon 29,205-255
Noorse kroon 30,925-975
Canad. dollar 1,71875-72125
Oost. schill 16,0530-0630
lers pond 3.0160-0260
Spaanse pes 1,7980-8080
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,7900-8000
Hongk.dollar 26,35-26.60
Nieuwz.dollar 1,3025-3125
Antill.gulden 1,1400-1700
Surin: gulden 1.1400-1800
Saudische rial 54.90-55,15
Ecu gulden 2,3480-3530

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP,-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
algemeen 294,5 293,0alg.-lokaal 287,6 285,9
internationals 302,0 300,7
industrie 257,7 255,8
scheep/luchtv. 260,2 260 5
banken 362,8 360^3
verzekering 625,7 618,7
handel 474.8 475,8cbs obl.index 114.3 113,9
rend. staatsl. 6,38 6.42
waarvan 3-5 jr 6,27 6^32waarvan 5-8 jr 6,42 6,45waarv.s langst 6,58 6,62rend. bng-len. 6,63 6,65
rend. banklen. 6,35 640

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeerkwamen gisteravond devolgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-daag):
Akzo 150,20(150,00)
Kon. Olie 235,00-236,00 (235,30)
Philips 36,20 gb-36,60 gl (36,40)Unilever 120,00-120,70(120 20)KLM 42,80-42,90 (42 90)

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 2205.36 988.33 187.53 839 16Hoogst 2213.75 993.68 188.24 842 73Laagst 2182.32 979.09 .86.40 831.20Slot 2193.21 986 22 187.41 835.94
valies ~625 "°32 +01» -1.32

-■-. (ADVERTENTIE)

mSEL AUTOVERHUUR
Akerstraat-Noord 20
6431 HM Hoensbroek?| k Tel. 045-229540
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é^__WMM\
f < oil m volautomatische wasmachine ■ volautomaat, 800 toeren

y/ \Ltfr. SZ/UHJffi " m gescheiden ■ toerental regelbaarr \juvu , hhUÓ temperatuurregeling ■ degelijk gebouwd

/ PÊK pWI& f O ■ zeer uitgebreid programma Normaal 1499,- A AOA-/- ' ■ unieke energie-knop MPYWPII zMM"
__^K-—y. ijii t "r"*_^_^_Bl " eenvoudige bediening IviaAyVCN lfavW|

m kmder-veiligheid ingebouwd P PIJ S (Of 35,- p.m.*)
H prachtige volauti Met 3 jaargarantie-certificaat! . —^■ hoog toerental: 1100 toeren' Normaal 1099- OftA m — " TZ.

ZEZEST" Maxwell OW' \T~zZ : "

■ prima afwerking P T i j S (of 30,- p.m.*) . I SÉ—
NormaaMs99.- 4 ■AA ■' _UMaxwell 1599; I blue^r£"J /_^_7'" _
■ volautomaat 1000 toeren 8^

■ degelijke afwerking RwmßllsliMß \ t\ /■ eenvoudige bediening WÊÊmMfmWmmßk v___/ \—-^i
aai 2099 A I B^F^jiYAj fdNMjl V^~^/

M3XW6.I I #33| w_^droger^^anafs7^\,f

B ~^>"prijs t5O-pm "■ Marijnen maxwellprijs^'^ Wwwi/^^'^
wasdroger 5997 —, 1 —/'s—i "

Duidelijk in uw voordeel: M**M&tt-r&mhfè&m*<&94M Vhim 1
" 2 maanden gratis proberen* " Open: maandag vanaf 13.00 uur, andere dagen vanaf 10.00 uur.
Prijsgarantie U betaalt bij ons nooit DEN BOSCH: Vughterstraat 52 EINDHOVEN: Aalsterweg 71/77 CELEEN: Elisabethstraat 2:
teveel* " gemakkelijk betalen In HEERLEN: Apollolaan 3 (bij Canton Reiss / t Loom LANDGRAAF: w.nkelcentrum Op de Kamp

tm-inllnen al vanaf f. npf MAASTRICHT: Hoenderstraat 7a itussen Markt en Maasi PANNINGEN: Schoolsstraat 34
reinnjireri ei v<_ s -u mc ROERMOND: Minderbroedersingel 52b SITTARD: Steenweg 4; TILBURG: Schouwburgpromenade
maand " etgen tecnniSCne OienSl 2 5 25 UTRECHT: Winkelcentrum Overvecht VALKENSWAARD: Emdhovenseweg 68 VENLO:
Snel en goedkOOp. COk VOOr appara- Kwietheuvel 49 ibij Stadskantoor VENRAY varktstraat 3 WEERT: Stationsstraat 24
ten die niet bt) Ons gekocht Ztjnl * wettelijke aanbetaling, effectieve jaarrente 21.6%, vergissingen voorbehouden, informeer'

SAKSISCHE SMEERLEVERWORST soo g,am 1,98 I
VOORGEBRADEN HAMBURGERS ■- 2,98 I
AMBACHTELIJKE BLOEDWORST - 3,98 I
GEGRILD IJSBEEN mm* 3,98 I
RUNDERGEHAKT «*» 7,98 I
HAMLAPPEN 9,98 I
SOEPVLEES Z/BEEN «. 9,98 I
KONIJNEBOUT . 9,98 I
RUNDERLAPPEN 13,98 I
RUNDERROSBIEF 16,98 I
VARKENSHAAS o 19,98 |

nonrtarrian k/vravnnH AMBY-MAASTRICHT: I
(behalve in Sittard) /^ 3TI |_| —- \ ündeplem 1
HEERLEN: Heerlerbaan 106 /_ LJ J L____k \ „__,„_"

BRUNSSUM:Julianastraat24 * * * » ff^l^^^.nSITTARD: (Sanderbout): Veestraat 42 WOENSDAG 12 UUR |

CONTACTBUREAU Lucie
joor bemiddeling v. adres-!
en Tel. 04490-50921,
3eleen.

GËES
Lage tarieven.

Deskundig advies.
Snelle afhandeling.

1 12..- I*7''lf 5.0001 "
,Z,> II l 238,- 290,-■|,o.ooo\- *s 2. ft3, ■

MEESTAL MEEVERZEKERD
Andere bedragen en

looptuden zijn óók mogelijk

RNANCIERINGSKANTOOH

iora
Scharnerweg 108 Maastricht

Bijkantoor:
Hoofdstraat 9, Hoensbroek

■Tel. 045-225000»

CLUB 28. Ma.-vr. 11-24 u.,
; zat. 11-18 u. Tel. 045-
-l420042.
| KIJKOTHEEK Videoclub.
Leuke meisjes aanwezig.
Tel. 045-718067.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort;
tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
Privé Briggit, Suan, Tracy,
Cindy, Maria, Vanesssa en
Margo RIJKSWEG-ZUID
1318, Geleen, 04490-
-48448. Tevens ass. gevr.

NEW LOOK BV.. Schaes-
berg. Gevelreiniging, uil-
kappen, voegen, stei^
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
OPRITTEN, erfverh. etc.
vlgs. nwe stabilisatiemeth.
Kallen Stabilisaties. Kerk-
rade. Tel. 045-457415.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, 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. vnjbl. adv.
ferte. Bel 045-453818.
Voor VAKBEKWAME be-
hang- en schilderwerk-
i i . +_i f\AC o 1 r\r\nr\

DAKDEKKERSBEDRIJF
De Nok, voor al uw dak-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garan-
tie. Bel voor vrijblijvende
offerte. Tel. 045-224459.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045--216969. ,
Voor ieder KARWEI in- en
om huis, tuinsnoei enz. Tel.
045-272093.
Wilt u ook vakwerk voor al
uw VERBOUWINGEN, te-
gelwerk, metselwerk, tim-
merwerk, geveluitkappin-
gen, invoegen, gevelreini-
ging, deuren, kozijnen enz.
Kwaliteit hoeft niet duur te
zijn. Op het door ons gele-
verde vakwerk is garantie
met blijvende service, tel.
045-464158.

Te h. magazijn of OP-
SLAGRUIMTE met kan-
toor, ± 250 mr, te Bruns-
sum. Tel. 045-252257.
Te huur, eventueel te koop
op mooie stand Rijksweg-
Centrum Geleen (promena-
degedeelte), groot dubbel
WINKELPAND, 400 nr'
verkoopruimte + div. bo-
yenwoningen. Lage huur of
kooppr. Tel. 04490-43950.Liefst na 18 uur.
Te h. CARNAVALSWA-
GENS, tel. 045-211330 of
045-244964 O.C. Hoens-
broek.
Te huur FRITURE z.w. met
volledige inventaris-over-
name f 18.000- in Heerlen.
"Tel. 045-229404.
Kamer te . huur in VOE-
RENDAAL, tel. 045-750229.
KAMER te h. aan de markt
in Sittard, direct te aanv.
045-724690.
Pens. de Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor een per-
soon, tel. 04.-416005.
Ge, KAMERS v.a. 350,- all-
in p. mnd. Lotbroekerweg

TJM ,~l_ ♦«! oo^om

KAMER te huur nabij cen-
trum Kerkrade. Tel. 045-
-461870/452269.
Te h. aangeb. in Heerlerhei-
de, ZIT/SLPK., onderge-
bracht in bungalow, met
gebr. v. keuken, douche,
eig. opgang, ’95- p.w. all-
in. Inl. na 19.00 uur 045-
-223482.
Drie KAMERS te h., g + w
+ 1 inbegrepen. K + wc +
dc delen. Heerlerbaar 221,
Heerlen. Tël. 045-423487.
Heerlen te h. Sittarderweg-
/Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT, woonk., keuken,
badk., 2 slpk., berging. Inl.
tel. 04490-43275.
Grote gemeub. ZIT-
/SLAAPK. met eigen apar-
te keuken. Dorpstr. 34,
Schinnen, na 16 u.
CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-
hofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
KAMERS te h? Kerkrade,
tel. 045-418308.
Te huur mooie gemeub.
KAMERS met tel., gebr. v.
keuk., w.e. en douche te
Kerkrade. Tel. 045-452128.
Gemeubileerd APPARTE-
MENT en kamers te huur.
Pappersjans 42. Heerlerhei-
de. Tel. 045-227930.

FOXTERRIERS, kort- en
ruwhaar. Tel. 04459-1237. _
Kennel v.d. HERDERS- 'FARM heeft jonge Duitse ]
herders te k. 0449(_-10652.

Honde- en KIPPENHOK- j
KEN vanaf ’195.-. Hout-

_
bouw Übachs, Eygels- rhovergracht 39, Kerkrade- :
Vink. Tel. 045-460252.
DOBERMANNPUP teefje .goede stamb., zeer mooi, {
ouders aanwezig, tel. 045- 1
272158. J
Jonge COCKER SPA- '
NIELS alle kleuren, koop- 1
je! Kerkstr. 33, Übach o. *\xr-.. t

■/ ' Let opalles

"+^ ___W__w_____Ë *>aat
L _^^^^^^l f voor »n prikkie!

PAMES: KIHPEREM: HEREN:
BLOUSES JONGENS EN MEISJESPULLOVERS UNI OVERHEMDEN

& 14.- * 7- ~ 9r
SWEATERS > JONGENS EN MEISJESPULLOVERS DIVERSE STREEPHEMDEN

«^ 15.- i£ 12r IX I7-
TRUIEN JONGENS EN MEISJESBROEKEN LAMBSWOLLEN PULLOVERS

DIVERSE ROKKEN _ JONGENS EN MEISJESBROEKEN WARME PANTALONS

i% 18r *£*14r ** 27-
PANTALONS JONGENS EN MEISJESJACKS UNI EN GEDESS. PANTALONS

£29.- 1537-
JACKS JURKJES EN SETS. AKTUELE JACKS

_\\\_V__\\\_v HANDSCHOENEN, _*_f__ o^l ■
SPORTIEVE JACKS rarypolO'S

-ll* _J|^% BABYP^S MEISJESROKKEN Hj^-49" i£ i# ** 5r
WINTERMANTELS BABYBROEKEN MEISJESROKKEN

j» 67- % 9.- 519.-
-_T\. mmm .|«i *"__. ___■%____.__» m WARM GEMAAKTE BABYPAKJES JONGENSEN MEISJESJACKSl/ijs* ais n speer met print nüi^_M____k

Te koop Siberische HUS-
KY, zeer lief, luistert goed.
± 1 jaar oud. Moet goed te-
recht komen! Tulpstraat 40,
Nieuw-Einde, Heerlen.
Te herpl. weg. omst. in goed
teh. NEW FOUNDLAN-
DER x lerse setter, reu,
zwart, speels en forse D.
herder, reu. Beiden 4 jr. Stg.
Dier in Nood, tel. 043-
-214545/432181.
re k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
"l4_.Qn_7Ei3^U

Te k. Engelse COCKER
spaniel pups met stamb.
Honigmannstr. 48, Schaes-
berg.

Te k. gevr. oud IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
(272516 ook 's avonds).

T.k. gevr. eiken WAND-
MEUBEL, eiken bankstel
+ eiken eethoek. Tel. 04490-
-23248.

VIDEO'S VHS gevraagd
ook kleuren tv's va. 16 kan.
en stereo-torens. 04406-
-12875.
T.k. gevr. DRUMSTEL on-
derdelen zoals Timbalas of
Rototoms. Tel. 045-312164.
Goud, ZILVER, munt.
postz. etc. cont. bet. vrijbl.
tax. Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. prof. BEWA-
KIGNSCAMERA met mo-
nitor of uitgebreide bewa-
kingsset. Aanbiedingen
045-271195.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vies. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Te k. gevr. AARDAPPELS,
veldgewas. P. Meertens.
Tel. 045-251414.

Jij komt toch ook naar de
OPEN DAG van MDGO
Maastricht? Zaterdag 14 ja-
nuari van 10.00 tof 13.00
uur. Grote Gracht 76. Tel.
043-212446.
Goed gerichte bijles (18
vakken) ook in uw omge-
ving. STUDIEBEGELEI-
DING in Heerlen, Hoens-
broek, Sittard en Maas-
tricht. Inl.: E.C. De Horizon.
Tel. 045-210541.

JAARSTALLING (afggrf
ten), voor caravans, +
e.d., te Sittard. ilsu'
btw. Tel. 04492-2601^^^
Te koop 5 pers. CARA
merk Reu met iJskfr lr 'rTiM
ter voortent, verwar #
en stal. Staat op ?amP">r
Kikmolen, België nfU.O,-
de grens. Vraagpr. .
te bevr. 045-224«T^_-^



Koffie voor één,
maar vers gezet...

Wie in zijn eentje het huishouden
deelt met een koffiezetapparaat is
vaak veroordeeld tot het drinken
van oudbakken koffie. De meeste
apparaten voelen zich namelijk te
goed om één kopje te zetten. Een
alternatief is het drinken van op-
loskoffie, maar je wilt ook wel
eens iets anders.
Voor de groep solitairekoffiedrin-
kers is er nu naast de café filtre, die
zo populair is bij onze zuiderbu-

ren, een alternatief: het snelzet-
tertje varyfilack & Decker. Hetap-
paraat maakt in anderhalve mi-
nuut één kopje versgezette koffie.
Deze koffiezetter, waarmee u ook
water heet kunt maken voor een
kopje thee of een beker drink-
bouillon, heeft een uitneembaar
permanent koffiefilter.
De adviesprijs voor het apparaat,
dat wordt geleverd inclusief be-
ker, is ’ 65,-.

Doe-'t-zelf tests
prikken overheid

gezond op...beter af...
gezond op...beter af... door jos benders, arts

ia* s.cnrÜven 6 november vorig
VADln Achter het Nieuws van deARA (de laatste tijd een voorlo-
??r °P het gebied van actuele ge-
ondheidsinformatie) verschijnt

zakelijk heerschap. Hij wil
*n groot aantal tests op denarkt gaan brengen voor het°°en van doe-het-zelf-onderzoek"aar ziekten. Een Aids-test, een
neting voor cholesterol en zelfs
epalingen voor borst- en darm-kanker.Nederland kijkt verbaasd, maar

«einteresseerd, óp. Zou de con-
sument de dokter straks nietmeer nodig hebben?

j andaag schrijven we 11 januari,"tussen weten we méér. In ieder
sevalzoveel dat de 'beroepsgroe-pen : artsen en apothekers, danig
"erveus zijn geworden. Zelfs de
Politiek bemoeit zich ermee, ge-
jyse de kamervragen vanöGP er Van der Vlies.
*m de patiënt wacht rustig af.wat staat hem anders te doen?
EEN TERUGBLIK:o november 1988: op grond van«e TV-uitzending vraagt het ka-
merhd Van der Vlies de be-
windslieden van WVC of er niet
f ,e. aanleiding bestaat voor wet-
telijke maatregelen,
h? "°vember 1988: in het artsen-°'ad Medisch Contact verschijnten pinnig commentaar dat zich
aiicant keert tegen de nieuwedoe-'t-zelf-tests.

23 december 1988 (dus vlak vóór
de kerst) schrijft het Pharmaceu-
tisch Weekblad: „Jammer dat de
medische wereld (het bedoelt: de
artsen; J.8.), zo snel in toorn ont-
brandt door ontwikkelingen
waarop men in zijn angst denkt
geen greep te hebben."
Nti wordt met spanning gewacht
op demening van de staatssecre-
taris van WVC. Bij het ter perse
gaan van dit artikel, was zijn ant-
woord OFFICIEEL nog NIET
bekend.

Hoe ontstond dit keer het me-
ningsverschil tussen artsen enapothekers? Welnu de TV kon-
digde aan dat de apothekers de
nieuwe tests zouden moeten le-
veren. En dat, terwijl de dokters
zich toch degenen voelen die de
diagnose (lett.: het vaststellen
van een ziekte) moeten stellen.
Zij vinden dat de apotheker de
bereider en verstrekker van me-
dicamenten moet blijven.

Uit zeer betrouwbare bron heb ik
onlangs vernomen dat de beant-
woording van de kamervragen
nog een kwestie van enkele da-
gen is. Kern van het antwoord zal
zijn: beteugeling van het be-

schikbaar stellen van dit soort
doe-'t-zelf-tests, met name ten
aanzien van: Aids (!), cholesterol,
trombose, nierinsufficiëntie (ver-
minderde urineproduktie door
de nier), darm- en borstkanker.
De politiek komt dus in bewe-
ging.

Om u als consument te helpen
een woordje mee te spreken, heb
ik gemeend er goed aan te doen
vóór- en nadelen van doe-'t-zelf-
tests op een rijtje te zetten. Feite-
lijk zijn er al van dergelijke tests
op de markt, de koortsthermo-
meter behoort er immers ook
toe.

DOE-T-ZELF-TESTS; VOOR-
EN NADELEN:
1. De patiënt wordt meer 'geë-

mancipeerd', maar:
2. Is hij in staat om 'n uitslag te

verwerken zonder hulpverle-
ner?

3. Ziektes worden mogelijk
sneller opgespoord, maar:

4. Je kunt nooit 100% staat ma-
ken op 'n test; zowel in posi-
tieve als in negatieve zin.

5. Interpretatie en consequen-
ties van testresultaten zijn
vaak zelfs voor artsen moei-

lijk, want 'n afwijking van de
normwaarde wil nog niet al-
tijd zeggen dat iemand ziek is
en behandeling behoeft (!...).

VOORHANDEN ZIJN AL:
1. De koortsthermometer (zoals

net al opgemerkt)
2. Zwangerschapstests* (sinds

bijna 20 jaar)/Ovulatietests**

3. Bloeddrukmeters***
4. Gluco-tests (voor diabetici)
5. Urine-sticks (diversen)

* Consumentengids, april
1988;

** Apotheek en Gezondheid
nr.2 sept/okt '88

*** Consumentengids, decem-
ber 1986. "

" Waar gebeurd: een 67-jarige man komt bij zijn dokter
en vertelt: „Ik geloof dat ik bloed in mijn urine heb." De
man vertelt een hond te hebben dieaan suikerziekte lijdt.
De dierenarts adviseerde hem regelmatig de plas van het
dierna te kijken. Om een niet nader genoemdereden test
de eigenaar van de hond ook een keer zijn eigen urine
met de Multistix, en dezereageert sterk op bloed. Een na-
der onderzoek van de blaas wijst uit: blaaskanker. Deze
kan in zijn geheel worden verwijderd. Nu twee jaarna-
dien is de kanker niet meer teruggekeerd.
„Dit bewijst eens te meer dat dehond 's mens beste vriend
is", aldus de ingezonden mededeling in het toonaange-
vende The New England Journal ofMedicine (nov.lo/88);
met dank aan drs. Hans Petri, RL Maastricht.

consument

Melden ervaringen en klachten geneesmiddelen

Actie Medicijnlijn gestart

Zuivelkeuken houdt
't lekker en luchtig

ban f and raakt steeds meer in de
De KanX an alleswat licht en lekker is.
'ljehf?uivelkeuken speelt op die
SUs "rage in met een nieuwe cur-
v^

v°l smakelijke gerechten
diëm an uitsluitend verse ingre-
te n nen magere (zuivel)produk-
j
n te pas komen.

eri:t-e onlangs verschenen januari-. uie yan de Kookkrant vermeldt
Van " Velkeuken Eindhoven tal
kr,«-meuwe activiteiten voor hetNi^end halfjaar.
gr_mWe onderdelen uit het pro-
öin a z^n onder meer:
ganp' maison - een drie of vier
VolrTnrmenu voor vier personen.
bonH lnformatie over seizoenge-
schp f-n specialiteiten en prakti-
Von k

PS voor net samenstellen en
siJf ereiden van het menu, inclu-

"ïlen Cn lïCht ~ Een cursus voor
den Sen die van lekker eten nou_
of ' maar daarbij rekening willen. moeten houden met een gezon-
ijj 'evensstijl. Hierbij worden
b0rreïu aaniereikt voor lunch- en
vennaPJes- Maar ook tips gege-
brüj,over stomen, grillen en ge-
hoor ?akmg van de oven waar-
den 1J de bereiding van maaltij-

Wemig vet gebruikt hoeft te

ta
e
r*?teliJk vegetarisch -Wie vege-

vaa?rs °P bezoek krijgt, zoekt
o 0u

K vergeefs naar gerechten om
Wen e gasten culinair te ver-
hegin.en. Veel informatie over
ni(_. ljke recepten waarin vleesV*l gemist wordt,

de 7^ biedt het programma van
dit voorjaar een

culinaire kennismaking met de
Sowjet-unie. Borsjtsj, bef stroga-
nov, agurkai su ruckscia grietne
en syrniki zyn onuitspreekbare
namen voor heerlijke gerechten
uit dit onmetelijk groot land. Maar
er worden ook 'culinaire uitstap-
jes' gemaakt naar Griekenland, In-
dia, Italië en Mexico.
Door middel van demonstraties
wordt informatie verschaft over
uiterlijke kenmerken van exoti-
sche produkten. Het maken van
de heerlijkste ijsdesserts met be-
hulp van moderne keukenappara-
tuur. Het verwerken van crème
fraiche in sauzen en soepen en
wordt informatie verstrekt over de
verschillen met andere roomsoor-
ten.

Verder wordt ingespeeld op de
nieuwste trends in de ontwikke-
ling van huishoudelijke appara-
ten, bijvoorbeeld de magnetron.
Consumentgerichte voorlichting,
inclusief gerechten die ter plekke
in de keuken worden gemaakt.

Aanmelden voor één of meer acti-
viteiten ofmeer informatie kan ter
plaatse of telefonisch; Zuivelkeu-
ken, Stationsplein 35-38, 5611 BC
Eindhoven, « 040-443273, op
werkdagen 's morgens tussen
09.00 en 13.00 uur en 's middags
tussen 16.00 en 17.00 uur.
Komt een activiteit van de Zuivel-
keuken te vervallen, dan wordt de
deelnemers tijdig bericht ge-
stuurd.

Verwacht wordt dat vooral de on-
duidelijkheid van de huidige si-
tuatie hierdoor naar voren komt.
De bond benadrukt dat het niet de
bedoeling is 'doktertje te spelen'
door adviezen te geven over ge-
neesmiddelen en medicijnge-
bruik. Het gaat om de meldingen
van ervaringen en klachten over
medicijnen.
De actie is op touw gezet, omdat
uit onderzoeken van de bond
bleek dat het systeem van genees-
middelenverstrekking in ons land
een aantal onvolkomenheden
kent. De actie Medicijnlijn draait
om vier geconstateerde proble-
men. De consument krijgt soms te
snel en te veel medicijnen voorge-
schreven, de geneesmiddelen zijn
vaak te duur en er schort nog veel
aan de bijbehorende informatie.
Bovendien worden geregeld ver-
keerde medicijnen voorgeschre-
ven.
Voorzitter van de Consumenten-
bond, D.M. Westendorp, verwacht
vooral klachten rond de hoge ta-
rieven, de gezondheidsclaims van
bepaalde medicijnen en reacties
met betrekking tot de bijsluiters.
De apothekersorganisatie KNMP
heeft ondertussen al woedend ge-

De Consumentenbond startte maandag jl. een actie om een
beter inzicht te krijgen in de problemen rond verstrekking
en gebruik van geneesmiddelen. Tot en met vrijdag 13 ja-
nuari as. kan iedereen de Medicijnlijn bellen om positieve of
negatieve ervaringen met medicijnen door te geven.

reageerd op de actie. De organisa-
tie vindt dat in de actie de 'volle
nadruk' komt te liggen op wat er
allemaal mis kan gaan. Apothe-
kers en KNMP zijn zich ervan be-
wust dat er wel eens fouten wor-
den gemaakt, zo schrijft deKNMP
aan de Consumentenbond.
De Consumentenbond wil op ba-
sis van de meldingen die binnen
komen de problemen met genees-
middelen in kaart brengen. Na de
Medicijnlijn zal de bond een rap-
portage opstellen over de gesigna-
leerde tekortkomingen. Daarin zal
zij tevens voorstellen doen voor
noodzakelijke verbeteringen. Met
het rapport zal de Consumenten-
bond naar de diverse betrokkenen
gaan, zoals de industrie, de apo-
thekers, deverzekeraars en het mi-
nisterie van WVC.

De uitzending van het Avro-pro-
gramma 'Vinger aan de pols' van
morgen, donderdag 12 januari,
staat geheel in het teken van de ac-
tie Medicijnlijn.
De Medicijnlijn (070-809001) is tot
en met vrijdag bereikbaar vanaf
negen uur 's morgens tot vijfuur 's
middags en vrijdag gaat men zelfs
tot elf uur 's avonds door.

Lekker en luchtig koken met en informatie over seizoengebonden ingrediënten

# Ir. Rang: 'Strengere normen voor rookworst en leverworst
op komst.

Produktschap: rookworst duidelijk verbeterd

Ook kwaliteitsgarantie
voor leverworstsoorten

Het Produktschap voor Vee en
Vlees heeft succes gehad met het
kwaliteitsmerk voor rookworst.
Produkten die voldoen aan een
aantal eisen, waaronder smaak, de
kwaliteit van verwerkte grond-
stoffen en het gehalteaan vet, kun-
nen zon merk verwerven. Ir. H.
Rang van het produktschap con-
stateert dat hierdoor de kwaliteit
in de hele sector is verbeterd. Niet
alleen de produkten die zyn ge-
keurd en zon kwaliteitsvignet
hebben verkregen, ook de soorten
zonder keur zijn verbeterd. De
Consumentenbond heeft onlangs
geklaagd dat de eisen niet streng
genoeg zijn. Intussen is overleg
gaande over het opschroeven van
de normen voor de rookworst, die
dateren van 1981. Zo zou onder-
meer het toegestane vetgehalte
kunnen worden teruggebracht.

Nog vóór de besprekingen met het
ministerie over een zelfde kwali-
teitskeur voor leverworst en lever-
kaas zijn afgesloten hebben pro-
ducenten er al op gereageerd met
reclame die duidelijk moet maken
dat hun worst ruimschoots vol-

doet aan de eisenvan het produkt-
schap. Coveco in Borculo was de
eerste die erop inhaakte. Het be-
drijf gebruikt daartoe een eigen
vignet op de voorkant van de ver-
pakte rookworst. Het garantieze-
gel van het produktschap staat op
de achterkant.

In november 1985 publiceerde
Koopkracht van Konsumenten
Kontakt het resultaat van een on-
derzoek van 'gewone' leverworst.
Getest werden 14 fabrieksmerken
en 7 produkten van slagers. Ruim
eenderde van de leverworst van de
slagers was goed tot zeer goed.

Vet
Fabrieksleverworst van een goede
kwaliteit was er volgens de consu-
mentenorganisatie niet. Veel soor-
ten waren 'uitgesproken vet' en
met de kwaliteit was het 'bar en
boos gesteld. De producenten zijn
natuurlijk niet gelukkig met een
dergelijke negatieve publiciteit.
De grote fabrikanten zijn voor-
zichtig met het gebruikvan het ze-
gel van het produktschap. Zij zijn

bang dat hun produkt gelijk wordt
gesteld met dat van de concurrent
vanwege het eensluidende keur-
merk. Uit onderzoeken is volgens
ir. Rang evenwel gebleken dat een
kwaliteitsvignet ook het vertrou-
wen van de consument in de
merkartikelen zal vergroten. De
Consumentenbond staat positief
tegenover het ontwikkelen van
dergelijke vrijwilligekwaliteitsre-
gelingen.

Salade-achtigen
beter betaald dan

wintergroenten
door jan van lieshout

GRUBBENVORST - Het is mo-
menteel tamelijk tam op de
groenteveiling in Grubbenvorst
waar in 1988 voor f453,7 miljoen
aan groenten, fruit, paddestoelen
en sierteeltgewassen is omgezet.
Dat is een nieuw record. In 1987
beliep die omzet f451,4 miljoen.
Als gevolg van het aanhoudende
milde weer worden de salade-
achtigen beter dan de winter-
groenten betaald.
De dagaanvoeren prei pieken
reeds royaal boven de 200 ton uit.
De prijzen variëren van drie
kwartjes voor de schachten die
op de binnenlandse markt moe-
ten worden afgezet tot f 1,00 voor
het exportproduct.
Ook de koolsoorten zijn niet
duur. Rode en witte kool gingen
tot een kwartje de kilo, savooie-
kool tot twee kwartjes en boeren-
kool tot zes dubbeltjes. Vier tot
vijf dubbeltjes kwamen de
spruitjes. Daarentegen was er
voor Chinese kool een hoogste
druk van f 1,40 de kilo. Deze
koolsoort leent zich uitstekend
voor salades die nog volop wor-
den bereid.

Prijzig
Om die reden is ook de kassla
prijzig. Het lichtere kropje kostte
drie kwartjes, de korpulentere
krop f 1,15.
De prijs van witlof, die na kerst-
mis een forse prijsval maakte,
trok aan. Los ging het lof tot
f2,40, verpakt tot f2,60 de kilo.
Met drie dubbeltjes tot drie
kwartjes voor een kilo breek-

Eisen
Leverkaas en Berliner zonder spe-
krand mogen niet meer dan 30
procent vet bevatten. Het gehalte
aan watervrij zetmeel mag niet ho-
ger zijn dan 2 procent en het lever-
gehalte mag niet lager zijn dan 25
procent. De smeerworsten mogen
niet meer dan 35 procent vet heb-
ben, mogen geen zetmeel bevatten
en het levergehalte moet minimaal
25 procent zijn. Daarnaast zijn er
nog eisen voor smaak, kleur,
smeerbaarheid. Er mogen geen
bestanddelen van been, kraak-
been en stempelinkt in zitten. Be-
vat de worst zichtbare stukjes
zwoerd dan dient de aanduiding
'grof vermeld te worden.

Volgens Coveco wordt de totale
consumptie van vleeswaren in de
Nederlandse huishoudens ge-
raamd op 120.000 ton (in 1987). De
worstsoorten nemen 47 procent
daarvan voor hun rekening, dat is
rond 56.400 ton. Hiervan bestaat 33
procent uit leverworst. Het pro-
duktschap zal te zijner tijd ook een
kwaliteitsmerk voor de andere
vleessoorten invoeren.

rond
peen kan de handel bij de teler
nog altijd een potie breken.
Dik betaald worden ook de ge-
forceerde kasasperges. De dik-
kere stengels deden f24,00 tot
f26,00 de kilo. Daarentegen kost-
ten de schorseneren, vanwege
smaak en voorkomen ook wel
„winterasperges" geheten,
slechts driekwartjes de kilo.
De prijs van het vaderlandse ooft
trok aan. Rode Boskoop bracht
twee tot drie kwartjes de kilo op
en Golden Delicious drie
kwartjes tot f 1,00. De betere par-
tijen Jonagold gingen van f 1,40
ttot f 1,60 de kilo, de betere Cox's
Orange Pippin van f 1,50 tot
f 1,70. De beter bebloste Elstar
kwam daar nog een paar cent bo-
venuit.
Peren blijven duur. Conférence
kostte tot f 1,60 de kilo, Doyen-
neé du Comice tot f2,50 de kilo.

Fruit
Het Nederlandse fruit moet het
de komende maanden weer op-
nemen tegen het zomerfruit van
het zuidelijk halfrond. Gisteren
arriveerde in de haven van Rot-
terdam het motorschip „Cap Do-
mingo" met aan boord de eerste
Chileense abrikozen, druiven,
nectarines, perziken en pruimen.
De groothandelsprijzen voor
deze primeurs liggen tussen
f4,00 en f4,50 de kilo, aldus een
woordvoerder van de Gebroe-
ders De Groot uit Hedel die dit
Zuidamerikaanse fruit over
West-Europa distribueren. Het
Argentijnse zomerfruit zal dra
volgen.
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Kwaliteitdak. Tel. 424050 Aquarel, olieverven, tekenmateriaal, sanitair, cv., dakwerk, gas, water, Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha- JaCObs'ASS. en Makelaardij 0/91Autobanden Bremen B.V. _____________nmT_rmnr..______________ Voor al uw pannendaken, platte- en acrviverven. wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 gen. 045-311106. Haghenstr 57 6461 VT Kerkrade. Te
Automaterialen APK-keunngen ■i.'ll'lWltffll leiendaken, lood-en zinkw., isolatie en mm____nrmTnrTl7rmmmmmm Heerlen-Te1'045"713265- KurkcentrUlTl 045-453121. Voor al uw taxaties o-fl
’5O-, accu's, uitlaten. Kampstraat dakbeschot. Vraag vnjbl. pnjsopg. — De specialist in kurkparket. Akerstraat Dormigstr. 20,6371 VZ Landgraaf.
59, Landgraaf. Tel. 045-311784. AutOCentr. CollaNS-Europcar nil D. . .... . ... napmpn'c hniitu/arpnfnhriplf " ' MuW ÊMSffI3ÉÊ-mmm\m\ 32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.

Leasing voor korte en lange termijn. Dakko-Rubo dakdekkersbedrijf Daemen s houtwarenfabnek WM m.\\Miü^mm gesloten* open va. 13.00 uur * za. p ickée Taxaties/Makelaardij
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- Al uw dak-, lood-, zinkwerk, lichtkoe- Fa°r ; v. gereedsch.stelen, hout- L^JJ v.a. 9.30 uur. Bemiddeling bij koop en verkoop, V

m_^M_XmÜM3ÊÊÊk\ len- 045-720202. pels, schoorst., kapellen, isolatie enz. raaiw embaOo^, goed^ soo h Aster » parket en kurk en taxaties van uw onr. go«}
■'"■ Gatestr- 37' Land9raaf- 045"310741- .ÏVlektrwffirS HorbaCh B-V" 045-723282 Groothandel met de beste kwaliteiten. Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819

Jan"fijlen. Tel. 045-251171 Veneken Leasing De la Roy Dakbedekkingen B.V. gersborgw. 7 voerendaa, 045-751253. .Jf^^a ?-£ fTAX^'^S. iijm^B^
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml- Specialist in leasing van VW, Audi en Kastan je|aan 30, 6431 GM Hoens- — . woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen. 043-219717.
erkend. Autor,,school sinds 1955. Z!^&KAr£^2m. "* "" ff Ijllj^ Anilina Mo.nh^Hii h « B°oSteil Parket HOe,lSbroek TeChn'SCh bUrO J" Fr'SSen B"V"
Herm AdamS b V Heerlen if F* AqUina IViaKeiaarOlj D.V. Alle soorten klassiek en modern parket. Specialist.in cv., airco, ventilatie, #

„."' . . -g -~- „ n" i fmmmmmmmlfWTfSTlkWE JÊmmJ Bemiddeling bij aan- en verkoop van Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- nitair, indus. pijpleidinginstall. f7on'no,V'o ?roeckstr. 38.045- Canton ReiSS Lease WmMWSimmêMmmmÊ: 0.. . ... onroerende goederen. Deken Nico- voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten- Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-717318-
LesaSoTvwVolïen Auiïsï SPec- °P het 9ebied van °Perationele Drukkerij Schreurs Ha3S B,V" inStallatiebetlrilf 'ayestr. 1, Heerlen, 045-715566. raedtstr. 45 Hoensbro4s-214395.1947. Lesauto svw holt en Auai öü. leasing. Alle merken. Tel. 045-718040. uruKKßril öcnreurb Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel -rf\~—_ -nf7 _g

Uprl_PPr«rhnnl IPn PrpmPK Fax: 045"718581 .Handels"' l 3? "en textieldrukwerk fo- 045-313786. Cv. gas, water, sanitair, Pickée Makelaardij by lid NVM M[è AMUIIIHdWVerKeerSSCnOOI Leo Uemers tocopie, stickers en kant.boekh. Gra- hogedruk rioolreiniging. RpmiririPiinn hü knnn P n vprknnn hv fW mmmmm^^^.
AMWR.pr. mntnr a „tn vnrht.ntn _ verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. „S?^ 4-2/ lamhprt«s ''^Lf
dus. aanhangw. Opl. alle chauff.dipl. IaHHBMOHHHI ... ...... Hp» wnitairhnk Thir Maa«. SSS i?SL«f^ n „ , ,
Reew 139 Landgraaf 319474-312558. Drukkerij Vliegen Mei SaniiaimUlS tllir MaaS Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819. Rolluiken, zonweringen b.v. Lindelau- „.. „.. Tpi "«« jM7S.

flntipkhanrlpKimniK piPin u R4fifißß kprkradp Wp<;t Tpl 9as. water. sanitair, centr. verwar- fergewande 21, Voerendaal. Tel. 045- wciuiid-ndücii. ibi. üho-iw

VerkeerSSChOO! AmoldUSSen SSinFnlÏEnflels.^ 04V411& Voor drukwerk^wat de mtag^^^^lchton.tr.- Stienstra Makelaardij b.V. 750598/752416. Erkend lid Romazo. Centr verw^ng ond,ho^
THe°,°9^i?^i Sfo 45 "T^" , I ; s*^- XE" Brose Bouwelementen Kerkrade ÏÏ3 «^Trïk
iSzenen allechauffeursd?ploml's Nuth'to-kerk^ 045 243437 Drukkerij L'Ollye b.V. GaSSen/ICe Knibbeler Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W., Tel. 045-459247. Voordeelprijzen in straat 5 Terwinselen.
_. ~. ... .. 0 i Kettingform drukwerk voor handel en Hommerterweg 106 Hoensbroek. Tel. Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933. kunststof ramen, deuren en rolluiken. m_^__^!m^mm^mmmmm__-iChriS AdamS AniieKnOeve r. Laeven industrie, familiedrukw. Kouvenderstr. 045-214990. Onderh. en vernieuwin- Vanaf Duitse fabriek. BP
ANWB erkende auto- en motorrij- Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra- 35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij gen van c.v.-ketels, geiser, boiler enz. Makelaardij Roebroek
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW de. Tel. 045-241628. Door eigen im- L'Ortye drukken, het scheelt u stukken. Bemiddeling aan - verkoop huur en ver- Mithra-He.Oal b.V. MobertS Uerhuizinnen B VVoerendaal. Tel. 045-751718. porteen groot assort. antieke meubels. Technisch BurO Sora huur - taxatie - hypotheken^ Paralleweg Het vertrouwde adres voor al uw rollui- internationaal verhuis-en transport
AutoriiSChOOl Essers _r-T^ «

Drukkerij Greven B.V. c.V,, gas, water, sanitair, dakwerk, Z 15, Hulsberg. 04405-1707. ken of onderdelen, kunststof schroten
rtuiuiijaunuui cwcia —D\ M^rrrvf—nïïnwrrm^— Voor al uw handels-, reklame-en fam.- loodgietersw., kompl. badkamerinr. ... ~ . . . service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ Adres-Kissel 56 Heerlen 045-7259?'
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens ]üJÊ JE_\_\_\_W_\__\ m drukw. Drukk. Greven bv. Swee- Akerstr. 135 Kerkrade. 045-412442. NaayKenS WlaKeiaarSKantOOr Kerkrade. 045-413049.
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan 'T&f*' linckstr. 39, Brunssum. 045-252675. De Hesselleplein 22, 6411 CH Heerlen. ______________Sw"-nriTn-___________É
6 Landgraaf. 045-312736. ummmi u H. Wante installatiebedrijf Tei. 045-717910. Bemidd. bij aan- en Venetian Blinds b.v. MHBBSHWP
R rfpn nnnn kprl.rarip.Wp?t Rahvhni<; Pptra Drukkerij „Lanteem Heerlen 722506. Landgraaf 310977. verk- onr. goed, taxaties, hypotheken. zonweringskonstrukties, jalouzieën, _
?' ;" .* ~’

, "851
M r,' h tooih,rQ nm Uw adres voor alle fam.-, handels- en Voor al uw technische installaties op . n jnM markiezen en roll. in alu., staal + pvc. " DeCOrette Aug. V. WerSCh 4411687

u
Caumerstr 74 Lessen in Mer- Kwaliteit en service en betaalbare prij- verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg gas-, water-, sanitair- en c.v.-gebied LenderS Onroerend GOÖd Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416. Bongerd 19 Heerlen Tel 045-7135»cedes, Hondaiaut. Suzuki-motorTheone Adres: Kerkstra at 67 promenade 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, Tri behanh gordijn f, vloerbed*vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag. Brunssum. Tel. 045-252269. Heer|en Te| 045.213105 _nJTr~7 taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25 HBKT?r£JMHE kingen zonwering

Autorijschool Theo v. Bentum Baby Margo. Tel. 045-453307 ._ M^ ÊBSIKÊÊÊÊ VoerendaaL Tel 045"750612 ' "" T"Jzr
Rijles? Dan naar Bovag auto-+ motor- Het meest kompl. babywarenhuis v de WÊÊÊmÊmÊÊmmmm 'l ppnapre h u I irl NUM In.T.S. Reizen 045-271560 -f]r7T~l ~Z:i7.Zrm
rijschool Theo v. Bentum. Pers.auto laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15. „...„.._„-..,. lbbiwbi» u.e. uu wwwi Specialist in Amerika/Canada Reizen. F p»m:r.Kii»wen_Üfli_P
handgesch./autom. Galerijstr. 7 Ook ing. Kloosterraderstr. 14 Kerkrade. DlbeVO J. Diederen Schinveld F„Prniprpntr..m Mmli h«

Onroerendgoedmakelaardij 0.a.: aan- oHpeningstijd,0
H
peningstijd , ma..vrjjd van 9 00. "W/

H'broek. 045-217487. . m . ||mm . . on ..
b

.
m(i

. Hengelsportart. laag geprijsd. Grote Energieeen rum Mini b.V. en verk. bemidd ass. en taxaties, tf J vn Q >
n- r^..n_C o.^T Le COUCOU baby- en kindermode keuze dierbenodigdr../voeder! Voor de 24 UUr totalshop en tankserv. Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.
DeSiree LinüelaUT U45-Zl4/!l7 Raadhuisplein 7, Nieuwenhagen. tuin: potgr, mest etc 045-252275. Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755. - . .... HUbenUS Alad Reizen StadSWljnkelder BemS
Lokerstr. 16,6413 EN Heerlen. Erken- Landgraaf. Winkelcentr. .Op de Uw vloeibare energie-specialist. Franken Makelaardij O.g. Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a. Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-71763f
de autorijsch. Lesauto: Honda Integra. Kamp". Tel. 045-316171. PetßrS-AckermanS Dierenben. Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60 Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht, Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz. Ruim 500 versch. natuurzuivere w

Industriestr 51 K'rade-W 413262 Landgraaf. 045-318170. gespee. in winkels in geheel Limb. Ta- Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045- nen. Specialist in geschenkverpakk|ny

ÉiMUVJAHtnJÏÏTiM Stationstr 106 H'broek. 211841. Bak- _^^^M___mTT'nTr^_______________i Niesen Beheer, 043-211230/214471. 352871. Vraag gr. ons reisprogramma.
benodigdh., kunstm .bestrijd .midd. m^mW MiïMoo! Van WerSCh jm______m_W_____W_ .■ESSHDBHiIIII.i^^

Schadeherstelbedrijf Jo Koenen Bouwmachines Damoiseaux Knops dierenspeciaalzaak KEHO Keukens. Tel. 045-410669 Bemiddeling by aan- en verkoop, taxa- f^—~ vab Vga| |e| 04454.1993ï?ï SS 21MMFoL"P d
enS"- dSntó? Ind'ustrieteS de TeiteMo. en aquariumbenodigdheden, luxe Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De ties bemiddeling bij hypotheken, enz. RljWielzaak JanSSen & Zn. b.V. Verkoop van wegenbouwmach .«Jbroek. Tel. 045-215450. Focwa-lid. denkt! industrieterreri de Beitel iuö accessoires voor uw dier Geleenstr. zaak die alles in de hand heeft. Maat- Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234. verhoog uw sportieve kansen met een S eq, trilplaten, stampers, komp^ .

