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MORGEN
verschijnt de

vakantiebijlage
Onder de naam Reisbiljet '90
'Qrschijnt morgen de jaarlijksesis- en vakantiebijlage van"et Limburgs Dagblad. Met
Qarin aandacht voor een

gebieden waar Limbur-gers op kleine of grote schaal
"aar toe gaan. Toerisme wordt«6n steeds grotere industrie inac Jaren negentig.

*Het wordt niet alleen de groot-
Te economische bedrijvigheidn de toekomst, maar tevens

trtode de basis waar°P wii de
van Europa kunnen

t oouwen." Aldus mr Pieter van
'\ .ollenhoven gistermiddagin hetI in Utrecht bij
* vi,openin9 van de (twintigste)"okantiebeurs. Komend week-

nd is er een soortgelijke beurs
de Heerlense Stadsschouw-I Durg (Internationaal Reizenfesti-I VQD.

p|s voorzitter van het Nationale
gaf Van Vollenhoven in
tevens het startschot

°orde Nederlandseaktiviteiten
r? 'n het kader van het 'Euro-
Pees Jaar van het Toerisme'
w°rden georganiseerd.

het weer

*o? 2u*dwestelijke stroming
1 Vochtige lucht aan. Er

hein een wisselen<ïe hoeveel-
iil laaghangende bewolking
ty ay°or> waaruit zo af en toe
's »■ m°treSen kan vallen. Het
<>a * uitgesloten dat vanmid-
jj ?" hier in Limburg, de zon
be toch nog even laat zien.

wordt matig uit het
|0 besten. De temperatuur
lt0 pt °P tot 9 graden. Ook de

dagen blijven we dit
Vq rtvPe houden,

tfeff actuele informatie he-
ku n^e het weer in Limburg
,/^t u bellen 06-91122346

L^DAAG:h^op: 08.46 onder: 16.49
'aanop: 15.44 onder: 08.34gORGEN„T^op: 08.45 onder: 16.51

17.09 onder: 19.11

JrEL BEWOLKING

BB-sirenes
verdwijnen

DEN HAAG - De luchtalarm-si-
renes van de (voormalige) BB en
hun proefalarm op de eerste
maandag van de maand hebben
hun langste tijd gehad. Minister
Dales (Binnenlandse Zaken)
heeft een geheel nieuw systeem
aangekondigd waarmee 'de be-
dreigde bevolking snel, bedrij fs-
zeker en flexibel kan worden ge-
waarschuwd. En wat belangrij-
ker is: 'Controle op de werking

van het nieuwe stelsel kan ge-
luidloos plaatsvinden.

Minister Dales heeft dit meege-
deeld in antwoord op vragen van
deKamerleden Valk en Vos (bei-
den PvdA), die werden geïnspi-
reerd door het VPRO-program-
ma 'Keek op de Week' van Van
Kooten en De Bic. Ook minister
Dales heeft op 3 december de
dringende oproep van Koot en
Bic gezien om in het vervolg af te
zien van het testen van de sire-
nes. Dat een aantal burgemees-
ters spontaan gevolg heeft gege-
ven aan dit verzoek, roept bij de
verantwoordelijke bewinds-
vrouw geenreactie op.

CAO
Volvo wordt daarnaast aangepakt
als een van de grootste vertegen-
woordigers van de metaalwerkge-
versorganisaties in Nederland. „De
CAO-voorstellen van de werkgevers
in de metaal zijn op het lijfvan Vol-
vo geschreven", aldus Van Rees. De
FME, de organisatie van metaal-
werkgevers, wil bijvoorbeeld de za-
terdag weer beschouwen als norma-
le werkdag, met afschaffing van de
overwerktoeslag. Over de eerste
twee ziektedagen willen de werkge-
vers voortaan slechts het minimum-
loon uitbetalen. De vakbonden wij-
zen dergelijke voorstellen volstrekt
af.

Met derecente aankondiging van de
raad van bestuur van Volvo dat de
aanvulling van 6,5 procent op de
VUT-uitkering met ingang van 1
september wordt afgeschaft, was
voor de vakbonden de maat vol. Al
jarenvulde Volvo de VUT(87,5 pro-
cent van het netto loon) aan tot 94
procent netto voor de meeste 60-
-plussers die stoppen met werken.
Zonder overeenstemming met de
bonden heeft Volvo die aanvulling
ingetrokken. Districtsbestuurder
Ger van Os van de Unie BLHP:
„Volvo bespaart met het afschafen
van die aanvulling over zes jaar
slechts twee miljoen gulden, dat is
een schijntje op een totale salaris-
post van 500 miljoen gulden!"
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Overname
aandelen
Veronique

AMSTERDAM - De uitgevers Else-
vier en VNU nemen samen 38 pro-
cent van de aandelen in het com-
merciële televisiebedrijf RTL-Vero-
nique over van European Media In-
vestors, een maatschappij onder lei-
ding van de NMB Postbank Groe-
p.Elsevier en VNU maakten giste-
ren bekend dat hierover in principe
overeenstemming is bereikt. Ver-
wacht wordt dat de aankoop op kor-
te termijn definitief wordt.

Ook uniforme bestrijding te regelen

Verdrag voorkoming
olierampen op komst

Van onze correspondent
ROTTERDAM - Onder leiding van
Nederlandse ambtenaren wordt ge-
werkt aan een mondiaal verdrag ter
voorkoming van olieverontreini-
ging op zee. Het verdrag moet ook
voorzien in een uniforme regeling
voor de bestrijding van olierampen,
waarbij het laten rond dolen van
schepen zoals de afgelopen weken
de Iraanse supertanker Kharg-5

wordt uitgesloten.

Het verdrag is een initatief van de
VS, dat is overgenomen door de In-
ternational Maritime Organization
(IMO). Het initiatief van de VS is
een direct uitvloeisel van de ramp
met de olietanker Exxon Valdez,
vorig jaar in Alaska. Voor het eind
van dit jaar moet het verdrag klaar
zijn.

De nadere uitwerking van het ver-
drag is opgedragen aan de milieu-
commissie van de IMO. Binnen
deze commissie speelt Nederland
een sterke rol. Het nieuwe verdrag
zal, zo is de bedoeling, een regionaal
karakter krijgen. Zo komen er pre-
ventie- en bestrijdingsplannen voor
maritieme regio's zoals onder meer
de Middellandse Zee, de Noordzee,
Zuidoost-Azië, Midden-Amerika,
het Caraïbisch gebied en de Afri-
kaanse kustwateren.

In het verdrag worden ook veilig-
heidseisen geformuleerd waar sche-
pen aan moeten voldoen. Doen ze
dat niet, kunnen ze op grond van
deze regeling 'aan de ketting' wor-
den gelegd. Het nieuwe mondiale
verdrag zal tevens de deelnemende
landen verplichten tot het bieden
van hulp aan in nood verkerende
schepen.

Duizenden aanvragen bij bureau

Grote vraag adoptie
Roemeense kinderen

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - Het landelijke bu-
reau voor adoptie 'Wereldkinde-
ren' heeft duizenden verzoeken
binnen gekregen voor het adop-
teren van Roemeense kinderen.
Morgen vertrekt directeur Zef
Hendriks voor een week naar
Roemenië om te kijken ofer kin-
deren in nood verkeren en of er
behoefte is aan adoptie.
Veel Nederlanders hebben op
het NOS-journaal beelden gezien
van Roemeense kinderen die

naar Italië en Engeland gingen.
Daar werden ze ontvangen door
hun buitenlandse adoptie-
ouders.
Hendriks:„Het journaal bracht
beelden van huilende ouders en
vrolijke kindertjes. Dat ontroer-
de het publiek. Veel Nederlan-
ders geloofden dat deze kinderen
direct na de revolutie uit hun va-
derland gehaald zijn. Ze dach-
ten: 'Ik wil ook wel een Roe-
meens kindje. Dat gaat tenmin-
ste snel. De reportage maakte
echter niet duidelijk dat deze

ouders driejaar op hun kind heb-
ben gewacht."

Hendriks verwacht dat de wees-
huizen in Roemenië overvol zijn.
„Onder het bewind van Ceauces-
cu waren voorbehoedsmiddelen
verboden. Ook abortus was niet
mogelijk. De dictator wilde dat
zijnvolk zich uitbreidde. Ik denk
dat veel ouders hun kinderen
hebben afgestaan. Ze hadden
geen geld om voor hen te zor-
gen."

Ondanks de noodsituatie in Roe-
menië wil Hendriks geen over-
haaste beslissingen nemen over
adoptie. Als het mogelijk is om
kinderen uit Roemenië te adop-
teren, kan het nog drie tot vijf
jaarduren voor ouders hun Oost-
europese kindje in huis hebben.
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Voorpersoneel en ondernemingsraad is de maat vol

Sociaal beleid bij
Volvo Car gekraakt

Van onze redactie economie
BORN - Volvo is een speer-
punt geworden in de acties die
de vakbonden gaan voeren
voor een betere CAO in de me-
taal. Voor de gezamenlijke
bonden en de ondernemings-
raad van de autofabriek is de
maat vol. Ze zijn erg ontevre-
den over het in de afgelopen
jaren gevoerde sociaal beleid
bij Volvo. Gisteren 'is er in
Bom aan de poort een pam-
flettenactie gehouden. Als de
raad van bestuur van Volvo
niet snel wil onderhandelen,
zijn acties niet uitgesloten.
Veel werknemers die een
pamflet in handen gedrukt
kregen, wilden weten wanneer
er wordt gestaakt.