AutOSChade Hub V Well nwm.i«.uw-m«). 43 Heerlen. Tel. 712197. werk. Waar de klant nog koning is. " . :__.________ 2-wieler van Rens Janssen. 045- ren, luchthamers, steenbrekers, tril*8

Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek. HollanderS-NieUWSITia VerhUUr -— VOSSen Keukens LidANVK ■l^/.^Jif.lllHi'njiMJl 211486. Ganzewe,de 54-56, Heerlen. ven. transportbanden, onderdelen
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge- Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045- 3 iaar voll oarantie en service Glaspa- „„_,_ Bert RekerS TweeWl'elerS. r"V~l -étvoerd met Focwa-garantiebewus. 218888. Verhuur van materialen en leis Kerkplein 45, Eikenderweg 77, DUITIOnt BVVaaIS. 04454-2371 Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel fW JBPII

____________■ 111 IBH I I UMI .^.^ machines voorwet maken van een oprit üanSCentmm WeiSSCher Heerlen. Tel. 045-717555. Tentstraat 83 Sinds 1973 Maatwerk 045-726840. ' f'■IHHim__y______l______Mß en het bouwen van een huis. Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB - ... .. . _
in aluminium ramen, deuren, rolluiken, p.. .

Antnrontr Pnllaric Cnmnror ' start cursussen begin jan. en sept. BOSCn KeUKenSIUaiO A. tggen rolpoorten en tevens zonweringen. HljWieiZaaK BeCKerS ZonneStlldfO VoerendaalHUIUUMUr. ÜOliariS-CUropcar ■ainwifl.iiia;».!n?p Schinnen 04493-4343. Akerstraat Noord 160,6431 HR Hoens- Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel. 7nnnplmiir. 19y unnr f 7c. uitsiu!'Pers.auto's, pers.busjes, bestelauto's ■ broek. Tel. 045-213027. Levering _m_mmmr--T-rfST^mumm\ 04405-3422. tPnriX^
feVo4V5er725666' Schelsber9 45 Heer" Novater nandelsmiJb-v- JSM Bosch inbouwaPParatuur- mS/ÊÊLWBKLmÊÊÊ^ Raleigh Cycle-Center Helgers K 43%oerendaai 045-750471 ■Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. Ifoulfonfahriolf Rrniinc Hoiinon u i n u I.4«en ■nn Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
AutOD AutOVerhUUr Sittard BV Vertegenwoord. Feb-produkten voor BOUITianS BrunSSUITI euKenidör,eK DTüUnb nüIJIIUII Kaelen B.V. 04450-1454 252709. Raleigh Mountainbikes 625,- ■■■■mm i
Verh. van pers.auto's, bestelauto's, bouw en dak. Tel. 045-226663. Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en Verkoop - service - verhuur van motor- Sport- en stadsfietsen + reparaties.
busjes, kampeerauto's en autoambu- -~,,,,,,■,,,,,,,,,,,,,,,, schaven op maat. Losse verk. ijzerw. 2TOSSÏtJrMS4SS6aï ?flïï. \ zf?kettingen \TS ' fespreideb taling mogeli|k.
lance. leasing, long-rent en groepsver- ■'l:lll]ia,lMl'iM>lß''l'lilllNl„__P enz Uitgebr. adv. en gratis bezorgen. Mer 2"Str 60 Kerkrade °45 455633 houtbloksplijters - verhakselaars - N,JS van Bljnen brOlTimerS-rijWielen Ron Lenten. Tel. 045-32000/
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490- Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688. Aldorado / Bio BOSS bladvegers. Rijksweg 44 bulpen. Qaze||e Ra ax A|um ro || uiken kunstst. koz.

andStraat 58 Montfort- Diaboß-V- Snc-^S --- ' ■ * Giant * Peugeot * Vespa * pïch * deuren, garagepoort., parket, bi<
04744-2345. Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. -T2r—L 2^"^ " ■^■^■'H^a^iITTTTTTI Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen- en buit. zonw. Hoogstr. 45 Landg^
Veneken Autoverhuur ïï^n't^f^'^f 6 Be,tel 108 fl? .iSSIMaB Hoensbroek ""!! Molenber9-045-415292-
Personenauto 's, busjes, bedn.fsauto. Heer n̂ Tel 045"414151

Muvters Keukens b v "uur of ko °Pal uw mach,nes b" Jago Zonweringen 045-414270SeüTl,u^nH5 ef9Straat 60 gf(^__mimmn_m nTc h 'm Xnïï i m-^. """"«»b
RvV h n4 3635555

fflgßßg ? uikenen~r^iW\Z M%MJMMÈm EleCtrO Scheppers b.V. 216824. Praxis keukenafd. Heerier- Maastricht: Beatnxhav. 043-635555. _^/ stof raam met dubb. glas en r»
HaPPy Rent RPkreatifi B V Voor al uw instaflatie-, renovatie-, ser- baan 417750. Praxis keukenafd. K KXlt?hiMll4^' Maft linwn Tpl fltf 911U7 SchaesbergerS,r' 104 Kerkrade'
Voordelig Opel huren al voor f4B - TT" llNJmanS "^^n^,: 1 vice- en onderhoudswerkzaamh. Bleij- DSMstr. 5 Beek. 04490-71111. Dealer Bilzen. Maastnchterstr. 011-411485. Matll. LinSSen. Tel. U45-Z41587
o I 200 km vrij nel BTW + verz Verkoop' 7Ïm f

service Dethleff- erneidestr 31 Kerkra de. 045-453127. v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon- Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. tv Hfindr jks Tfi | 045-256371S.Lnhnrnprw HPPrfpn 7isn]n caravans Adres: Haefland 19 Bruns- net, Hacker, Goldreif, Kruse+Meinert. —[7\ V— - ,--,„, Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-, In- neilurißS>- ■""■ "^ tJ«
Valkenburgerw. 34. Heerlen. 718040. sum. 045-270388. , „, (/

,
L W_% ÊLU I water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. Past. Greymansstr. 18 Schinveld^0

■liLj|i'KjjiTrrnj m-im immnnMMnwM mwf mitmmnvuiuntm Plan Keukens b.v. mmmm^vnvrnm^Trw^mm werin9, rolluikenenkunststof ra

BJOVO Inter - auto " parts. Ruijters-van der Vloet Gevelreiniging O.M. 21 Gulpen Tel 0445°-2490 Firma Laven en Zoon Maya Stam-de Lang Zonweringsbedriji Salemink P
Carrosseriedelen, imitatie, orig., over- Kerkrade 045-418366. Heerlen 045- Kapstraal * voegwerk * impregneren * "T^MWï_r__'7^___» Wij verzorgen voor al uw feesten of re- Totale kosmetiek, minilift, figuurcor- Voor al uw zonweringsprobl. tic .
zet, sportaccess. o.a: Jamex, Zender. 223583. Aanleg van verwarming, gas Adres: Straatsburgerstraat 29 Heerlen. lHJ^^^y/jf cepties een piano of vleugel. Dr. rectie. Eindstraat 79 Schinveld. Tel. wij een oplossing. Belvauer 44
Locht 48E Kerkrade. 045-417888. "en sanitair Erkend AVOI-installateur Tel. 045-218777. I~^~*l L~*/ Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054. 045-255453. I wenhagen. 045-314132.



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Spoorloos per spookvliegtuig.
16.10 Mijn eerste keer. Programma

waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag:
Speelgoed.

16.35 8.0.0.5.! Kinderprogramma
gepresenteerd door Bart de Graaff.

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Kolen-
damp.

17.05 Buck Rogers. Serie met Gil Ge-
rard, Wilma Deering e.a. Afl.2: het
ontwaken, (herh.)

17.50 Nationale Ideeënbus. Pro-
gramma waarin uitvinders hun vindin-

gen tonen. Presentatie: Leo de Groot.
18.35 "" Countdown- Europe's No.

1 Rockshow. Popprogramma gepre-
senteerd door Wessel van Diepen.

19.25 Family Ties. Amerikaanse se
rie. Afl.: De papieren leeuw.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 "" Spijkerhoek. Nederlandse

serie met Adrienne Kleiweg, Wilfred
Klaver, Pim Peters e.a. Afl.2: De geld-
schieter. Gerard Verlinden heeft zich
na jaren weer gevestigd in zijn ge-
boortedorp. Zonder duidelijke reden
wil hij sponsor worden van motorcou-
reur Dirk-Jan. Huize Van de Akker
staat op zn kop als Wil en Rein dit
vernemen. Zij vragen zich af waarom

Gerard juist nu is teruggekomen.
21.05 Miami Vice. Amerikaanse serie.

Afl.: Verlos ons van het kwaad.
21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.35 ""In Concert: Level 42 at
Wembley. Registratie van een live-
concert dat de popgroep in 1987 gaf.

23.20 Pin Up Club. Erotisch program-
ma.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
°94<; Ar.~

Ma h Ratgeber: Prak,ische xVs:cnteloos tegenover geweld op vi-

!Sf° SHeute.
10'c? Die Reportage. Herh.H," Was bin ich? Herh.of5 Gott und die Welt: O Gott -
12 in das deine Pfarrer? Herh.
Wlï Kontraste. Herh.
1a n„ Pcrsoverzicht.;;-50-13.15 Heute.
ISon Tele*ekst-overzicht.
1S ne Ta9esschau.
Ski Sinna Moca " die Tochter des
M avenhalters. Braziliaanse serie.
«et Lucelia Santos, Rubens de Fal-

-1530 arcos Paul°' ea-
"Ju Eine Reise nach Polen. Docu-'entaire-serie. Afl.2: Der Tag in>schwitz.

16lü Sic Tfickfilmschau.Die Spielbude. Kinderprogram-

-17 of Ta9esschau.fcVff 'Eine U-Bahn auf Elba. Willy
arjiiowitsch, acteur. Portret t.g.v. zijn

18 2fiVer|aarda9-
IB3n Ia9essc"a"-
-18 r, Hler Und HeUtß-
cf2 Zirkus Humberto. Serie. Afl.:

19 SR hmterName-
2 0 On Pro9ramma-overzicht.2o"V? il^) Tagesschau.
,'* La Storia. Driedelige tv-film van
"jgi Comencinl. Met: Claudia Cardi-

W' Andrea Spada, Antonio Degli
pfniavi e.a. Afl.2: De onderduikers instralata willen net gaan eten alsuitse soldaten, die op zoek zijn naar
j. enstweigeraars, op de deur bonzen.
0|

~ J°n_e anti-fascisten kunnen door
ueraardse gangen ontkomen,

maar Ida's angst voor vervolging is er
groter door geworden.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Showgeschichten.
23.45 Bronk. Politie-serie. Afl.: Einla-

dung für einen Killer. Met: Jack Pa-
lance, Henry Beekman, Tony King
e.a. Uitgerekend op zijn vrije dag
krijgt rechercheur Bronk een alarme-
rend telefoontje. Er is een huurmoor-
denaar in de stad, die zijn wapen wel
erg opvallend met zich meedraagt.
Als de man, na te zijn opgepakt en op
borgtocht weer vrijgelaten, zelf ver-
moord wordt aangetroffen, weet
Bronk zeker dat zijn vrije dag naar de
maan is.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Christophe Malavoy en Nicole Garcia in 'Gefahr im Ver-
zug'. (Duitsland 2 - 22.40 uur)

TV-KANALEN,GOLFLENGTEN
vooït en CA|-a°°"ees

Kanalen zie schema exploitant

' * zwart wit programma
0 - stereo geluidsweergave
-pT = tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

Revisie
""erland 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: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
s'rh Zonen en dochters. Australi-p£ ne serie met Pat McDonald, Torn,?cnards, Rowena Wallace e.a.iih*n\)

1S an JukeBox'
ri"!~0 Soepel werken. Driedelige se-
(h he 3 (slot): Werken in crisistiJd-
o°° Candy Candy. Tekenfilmserieer de lotgevallen van een klein

Afl.9: Een heerlijke zon-
"2s De Smurfen. Tekenfilmserieaar de verhalen van de Belgische

Peyo. Vandaag: -Deninese reiziger; -Het mannetje vanmaan."50-17.40 Arme van het Groene«is. Vervolg in vier delen op de eer-er uitgezonden gelijknamige Cana-dese serie. Afl.l
18 on Nieuws-
18oc __k Tak- Animatieserie, (herh.)

"«» Merlina. Detective-reeks voorft' Af1" Di^anten bij het ont-£k^|t: Paul RiCOUf. Lea Couzin,
18 35 lv°Uve ca' <herh>
voor *"imaniaro. Nieuwsmagazinev|?vveXen" Presenta,ie: Manuela
l9moaona

Mode '89: Blikvanger. Mode-S?'"e' Ho°Wthema: Kantoorkle-g voor mannen en vrouwen; Actu-shirt'^SS6 m"8" "Het Greenpeace T
maand- o °en vrouw van de"Cl -^isaankopen in Kortrijk,waatreportage in Antwerpen. Pre-

sentatie: Ghislaine Nuytten.
19.25 Mededelingen, programma-

overzicht en paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Westduit-

se serie. Afl.: Op eigen risico. Met:
Günther Strack en Claus Theo Gart-
ner. Gerti Breuer verdenkt haar man
Lothar ervan haar te bedriegen. Voor
ze echter conclusies trekt wil ze abso-
lute duidelijkheid met het oog op haar
nog niet schoolplichtige kinderen..'.

21.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen, gepresenteerd door Herman van
Molle. Vandaag spelen Peter Van-
denbossche en Ronny Swiggens te-
gen Gino Huiskes en Ida Gerda Em-
mens.

21.30 Wie schrijft die blijft. Slaven in
New Vork. De drie auteurs Jay

Mclnerny, Brett Easton Ellis en Tama
Janowitz geven een beeld van hun
generatie en van de hedendaagse
Amerikaanse literatuur. Interviews:
Martin Coenen.

22.20 Nationale loterij: Trekking van
de hoge loten.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 So what...? Fragmenten uit

Jazz Middelheim 1987. Vandaag: Phil
Woods Little Big Band I.

23.15-23.20 Coda: Op het schoon
zingen van jufferAppelona Pijnbergs'
van Jan Luyken.

" Günther Strack in 'Een
zaak voor twee. (België/TV

1 - 20.00 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.45 Die Geschwister Oppermann.

Tweedelige tv-film van Egon Monk
naar de roman van Lion Feuchtwan-
ger. Afl.l. Met: Wolfgang Kieling, Ro-
selZeen, Till Topf, e.a. In de beginja-
ren dertig krijgt de familie Oppermann
problemen met de nazibeweging in
Duitsland.

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Wind in den Weiden. Poppen-

spel. Afl.: Der Frosch einmal sprach-
los.

16.20 Logo. Kinderprogramma.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.: Der
Kraftprotz.

16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-

tualiteiten en amusement.
17.40 Matlock. Serie met Andy Grif-

fith, Nancy Stafford, Kari Lizer, e.a.
Afl.: Der stumme Zeuge. (om 18.15
uur onderbroken voor lottotrekking
A.)

18.54 Lottotrekking.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" P.I.T. - Pop aus Germany.

Peter lllmanns Treff. Muziekmagazi-
ne.

20.15 Studio 1. Actualiteiten. Van-
daag: 1. Beschermde diersoorten. 2.
Extreem-rechts in Zuid-Afrika. Pre-
sentatie: Olaf Buhl.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Serie met William Conrad, Joe
Penny, Alan Campbell, e.a. Afl.: Lau-
ra.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Der liebe Gott - wie

sieht er aus? ...wie Mann und Frau.
Documentaireserie over het gods-
beeld van mensen.

22.40 Gefahr im Verzug. Franse
speelfilm uit 1984 van Michel Deville.
Met: Christophe Malavoy, Nicole Gar-
cia, Michel Piccoli, e.a. Een jonge
musicus wordt gitaarleraar bij een fa-
milie en raakt verwikkelt in allerlei in-
triges die tot moord leiden.

00.20-00.25 Heute.

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90.9 mH2
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
OmroepLimburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19 00) - FM 6 en
33 (88.9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Met: Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Caro-
line en Allison worden in een onge-
makkelijk verbond gedrongen.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. Met o.a. de

basketbalwedstrijd Racing Mechelen- Milaan. Commentaar: Louis de Pels-
maeker. Aansl.: Verkeerstips.

België/RTBF 1
15.30-16.45 Schooltelevisie. 17.15
Nouba nouba, met o.a. ALex, La souris

motorisée, Graphoui en Le petit vampi-
re. Herh. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd - informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, regio- 1
naai programma. 19.30 Journaal. 20.00i
Festival dv cinéma de Bruxelles. 20.05
Au norn de la loi. Juridisch magazine. |
21.10 Chouans, 4-delige serie. Afl.2. j
22.05 Coup de film, filmmagazine. Pre- j
sentatie: Terry Focant. Aansl.: Uitslag j
Nationale Loterij. 22.25 Cargo de nuit.
Europees magazine. 23.05 Laatste i
nieuws. 23.35-23.45 La pensee et lesihommes.

TV5
16.10 Agence interim. 16.30 Bonjour,
bon appétit. 17.00 Récréation. 17.30
Des chiffres et des lettres. 18.00 Les
Cinq dernières Minutes. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 La Suisse insolite. 21.05
Musique classique. 21.30 Page 88.
22.00 Journal télévisé. 22.35 Drupka.
Verenigde Naties. 23.00 Continents
Francophones. 23.30 On a marche sur
la lune. 00.10-00.40 Papier glacé.

programma's woensdag televisie en radio

Nederlan 1
I EO

"00 Vrouw zijn. Tv-magazine voor
lO_Kn'Presentatie: Paulien Lens."■«M1.00 TV-Fruitmand. Program-na met geestelijke liederen. Presen-
-13 SiHeleen van Djik-
t'u L

05 Nieuws voor doven en
15 00 °renden-

" ° Het hart. Gesprekken op straat
1sOV,enr God. (herh.)

""»" Als winkels ver weg zijn. Korte
detiadese film- Een chauffeur veran-
stuk

met Zin vrouw en kinderen een
* ondoordringbare woestenij in

l55^ VDUch,baar stuk bouwland.
ten Ronduit-,Tiuziek. Hoogtepun-

H in p»n de af9elopen jaren.
ka k na*uur van Noord-Ameri-
**■ Natuurserie. Afl.: Leven onder de,

l6°PPervlakte.
Hpf l-assie- Amerikaanse serie. Afl.:et ondernemende katje. Lassie
qp u kennis met een poes die jon-y=n heeft gekregen. Een van die jon-

-1700 'ivWel erg ondernemend.
ürZ. kan no9 meer b'J- Kinder-

-17 30 mma' <herh>174? Journaa'-
t,9,T" 1800 Tijdsein-Buitenland. Ac-

-18 3otenrubriek-fhn? Jody en net hertejong. Teken-"mserie. Afl.: Het eten vergeten. Juf-uw Saskia heeft een nieuwtje
19rwmee n'ef iedereen even blij is.
19 ir Journaal-n* R°nduit Radar. Jongerenma-

l' Interviews met be-
! 9

e
5
nde Nederlanders.

ri'e a CamPbells- Canadese se-. _Afl.: De zwerfhond. John is de
„te maatjes met een zwerfhond die

verdacht wordt schapente heb-

-" 9edod. Tijdens een achtervolging
roo _ Jonn 9ewond en moet geope-

worden.
2q s" ''Jasein. Actualiteitenrubriek.

Din mens: een unieke schep-
2lr 9- Documentaire.

00 Muzikale ontmoeting. Geva-

rieerd muziekprogramma. Presenta
tic: Wim Pols.

22.30 Journaal.
22.40 Het zwaard van de Islam. En-

gelse documentaire over de funda-
mentalistische moslimbeweging.
Afl.2 en slot.

23.10-23.45 Toren van Babel. Dis-
cussieprogramma n.a.v. Het zwaard
van islam.

" Pim Peters, Andrienne Kleyweg en Wilfried Klaver in
'De Spijkerhoek'. (Nederland 2 - 20.29 uur)

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes. 19.30
Journaal. (Met simultaanvertaling in
gebarentaal). 20.00 Challenge. Sport-
magazine. 22.00-22.50 La cité sans
voiles. Serie. Afl.: Cris dans le vent.

Duitsland 3 West
09.10 Sesamstraat.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 28. Herh.
17.35 Teletekstoverzicht.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 2.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Gesucht - gefunden.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Eff-eff : Freizeit und Fitness.
22.30 Rückblende: Zweite evangeli-

sche Denkschrift gegen Hitlers Kir-
chenpolitik. Documentaire over een
kerkelijk memorandum tegen de NS-
ideologie 50 jaar geleden.

22.45 Purple Haze. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van David Burton
Morris. Met: Peter Nelson, Chuck

McQuary, Bernard Baldan e.a. Mei i
1968 in de VS. Matt Caulfield wordtl
op marihuana betrapt en moet zijn;
studie rechten staken. Thuis bij zijn;
ouders in de Midwest kan hij niet in ;
het kleinburgerlijke milieu aarden en ;
zoekt hij de zelfkant van de maat- j
schappij op. Herh.

00.18-00.23 Laatste nieuws.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Schooltelevisie. Maar niet

heus. Afl.l. (herh.)
09.30-10.00 Leven in de Gouden

Eeuw. Afl.l.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe: Kennis is

macht, (herh.)
18.30 De jaren dertig. Les 6.
19.00 (TT) Het Klokhuis. Afl.: Red-

dingboot.
19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. gevarieerd magazine.
19.46 Staatsloterij. 1e trekking.
20.00 (TT) Journaal.
20.29 ■ Pinter-cyclus: De butler. Tv-

spel van Harold Pinter naar een ver-
haalvan Robin Maughan. Beeldregie:
Joseph Losey. Een rijke jonge Brit
wordt zo gemanipuleerd doorzijn but-
ler dat zijn verloving uitraakt. De jon-
ge man ontslaat de butler. Als zij el-
kaar opnieuw ontmoeten, blijkt dat de
butler weer in staat is - en nu voor-
goed - de jonge man in zijn ban te
krijgen.

22.30 Journaal.
22.45 Studio Sport.
23.10-23.15 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Radio 1

radio(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA
Radio I Woensdageditie. (7.30
Nws.) 12.56 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14 06
Binnenl. Zaken. 14.30 TROS Klan-
tenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook al weer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederlandse Licht Muziek. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag... donderdag

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18.54 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-700 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.04 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-

* time. 9.04 Muziek motief. 10.04 Ex-presso. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronllonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 De Wereldontvanger. 21.03
Het front. 22.03 La Stampa. 23.03-
-0.00 Stompin.

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

Les 2.
09.00-11.00 Schooltelevisie.
10.40 Tips voor werkzoekenden.

Herh.
16.30 Musikinstrumente und ihre

Geschichte. Serie. Afl.: Die Mandoli-
ne.

17.00 Avec plaisir. Cursus Frans
(deel II). Les 14.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 2. (herh.)

18.00 Sesamstraat.
18.29 Moonfleet. Britse zesdelige se-

rie naar de gelijknamige roman van
John Meade Falkner. Met: David Da-
ker, Adam Godley, Hilary Mason e.a.
Afl.: Auf der Suche nach dem verlore-
nen Glück.

18.56 Het Zandmannetje.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Schlag licht.
20.10 Agatha Christie: Miss Marple.

Britse misdaadserie naar de romans
van Agatha Christie. Afl.: Die Schat-
tenhand. (deel 1).

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Polichia: Abenteuer Museum.
22.00 Output. Nieuws over weten-

schap en onderzoek in Rheinland-
Pfalz.

22.15 ■ Die Beichte ihres Lebens.
Franse speelfilm uit 1949 van Yves
Allegret. Met: Simone Signoret, Ber-
nard Blier, Jane Marken e.a. Met
zware verwondingen ligt Dora na een
auto-ongeluk in het ziekenhuis. Als ze
in leven blijft dan zal ze voor de rest
van haar leven verlamd blijven. Aan
haar bed zitten haar moeder en haar
veel oudere echtgenoot Robert. In
een van deweinige momenten, dat ze
bij bewustzijn is eist ze van haar moe-
der dat Robert alles vertelt over de ijs-
koude berekening waarmee zij met
hem in het huwelijk trad. (herh.)

23.30-23.35 Laatste nieuws.

SSVC
12.45 Children's SSVC.
12.55 Puddle Lane.
13.10 Physical Pursuits.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours.
14.50 Heirloom.
15.15 Take the High Road.
15.40 Children's SSVC.
16.00 He-man and the Masters of

the Universe.
16.20 Tumbleweed.
16.35 What's that noise?
17.05 Supersonic Sky Writers.
17.30 Blockbusters.
17.55 Prove it.
18.20 Emmerdale Farm.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life.
19.25 Coronation Street.
19.50 Des O'Connor Tonight.
20.40 Executive Stress.
21.05 Game, Set and Match.
22.00 News and Weather.
22.30 Clive James Postcard from

Rio.
23.25-01.15 Sportsnight.
mmm ——^—■^—■ ■■■--■■ i ii-

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.40 Te Deum Lau-
damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Noordelijk Fil-
harmonisch Orkest 0.1.v. Thomas
Sandering m.m.v. Mark Lubotsky.
viool. 11.30 Bruno Leonardo Gel-
ber, piano. 12.00 C.Ph.E. Bach
herdacht (19). 12.20 Promenade:
Werken van Hummel. 13.00 Nws.
13.02 Lunchconcert. 14.00 Songs
of praise. 14.30 Solisten 1988: Ja-
mes Lancelot, orgel. 15.00 In de
kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. 20.00 Nws.
20.02 Het Residentie Orkest 0.1.v.
Voel Levi m.m.v. Chio Liang Lm,
viool. 22.00-0.00 Voor het stil wordt
en wat later.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
9.00 Nws. 9.02 NOS sportief 9 25
Waterstanden 9.30 De passie voor
een land 10.00TROS Postbus 270- Mieke Telkamp. 11.00De duvel is
oud. 12 00 Nws. 12.05 Het oog van
de naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 Wijzer op 5.
15.00 Meer over minder. 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Huiswerklijn. 17 40 Basisco-
de 3. 17.45 Postbus 51. 17.55 Me-

ded. en Schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 TROS Kinderforum.
18.20 Uitz. van de PPR. 18.30
Tempo Doeloe. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers. 20.30 Roek-
school 11. 21.00 Latijn. 21.30 <?a
va? 22.00-22 30 You're welcome.

Sky Channel
05.30 European Business Channel.
06.00 Good Morning Scandinavia.
07.00 The DJ Kat Wake-Up Club.
07.05 The DJ Kat Show.
07.45 Paris to Dakar Rally Report
08.00 CiscoKid.
08.30 The Littles.
09.00 Countdown.
10.00 "" The Coca Cola Eurochart
Top 50.

11.00 "" Soft and Romantic.
12.00 Another world.
13.00 Canon Fashion TV.

13.30 Ask Dr. Ruth.
14.00 Ritters Cove.
14.30 Starcom.
15.00 "" Pop Formule.
16.00 The DJ Kat Show.
17.00 Gidget.
17.30 I dream of Jeannie.
17.57 The Uniroyal Weather Report.
18.00 The Ghost and Mrs. Muir.
18.30 Fluppy dogs.
19.30 The House across the Bay.

Film.
21.08 The Uniroyal weather report.
21.10 Shell International Motor

Sports 1988.
22.10 Ford Snow Report.
22.15 Shell Int. Motor Sports 1988.
22.30 Thailand Panorama.
23.00 "" New Music.
23.20 Paris to Dakar Rally Report.
23.35 Thailand Panorama.
23.57 The Uniroyal Weather Report
00.00 Alan Davie.
00.05 New Music.
01.00 Guitarra (3).
01.30 Playing Shakespeare (6).
02.30 National Gallery (11).
03.00 Landscape Channel.

STA 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Das Fahr-
rad. 09.35 Jackie und Jill - Die Baren-
kinder vom Berg Tarak. Afl.: Reise in
die grosse Stadt. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05General Hospital. Afl.: Der Sege-
lausflug. 10.50 Titetip Natur. 11.00 SAT
1 Bliek. 11.05 Balduin, der Ferien
schreck. Frans/Italiaanse komedie uit
1967van Jean Girault met Louis de Fu-
nès, Claude Gensac, Franpois Leccia
e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00 Ihr Horos-
kop. Aansl.: Programma-overzicht.
14.05 Dr. Dolittle. Afl.: Dr. Dolittle und
dasKaninchen aus dem Hut. 14.30 Die
Cowboys. Afl.: Das letzte Signal. 14.55
Der Goldene Schuss. 15.05 General
Hospital. Afl.: Abschiedsparty für Jere-
my. 15.50 Teletip Gesundheit. 16.00
Mem Freund Taffdi. Afl.: Das Ehrenwórt
eines Mannes. 16.25 Der Goldene
Schuss. 16.35 Die Leute von der Shiloh
Ranch. Afl.: Todesurteil für Trampas.
17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Bezaubernde
Jeannie. Afl.: Der beste Ehemann.
18.15 Das Glücksrad. 18.45 SAT 1
Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aansl. Pro-
gramma-overzicht. 19.10 Hotel. Afl.:
Seitenwechsel. 20.00 SAT 1 Bliek.
20.10 Spenser. Afl.: Kampf ums Gan-
ze. 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Das Gold
von Sam Cooper. Italiaans/Duitse wes-
tern uit 1967 van George Holloway met
Van Heflin, Gilbert Roland, Klaus Kinski
e.a. 23.00 SAT 1 Bliek. 23.10 Walzer
der Toreros. Engelse filmkomedie van
John Guillermin met Peter Sellers,
Dany Robin, John Fraser e.a. 00.50-
-01.00 Programma-overzicht.

3 SAT
14.15 ZDF Musikkanal. Met zeer geva-
rieerde muziek. 17.20 Heute Abend in
3-sat. 17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal.
17.30 Pinocchio. Afl.: Die hinterlistigen
Wiesel. 18.00 Bilder aus Deutschland.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Das Dorf an der Grenze. Afl.: Karnten
1948-1960. 20.55 Kennwort Kino. Afl.:
Die Erben der Gewalt. Film uit Zuid-Ko-
rea. 21.45 Kulturjournal. 21.53 Sport-
zeit Nachrichten. 22.00 Zeit im Bild 2.
22.20 Spektrum: Versunkene Arbeits-
welten. Documentaire. 23.05 Begeg-
nungen: Die sieben Leben des Dr. B.
Een portret van deze joodse arts uit
Mattenburg. 23.50 3sat-Schlagzeilen.

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,
15.02en 16.02Kort nws. 17.02 Re-
gionaal weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17 25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kort
nws. 18.05-18.07Aankondigingen.

BRT 2
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 1000 Nws. 10.03
Het schurend scharniertje. 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.)

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade. 15.00 Café-Konzert.
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-
sik-Express. 20.05 Zwischen
Broadway und Kudamm 21.00 Mu-
sik zum 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. Afl.: Die

Laserkanone. Herh.
10.15 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. 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 Kündigung. Herh.
12.30 Klassik zu Mittag. Met hetRTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Mask. Tekenfilmserie. Herh.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie. Afl.4.
14.10 Knight Rider. Amerikaanse se-

rie. Herh.
15.00 Der Chef. Amerikaanse serie.

Herh.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTLAkuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

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

se serie. Afl. Ein neues Leben.
17.25 ■ Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.3: Die Rückkehr zur Erde.
17.55 RTLaktuell.
18.00 Ihr Auftritt, Al Mundy. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der grosse Zaube-
rer. Herh.

18.45 RTLaktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Gefahr für die Ce-
tacean.

20.00 Weerbericht.
20.10 Operation Vietnam. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Befehlsweigerung.
21 .05 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,

Prozesse. Amerikaanse serie. Afl.:
Zahneputzen nicht vergessen.

22.00 RTLaktuell.
22.25-23.40 Die schwarze Serie bei

RTL plus: Lorfou. Franse speelfilm
uit 1986 van Daniel Duval. Met: Niels
Arestrup, Daniel Duval, Charlotte
Very, e.a. Angelo en zijn bendeleden
opereren vanuit een oude boerderij in
Lorfou. Tijdens een overval op een
supermarkt doodt de politie twee ben-
deleden. Angelo en zijn vrienden
moeten onderduiken, maar nog een-
maal willen ze naar Lorfou. Daar wor-
den ze echter opgewacht...

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix. Entertainment met elk

uur (tot en met 16.30 uur) World
News.

16.30 Hot Line. Live show met o.a.
quiz, muziek, animatie en humor.

18.30 Captain Power.
19.00 Wanted Dead or Alive.
19.30 Kate and Allie.
20.00 Not just another affair. Film.
21.45 World News in Engels, Duits en

Nederland.
22.00 Benny Hill.
23.00 The professionals.
00.00-03.00 The Mix. Entertainment.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15Wunsch-
kasten. 7.30 Regionalmagazin.
7.45 Veranstaltungskalender. 8 10
Presseschau. 8.30 Für die Krarv-
ken. 9.00 Regionalmagazin. 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: Lieder, Chansons
und Folk. 15.00 Nachmittagsstudio.
16.05 BRF-Intern. 18.00 Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell. 18.40^
20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Tref) nach
elf' 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00Musikduell.
17.50 Sport-Shop. 18.00 Musik-
duell 19.00 Prima. 20.00-1.00 Ein
junges Musikprogramm.
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Forse toename aantal museabezoekers in regio Heerlen

Kasteel Hoensbroek
landelijke topper

" Het Heerlens stadhuis
stond gisteren voor de af-
wisseling eens van de
buitenkant onder druk.
Met gebruik van hoge-
drukspuiten kreeg het ge-
bouw een fikse schoon-
maakbeurt. Dat was
hard nodig ook.

Foto: DRIES LINSSEN

Gemeentehuis
'onder druk'

Bloed

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Zelfs op de stoep
voor het politiebureau is je fiets
niet meer veilig. Tot die ietwat
onaangename constatering,
kwam de receptioniste van de
Brunssumse politie gistermid-
dag.
Een 27-jarige Brunssumse nam,
na wat zaken op he.t politiebu-
reau geregeld te hebben, de
mooie omafiets van de receptio-
niste die in eenrek bij de uitgang
stond, moeiteloos mee.
De receptioniste zag het gebeu-
ren en riep direct een patrouille.
te hulp. Die wist de dame met de
gestolen fiets op te snorren en
bracht het vehikel en de dieveg-
ge terug naar het bureau.
De Brunssumse kreeg een waar-
schuwing en mocht weer gaan.
Twintig minuten later zat dezelf-
de vrouw echter weer op het po-
litiebureau, nadat ze door een an-
derepatrouille was opgepakt. Nu
had ze een diefstal gepleegd in
een supermarkt in het centrum
van Brunssum. De politie heeft
haar toen wat langer vastgehou-
den.

BRUNSSUM - Op het kruispunt
Verlengde Kennedylaan - Merkel-
bekerstraat in Brunssum vonden
gisteren twee aanrijdingen plaats, 's
Morgens om acht uur botste een
fietser tegen een auto en 's avonds
om acht uur knalden twee auto's te-
gen elkaar. De materiële schade bij
de aanrijding in de avonduren is
aanzienlijk. Een auto moest met de
takel worden weggesleept. Per-
soonlijke ongevallen deden zich
niet voor.

Twee aanrijdingen
op een kruispunt

Aantal doorrijders na ongeluk stijgt

Politie Brunssum:
agressie neemt toe

Horeca Heerlen
bijt van zich af

'Afblazen carnavalsfestijn is niet onze schuld'

Van onze verslaggever

HEERLEN - Kasteel Hoensbroek heeft in het afgelopen jaar een
recordaantal bezoekers getrokken. Er stapten 51.506 mensen over
de historische drempel van dit grootste kasteel tussen Rijn en
Maas. Daarmee behoort dit kasteel tot één van de best bezochte
van Nederland. Alleen het Muiderslot scoort soortgelijk.

Waren het er toen nog 16.494, het af-
gelopen jaar steeg dit aantal tot
20.0027.