Volgens FNV-districtsbestuurder
Henk VanRees is het slechte sociale
beleid van Volvo Car de bonden en
de ondernemingsraad al jarenlang
een doorn in het oog. De druppel die
de emmer deed overlopen is de re-
cente afschaffing van een aanvul-
ling op de VUT. De bonden willen
bovendienvechten voor het behoud
van een ploegentoeslag voor overu-
ren en het terugdringen van de gro-
te aantallen contractmedewerkers
en uitzendkrachten.

Dader roortrluchlig

Schietpartij
bij De Locht

Van onze verslaggever
KERKRADE -. Bij de
grensovergang De Locht
in Kerkrade heeft zich gis-
termiddag rond vijf uur
een schietpartij voorge-
daan. Twee mannen wer-
den voor een routinecon-
trole op ruime afstand van
de grenspost door de
douane klemgereden en
gesommeerd de kofferbak
van hun VW Golf ópen te
maken. Daarbij trok de bij-
rijder een pistool, waar-
mee hij gericht op een van
de douaniers schoot. Ver-
volgens vluchtte hij te voet
verder óver het bekende
B-weggetje tussen Kerkra-
de en Bocholtz.

Niemand raakte bij de schiet-
partij gewond. Een van de
mannen is ingesloten. De da-
der was bij het ter perse gaan
van deze editie nog 'steeds
voortvluchtig.

9 Zie verder pagina 14

" o?iderzoe/c aan de auto, waarin de beide mannen zaten. De kogel uit
het wapenvan de dader boorde zich in devoorband.

Foto: FRANS RADE

Gezochte
Oostduitser
vrijgelaten

WEST-BERLIJN - West-Berlijn
heeft gisteren de voormalige Oost-
duitse staatssecretaris 'Alexander
Schalck-Golodkowski, die in eigen
land gezocht wordt wegens fraude
en smokkel, vrijgelaten. Hij zal niet
worden uitgeleverd aan de Oost-
duitse autoriteiten, zo maakte pro-
cureur-generaal Dietrich Schultz
gisteravond bekend. Er zijn niet vol-
doende aanknkopingspunten hem
juridisch te vervolgen, aldus
Schultz.

In de DDR wordt Schalck-Golod-
kowksi gezocht op verdenking van
fraude, verduistering, smokkel van
deviezen en geheime wapenleverin-
gen. Schalck-Golodkowski, die als
staatssecretaris met deviezenzaken
was belast zou onder meer weelderi-
ge huizen hebben laten bouwen
voor zichzelf en andere hoge partij-
functionarissen, en zou die hebben
gefinancierd met gelden van een
bureau waarover hij de leiding had.

Begin december werd hij ontheven
van al zijn functies. Hij dook onder
en vervoegde zich op zes december
bij de autoriteiten in West-Berlijn.
Sindsdien zat hij in voorarrest.Bij
zijn arrestatj£ liet hij weten dat hij
alle Zwitserse bankrekeningen
waartoe hij toegang had, had laten
opheffen en de tegoeden die er op
stonden aan de DDR had laten over-
maken. Het ging hierbij om 60 mil-
joen mark. '
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Onderzoek
afpersing
Tamils

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het ministerie van
Justitie onderzoekt klachten over
fanatieke Tamil Tigers die landge-
noten in Nederland met geweld zou-
den bedreigen. Staatssecretaris
Kosto heeft naar aanleiding van me-
iedelingen van de kamerleden Van
Es (Groen Links) en Van Traa
PvdA) beloofd de ernstige klachten
serieus te zullen onderzoeken.
Leden van het 'Tamil Coordinating
Committee' zouden andere Tamils
hier in het land hebben gedwongen
hun activiteiten voor een mensen-
rechten-organisatie te staken. Bo-
vendien zouden vele Tamils in Ne-
derland gedwongen worden hon-
derden guldens te betalen aan de Ti-
gers. Doen ze dat niet dan dreigen
de extrerAisten met geweld op fami-
lieleden in Sri Lanka.
Volgens justitie is er echter weinig
te doen tegen deze praktijken, zo-
lang de slachtoffers geen aangifte
doen. Die zijn echter doodsbang om
met hun verhalen naar de politie te
gaan. Zij vrezen dan opnieuw ter-
reuracties van hun extremistische
landgenoten.
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Stieregevecht
verboden in
Spaans dorp

Rijen taxi's wachten in Warschau op klanten. De hoge benzineprijzen maken taxi's voor de meeste Polen onbetaalbaar.



Sport-ónderzoek
Swaab heeft gelijk als hij bedoelt te
zeggen, dat het leveren van goed
wetenschappelijk onderzoek, waar-
in de relatie tussen sport en gezond-
heid wordt aangetoond, geen ge-
makkelijke zaak is. Niet alleen is
'gezondheid' op zichzelf al een vaag
begrip, dat je niet zomaar in onder-
zoekstermen kunt vertalen, maar
ook is het een hele klus om er voor
te zorgen dat effecten die je bij on-
derzoeken meet, daadwerkelijk een
gevolg zijn van sportbeoefening.
Door onderzoeken van zijn collega-
onderzoekers als waardeloos te beti-
telen door te verwijzen naar één
doctoraal scriptie, doet hij echter
onrecht aan het vele goede werk dat
al is verricht. Hij wordt vervolgens
zelfs ongeloofwaardig wanneer hij
de suggestie wekt dat een onder-
zoek met vliegen meer verantwoor-
de gegevens zou opleveren.

In het artikel wordt terecht gewezen
op de vele sportblessures in Neder-
land. 1,2 Miljoen blessures dienen
jaarlijks medisch te worden behan-
deld. Dit leidt tot extra bezoeken
aan huisartsen en specialisten, als-
mede tot meer ziekenhuisopname
en arbeidsverzuim. Opvallend is

echter dat hij geen melding maakt
van het feit dat naast deze negatieve

effecten sport ook een positieve in-
vloed heeft op de gezondheid. De
'Stichting voor Economisch Onder-
zoek' van de Universiteit van Am-
sterdam heeft onlangs de economi-
sche facetten van sport en gezond-
heid bestudeerd. Gebleken is dat
sportbeoefening tevens leidt tot
minder klachten en minder kortdu-
rende en langdurige aandoeningen.

Bij economische vergelijking tus-

In de rubriek 'gastgesprek' geven wij deskundigen
op een bepaald gebied deruimte om hun visie op
een actuele zaak te geven. Vandaag schrijft Frans
Wilms, adjunct-directeur van Sportservice Limburg,
een 'gastgesprek' als reactie op het artikel 'Bewe-
gingscultus moet aan de kaak worden gesteld', dat
wij.plaatsten op onze pagina vrouw van dinsdag 2
januari jl.

sen de gevolgen van blessures en de
positieve, preventieve effecten van
sport blijkt zelfs dat deze laatste de
overhand hebben.

Van der Valk 4
Met verwondering heb ik de actie
rond de adhesiebetuigingen aan
kannunik Van der Valk in het Lim-
burgs Dagblad gevolgd. Het is me
onduidelijk wat de actievoerders nu
eigenlijk beogen.
Er wordt steeds gesproken over een
groep, die het initiatief genomen
heeft, maar er is steeds sprake van
slechts twee mensen. Het lijkt wel
of de actie gevoerd wordt ten eigen
bate (in verband met de komende
gemeenteraadsverkiezingen?).
Het moet toch duidelijk zijn dat het
vissen in troebel water de dialoog in
het bisdom niet bevordert.
Voor kannunik Van derValk kan ik
wel veel waardering opbrengen,
omdat hij weet wat hij zegt en daar
ook de gevolgen van wil dragen, iets
wat men bij veel politici mist. Bo-
vendien heeft hij bewezen dat hij
moedig, kundig en diplomaat is, en
bovenal priester. Daarnaast heeft
hij bij het aanbieden van de adhe-
siebetuigingen duidelijk gemaakt
geen behoefte te hebben aan ophef
over het gebeurde.
Het zou mijns inziens de actievoer-
ders sierenom het voorbeeld van de
kannunik te volgen en eerder aan
eenheid dan aan verdeeldheid te
weyken.
BRUNSSUM J.Peulen

9 Mgr dr J. Gijsen

Het hart
Naast onder meer de versteviging
van ons houdings- en bewegingsap-
paraat kan sportbeoefening leiden
tot een goed functioneren van ons
hart- en vaatstelsel. Ondei'zoek van
Paffenbarger heeft in dit verband
het meest duidelijk aangetoond dat
intensieve lichamelijke inspanning
gepaard gaat met een lagerrisico op
het verwerven van en overlijden aan
kransvat-aandoeningen.
In tegenstelling met datgene wat
Swaab suggereert, is hierbij na-
drukkelijk zelfselectie van groepen
sportersen niet-sporters -wie kern-
gezond is doet eerder aan sport dan
wie wat mankeert - voorkomen.