Ook de bezoekersaantallen van de
andere musea in Oostelijk Zuid-
Limburg zijn in 1988 opnieuw hoger
dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt
uit de jaarcijfers van de verschillen-
de musea. Het Thermenmuseum in
Heerlen kende een toename van 25
procent (totaal 35.000) terwijl het
Mijnmuseum in Kerkrade het tot
twintigduizend bracht. Bij Sterren-
wacht Hercules tenslotte steeg het
bezoekersaantal in 1988 met ruim
tweeduizend tot 10.500.

Sterrenwacht Hercules in Heerlen
tenslotte kende een stijging van het
bezoekersaantal van zon 2.500 per-
sonen. In 1987 kwamen er rond de
8.000 bezoekers, in 1988 waren dat
er 10.500. Ook woordvoerster Soere
is van mening dat de exposities het
bezoekersaantal beïnvloeden.Bij de
sterrenwacht bleken vooral de ten-
toonstellingen, waarbij de bezoeker
zelf iets kon doen, een groot succes
te zijn.

Bij het Thermenmuseum nam het
bezoekersaantal met 25 procent toe.
Ruim 35.000 mensen passeerden de
poort. Vooral de buitenlandse be-
langstelling voor de geschiedenis
van het Romeinse badhuis was het
afgelopen jaar groot. Een woord-
voerder sprak over een 'sterke toe-
name. In '87 bezochten 2.254 bui-
tenlanders het museum, in 1988 wa-
ren dat er 3.822. Een toename dus
van 1.568. Ook de (zon-)dagen dat er
vrij entree was, bleken veel mensen
te trekken. Voornaamste bezoekers
waren dan gezinnen.

lis er eVen bloedserieus. Want
be[r 9e"iorreld wordt aan de
id^^baarheid van deze re-
Bere«e' n beginnen we te stei-

C&aar deze uitval?
ie „7'Wettig lezer twijfelt aan
foto I id van het bloed °P de
hoi' a-'pcJopen week, van de op
P.iB|K aaen topdraver 'Zappa
iou J ■ l^ de donkere kamer
liet hi Zo houdt menigeen vol -t)e cd zijn ingekleurd.
Ber , aarheid bijkleuren is onze

Bovendien bloedde de
kle-.^'/uoJop. Waar hij stond,
lHern Het asfalt rood-
feleUr aaad, misschien was de
ianlSshakering wat licht. Van-Cpde twijfel.

Al twiJfel wea te nemen:
L^ aan een foto (Dries Lins-
m ' lüelis^aar zwart-wit, van
mriJd ZaPPa Flight. Ter-
Ne/ir dierenarts devleeswond
baa en stalhulp Joep hethoed i Vasth°udt, stroomt het
KCk' tongs het paardebeen.Woed, uiteraard.

Volgens directeur Jan Finger van
het Mijnmuseum in Kerkrade is de
stijging vooral te dankenaan de lan-
delijke actie 'Nederland museum-
land'. „Daarnaast bepalen de expo-
sities ook de hoeveelheid bezoe-
kers. Bij ons was de Carboonroute
in het Wormdal een groot succes",
aldus Finger. Bezoekers konden bij
het museum een routekaart kopen
waarna zij aan de hand van die be-
schrijving een aantal bezienswaar-
digheden in de omgeving konden
bekijken. Het Mijnmuseum trok bij-
na 4.000 bezoekers meer danin 1987.

Buitenlanders

Volgens woordvoerder Cees Roos
van Kasteel Hoensbroek is het hoge
bezoekersaantal een rechtstreeks
gevolg van het grote aantal (interna-
tionale) exposities dat in het kasteel
gehouden wordt. „Bovendien heb-
ben we na de renovatie van 1987 het
kasteel her-ingericht. Kennelijk
sprak dat de mensen aan. Daarnaast
zijn we, naast kasteel Limbricht, het
enige kasteel in Limburg dat open is
voor het publiek," aldus Roos. In
1987 kwamen er ruim 43.000 bezoe-
kers naar het kasteel.

" In het voorbijgaan langs
de talloze wegkruisen, zoals
hier in Übachsberg, komt al
snel de vraag op of het cor-
pus hier hangt ter herinne-
ring aan een noodlottig on-
geval, of dat Christus hier
hangt om het landschap en
zijn bewoners te bescher-
men. Over de bomen, al zijn
ze nog zo kaal, hoeft God
zich wat minder te bekom-
meren.

Foto: DRIES LINSSEN

Beschermheer
ren dat er in 1986 nog 96 in het jaar
daarna steeg het aantal al tot 103 en
in 1988 waren dater 125. „Misschien
dat het iets te maken heeft met on-
verzekerd rijden of zoiets dat men
doorrijdt na een aanrijding, maar
we vinden deze ontwikkeling erg
vervelend."

Van onze verslaggever

BRUNSSUM -De Brunssum-
se politie contstateert naar
aanleiding van de jaarcijfers
over 1988, dat de agressiviteit
toeneemt. Er worden meer
mensen bedreigd en mishan-
deld. Er wordt ook meer ge-
weld gebruikt bij overvallen.
Meer agressie valt ook te be-
speuren bij aanhoudingen, als
bijvoorbeeld een bloedproef
genomen moet worden.

Inbraken
Het aantal inbraken dat in Bruns-
sum gepleegd werd bedraagt 1532.
Dat getal is ongeveer gelijk aan de
twee jaren ervoor. Er worden wel
minder auto's in Brunssum gesto-
len dan bijvoorbeeld in 1986. Toen
gingen er 109 auto's zonder recht-
matige eigenaar aan de haal, in het
afgelopen jaar waren dat er nog
maar 57.

„We merken gewoon dat de mensen
sneller agressief worden als ze met
ons in contact komen, maar ook in
andere situaties," aldus een woord-
voerder van de Brunssumse politie.

Pizza (1)
9eKünPP Gen He/c, een verstild
e^ £ in Voerendaal, woedt
?aooJ_.renru2ie tussen een P*2"fret en een t>arke?is/okker.i^Jt-eningsverschil ligt inmid-
bQn °Pen en bloot bij de Raad
*Qr|c e- Want daar 2°efct de
\%rh nshouder ziJn gelijk. Hij
*Va I}amelijk dat het weggetje
"rach7 Wordt geblokkeerd door
Ua n tauto's die etenswaren
Win an afvoeren bij buurman
üjn reek die in pizza's doet. In
iou ,D°erderij in Op gen Hek
*er 3* volgens de varkensfok-
-9erls 2a s bakken, die vervol-
r lchfan de man worden ge-

p,tn ziJn restaurant Cana-
in Brunssum. In 1988 werden 44 gevallen Van mis-

handeling bekend in Brunssum (in
1987 nog 30). Van de 23 aanrandin-
gen, verkrachtingen en overige
sexuele misdrijven werd bij zeven
gevallen een dader gevonden. Het
aantal bedreigingen steeg van 4 in
1986 naar 9 in 1987 en 12 vorig jaar.
Het aantal pogingen om iemand het
leven te nemen steeg van 3 in 1987
naar 5 vorig jaar.

Een fikse stijging vertoont het cijfer
van het aantal winkeldiefstallen.
Van 92 in 1986 naar 110 in 1987 en
vorig jaar zelfs 193 gevallen. „Dat
komt voornamelijk omdat veel win-
kelbedrijven bedrijfsrecherche heb-
ben. In het overgrote merendeel van
de gevallenis er dan ook sprake vn
aanhoudingen door het bedrijf zelf
waar dan de politie bij geroepen
wordt."

Stijging

Vuurwapens
Het aantal in beslaggenomen vuur-
wapens bedroeg vorig jaar 26 die bij
13 verscl .illende personen werden
gevonden. Aan harddrugs wist de
Brunssumse politie 644 gram te ach-
terhalen, waarvoor 16 personen
werden aangehouden.

Daling
De criminaliteitscijfers van 1988 ge
ven in het algemeen een daling aar
ten opzichtevan 1987. In dat jaarre
zen de cijfers de pan uit. Het afgelo
pen jaar is er een normalisatie opge
treden en vertonen de cijfers, op en
kele veelal hierboven genoemde uit
zonderingen na, het niveau var
1986.

Ronduit vervelend noemt de politie
het feit, dat steeds meer weggebrui-
kers na een ongeval doorrijden. Wa-

Pizza (2)
\^Q.nJ ,ens de mondelinge be-
'e bjt *na biJ deRaad van Sta-
(te B da* het verbreden van
ttt.e rt wan de toegangsweg
W Pr°°teTnen waarschijnlijk
'iiew 2al nemen. Van Beek is
<to. t e echter niet bereid, om-
lüifK 1^71 buren niet de garantie
\er

n °even dat er daarna niet
9ens Beklaagd wordt. Overi-
de 0?

20u het best meevallen met

*° stpfw'ast van devrachtauto's,
eefc u raadsman mn an

te9erj natuurlijk /el toerd
profeen door de uarkens-

i)Qn
d februari komt de Raad

met zijn oordeel.

Pizza (3)
Bet, , nog even gebeld met de
"indr Pizzabakker. En die
'iet, dat ziJn boze buurman
iocia e' er9 bruin bakt. „Weet u
'je0

"-et conflict eigenlijk om,
e wonnen is? Omdat ik protes-

k^ ns %aen de driehonderd var-
Ofst e°P nog geen vier meter

'l°fcfr nd van mijn slaapkamer
9en " Als ze aan hun kettin-
n et ranimelen, lijkt mijn huis
U> e(p

eeTi ,sP°okhuis. Toen ik liet
Op r\\ varkens toch altijd
hlnn 10° meter van een wo-
U)a„9 "toeten worden gehouden,
ÜQj ,tnfeite de beer los."
Va niJ ttluis pizza's bakt, vindt

i|bttfcf Keefc een lachtertje. Die
fW 3 ter P'ekke in Bruns-

Daarnaast verzette de Heerlense ho-
reca zich tegen de grote opzet van
het feest. „Er kunnen in die garage
zon 4 a 5.000 mensen. Als die ook
echt zouden komen, zit er geen
hond meer in de cafés in de binnen-
stad. Als De Winkbülle nu hadden
gezegd, dat ze maximaal zon 1.800
mensen zouden toelaten, ja wie
weet?"

Hij komt op dat getal omdat er in de
schouwburg, waar dit soort feesten
in het verleden werden gehouden,
zon 1.800 carnavalisten gingen. Hij
heeft ook kritiek op het late bekend
worden van de plannen. „De Wink-
bülle wisten toch al begin verleden
jaar dat de schouwburg niet be-
schikbaar zou zijn. Waarom dan zo
laat gereageerd? Nu was er eigenlijk
geen tijd om rustig te onderhande-
len." Openbare school

Ubach over Worms
eind '89 gereed

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De
Kerkraadse archi-
tekt Duijsens zal bin-
nen enkele weken de
eerste tekeningen
klaar hebben voor de
nieuwe openbare ba-
sisschool in Übach
over Worms. De op-
levering van het
schoolgebouw
wordt in december
1989 verwacht. Van-
af augustus tot die
tijd worden de leer-

lingen ter plekke on-
dergebracht in nood-
lokalen.

Eerder is gebleken
dat ruim 25 procent
van de ouders in
Übach over Worms
de voorkeur geeft
aan een openbare
school. Deze zal ko-
men bij Jennewegs-
ke/de Gank. Op 15
februari zal de nu
nog onbekende di-
recteur benoemd

worden.
Er wordt uitgegaan
van een 8-klassige
school, met plaats
voor uitbreiding tot
twaalf klassen. Want
het is mogelijk dat in
de jaren negentig
nog gebouwd gaat
worden in die buurt.

Overigens zal de
school in het begin
slechts vijfklassen
groot zijn. Zodra een
directeur gevonden
wordt, zullen voorlo-
pig twee leerkrach-
ten aangenomen
worden. Eind fe-
bruari is deeerste in-
formatieavond voor
de toekomstige
ouders.

" Jo Hundscheid, voorzitter
afdeling Heerlen van Horeca
Nederland.

Foto: WIM KUSTERSWantrouwen
Verder heeft volgens de afdelings-
voorzitter het 'forse wantrouwen
meegespeeld datveel Heerlense ho-
reca-uitbaters in de loop der jaren
tegen de gemeente Heerlen hebben
ontwikkeld. Dat wantrouwen is ge-
stoeld op het feit dat in de ogen van
de Heerlense horeca het gemeente-
bestuur er maar niet in slaagt hetpa-
racommercialisme (bijvoorbeeld
'Herrensitzung' in een gesubsi-
dieerd Corneliushuis) aan te pak-
ken.

Hij erkent wel dat er eigenlijk geen
geschikt alternatief is voor CantonHundscheid zei gisteren dat er best

Garanties

Van onze verslaggever

HEERLEN - Horeca Heerlen
voelt zich niet in het minst
aangesproken door de kritiek
vanuit stadscarnavalsvereni-
ging De Winkbülle en haar
aanhang. „Het is niet onze
schuld dat het feest in garage
Canton Reiss niet doorgaat.
De 'zwarte piet' die men ons
nu toeschuift, is onterecht."

Zo reageert Jo Hundscheid, voorzit-
ter van afdeling Heerlen van Horeca
Nederland, op het niet doorgaan
van het grote carnavalsfeest in de
garage van Canton Reiss aan de Val-
kenburgerweg in Heerlen. Zoals be-
kend hadden De Winkbülle na de
grote optocht op zondag in de gara-
ge een groot bal willen geven. Maar
dat plan stuitte op bezwaren van de
Heerlense horeca-ondernemers. De
eigenaarvan de garage besloot daar-
op de hal niet meer beschikbaar testellen.

met de Heerlense horeca te praten
was geweest over het op een of an-
dere manier doorgaan van het feest.
Maar zowel De Winkbülle als de ge-
meente Heerlen waren volgens hem
niet bereid de garanties die de hore-
ca daaraan wilde verbinden, op pa-
pier te zetten.
Er zijn wel gesprekken geweest tus-
sen de drie betrokken partijen,
maar volgens de Horecavoorzitter
lukte het daarbij steeds niet tot 'har-
de' afspraken te komen. „Toen bleef
ons niets anders over dan tegen te
stemmen".

De grote angst van Hundscheid en
zijn achterban is vooral de voor-
beeldwerking dievan een feest in de
garage uit zal gaan. „Niemand wilde
ons garanderen dat het om een een-
malige festiviteit zou gaan. Wat zou
er gebeuren, als carnavalsverenigin-
gen uit de Heerlensewijken ook een
feest buiten de gevestigde cafés en
zalen om willen organiseren. Die
moeten dan toch ook toestemming
krijgen."
De geruststelling van de gemeente
dat De Winkbülle een uitzondering
vormen omdat ze de stadscarnavals-
vereniging zijn, was voor Hund-
scheid niet afdoende.

Reiss. „Grote carnavalsgroepen
kunnen tussen wal en schip vallen."
Dat is in zijn ogen echter niet zo zeer
de schuld van de Heerlense horeca-
ondernemers. Maar veeleer een ge-
volg van het feit dat in Heerlen zo-
veel gemeenschapshuizen en ande-
re gesubsidieerde instellingen
staan, dat op commerciële basis een
grote zaal niet te exploiteren valt
„Misschien is dat wel weer mogelijk
als de gemeente wat strikter tegen
het paracommercialisme gaat optre-
den."
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f 'Man, what's
Another
Year?
Proficiat met

JeQ^pTe!
Inez
Kat inka
Mattijs

l J

Na jaren liegen,
kun je ons nu niet
meer bedriegen.
Want het is echt
waar,
Carla wordt
vandaag 50 jaar.

Proficiat!
Al, Elly, Fons, Ron,
Conny, Jos, Riny,
Jorien en Gregor.

t
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden in
het St.-Jozefziekenhuis te Kerkrade, voorzien van
het h. sacrament der zieken van ons heengegaan
mijn lieve echtgenote, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, zuster en tante

Theresia Leunissen
echtgenote van

Pieter Jozef Nijssen
Zij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Kerkrade: P.J. Nijssen
Kerkrade: Arnold en Ria Nijssen-Schuuring

Helene en Jos
Heerlen: Tiny en Jo Simons-Nijssen

Familie Leunissen
Familie Nijssen

6462 KR Kerkrade, 7 januari 1989
Maria Gorettistraat 16
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
donderdag 12 januari as. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk H. Maria Goretti te Kerkrade-Nulland,
waarna aansluitend crematie in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Voor vervoer van de kerk naar het crematorium is
gezorgd.
Heden woensdag 11 januari zal de overledene bij-
zonder worden herdacht tijdens de avondmis van
19.00 uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
num, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 18.00 tot 19.30
uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor datge-
ne wat hij met zijn liefdevolle zorg, zijn innemende
goedheid en voorbeeldige levenswandel voor ons
heeft betekend, geven wij met droefheid kennis,
dat God tot Zich heeft geroepen, onze lieve vader,
schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Servaas Willem
Robroek

weduwnaar van

Maria Elisabeth
Agatha Brouns

Hij overleed na een langdurig ziekbed, toch nog
vrij onverwacht, in het De Weverziekenhuis te
Heerlen, op de leeftijd van 77 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Maarssen: Leo Robroek
SophieRobroek-Wehrens
Anita

Heerlen: Jo Robroek
Manon

Voerendaal: Mariet Smitsmans-Robroek
Frans Smitsmans
Natascha en Freek
Ivanka

Kerkrade: Hanny Kusters-Robroek
Ger Kusters
Marcel

Kerkrade: Wim Robroek
Tiny Robroek-Schreurs

Den Haag: Sjef Robroek
Esseline Soemodihardjo
Judith en Rob
Aretha
Familie Robroek
Familie Brouns

6415 GE Heerlen, 10 januari 1989
van Limburg Stirumstraat 49
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis te Imstenrade, zal plaatsvinden op zaterdag 14
januari as. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Geest te Meezenbroek-Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis, vrijdag 13 januari om 19.30 uur, in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons is geweest, delen wij u mede datGod plot-
seling tot Zich heeft genomen in de leeftijd van 69
jaar, gesterkt door het h. oliesel, mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Tina van Can
echtgenote van

Guilliam Lexis
Kasen-Bunde: de heer G. Lexis

Ulestraten: Antoinetta Jacobs-Lexis
Louis Jacobs
Ronnie, Jolanda

Moorveld: Bertha Zeegers-Lexis
John Zeegers
Edwin, Miranda

Kasèn-Bunde: t Serve Lexis
Treebeek: Albert Lexis

Serve Lexis-van Kempen
Manuel

Elsloo: Trees Douven-Lexis
Pierre Douven
Bianca, Angela
Familie Van Can
Familie Lexis

6241 NV Kasen-Bunde, 9 januari 1989
Wonkelestraat 8
De plechtige uuitvaartdienst zal plaatshebben op
zaterdag 14 januariom 11.00uur in deparochiekerk
van St.-Agnes te Bunde, gevolgd door de begrafe-
nis op het r.-k. kerkhof aldaar.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Gebedsdienst vrijdag 13 januari om 19.15 uur in
voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel naast
de kerk, alwaar bezoek donderdag en vrijdag van
18.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

f
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor zijn gezin en werk, werd
heden, geheel onverwacht, door zijn schepper teruggeroepen, in de leef-
tijd van 39 jaar, mijn dierbare man, onze lieve vader, broer, zwager, oom
en neef

Jos Daniels
echtgenoot van '

Tonny van Kessel
De diepbedroefdefamilie:

Sittard: Tonny Daniels-van Kessel
Patricia
Caroline
Familie Daniels
Familie Van Kessel

10 januari 1989
Jan van Stevensweertstraat 9, 6137 AR Sittard
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door debegrafenis, zal plaatshebben
op zaterdag 14 januari 1989 om 11.00 uur in de dekenalekerk van St.-Pe-
trus (grote kerk) te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden herdacht tijdens de avond-
mis van vrijdag 13 januari as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium van het ziekenhuis te
Sittard, dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t I
Veer gedenke ooze sjot

Jos Daniels
In de bluivan zien laeve hauw Jos- naeve nog vööl mee anger ideale- de
versjterking van de auw Limburgse sjötterstradisies hoog in zien vaandel
sjtaon.
Et idee dat in Zitterd, mit zien historie van eeuwe trok, nog ein sjötterie
mankeierde waor veur hööm neit te vertaere.
Mit inzat vanzien beste krachte haet hae mitgewirk aan de oprichting van
"zien" sjötterie.
Et is hööm neit gegaeve de vruchte van zien wirk te plökke.
Veer wunsje zien vrouw, kenjer en wiejer femieje vööl sjterkdebic dit on-
maetelik verleis.

Jos, doe waars eine richtige SJOT.
De sjtadssjötterie Sint-Rosa Zitterd

t I
Veer zeen deip getröffe door 't zoo önverwachs sjterve van ooze gouwe
kammeraod en besjtuurslid

Jos Daniels
Dankbaar zeen veer veur alles waat hae veur oos vereiniging haet gedaon.
Jos hauw nog zovööl planne, mer 't haet neit zoo wille zeen. Tonny en de
kènjer wunsje veer vööl sjterkde öm dit groot verleis te kènne drage.

Besjtuur Veldeke, krenk Zitterd

t
Verbijsterd namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze
vriend en collega

Jos Daniels
Ons verdriet om zijn onverwachte afscheid is niet in woorden te omschrij-
ven.
Op onze redactie is een grote leegte gevallen.
Wij zijn met onze gedachte bij Tonny, Patricia en Caroline.
Jos, we zullen je missen.

De sportredactie van Omroep Limburg

t
Wij geven met ontsteltenis kennis van het plotselinge overlijdenvan onze
medewerker

Jos Daniels
Zijn enthousiasme en inzet zullen ons altijd bijblijven.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte bij dit
grote verlies.

Bestuur, directie, medewerkers en
programmaraad van OmroepLimburg

Op ons rust de droeveplicht mede te delendat, in devroe-
ge ochtend van dinsdag 10 januari, is overleden, mijn
echtgenote, moeder, schoonmoeder en oma

Tiny
Salden-Consten
* 21 februari 1914

Meers: G. Salden
Elsloo: Jos Salden
Elsloo: Virginie Starmans

Dodo

6181 PC Meers, 10 januari 1989
Boudewijnhofstraat 11

Moeder is thuis opgebaard.
Avondmis donderdag om 18.30 uur in de St.-Jozefkerk te
Meers.
De uitvaartdienst vindt plaats op vrijdag 13 januari om
14.00 uur in deSt.-Jozefkerk te Meers. Bijeenkomst in de
kerk.
Aansluitend, om 15.15 uur, is er, voorafgaande aan de cre-
matie, een korte plechtigheid in de aula van het cremato-
rium Nedermaas, Vouershof 1, Geleen.
Na afloop gelegenheid tot condoleren.

Enige en algemene kennisgeving

t
Tot onze grote droefheid, maar dankbaar voor de
liefde en zorg waarmede hij ons gedurende zijn le-
ven heeft omringd, geven wij u kennis dat heden
van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Johannes Mathijs
(Tjeu) Muris

echtgenoot van

Maria Elisabeth Lochs
Hij overleed in de leeftijd van 67 jaar, voorzien van
de h.h. sacramenten.

Meers: M.E. Muris-Lochs
Meers: Jan Muris

Urmond: Truus en Jo Geurts-Muris
Peter en Annemieke
Familie Muris
Familie Lochs

6181 NJ Meers-Elsloo, 10 januari 1989
Kloosterstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 13 januari om 10.30 uur in de St.-Joseph-
kerk te Meers, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium Nedermaas te Geleen.
Donderdagavond om 18.30 uur wordt de vigiliemis
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Er is geen 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.

t
Met groot verdriet, maar ook met grote dankbaar-
heid voor hetgeenzij voor ons gedaan en betekend
heeft, geven wij u kennis dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van het h. oliesel, op de leef-
tijd van 85 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder,
grootmoeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Maria Velroij
weduwe van

Peter Jozef Winkens
Vaals: P. Winkens

T. Winkens-Kremer
Vaals: H. Winkens

M. Winkens-Déjalle
Vaals: J. Winkens

L. Winkens-Rouvroye
Vaals: N. Winkens

A. Winkens-Huis
Kerkrade: K. Winkens

H. Steins
Hellenthal (Dld.): P. Winkens

H. Winkens-Köhn
Vaals: J. Winkens

M. Winkens-Peters
Vaals: P. Winkens

F. Winkens-Hensels
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Winkens
Familie Velroij

Vaals, 9 januari 1989
Corr.adres: Mgr. Nolensstraat 8, 6291 GG Vaals
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 14 januari om
11.00 uur in de parochiekerk St.-Paulus te Vaals.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
op vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel aan de Lin-
denstraat te Vaals.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van onze broer, schoon-
broer en oom

Jacob Scheeren
echtgenoot van

Kathe Scheeren-Souvenir
Hij overleed op 70-jarige leeftijd in het ziekenhuis
van zijn woonplaats Perth in West-Australië.

De bedroefde familie:
Kerkrade: H. Scheeren + K. Scheeren-Benz

M. Rouette-Scheeren + J. Rouette
Simpelveld: L. Scheeren + T. Scheeren-Preya

Kerkrade: C. Hoppner-Scheeren + A. Hoppner
T. Steinbusch-Scheeren +
W. Steinbusch
W. Scheeren

Australië, Kerkrade, januari 1989
Corr.adres: Bosveldstraat 71, 6462 AW Kerkrade
Ter nagedachtenis aan Jacob zal er een h. mis
plaatsvinden op zaterdag 14 januari as. om 18.00
uur in deSt.-Antonius van Paduakerk te Kerkrade-
Bleijerheide.
Alle dierbaren en kennissen zijn vriendelijk uitge- 'nodigd tot het bijwonen van de mis.

t
Bedroefd, maar in dankbaarheid voor de liefde
waarmee zij ons altijd heeft omringd, geven wij u
kennis dat van ons is heengegaan, na een dappere
strijd, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder

Marij
Verhagen-Laudy

op de leeftijd van 48 jaar.
Jan
Monique
Michel
Jolanda

9405 NL Assen, 9 januari 1989
Delfland 2
De uitvaartmis zal worden gehouden in de paro-
chiekerk Maria ten Hemelopneming, Dr. Nassau-
laan 3 te Assen, op vrijdag 13 januari as. om 13.00
uur, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvin-
denom 14.30 uur in het crematorium De Boskamp,
Boskamp 5 te Assen (Europaweg-Zuid).
Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
de koffiekamer van het crematorium.
Marij is opgebaard in het rouwcentrum De Bos-
kamp; bezoek van 18.30 tot 19.30 uur.
Marij wordt tevens herdacht op donderdag 12 ja-
nuari in de avonddienst van 19.00 uur in de Grote
Kerk te Sittard.

Op maandag 9 januari 1989 is overleden mijn lief-
ste, mijn echtvriendin

Adèle Hessels-Steen (1906)

Ko Hessels
Jan en Joop Steen en kinderen
Rudy en Heleen Steen en kinderen
Margriet Steen en Henk Roelofs
Adie Steen en Jos Haarhuis
Margreet

Dr. Nolenslaan 22, 6162 EW Geleen
De crematie zal plaatsvinden op vrijdag 13 januari
as. om 14.00 uur te Geleen in het crematorium Ne-
dermaas aan de Vouershof 1.
Voorafgaande aan de crematie, wordt een korte uit-
vaartdienst gehouden, geleid door mevrouw ds.
E.W.M. Muntinga.
Aansluitend aan de dienst en crematie is er gele-
genheid tot condoleren.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Geleen; bezoekuren
van 17.30 tot 18.30 uur.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Je hebt nurust gevoiiden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze grootste smart.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, berichten wij u
dat,na te zijn voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, is overleden, mijn lieve man en mijn goede
en zorgzame vader, onze broer, zwager, oom en
neef

Leopold Rijke
echtgenootvan

Elly Rutten
Hij was 62 jaar.

Heerlen: Elly Rijke-Rutten
Groningen: Poldi

Familie Rijke
Familie Rutten

6418 JN Heerlen, 9 januari 1989
Schovenhofls
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 12 januariom 14.00uur in de pa-
rochiekerk St.-Andreas in Heerlerbaan-Heerlen,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het r.-k.
kerkhof St.-Joseph te Heerlerbaan-Heerlen.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen, Grasbroekerweg 20;
gelegenheid tot afscheid nemen woensdag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondigingals zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar datwij hem zolang in ons midden moch-
ten nebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, mijn lieve vader, schoon-
vader, opa, onze dierbare broer, zwager, oom en
neef

Jan Reinier (Nerus)
Theunissen

weduwnaar van

Hendrika Kuilman
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Übach o. Worms: Harmanna

Klemke-Theunissen
Guus Klemke
René, Karin
Maurice
Familie Theunissen
Familie Kuilman

6374 XX Landgraaf, 10 januari 1989
Europaweg (zuid) 189
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
vrijdag 13 januari as. om 11.30 uur in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 11.15 uur.
Geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 uur tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven bij het heengaan
en de begrafenis van mijn echtgenoot, vader, groot-
vader en overgrootvader

Gerard Van Oojen
zeggen wij u hartelijk dank.

Mevr. V. Oojen-Dirven
Pierre en Miets Groten-V. Oojen
Nico, Kitty, Paultje
Gerie

De plechtige zeswekéndienst zal worden gevierd
op zaterdag 14 januari as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk H. Catharina te Kerkrade-Holz.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van h*Jmochten ontvangen, delen wij u mede dat hede»
van ons is heengegaan, voorzien van de h. saÖ»
menten mijn lieve man, onze goede en zorgzafl*
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom 9

neef

Jan Bressers
echtgenootvan

Rosa Weninger
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering:
Heerlen: Rosa Bressers-Weninger

Hoensbroek: Roos en Johan de Vos-Bresstfj
Maastricht.' Henny en Jos Muyres-Bresse»'

Hoensbroek: André Bressers
Wilhelmien Habraken
De kleinkinderen
Familie Bressers
Familie Weninger

10 januari 1989
Cookstraat 111, 6413 HX Heerien
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben *vrijdag 13 januari om 14.00 uur in de St.-PauWJkerk te deWieër-Heerlen, gevolgd door de crerna"
te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid "schriftelijke condoleances.
Donderdag a.s. om 18.45 uur rozenkransgebed A 1
aansluitend avondmis in voornoemde kerk. .
De overledene is opgebaard in derouwkapel v*
het de Weverziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijksv*
16.00 - 17.00 uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is fl
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, fl
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen!

t
Dankbaar dat wij haar zolang in ons middenrno<J
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheid*!
delen wij u mede, dat plotseling is overleden. in j
Hamboskliniek, voorzien van het h. oliesel. i"Jgezegende leeftijd van 89 jaar, onze lieve moe*]
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeofl
schoonzuster, tante en nicht

Maria Louisa Braun
weduwe van

Leonard Joseph Arets
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade, 9 januari 1989 *Corr.adres: Dentgenbachweg 9, 6469 XV Kerkra"
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word
op zaterdag 14 januari as. om 11.00 uur in de Pa
chiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eijgels".
ven-Hopel, waarna aansluitend de begrafenis ,
plaatsvinden op de begraafplaats te Chèvrem0

Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren. a
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondn\
van vrijdag 13 januari as. om 19.00 uur in vo
noemde parochiekerk. r
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekn} .
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückern
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Chevremont, °gelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur. ,
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorg
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen.^
lieven deze annonce als zodanig te willen bescn"
wen.

Dankbetuiging
De grote belangstelling, de vele troostxi)^
brieven, kaarten en h. missen bij het hee
gaan van mijn inniggeliefde echtgenoot, 011
vader en grootvader

Sjef Waghemans
hebben ons diep getroffen.
Al deze blijken, van medeleven en de we^t).
schap dat hij door zovelen werd geacht, h
ben ons gesterkt dit grote verlies te drage "Wij nodigen u uit tot het bijwonen van dez g
wekendienst, die gehouden wordt op zonf*
15 januari a.s. om 11.15 uur, in de Pancrati
kerk te Heerlen.

Lieske Waghemans-Koh'^
Kinderen en kleinkinder^

Heerlen, januari 1989
Mariabad 92

In plaats van kaarten
Voor uw blijken van medeleven na het overW
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaartdie.^Bde begrafenis van mijn lieve vrouw, onze é°
moeder, schoonmoeder, oma, zus, en schoonZ11

Elisa Jongen-Gulper*5
zeggen wij u hartelijk dank.

H.J. Jongen
kinderen en kleinkindere"

Schaesberg-Landgraaf, 11 januari 1989
De plechtige zeswekéndienst zal plaatshebben^
zondag 15 januari.l9B9om 11.00 uur in dekerKT
de H. Familieparochie aan de Veldstraat te SC1

berg. a

Dankbetuiging
Voor uw blijken van medeleven na het oven
en uw aanwezigheid bij de uitvaartdienst en o
matieplechtigheid van onze vader, schoonv
opa en overgrootvader ,

Wiel Michiels
willen wij u hartelijk danken.

Kinderen Michiels
kleinkinderen en
achterkleinkinderen

2,1A\De zeswekéndienst zal worden gehouden op * a
dag 14januarias. om 19.00 uur in de kerk van
Montfortparochie in Nieuw-Lotbroek.

Dankbetuiging
Voor de zeer gewaardeerde blijken van deelm'
ons betoond bij het overlijden en debegrafen
mijn vader, mijn schoonvader en onze opa

Frans Debets
betuigenwij onze oprechte dank.

Marlies en Wiel Smeets-Debe
Pascal, Maurice

Heerlen, januari 1989
De zeswekéndienst zal worden gehouden op-
dag 14 januariom 19.00 uur in de Christus *■
kerk te Heerlen-Nieuw Einde. _^
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1988, die van natuuraugurken van
f 1,12 in 1987 naar f 0,68 in 1988.

Woensdag 11 januari 1989 % 15

In de plus zaten radijs en paprika in
welke sectoren dan ook wordt uit-
gebreid.

Vooral de kassla - in 1987 ongeveer
een derde van de totale VGV-omzet
- moest het ontgelden. De geldelij-
ke opbrengst daalde met f4,8 mil-
joen; de middenprijs van f 0,58 per
krop in 1987 naar f0,42 in 1988; ofte
wel met 28 procent.

I Van onze verslaggever
[JNLO/GRUBBENVORST - De omzet van de Coöperatieve

Veilingvereniging (CW) in Grubbenvorst is in 1988
2^9f2,2 miljoen gestegen, in totaal werd voor f453,7 miljoen

*et Jlroenten> °°ft> paddestoelen en sierteeltgewassen omge-

" Daarentegen daalde de omzet van de Venlose Groentevei-ij§ (VGV) met 8,2 miljoen: van f78,8 miljoen in 1987 naaru>6 miljoen in 1988; ofte wel met tien procent.

Datzelfde geldt voor de CW, waar
ook de telers van sla, tomaten en
augurken moesten inleveren. De
omzet aan sla daalde van f40,1 mil-
joen in 1987 naar f32,3 miljoen; die
van tomaten van f65,6 miljoen in
1987 naar f58,7 miljoen en die van
augurken van f21,5 miljoen in 1987
naar f 15,6 miljoen.

er de hele linie was er sprake~ een slechte prijsvorming", kant-
ert os' directeur van de

L V' waar de aanvoer voor 90 pro-
u't glasgroenten bestaat. „Het

was te verwachten. Het weer is nu
eenmaal koopman. Door de slechte
zomer van 1987 vielen de opbreng-
sten in de volkstuintjes tegen. De
prijzen van de reguliere tuinbouw

Ook daalde de omzet van ronde to-
maten (van f 18 miljoen in 1987 naar
f 15 miljoen in 1988) en augurken.
De middenprijs van kasaugurken
zakte van f 0,97 in 1987 naar f 0,73 in

Daarentegen steeg de omzet aan pa-
prika met ruim f 4miljoen: van
f 14,9 miljoen in 1987 naar f 19 mil-
joen in 1988 en dievan asperges met
f2,3 miljoen: van f45,7 miljoen in
1987 naar f4B miljoen in 1988. In de
plus zaten verder: breekpeen, Chi-
nese kool, prei en witlof.
In totaal bedroeg de CW groenten-
omzet f297,8 miljoen tegen f309,5
miljoen in 1987. " Rob Deutekom (links), hoofdredacteur van Misset Horeca, overhandigt in de Amsterdamse

RAI de hoofdprijs, behorend bij de 'advertentie van het jaar', aan Brand Bier-directeur drs
Math Jaminon (midden) en mr Theo Wassink, hoofd commerciële zaken.

Foto: PETER DEJONO

Voorts boekten de fruitveilingen in
Grubbenvorst en Gronsveld een
omzetstijging van bijna f3miljoen.
In Gronsveld steeg de omzet van
f9,6 miljoen naar f 10,5 miljoen en
in Grubbenvorst van f 17,2 miljoen
naar f 19,2 miljoen.

Het verlies werd grotendeels ge-
compenseerd door de bloemenvei-
ling waar in 1988 voor f75,6 miljoen
aan sierteeltgewassen werd omge-
zet. Dat is f 11,2 miljoen meer dan in
1987.

Brand Bier krijgt
hoofdprijs in RAI

'Beste horeca-advertentie van Nederland in 1988'
De tekst op de bekroonde adverten-
tie (gemaakt door reclameburö
PMS uit Amsterdam) luidt: 'De vijf
argumenten voor het kiezen van uw
brouwerij', en daarbij afgebeeld de
vijf bierproducten (pils, Up, Impe:
rator, Dubbelbock en Sylvester) uit
Wijlre. Het idee daarachter? Jami»
non weer: „Dat kwaliteit het altijd
wint en datje als brouwer een eigen
assortiment moet presenteren. Eer-
lijk bier, en uit eigen huis".

Verleden jaar ging de eerste prijs
ook al naar een een brouwerij (Lin-
deboom uit Rotterdam). Het liep
gisteren, op de eerste dag, trouwens
al storm in de RAI. Op deze jaarlijk-
se horeca-vakbeurs is een vijftiental
Limburgse bedrijven present.

De omzet aan paddestoelen bleef
ongeveer gelijk. In 1987 werd voor
f50.171.000- omgezet, in 1988 voor
f 50.455.000,-.* °P het paneel stelt het figuurtje linksonder St.-Servaas voor; boven hem staan zijn

Memilia en Enim uitgebeeld. In het midden Maria met haar echtgenoot Jozefen het
kind Jezwi Foto: WIDDERSHOVEN

" Jos Daniels

Van onze verslaggever

door serve overhof

pen waarin het paneel
beschut wordt voor
schadelijke invloeden.

Deel buit
Securitas
gevonden

Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Directie en ver-
koopstaf van de Koninklijke Brand
Bier Brouwerij hebben gistereneen
extra toast uitgebracht tijdens de
Horecava in de Amsterdamse RAI.
De brouwerij uit Wijlre werd door
Misset Horeca, het toonaangevende
vakblad binnen deze branche, be-
kroond met de 'beste horeca-adver-
tentie van Nederland in 1988.

„Een volslagen verrassing", zei

Brand Bier-directeur drs Math Ja-
minon toen hij gistermiddag het
nieuws vernam over de toekenning
van deze bijzondere prijs. „We zijn
er enorm blij mee".

De jury maakte een keuze uit hon-
derden advertenties die betrekking
hebben op de meest uiteenlopende
horecaproducten (wijn, gedistil-
leerd, snacks, ijs, bier etc). „En mag
je dan, als Limburgse brouwer, een
beetje trots daarop zijn?", aldus Ja-
minon.

Open dagen
HEERLEN- De Middelbare Agrari-
sche School Roermond-Valkenburg
houdt zondag 15 januari in Roer-
mond en zondag 22 januari in Val-
kenburg open dagen voor toekom-
stige leerlingen en belangstellen-
den. De scholen zijn dan van 13.00
uur tot 15.00 uur voor iedereen
open.

Stamboom van
Sint Servaas

op oud paneel

an onze verslaggever
J^ASTRICHT - De

van de
"Maastrichtse Sint Ser-

heeft een
belangrijke aanwinst
5fkregen. De Rijks-
£'enst Beeldende

heeft een groot
P^neel in bruikleen af-
gestaan dat de stam-boom van Sint Servaas
v°orstelt. Deze heilige'b volgens de oude le-
benden een afstamme-
lng van een zuster van, e H. Anna en dus fami-Ue van Christus.

olieverf geschilderd
werd door een anonie-
me Westfaalse meester
aan het einde van de
vijftiende eeuw.

Uniek
De nieuwe vitrine be-
vindt zich in de ruimte
waarin de voorwerpen
die aan Sint Servaas
worden toegeschreven,
zijn opgesteld. Het pa-
neel is uniek; een af-
beelding van Sint Ser-
vaas met zijn ouders is
in Nederland uiterst
zeldzaam. De beheer-
ders van de schatkamer
noemen de aanwinst
danook van onschatba-
re waarde.

wordt afgebeeld op"et oude paneel, dat in

De officiële titel van het
schilderij luidt 'de
Maagdschap van de H.
Anna\ Het houten pa-

neel, ongeveer 70 bij 140
centimeter, is in de loop
der eeuwen krom ge-
trokken. Het is geres-
taureerd door restaura-
teur P. Hermesdorf in
Ulestraten. Ir. R. Brou-
wers van architecten-
bureau Satijn heeft een
speciale vitrine ontwor-

Jos Daniels (39) overleden
Stichting Charles Beltjens op, met
als doel de belangstelling voor de
geschiedenis en cultuur van Sittard
en omstreken te bevorderen. Onder
zijn voorzitterschap gaf de stichting
in eigen beheer in nog geen jaar tijd
al acht bijzondere boekwerken uit.

SITTARD - Volkomen onverwacht
is gisteren de bekende Sittardse
streekhistoricus, genealoog en
auteur Jos Daniels op 39-jarige leef-
tijd overleden. Tijdens zijn werk als
hoofdambtenaar op het Ministerie
van Defensie in Kerkrade werd Da-
niëls achter zijn bureau plotseling
onwel, waarna hij korte tijd later
overleed.

Zelf heeft Daniels, alleen of samen
met anderen, een reeks van ge-
schiedkundige en genealogische
publikaties op zijn naam staan. Een
van de meest recente handelt over
de geschiedenis van de Sittardse
Philharmonie.Vooral in culturele en historische

kringen genoot Jos Daniels, ge-
trouwd en vader van twee kinderen,
in regio en provincie grote bekend-
heid. Zorichtte hij ruim eenjaar ge-
leden samen met Harry Strijkers de

HASSELT - De Belgische politie
heeft maandag een deel teruggevon-
den van de vijftig miljoen frank, die
op 30 december zijn buitgemaakt
bij de overval op een geldtransport
van Securitas bij Borgworm, in de
omgeving van Luik. In de tuin van
een inwoner van Lummen, die is
aangehouden op verdenking van
deelname aan de overval, werd
500.000 frank, ongeveer 27.000 gul-
den gevonden.

Ook is komen vast te staan, dat de
Limburgse Securitas-bende, waar-
van de vermoedeijke kopstukken
vorige week al zijn gearresteerd, een
week voor de overval een soort ge-
nerale repetitie heeft gehouden op
de snelweg Luik-Charleroi. De ben-
deleden werden toen beschoten
door de rijkswacht, maar ze slaag-
den er in te ontkomen, om een week
later een overval te plegen, de zo-
veelste in een langerij, op een auto
van het geldtransportbedrijfSecuri-
tas.
Overigens kon dat bedrijf nog van
geluk spreken, die dertigste decem-
ber. In verband met de drukte aan
het eindvan het jaarwaren namelijk
twee Securitas-wagens naar Borg-
worm gestuurd. De eerste vervoer-
de ruim 100 miljoen frank, de twee-
de vijftig miljoen frank. De eerste
wagen kond ongehinderd doorrij-
den, de tweede werd overvallen.

Als free-lance sportverslaggever
werkte de Sittardenaar ook mee aan
de uitzendingen van de ROZ en
Omroep Limburg. Onlangs nog
maakte Daniels zich sterk voor de
inmiddels opgerichte stadsschutte-
rij Sint Rosa van Sittard, waarvan
hij pas tot secretaris werd benoemd.

%V.l.n.r. officier van justitie mr J. Nabben; president mr J. Nolet; mr Th. Hiddema, raadsman
van de zoon; mevrouw mr I. van Dijk, raadsvrouwe van de moeder en op de voorgrond naast el-
kaar zoon en moeder en uiterst rechts drs M. Voortman, patholoog-anatoom te Rijkswijk, giste-
ren door derechtbank gehoord als getuige-deskundige. Tekening: KAREL GERRITS.

Verdachten ontkennen hun aandeel in moord te Velduezelf
taine waar de croupier toen nog
werkte. Na enige verkenningen ter
plaatse werd echter van dat plan af-
gezien.In rechtszaal klaagt

zoon zijn moeder aan
MAASTRICHT - „Ik weet dat
zij ooit berouw zal krijgen, dat
zij hiermee niet kan verder le-
ven... Op kalme toon en ogen-
schijnlijk volkomen beheerst
sprak een 25-jarige Maastricht-
se jongeman gisteren in de
rechtszaal deze woorden over
zijn 45-jarige moeder. Huive-
ringwekkend fel had tevoren
uit zijn mond een aanklacht
aan haar adres geklonken.

haar tweede echtgenoot. Blikken
van opperste verbazing leidden het
antwoord in: „Nog nooit heb ik het
in mijn leven zo goed gehad. Nooit
tevoren was iemand zo liefen vrien-
delijk voor mij. Dat wordt mij ken-
nelijk niet gegund "

Volgens een ander scenario zou de
man op de autoweg tussen Eijsden
en Maastricht klem worden gereden
en vervolgens neergeschoten. Oo&
dat ging niet door. Als derde lokatie
kwam uiteindelijk de eigen woning
in Veldwezelt aan bod. Moeder ver-
schafte de huissleutels en een Maas-
trichtse vriend bleek bereid het lu-
gubere schietwerk voor zijn reke-
ningte nemen, zo hield de zoon ook
gisteren vol. „Ik wilde mijn moeder
helpen en was blij dat mijn viend
het wilde doen. Ik wilde ervan af",
zo motiveerde hij zijn tussenkomst
in het drama, daarmee detegen hem
gerichte zware beschuldiging van
moord volledignaar de achtergrond
drukkend.

Nadat de rechtbank eerst nog een
aantal processtukken zal hebben
doorgenomen, zal officier van justi-
tie mr J. Nabben vandaag requisi-
toir houden tegen de moeder als
verdacht van het uitlokken van
moord en tegen de zoon op de be-
schuldiging deze moord te hebben
gepleegd.

'Er vanaf

Met hem als tussenpersoon, zo be-
weerde de zoon, zou zij een huur-
moordenaar hebben gezocht om
haar tweede echtgenoot van het le-
ven te beroven, 'op te ruimen' zoals
het in procesverbaal en dagvaar-
ding heette. De vrouw ontkende dit
hartstochtelijk, zoals haar zoon, na
een aanvankelijke bekentenis, rech-
ters en officier bezwoer dat een an-
der en niet hij dekille executie had
uitgevoerd.

In bed
Als twee elkaar vijandig gezinde
vreemden zaten moeder en zoon in
de verdachtenbank, een parket-

President mr J. Nolet hield haar
voor dat zij zich tegenover haar zoon
en anderen bij herhaling zou heb-
ben beklaagd over de slechte be-
handeling die zij ondervond van

Op 17 maart van vorig jaarwerd de
man in zijn bed gedood met één ge-
weerkogel die het lichaam even bo-
ven het linkeroor binnendrong. Na
weken viel de verdenking op de
zoon van een Maastrichtse met wie
de man enkele maanden tevoren in
het huwelijk was getreden. Mét zijn
moeder en een 27-jarige vriend die
op deavond van de moord met hem
in de woning van zijn stiefvader was
geweest, werd de jongeman in
Maastricht vastgezet. De Belgische
Justitie droeg het dossier over aan
haar Nederlandse collega's en

Ontkenning
Was de eerste dag van het proces,
vorige week woensdag, geheel ge-
wijd geweestaan de rol van de zoon
en diens vriend, gisteren lag het ac-
cent op het aandeel van de moeder.
Reeds onmiddellijk na opening van
de zitting zette zij zich geëmotio-
neerd en hevig snikkendaftegen de
beschuldigingenaan haar adres. „Ik
heb er totaal niet de hand in gehad,
ik heb er niets mee te doen. Waarom
wordt mij dit aangedaan?"

wacht in hun midden. Het was gis-
teren de tweede dag in een drie-
daags proces dat voor de Maas-
trichtse rechtbank wordt gevoerd
om klaarheid te brengen in de ach-
tergronden van de moord op een 61-
-jarige ex-croupier in de Belgische
grensplaats Veldwezelt.

maakte daardoor berechting in ons
land mogelijk.

Als beëdigde getuige gehoord, her-
haalde de zoon gedetailleerd de ma-
nier waarop zijn moeder lange tijd
op het vermoorden van haar tweede
man had aangedrongen. Ook somde
hij de daadwerkelijkevoorbereidin-
gen op die zij in dat verband had ge-
troffen. Duizend gulden zou zij heb-
ben afgeschoven om een wapen te
kopen en tienduizend gulden toege-
zegd als beloning. Haar zoon diende
in dat alles te bemiddelen. Toen hij
een in geldnoodverkerende makker
daartoe had weten over te halen,
werd een aanslag beraamd in de
buurt van het casino in Chaudfon-

(ADVERTENTIE)
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Omzet Venlose Groenteveiling daalde met tien procent

Nieuw record CVV
trokken daardoor fors aan. In 1988
was dat anders".
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tAdriana Verschuren (Sjaan), 65 jaar, echtgenote
van Franciscus Wolter. Olieslagersstraat 429,

6044 TN Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden op vrijdag 13 januari om 11.00
uur in deTomasparochie, Donderbergweg te Roer-
mond.

tMathilde Maessen, 81 jaar, weduwe van Johan-
nes Klumpkens. Corr.adres: Kast. Malborgh-

straat 53, 6042 HR Roermond. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden op donderdag 12
januari om 11.00 uur in de kapel van Onze Lieve
Vrouw in 't Zand te Roermond.

OPRUIMING!!
**★

IRISETTE DONSDEKBEDDEN
In 65% ZOWEL ALS 90%

VOLDONS IN ALLE MATEN
OOK DUBBELE VOOR BIJNA

HALVE PRIJZEN
***CINDERELLA OVERTREKKEN

EN LAKENSETS VOOR BIJNA
HALVE PRIJZEN

MÖVE-DEWITTE LIETAER
SEAHORSE-LIBELLE-EGERIA

BADDOEKEN EN BADLAKENS
MET KORTINGEN TOT

30%
*★*

ONDERGOED
SCHIESSER-TEN CATE-SLOGGI

HOLLANDIA-SPLENDID-MEY
10% KORTING

ALLE BEDRIJFSKLEDING
20% KORTING

**★

PYJAMA'S
20% KORTING

***DAMESCONFECTIE
MANTELPAKJES, PANTALONS,

ROKKEN EN BLOUSES
JURKEN, TRUIEN EN VESTEN VANAF

30 TOT 50%
KORTING

l__k^M__v H_______
. I_____________ _MHHM-M-NHWHMM^__

Gevraagd met spoed
fysiotherapeut(e)

i.v.m. full-time vacature in een praktijk in Zuid-Limburg.
8r.0.n0. MA 535 LD, Stationsstr. 27, 6221 BN Maas-
tricht.

Dactylo Uitzendburo
heeft de banen!

Tekstverwerkster
die ervaring heeft met een Philips P5020 en de Engelse
taal uitstekend beheerst in woord en geschrift. Deze full-
time baan is bij een bedrijf in Beek.

Ervaren en hulp-elektromonteurs
Voor een relatie in Beek zoeken wij kandidaten die erva-
ring hebben in het bedraden van kasten en hulp-elektro-
monteurs die in het bezit zijn van een LTS-diploma rich-

ting elektro of gelijkwaardige opleiding.

CO2-lassers
die beschikken over ruime ervaring, zelfstandig en van

tekening kunnen werken.

Timmerlieden
die bij een bedrijf in de omgeving van Beek willen wer-
ken. Kandidaten moeten bekend zijn met machinale

houtbewerking.

Laad- en lossers
Bij een bedrijf op de luchthaven zoeken wij enthousiaste ikandidaten in de leeftijd van 23 tot 60 jaat, die 's nachts
gaan assisteren met het laden en lossen. De werktijden
zijn van 23.30 tot 03.30 uur. Zij die in de direkte omge-

ving van de luchthaven wonen genieten de voorkeur.

Konfectiemedewerkers
die bij een bedrijf allerlei produktiewerk gaan verrichten
zoals inpakken, strijken en de eindkontrole. Leeftijd van :17 tot 21 jaar.
i

Produktiekrachten
die bij verschillende bedrijven in Stem en Sittard aan de islag willen. Voor produktiekrachten in Sittard zoeken wij !

kandidaten vanaf 17 jaaren voor Stem moeten de kandi-
daten tussen de 18 en 23 jaar oud zijn.

Alle funkties m/v.

Bel voor meer informatie over bovenstaande vakatures
of stap eens binnen bij Dactylo Uitzendburo in
Beek, Stationsstraat 9, 04490-74404
Kerkrade Eygelshoven, Veldhofstraat 111, 043-352059
Sittard, Mozartstraat 29, 04490-23266

Dactylo,
dat werkt wel zo leuk.

BARDAME gevraagd. Tel.
aanmelden: 045-223076,
vanaf 20.00 uur: 045-750924,
maandag tm vrijdag.
CLUB MIRABELLE
vraagt nog enkele leuke
meisjes. Tel. 045-419823.
Club Rustica vr. nog enkele
GASTVROUWEN. Werk-
tijden van 's morgens 11.00
tot 18.00 u., of avonduren
van 18.00 tot 24.00 uur. Tel.
045-412762, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-West.
Meisje of vrouw gevr. voor
rijdend KAASBEDRIJF op
de markt, voor enkele halve
dagen p.wk., ook de zater-
dag. De Kaasspecialist van
Limburg, 045-312318.
Club vraagt SERVEER-. STER, garantieloon, week-
end vrij. Tel. 09-3211567093.
DAMESMASSEUR komt
bij u thuis. 8r.0.n0. XE 054
LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Nette part-time VERKO-
PER/STER met ervaring
gevr. Lft. va. 23 jr.Keursla-
eerij Geenen, Geleen, tel.

4490-43586.
OBER gevr. voor Het
Streeperkruis Schaesberg,
Streeperstraat 66.
RECLAMEBEZORGERS
gevr. Hoensbroek, Heerler-
heide, Heerlen, Weiten,
Schaesberg. Tel. 045-
-257974.
Parttime TAXICHAUF-
FEURS dag-nacht- week-
enddienst evt. WAO-er. Ju-
lianastr. 6, Brunssum.
Gevr. vr. BUFFET-
HULPEN voor discotheek
te Vaals. Inl. 045-314901 of
04454-3295.
Ga je graag met mensen
om? Sticht, gez. lich. zoekt
nog een MEDEWERK-
STER ± 20-30 jr. Soll. 045-
-352044.
TAXI-CHAUFFEURS v.
dag- en nachtdienst. In vas-
te dienst, CAO-beloning.
Tel. 045-411159.
Peuterspeelzaal Erny en
Bert zoekt VRIJWILLI-
GERS. Tel. 04490-47548.
Alleenstaande mari zoekt
met spoed huish. HULP,
25-45 jaarvoor dinsdag- en
vrijdagmorgens, 9-1 uur.

’ 10- per uur. J.M. Rouke-
ma, Markgravenstr. 62,
Hoensbroek.
GLAZENWASSERS ëïï
leerlingglazenwassers gevr.
Tel. 045:424871 lfst. tussen
18.00 en 19.00 uur.
Club exclusief heeft nog
plaats voor enkele leuke
MEISJES. Tijden in over-
leg. Inf. 045-423634.
Gevr. voor ons restaurant
nette leerlingKOK ± 18 jr.
Restaurant De Dorpskroon,
Dorpstr. 2, 6235 AD Ule-
straten, tel. 043-644645 tuss.
14 en 15 uur.

Welke ervaren zelfstandig
werkend KOK (30 jr. o?
ouder) wil van betrekking
veranderen. Seizoenwerk,
gunstige werktijden, keu-

!ken om 20.00 uur dicht.
Br.o.nr. VA 566 LD, Rei-
naldstraat 40, 6301 EC Val-
kenburg.
BUFFETHULP/serveer-
ster en 2e rest. kok. Restau-
rant Le Bourguignon, Ge-
leenstr. 18, Heerlen. Soll.
uitsl. schrift.
CHAUFFEURverkoper
gevraagd leeftijd tot 40 ir.
Opl. midd. onderw. Liefst
ervaring in dierenbranche.
Solliciteren 9-12 u. Heja
Imp. Exp. Roosteren. Tel.
04499-4098.
Gevr. BIJRIJDER tot 18
jaar, oproepkracht. Rom-
pen Transport, Hilleshager-
weg 33, Mechelen, tel.
04455-1502.
KAPSTER gevraagd d+h-
kapsalon W. Fober, Bruns-
sum, tel. 045-256223.
Wegens te veel werkzaam-
heden dringens MEISJE
gevraagd. Tel. 045-215113.
Serieuze CHAUFFEUR ge-
vraagd voor escortwerk.
Tel. 045-321038.
Dansorkest MIDNICHT
zkt. op korte termijn toet-
senman of vrouw, veel
werk en ervaring vereist.
Tel. 045-318141.
Parttime CHAUFFEURS
fevr. pers. meld. Pietersstr.

5, Schaesberg.
Gezocht Lieve KINDEROP-
PAS nietrokend v. ma. t/m I
dond. omgev. Schaesberg.
8r.0.n0. SB 032 LD, Fr.
Erensln. 4, 6371 GV Land- |
graaf.
Voor Heerlerbaan en Sim-
pelveld vragen wij BEZOR-
GERS STERS voor de
ochtenduren, melden bij ,
Limb. Dagbl., Fr. Erensln.
4, 6371 GVLandgraaf. Tel.
045-311782 na 11.00 uur. ;

Te huur gevr. met spoed■WOONHUIS in Landgraaf
of omgev. Huur max. ’ 700,--. Tel. 045-322247. ;

__________npPPfl_____H
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GEBIT gebroken? Klaar iterwijl u wacht. Borsboom <en Moers, Streeperstr. 29, iSchaesberg. 045-315921. J
TV-REPARATIE zonder l
voorrijkosten. Z.-Limburg 1tv-service. Tel. 045-314122.
STOELMATTERIJ ver- j
nieuwt rieten, biezen en ro- .
tan stoelen met gar. 045- (
418820. !
Voor alle koelkast- en diep- i
vriesreparaties VROKÖ. 11Tel. 045-441566 of 461658. j
MIDWINTERMARA- <
THON Apeldoorn 28-1-1989 1
ruimte in bus A.V. Mergel- iland. Info 04408-2893. ;
De massage van VERONI- iQUE is uniek. Tel. 045- 1
228481. Geen sex. 1

Nieuw! Uniek en enige to-
tale ONTSPANNINGS-
MASSAGE (no-sex). Tel.
045-351555.
Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE (no-sex). Tel. 045-
-223574.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24
uur.
SCHOENEN een maat ver-
breden of vergrotenmet ga-
rantie, Vijgen, Akerstr. 30,
Speknolzerheide.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.
Onroerend Goed

Maatschappij
Jac Stel

Verzekeringen, financierin-
gen, hypotheken.

Schelsberg 132 Heerlen
Tel. 045-721866

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.
WOONHUIZEN te koop
gevraagd, tot ’ 150.000,-.
Achterstallig onderhoud
geen bezwaar. Afwikkeling
via notaris binnen 24 uur.
Aanb. aan Wijman & Part-
ners Vastgoed, taxaties, hy-
potheken, tel. 045-728671 of
Ö4750-15135.

Schinveld Centrum te k.
WOONHUIS met bouw-
grond verdeeld in 2 appar-
tementen, app. begane
grond komt in maart vrij,
totale huur ’9OO,- p.m. Te
bevr. na 18 u. 045-252956.
KERKRADE-WEST: Fre-
derikagracht, goed onder-
houden hoekwoning met
carport, 3 slpks., 2 toiletten,
voor- en achtertuin, ligbad,
woonk. met parket. Zonder
aanbetaling komt de netto
mndlast op ca. ’505,-. Wij
verzorgen ook uw hypo-
theek en aanvraag gemeen-
tegarantie. Wijman & Part-
ners Vastgoed, 045-728671.
Pracht. LANDH. te k. 4
slpks., tuin ± 1200 m2. Aan
de Trichterweg, vr.pr.

’ 275.000,-. 045-724690.
Te k. HOEKHUIS in rusti-
ge buurt, woonk., keuken, 3
slpks., douche, kelder, ged.
roll., cv., garage, berging.
Tel. 045-257694.

WONINGRUIL in heel Ne-
derland. Bel de woning-
beursinfolijn 072-336508 of
030-941099.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dein u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat, ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.
Dubbele BEGLAZING
voor renovatie en nieuw-
bouw. Inform. en offerte
viijbl. Glashandel Vankann
Heerlen, tel. 045-719329.

Te k. grote sortering ge-
bruikte BROMFIETSEN
en onderdelen. Maasstraat
3, Beersdal-Heerlen, tel.
045-725309.
Te k. Gazelle HEREN-
FIETS trommelrem, 3 ver-
sn. bj. '87, Spaarweiden 9
(Namiddags Driessen).
Übach o. Worms na 19 uur.
Te k. VESPA ciao ’350,-.
Mgr. Lemmensstr. 36,
Nieuwenhagen.

PARTNERS-TRUST',huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-461235.
Zoekt u een serieuze relatie,
bel dan huw.-rel.bem.-buro
LEVENSGELUK. Tel. 045-
-211948.
Leuke, goed uitz. MAN 32
jr., blond, slank, zoekt spor-
tieve slanke vriendin voor
mod. relatie. Br. lfst. m.
foto. 8r.0.n0. GE 809 LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Eenzaam? Bel HUWE-
LIJKS/RELATIEBU-
REAU „Geluk", tel. 04498-
-54604.
Nieuwvoor deregio elke 2e
donderdagv.d. mnd. OUD-
MARINIERS-TREF. Om
een gezelligebabbel te hou-
den en een pils vanaf 20.00
uur in café t Koffere-Hüs-
je, St.-Pieterstr. 22, Chevre-
mont, tel. 045-464614.
Nieuw nieuw!! Va. 12-
-1-1989 in dancing Heliport
gezellig DANSEN voor al-
leenstaanden. Aanv. 20.00
uur. Leg. verplicht.
Cons.pr. aangep. Inl. 043-
-219704.
Elke donderdag gezellig
DANSEN in Eldorado,
Bongerd 5, Spaubeek, tel.
04493-4193. Met orkest of
DJ; "Man middelbare leeftijd
ZOEKT serieuze vrouw
voor vaste relatie. Br.o.nr.
XE 056, LD., Markt 42, 6461
ED Kerkrade.

Telefax
vanaf ’ 69,- per maand

Kopieermachines
vanaf ’ 62,50 per maand

Personal Binder ’ 1395,-
-voor prof. rapportage
prijzen excl. B.T.W.

Autronic b.v. Oirsbeek
tel. 04492-3888
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Buitenlandse bedrijven
leveren 173 banen op

Van onze verslaggever
DEN HAAG/HEERLEN - Door be-
middeling van het commissariaat
Buitenlandse Investeringen hebben
45 buitenlandse bedrijven vorig jaar
besloten om in Nederland een vesti-
ging te openen. Daardoor ontstaan
bijna 2.500 nieuwe banen. Met de in-
vesteringen is bijna 1,3 miljard gul-
den gemoeid. Viervan die bedrijven

komen naar Limburg of hebben
zich daar al gevestigd. Samen leve-
ren zij 173 arbeidsplaatsen op. De
gezamenlijke investering bedraagt
26 miljoen. Het ministerievan Eco-
nomische Zaken heeft dit gisteren
bekendgemaakt.
Om welke bedrijven het gaat, wilde
een woordvoerder van Economi-
sche Zaken uit oogpunt van 'priva-

cy' niet zeggen. Naar alle waar-
schijnlijkheid betreft het echter de
Amerikaanse firma Akrosil (papier-
verwerking) in Heerlen, Sanodent
(een dochteronderneming van de
Noorse tandenborstelfabrikant Jor-
dan) in Kerkrade en de Japanse
kunststofbedrij ven Hokushin en
Shin-etsu, beide in Venlo.
Overigens hebben in werkelijkheid

veel meer buitenlandse De fjV
besloten in Nederland een vesi'fy
te openen. Het departement **meldt echter alleen de onderne
gen die door bemiddeling erijf,j^
die van het commissariaat ’%!>"landse Investeringen in Nede ,
gekomen" zijn. J\
Wat arbeidsplaatsen betreft
het grootste aandeel van be£v._r(
uit Japan. Elf vestigingen >'
de Nederlandse arbeidsmar-
nieuwe banen op. Het r*ll^ l'9denkt dat de sterk gegrod»
langstelling vanuit Japan te *heeft met 1993, het jaar waa
Europese handelsgrenzen 'vervallen, en met de hoge *°e $.<
de yen, die het financieel aam m)\
lijk maakt om in Europa te Pr
ren.
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den alle peil is. Bij Brema Air in
Maastricht werden gisteren voor
dag en dauw onder luide muziek
pamfletten uitgedeeld, terwijl er
spandoeken waren uitgestald met
de leuzen 'Geen loon naar werken'
en 'de Vut met pensioen.

Volgens bestuurder Eijdems heb-
ben de voornemens van de werkge-
vers kwaad bloed gezet. Ze willen
bijvoorbeeld de zaterdag betalen als
een normale werkdag, geen loons-
verhoging geven, 2 ATV-dagen la-
ten inleveren bij ziekte en de Vut-
leeftijd verhogen, maar liefst nog af-
schaffen. „Ik heb zojuist al iemand

van een garage aan de telefoon ge-
had, die op zaterdag moet werken
tegen het gewone tarief. Dat is in
strijd met de CAO, maar deze werk-
gever wil kennelijk al vooruitlopen
op de nieuwe CAO," aldus de FNV-
bestuurder.
Als de gesprekken tussen werkge-
vers en bonden vandaag niets ople-
veren worden de acties deze week
verder uitgebreid. Dan komen ook
de garagebedrijven aan bod. Ingrij-
pender acties, zoals werkonderbre-
kingen, staan voorlopig niet op het
programma. De bonden willen eerst
de twee geplande gespreksronde,
eind van deze maand, afwachten.

MAASTRICHT - De Industriebond
FNV heeft gisteren het startsein ge-
geven voor een serie acties in de
kleinmetaal, om de eisen in de lo-
pende CAO-onderhandelingen
kracht bij te zetten. Op drie plaatsen
in Limburg werden pamfletten uit-
gedeeld bij bedrijven die onder de
CAO voor de metaalnijverheid val-
len.

De acties dragen een nog zeer
vreedzaam karakter, omdat de on-
derhandelingen nog gaande zijn. De
bond protesteert echter nu al omdat
het bod van de werkgevers, aldus
FNV-bestuurder W. Eijdems, bene-

De financieel-economisch directeur
meent dat Maastricht Airport niet
eerlijk behandeld wordt. In een van
de juridische procedures heeft het
Haagse gerechtshof vorig jaar be-
paald dat 's nachts ook rekening
moet worden gehouden met pieken
in het geluid. Het hof stelde dat in
de slaapkamers rond het vliegveld
niet meer dan 55 decibelgeluid mag
binnendringen. „Daarmee geldt op
Maastricht Airport een strengere
norm dan op de andere vliegvelden
in Nederland", klaagde Messelink.

De directeur hekelde de trage be-
sluitvorming van de overheid. „Het
buitenland staat klaar om de gaten
die wij laten vallen op te vullen."

Niet eerlijk

het vliegveld nog voor het magi
sche jaar 2000 winst kunnen ma
ken. „Maar zonder Oost-west
baan blijft het verlies structu
reel", aldus Messelink.

Verlies
luchthaven
4,2 miljoen

Startsein voor serie
acties in kleinmetaalMesselink zei dat volgens hem dit

jaar de definitieve aanwijzingsbe-
schikking voor de Oost-westbaan
tegemoet kan worden gezien. „In-
clusief de dan ongetwijfeld nog vol-
gende beroepsprocedures zal het tot
1993 duren voor de baan klaar is."

beschouwing werden gelaten

Vervolg van pagina 1
~* luchthaven had vorig jaareen
J^Ploitatieverlies van ongeveer"'2 miljoen gulden. Het rijk, de
Provincie, 21 Limburgse ge-
beenten en de twee zuidelijkste
Kamers van Koophandel draaien
°aar voor op. In voorgaande ja-en schommelde het verlies ook
*" tussen de 4 en 5,5 miljoen gul-
den. Toch beweert financieel di-recteur Messelink dat het resul-

at in 1988 beter was dan in de
Oorgaande jaren omdat toen on-

dermeer de afschrijvingen op be-
paalde investeringen nog buiten

De financieel-economisch direc-
teur rekende voor dat de aanleg
van de Oost-westbaan in totaal
180 miljoen gulden vergt. De
baan zelf kost 130 miljoen, maar
voor de aanpassingenvan de om-
geving buiten het luchtvaartter-
rein is nog eens vijftig miljoen
nodig. De EEG wil 37 miljoen
bijdragen.

Messelink verwacht dat Maas-
tricht Airport in 1990 een positief
resultaat kan melden. Als de
Oost-westbaa er in het midden
van de jaren negentig komt, zal

Van onze redactie economie
AMSTERDAM - „De overheid
behandelt besluiten over de
Oost-westbaan als 'grand cru'-
wijnen; hoe langer ze blijven
liggen hoe beter. Een vergelij-
king met de krant is echter
meer op zn plaats: de beslui-
ten lopen ver achter de feitelij-
ke ontwikkelingen aan en krij-
gen dan de waarde van oud pa-
pier." Dat zei H. Messelink, fi-
nancieel directeur van Maas-
tricht Airport gisteren in Am-
sterdam bij de presentatie van
de jaarcijfers over 1988.

"Kees Karels heeft na tien jaar boeren zijn overall aan de wilgen gehangen en gekozenvoor een bestaan als hotelier in het Limburgse Valkenburg. Foto: widdershoven

Van Oostelijk Flevoland naar Limburgse heuvelland

Jong gezin verruilt
boerderij voor hotel

„Als die norm in derest van het lanH
ingevoerd zou worden, zou dat ont-
zettend veel geld kosten. Rond
spoorwegen, autowegen, fabrieks-
terreinen en alle vliegvelden zou
voor honderden miljoenen guldens
aan extra isolatie uitgevoerd moe-
ten worden. *En wanneer voor
Schiphol dezelfde regels zouden
gelden als nu voor de Oost-west-
baan, zou dat desastreus zijn voor 's
lands grootste luchthaven.Wanneer
de geluidsnorm die voor Maastricht
Airport geldt op Schiphol wordt
toegepast, waar 's nachts veel meer
wordt gevlogen, dan zouden daar in
de omgeving 50- tot 100.000 wonin-
gen geisoleerd moeten worden. Dat
zou een investering van twee tot
drie miljard vergen en leiden tot
enorme kostenverhogingen in de
luchtvaart."

Van onze verslaggever

Messelink wil dat voor Maastricht
Airport dezelfde wetten gelden als
voor de andere luchthavens in Ne-
derland.

Ook de Wet op de Milieu-Effect
Rapportage (MER) kreeg van hem
een veeg uit de pan. „Het lijkt er op
dat de MER wordt gebruikt om
nieuwe, strengere regels tegen
vliegtuiglawaai ingevoerd te krij-
gen."

" Een politieman inspecteert de wielen van de vrachtwagencombinatie.
Foto: DRIES LINSSEN

" Losgelopen wielmoeren bij een vrachtwagen-
combinatie uitPijnacker waren gistermiddagop
de Aalbekerweg in Hulberg de oorzaak van een

ravage. De met hoge snelheid over de weg 'vlie
gende' twee wielen raakten drie auto's en eer
geparkeerd staande bus. Persoonlijke ongeluk
ken deden zich niet voor. De materiële schadt
aan de vier automobielen loopt in de duizender
guldens.

'Vliegende' wielen
Moeilijk
Een jaar hebben ze er over ge-
daan om te besluiten of ze door
zouden boeren of niet. „Het is
moeilijk om afstand te doen van
het ouderlijk bedrijf. Je wist al-
tijd nietbeter of jezou er 65 wor-
den." Vorig jaar april hebben ze
de knoop doorgehakt en de boer-
derij aan de buren verkocht. Het
horeca-diploma werd behaald en
ze gingen op zoek naar een hore-
ca-onderneming waar ze samen
zouden kunnen werken.

het gaat. Je kweekt aardappels.
Je krijgt een goede en grote
oogst en dan zeggen ze dat er een
overschot is en dat de aardappels
niets waard zijn. Al dat werk
voor bijna niets."

Maastrichts centrum dreigt minder geld te krijgen

Zoals bekend besloot het kabinet
vorige week dat er opnieuw een
aanvulling moet komen op het mi-
lieu-effectrapport over de voorge-
nomen uitbreiding van het vlieg-
veld. Er moet nu worden uitgezocht
wat de milieueffecten zijn als alleen
boven Nederlands grondgebied
wordt opgestegen en geland. Pas als
het nieuwe MER klaar is zal het ka-
binet een definitief besluit nemen
over aanlegvan een Oost-westbaan. Academisering baart

Vijverdal grote zorgAdviseur voor
personeelszaken

van onze verslaggeefster

dALKENBURG - Van een boer-
fa nln Swifterbant naar een oud
e<*miliehotel in Valkenburg. Kees
Jaar a Karelse > sinds een half
bur eiSenaars van het Valken-
stilt S Apollohotel, hebben de
Ve_r-iVan de Noordoostpolder
Val, voor de drukte van een«Kantieplaats aan de Geul. De
Vpi ue ln de akkerbouw en de
heilbeknottende EG-regelingen
Bph hen net horecaleven in-
hot ,eVen- Want een bestaan als
dan fc6r biedt meer PersPectief
R " n£t boerenbedrijf, verwacht

Karelse.
T'
We» *aar isKees Karelse boer ge-
leed 0p zi Jn achttiende over-
hij Z^n vader- Daardoor kwam
derVanzelfsprekend op de boer-
snr i echt- Achteraf te vanzelf-
Ka? i

nd' denkt hiJ nu- Toch zou
Pein TfT nooit over bebben ge-
3ls rt

boerderij op te geven
laat t I"lnanciële resultaten de
geufte aren niet zo slecht waren
den 6est' "In de beginjaren boer-
tijH We goed- Maar de Matste
Oop9t' orig Jaar heb ik de uien-gbt weg moeten geven."
her* Werken en aan het eind van
denJaar nid komma nul overhou-
jjn is voor een jonge boer als
ret^f Karelse weinig stimule-m' SmaKarelse: „Weet je hoe

Een bemiddelaar in Noord-Bra-
bant bracht ze in contact met de
familie Rey, eigenaars en uitba-
ters van een Valkenburgs hotel.
Een drie sterren hotel met zeven-
tig bedden dat het vooral moet
hebben van wat oudere mensen
die „nog fit zijn maar niet teveel
herrie aan hun hoofd willen."
Volgens Karelse zagen de boe-
ken er goed uit, evenals de toe-
komstverwachtingen. „Er is naar
mijn idee een markt voor een
dergelijk hotel. Er is altijd nog

Het is nu stil in het hotel. Maar
straks als het seizoen start zitten
ze weer dag in dag uit tussen de
vakantiegangers. Misschien dat
er dan nog wel eens met wee-
moed wordt teruggedacht aan de
rust van het platteland met de
naaste buren 300 meter verderop
en slechts af en toe een bezoekje
van een vertegenwoordiger.

Voor de Groningse Sina was
Limburg overigens geen onbe-
kend terrein. Ze heeft twee jaar
gewerkt in het tehuis Zuiderha-
ven in Hoensbroek. Het 'zorgen
voor' is haar wel vertrouwd. Ja,
de familie Karelse „ziet het wel
zitten" met hun nieuwe bedrijf
en met Valkenburg. Dat wil niet
zeggen dat er niets aan gedaan
moet worden. Het 'drie sterren
hotel' vertoont hier en daar wat
tekenen van vergane glorie. Dat
wordt opgeknapt. En in Valken-
burg zou in het voor- en nasei-
zoen wat meer leven in de brou-
werij moeten komen, meent Ka-
relse.

een grote groep mensen die niet
in een bungalowpark of een Van
der Valk hotel wil." De koop
werd gesloten.Kees, Sina en hun
twee kinderen verhuisden per 1
augustus naar Valkenburg.

Opknappen

ST.-ODILIENBERG - Bij het Lim-
burgs Centrum voor Personeelsza-
ken (LCP) is P. Timmermans in
dienst getreden als adviseur. Tim-
mermans werkte eerst bij TI Ches-
wick Silencers in Melick-Herken-
bosch.

directeur Vrijlandt. Hij verwach
dat begin dit jaarveel tijd en energi*
nodig zijn 'om deze ontwikkelingir
goede banen te leiden.

met de zogeheten academisering
van dit psycho-medisch streekcen-
trum. Vijverdal krijgt in het kader
van dit proces gelden voor de 'ver-
rijking van de gezondheidszorg. De

MAASTRICHT - De directie van
Vijverdal in Maastricht heeft moeite

criteria op grond waarvan deze gel-
den worden verstrekt zijn echter zo-
danig veranderd dat hierdoor ver-
schuivingen op het totale budget
van Vijverdal noodzakelijk zijn. Te-
gelijkertijd dreigt het Maastrichts
instituut minder geld te krijgen.

Demente bejaarden op wachtlijst

Veleaanmeldingen verrassendirectieVijverdal
ZZL
.In zijn nieuwjaarstoespraak kwam
de Vijverdal-directeur ook terug op
de problematiek rond het zieken-
fonds ZZL. „Evenals vorig jaar
moet ik helaas meedelen dat wij een
goede relatie met 'ons' ZZL ontbe-
ren," zei Vrijlandt. Hoewel een van
de grote knelpunten tussen Vijver-
dal en ZZL inmiddels - na jarenlan-
ge onduidelijkheid- is opgelost (de
financiering van een 24-uurs crisis:
centrum in het hartje van Maas-
tricht), zit er op andere punten min-
der schot in het overleg.

Zo constateert Vrijlandt dat er geen
echte vooruitgang is geboekt met de
realisering van nieuwe sociowonin-
gen, zelfstandige woningen voor pa-
tiënten die wel nog begeleid wor-
den. Vijverdal heeft al enkele jaren
een tweetal van die sociowoningen,
maar zou dat aantal graag met tien
willen uitbreiden. Volgens de direc-
tie is het moeilijk om met ZZL af-
spraken rond te krijgen over de fi-
nanciering van bepaaldekosten.

Directeur patiëntenzorg A. Vrij-
landt van Vijverdal hekelde deze
gang van zaken tijdens de nieuws-
jaartoespraak. Hij zei dat de acade-
misering van Vijverdal onder druk
is komen te staan. Aanvankelijk
diende het geld dat Vijverdal voor
de academiseringkrijgt rechstreeks
voor de verbetering van de gezond
heidszorg. In de loop van de afgelo
pen jaren zijn, aldus Vrijlandt
steeds nauwere relaties gelegd tus
sen deze gelden en specifieke on
derwijs- en onderzoeksprojecten.

Harmonie
Volgens Vrijlandt beschouwen Vij-
verdal en 'Zeven Bronnen' elkaarOver de zorg voor psychogeriatri-

De directie van Vijverdal vermoedt
dat er lange tijd sprake is geweest
van zogeheten 'verborgen' wacht-
lijsten. Omdat er geen vooruitzicht
was op opname zag men ook geen
nut in de aanmelding. „Familiele-
den namen zelf de zorg van de pa-tiënten op zich. Toen de vooruit-
zichten beter werden, namen de
aanmeldingen opeens snel toe," al-
dus Nijssen.

■. Van onze verslaggever
K^jASTRICHT - Limburg telt in
ïhee °Udlng met derest van het land
%(Al Psychogeriatrische patiënten
|bj?-ente bejaarden) dan elders.
Jhe, 'Jssen, directiesecretaris vanIVi,vpsycno-medisch streekcentrum__Vtu i , ln Maastricht, schrijft die-
_Nrnih ng toe aan het feit dat de
fcrii!burgse bevolking sneller ver-i-roe Maastricht blijkt het
_Pati 16nd aantal psychogeriatrische
Ferh nten uit de wachtlijsten die, tot
ij. oazing van de medici, in korte
|b it ZIJJ? opgelopen tot 30 personen,

ondanks de ingebruikname vanL. nieuwe verpleegkliniek in

Maastricht (de 'Zeven Bronnen'),
die een beddencapaciteit voor 60
mensen heeft.

sche patiënten dreigde in Maas-
tricht een concurrrentiestrijd te ont-
staan tussen Vijverdal en de nieuwe
verpleegkliniek 'Zeven Bronnen.
Terwijl Vijverdal de ministeriële er-
kenning voor de zorg voor psycho-
geriatrische patiëntenzou verliezen,
werd in Maastricht een nieuwe kli-
niek gevestigd die uitgebouwd
wordt tot een capaciteit van 180
bedden.