Niet voor niets wordt in het hartbul-
letin van de Nederlandse Hartstich-
ting geconcludeerd dat regelmatig
lichamelijke inspanning inactiviteit
tegengaat en dat daardoor boven-
dien bepaalde risicofactoren zoals
roken en overgewicht verminderd
worden. Lichamelijke inspanning
wordt dan ook aanbevolen ter voor-
koming van hart- en vaatziekten.
Swaab wijst in dit verband nog op
het verhoogde risico dat mensen lo-

pen om tijdens het joggeneen hart-
infarct te krijgen. Hij 'vergeet' hier-
bij te vermelden dat er aanwijzin-
gen zijn dat dit verhoogde risico
zich met name voordoet bij diege-
nen die al iets aan het hart- en vaat-
stelsel mankeren. In dat geval is
sportbeoefening en zeker duursport
slechts aan te raden na grondig me-
disch onderzoek en raadpleging van
een arts.

" Bij sport is het spreekwoord
'jong geleerd, oud gedaan' ze-
ker van toepassing.'gastgesprek'

Van der Valk 5
Enigszins bekomen van de zware
slag, die kannunik Van der Valk
heeft toegediend (Ook gij Brutus?)
aan de gewonegelovige, zou ik henri
toch willen feliciteren met zijn 'suc-
ces.
Wie men aan zijn zijde vindt als het
gaat om bisschop Gijsen van Roer-
mond in een kwaad daglicht te stel-
len, weet Van der Valk als een van
de besten. Hij heeft daarbij op de
eerste rang gezeten.
Als vooraanstaande priesters het
Heilig Offer misbruiken om er een
'show' van te maken met beesten,
dan moeten zij zich er niet over ver-
wonderen als sympathisanten zich
gedragen zoals de vrouw in Melick
gedaan heeft, tijdens het Heilig Mis-
offer, opgedragen door mgr Gijsen.
Was de pers ook nu vantevoren ver-
wittigd?
De 'dappere' vrouw, die anoniem
wenste te blijven met haar walgelijk
gedoe, werd met haar foto vereeu-
wigd op de voorpagina van het LD.
De dure autovan Van derValk werd
in het LD al eerder ter sprake ge-
bracht.
Er zijn, naar ik heb vernomen, vele
duizenden die Van der Valk de 'rode
kaart' hebben toegedacht, met in-
stemming van ondergetekende.
STEIN H.th.Pepels

" Kannunik Van der Valk

A-sociaal
De in 1989 gepubliceerde cijfers
door de stichting 'Natuur en Milieu'
staan nog steeds recht overeind.
Het autoverkeer dient met zeker 45
procent te worden teruggedrongen
en de uitworp van stikstofoxide
dient met 80% te worden terugge-
bracht.
Tevens is het verkeer verantwoor-
delijk voor 75% van de te saneren
geluidshinder, 80% van de emissies
van lood en benzeen en 40% van de
koolwaterstof.
Het aantal verkeersslachtoffers is in
1989 weer gestegen en bedroeg:- 1.500 doden (stijging 10%)- 44.000 ongevallen in het verkeer
met letsel.
Ongetwijfeld zal nog een groot aan-
tal van deze gewonden overlijden of
voor hun verdere leven invalide blij-
ven.
Een enorme hoeveelheid leed en/of
psychische problemen voor naasten
en familieleden van de nabestaan-

den.Het aantal dodelijke verkeers-
slachtoffers onder jeugdigen tot 15
jaaris met maar liefst 66% gestegen!
Om ook onze kinderen nog te laten
genieten van een 'leefbare wereld'
dienen er drastische maatregelen te
worden genomen.
Vooral het 'zinloze' autoverkeer
dient aan banden te worden gelegd.
Dagelijks draaien er honderddui-
zende luchtverpestende en geluids-
hinder producerende motoren in
óns (mini)landje om - in de meeste
gevallen - één persoon te verplaat-
sen over een soms belachelijk klei-
ne afstand.
Automobilisten die deze cijfers ken-
nen en desondanks - indien moge-
lijk (b.v. woon- werkverkeer) - niet
gebruik maken van een alternatief
vervoermiddel (bus, trein, tram of
rijwiel) zijn een ernstige bedreiging
voor de volksgezondheid en het mi-
lieu.
In deze gevallen mag men dan ook
terecht spreken van ASOCIAAL
GEDRAG.
KERKRADE M. Crausen

Top-sport
Ook de opmerking van Swaab over
de geblekenkortere levensduur van
topsporters is niet meer daneen hal-
ve waarheid. Nog afgezien van zijn
eigen zelf-selectie kritiek die op dit
onderzoek van toepassing verklaard
kan worden, is daarmee niet bewe-
zen dat dus"sportbeoefening onge-
zond zou zijn. Natuurlijk kan over-
belasting tot schadelijke effecten
leiden, maar dat betekent nog niet
dat een goed gedoseerde deelname
aan sport óók schadelijk is, integen-
deel zelfs!