De directie van Vijverdal protes-
teerde, met succes, tegen de afbouw
van de psychogeriatrie-erkenning.
In de huidige plannen wordt reke-
ning gehouden met het behoud van

65 bedden voor psychogeriatrische
patiënten. De nieuwe erkenning
loopt 1992 alweer af. Maar directeur
patiëntenzorg A. Vrijlandt van Vij-
verdal zei in zijn nieuwjaarstoe-
spraak dat het zeer wel denkbaar is
dat verlenging er ook welna dat jaar
in zit. Ook hij noemde de 'demogra-
fische ontwikkeling' - waarbij ook
hij op de vergrijzing doelde - in
Limburg als reden.

niet langer als concurrenten. „We
zullen wellicht een welkome aan-
vulling op elkaar vormen," aldus
Vrij landt nu. „Inmiddels is de rela-
tie van dien aard dat in elk geval
verwacht mag worden dat de ver-
dere planning en ontwikkeling in
een goede harmonie en onderlinge
samenwerking tot stand zal ko-
men."

De Vijverdal-directie denkt niet dat
de wachtlijsten en de vergrijzing in
Limburg aanleiding geeft tot een
versnelde uitbouw van de zorg voor
psychogeriatrische patiënten. Di-
rectiesecretaris Nijssen wees erop
dat de provincie gebonden is aan
een bouwplafond. „We zouden daar-
voor extra toestemming van het mi-
nisterie moeten krijgen. In dat soort
procedures gaat veel tijd zitten," al-
dus Nijssen. Bovendien staat vol-
gens hem nog niet vast waar de uit-
bouw gerealiseerd moet worden.
„Die plannen zijn nog volop in dis-
cussie."

„Thans lijkt de faculteit der genees-
kunde (aan de Rijksuniversiteit in
Maastricht - redactie) een volledige
koppeling van de academiserings-
gelden aan onderzoek en onderwijs
na te streven. Voor Vijverdal zou dit
grote problemen apleveren," alaus
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Maastricht Airport
voelt zich benadeeld

Besluiten lopen ver achter op ontwikkeling

In alle vroegte deelden FNV-actievoerders pamfletten uit bij Brema Air in Maastricht.
Foto: WIDDERSHOVEN

Limburgs dagblad provincie
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BE)__BBiüli
voor al uw

gereedschappen

Randstad Jp|k
heeft volop «X^werk JPfc 7)
MTS'er/HTS'er Wtb
Voor een bedrijf in Kerkrade. U heeft uw MTS- of
HTS-diploma behaald en ervaring met onderhoud en
reparaties van machines. U heeft leidingggevende
capaciteiten en bent woonachting in de omgeving
Heerlen/Kerkrade. De opdracht gaat lange tijd duren.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.

■y randstad uitzendbureau

LANDINRICHTINGSWET
Bekendmaking ingevolgeartikel 146, vierde lid.

De Minister van Landbouw en Visserij maakt, gelet
op artikel 146, vierde lid van de Landinrichtingswet
bekend, dat de mogelijkheid tot het verkrijgen van
een vergoeding in geld, alsmede een toeslag als
bedoeld in artikel 146, derde lidvan deLandinrich-
tingswet voor de ruilverkaveling "Roerstreek" met
ingangvan 15 maart 1989 wordt gesloten.

Toelichting
Ingevolge artikel 146, derde lid van de Landinrich-
tingswet ontvangtde eigenaarvan onroerende goe-
deren diezulks nadat het besluit tot landinrichting is
genomen, doch vóór een op voorstel van de Cen-
traleLandinrichtingscommissie doordeMinistervan
Landbouw en Visserij te bepalen tijdstip schriftelijk
aan deLandinrichtingscommissie verzoekt, in afwij-
king van het bepaalde in de artikelen 141-143, een
vergoeding in geld gelijk aan de werkelijke waarde
van de onroerende goederen alsmede een door de
minister vast te stellentoeslag, welke wordt verleend
onder door hem te stellen voorwaarden.
Deze voorwaarden, alsmede de te volgen procedu-
re, zijn neergelegd in deRegeling afkoop toedelings-
rechten (Stcrt. 1985,213).

De sluiting van deze mogelijkheid tot het verkrijgen
van een vergoeding in geld, alsmede een toeslag,
wordt voor de bovenvermelde ruilverkaveling vast-
gesteld op 15 maart 1989.
Voordeze ruilverkaveling, waarvan het plan van toe-
deling nog niet vaststaat, geldt namelijkdat detaak-
stelling binnen zeer korte termijn zal worden gereali-
seerd.

De inspecteur _r_ii^l__k»
Landinrichting, m^Ê 1
ir. S. Huijberts. _______________

i

Verkoop bij executie
Op donderdag. 12 januari 1989 te 11 00 uur, zullen ten laste
van A.J.A Smaak, wonende te Landgraaf. Moltweg nr. 68 wor-
den verkocht enige roerende goederen, te weten:

meubilaire en huishoudelijke goederen, schilderijen w.0.: ± 65
landschapschilderijen, 2 noten vitrinekasten, tv-meubel. thee-
wagentje, grenen slaapkamer, div. tapijten, kleurentelevisie en
diverse curiosa en wat verder tekoop zal worden aangeboden

De verkoop vindt vindt plaats in Café Bacchus, Moltweg 54 en
geschiedt a contant zonder opgeld
De goederen zijn van 10 00 uur tot 1045 uur voor een ieder te
bezichtigen.

De deurwaarder belast met de executie

ngsj- Hendrik J Gorissen

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

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

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

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000- en ’ 100.000-mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensnsico meestal gedekt Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor
vrijblijvend prijsopgave)

" Doorlopend krediet 2% aflossing

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

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair __,

PMMinill VIDEORECORDER VHS
ft^^!^^^__i__i__i____l ëebr' ’375- ’475-, HiFi-m combinatie tv-verst. P.V.-
SCHILDERIJEN te koop. cass.deck ’95- ’l5O,-
Keekstr. 92, Heerlerheide. ’ 175-, boxen 120 W

■ „, .--_., m_ TTT ’140,-, tun.verst. 2x30 W
RÉGULATEUR, omaklok, eg5 A f_2s- 2x40 Wlantarenklok, vrijslinger. ’125- cass.decks va.045-750917. f99,-, verst. 2xloo W
Te k. AANHANGWAGEN ’ 198- 2x40 W ’ 125,-. F.
2 mtr. x 1.20 m. Tel. 04490- Meyer, Verzetstr. 15, Hrln.
27465. 045-417651.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

iii ——:

Met de Hema staat jeadministratie
er meteen stukken beter voor.
3vóor mWJm __WÊÉÊ m mmf^\Cablé breigaren. 100% acryl. 80l ó rTOC100gram. 80l over? Geld terug! W_^n Als setje /_\0/^f) yanaf JL*

# Meisjesondergoed. 100% katoen.
f\_, WL Mt 104-164. Slipje vanaf 3.75

Jaspe oragaren. 50% wol/50% acryl. Wk /_§«_
80l a 100 gram. 80l over? Geld terug! jj|. i^lïL-.

Elastische katoenen damessokjes. In £/
diverse kleuren. Mt 37-40. Geweven damespyjama. 65% polyes-

I ter/35% katoen. Wit met groene of
pPH ■;i£' U blauwe streep. Mt 38/40-46/48.

ïtjfn|l -3=^ h^^ )%s^jn
WfcJmMS 2voor V/i rA^MPanties voor grote maten. 20 en fF^y^l T.O7R30 denier. Met ingezet tussenstuk. 4y li^*^
Mt42/44-48/50. T^isS I&TCJLV/i

f§ Mechanische wekkers. Diverse model-
/c^ ___^__BÊÊÊBÊ] len en kleuren- * )aar Hema garantie-

y*^^_l-__f _?!_!_; elat "+_ A -w"rH*
Noorse sokken. 60% scheerwol/40% . «w_f I
polyamide Mt 3748. V f/ 41 , ,

_^_^r7i-i**%&$& -'WEE u ’_»--^__. kEMM _r» ■■

""P^IÖ" __ _cl____i \Wm Haarföhn met borstel in etui. 2 warmte-

X. U q^ C. BJ9 M \_\ standen. Infuchsia enblauw, ljaar Hema

Washandjes. 100% katoen. In diverse c__S^_______

21S M^3'*.iki___ yi_o7R
Sipll rt C Koffiezetapparaat Maximaal 12 kopjes.
lj_fj| StïS" Il I__jO 1 jaarHema garantie.
OHiP 2voor Ivi
Compactluiers. Pak a 30 stuks. \\l

__2_fs"wi I^^H Sledestofzuiger. Met metalen buizen,
Badstof'boxpak. 80%' katoen/20% I iUK^t/ATaY. opbwgvak voor accessoires en kabel-
polyamide Mt 62/68^ 74/80. - P_mTliltJl fl haspel. 800Watt. ljaar Hema garantie.

De Hema biedt u een ruime keuze aan kantoorartikelen,
met als extra aanbieding deze week onze oersterke kwaliteits-ordners. In zwart of wit, A4formaat
2-rings met metaal versterkte sleuven. Overtrokken met kunststof folie. Per stuk 4.50, nu 3voor 11-.

HEMA
Echt Waar VoorJe Geld ~Ai . —— >

KACHELS, grandioze ver-
"" bouwingsopruiming, 10--, 70% korting, nieuw en ge-
bruikt. De Kachelsmid, Wa-
lem 21, Klimmen, 04459-
-1638.

Parketteur
zoekt werk. Ik leg alle soor-
ten parketvloer en tegen
concurrerende prijzen.

I Ook opknappen van be-
staande vloeren. Houkes

jParket, Voerendaal, tel.
1045-750305; Sittard, tel.
I 04490-25157.

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

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets
te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven?Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:

Heerlen
Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals
VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47

I Heerlijk Hema I
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T.k. WEEGSCHAAL met
bon Digi SM 50. Tel. 04498-
-57197.
Te k. JUKEBOX Würlitzer
500 1937. Tel. 045-242261.
Eiken BABYKAMER, ro-
tan kinderwagen, imperial
Fiat Uno. Tel. 045-418695.

Te k. 18 COLLIER 25 gr.
met 1 brilj. 0,50k. Vs tw cer-
tif. tel. 045-750587.
STEREOTOREN Sony 212
mcl. boxen ’ 550,- en com-
pl. eiken eethoek, Lode-
wiik-stijl ’ 4500,-, 045-
-211071.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-

S verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len). 'Fotocopieerapparaten

Nieuw en gebruikt, vanaf ’ 350-
R. Spoor Kantoormachines, 045-443961, Bocholtz

IKEUKENS, 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!
Te k. PETROLEUMKA-
CHEL en wasmachine, tel.
045-211912.
KLEUREN-TV, 12 tiptoet-
sen, zeer goed. 045-270083.
VIDEO VHS, stereo + afst.
te koop. 045-727669.
Topclass rundl. 3-2-1
BANKSTEL ’995,-; zeer
zwaar eiken met rundl.
bankstel ’995,-; div. bijz.
mooie eiken wandmeubels
va. ’395,-; noteh. eethoek,
stijl Wiener biedermeier

’ 395,-; eiken eethoeken va.

’ 195,-; moderne eethoeken
idem. Verder schitt. barok
bankstel en eethoek. Enor-
me keuze, alles spotgoedk.
Inruilen mogelijk.O.K. Hal,
Agnes Printnagenstr. 22-24,Geleen-Centrum (vlakbij
Alb. Heijn).
T.k. VIDEORECORDER
Aristona 20VR23, VCC-sys-
teem (koppen defect), met
afstandsbediening + 6 ban-
den. T.e.a.b. 04490-40802.

KLEURENTELEVISIES
Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-.Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
BANKSTEL eiken (zwaar)
375,-; slaapk. 375,-; eeth.
175,-; kl.tv. 12 kan. 175,-;
mod. kast wit 475,-; Kou-
venderstr. 208, Hoens-
broek
WASAUT. combi AG 275,-;
gasforn. 95,-; ijskast 75,-;
diepvr.kast 275,-; gashaard
150,-; gasplaat 75,-;Tel. 045-
-725595.
BANKSTEL eiken (3-1-1)
i.z.g.st. tel. 045-412386.
Stoffenzaak TUMMERS
excl. bruids-, dames- com-
muniestoffen, Kerkstr. 302
Brunssum.
Te k. 2 KANTELPOOR-
TEN 3 x 3 m compl met
electromotor, div. zaagta-
fels va. ’ 300,-. AAA-winkel,
Brunssum.
WEDSTRIJDSKELTER
100 cc compl. met werkbok
en onderdelen. Vr.pr.
’1750,-. AAA-winkel
Brunssum.
Grote partij WASMACHI-
NE-ONDERDELEN o.a.
motoren, klokken enz.
AAA-winkel, Rumpenerstr.
Brunssum.
Te k. KL.TV en videorecor-
der VHS. Ook apart te k.
Tel. 045-459051.
Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN, 2x3 mtr., ’50,-
-p.st Tel. 04490-46631.

Te k. OMASLAAPK.: bed,
nachtkastje, ladencommo-de met 3 luik spiegel en
1-drs. kast, pr. ’ 2000,-; Tel.

045-228146 na 18 uur.
Te k. Carera Servo RACE-
BAAN „grote auto's" en
ronde computer en gebou-
wen compl. ’ 200,-; cosmos
elektro doos en uitbrei-
dingsdoos voor beginners

’ 100,-; kindersportwandel-
wagen ’ 100,-; Yamaha
keyboard ’200,-; Tel. 045-
-752799.
STARFASHION groothan-
del voor vrijetijd- en con-
fectiekleding. Nieuw eroti-
sche lingerie. 04490-19235.
Compl INBOEDEL (ook
apart), zwaar rundleren
bankstel m. kuipkussens
modernklassiek. V.p. 2750.-

-" massief eik. wandmeubel.V.p. 1225,-; zwaar eik. eet-
hoek m. 6 stoel. V.p. 1750,-;
mass. eik. salontafel. V.p.
475,-. 045-323830.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

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).
Fender GITAAR met ver-
sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’5O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’ 30,--p.mnd. Verder alles op mu-ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).

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. compl. SLAAPKA-
MER, kast, 2 p. bed, nacht-
kastjes, matras tel. 045-
-251427.
Te k. 2 drs. KOELKAST
Zanussi 1 ir. oud ’325,-
-halfautom. AEG wasmach.

’ 150,- tel. 271036.
Te k. BAR-HOEKKAST
tev. massagetafel. Pr.
n.o.tk. Tel. 045-459082.
YAMAHA XS 750. bwj. '77,
en BMW motorblok 3.1. Tel.
045-719962 (tus.lB.oo en
20.00 uur).

Te k. compl. offset ROTO
613,Rapilith RE 410 en 254,
Mita 900-D met etsapp. '82,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 3500,-. voor-
raad pr.n.o.t.k. W. Vlie-
genstr. 4, Gulpen, 04450-
-2000.

Te k. bruine ZITHOfVeiken salontafel. Tel-
-320355. -——-rf*
Antieke COMMODE^spiegel ’ 375-, eik eeJJ t.r
m. ff stoelen ’525,-.JW
slaapkamer comp- -> pI.Wmodern wanOJfFa,'!
’2OO-, babybedje W
salon-tegel-tafel- ■* t/ei*
Schaesbergerstr. 10°- ,
rade. Tel. 045-415181^^

"■■■■■■■■'^PIANO'S te koop v.f
’l5OO,- tevens P»;fV
huur v. 1-36 mnd
’600,-. pianohandei . p
land, Rijksweg N°osGeleen, tel 04490j4H%
PIANOS te huur, *»huursysteem voor
ners,van 1 tot 36 mnd'', .
’ 600,-. Inl. 04490^_^fcf
Gevraagd TOETSERZANGER bij soun^.n'groep met veel opu ,
Inl. 045-213386. .___^<#-,
KTVs6cmen l6Pris)/
’225-; el. kookpl- Am
’.75,-; cass.deck/ I? P^pick-up ’50,-; KJ-%gl

’ 200,-. Tel. 045-424»°
18.00 uur. _^^é
BHl______^^^n

Te huur STACA^W,,
direct aan zee (Wak*-'V
Vrij vanaf Pasefe /
hoogs. Inl9ollBl-lg_-^|

DT 175 MX. Burgv rkf»;
menplein 128,
de/Eygelshoven. y
gescn. voor straat —^a

Samen kun je meer *Stichting Relatievorming Limb^Stichting Landelijk Centrum (L^
werken samen om met minder kosten meer m°9?en.,
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Bezinken

HEERLEN - De Heerlense bur-
gemeesterPiet van Zeil vindt dat
gemeenten de mogelijkheid
moeten hebben om iets tegen de
Zuidafrikaanse apartheidspoli-
tiek te kunnen ondernemen.

Als Van Zeil echter ook zegt dat
het mogelijk moet zijn om zaken
te doenmet bedrijven diewel de-
gelijk banden onderhouden met
Zuid-Afrika, zeker als dat voor,
een gemeentefinancieel aantrek-
kelijk is, blijkt dat Heerlens bur-
gemeester toch meer waarde
hecht aan economische belangen
dan aan consequente - en daar-
door wellicht geld vergende -
standpunten inzake de apart-
heid.

Een en ander valt te lezen in het
eerste jaarnummervan het VNG-
orgaan, waarin Van Zeil op uit-
nodiging enkele nieuwe stand-
punten over het anti-apartheids-
beleid uiteen heeft gezet (zie LD
van gisteren). Met dat artikelheeft Van Zeil een juridische
weg aangegeven, waardoor ge-
meenten zich zelf tegen apart-
heid kunnen verzetten, zonder
dat ze daarbij in conflict komen
met derijksoverheid.

Hoewel Van Zeil zich neerlegt bij
het standpunt van het kabinet,
dat het anti-apartheidsbeleid uit-
sluitend als zijn taak beschouwt,
vindt hij toch dat gemeenten bij
hun aanschaffingsbeleid reke-

" Burgemeester Van Zeil bij de wake in Heerlen (maart 1988) voor de slachtoffers van de
Zuidafrikaanse apartheidspolitiek. Archieffoto: dries linssen

Daarnaast vindt de burgervader
dat een gemeenteals Heerlen za-
ken met een onderneming als
bijvoorbeeld Shell moet kunnen
doen, als blijkt dat deze in Zuid-
Afrika vertegenwoordigde on-
derneming met zijn produkten,
service en kwaliteit boven de
concurrentie uitstijgt.

ning moeten kunnen houden
met bedrijven, die banden heb-
ben in Zuid-Afrika.

Van Zeil zou bepaalde bedrijven
misschien graag willen boycot-
ten, maar vindt zoiets veel te link
met het oog op juridischeconse-
quenties. Daarom legt Van Zeil
in zijn VNG-artikel ook de na-
druk op de woorden 'rekening
kunnen houden met bedrijven
die connecties hebben in Zuid-
Afrika.' En komen in zijnverhaal
woorden als 'boycot' of 'sanctie'
nietvoor.

Geen geld
Wanneer Van Zeil als hoofd van
een gemeente bij verschillende
instellingen en bedrijven dus
boodschappen gaat doen, komt
het verzet tegen de apartheid als
allerlaatste overweging om de
hoek kijken. Feitelijkkan hij ook
niet anders, want de rijksover-
heid staat andersoortige afwe-
gingen aan lagere overheden na-
melijk niet toe.
Burgemeester Van Zeil wil graag

de anti-apartheidsridder spelen,
maar moet zich tevreden stellen
met de oerhollandse .(regerings-

Kapelhof fel tegen
wegsturen directeur

Personeel en bewoners houden protestacties

in gesprek

" Ondernemers

Van onze
verslaggever

KERKRADE - Het
bestuur van de wijk-
vereniging PAK's
Lauraterrein heeft
een standaardbrief
opgesteld, waarmee
de bewoners van de
vervuilde wijk de be-
lastinginspectie om
gespreide betaling
van de onroerend
goed-belasting kun-
nen vragen.
Nu de gemeente
Kerkrade bij haar
weigering blijft om
verandering te bren-

Door waardedaling Lauraterrein

Bewoners vragen
betalingsregeling

gen in deze belas-
ting-aanslag, zal één
bewoner verder pro-
cederen bij de belas-
tingkamer in Den
Bosch. „We gaan er
vanuit dat we in het
gelijk gesteld wor-
den," aldus een
woordvoerder van

de bewoners. „En
dan is het onzin om
eerst een hele som te
betalen, die je straks
tqch weer terug
krijgt. Vandaar het
verzoek om een zo
laag mogelijk, maan-
delijks bedrag te
kunnen betalen."

"HEERLEN
dr* l*rhof. Kennedylaan. Werk van An-
Uur r.ermans- T/m 15/1- °Pen dag- 9-21
van i

SP'eSel. Akerstraat 40. Werk
Si " 'ngeborg Meulendijks. T/m 12/1.
na* Akerstraat 82 a. Werk van Ma-anne Aartsen. Van 4/1 t/m 28/1, open
hiii .zo 14"17uur-Stadsgalerij, Raad-
Mvlsplein 19. Werk van Pierre Kissels enorl _ne Aartsen. Van 13/1 t/m 5/3,
u^n di Vm vr 11-17 uur, za en zo 14-17

HOENSBROEK
T *B,N-bank. Werk van Stan Caudron.Pa" 15/1> open 9-16 uur. Bibliotheek,
Nol d Schleidenstraat 39. Werk van
er, lf ePermans. Tot 15/1, open ma, woQo 10-18uur, di en vr 10-20 uur.

BRUNSSUM
Van °r'kke-oave, Lindeplein sa. Werk
9 ->n ,'m Meys. T/m 29/1, open ma t/m vr.
zo 1. ,;30 uur' 13.30-17uuren 10-21 uur,

"-17 uur.

LANDGRAAF
Kri!?al Ga,ery, Kerkberg 2. Werk van

Stiles. T/m 5/2

VOERENDAAL
Klinifentehuis- Werk van Jacqueline
o '"Kers en Kees Verhoeve. T/m 31/1,
13,",° p werdagen 8.30-12.30 (di ook

°u-16.30 uur).

SITTARD
Sm!, i ' Steenweg 86. Werk van Hans
Uur n' T/m 28/1' open do t/m M 12"17
Tem M*n Tempel, Gruizenstraat 27.
sten 'S ha*ten. 489 nieuwe aanwin-
_j "_ r/r" 22/1, open di t/m vr 10-17 uur,
hove Z?„1417 uur Galerie Zabawa, Op-
derc V ■ Schilderijen van René Reyn-
w'. m 4/2 en van 13/2 t/m 26/2. Open
Start vr 16"20 uur' zo 1417 uur-
-18 f^SchouwburS' Wilhelminastraat
hoe« leverfschilderijen van Aloys Ver-
Uur 27/1- °Pen di t/m vr 10"16
gen' S 10-12 uur en tijdens voorstellin-
-2e K'^zraedthuis, Rosmolenstraat 2.
12/9 edelsmeden anders. Van 14/1 t/m
17«. open di t/m vr 10-17uur, za enzo 14-Uur.

GELEEN, «asiandziekenhuis. Werk van Osabelnëen. T/m 31/1.

LIMBRICHT
lter«s,k"nd'S museum. Allee 1. Het
13 17

tgebeuren. T/m 15/1, open di t/m vr
Vfw.,l.Uur- za en zo 14-17 uur. Galerie
Fotn rght Kasteel Limbricht, Allee 1.
en expositie Gerard Jansen 'Wonen
od_ Iken in West-Afrika'. T/m 3/2." dl Urn za 10-23 uur, zo 12-23 uur.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het personeel en de bewoners van het verzor-gingstehuis Kapelhof zijn fel tegen het voornemen van het be-stuur om directeur Berns te vervangen door collega Muldervan de Hamboskliniek. Op last van 'hogerhand' moest het per-
soneel gistermiddag een aantal opgehangen spandoeken ver-wijderen. Een handtekeningenactie leverde de paraaf op vanbijna alle 37 personeelsleden en 67 bewoners.

Het personeel en de bewoners van
de Kapelhof voelen zich gepas-
seerd. Met de bijna filosofische slo-
gan 'Met inspraak zonder inzicht
dreigt uitspraak zonder uitzicht'
tracht men het bestuur op andere
gedachten te brengen. Voorzitter
Hendriks van de bewonerscommis-
sie heeft bovendieneen briefop po-
ten naar het bestuur gestuurd, waar-
in hij het opneemt voor Berns. „Hy
heeft de hele zaak vanaf de grond
opgebouwd en is goed voor perso-
neel en bewoners. We zijn nu bang
door 'Hambos' geregeerd te wor-
den," luidt zijn argumentatie.

Aangezien de Kapelhof naast de
Hamboskliniekligt (en daar wat be-
treft de telefooncentrale, keuken en
administratie toch al van afhanke-
lijk is) wil het bestuur beide instel-
lingen onder verantwoordelijkheid
van één directeur brengen. „De heer

Berns moet nu de hele tijd heen en
weer rijden tussen Hoog Anstel in
Chevremont, waar hij ook directeur
is, en Kerkrade Centrum. De voor-
gestelde oplossing ligt verreweg het
meest voor de hand," aldus woord-
voerder De Rouw.

Het bestuur heeft besloten de zaak
even te laten bezinken en neemt pas
eind deze maand een defintief be-
sluit. De Ondernemingsraad, die
overigens een puur adviserende
functie heeft, laat weten dat men
desnoods naar de Ondernemingska-
mer in Amsterdam zal stappen.

Gescheiden vrouw
behoudt uitkering

IIeerlen vordert terugbetaling ten onrechte

Nieuwe start
voor vierdaagse
Vilt-Valkenburg
ALKENBURG -Na het grote suc-

Wa an vorië Jaar laat de Stichting
jn ndelvierdaagse Vilt-Valkenburg,
verSamenwerking met de wandel-
Hf.r!;nigmS Vilt- weten dat het eve-
*ment dit jaarvan 17 tot en met 20

tnf"stus zal plaatsvinden. Het Cen-
stawi vormt het nieuwe
Ook kaal' Finish in het Odapark.

jaar kan weer een keuze
dri gemaakt in het lopen van

14, 28 of 42 kilome-
gp^ kan worden verkre-|q" DU Jo Eijkenboom, S 04406-

)mentaliteit dat we wel princi-
pieel tegen de Zuidafrikaanse
rassenscheiding mogen zijn,

maar dat het geen geld mag kos-
ten.

richard willems

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen® 045-739284
W'm Dragstras 045-710317
||"ile Hollman® 045-422345
Mans Rooijakkersw 045-714876
{"fans Toonen, chefa 045-425335gehard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade® 045-455506
Joos Philippens
® 04455-2161

# Wil Savelkouls, leider van de Big Band 'Brisk' en onder-
dirigent bij harmonie St.-Bavo. Foto: CHRISTAHALBESMA.

ziek. Naast bandleider van Brisk
is hij onderdirigent van harmo-
nie St.-Bavo in Nuth.Nuthenaren

leiden twee
Big Bands

Wil Savelkouls is leider van de
'Brisk Big Band. Over het twee
jaar geleden opgerichte muziek-
gezelschap zegt hij: „Brisk be-
staat puur uit amateur-muzikan-
ten. Vanafhet begin was er aleen
goede basis, waardoor het reper-
toire vrij uitgebreid werd."

NUTH - Twee Big Bands, beide
onder leiding van twee geboren
en getogen Nuthenaren, verzor-
gen zondag in de zaal van het
'Oude Centrum' in Nuth een
middag voor de liefhebbers van
luistermuziek.

Ensemble
De Big Band van de Streekmu-
ziekschool Roermond staat on-
der leiding van Hub Boesten en
begon als ensemble lichte mu-
ziek. De band is geformeerd uit
dertig personen, allen leerling of
oud-leerling van de Streekmu-
ziekschool. Boesten is aan de
school verbonden als docent ko-
perinstrumenten, HAFA-theorie
en lichte muziek.

„Om nog betervoor het voetlicht
te treden, zoeken wij al een tijdje
een pianist, saxofonist en een
trombonist. Het vinden daarvan
wordt bemoeilijkt door het feit

Brisk Big Band speelt nummers
van Duke Ellington, Sammy
Nestico, Herbie Hancock en
Glen Miller. 'Brisk' wil méér,
maar voor een allroundbig band
zijn zeker achttien muzikanten
nodig.

dat de muzikant het instrument
zelf moet kopen. Een saxofoon
bijvoorbeeld kost al twee mille.
Daarom speelt een muzikant lie-
ver bij een harmonie of fanfare.
Zulke gezelschappen stellen het
instrument meestal kosteloos ter
beschikking," vertelt de in
Brunssum wonende Wil Savel-
kouls. De 34-jarige muzieklief-
hebber is filiaalchef van de Aldi-
winkel in Heerlen-Zuid. Veel van
zijn vrije tijd steekt hij in de mv-

Er schijnt een misverstand te be-
staan bij een aantal „Heerlense" ho-
reca-ondernemers, voor zover het
betreft het wegjagen van klanten tij-
dens de komende carnavalsdagen.
Misschien kan dit briefje er toe bij-
dragen dat, ook deze ondernemers
tot het inzicht komen dat onderne-
men vooruitzien is en niet een kwes-
tie van gedurende een korte periode
de zakken te vullen.

De carnavalsvereniging 'de Wink-
bülle' krijgt de gelegenheid om een
opvang voor groepen te creëren in
het pand van Canton Reiss aan de
Valkenburgerweg te Heerlen. On-
dernemer Canton Reiss is zo netjes
om te stellen dat een en ander zijn
beslag kan krijgen, mits de plaatse-
lijke horeca unaniem voorstander
is. Het betreft hier een ruimte waar,
in tegenstelling tot de zaken van de
genoemde ondernemers, het moge-
lijk is voor groepen, bijvoorbeeld
met instrumenten of met kleine kin-
deren in de stad te blijven. Wat ge-
beurt er echter als deze onderne-
mers hun afwijzend standpunt niet
wijzigen? Groepen gaan naar huis
na de optocht, als ze al niet besloten
hebben om de optocht elders op te
sieren. Moeders met kleine kinde-
ren kunnen het helemaal wel verge-
ten. Grotere groepen die, eigenlijk
voor de ondernemers helemaal niet
interessant zijn, gaan naar huis om
eventueel 's avonds in kleiner ver-
band terug te keren, als ze al niet in
slaap gevallen zijnvan de vermoeid-
heid. Groepen met instrumenten
die, bij de ondernemers niet terecht
kunnen vanwege de omvangrijk-
heid en de gevaren van letselen ma-
teriële schade, zijn genoodzaakt om
hun heil elders te zoeken. Laten we
toch proberen om het volk in de
stad te houden! Creëer een trefpunt*
(vanwaar men ook een bezoek kan
brengen aan de ondernemers). Laat
de groepen de mogelijkheid om
ééns in het jaar groep te zijn. En
zorg dat ook de volgende generatie
nog naar de helaas momenteel erg
kortzichtige ondernemers gaat. Wie
de jeugd heeft, heeft de toeko
Ondernemers, jullie hebben nu de
jeugd, houdt dat zo! Maar geef jezelf
ook een toekomst!
HEERLEN Poek Wobbe

" De Batrave hebben een gecos-
tumeerd bal in het Kegelpaleis
aan de Emmastraat 7 te Heerlen.
Aanvang om 20.30 uur. Gratis
toegang.

Het eerste uur van het concert,
dat om 14.30 uur begint, neemt
de Brisk Band voor haar reke-
ning. Om 15.45 uur is het de
beurt aan de Big Band van de
Streekmuziekschool.

Van onze correspondent
DEN HAAG/HEERLEN - Het ge-
meentebestuur van Heerlen is door
de waarnemend voorzitter van de
afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, staats-
raad mevrouw M. Gardeniers-Be-
rendsen, op de vingers getikt en ge-
sommeerd direct over te gaan tot de
uitbetaling van een bijstandsuitke-
ring aan een gescheiden vrouw.

Het conflict over de bijstandsuitke-
ring diende gisteren bij deRaad van
State in Den Haag. De staatsraad
sommeerde tot directe betaling om-
dat de gemeente de vernietiging
door de provincie van het besluit
om geen bijstand te verlenen naast
zich neer had gelegd en ook geen
schorsing had aangevraagd bij de
Raad van State. „De gemeente
denkt blijkbaar dat zij van deRaad
van State uiteindelijk toch gelijk
krijgt, maar dat is geen excuus ombij voorbaat niet te betalen," aldus
Gardeniers.
De vrouw had direkt na haar schei-

ding bijstand gevraagd voor de ver-
huizing en inrichting van haar wo-'
ning. Zy kreeg daarvoor leenbij-
stand van 800 gulden en een lening
van ruim 2.100 gulden bij de Volks-
kredietbank. Toen zij na de boedel-
scheiding de beschikking kreeg
over een bedrag van 10.000 gulden,
betaalde zij direkt haar schulden af.
Niettemin trok de gemeente de bij-
stand voor de duur van twee maan-
den in, omdat devrouw door het af-
betalen van haar schulden de ge-
meente geen mogelijkheden bood
de bijstand op haar te verhalen.

Een vreemde gang van zaken, vond
de staatsraad. Devrouw zou immers
geen lening hebben afgesloten als
het geld uit de boedelscheiding eer-
der beschikbaar was geweest. Het
standpunt van de gemeente dat de
vrouw dan bevoordeeld wordt bo-
ven mensen, die het geld reserveren
ofgespreid betalen, vond weinig be-
gripbij de staatsraad.De geschillen-
afdeling doet over enige tijd uit-
spraak.

OOSTELIJKE MIJNSTREEK -ue carnavalsactiviteiten zijn de«gelopen week losgebrand. Van*rydag tot en met maandag staaner weer een groot aantal evene-
menten op het programma.

houdt in het kasteel de prinse-
proclamatie. Medewerking aan
het programma verlenen onderandere het Duo Oetgesjloape en
de buutereedner Ger Frenken.
Aanvang 20.30 uur.

va st eloavend

Veel carnavaleske
feesten in weekend

" De carnavalsvereniging De
Keescheknup Bingelrade houdt
in het Ontmoetingscentrum de
carnavalszitting met proclama-
tie. Aanvang 20.11 uur.

zung. Het programma start om
11.11 uur in de Fanfarezaal te
Nieuwenhagen.

" In Vaesrade vindt een gala-zit-
ting plaats waaraan diverse ar-
tiesten meewerken. De zitting
begint om 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis 't Pomphuus-
ke.

" In de narrentempel Claessen
van de Molmuus uit Klimmen
vindt een Herrensitzung plaats
die om 11.11 uur begint.

" Ook de Woeësj-joepe uit Sim-
pelveld houden een 'Herrensit-
zung'. De aanvang is om 11.11
uur in zaal Frijns aan de Markt-
straat.

Nieuw-Einde. Het programma
start om 20.00 uur in de zaal van
café-restaurant De Varenbeuk.

" In zaal Theunissen procla-
meert cv. 't Eikske haar nieuwe
prins. Aanvang van het program-
ma om 20.11 uur.

" Receptie van deBalth I van de
Sjweëgelsöppers in de Fanfare-
zaal, Hoogstraat 191 te Nieuwen-
hagen. Aanvang 18.49 uur.

" De prins van deKirchroatsjer
Vastelaovendsverein, Maurice I,
geeft in lokaal Goebels aan de
markt om 16.00 uur een ieder de
gelegenheid hem te feliciteren.

ZondagVrijdag
Het startsein van het Terwin-i-eier carnaval vindt plaats in het

gemeenschapshuis. Het pro-gramma vermeldt ondermeer deouutereedner Huub Janssen uitbeleen en uitroeping van dePnns. Aanvang 20.11 uur.

" De bonte vasteloavendzittingoan 'Sjilvend daverd' gaat vanafuur van start in het ge-meenschapshuis 't Koeëster. En-tree 5 gulden.

" In het Droepnazeriek te Vaes-
rade wordt in het gemeenschaps-
huis de nieuwe carnavalsprins
gekozen. Aanvang 20.11 uur.

" De Schwelmennekes roepen
hun prins uit in het Trefcentrum
't Loon te Heerlen. Aanvang
20.11 uur.

" De Vlavrèters van Welte-Bens-
roa onthalen vier jubilarissen
(3xll jaar) om 14.00 uur in het
gemeenschapshuis te Welteh.
Aansluitend is er een receptie.

"In zaal Van der Heyden teL,?^remont begint om 20.11 uureen Damensitzung. Aan de bonteavond verlenen diverse artiestenjonder andere Haselier en Raba-uatsj) hun medewerking

" De Kaatboere uit Kunder(Voerendaal) proclameren hun
prins in het Kunderhoes. Aan-
vang 19.44 uur.

" In het Socio-project te Eygels-
hoven is de jaarlijkse Herrensit-
zung door de carnavalsvereni-
ging Burgerlust. Aanvang 11.11
uur.

" Schandalig
Mensen met een uitkering gaan er
voortdurend op achter uit. De ge-
meentelijke sociale dienst Heerlen
heeft haar 25-jarig bestaansfeest ge-
vierd; kosten tussen de zesduizend
en achtduizend gulden. Daar is wel
geld voor! Schandalig! Drs M. van
Helden weet helemaal niet wat het
is om van een uitkering te moeten
rondkomen. Wethouder Andriesma
(PvdA), de baas van Van Helden,
doet niets om de positie van de uit-
keringsgerechtigde te verbeteren.
Jande Wit, raadslid van de SP, heeft
voortdurend kritiek geleverd op het
reilen en zeilen van de Sociale
Dienst Heerlen, maar wethouder
Andriesma trekt zich er niets van
aan. Maar hij staat wel vooraan als
er wat te vieren is!
HEERLEN BenTarici

" Ook de Heksenbergse Vaste-
loavensverein proclameert haar
nieuwe prins. Dit evenement
gaat plaatsvinden in het gemeen-
schapshuis Heksenberg aan de
Heigrindelweg. Aanvang om 21
uur. " In het Corneliushuis te Heer-

lerheide houdt prins John I om
11.30 uur een receptie.

" In de Narretempel In 't Ven te
Brunssum (Langeberg) maken
de Klotsköp hun nieuwe vorstbekend. Ook hier begint het pro-
gramma om 20.11 uur. De toe-
gang is gratis.

" Op de Molenberg roepen de
Buschjonge ook hun nieuwe
prins uit. Dit gaat gebeuren in
het lokaal van de drumfanfareMolenberg. Aanvang zitting om
20.11 uur. Toegang gratis.Zaterdag

* Het CCH uit Hoensbroek

" Dr lere-road van het Schaes-
bergse carnaval houdt vanaf20.00 uur een Soiree Champêtre
de Carnaval in de zaal van 'De
Overste Hof. " Traditiegetrouw weer de car-navalsrevuevan de Jonge-Bök te

" De Bergböck uit Huls roepen
hun prins uit in zaal Kalsbeek op
de Huls. Aanvang 20.11 uur. " De damescarnavalsvereniging

UNS-kes houdt een Damensit-

Maandag:
" De Winkbuüle (Commissie
van bijstand) houdt in het kegel-
paleis voor de 33e keer het Kaste-
leinsbal. Dit bal, waarvan de op-
brengsten bedoeld zijn voor fi-
nanciering van de optocht, is
voor iedereen gratis toegankelijk
en begint om 21.11 uur.

Aparte anti-apartheidspolitiek van burgemeester Van Zeil

nieuws analyse

Verzet, prima: als het
maar geen geld kost...

Woensdag 11 januari 1989 # 19

bioscopen
HEERLEN
"»yal: Willow, dag. 18.15 en 21 uur, wo
«k 15 uur. Rivoli: Big, dag. 19 en 21.30

14 ,' Wo ook 16 uur. De Reddertjes, wo
2,'" "ur. Maxim: Scrooged. 19.15 en
A-w uur, wo ook 15 en 17 uur. H5:„."""walker, dag. 14en 19 uur. Who fra-
-20 _r ger Rabbit, dag. 14.30 18.45 en
PiD i

Uri Frank en Frey' dag 1415 uun
Am ngkous- dag- 14 uur. Coming to
H"7 lca, dag. 14 18.45 en 21 uur. Die, dra. dag. 18.15 en 21 uur. Buster, dag.uur. White mischief, dag. 19.15 en2115 u

exposities

oostelijke mijnstreekLimburgs dagblad

beurtelings
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ILEZERSSERVICE

Limburgs Dagblad
ERNST MOSCH

und seine
Original Egerlander Musikanten

zaterdag 18 februari 1989
Rodahal - Kerkrade

Entree ’ 35,- en ’ 40,-.

Kaartverkoop bij alle kantoren van het
Limburgs Dagblad en de VW Vaals. 92139
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Stichting Opleidingen

Stichting Koehes, in de regio een begrip voor het
Vakbekwaamheids- en Handelskennisonderwijs, start in de
week van 23 januari as. met de volgende opleidingen:

nlnl niUI A lessen op maandag-, dinsdag-
UIiLUIVIH of donderdagavond en op

PACCDCnDI IC dinsdag-of woensdagochtend
UArCDtUnIJr en op zaterdagochtend.

BASISKENNIS
DUtKrlUUUtll Lessen op dinsdagavond.

Alle curussen worden gegeven aan kleine groepjes, waarbij het
persoonlijke en individuele een heel belangrijke plaats innemen,
hetgeen er toe leidt dat het slagingspercentage van onze
cursisten ver uitsteekt boven het landelijk gemiddelde. Voor
beide cursussen is betaling per les mogelijk. Voor
aanmeldingen en inlichtingen kunt u zich dagelijks wenden
tot het

secretariaat: Toupsbergstraat 50, 6463 EC Kerkrade, tel. 045-455674.
116471
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MW ~\\ Is jegeïnteresseerdbent in informatica en
jebent gemotiveerd voor een carrière in de
automatiseringswereld,dan is hier de kans om
de opleidingtot Docent Informatica te volgen.
Dit opleidingsprojectwordt in opdracht van de
Stichting Volwassenen Educatie Zuid-Limburg/
SVEZ georganiseerd door de Stichting Bedrijfs-
en Vakopleidingen ümburg/SBVL. Het project
vindt plaats in het kader van het
overheidsinitiatief Intensivering Scholing door
Onderwijsinstellingen/ISO en wordt
ondersteund door de Gewestelijke
Arbeidsbureaux in Limburg.

Opleiding Docent Informatica
In deze opleiding wordt enerzijds het accent
gelegdop het verwerven van kennis op het
gebied van de informatica en bedrijfskunde,
anderzijds op het ontwikkelen en uitvoeren van
informaticacursussen in een
arbeidsorganisatie.
Na de opleiding heb jeeen zeer goede kans
op een baan.

Vereistevooropleiding:

De opleiding is bedoeld voor werkloze
onderwijsgevenden met een bevoegdheid op
het terrein van:

" het beroepsonderwijs

" AVO vakken

" of anderssoortig.
Werkervaring en/of doceerervaring worden
tijdens de selectieprocedure ook in
ogenschouw genomen.
De opleidingwordt gegeven in Sittard.
Full-time dagopleiding
Het gaat om een full-time dagopleidingvan
10 maanden, waarin praktijk en theorie (o.a.
AMBI-examens) worden gecombineerd. De
opleiding is kosteloos en start op 13 februari

___P^^^^^^.^3 *m -ttCrW^____________li___BHl^^^^^^^^^^^^
___W**^^^^ Je ontvangt van ons nadere informatie en een

uitnodiging voor een voorlichtingsbijeenkomst.

r 1Ik ben geïnteresseerdin deze opleiding. Stuur mij§alle informatie.
Naam

QQ Adres ,
Postcode
Woonplaats

P^j Telefoon :
Geboortedatum m/v

ZZ] Vooropleiding §
ln een geslotenenvelop, voorzien van een postzegel, opsturen *-
naardeSßVL. Postbus 6070, 6077ZH St. Odiliënberg. -i

Ja... _J\<_a*<A-. Stichting Bedrijfs- en Vakopleidingen Limburg
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l|||||||| mWW^^^^^^^^^^ I Bijpassende draaifauteuil ook extra leuk geprijsd 4AAC -
In diverse kleuren leverbaar zonder meerprijs!

C^ OPRUIMING BU PIET KLERKX MAASTRICHT.

EENMAAL, ANDERMAAL.VERROCHTI
eerste serie aanbiedingen, 14 dagen lang extra laag Sgprijsd^'

I■-■ \^__gÊoo^ Driezitsbanken 2 fauteuils van voor slechts wf|lil|■ Bijpassende tafel en stoelen. <U .^aÉÊA'
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Reiskosten W^P If^S»^^ I Parkeergarage aanwezig. Tel. 043-210944. /^BESTAK^K» v i
wanneer u voor f 1.500,-of meer IvljJi* --Sp * spreiding betaling mogelijk * ook op maandag en zaterdag geopend
koopt, dan betaalt Piet Klerkx uw „--__,_._,, i^rhaar ' donderdagkoopavond tot 9.00 uur 'gratis thuisbezorgd in Nederland. '3?== J=s^
reis- Of benzmekosten terug! M Ook in donker eiken leverbaar | « _ _ __-—
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Vervolg van pagina 1

nog altijd op een kier. „We zijn
best nog bereid om te praten met
MVV. Maar niet onder de condi-
ties zoals in die optie vermeld
stonden. Dat hebben we Bert
Lieben (voorzitter van MW,
red.) ook duidelijk laten weten.

Fair Play volgde een halfjaar ge-
leden Sphinx op als shirtsponsor
van MVV. Het contract kreeg een
looptijdvan eenjaar(165.000 gul-
den) met een optievoor nog eens
twee seizoenen. In die optie zit
'm nu net de pijn. Direkteur John
Janshen van Fair Play: „De fi-
nanciële voorwaarden in die op-
tie zijn voor Fair Play niet meer
aantrekkelijk. Daarom hebben
we het contract tussentijds opge-
zegd. Als we dat niet onlangs
hadden gedaan, zaten we con-
tractueel ook nog de volgende
twee seizoenen vast aan MW.

Lieben heeft toen te kennen ge-
geven uit te kijken naar een an-
dere geldschieter. Dat vind ik
prima. Mocht die missie niet sla-
gen dan kan hij altijd nog bij ons
terecht en kunnen we eens rond
de tafel gaan zitten".

Fair Play is echter niet van plan
dieper in de buidel te tasten dan
afgelopen seizoen. De onzekere
sportieve toekomst van MW is
daar natuurlijk debet aan. John
Janshen: „Fair Play wil graag
landelijke publiciteit. Dan is een
eerste divisieclub nauwelijks in-
teressant te noemen".

Die jarenzouden voor ons echter
een stuk duurder worden en dat
is het ons niet meer waard. Niet
dat we ontevreden met MW
zijn, maar alles heeft zijn prijs\

door ivo op den camp
MAASTRICHT - MW moet
op zoek naar een nieuwe shirt-
sponsor. Fair Play, de huidige
geldschieter, heeft namelijk
het contract met de Maastricht-
se club opgezegd. De Kerk-
raadse exploitant van diverse
amusements-centers in Neder-
land, wil geen gebruik maken
van de in het contract opgeno-
men optie, die Fair Play voor
nog eens twee seizoenen aan
MW zou binden. Het tussen-
tijds verbreken van de verbin-
tenis wil niet zeggen dat Fair
Play automatisch volgend sei-
zoen geen shirtsponsor meer
van MVV is. Alleen zullen de
condities waaronder de firma
nog bereid is de geldkraan
open te houden in dat geval
aangepast moeten worden.

John Janshen houdt de deur
naar de onderhandelingstafelLimburgs sportDagblad
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Theo Pickée
secretaris Roda

Installatie nieuw bestuur maandag
" Theo Pickée, secretaris in nieuw Roda-bestuur.

Foto: DRIES LINSSEN

VAL THORENS - Gert
Jan Theunisse heeft gis-
teren, tijdens zijn winter-
training in het Franse
wintersportplaatsje Val
Thorens een midden-
voetsbeentje gebroken.

Theunisse breekt
middenvoetsbeentje

drie weken zal kunnen
worden verwijderd.

De breuk in dewreef ont-
stond tijdens het hardlo-
pen in de sneeuw.De arts
die de renner heeft be-
handeld, sprak van een
mooie breuk en ver-
wacht dat het gips over

" De eerste editie van
Parijs-Moskou, de presti-
gieuze wieler-glasnost-
koers met amateurs èn

aan 'de nieuwe Vredes-
koers', blijkt er nu van
alle kanten interesse te'
bestaan voor devan 7 tot
26 mei te verrijdenritten-
koers. Er wordt met de
namen geschermd van
het Franse Systeme U
(Fignon), Toshiba (Ber-
nard), Carrera, Café de
Colombia, Reynolds, 7
Eleven en ADR ll'. De
vier Nederlandse prof-
ploegen toonden voorals-
nog geen belangstelling.

profs, lijkt toch geen
doodgeboren kindje. Na-
dat het UCI-congres vo-
rig jaar november min of
meer zijn veto had uitge-
sproken over deelne-
ming van profploegen

KERKRADE - Roda JC presenteert aanstaande maandagavond Jhet nieuwe bestuur aan de algemene ledenvergadering. Opval-,
lend is de toetreding van deLandgraafse makelaar Theo Pickée, i
die in het dagelijks bestuur als secretaris gaat fungeren. Geld- Jschieter Arnold Hendriks en Frits Sprokel zijn eveneens nieuwe,
gezichten in de leidingvan Roda JC. Sprokel, directeurvan week- "blad De Zuidlimburger, wordt belast met de PR-aktiviteiten. Ser-1
vé Kuyer zal - zoals bekend - definitief de voorzittershamer ter.
hand nemen. De man dieal bijna een halfjaar als voorzitter ad-in- j
terim fungeert, heeft van zijn werkgever, de gemeente Heerlen,,
inmiddels toestemming om zijn aktiviteiten bij Roda JC voor on- ■bepaalde tijd voort te zetten.

door huub paulissen

Nieuwe kans Frans Körver
Roermondenaar moet noodlijdendHelmond Sport naar eredivisie dirigeren

daat-bestuursleden. Het resul-.
teerde in de voordracht van Theo l
Pickée, Arnold Hendriks en Frits 'Sprokel. In een later stadium[
moet daar nog een bestuurslid i
van de Stichting Roda '80 wor-"den toegevoegd, om deze spon-
sorgroep nauwer te betrekken
bij de dagelijksegangvan zaken.

Met de benoeming van eén ne-
gen-koppig bestuur, waaraan de
leden overigens nog hun goed-
keuring moeten hechten, wordt
maandag de laatste fase van de
personele reorganisatie bij de
Kerkraadse club afgerond. In het
voorjaar 1988 trad een gedeelte
van het oude bestuur ondervoor-
zitterschap van Wim Jense af,
om plaats te maken voor de te-
rugkeer van manager Hans Coer-
ver. De formatie van een nieuw
bestuur verliep uitermate stroef
omdat niemand van de overge-
bleven leden zich opwierp als
formateur.

Over de samenstelling van het
nieuwe bestuur wil Kuyer nog
niets kwijt alvorens de ledenver-
gadering haar keuze heeft be-
paald: „Want het kan altijd zijn i
dat de leden onze voordracht van I
tafel vegen". Wel geeft hij dat de *toevoeging 'ad-interim' aan zijn
voorzitterschap in de toekomst
kan worden geschrapt. „Het is
geen geheim dat wij de ledenzul-
len voorstellen mij als voorzitter
te benoemen. De weg hiervoor
ligt open nadat het Heerlense
college van b. en w. mij vorige
week officieel toestemming'
heeft gegevenom voor de functie
als voorzitter te kandideren".

Pas toen Serve Kuyer, in het da-
gelijksleven directeur Personeel
en Organisatie brj de gemeente
Heerlen, zich ermee ging be-
moeien kwam er schot in de
zaak. Hij legde in de voorbije
maanden de basis voor een zake-
lijk bestuur.'„Er moet een goede
verbinding komen tussen de di-
verse deelstaten binnen Roda
JC. Het is zaak een gedegen
structuur op te zetten en voor de
uitvoering de geschikte perso-
nen aan te trekken", liet Kuyer
eerder weten.

De nieuwe voorzitter voerde ook
gesprekken met tal van kandi-

De samenstelling van het nieuwe
Roda-bestuur is als volgt: Kuyer
(voorzitter), Pickée (secretaris),
Defeche (penningmeester) en de
leden Hendriks, Sprokel, Van
Wersch, Vreuls, Hodiamont en
Thiemann.

Buyo krijgt duel extra

Vermoeidheid slaat toe in zaalvoetbalploeg

Oranje vervalt
in oude fout

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

ROTTERDAM - Het Neder-
lands zaalvoetbalteam heeft
de eerste wedstrijd van de
tweede ronde om het wereld-
kampioenschap zaalvoetbal
tegen Hongarije niet in winst
kunnen omzetten. Na een 3-1
voorsprong voor het Neder-
lands team bij rust, verviel de
ploeg in de tweede helft in de
oude fout. ER werd onzeker
gespeeld, risico's werden ge-
meden en Hongarije kon
moeiteloos terugkomen tot
3-3. Een resultaat waar Oranje
uiteindelijk nog dik tevreden
mee mocht zijn.

Marcel Loosveld over die openings-
fase. „Het liep prima. De Hongaren
hadden geen antwoord op onze ac-
ties. Helaas hadden zij na zon tien
minuten de zaken in verdedigend

» jmk

" Eduard Demandt (links) in duel met een Hongaarse verdedi-ger.

si?^U"d: ! Kappes/Hermann (BRD/Lie)
(b!,**. op 1 ronde 2. Ilegems/Günther
267 7 P' 484> 3 Clark/Freuler (Aus/Zwi)
Th,',,. °inc°letto/De Wilde (Ita/Bel) 228, 5.nurau/Doyle (BRD/GBr) 156.

opzicht goed voor elkaar en was er
bijna geen doorkomen meer aan".

De Hongaren maakten er in de zes-
de minuut door Laszlo Rozsa 2-1
van, voordat opnieuw Vic Hermans
de marge op twee terugbracht. In
het verdere verloop van die eerste
helft bepaalden de Hongaren steeds
meer het spel en kwam Oranje
steeds meer in de knoei, te meer
daar Vic Hermans zijn dag niet had.

Na de pauze een heel ander beeld.
Hongarije bleef drukken en het
hoge tempo dat het Nederlands
team in de eerste helft op de vloer
had gelegd, eiste nu zijn tol. Oranje

" DILSEN - Aanstaande zondag
organiseert oud-profwielrenner
Fedor den Hertog in de omgeving
van zijn woonplaats Dilsen een
fietstocht voor mountainbikes. De
terreinfietsers kunnen kiezen uit
twee afstanden: 20 en 40 kilometer.
Deelnemers kunnen zondag van. ■09.00 tot 11.00 uur inschrijven in
Café Elen-Statie te Dilsen. De start
is om 11.00 gepland.

moest duidelijk gas terugnemen en
bondscoach Ron Groenewoud wis-
selde veelvuldig. Nederland kwam
hierdoor niet meer in het normale
spel.

Via Borostyan verkreeg Hongarije
de aansluiting met acht minuten
voor het eindsignaal de verdiende
gelijkmaker (Giriko) als bekroning.
In de laatste minuuthadden Ed De-
mandt en Marcel Loosveld nog mo-
gelijkheden.

Marcel Loosveld: „Dit was de beste
ploeg waar we totnutoe tegen ge-
speeld hebben. Nee, met het resul-
taat mogen we tevreden zijn. De
vermoeidheid begint nu al lang-'
zaam in de ploeg te sluipen. Dat
merkte je duidelijk in die tweede
helft".

Zaalvoetbalcoach Ron Groene-
woud heeft schande gesproken van
de aanpassing van de spelregels, die
vanaf gisteren is doorgevoerd tij-
dens de wereldtitelstrijd. De coach
is vooral kwaad over de eigen inter-
pretatie daarvan door de dienst-
doende scheidsrechters.

Groenewoud kreeg enkele uren

Groep A:
Nederland - Hongarije 3-3 (3-1). 1 Bak-
ker 1-0, 1. Hermans 2-0, 7. Rozsa 2-1, 7.
Hermans 3-1, 30. Borostyan 3-2, 43. Qin-
ko 3-3. Scheidsrechter: Crombie (Scho).
Toeschouwers: 1000.
België - Italië 5-1 (2-1). Fostier 1-0,
Boyers 2-0, Fama 2-1, Papanicolaou 3-1,
Fostier 4-1, Fostier 5-1. Scheidsrechter:
Soriano (Spa), toeschouwers: 500.

Stand:
België 110 0 2 5-1
Nederland 10 10 13-3
Hongarije 10 10 13-3
Italië 10 0 10 1-5

Groep B:
Brazilië - Paraguay 5-1 (3-0). Benatti 1-0,
Marquinhos 2-0, Atila 3-0, Adolfo Jara
3-1, Neimar 4-1, Adilio 5-1. Scheidsrech-
ter: Nielsen (Den), toeschouwers: 500.
Rode kaart: Sanchez (Par).
Verenigde Staten - Argentinië 3-1 (l-Ql
Casteneira 0-1, Vermes 1-1. Vermes Si
Visnyei 3-1. Scheidsrechter: Agnotifl
(Ita), toeschouwers: 1.000.

Stand:
Brazilië 1 10 0 2 5-1
Ver. Staten 110 0 2 3-1
Argentinië 10 0 10 1-3
Paraguay 10 0 10 1-5

voor de wedstrijd tegen Hongarije,
een brief waarin de nieuwe FlFA-
richtlijnen aan de scheidsrechters
werden verwoord. De belangrijkste
is, dat tijdrekken door de doellieden
wordt bestraft. Verdere toelichting
ontbrak in de brief. Scheidsrechter
Crombie uit Schotland bracht die
verandering gelijk in praktijk. Hij
meldde vlak voor de aftrap de veld-
spelers, dat hij onherroepelijk zou
fluiten bij twee opeenvolgende te-
rugspeelballen op de doelman.
Groenewoud en de voetballers op
de bank wisten niets van Crombies
actie. Groenewoud: „Dat is belache-
lijk, een schande. Soms hebben de
spelers de bal gewoon wild naar vo-
ren getrapt, omdat ze bang waren
bestraft te worden".

De opening van de zaalvoetbal-
ploeg, spelend voor slechts duizend
toeschouwers, mocht er in elk geval
zijn. Binnen de minuut stond het al'
2-0. Na vijftien seconden stelde Mar-
cel Loosveld André Bakker in staat
1-0 te scoren en een fractie later liet
Vic Hermans de Hongaarse doel-
man Gelei Karoly opnieuw kans-
loos: 2-0. Dit was voor de Hongaarse
coach aanleiding,zijn hele ploeg te
wisselen. Het had succes, al hadVic
Hermans in de vijfde minuut eerst
nog een wellicht beslissende 3-0
moeten scoren, toen hij vrij voor
doel verscheen.

Maastrichtse club graag veel langer
had willen werken. De opvattingen
van de controversiële oefenmeester
botsten echter met die van het
MW-bestuur. Enkele maanden te-
rug werd besloten aan het einde van
dit seizoen de samenwerking te
beëindigen.

Van onze sportredactie

JjAASTRICHT/HELMOND - Terwijl MVV met vlag en
lrnpel Sef Vergoossen als opvolger van Körver presen-

eerde, heeft de 51-jarige Roermondenaar in alle stilteen mondeling akkoord bereikt met het in een sportieve
nsis verkerende Helmond Sport. De Brabantse club
ler*kt in Körver de man gevonden te hebben die aan de
j^nendeprestaies van de laatste jaren een einde kan ma-

Bij Helmond Sport krijgt Körver
voldoende mogelijkheden zijn ver-
worven faam opnieuw waar te ma-
ken. De Brabantse club is, na de de-
gradatie uit de eredivisie in 1984,
ondanks verwoede pogingen van
het bestuur in een diep sportief dal
terecht gekomen. In vier jaar tijd
versleet Helmond Sport vier trai-
ners: Jan Brouwer, Jo Janssen,
Theo Laseroms en nu moet ook
Dick Buitelaar er aan geloven.

Met Körver denkt de ambitieuze
club, die een halfjaar geleden met
een uittocht van spelers werd ge-
confronteerd en nu op de voorlaat-
ste plaats bungelt met negen pun-
ten uit zestien wedstrijden, het ver-
loren terrein terug te winnen. „Ik
heb contact gehad met meteen drie-
tal clubs uit de eerste divisie", be-
vestigdeKörver debelangstelling in
zijn persoon. Eindhoven was lange
tijd in derace om de gunstenvan de
Limburger, maar uiteindelijk trok
Helmond Sport aan het langste
eind.

Helmond Sport wordt de zevende
club van de oefenmeester Frans
Körver. Na zijn succesvolle kee-
perscarrière bij MVV zwaaide hij bij
de Belgische tweede klasser Tonge-
ren voor het eerst de trainersscep-
ter. Driejaar bleefKörver in België.
Weliswaar slaagde hij er met Tonge-
ren niet in de tweede klasse te ont-
stijgen, maar Körver bereikte met
de betrekkelijk anonieme club wel
de Belgische bekerfinale. Daarin
bleek Anderlecht echter te sterk.
Na deeerder gememoreerde succes-
sen bij Wageningen (drie jaar) en
Fortuna Sittard (vier jaar), maakte
Körver in 1984 voor het eerst kennis
met de keerzijde van de medaille.
Bij DS '79 in Dordrecht bleek zijn
aanpak niet aan te slaan. Teleurge-
steld smeekte de trainer om ontbin-
ding van het contract om weer terug
te kunnen keren naar zijn geliefde
Limburg. Prompt werd zijn wens
ingewilligd en halverwege het sei-
zoen 1984/85 belandde Körver bij
Roda JC, dat net Hans Eykenbroek
aan de kant had gezet.

tr ans Körver bewees tijdens zijn
cl lnersloopbaan" noodlijdende
y^ bs uit het slop te kunnen halen.
Va

a"e keer slaagde de ex-doelman
s; n MVV er in met een eerste divi-
stif naar het hoogste platform te'
ty'Jgen. In 1979 vierde Körver bij
5 gerungen zijn eerste triomf.
bj-arna herhaalde hij deze prestatie■a'J * ortuna Sittard (1982) en een half
|jeL geleden bracht hij zijn oude
g «e MW terug in de eredivisie,

ziin ndien ioodste hij Fortuna in
Jn afscheidsjaar - 1984 - naar Euro-pees voetbal.

" Frans Körver, volgend jaarop de bank van Helmond Sport.

MADRID - De commissie van beroep van de Spaanse voetbalbond heeft
Real Madrid-doelman Paco Buyo een extra wedstrijd schorsing gegeven
voor zijn optreden tijdens de Madrileense derby van een maand geleden
tegen Atletico. Naar aanleiding van de video-beelden van deze keiharde
wedstrijd, waarin drie spelers uit het veld werden gestuurd en acht gele
kaarten vielen, werd Buyo drie wedstrijden geschorst. Een klacht van At-
letico over de strafmaat werd dinsdag ontvankelijk verklaard. Door deze
strafverlenging kan Leo Beenhakker ook woensdag in het duel tegen Ma-
laga in het Bernabeu-stadion nog niet beschikken over zijn eerste doel-
man.

Na anderhalfjaar Kerkrade, een pe-
riode waarin hij met Roda JC net
naast Europees voetbal greep, be-
landde hij in de zomer van 1986 bij
MVV. Körver heeft er nooit een ge-
heim van gemaakt dat hij bij de

Omgekeerd is ook Frans Körver in
zijn nopjes met Helmond Sport. De
Roermondenaar heeft er nooit een
geheim van gemaakt graag in Lim-
burg te willen blijven wonen. Bo-
vendien moeten de ambities van de
Brabantse club de oefenmeester als
muziek in de oren klinken. Hel-
mond Sport wil binnen twee jaar te-
rugkeren naar deeredivisie.Een op-
dracht, dieKörver op het lijf lijkt ge-
schreven.

Ook Inter Football
wil tv-rechten

Ki tLV?RSUM - Ook het sportmar-
t ciingbureau Inter Football is gein-
b esseerd in de tv-rechten van het
faalde voetbal. Binnen twee

d« t en zal het bureau een bod brje KNVB uitbrengen. Het bedrag is
t
"et bekend. Inter Football is de

ün organisatie die belangstel-
detoont voor de tv-rechten van het
"eaerlandse betaald voetbal. Eer-
s'steren liet het Westduitse consor-
aa een bundeling van eenrp£i bedrijven, weten dat zij be-
*»a was achttien miljoen gulden op
£"el te leggen voor het uitzenden«n competitiewedstrijdenover eenperiode van drie jaar.

Math Schaepkens trainer SVN
keï Q

U
t
WENHAGEN - Math Schaep-

kl_l lra'nt volgend seizoen hoofd-asser SVN. De huidige Limbur-
Jan v, nmeester volgt bij die club
is 4ft

eugels °P- Math Schaepkens
!en u Jaar. Eerder trainde hij Heer-
Umk BSV en Chevremont. Bijmourgia staat hij voor het derde
Can! 11 aan het roer' SVN-secretaris
goed nen: "Math is een ma" die
teria ?^ de ilooSteis van spelersma-
hehk ln deze omgeving. Zon man
hj; °e? Tw« nodig. Bovendien heeft
BeK , Limburgia goede resultaten
voip ekt Math komt- ongeacht of hij
of£fnd seizoen in de hoofdklasseeerste klasse speelt".

Zesdaagse-winst
Kappes/Hermann
TREMEN - De plaatselijke favoriet'yiareas Kappes en zijn Liechten-
hphikSe partner Roman Hermann
eoben de wielerzesdaagsevan Bre-"en op hun naam gebracht. De be-

ei^mg viel al enkele uren voor het
/kI ' toen het koppel Hermann-f^appes ook het beste bleek in deaerny-koers.

Shirtsponsor MVV
zegt contract op

wk 'm cijfers



DAMES
PK
Sibbe-HVN 5- 0
Born-Rapiditas 14-17
Kerkrade-Ospel 18-12
Br. Out-Sittardia 2 13-13
1\

-Grathem 13- 9
j 2-Vesta 8- 7

Swift 2-Gr.Ster 18-11
Rapiditas 2-Blerick 6- 8
1B
BSV-Minor 13-19
Polans-SHV 20- 4
Margr.-Alfa S. 26-15
He_las-SVM2 7- 9

Blerick 2-Loreal 3 3-20
Wittenhorst-HBS 19- 6
Eosterh. 3-Breeton Sp. 11-15
Rapiditas 3-DES 7- 8
IB
Grathem 2-Merefeldia 2 12-13
Sitt. 3-Haelen 2 16- 5
2C
Sitt 4-Olympia 11- 9
V & L 3-Caesar 2 11- 8
Wijnandia-IVS 17-12
2D
Vilt-Sittardias 9- 7
Gulpen-lason3 11-16
Margraten 2-Roda 7- 6
Hellas 2-Selpa MVC 18- 5

Idia 3-Alcides 21- 9
inproy-Popeye 22-11

Eksplosion 2-Breeton Sp.
11-16

Rapiditas 4-Hecules 10- 6
3B
Maasbr. 2-Quickl. H. 7- 9
Hérten-Beatrix 24- 7
3C
Bom 2-Zw.Wit 11-13
Patrick 2-Wijnandia 2 9-10
Haslou-Hoensbroek 6-25
JD
$ibbe 2-Marsna 7-12Adio-BeQuick2 12-13
Ér Out3-Voerend. 12- 9
3E
BeQuick-Juliana 22-10
Limb.-Polaris 2 5- 0
DES Üb-HVS 12-15
Jun. PK
Caesar-Sittardia 8-6
SVM-SHV 7-7
Swil't.Eksplosion 5-9
Haslou-Rapiditas 17-7
lason-V & L 10-7
HEREN
PK
Caesar-SHV 24-12
BSV-Alfa S. 22-22
Kerkr.-Eksplos. 15-18
Ew. Wit-VIOS 21-30
Haslou-HBS 17-17
IA
BeFair-Blenck2 19-20
Herten 2-Breeton Sp. 18-12
Rapiditas 2-Swift3 18-18
IB
Bl.Wit3-Sittardia3 12-15
Minor-Hoensbroek 10-12
Br. Out-Polaris 18-29
2A
Bevo 3-Posterholt 22-22
Popeye-hercules 16-23
Loreal 4)Alcides 7-13
2C

ar2-Sittardia4 29-13
V&L3-SVM2 21-14
Wijnandia-Wüskracht 21-27

Wit3-Haslou2 17-22
2D
Marsna-Gulpen 5- 0
Zw. Wit2-Gulpen 19-15
DES Üb-Rodah 23- 6
ATSV-Kerkrade 2 22-21
3A
Grathem 2-§tramproy 16-17

r 2-Bevo 4 34-25
acht-Blerick 3 33-11

Posterholt 2-Breeton Sp. 2
22- 8

■>t>, 2-Rapiditas 5 14-17
Alfa S. 2 26-26
< MVC-Heerlen 18-14

Minor 2-lason 4-16
Sittardia 5-BSV 2 22-16
ATSV 2-Voerendaal 2 12-30
Jun. PK
Grathem-Br. Out 15-17
Swift-Bevo 12-17
Sittaßdia-V &. L 13-19
Rapiditas-Eksplosion 16-12

le klasse A.
.iuelle-Wiegert 5-3

8.-Gulpen 4-1
iers 2-Sphinx 2 3-6
rmaas-Kollefit 10-7

:> Hemelke 5-1
5 2-Yerna2 3-1

Kanaries 3-5
.e B.

Le Soleil 1-1
i.pede-Gr.Ster 10-6

:R.2-DWSBoys 4-1
5-3

ers 2 2-1
,tnon2-Heilust 0-0

le klasse C.
b.-Meetp. 4-5
tro-Gr.wit 5-2
.^el-Masita 3-9

Sitt.Boys 0-5
nR.3-Bongoß. 3-4

2-MBC 2 4-3
Knoteraer 2-2

2e klasse A.
B-Delta 2 3-1

Ue2-MSVHeer 4-3
82-T1874 3-7
ieke-H Anders 4 0-9
AllWhites 6-6

lop 2-Bohème 1-2
'Hemelke2-Pottemen. 4-7
>e klasse B.
■ p3-Oosterm.2 1-3

iberg 3-1
Delta-Heer 2 3-3

ngs 2-Eysden 2 2^i
crsw.-Oase 5-3

\e-H.Anders3 10-3
2e klasse C.
Stampede 2-Fortuna 1-1

iwenh.-Quelle 6-7
■Vit-Keelk.2 6-2
2-Soleil 2 1-0.
8.-Eendr. 4-3

Marathon 3-Heilust 2 4-5
2e klasse D.
Brunss.4-Stampede 3 gest.

0- 3
■2-Cantonß.s 4- 1

: Mareb.2 2- 1
Wit2-Tunnelb. 1-13

Sc klasse E.
).-Egor2 I^l

:j-Zwaluw 2-2
u/.0r2 1-3

'.urn 3-9
2e klasse F.
Joyce Tex.-Postwagen 4-2

M ;]ers3 8-2
4-7

i-Puth 8.2 6-1
f.e-Mareb.3 10-4

3e klasse A.
Mausvog.2 4-2
Eijsden 3 3-3

->£ klu.sst" o.
jp4-Mattiniß. 1-1

R H.Anders 6 1-14
Pottebr-Billy 8.3 12- 1
3e klasse C.

<br.2-Gulpen2 4-4
3e klasse D.

1 Willem 1 1-3
:-Sjotter 1-9
nx4 3-7

3e kla»
!seelkamp.3 5-2. loffer 0-0

."il3 Ï-A
tel.3 5-1

in 3-Paco 0-3
nton R.6 9-2

Kortuna 3 7-0
Sportcl.2 1-9

1 Gr.Ster2 4-4
5-2

Antwan 4-Anker Bak. 3-6

3e klasse li.
Brunss.6-Gr.Wit 2 1-9
Bekkers 3-Hadow 3 1-3
Adveo-Brikske 3 5-3
PSM 2-Born2 4-2
Keigel 2-Puth 8.3 4-
SZV-Jabeek 2 4-5
3e klasse H.
Hollywood 2-SZV 2 2-4
Letro 3-Gr.Wit 3 2-2
Adveo 2-de Ster 2-3
Keigel 3-Puth.B.4 4-3
3e klasse I.
Beek-Knoteraer 2 2- 2
Meetp.3-Phoenix 0-11
Adveo 3-Maximiliaan 5- 2
Pancho3-Egor4 1- 1
3e klasse J.
Zw.Schaap 2-Jabeek 2-5
Adveo 4-Bouwk.2 3-6
4e klasse A.
Pottebr.3-Regina B. 2-3
Cool R.2-Flaterke 2 2-2
Voske 2-Sjork4 1-0
4e klasse B.
De Kilo 2-Sjork 5 7-2
Stern 8.2-Kanar.2 3-0
Bosserv.4-Bovens 5-3
Cool R.3-Flaterke 3 4-3
4e klasse C.
Libert.4-v.Haaster 0-1
Bosserv.3-Willem 1 2 0-1
4e klasse D.
SHC 4-Stampede 7 4-2
Stampede 6-Keelkamp.4 3-0
Cuypertje-Holz 2 2-5
4e klusse EZw.Schaap'3-Sjuffel.2 0-8
Postw.3-SZV4 9-3
Gr.Wit4-Puth.Boyss 2-0
Tilly 8.2-Bouwk.3 6-8
4e klasse F.
Beek 2-Born 3 2-5
Letro4-Knoter.3 4-3
Hanckmann 2-Puth.Boys 6 8-2
Adveo 5-Haantj.4 5-8
Flatazor 3-Likopa 2 9-1
Standen,
le klasse A.
Bingo Boys 14-23
Bissjop 14-23
Hemelke 13-20
Oostermaas 14-17
Sphinx 14-17
Wiegert 14-16
Kanaries 13-14
Billy Billy's 14-14
Gulpen 13-11
Yerna 2 13-11
Up Quelle 14- 8
Flaterke 14- 7
Kollefit 14- 5
H.Anders 2 13- 4
le klasse B.
SHC 14-20
Heilust 14-19
Stampede 13-18
Brunssum 2 12-17
Bouwfonds 2 13-15
Meyers 2 14-16
MBC 14-15
Le Soleil 14-15
Tristar 14-16
Groene Ster 14-14
Marathon 2 14-11
DWS Boys 14- 7
Bekkers 14- 6
Canton R.2 14- 3
le klasse C.
Egor 14-21
PSM 14-18
De Keigel 14-17
C.P.Letro 14-17
Bongo Boys 14-16
Sitt.Boys 14-16
Teddyberen 14-16
Knoteraer 14-16
Meetpoint 14-15
Masita 14-15
Groen Wit 14-11
Canton R.3 14- 6
SHC 2 14- 6
MRC2 14- 4

Zuid-Oost Hoek
Hoofdklasse
't Braadklokje-Nieuwenhagen

4-4
Dr Eek '79-Scherp Vor 2-6
't Brugske-Petit Boys '68 0-8
DeKloppers-'t Stupke 2-6
A Gen Baan-Smile Boys 3-5
Bergzicht Boys-BlueAngels

3-5
Stand
Petit Boys '68 12-23
BlueAngels 12-21
Nieuwenhagen 12-18
Scherp Vor 12-18
't Stupke 12-13
Bergzicht Boys 12-12
Smile Boys 12-11
Dr Eek'79 12- 8
A Gen Baan 12- 7
De Kloppers 12- 6
't Brugske 12- 5
't Braadklokje 12- 0
le klasse a
Torero-DeKroon 8-0
Galouppe-Trappedoelies 6-2
Oriënt Boys '78-De Leeuw 80

4-4
't Poortje-Mergelland B. 5-3
't Zinkviulke-Kickereck 4—4
Der Brouwkeetel-'tGraefke

8-0
Stand
Kickereck 12-21
't Poortje 12-19
't Zinkviulke 12-16
Torero 12-15
Der Brouwkeetel 12-15
Galouppe 12-14
Trappedoelies 12-13
Mergelland Boys 12- 9
DeLeeuw 80 12- 8
OnentBoys'7B 12- 8
't Graefke 12- 4
DeKroon 12- 2
le klasse B
Cartouche-Oude Heide 6-2
Vogelzank-Schaesberg 6-2
Angie Boys-t Stalletje 5-3
Blue Angels 2-De Meppers 5-3
Nieuwenhagen 2-Der Brouw-
keetel 2 6-2
Petit Boys '68 2-'tStriegiezer

8-0
Stand
Petit Boys '68 2 12-21
Vogelzank 12-21
Nieuwenhagen2 12-18
OudeHeide 12-15
Blue Angels 2 12-12
Angießoys 12-11
Cartouche 12-11
De Meppers 12-11
't Striegiezer 12- 7
't Stalletje 12- 7
DerBrouwkeetel 2 12- 6
Schaesberg 12- 4

ATB 't Geulke-Nijswiller 2-6
De Schuuvers-'t Brugske 2 3-5
't Graefke 2-De Zoefjes 4-4
Kickereck 2-De Stampers 3-5
DeKroon 2-Torero 2 7-1
Scherp Vor 2-'tKrutzke 8-0
2e klasse B
De Molen-BergzichtBoys 2

0-8
Paniekzaaiers-DrEek '79 2

2-6
Olympia-'t Poortje 2 6-2
Pipo Boys-De Corner 2-6
De Stampers 2-De Flippers 0-8
De Zoefjes 2-Bergschot 0-8
2e klasse C
Dug Out-Hopel Br-0
Kokkie Boys-t Brouwerswa-
pen 6-2
Bergschot 2-Wilhelmina Boys

0-8
Smile Boys 2-BosserHofke

5-3
't Striegiezer 2-Olympia 2 5-3

Nederlandse Bond voor
Sportschutters
Hoofdklasse Pluim.
Juliana-St.Lambertus 827-846
De Missers 2-Palet 842-813
't Centrum-S.V.H. 833-838
5.V.H.2-Diana'sB 835-812
Dr Sjeet-'t Hofke 829-838
S.V.T.-De Missers 821-840
I.A.
DeKeulsteeg-S.V.K. 826-824
Lee Enfield-5.V.T.2 807-810

E.H.P.S.-Robin Hood 786-814
St.Lambertus 2-Diana'Bo

815-813
't Centrum 2-E.K.S.V. 824-819
1.8.
De Missers 3-De Treffers

810-800
Heros'79-Revanche 811-818
Emma Boys-5.V.H.3 776-834
TerLinden-De Leeuw 822-803
Luk Raak'Bs-Willem Teil

821-811
De Meuser-Juliana2 808-823
I.C
'tRaadhuis-Fortuna'72

814-813
Dr Sjeet 2-St.Hubertus

815-820
'tTrefpunt-Franciscus 812-805
John Wayne-Gluck Auf

823-809
Reunie-Heros'79 2 824-802
Vizier-Sparta 811-824
2.A.
De Missers4-Hoensbroek

802-807
5.V.T.3-DeSchutters 816-801
De Prins-t Pluimpke 816-803
't Trepke-Heros'79 3 814-595
R.W.8.'27-S.V:E. 816-807
2.8.
St.Hubertus 2-D'r Sjeet 3

792-805
5.V.K.2-OpdeKamp 814-795
Robin Hood 2-Trianon 809-800 "'t Hofke 2-Diana'Bo 2 819-808
Tjoba-DeRoos 799-795
2.C.
Heros'794-'tCentrum 3

806-803 'TerLinden 2-St.Brigid 2
814-812 !