Verantwoord
Kortom, de ruim 500.000 (!) Limbur-
gers die reeds wekelijks aan sport
doen, kunnen gerust zijn. Ook die-
genen die zich per 1 januari voorge-
nomen hebben er een sportief jaar
van te maken, kunnen hun voorne-
men handhaven. Sport is niet alleen
leuk om te doen, zeker als je het met
anderen doet, maar ook gezond. Je
ervaart een betere algemene ge-
zondheidstoestand en de kans op li-
chamelijke klachten en aandoenin-
gen is minder. Het spreekt vanzelf
dat je daarbij wel verantwoord te
werk dient te gaan. Dat kan bijvoor-
beeld door je.aan te sluiten bij een
sportvereniging. Wil jealléén aan de

slag, kies voor een gedoseerde aan-
pak, overdrijf niet, zeker niet op
oudere leeftijd, en zorg bij beoefe-
ning van duursport voor een goede
lichamelijkekeuring.
Prof. Swaab stelt dat sport hem
eigenlijk niet zoveel interesseert.
Jammer! Maar van sportiviteit zal
hij toch wel eens gehoord hebben?

recept

Hongaarse goulash

Benodigdheden voor 4 personen:
750 g klapstuk, 250 g uien, zout &
peper, 50 g boter, 2 el paprikapoeder
edelzoet, klein blik tomatenpuree,
750 g aardappelen.

Uien pellen en in grove stukken
snijden. Boter verhitten en daarin

uien goudgeel fruiten. De pan van
het vuur nemen en het paprikapoe-
der door de uien roeren. De pan
even niet op het vuur laten staan an-
ders wordt het paprikapoeder bit-
ter. Zout en peper in de pan strooien
en er daarna de tomatenpuree door-
roeren. Daarna ruim 1 1 water toe-
voegen en langzaam aan de kook
brengen. Het vlees in dobbelstenen
snijden en ook in de pan doen. Het
deksel erop en het geheel op laag
vuur V/z uur laten trekken. De aard-

appelen schillen, in dobbelsteentjes
snijden en aan het vlees toevoegen.
Ruim een half uur laten meegaren.
Op smaak brengen met zout en pa-
prikapoeder.
TIP: In tegenstelling tot andere
goulashreceptuur wordt het vlees
hier niet aangebraden. Vroeger ge-
bruikte men reuzel om de uien in te
fruiten en geen boter. Dat is het pro-
beren meer dan waard.

hub meijer

in gesprek

Prof. Swaab vertelt halve waarheid

Sport is
wel gezond

door frans wilms
Met verbazing heb ik kennis genomen van het artikel 'Bewe-
gingscultus moet aan de kaak gesteld' op de vrouwenpagina
van het Limburgs Dagblad van 2 januari.

In dit artikel gaat hersenonderzoe-
ker Swaab de relatie tussen sport en
gezondheid met volle kracht te lijf.
„Met gezondheid heeft sport niet
veel te maken", meent de professor.
Hij 'onderbouwt' dit door alle be-
staande onderzoeken op het gebied
van sport en gezondheid naar het
rijk der fabelen te verwijzen en door
te attenderen op vele sportblessu-
res, het gemiddeld korter leven van
topsporters en het hogere risico dat
er zou bestaan om tijdens het lopen
een hartinfarct op te lopen.

Rechters
Ik schrijft deze briefnaar aanleiding
Van uw bericht over het verkrach-
tingsproces tegen S. uit Kerkrade.
In hoeverre de vrijlating terecht is,
zullen zich wel veel burgers afvra-
gen. De voorzitter van de rechtbank
kondigde in naam van het volk de
vrijheid aan voor verdachte S.

Maar is dit het ware denken van het
volk? Daar gelooft toch niemand in.
Volgens de wet is iedere rechter to-
taal onafhankelijk in zijn beslissin-
gen. Is dit een realiteit en wordt dit
ook toegepast? Ik heb er mijn twij-
fels over, een voorbeeld: de recht-
bank wil de verdachte dwingen tot
een DNA-test door bloed of wangs-
lijm af te staan. Daarmee had zij
zichzelf en de rechter veel romp-
slomp kunnen besparen, maar de
wet verbiedt dit, dus is een rechter
niet onafhankelijk.