Franciscus 2-DeKeulsteeg 2
769-802

OudRompe 2-LukRaak'Bs 2
788-801

Palet 2-'tRaadhuis 2 759-779
3.A.
Merkelbeek-Tjoba 2 807-797
Heros'79 5-De Meuser 2

784-786
Lee Enfield 2-Juliana 3

796-778
5.V.T.4-De Prins 2 789-801
Brunssum-St.Lambertus 3

795-758
St.Hubertus 3-De Missers 5

783-812

R.1.A.'88-DeValk 801-790
Diana'Bo 3-JohnWayne 2

782-774
5.V.H.4-RobinHood3 790-779
Fortuna'72 2-De Treffers 2

789-790
5.V.K.3-DeLeeuw 2 809-799
3.C.
R.K.W.8.C.M.2-'tTrepke 2

795—785
Deßoos2-R.W.8.'27 2 788-760
'Oud Rompe 3-Sonja Boys

776-750
Hattrick 2-Trianon 2 764-789
De Schutters 2-Limburg

781-806
4.A.
R.K.W.8.C.M.3-Phoenix773-784
'tHofke 3-Winchester 2

789-787
De Prins 3-E.H.P.5.2 782-805
't Pluimpke 2-Tjoba 3 792-770
De Valk 2-'tStadion'BB

743-801
Revanche 2-De Bokkerijder

794-539
4.8.
5.V.E.2-LukRaak'Bs 3 787-795
't Stadion'BB 2-5.V.T.5 782-754
Robin Hood 4-St.Brigid 4

734-756
Trianon 3-OudRompe 4

762-780
Hoensbroek 2-Heros'79 6

781-762
The Corner-Nova 2 806-767
4.C.
Rheingold-Brunssum 2

760-773
't Stadion'BB 3-D.T.V. 769-774
De Keulsteeg 3-TerLinden 3

778-774
TheHunter-Lee Enfield 3

781-775
Phoenix 2-De Roos 3 752-764
Op deKamp 2-Merkelbeek 2

748-752
5.A.
DeLeeuw 3-Oud Rompe 5

780-730
Emma Boys 3-The Corner 2

776-754
Tjoba4-'tHofke4 741-747
Sonja Boys 2-De Prins 4

548-764
De Treffers 3-Hoensbroek 3

738-749
D.T.V.2-R.K.W.8.C.M.4

727-757
Hoofdklasse kogel.
Diana'sB-'t Trefpunt 840-842
St.Lambertus-Limburg

853-837
Limburg 2-St.Lambertus 2

842-838
1 kogel.
't Trefpunt 2-St.Lambertus 3

806-820
Diana'sB 3-Roda 906-796
2kogel.
't Trefpunt 3-Roda 3 803-754
Grun-Courage 770-763
Roda 2-Diana'sB 4 789-747
3 kogel.
St.Lambertus 4-Courage 3

787-517
Falckenborgh-Grun 2 757-724
Courage 2-De Valken 764-761

KNSB-competitie
5e ronde
Tweede klasse C
Eindh. 2-Amstelv. 2 4-2(5-3)
Dordrecht-US 3'/2-4'/_
HMC2-Schasb. 4-3(4'/2-3'/_)
OSV-LSG 2 1 1/2-s'/_(2-6)
Ooievaar-Utrecht 2 4-3 (5-3)
Stand
Ooievaar 10
Eindhoven 2 8
OSV 8
Amstelveen 2 7
LSG2 4
Utrecht2 4
HMC2 4
US 3
Schaesberg 2
Dordrecht 0
Derde klasse F
Eindh. 3-Wolstad 2-5.(2'/2-s'/_)
Venlo-Pionneke 4/2-3/2
Brunss.-H'broek ME

41/2-2'/2(4'/2-3l-_)
HSC Helmond-WLC 5-3
Gess-SMB 3 6-2
Stand
Wolstad 8
Gess 7
Eindhoven 2 7
Pionneke 6
Venlo 6
Brunssum 6
Helmond 4
SMB3 4
WLC 1
Hoensbroek 1
Competitie
Limburgse Schaakbond
4e ronde
Promotieklasse
EWS-Schaesberg 2 3'
Voerendaal-VSM 2 5-3
Venlo 2-VSM 2'/2-s'/_
DJC-Pionneke2 4-4
Stand
VSM 8
DJC 7
Venlo 2 4
Voerendaal 4
Pionneke 3
Schaesberg 2
VSM 2 2
EWS 2
Eerste klasse A
Hoensbr. 2-Schasb. 3

3'/l-3'/_(4
Heerlen-Brunssum 2 5-3

MSV-Gess 2 3-5
De Juiste Z.-Kerkrade 3-5
Eerste klasse B
Blerick-Tegelen 3-5
DeWitte D.-Venlo 3 3-5
Fortuna-Arx l'/2-6V_
Tweede klasse A
H'broek 3-Gronsv. 5-3
Pionneke4-VSM3 3V2-AV2
Fort. 2-De Juiste Z. 2 3/2-4/2
DJC 2-Kerkrade 2 1-7
Tweede klasse B
Brunss. 3-Schaesb. 4 4-3 (4-4)
Schador-Gess 3 y/t-AVi
DJC 3-Pionneke 3 4/2-3/2
Derde klasse A
H'broek 4-Brunssum 4 3-5
Heerlen 2-Attaque 3-5
Derde klasse B
H'broek 5-S'berg 5 4-1
Cayer-Fortuna 3 5-3
MSV 2-Landgraaf 'A-7M.
DJC 4-Voerendaal 3 1'A-6'/_

Derde klasse C
Tegelen 2-Fortuna 4 5-3
Blerick 2-Gess4 4'/i-3,/_
Leudal 2-Arx 2 4-4

District De Oude Mijnstreek
Ereklas.
G.Ridders-A.G.Kirk 5- 7
Tolhoes-Pint 5- 7
Berg.balke-Olympia 8- 4
Hanneman-B.G.K. 2-10
Kloth-Stern 10- 2
Hoofdklas.
Eikske-0.8.K. 5-7
Olympia-Sörk 6-6
Overbroek-Hanneman 8-4
Kroon-Kloth 7-5
Eersteklas.
Pint-Bocholtz 3- 9
Trefpunt-Bilj.Boys 10- 2
Wolfje-Trefpunt 2 7- 5
Gaat-Baantje 1-11
Groene Dal-Broenssem 5- 7
Tweedeklas.
Tolhoes-Odeon 5- 7
Noben-Singel 9- 3
Pannesjöp-Duuker 2-10
A.G.Kirk-Geulke 5- 7
Olympia-ENBK 6- 6
0.8.K.-Eikske 8- 4
8.G.K.-Döpgere 7- 5
Voelender-Auwe Maat 7- 5
Derdeklas.
Overbroek-Kasper 9-3
Pumpje-Rutjens 7-5
Berg.Balke-Smeets 9-3
0.8.K.-Eikske 8-4
Pumpje2-E.N.B.K 6-6
Sjutt-Höfke 11-1
DISTRICHT URMOND
Hoofdklasse
Hollandia-Oos Zitterd 5-1
Brand Tav.-Fortuna 4-2
Maasvallei-Almania 5-1
Pappegay-'t Krietje 3-3
Pappegay ValAan-Tropical

4-2
le klasse
Sittardia-Pappegay Val Aan

5-1
'tVöske-Pappegay 2 6-0
De Duif-De Rails 1-5
Auwt Einek-Maasvallei 2 5-1
2e klasse
't Krietje 2-GGBC 5-1
Almania 2-DeDuif 2 4-2
De Sjtaasje-Sittardia 2 5-1
't Nestje-De Meule 2-4
3e klasse A
Voasjener H-Auwt Einek 2 5-1
Pappegay Val Aan 3-'tVöske 2

2-4
Brandpunt-De Rails 2 4-2
Brand Tav. 3-Hollandia 2 3-3
3e klasse B
Sparta-De Sjtaasje 2 4-2
De Meule 2-De Betonners 3-3
Fortuna 2-Nieuwdorp 4-2
Oos Zitterd 2-Voasjener H 2

5-1
District Midden-Limburg
Hoofdklasse
Black Pantalona-BVN 0-6
BVO-BVE 2-A
Jagerslust-Maasgolf 2-4
Madeira-DeKwartel 4-2
le klasse
De Inrit-De Berg 3-3
Riva-Heytse 6-0
Dennenoord-De Grens 3-3
BYE 2-BVO 2 2-4
Riva 2-BVO 2 2-4
9p liiiisse
BVO 3-Jagerslust 2 4-2
DeKlöss-81. Pantalona 2 3-3
BCW-DeHook 1-5
DeLantaarn-t Hukske 2-A
Jachthuis-DeHoove 3-3
3e klasse
OBKK 2-BVE3 1-5
Heytse 2-Jagerslust 3 4-2
DeKwartel 2-Gevelke 3-3
De Breer-Meyel 6-0
3e klasse A
De Berg 2-De Inrit 2 4-2
BVN 3-De Zwaan 5-1
't Hukske 2-Oad Hael 3-3
Donderberg-Dennenoord 2

3-3
Standen
Hoofdklasse
BVN 9-18
Maasgolf 9-13
BVO 9-12
BYE 9-12
BCW 8- 6
Black Pantalona 9- 6
Madeira 9- 5
De Kwartel 9- 5
Jagerslust 9- 3
le klasse
Riva 10-19
De Grens 10-12
BVO 2 10-11
BVE2 10-11
De Inrit 10-10
Heytse 10- 9
OBKK 10- 8
De Berg 10- 8
Riva2 10- fl
2e klasse
Hukske 10-18
DeHook 10-17
Jagerslust2 10-14
De Lantaarn 10-11
Black Pantalona 2 10-10
DeKloss 10-10
BVO 3 10- 8
De Hoove 10- 7
Jachthuis 10- 3
BCW 2 10- 2
3e klasse
BVN 2 8-15
Heytse 2 9-14
De Breer 9-11
OBKK 2 9-10
Gevelke 9- 9
Jagerslust 3 9- 8
BYE3 9- 6
De Kwartel 2 9- 4
Meyel 9- 3
3e klasse A
Oad Hael 9-15
De Inrit 2 9-11
De Zwaan 9-10
Hukske2 9-10
De Berg 2 9-10
Dennenoord 2 9-8
BVN 3 9- 8
Donderberg 9- 6
De Breer 2 8- 2
District Weert
Hoofdklasse
Luchtpost- Vuulderke 9-3
Vuulderke-Old Inn 7-5
Schuttersh.-Graswinkel 8-4
BCB-Laar 10-2
Royal-De Stamgasten 9-3
le klasse
BCB2-Hekkesluiters 3-9
DeSpijk-Vnendenboom 7-5
DeTuphoeve-Luchtpost 2 'J-3
GBC Leike-Royal 2 10-2
Swing Mill-BCB 2 6-6
2e __l_isse
Bachelor Cl.-Taphoeve 3 9-3
Taphoeve 2-De Spijk 2 4-8
De Hook-De Hoppers 4-8
Laar2-SwingMill2 12-0
Standen
Hoofdklasse
De Luchtpost 11-19
Roval 11-18
BCB 11-16

'tVuulderke 11-16
Schuttershoeve 11-11
Oldlnn 11-10
De Graswinkel 11- 8
'tVuulderke2 11- 8
De Stamgasten 11-3
Laar 11-2
le klasse
De Taphoeve 10-18
GBC Leike 10-15
De Spijk 9-11
Vriendenboom 10-11
Royal 2 10- 9
BCB2 i 10-8
Swing MUI 10- 8
DeHekkesluiters 9- 7
DeLuchtpost 2 10- 1
2eklasse
De Taphoeve 2 10-16
DeHoppers 10—16
De Spijk 2 10-13
Laar 2 10-12
Bachelor Club 9-10
DeGraswinkel 2 9- 9
De Taphoeve3 10- 7
DeHook 10- 5
Swing Mill 2 10- 0

Frt*k I 'ï^sc
De Gelderse Poort-De Witte
Bal 7- 9
De Vink-'t Ziespoar 7- 9
'tKarrerad-Coriovalllum 9- 7
't Stupke-Tunnelboys 6-10
Brouwershuis-Gebrookerhof-
ke 10- 6
Hoofdklasse A
Tunnelboys B-Puek Hoemme

9- 7
Gebrookerhofke B-Ter Linde

8- 8
Hermans-Rolduc 10-6
't Steenenkruis-Boerslot 7- 9
't Stupke B-Brouwershuis B

5-11
Hoofdklasse B
Brouwerswapen-Brunss-
.Noord 8- 8
Touche-Smuggelerslnn 11-5
'tPluimpje-De Eykenboys

7- 9
'tAwt Dorp-tBoerslot B 4-12
le klasse A
Eykenboys B-Puek Hoemme
B 4-12
Smuggelers Inn B-Willem Teil
'85 9- 7
't Brandwapen-'tKoetshoes

13- 3
De Bierpul-t Voske 7- 9
le klasse B
Coriovallum-Hermans B 11- 5
The Fox-Willem T.'Bs B 2-14
De Vink B-Brunss.Noord B

8- 8
't Koetshoes B-Gelderse Poort
C 6-10
'tVoske B-De Orchidee 2-14
le klasse C
Puck Hoemme C-De Bokkerij-
der 12-4
Boereslot C-Rolduc C 9-7
Brouwershuis C-'t Brandwa-
pen C 9-7
De Hoven-t Stupke C 9-7
Hermans B-The Fox B 13-3
2e klasse A
Ter Linde B-Coriovallum C

12- 4
Le Duc C-Steenenkruis B

8- 8
HermandD-Op 'tNippertje B

6-10
RolducD-De Prins A 4-12
Brunss.Noord C-Romana

9- 7
2e klasse B
De PrinsB-t Palet 3-13
SteenenKruis C-Rolduc C

7- 9
Op 't Nippertje-'tKarrerad B

8- 8
De Bierpul .B-De Moeilijke
Hoek 10- 6
Puck Hoemme D-'t Hoafke B

10- 6
2e klasse C
'tVoske C-De Flesj 10- 6
Eykenboys C-Paddock 6-10

1Gelderse P.D-Brouwerw.B
4-12

De WitteBal C-De Stoufpot
10- 6

2e klasse D
Krijt op Tijd-tVaetje 8- 8

1 Smuggelers Inn E-'t Koets-
-1 hoesC 0-16

De Keizer B-Der Sjtaat 14- 2
Oud Meezenbroek-Le DucB

6-10
2e klasse E
Spoorzicht B-'t Kompas 14- 2
De Orchidee B-Krijt op Tijd B

5-11
De Ruif-'t Hoafke 7- 9
De Keizer-Zeswegen 8- 8
De Gildemeester-Flying
Dutchmen 12- 4
2e klasse F
Krijt op tijd C-Smuggelers Inn
D 10-6
De Bongerd B-De Korte Keu

11- 5
't Pluimpje B-De Stoufpot B

8- 8
't HoafkeC-Touche B 3-13
3e klasse A
De Gildemeester B-'t Stalletje

8- 8
Pierrot-De Sjtoet 11- 5
Noch Effe-Candelight 9- 7
Smuggelers Inn F-Paddock B

6-10
Puck Hoemme E-Zeswegen B

12- 4

Hoofdklasse A
Rosolo2-Spes 8- 4
Klimroos-Wittenhorst 7- 4
Concordia-Swift 1-11
Hoofdklasse B
Never Down-Fortuna 4-3
Rosolo-Alico 13-5
Swift 2-Geko 6-7
Overgangsklasse A
Stormvogels-Peelkorf 4- 9
WO-DeMerels 4- 2
Vessem-Gazelle 3-10
Boskant-Zigo 2- 4
le klasse D
Vriendschap-Omhoog 5-2
Klimroos-Spoord.Girls 3-6
Zigo 2-Euro Girls 4-5
Flamingo's-Kraanvogels 6-4
2e klasse G
Viod-Spoord.Girls 2 4-4
Spaurakkers-Elsene 4-2
Rosolo 4-Gazelle 2 10-1
3e klasse A
EKC-Amby'sKorfke 8-4
Vitesse 2-KVScharn 19-2
Almania-Viod 3 -, 2-2
Amby'sKorfke 2-Viod 2 8-4
Junioren
EKC-Amby's Korfke 2^l
Gazelle-Vitesse 1-3
Spaurakkers-EKC 5-1
Gazelle-Amby'sKorfke 0-2
Vitesse-Spaurakkers 0-9

Hoofdklasse Seniores
Simson-SimsonKDO 15-19
Olympia-Herc.Dordr. 40- 0
SDZ-SSS 19-16
Stand
Olympia 10-18
De Halter 9-16
SimsonKDO 10-15
Simson 10-14
Hercules Adam 10- 7
SSS 11- 6
SDZ 11- 4
HerculesDordrecht 10- 2
Reserve klasse
Simson-Simson KDO 24-0
SDZ-SSS 20-0
Stand
Simson 9-17
SimsonKDO 9-12
De Halter 7- 8
Olympia 8- 7
Hercules 9- 6
SDZ 10- 6
SSS 10- 0
le klasse Seniores
DeNelson-Gohath 12-36

De HalterZaand.-Achilles
Uitgest.

Sandow-KDO Dev. 32-20
Stand
Goliath 11-16
KDO Dev. 10-13
Achilles 9-12
De Halter Zaand. 9-11
Hercules Dev. 9- 9
Sandow 9- 9
deNelson 11-8
OlympiaR'dam 9- 2
Hoofdklasse Juniores
Spartacus-De Halter 12-34
Stand
De Halter 8-16
Spartacus 10-14
Simson 9-13
Hercules 10- 8
SSS 7- 4
OlympiaR'dam 9- 4
Olympia Utr. 9- 0

le klflsse
Den Haag-Eureka 11- 9
Damkist-Schiedam 9-11
Alblasserd.-Excelsior 10-10
De Lier-DeRidder 13- 7
RDG-VAD2 10-10
Stem van Dordt-Constant

9-11
Stand
Schiedam 13-94
Excelsior 12-95
RDG 11-89
Stem van Dordt 11-91
De Lier 10-86
Damlust 9-86
Alblasserdam 8-78
VAD 2 7-78
Constant 5-68
Den Haag 4r-65
Eureka 4-62
De Ridder 3-63
2e klasse
HDR-De Vaste Zet 9-11
Philips 2-Middelburg 9-11
Info Engeneering 2-Gorin-
chem 10-10
Asten-Schaesberg 7-13
De Eendracht-Rijsaard 7-13
Denk en Zet-s Gravenpolder

9-11
Stand
's Gravenpolder 14-98
Middelburg 11-98
Denk en Zet 11-95
Info 2 10-88
De Vaste Zet 9-79
Schaesberg 8-80
Gorinchem 7-79
HDR 7-77
Philips 2 6-71
Asten 5-73
Rijsoord 5-69
DeEendracht 3-63
Provinciaal 8e ronde
9p kIüSSÉ*
Eureka 3-De Vaste Zet 3 1-7
De Kroonschijf 3-De Vaste Zet
4 1-7
Stand
De Vaste Zet 3 7-13-41
De Vaste Zet 4 6- 9-31
De Kroonschijf 2 6- 8-28
Eureka 3 7- 2-16
De Kroonschijf 3 7- 0-12

HEREN
Prom. Klasse B
DenBosch-Kieviten 12-13
Venlo-Leonidas 6- 9
Leiden-Venlo 10-14
Kieviten-Tegenbosch 12- 9
2e klasse
HUAC-Horst 10-6
3e klasse
HOD-Heerlen 11-3
DAMES
le klasse
HOD-Uden 17-1
2e klasse A
Racing-Maastricht 9-7
GroenWit-Horst 19-3
3e klasse A
Deurne-Heerlen 9-7
4e klasse A
Kerkrade-Gemert 6-5

2e klasse H
TOV-Sportlust 16- 9
Eindhoven-Geldrop 15- 6
Excelsior-Tilburg 12-10
NKV-Organon 12- 9
3e klasse P
Trega-Kido 5-10
Sirene-De Kanaries 8- 2
Ready-Oude Gracht 10- 9
Fortuna-Mariarade 13- 4
Res. 2eklasse P
SDO 3-Rustßoest3 7-16
Excelsior 2-Klimop 2 9- 9
Zuid 1
Heerlen-Boemerang 5-6
Den Bosch-Wertha 9-1
Zuid res. le klasse A
Sirene g-Geldrop 2 14-8
Zuid 2e klasse A
Rust Roest 6-Kido 3 15-5
PSV 4:Geldrop 3 13-5
Excelsior 3-Oude Gracht 3

7-5
Fortuna 2-NKV 2 5-9
Zuid 2e klasse B
Sportlust 3-Kido 2 7- 5
Sirene 4-NKV3 6- 7
Deto 6-Organon 4 9-18
Zuid 3e klasse B
Eymerick 2-PSV 5 8- 9
Rust Roest 7-OEC 3 12-10
Excelsior 4-Tilburg4 8- 5
Zuid 4e klasse A
Kido4-Klimops 9-6
Deurne 2-Rust Roest 8 6-6
Zuid 5e klasse A
Trega2-Kidos 15-10
Excelsior 5-Oude Gracht 5

6- 7
Zuid 7e klasse A
Mares 2-Heerlen 3 2-16
Excelsior 6-Korfmikkers 1

14- 0
Zuid 7e klasse B
Fortuna 5-Sportlust 6 6-9
Dot 4-Tilburg 9 9-4
Wertha 3-Boemerang 3 8-8
Jun. 2
Oude Gracht-OEC 6- 0
Kido-Mariarade 6-15
Jun. 3
Eymerick-Deto 4—25
NKV2-Elsene 14- 0

NEDERLANDSE
VOLLEYBAL BOND
DISTRICT ZUID
Dames
Promotieklasse
BSV-EPV 2-3
Furos-Muvoc 3-0
EPV-Sittardia 3-1
Sport en Spel-BSV 0-3
Artemis/R. 3-VC Dynamic 0-3
Fiscus-VC Dynamic 2 0-3
Jokers2-Pancratiusbank 4 3-0
le klasse A
VCV 2-Furos2 1-3
BSV 2-Furos 2 0-3
Avanti-BSV 2 3-0
Datak/VCL 3-Dovoc 3-2
Carna-AMVJ/G 1-3
Elsloo-Spartak A 1 uno3-0
le klasse B
Furos 3-EPV 2 0-3
SEC/V 2-Grovoc 3-1
Artemis/R. 4-M. Maluku 3-0
Datak/VCL4-VC NAC 3-1
Fiscus 2-EPV 3 1-3
Jokers 3-Volharding 3-0
2e klasse A
SEC/V 3-Sittardia 3 3-0
Dovoc 2-Nivoc 3—2
Datak/VCL 5-Nivoc 2 uitgest.
Vluco-AMVJ/G 2 3-1
VC Dynamic 4-SpartakA23-2
9p kl'isse II
M. Maluku 2-Sittard. 2 uno 0-3
Avanti 2-Avoc 2-3
Sjoahn-VC Dynamic 3 1-3
Elsloo 2-Volharding 2 uno 3-0
Beker dames
Sjoahn-De Heeg 3-0
Nivoc-VC NAC 0-3
Heren
Promotieklasse

VCV-Helpoort 2-3
SEC/V 2-Grovoc 0-3
Avanti-Datak/VCL3 3-0
BSV-Datak/VCL 4 3-0
Vluco-AMVJ/G 3-0
Elsloo-Pancratiusb. 2 uno 0-3
le klasse A
Furos 2-Elsloo2 3-0
Dovoc-VC NAC 2-3
Sjoahn-Sport en Spel n.o.s.
Vluco 2-Pancratiusbank 5 3-1
Fiscus-Pancratiusbank 3 3-1
Vluco 2-Nivoc 3-1
le klasse B
SEC/V 3-Grovoc 2 0-3
Avanti 2-Datak/VCL 5 3-1
Vluco 3-Furos 3 3-1
Jokers-Pancratiusbank4 3-»
2e klasse A
Spartak Al-Datak/VCL 9 2-3
Dovoc 3-Datak/VCL 6 1-3
Jaco-Avoc 1-3
Vluco 4-AMVJ/G 2 3-0
EPV 2-Pancratiusbank 6 3-0
2e klasse B
Muvoc 1-Phoenix 3-0
Avanti 3-Datak/VCL 7 0-3
Sjoahn 2-Dovoc 2 3-1
Carna-Furos 5 0-3
Jokers 3-Volharding 3-2
2e klasse C
Heipoort 2-Sittardia 2 0-3
Artemis/R. 2-Datak/VCL 8 3-1
Artemis/Rapid 3-VCNAC 2

3—o
Elan-Mavoc/De Bastion 2-2
Jokers 2-Volharding 2 1-3
3e klasse A
Spartak A2-Sittardia 3 3-2
BSV 2-Sport en Spel 2 uno 3-1
3e klasse B
De Bastion-De Heeg 2 3-0
Spartak 3-Sittardia 4 1-3
BSV 3-Datak/VCL 10 uno 3-2
Carna 2-Balrammers uitgest.
3e klasse C
SEC/V4-Grovoc3 3-2
Artemis/Rapid 4-Avoc 2 1-3
Sjoahn 3-EPV 3 2-3
Jokers 4-Volharding 3 3-0
Beker heren
Muvoc-Balrammers 3-0
Jokers-Sport en Spel ft-3
Fiscus-Carna 3-0
Jeugdcompetitie
Meisjes A
Artemis/Rapid-BSV uno 0-3
Carna-AMVJ 2-3
BSV 2-VCDynamic 2-3
SEC-Grovoc 3-0
Meisjes BI
ArtemVß. 2-Datak/VCL

uno3—l
Jokers-Volharding 3-1
Meisjes B 2
Datak/VCL 2-De Heeg 0-3
Jongens B
Furos-Elsloo 3-0
SEC-Muvoc 0-3
Standen dames
Promotieklasse
VC Dynamic 2 12-35
VC Dynamic 11-28
EPV 11-23
Sittardia 11-22
Jokers 2 11-20
Pancratiusbank 4 12-17
Muvoc 11—14
BSV 11-12
Furos H-12
Artemis/Rapid 3 11- 6
Fiscus 11-6
Sport en Spel 11- 6
lA.
Furos2 10-25
Elsloo 10-24
Dovoc 10-23
AMVJ 10-20
Avanti 10-20
VCV 2 10-15
Datak/VCL 3 10-11
Carna 10-10
SEC 10-10
SpartakA 10- 7
BSV 2 10- 0
IB
EPV 3 H-29
EPV 2 10-24
Artemis/Rapid 4 11-24
SEC 2 11-22
Datak/VCL 4 11-20
Fiscus 2 11-18
Jokers 3 11-17
Volharding 10-14
Grovoc 10-11
VCNAC 11-10
Mutiara Maluku 11-3
Furos 3 10- 0
2A
Vluco 12-33
Dovoc 2 11-27
Nivoc 11-23
VCV 3 11-22
Datak/VCL 5 10-19
De Heeg 11-18
AMVJ 2 11-14 x
VC Dynamic 4 11- 9
SEC 3 11- 9 x
Sittardia 3 12- 9
Spartak A 211- 6
Nivoc 2 10- 3
2B
VC Dynamic 3 10-27
Sjoahn 10-24
Elsloo 2 10-22
Sittardia 2 10-22
Jokers 5 9-2C
Volharding29-16
VCV 4 10-12
Avanti 2 10- 7
Mutiara Maluku 2 10- 7
Avoc 10- f
Blok '82 10- C
2C
De Heeg 2 9-27
Jokers 4 9-22
Sport en Spel 2 8-17
Elan 9-H
Avoc 2 9-12
Grovoc 2 9-H
Datak/VCL 6 8- .
VC NAC 2 9- S
Jokers 6 9- 7
Volharding 3 9- C

Standen heren
Promotieklasse
Pancratiusbank 2 12-3'
VCV H-21
BSV H-2'
Heipoort 11-2
Vluco 12-2:
Avanti 11-2I
Grovoc 11-21
sec 2 ii—i:
Datak/VCL 3 10-11
Datak/VCL 4 11- <
Elsloo 11- l
AMVJ 12-
-1 A
Furos 2 10-31
Sport en Spel 9-2'
Fiscus 10-2:
Sjoahn 9-11
Pancratiusbank 3 11-11
Vluco 2 11—i:
Pancratiusbank 5 11-1
Elsloo 2 10-11
Nivoc 11-!
Dovoc 10-
VCNAC 10-
-1 B
Grovoc 2 11-2
Datak/VCL 5 10-2
Avanti 2 10-2:
Jokers 10-2
EPV 10-1
Muvoc 10-1
VCV 2 10-1
Pancratiusbank 4 11-1
Furos 3 11-
Vluco3 11-
SEC310-
-2 A
Datak/VCL 9 11-3
Spartak A 10-2
Datak/VCL 6 10-2
EPV2 10-1
Vluco4 11-1
Avoc 10-1
AMVJ 2 11-1
Jaco 10-1
Furos 4 10-
Pancratiusbank 6 11-
Dovoc 3 10- 1:
2B
Datak/VCL 7 10-3
Volharding 10-2
Avanti 3 10-2
Furos 5 10-1
Dovoc 2 10-1

Muvoc 2 10-14
VCV 4 10-14
Jokers 3 10-13
Sjoahn 2 10-10
Phoenix 10- 4
Carna 10- 3
2C
Sittardia 2 11-31
Datak/VCL 8 11-24
Heipoort 2 11-24
Jokers 2 11-22
De Heeg 11-19
Artemis/Rapid 2 11-17
Artemis/Rapid 3 11-17
Volharding 2 10-15
Mavoc/De Bastion 10-11
VCV3 11- 8
Elan 9- 4
VC NAC 2 10-0
3A
BSV 2 7-17
Sport en Spel 2 7-17
Spartak A 27-16
Sittardia 3 7-13
AMVJ 3 8-13
Elsloo 3 7- 4
Pancratiusbank 7 8- 4
Datak/VCL 11 7- 3
3B
De Bastion 8-24
BSV 3 8-19
DeBalrammers 8-18
Carna2 7-11
De Heeg 2 8-10
Sittardia 4 8-10
Datak/VCL 10 7- 7
SpartakA 38- 4
Pancratiusbank 8 8-2
3C
EPV 3 9-25
Fiscus 2 9-21
Artemis/Rapid 4 9-18
Grovoc 3 9-18
Jokers4 9-13
Sjoahn 3 9-13
Volharding 3 9- 9
SEC 4 9-8
Avoc 2 9- 7
De Heeg 3 9- 3
x = 3 punten in mindering

BBH dubbel-league
Kever Freaks-Snackb.Aarveld

1-3
MPG-BTKameleon 0-4
Hodaar-LadiesFirst 2-2
BT de Fontein-Twilight 1-3
VOG-Rest.Stap In 1-3
BEHA-Strike and Spare 1-3
Bedrij ven-league
ABP-SSOVH2 0-1
United Bears-AZL 1-0
SSOVH-Verma 0-1
Webobo-United Bears 2 1-0
Hoeve de Aar trio-league
HetRaadsel-DDD 4-1
't Boebelke-BMN 1-4
Het Laatste Moment-Joemi

4-1
Internationals-Pin Up 3-2
BBH trio-league
UB Koala's-UB Camp.Girls

2-2
UB Brown Bears-BT de Meis-
jes 3-1
ÜBTeddies-ÜBWombats 3-1
UB PolarBears-UB Biruangs

0-4
BT Spoilers-UB Master Bears

3-1
UDI-ÜBObies 1-3
UB Kodiaks-UD 2 1-3
UB HPL/Golob-Blind 4-0
Hoeve de Aar dubbel-league
Knakkers-Pin Ups 3-1
Malgrat 0.-Blind 4-0
Val Om-Bowling Angels 3-1
Lustige Zwei-The Katz 1-3
WC-Bingo's 4-0
Lavendel Team-Return 3-1
SOS-Midways 3-1
Hoeve de Aar dubbel-league 2
Missers.BZN 1-3
Optimisten-Anco 3-1
Lablo's-Volhouders 3-1
Snoopy-AB 2-5
Puppies-Pinhunters 4—C
Good Luck-Blind 4-C
Mudonna's-Riefie 3-1

Uitsl.Limb.Badmintonteams
in bondscomp.
Hoofdklasse.
Drop Shot-Victoria 9-2
Zijderveld-DeRitte 7^l
Eerste klasse afd.4.
Smash Vught-Nuenen 4- 7
Boxtel-Arnhem 4 9- 2
Whippet-United Venlo 0-11
Espe-Weert 10- 1
Tweede klasse afd.B.
Carvin-Gelddrop 2 5-3

" WIK-United2 4-4
KBC'67-Victoria 2 2-t
Derde klasse afd.ls.
Roermond 2-Geldrop 3 5-3

! Schijndel3-01ympia'56 5-3
1 Oss 2-Carlton'Bo 2 8-C

KBC'67 2-Hoogskoor 5-3
Derde klasse afd.l6.
Roermond-WIK 2 6-2

i Geldrop 4-Carvin 2 5-3; Whippet 2-Veghel 2-f

' Espe 2-Victoria 3 3-E
1 Vierde klasse afd.22.
I Nuenen3-BVC'74Cuyck 2-t
I KBC'67 3-StellaMaris 3-J, Boxtel 3-Schijndel 4 4-4

Vierde klasse afd.23.

' Roermond 3-Someren 3-J
Good Luck-Bocholtz 2 5-Ó, Whippet 3-United 3 1-'
Carvin 3-Budel 6-.

; Vierde klasse afd.24.. Weert2-Scarabee 6-.
I Panache-Stem 6-.1 Geldrop 5-United 4 6-.
: Bocholtz-'t Roat 8-1

Standen distr.comp., Eerste klasse A.. Challengers 10-lf
' Victoria 4 10-K

Carvin 4 10-K
BBC 3 10-11

■ Shuttle 10- (

3 GoodLück2 10- (

! Whippet 4 10- '
l Olympia 2 10- :
I Eerste klasse B.
j Venray 10-K
) Roosteren 10-K
j Stem 2 10-1'
ï United 5 10-1.
3 Whippet 5 10-K
3 BBC 4 10- !
! Weert 3 10- 'Rapido 10-'.
) BÊBk WRm~~mVm]fM. BE_^__Jj_ijmm_\_}
3 Heren Eredivisie.
3 Akrides-den Bosch 87-10'
5 Red Giants-den Helder
J 88- 9i
1 Donar-Canadians 103- 81
3 DAS-Rotterdam 88- T.
9 BS Weert-Orca's 97- 8'
7 le divisie B.
7 Wyba-Lokomotief 87-9!

Virtus-Kimbria 89-8:
7 Springfield-Voorburg 2 84-8:
6 Wilskracht-Lisse 57-8
2 Rayon Hoofdklasse.
2 Eindhoven 2-WSC 82-91
9 Flash-Black E. 78-9>
6 Quo Vadis-PSV/Almonte
3 68-9
1 SVH-Attacus 87-7!
8 Overgangsklasse B.
5 Brunssnm E.-Titanus 79-8
2 Rush-OBCOss 2 97-7

Dunatos-Braggarts 70-8
2 Tantalus-BS Weert 2 69-7
7 le klasse A.
0 Aeternitas-Brunssum E.2
9 78-7
7 BS Weert 3-Bumpers Hl-7
6 Kimbria 4-Braggarts2 58-5
4 Kimbria 3-Braggarts 3 47-6
0 Kepu Stars-BSM 88-7
7 2e klasse A.
7 Bumpers 2-Springfield 56-8
x BS Weert 4-TSM AllSt. 67-8

Dunatos 2-Archers 55-5
0 Landgraaf-Olympic 83-6
4 3e klasse A.
0 Alley Oop 2-Braggarts 5 48-5
8 Kimbria 5-Kepu Stars 2 67-6
5 Kepu Stars 3-BSM 2 57-9

3e klasse li.
BS Weert 6-Venlo Sport 80-29 c
Aeternitas 2-Patrick 90-47
Patrick 2-Aeternitas 3 56-68 I
Super Shot 2-Hoppers 3 68-60 I
Dames Rayon Hoofdklasse. 4
Springfield-Kimbria 46-71 c
Black E.2-Braggarts 60-39 I
Marathon-Souburg 81-74 )
Mates-Paulus 45-37 }
Overgangsklasse B. I
Rush-OBCOss 36-59 4
Quo Vadis-PSV/Almonte 2 I

31-65 (

Vido-Lieshout 48-49
BS Weert-Kepu Stars 51-53 1
Kimbria 2-Dunatos 49-47 1
le klasse A. -
Aeternitas 2-BSM 41-47 (
Dunatos 2-Braggarts 2 46-70 1
Olumpic-Jump.Giants 27-56 1
Kepu Stars 2-Jump.Giants 3 1

76-25 ]

District Zuid-LimburgKNBB !
3 banden afd.A.
Luip-de Keizer 2-5
Modern-OHVZ 3-4
DDK-Sibbe 7-0 'Grijzegr.-Wolfrath 2-5 'afd.B.
B.wapen-Modern 2-5 :
Carambool-Kempke 4-3
Volksh.-Schinnen 5-2
Meers-Wilza 2-5
afd.C.
de Vink-OHVZ 5-2
Carambool-Royal 0-7
afd.D.
OHVZ-Schaesb. 2-5
Brunssum-Royal 5-2
LA.
Vaals-Wolfrath 5-2
LC.
Volksh.-Z.B.Bock 5-2
Vr.knng-Buttong 6-1
St.Heerlen-St.Bavo 7-0
Apollo-Volksh. 5-2
Butting-Eendr. 2-5
Juliana-Schaesb. 0-7
Klosje-St.Heerlen 2-5
2.A.
TIP-Quick 7-0
Schaesb.-Eikeb. 2-5
Wilhelm.-Societt. 3-4
2.8.
HGK-TIP 5-2
Holtum-Stein 7-0
2.C.
Schaesb.-ABC 5-2
Waubach-Beatrix 3-4
L.Band-Z.B.Bock 4-3
ABC-Carambool 2-5
Keizer-Schaesb. 2-5
Hoefijzer-L.Band 5-2
Waubach-BCV 2-5
2.D.
Hofke-Z.B.Bock 4-3
Lambertus-Keizer 2-5
ABC-Schaesb. 4-3
In'tVen-N.Klossen 0-7
Z.B.Bock-Hoefijzer 5-2
Hofke-Lambertus 7-0
ABC-DJB 5-2
2.E.
Sibbe-Keizer 7-0
Hofke-Klosje 5-2
Schaesb.-M.Gewandens-2
Klosje-B.wapen 0-7
Keizer-Schaesb. 2-5
M.Gewanden-St.Hoger 5-2
3.A.
Eikeboom-Wilza 4-5
HGK-Statie 5-4
Maasb.-Maurits 4-5
3.C.

' B.wapen-L.Band 8-1
BBC-Irene 2-7
DDK-Carambool 7-2

1 W.rade-St.Hoger 6-3
Treffers-L.Band 7-2
B.wapen-BBC 7-2; ABP-DJB 5-4

' 3.D.
Sibbe-ABC 4-5, Vr.kring-OHVZ 0-9

; BCH-Schaesb. 9-0
ABC-Schaesb. 9-0

1 OHVZ-DJB 6-3
4.8.
St.Hoger-Societt. 2-7
Quick-Maurits 9-0
4.C.
BCH-Irene 7-2
BCH-de Bluf 9-0
Irene-Apollo 7-2

! Int Ven-Eikh. 0-9
Treffers-Keizer 2-7
Touche-Eendr. 7-2
4.D.
N.Kloss.-Eikhagen 4-5
Brunss.-Zwaantje 5—4
Waubach-ABC 5-4

I Keizer-N.Klossen 7-2
; St.Heerlen-BCH 5-4
] Eikhagen-Zwaantje 7-2

N.Kloss.-In'tVen 7-2
! DJB-BCH 5-4
i 4.E.
I BCH-W.rade 5-4
I N.Klossen-Sibbe 7-2

St.Bavo-BCH 5-4
> W.rade-St.Bavo 2-7
I Zwaantje-Juliana 0-9; Sibbe-M.Gewanden 6-3
i 5.A.

Baandert-Klosje 2-7
; Kempke-O.Ons 3-6
i Heukske-Eikeb. 7-2
1 Stein-Tjoba 2-7

BVG-Gona 9-0
i 5.8.
I M.Gewanden-Heukske 7-2
I N.Klossen-Beatrix 0-9
j Beatrix-Hoefijzer 5—4

B.wapen-M.Gewanden 2-7. 5.C.
> Irene-Apollo 2-7
> Schaesb.-Heukske 5-4
) DJB-Hoefijzer 8-1

Apollo-In'tVen 7-2
District Maastricht en Om-

> streken KNBB
' I.A.
» Noorbeek-BC Heer 5-2
'De Klossers-La Berceuse 5-2
» M.8.V.-Vr.kring 4-3
> 1.8.1 Ulestraten-B.C.Heer 2 5-2
1 deKeizer-BCM 7-0

Geulle-BCM 7-0
> Opde Klos-Vilt 2-5
> 2.A.
1 O.O.ltteren-deHaverput 2-5
! KOT 2-KOT/Voliere 3-4? AaytWolder-Ulestraten2 5-2
> BC Wolder-Concordia 3-4

* Nazareth-deKeizer 2 2-5J MBV 3-deRidder 2-5
f 2 R

KOT/Vol.-Bunde 2 2-5
Ulestraten 3-O.O.ltteren 2 3-4

1 Altijd Raak-de Klossers 2 7-0
Rheingold 2-Opde Klos 2 5-2

> St.Gerlach-den Duuker 5-2
i de haverput 2-MBV4 2-5
1 2.C.
l Gronsveld-Eijsden 5-2

Ulestr.4-BC Heer 4 5-2
) OpdeKlos3-KOT3 2-5
i Banholt-BC Keer 7-0_ Los Band St.G.-Rheingold 3
1 2-5

DOT-Vilt 2 3-4
J 2.D.. Kl.Vier-DOT2 7-0

BC Heer 5-Gronsveld 2 2-5
7 OpdeKlos4-KOT4 5-2. BC Sjaan 2-Los Band Ey 2-5

Vr.kring 2-Rheingold 4 5-2
1 Eijsden 2-O.O.Heer 5-2
3 3.A.
3 den Duuker 2-Bookvink 5-4
S 'tHeukske-Geulle 2 7-2

de Klossers 3-deKeizer 3 9-0
Rheingold 5-O.O.ltteren 3 5-4

5 AaytWolder 2-Sport 0-9
9 3.8.
7 Bookvink 2-AaytWolder 3 2-7
0 deKetsers-BCB 2 7-2
6 deKeernel-de Eendr. 4-5

Wolder 2-KOT/Voliere3 4-5
5 3.C.
7 DOT3-Banholt3 5-4
3 BC Keer 2-Eijsden 3 0-9
9 Altijd Raak 2-deKetsers 2 3-6

Mergelland-KOT 5 4-5
6 BC Oost-Noorbeek 2 2-7
5 4.A.
3 't Heukske 2-deHaverput3 5-4

.a Berceuse 2-deKeemel^'l
leKlossers 4-AaytWolder' i
lheingold6-O.O.ltteren4 jl
3CM 3-MBV6
LB. J
le Keernel 3-Bookvink 4 Jj
3CB 3-'tHeukske 3
Vaalsen-den Duuker 3 J
Volder 3-Wap.v.Berg
■Jazareth 2-Rheingold 7
LC. J
_C Heer 6-BCKeer 3 -|
ieKetsers 3-Los Band St-U|
_osßandEy3-Kl.Vier2
3C Oost 2-Noorbeek3
I.D. J
D.O.Heer 2-Eijsden 4
XLVier 3-Op de Klos 5 J
Voorbeek 4-deKetsers 4 3
Heugem 3-Los Band Ev *Driebanden klein groep\
bronsveld 2-Ulestr.
BC Heer-t Heukske
le Keizer-KOT J
Vr.kring-deKlossers
Nazareth-Vr.kring 2
BCM-MBV2 'Driebanden klein groep "-J
D.O.Heer-BCM 2
KOT2-Gronsveld
BC Heer 2-Vr.kring 3
Wap.v.Berg-BCHeer3 '■MBV-BC Sjaan t
Noorbeek-MBV 3
Midden Limburgse "'"Bond
Hoofdklasse
Paerdstal-Dos
Roggel-'t Blaakven
Grathem-Montfort
't Stift-Boekoel
Ovu-Ovu 2
le klasse A.
Maasbracht-Joppe
Haelen-Odilia
Wessem-Thorn
Montfort 2-Herkenboscn k
M'beek-Mereveld
le klasse B.
Crescendo-Kot
Internos-Ovu 3
Odilia 2-Swalmen
Beegden-Los Band
Roggel 2-Boekoel 2
2e klasse A.
Veldpoort-Montfort 3
OVS-DLV
den Hoek-Leveroy
Crescendo 2-Taverne \
Mereveld 2-Vr.lring
2e klasse B.
Ketelbink-Kot 2
Ona-Wessem 2
de Ster-Maneslust
Montfort 4-Maasbracht 2 ,
Walhalla-Roermond
2e klasse C.
Allerhand-Grathem 2
Meijel-Top
de Smids-Haelen 2
den Hoek 2-DDD
Ramona-de Stevel
2e klasse D.
Ovu4-Joppe2
Stevensweert-Beegdei
'tKlumpke-Karot
Odilia 3-Meijel 2
Wilhelminahof-Mijnheei■*■' .
2eklasse E.
Tramhalte-Grathem 3
Pumpke-Dos 2
Wessem 3-Ona 2
Baexem-Casino
Internos 2-Servaas
2e klasse F.
OVT-Montfort 5
Thorn 2-Oranjeteam
TOP2-Veldpoort2
Kot 3-de Peel
Karot 2-Avanti
2e klasse G.
Beegden 3-Odilia4
de Sport-Top 3 |
Vlodrop-Heel
Horn-Roggel 3
2e klasse H.
DES-Beegden 4 4
Swalmen 2-Roermond 2 »
't Stift 2-Meijel 3
Joppe 3-Oude Molen
Nunhem-Posterholt
3e klasse A.
Maasbracht 3-Crescendo J f
Leveroy 2-'tKlumpke 2 (

Posterholt 2-Amicia
Kot4-DDD2
Buggenum-Boekoel 3
3e klasse B.
Montfort 6-Joppe 4
Ketelbink 2-Crescendo* k
Top 4-Tramhalte 2
Maneslust 2-Amicia 2
Ramona 2-den Hoek 3
3e klasse C.
Herkenbosch 2-"t Bergs** j

Brand's Quelle-Wessem 4 j
Oranjeteam 2-Internos
Grathem 4-OVT 2
Avanti 2-Graanbeurs
3e klasse D.
DDD 3-Heel 2
Veldpoort 3-deSport 2 )
Amicia3-deSter2 f
Tramhalte 3-Walhalla 2 |
Graanbeurs 2-Roggel 4
3e klasse E.
Meijel 4-de Smids 2
Heel 3-Thorn3
Ona 3-Ketelbink 3
'tKlumpke 3-Oranjeteai" .
Pumpke 2-Allerhand 2
3e klasse F. ji
Wilhelminahof2-.tKluii^
de Ster3-de Graaf
de Sport 3-ABC
Stevensweert 2-Maasbra1- -
Volharding-Ramona 3
3e klasse G.
Hom 2-Baexem 2
DMB-Herkenbosch 3 .
Dos 3-OVS 2
Tops-M'beek2 . i
de Peel 2-Thorn 4
3e klasse H.
Nunhem 2-Wessem 5 i
ABC 2-'tStift 3 »
Crescendo 5-Vr.kring 2 f
deSmids3-Karot3 *de Stevel 2-Haelen 3
4e klasse A.
Oude Molen 2-Odilia 5
Amicia 4-Swalmen 3
Beegden 5-DMB 2
Joppe 5-Los Band 2
Avanti 3-Vlodrop 2
4e klasse B.
Baexem 3-den Hoek 4 i
Vr.kring 3-Panheel ij. j
Ketelbink 4-Brand's QUK \
Heel 4-Wilhelminahof3 0
Boekoel 4-M'beek 3
4e klasse C. »13 aOranjeteam 4-PaerdsU» I
Casino 2-DLV 2
Thorn 5-de Sport 4 *Ritho-Dos4
4e klasse D.
Los Band 3-de Graaf 2
Maneslust-den Hoek 5
DLV 3-Stevensweert 3 »
Haelen 4-de Stevel 3 %*
Graanbeurs 3-Buggenu'
4e klasse E. ,
Los Band 4-Paerdstal *DLV 4-'tStift 4
OVU 5-Doorstoters
DMB 3-AUerhand 3
Ankerplaats-OVS 3
4e klasse F. =
de Graaf 3-'tKlumpke 0 t
Tramhalte 4-Ona4
DLVS-Grathems
Wessem 6-Kot 5
Swalmen4-Internos 4
4e klasse G.
ABC3-Top6
Karot 4-de Ster 4
Swalmen 5-Pumpke->
Grathem 6-Horn 3
't Stift 5-de Smids 4
4e klasse H. v. altes_1 OudeMolen 3-Tramha' <
Doorstoters 2-de Smid» *deGraaf4-Vr.knng4 4 ï
Paerdstal 5-ManesluS' >
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s?n) uJ>a Sittard: Hesp, Kicken (46. Maas-
tre,sdek. Duut, Boessen, Kleine (46.
"erks) r*' Fri Jns' Deckers, Griffith (55
Hof J' Clayton, De Vries. Scheidsrechter:

' loeschouwers: 200.

J^STRICHT- MW incasseerde
Pijnlijke 3-0-nederlaag tegen

Van onze verslaggever

LABE - Jürgen Wittmann, de mecaniciën van het Clay Regaz-
zoni-team telt de dagen van Parijs-Dakar af. Niet omdat hij het
'zandhappen' in de woestijn beu is, maar omdat Clay Regazzo-
ni, de voormalige formule I-coureur, na zoveel vermoeiende
dagen steeds meer van de monteurs eist. „Hoe dichter we Da-
kar naderen, hoe moeilijker Regazzoni doet. Soms krijgt hij
zelfs een woede-aanval, bijvoorbeeld als de reparaties niet snel
genoeg worden uitgevoerd. Je merkt duidelijk dat hij uit de
formule 1-sportkomt, want bij hem telt nog steeds elke secon-
de".

WEVENBICHT - Fortuna Sittard
ier. 'J 1Grevenbicht met 8-1 van
_e D e^lasser Armada. Voor de pau-
voeth e amateurs met positief
stann verrassend goede tegen-
in \y Ze onderstreepten dat met
Hier raai doelpunt van Ger Cree-
de »' dat de gelijkmaker beteken-
ile^old Griffith had al vroeg in
fer Wedstrijd voor de openingstref-
Vld Zorgd' Ruststand I_l- In de
Van h ne*ft was net ecnte verzet
Pion door Jo Pepels getrainde
B>ij 6 snel gebroken. Griffith, Loek
de vs .(2), Roger Maassen, Richard
Di,,,. es- John Clayton en HenkUut scoorden.

randt t:Dijkstra, Broeders, Boerebach,
'.'.k :?" Trost, Suvrijn, Hanssen, Groenen-

de Lo6ll. Janssen

Stand wereldbeker: 1.Zurbriggen 160 pun-
ten, 2. Girardelli 112,3. Tomba 78, 4. Höfleh-
ner (Oos) 77,5. Bittner(BRD) 69. 6. Strolz 68.

Stand wereld-bekerklassement reuzesla-
lom: 1.Nierlich en Zurbriggen 45 punten, 3.
Cizman 22, 4. Mayer (Oos) en Strolz 17; 6.
Enn en Tomba 15.

Pechvogel in Kirchberg, waar
weersomstandigheden en sneeuw-
conditie ideaal waren, was de 30-ja-
rige Oostenrijker Hans Enn, die
zondag bij de Super-G van Laax de

Ve n L-dames
tegen Quintus"Fragment uit de wedstrijd Limburgia-Roda JC, met Eric van deLuer in balbezit.

Foto: DRIES LINSSEN

MW:Thewissen (46. De Haan), Linders (63.Van de Boom), Arts, Thai, Quaden, Dela-haye, Maas, Schuman, Meijers (46. Fran-
cois), Driessen, Verbeek (57. De Jong).

jjia ondervond tegen Limburgia
rjg 2lenlijk meer weerstand dan vo-
vos9.^eek tegen EHC. Als excuus
Mo» matige presteren van de
"orif Van Rek-er maS aangevoerd
do. dat net ve^ m Brunssum
Sp^r de regenval eigenlijk onbe-
ken ar was' **e* duurde precies
Vjj .(^inuten voordat de eerste ge-
aard actie van Roda met de
Vje] Suvrijn te noteren

r de rest bleek er voor de
Hje. Se toeschouwers weinig te ge-

eerste divisionistEindhoven. In een
vrij matige eerste helft waren de
hoogtepunten op de vingersvan een
hand te tellen. De MVV'ers hadden
wel pech bij schoten van Pascal
Meijers en Frans Verbeek die op de
paal belandden. Pascal Maas scoor-
devoor Eindhoven 0-1. In de tweede
helft probeerde de eredivionist de
bakens te verzetten. De doorgebro-
ken Robby Delahaye zag zijn schot
naast gaan. Nog geen minuut later
was het aan de anderekant wel raak
via Peter Corbijn. In de 83ste mi-
nuut kreeg MW definitief de gena-
deklap door Ronald Vroomans: 0-3.

j. Van onze medewerkers
JUnSSUM - Roda JC had geluk

Yj. Limburgia-invaller Eric Knol
J minuten voor het einde een doteen kans om zeep hielp. Hij had
ge

,"^gelijkheid om zijn ploeg op
ojjp hoogte te brengen in een
Kerif teëen de zwak octerende
j, kradenaren. Michel Haan van
teiK? "^"' °°k nÜ v'e* 'n' maakte er
bn i?tte tegen destug voetballendeUolaklasser 1-3 van.

e»>M Van Loen- Al"ll3Groenendijk
Jq pC.hel Haan scoorden voor Roda
treff c Knol zorgde voor te tegen-

GELEEN - Het damesteam van
Herschi/V en L speelt vanavond om
20.15 uur in sporthal Glanerbrook
tegen Quintus. Het betreft een voor-
uitgeschoven wedstrijd van de der-
tiende competitieronde. Dit in ver-
band met Europese verplichtingen
van de Geleense club, die zaterdag
tegen RP IF Linköping uit Zweden
moeten spelen. Tegen de Zuidhol-
landse club krijgt V en L gelegen-
heid revanche te nemen voor de on-
verwachte nederlaag tegen OSC.

Kees en Mieke Tijsterman zakken naar vijfde plaats

Voor Clay Regazzoni
telt elke seconde

Miniware zwak

" BAHRAYN - Bahrayn heeft zich
teruggetrokken voor de kwalifica-
tieronden van het wereldkam-
pioenschap 1990. De bond maakte
bekend dat de stap alleen een tech-
nische achtergrond heeft, men be-
schikt namelijk niet over een
coach.

" HASTINGS - De Zwitser Viktor
Kortsjnoi en de Brit Nigel Short
hebben het internationale schaak-
toernooi in Hastings gewonnen.
Short versloeg in de laatste ronde
de uit de Sovjetunie naar de Ver-
enigde Staten geëmigreerde Boris
Goelko. Kortsjnoi won van de Brit
Jonathan Speelman. Het winnen-
de duo behaalde zes punten uit tien
ronden.

" DAVOS - De Oostduitse ploeg
heeft op de eerste dag van de
sprintwedstrijden op de 500 meter
in Davos, zowel bij de dames als de
heren overwinningen behaald.
Uwe-Jens Mey was bij de heren
ruim een halve seconde sneller dan
zijn landgenoot Andre Sobeck. De
Olympische kampioen noteerde
37,11 seconden. Christa Luding
(40.57) ondervond alleen concur-
rentie van Angela Hauck (40.79).

Zoon kindvall
solliciteert

bij Feyenoord

WEERT - In een zeer matige wed-
strijd won Miniware gisteravond
met 76-65 van ESTS Akrides uit IJ-
muiden. Vooral in de eerste helft
liep het team verschrikkelijk te
schutteren. Tot tien minuten voor
het einde kon het slechtste team uit
de competitie het dure Miniware-
vedetten nog moeilijk maken. Daar-
na kon Jelle Esveldt het tij nog ke-
ren.

" AUCKLAND- Michiel Schapers
en Menno Oosting hebben in de
eersteronde afscheid genomenvan
het Grand Prix-toernooi in Auck-
land. De als vierde geplaatste Scha-
pers verloor in twee sets (4-6, 4-6)
van de Amerikaan Paul Chamber-
lin. Oosting werd met dezelfde cij-
fers uitgeschakeld door de Israëliër
Amos Mansdorf, de nummer één
van de plaatsingslijst.

Uitslag: 1. Nierlich (Oos) 2 minuten 44,72
seconden (1.20,72 + 1.24,00); 2. Zurbriggen
(Zwi) 2.45,10 (1.20,98 + 1.24,14); 3. Tomba
(Ita) 1.21,25 + 1. 24,01); 4. Cizman (JSI)
2.45,55(1.21,48 + 1. 24,07); 5. Girardelli (Lux)
2.45,74(1. 21,89 + 1. 23,85); 6. Furuseth (Noo)
1.21,83 + 1.24,13); 7. Strolz (Oos) 2.46,17; 8.
Hangl (Zwi) 2.46,59; 9. Gaidet (Fra) 2.47,09;
10. Eder (BRD) 2.47,33.

De uitslag werd in feite al gemaakt
in de eerste van de twee omlopen.
Nierlich was in deeerste manche de
snelste voor Pirmin Zurbriggen en
Alberto Tomba en vergrootte zijn
voorsprong op zijn gevaarlijkste
concurrenten in de tweede loop.

" VEENENDAAL - Ex-Ajacied
Ronald Spelbos wordt met ingang
van het nieuwe seizoen trainer bij
de Veenendaalse eersteklasser
Dovo.

ROTTERDAM - Niclas Kindvall, de
zoon van de legendarische Óve
Kindvall, traint met ingangvan van-
daag mee bij Feyenoord. Gistermor-
gen meldde de 21-jarige Zweed zich
in deKuip, nadat hij per vliegtuig in
Nederland was aangekomen.

van onze sportredactie

" SCHIEDAM - Om de bouw van
een moderne accommodatie te fi-
nancieren is eerste-divisieclub
SW uit Schiedam op zoek naar
sponsors. Voor het benodigde ka-pitaal heeft voorzitter John van
Dijk de investeringsmaatschappij
SIM B.V. opgericht. De geldschie-
ters kunnen aandeelhouder wor-
den van de overdekte zittribune,
die aan 3000 kijkers plaats moet
bieden.De nieuwe sponsors zullen
minimaal 10.000 gulden moeten in-
leggen.

" MERKELBEEK -Biljarter René
Cobben van De Vriendenkring
Merkelbeek is kampioen gewor-
den in de eerste klasse van het dis-
trict Zuid-Limburg. Daardoor
heeft hij zich geplaatst voor de
eindstrijd van het Zuidnederlands
kampioenschap, dat van 17 t/m 19
februari wordt gehouden in Venlo.
Toon Smeets, eveneens van De
Vriendenkring, behaalde het kam-
pioenschap in de derde klasse.

Kindvall junior blijft minstens drie
weken bij Feyenoord. In de eerste
week van februari keert hij terug
naar Zweden. Tegen die tijd hoopt
de Stadionclub een goede indruk
van hem te hebben gekregen. De
kans is niet groot dat Niclas Kind-
vall, die in Zweden uitkomt voor
AIK Stockholm en afgelopen week-
einde in Finland nog een groot in-
door-toernooi afwerkte, op korte
termijn wordt ingelijfd. Fysiek
komt hij op dit moment nog tekort
voor de top van de Nederlandse ere-
divisie, maar zijn technische vaar-
digheid is groot. Kindvall krijgt
deze week in deKuip wellicht gezel-
schap van landgenoot Jan Möller,
die afgelopen seizoen onder de lat
stond bij Malmö.

„Het verschil tussen het besturen
van een vrachtwagen en een Merce-

wen terug. De Amerikaanse, die in haar lange
loopbaan zeventien Grand Slam-titels in het
enkelspel veroverde, ziet nog geen reden op
korte termijn de wedstrijdsport vaarwel te
zeggen. „Mijn lichaam kan weer allesaan. Zo
als het er nu uitziet, kan ik nog wel twee of
drie seizoenen op het hoogste niveau mee.
Misschien zelfs wel langer. Vergeleken met
drie jaar geleden voel ik me fysiek sterker.
De testen van de afgelopen weken hebben
dat uitgewezen. Was dat niet zo geweest, dan
was ik gestopt."

Aan de vooravond van de Australische titel-
strijd liet Navratilova het niet na haar rivale
Graf nog eens de hemel in te prijzen. „Haar
bewegingsritme op de baan is ongekend
goed. Dat maakt het haar mogelijk de fore-
hand-slagen zo perfekt mogelijk uit te voe-
ren. Die harde slagen ben ik wel meer in het
tennis tegengekomen, maar nooit zo con-
stant. Door haar snelheid haalt ze veel ballen
en kan ze de meeste problemen omzeilen",
verduidelijkt Navratilova de kracht van de
„tenniskoningin van 1988".

» (ADVERTENTIE)

JjjT RODA NAAR SOFIA
E "et kader van het
RODA aCUptreffen tussen SOFIA en
Vni„

J(- organiseren wijVo|9ende reizen:*;d,aagse busreiskaart ’ 345,-
-i Jaagse vliegreis _ _,__J*kaart ’ 865,-
-gj'erblijft in het wintersportoord

urowit_, 3-sterrenhotel h.p.

'daagse vliegreisJer lijndienst ’1095--s,errenhotel in Sofia hp. inkl. kaart
""kingen/informatie bij:

ÊAUL___d§*l^
KEr5»EN M5-740000
<s_l cilADE 045-463636SllS-~F* 04490-53355.^■ARD 04490-26080

„Autorijden is mijn leven. -Het fasci-
neert me nog steeds. Maar de Fisa-
reglementen bieden me nauwelijks
startgelegenheid. In Parijs maken
ze geen problemen. Vandaar dat ik
daar elk jaar weer naar uitkijk".

" MEERSSEN - Piet van Dijk heeft
zijn contract bij SV Meerssen met
een jaarverlengd. Van Dijk is bezig
aan zijn derde seizoen.

Regazzoni is momenteel aan zijn
vierde Parijs-Dakar-versie bezig.
Driemaal zat hij achter het stuur van
een vrachtwagen; dit jaar bestuurt
hij een Mercedes 600 GE. De rally
verloopt niet echt florisant voor de
Zwitser. „Drie keer ben ik al over de
kop gegaan. Eenmaal in de rit naar
Dirkou, een keer in de etappe naar
Niamey en afgelopen maandag op-
nieuw. Daar heb ik veel kostbare
tijd mee verspeeld".

Kees en Mieke Tijsterman zijn in de
twaalfde één plaats gezakt. Het duo
moest de Fransen Fréquelin en Fe-
nouil voor laten gaan en is nu vijfde
opruim zes uur van de Finse leiders
Ari Vatanen en Bruno Berglund.

" TBILISI - In een vriendschappe-
lijke wedstrijd ten bate van de
slachtoffers van de aardbevings-
ramp in Armenië speelden Dyna-
mo Tbilisi en Werder Bremen dins-
dag in Tbilisi 0-0. In totaal bedroeg
de opbrengst, recette en tv-rech-
ten, ruim 650.000 gulden. Er waren
ongeveer 60.000 toeschouwers.

" GENHOUT - Gerard Hoenen
heeft ook volgend seizoen GSV'2B
onder zijn hoede. Het wordt zijn
derde jaar in dienst van de club uit
Genhout.Bij de motorcoureurs leverde de

Ni zijn mecaniciëns opnieuw op de
vingers. Hij zit nooit stil, zwijgt geen

en schreeuwt. „Hij is altijd opge-
wonden", zegt Wittmann. „Hij weet
dat de rally nog slechts enkele da-
gen duurt. Nu heeft hij nog het ge-
voel er helemaal bij te horen, maar
straks valt hij weer in een leegte.
Dan moet hij weer eenjaarwachten.
En dat doet hem pijn".

# Archieffoto van Clay Regazzoni, die ondanks een zwaar on-
geluk maar niet genoeg kan krijgen van de autosport.

lijstaanvoerder Gilles Lalay een
fraaie prestatie. Hij bouwde zijn
voorsprong op de Italiaan Franco
Picco uit tot ruim 33 minuten.

Twaalfde etappe: auto's: 1. Shinozuka-
/Magne (Fra) Mitsubishi Pajero 2 uur, 21 mi-
nuten, 15 seconden, 2. Fréquelin/Fenouil
(Fra) Peugeot 405 op 7.59, 3. Wambergue-
/Guéhennec (Fra) Peugeut 205 8.48, 4. Vata-
nen/Berglund (Fin) Peugeot 405 12.00, 5.
Ickx/Tarin (Bel) Peugeot 405 16.23, 6. Fonte-
nay/Musmara (Fra) Mitsubishi PEgero 21.04,
7. TiistermaruTijsterman (Ned) Mitsubishi

Pajero 21.35.
Motoren: 1. Lalay (Fra) Honda 6 uur, 4 mi-
nuten, 26 seconden, 2. Charbonnier (Fra)
Suzuki 9.37, 3. Peterhansel (Fra) Yamaha22.47, 4. Morales (Fra) Honda 24.28, 5. Orioli
(Ita) Cagiva 25.16, 6. Picco (Ita) Yamaha
25.36. Standen:
Klassement: auto's: 1. Vatanen 21 uur, 45
minuten, 1 seconde, 2. Ickx 7.14, 3. Tambay
3.54.01, 4. Fréquelin 5.50.08, 5. Tijsterman
6.00.16, 6. Fontenay 6.54.55.
Motoren: 1. Lalay 51 uur, 28 minuten, 39 se-
conden, 2. Picco (Ita) 33.55, 3. Morales
1.38.57,4.Peterhansel 1.56.58, 5. Neveu (Fra)
Yamaha 3.23.01, 6. Orioli 4.43.16.

moment. Regazzoni commandeert

Gisteravond in Labé keek Regazzo-

Navratilova wil terugslaan
Amerikaanse tennisster geeft zich nog niet gewonnenProfessionele

driebanders
naar Amerika

Nieuw is dat de eersteachtvan de wereldrang-
lijst, opgemaakt na een
reeks Grand Prix-eve-
nementen in Europa,
rechtstreeks toegang
krijgen. Drie van dedertien „beroeps" zul-
len via een zogenaamde
wild card deelnemen.
De twee overblijvenden
moeten zich plaatsen
via een kwalificatietoer-
nooi.dat meedoet aan de cy-

clus om de wereldbe-
ker, gaat omhoog van
twaalf naar dertien. Dat
betekent dat het aantal
invites, meestal plaatse-
lijke vedetten die door
de lokale organisatiezyn uitgenodigd, van
vier naar driekan dalen.
Het deelnemersveld
aan elk toernooi blijft
voorlopig zestien.

De leiding van de BWA,
Bayer en Jacobs, praat
op 21 januari, tijdens de
wereldtitelstrijd voor
landenploegen in Es-
sen, met de voorzitters
van deEuropese- en de
wereldbirjartbond om
de kalender voor het
komende biljartjaar in
te vullen.

De uitbreiding overzee
is een van de uitkom-
sten van een gesprek
tussen de BWA van de
Westduitser Werner
Bayer en de geldschie-
ters. Volgens Jacobs
zijn de professionele
driebanders, voor wie
Dieter Muller uit de
Bondsrepubliek als ver-
tegenwoordiger op-
treedt, in de plannen ge-
hoord. Het aantal profs

MELBOURNE - Waarschijnlijk tegen beter
weten in doet Martina Navratilova volgende
week opnieuw een poging deWestduitse ten-
nisvedette Steffi Graf van de eerste plaats op
de wereldranglijst te verdringen. De voorma-
lige nummer één, die afgelopen jaar de vier
Grand Slam-titels in de handen van Graf te-
recht zag komen, voelt zich fitter dan ooit en
heeft op de hoop op een succesvolle terug-
keer nog niet opgegeven. Tijdens de open
Australische kampioenschappen, die maan-
dag in Melbourne beginnen, moet de eerste
klap aan deWestduitseveelvraat worden uit-
gedeeld.

turbo's tobsport

- De
kunnen ditrr kennis maken met

lW,iu l?Cuit om de we-eidbeker driebanden
J9°or profs Volgens
t>f!!ri2 Jacobs van def"hards World Cup As-;°Riation (BWA) is het
vr»JWel zeker dat Torb-
Br

n Blomdahl en zijn|r °ep zowel in LatijnsAmerika als in de Ver-*mgde Staten toernooi-?n gaan spelen. DeLim-S"rger noemt Mexicolad, Buenos Aires, Las,; egas en New Vork als
£>ndidaat-steden. Ingember van 1988*erd in Tokyo voor heterst in het drie-jarigegestaan van het^prof-
«riebanden een evene-
hoevdebnUitenEuropage-

" Martina Navratilova: revanche

het tennisracket in de hand."
De intensieve trainingsarbeid gaf Navratilo-
va een groot gedeelte van haar zelfvertrou-

In 1989 heeft Navratilova haar zinnen gezet
op minimaal één Grand slam-titel. „Vorig sei-
zoen won ik geen grote toernooien. Het jaar
daarvoor was de situatie precies omgekeerd.
Dit seizoen ben ik tevreden met één grote
titel en als ik geen tegenslag krijg, ligt mis-
schien de eerste plaats op de wereldranglijst
in het verschiet. Dat moet mogelijk zijn. Ik
kan voor het eerst sinds lange tijd 's morgens
normaal uit mijn bed stappen. Niets doet
meer pijn. Alle gewrichten functioneren opti-
maal. Nu moet ik nog de juistevorm zien te
vinden."

„lk denk dat dit seizoen alles mogelijk is. De
top is breder geworden. Gabriela Sabatini is
een stuk sterker geworden. Graf zal, net als
afgelopen jaar, weer buitengewoon goed spe-
len. En ik hoop datmijn prestaties zullenver-
beteren. Ik heb niet alleen óp, maar ook
naast, de baan hard gewerkt mijn oude ni-
veau weer te halen. In Aspen (Colorado)
stond ik 's morgens twee uur op de tennis-
baan. In de middaguren zocht ik de skipiste
open 's avonds nam ik weer voor enkeleuren

De 32-jarige Amerikaanse maakte in 1988 een
rampzalig seizoen door. Grafwon alles wat er
maar te winnenviel, terwijl er voor Navratilo-
va slechts teleurstellingen waren. De in Tsje-
choslowèikije geboren speelster moest haar
inspanningen van de afgelopen jaren beko-
pen met vele lichamelijke ongemakken. Een
slepende knieblessure maakte het haar de
laatste jaren onmogelijk voluit te presteren.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen over-
won Navratilova haar fysieke problemen en
trainde ze enthousiast voor heteerste belang-
rijke evenement van 1989.

Oefenwinst voor
Roda en Fortuna

Pijnlijke afgang MVV tegen Eindhoven
tweede plaats had bereikt. Zonder
te vallen liep Enn een ernstige knie-
blessure op. Hij werd, op vermoe-
den van een gescheurde kruisband,
onmiddellijk naar het ziekenhuis
van Kitzbühel overgebracht.

trainerscarrousel

KIRCHBERG - De 22-iariee Oos-
tenrijker Rudi Nierlich heeft giste-
ren in Kirchberg (Oos) de tweede
reuzeslalom van het seizoen gewon-
nen. Voor Nierlich was het de twee-
de overwinning in het wereld-be-
kercircuit uit zijn loopbaan.

sport
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Nierlich skireus

Uiteraard ondervindt Regazzoni
veel hinder van zijn handicap. , (Een
wagen die met handen wordt ge-
commandeerd gaat langzamer dan
derest. Bovendien is de wagen vol-
ledig aan mij en mijn handicap aan-
gepast. Ook dat scheelt".

30 maart 1980. Plaats van handeling:
het stratencircuit van Long Beach
in Californië. Op het programma
staat deGrote Prijs formule I van de
USA-west. In de vijftigste ronde
gaat het mis met Regazzoni, diepro-
beert een haakse bocht aan te snij-
den. Met een snelheidvan 250 km/u
raakt de Ensign de geparkeerde bo-
lide van Ricardo Zanino, boort zich
door een muur van banden en knalt
tegen een betonnen omheining.
Zwaargewond zit Regazzoni be-
kneld in de opgevouwen Ensign.
Het was de crash die het leven van
Regazzoni drastisch zou verande-
ren. De Zwitser zou gedeeltelijkver-
lamdblijven en zichvoortaan in een
rolstoel moeten verplaatsen. Maar
het racen bleef hem in het bloed.

des is enorm. Nu incasseer ik veel
minder klappen, omdat de schok-
dempers gewoon een stuk beter
zijn. Ik ben nu ook veel minder ver-
moeid na een rit". Regazzoni meent
niet dat hij verleden achterna holt,
„Ik heb altijd geweten dat ik achter
het stuur zou blijven. Ook toen ik na
mijn ongeval in Long Beach met
mijn noodlot geconfronteerd werd",
aldus de 49-jarige Regazzoni, die
zelf organisator is van rally-wed-
strijden voor minder-validen.

I limburgs dagblad
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Onzestapel
I coupons wordt

steedskleiner.
Oftewel: we hebben nog steeds een heleboel mooie

stukken tapijt, die bijna niets kosten.
Overigens kunt u ook nog ander tapijt, gordijnstoffen

en mooie karpetten tegen al even mooie kortingen krijgen.
Komt nog bij: kwaliteit, garantie en service zijn

ook tijdens deze opruiming zoals u van ons gewend bent.
En alles wordt gratis thuisbezorgd. Deze opruiming duurt
t/m 4 februari a.s. of zolang de voor-
raad strekt. Dus kom gauw langs! HotGITIQ

WINK E L S
■s

Rijksweg Noord 22, (bij hetcentrum), Sittard. Spoorsingel 40, Heerlen.
Dagelijks geopend vanaf 10.30 uur. Zaterdag vanaf 9.30 uur. Koopavond. Maandag gesloten.

§HELPDE WEESKINDEREN
VAN OEGANDA AAN EEN

KNUFFELS THU,S!

soor GIRO 6522
ArKIKA KNUFFELS VOOR AFRIKA, Postbus 359,

vanmensenHfePgevoel 2800aj Gouda, Tei. 01820-24399 of 236721

I 20 JAAR 11
I PERZENHUIS I
[ | TEHERAN I
I Jubileumaanbiedingen I
I met kortingen tot I
I l 70% l I

U vindt ons ook op kabel-tv pag. 403

200x140 200x140
van 650 *%«%*-_ uitzoeken■ mm—» 399,- js~* 590,- ■
240x170 240x170
van 950,- —mmmm uitzoeken

______
CQQ AbUramprfji QQflJibilnmpriji UOOj vanaf OSUj"

300x200 300x200,„„ uitzoekenvan 1380 700 „„ue^prij, 4AQA
Jabilramprtjf f 3«Jj" vanaf IfailUj

I PERZENHUIS TEHERAN I
PROMENADE 143, HEERLEN

Alle tapijten vrijblijvend op zicht, reservering mogelijk.

Ministerie van
Verkeer en
Waterstaat
Rijkswaterstaat,
directie Limburg
Kennisgeving als bedoeld
in artikel 37, eerste lid,
van de Wet algemene be-
palingen Milieuhygiëne
maakt bekend, voorne-
mens te zijn tot wijziging
over te gaan van de bij be-
schikking van de hoofdin-
genieur-
directeur van de Rijkswa-
terstaat in de directie Lim-
burg van 5 juni 1975 nr.
5955 aan de NV Neder-
landse Spoorwegen te
Utrecht ingevolge de Ri-
vierenwet en de Wet ver-
ontreiniging oppervlakte-
wateren verleende vergun-
ning voor het op de rivier
de Maas lozen van spoel-
water afkomstig van de
splitbreekinstallatie te Lin-
ne.
De reden hiervoor is gele-
gen in het feit dat het wen-
selijk is gebleken een
norm te kunnen stellen
aan het gehalte aan be-
zinkbare bestanddelen in
een steekmonster van het
te lozen spoelwater.
De voorgenomen wijziging
houdt in het intrekken van
voornoemde vergunning,
voor zover gebaseerd op
de Wet verontreiniging op-
pervlaktewateren en het
Uitvoeringsbesluit veront-
reiniging rijkswateren, en
deze te vervangen door
een nieuwe conform de
huidige gebruikte redak-
ties opgestelde vergun-
ning waarbij tevens de
maximale toegestane hoe-
veelheid te lozen spoelwa-
ter wordt verhoogd en een
artikel zal worden opgeno-
men waarin de norm van
bezinking in een Im-
hoffglas wordt vastgelegd.
Gemotiveerde bezwaren
kunnen tot 24 januari
1989 schriftelijk worden
ingediend bij voornoemde
hoofdingenieur/directeur
te Maastricht, postadres:
postbus 25, 6200 MA
Maastricht.
Ingevolge artikel 38, eer-
ste lid, tweede volzin, van
de WABM kan degene die
een bezwaarschrift in-
dient, verzoeken zijn per-
soonlijke gegevens niet
bekend te maken.
Maastricht,
4 januari 1989
De minister voornoemd,
namens deze.
de hoofdingenieurdirecteur
van de Rijkswaterstaat,
mr. J. Teders 1.-HID.
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AANBOD TOT 31 JANUARI. IDE STERKEACCENT-EXTRA'S. I_, D
'N STERK SUCCES.

Peugeot biedt iedereen die vóór 31 januari 1989 De p 20S Accent heeft een itti De Peugeot 205. Een successtory die tot de

een nieuwe 205 personenauto koopt (en regi- , 0 of .n° chone y liter motor en een aantal beelding spreektBijna 2 miljoentevreden au

streert) dekeuze uit twee fantastische financiële sportieve extra's zoals: ■ Een dakspoiler ■ mobilisten niden er in rond. .
i- j- „„. r

n j " Mooi, comiortabel, zuinig (1 op/^>*aanbiedingen, Zwarte antenne ■ Brede stootstnps met een ■ ■ !_ _rhone
■ U kunt nu tijdelijk profiteren van een rode bies die doorl tin de fum . 90 km/u constant!*) en met vinnige, sch

aantrekkelijke renteloze lening tot een maxi- s - le op de flanken en motoren, waardoor met alleen de scha- rj±
mumvan 10.000 gulden.Na uwaanbetalingrijdt Jde Xrz.jde ■ Sportieve wielplaten deliJke "^gassen maar ook de Bij- Ijg^
udustotljulil9B9zonderrentetebetalenofzelfs B

F
In hoo

_ ve^telbare hoofdsteunen vóór. zondere Verbruiksbelasting vermindert ~m^
maarietsafte lossen. De aanbetalingkunt vin de De Peugeot 205 heeft standaard 0.a.: , f

°e " '".^el-
meeste gevallen heel simpel oplossen door uw . inbouwvoorziening voor radio en luidspre- *** 34 vers^"^de u.tvoenngen. Met di

huidige auto in teruilen. 1 juli 1989rekent u af. kefS . ginnenspiegelmet dag- en nachtstand w■ Ukuntookkiezenvooreenleningover . NeerklapbJachterbank - Voorruit van Jumor, GTI met 130 DIN pk (top van 208km

48 maanden met een lage rente v.a. 7,9%. , .._ m jvüstachterlamp. ■ Make-up en de cxc "sieve Cabnolet
Beide leningen worden door Peugeot J * * rechter zonnek, Er is al een Alle reden om vandaag nog even

TalbotFinanciering verstrekt onder de gebruike- 205 Accent vanaf 17.825-. de Peugeot"dealer te §aan- Z n adres v,ndl

liike voorwaarden van huurkoopovereenkomst, I — ' deGouden Gids. TVv.
.- . D . " *i~ A~ —„**/—„**, *PEUGEOT2OSIILITER:I:I6,9BIJI2OKM/UENI:I3,BINSTADSVERKEERVOLGENSECE-NORM.PRIJZENINCLUSIt Î>j.

waarbij de Peugeot-organisatie de rente/rente- e£CIUS|EF afleveringskosten 460,-. wijzigingenvoorbehouden. peugeotlease,leasentegeneen/^.
I reductie voor haar rekening neemt. trekkelijK£ prijs, vanaf 499,- per maand (EXCLUSIEF BTW) op basis van 48 maanden en 20.000 KM ptt^[cm PEUGEOT ZQ^

Ü__i_l peugeot. dyn^misch opweg. 'n Sterknummei*.
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yKuntu zich detijd nog herinneren 1
H;5dattinBeek zo goedkoopwas? J?

ZUURKOOLSPEK NIBB-IT KNABBELS KELLOGG'S CHOCOLADEMELK _2rHrl./9
ZONDER ZWOERD Bacon, kerrie,tuinkruiden PRO-GRANEN Q QQ 1 "7Q

I %^_^ Vacuüm verpakt, AQA of paprika, IQQ Pak37sgram-3r59^ O.mCZJ Pak 1 liter Z&ïmm.iZr UIT ONZE NOTENBAR:
■L lOOgram ±&9\J.ölJ zak9ogram I.ÖZJ BR I E 1 r\l\ CHOCO PINDA'S 1 "TQ S

i^K ■ KELLOGG'S ° "lonn^m i^er 299 150gram 3wftlfll ■■ L KANIS&GUNNINK CHOCO-POPS QOQ P^ 200gram _C.^^
DlllünirDr , H AKTNfl| ■ tf' l^^p**^^^^ KOFFIE Pak37sgramA69 O.ZÏ7 VLEESSALADE 1 "7Q RUNDERGEHAKT

J~^" t_SsS^'_2_i^ Snelfiltermaling, *QQ bakje2sogram2^9l-/IJ K,l° .o^lo 99KIPKARBONADE If\ m^JmmÊ^Tmm^ paksoogram-s*ir LIGAAPPELOF ,„«„,«,«,
&A? m%.\J .*J*J

12 stuks,±2ooogram JLV/. J fIM KRENTEN O 0/\ WESTLITE 30+ „««„„_. ,*,nu■ ■ FRITESSAUS 100 5 uoAn ie** XSH Vers van't mes of DOORREGEN
KIPDRUMSTICKS QQQ H f 1 Pot 6soml W5LZi) Pak2oogram2^ Ï..OZJ uneso RUNDERLAPPEN
Kil° 1&99r&m17& unccicciiTCDc kiln lê^ Lm-.Zj\J Kilo lO QQ.#>^ ROYCO CHINESE KOFFIEFILTERS Kilo J^ "__.__-.«svs I4£T-L^ .%/%/ $

UIT DE BEDIENINGSAFDELING: TOMATENSOEP 1 /IQ N0.4 -| IQ NOSLIPDAMES- »t
.^^ÉÉBBS^M k DIVERSE SOORTEN Zakje imJVd SOstuks J^IT I.l^ VERBAND QQQ RUNDER-/RIBLAPPEN

Wm^'MmtëmmÈM PAï É Nu met 50% extra inhoud. KOFFIEFILTERS NÜ °'^° Ki,° -___o-J_4. 99Camembert, boeren, knoflook, L | GA |v| ELK 000 NO 2 AOA 3 halen, 2 betalen it»^ -i_.-r-ww

KIM PP»* aux champignons, crème Pakl7sgram^sö- Z.Oy SOstuks -O^ U.öy UIT EIGEN BAKKERIJ: WITLOF AQQ ::1H W^^ auxnoix,auxpoivreofjardiniere, KAASCROISSANT 500 gram \JmOAj . ?♦

D per 100 gram 0-99 I I /^ ±65 gram 0.99 Q
"" 1 Aanbiedingen geldigt/m zaterdag 14 januari a.s.. ___f__T__r __r_f_____# ___T___r ___r

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak.
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Aan een grootdeelvan de wintercollectie meiï/s$
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