Over de mentaliteit van deheren ad-
vocaten heb ik zaterdag 30 decem-
ber in uw blad gelezen waar de heer
Boels uit Sittard het volgende zegt:
„Als advocaat had ik de stavengooi-
er uit De Meer tot het uiterste verde-
digd. Als voorzitter van een betaald
voerbalorgaan vond ik de zwaarste
straf voor hem niet zwaar genoeg."
Wat een botte platte opstelling!
HEERLEN Harrie Vandeberg

Hebzucht 3
De koningin hekelt de hebzucht.
Gelijk heeft zij. Een goede tip voor
Beatrix: geef hongerend Afrika die
miljarden, dan hoeft er geen tv-actie
gehouden te worden voor de hon-
gerlanden.
De koningin die schatrijk is, wordt
ook nog voor miljoenen gesteund
door hetRijk, met geld van de belas-
tingbetaler. Zij is de grootste uitke-
ringstrekker van Nederland.
Een goed voorbeeld d<oet goed vol-
gen.
HEERLEN Ben Tarici

Decennium 2
Op 3 januari wordt in deze rubriek
de ingezonden brief van N. v. Dee-
len door de redactie afgedaan met
de bewering dat onze jaartelling be-
gint met het jaar nul. Echter.... Het
jaar nul bestaat niet. Na het jaar 1
vóór Christus volgt het jaar 1 na
Christus.

Deze eeuw is daarom begonnen op 1
januari 1901 en zal eindigen op 31
december 2000. Het laatste decen-
nium van deze eeuw begint dus pas
op 1 januari 1991!
HOENSBROEK J. Heijnens

In deze rubriek neemt de redactie
brieven van lezers op. De redactie
hoeft het niet eens te zijn met de in-
houd. De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in deze
krant. Ze dienen kort en zakelijk te
zijn. Te lange brieven worden inge-
kort of geretourneerd. Een ingezon-
den brief moet voorzien zijn van
naam, adres en telefoonnummer.
Brieven op rijm en brieven die op-
roepen tot acties of aanzetten tot
geweld of andere onwettige daden
worden niet geplaatst. Dat geldt ook
voor brieven met onwelvoeglijk taal-
gebruik en beledigingen. Anoniem
ingezonden brieven worden even-
min geplaatst.

Decennium 3
Wat de heer N. van Deelen uit
Hoensbroek schrijft in uw krant van
3 januari (In Gesprek) is volkomen
juist: het laatste decennium van
deze eeuw begint pas op 1-1-1991.
Ten overvloede haal ik hier aan, wat
mijn encyclopedie onder het tref-
woord 'eeuw' beknopt vermeldt:
„Eeuw is een tijdvak van 100 jaren.
De eerste eeuw van onze jaartelling
begon op 1 januari van het jaar 1 na
Christus en was voltooid met 31 de-
cembervan het jaar 100. Op 1 janua-
ri 101 begon (dus) de tweede eeuw.
Zo begon de 20e eeuw op 1 januari
1901 en zal duren tot 31 december
2000". Een decennium is een tiende
deel van een eeuw. Het jaar nul
komt alleen voor in schertsende op-
merkingen.

Zo spreekt Herman Finkers in zijn
kerstconference over 25 december
van het jaar nul en uw redactioneel
naschrift zou ik eigenlijk kunnen
kwalificeren als 'een opmerking uit
het jaar nul. lets anders is het, als
men spreekt over het begin van de
negentiger jaren (overigens een ger-
manisme voor: de jaren negentig),
omdat men hiermee bedoelt: de
jaartallen, die met een 9 beginnen
en dat zijn er ook tien, maar het is
geen decennium in de oorspronke-
lijke betekenis. Tenslotte dit: er zal,
ondanks het voorgaande, op 1 ja-
nuari 2000 een enorm feest zijn, niet
omdat de eeuw voltooid is, maar
omdat dan (het begin van) het laat-
ste jaar van deze eeuw is bereikt.
HEERLEN M. van der Wijst

Vlaanderen
Toen ik het ingezonden stuk las*
Jaak Gilissen (3-1-1990) over del*
eniging van West- en Oost-D"'
land en Vlaanderen en Nederl' ,
dacht ik bij mezelf: deze inze"' (
heeft groot gelijk! Echter Gilj-J ,
spreekt van de 'wens' tot ht
van West- en Oost-Duitsland "'gens mij is het niet meer dan
plicht van iedere rechtgeaarde ni"

ser om zijn verdeelde 'Heimat'**
te herenigen!

Voor mijn part mogen Oostenrijk
Zuid-Tirol (nu ten onrechte bijl
lië) zich bij dit Duitsland aansluit
Ik vind dat niet meer dan logisdl
Verder had inzender Gilissen 1
ook nog over de 'Belgische' opstal
van 1830. Dat deze door de Pi
Franse middenstand, geestelijk^
en militairen bekokstoofd is, «sJtoch al lang duidelijk gewond]
Het Vlaamse volk heeft zich indj
tijd een grootrad voor de ogen \>vl
draaien, waar het nu spijt van h^l
Als de Duitsers hun hereniging^
gen, dan Noord- en Zuid-Nederig
ook. Maar dan moet Frankrijk *het geroofde Zuid-Vlaanderen 'ruggeven en Duitsland de Selfl^'
Ost-Friesland en gebieden r°.
Emmerik en Kleef. Vooral in ZUjjVlaanderenis de verfransing ergv
doorgevoerd: Nederlands prate"!
er zelfs verboden! Dus hoe vluög
deze herenigingen plaatsvinden*
te beter voor de aldaar wonende^derdrukte Nederlands-talige be^
king. Inzender Gilissen heeft Jj
ook nog over Wallonië. Dat mag2^
mijns inziens zeker niet aansluit
bij Frankrijk en de provincie *Jxemburg moet weer terug waar M

hoort, bij Luxemburg. De Duits^ge gebieden rond Eupen, Maln^en St. Vith kunnen voor mijn H
weer bij een verenigd Duitsland »j
men. De dan resterende rompst \
'Wallonië' moet uiteraard onaftI*.
keiijk blijven.
NUTH K.Moo"''

Oplossing van gisteren

DAMESVEST
IN-KIM-TI
VIM-R-VER
AMEN- L E N A
NONA-EROS

SALET
V E AS-SOEP
LAAT- TOTO
ESP-R-GAT
ES- EEN- G. E
TOONKAMER

PLUS 1-PUZZEL
Door telkens één letter bij de voorafgaande
te voegen, kunnen woorden van navolgen-
de betekenis worden verkregen:
1. 100 m2(afk);
2. rondhout aan een mast;
3. vlaktemaat;

4. na iets;
5. rivier in Frankrijk;
6. krijgswezen ter zee;
7. meisjesnaam; ..
8. grof weefsel als ondergrond voor "°duurwerk;
9. soort tapiit.
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'Conducteurs NS
vaak met geweld
geconfronteerd'

UTRECHT - Drie van de vier treinconduc-
teurs hebben in de trein wel eens te maken
met lichamelijk geweld of dreiging daarmee.
Dat is gebleken uit een enquête van de
Spoorwegvakbond FSV onder de 2.350 con-
ducteurs bij de NS, zo maakte voorzitter J.
Kruse gisteren bekend. Slechts eenderde van
de conducteurs meldt de voorvallen aan zijn
werkgever. „Daardoor zijn de cijfers van de
NS volstrekt vertekend", aldus Kruse.

In tachtig procent van de gevallen hebben de
conducteurs moeilijkheden met reizigers on-
der de 30 jaar. Oorzaak van de conflicten is
veelal het ontbreken van een geldig plaatsbe-
wijs, met name als de conducteur erop staat
dat de onwillige reiziger daarvoor de vastge-

stelde boete moet betalen.
De meeste problemen doen zich volgens de
FSV voor in forensentreinen met scholieren
diehun abonnementzijn vergeten. Een ande-
re veel voorkomende vorm van agressie
komt van discogangers in de laatste treinen

in het weekeinde, „bij wie het een sport is om
zonder kaartje te reizen". Ook druggebrui-
kers zorgen nogal eens voor problemen, zo
blijkt uit de enquête.

De FSV verlangt op korte termijn maatrege-
lenvan de NS. Zo wil de bond op alle drukke
treinen minstens twee conducteurs, terug-
dringing van de kaartverkoop in de trein en
verbetering van de communicatie tussen de
conducteur en 'de vaste wal. De aanbevelin-
gen worden vandaag aan de NS aangeboden.
De spoorwegvakbond wil dat er voor het na-
jaar maatregelen zijn genomen om de agres-
sie te beperken. Volgens een woordvoerster
van de NS is dat met een deel van de aanbe-
velingen al gebeurd.

Bouws
procent van alle asbestI t rdt gebruikt in de bouw, het ver-

k6l, (in remmen en koppelingen
v auto's) en in de industrie. Ver-
d^ging gebeurt nog te weinig om-

het product daarmee duurder

gister d'Ancona (WVC) heeft er
<J, Vries op aangedrongen om
j> * het in voorraad houden van as-
t^ st of asbesthoudende produkten
rw verbieden. Minister Alders
j-^OM) heeft te kennen gegeven

e maatregelen voor te bereiden:
j*> verbod op asbest in nieuwe ty-, n auto's, een verbod op het weer
J*oduceren van asbest daar waar
s |-ruik eerder werd gestaakt enn overeenkomstig beleid inzake

Arbeidsbescherming.

0
® Vries stelt wel voor een aantal

v ergangsregelingen inzake het
(j rbod op be- en verwerken van as-
\f in te voeren.Jegens op dit moment voorhanden
inde gegevens zorgt het gebruik

v,!J asbest jaarlijks voor ongeveeru gevallen van kanker.

Ter Beek voelt
weinig voor

koop helikopter
(^STERDAM - Minister Ter Beek
s fensie) voelt niets voor de aan-
l^af van de vijftig anti-tankheli-h?Pters, diehet vorige kabinet in de
cjjfnning had opgenomen. Hij zegt
w in een interview met het week-
(Al Vrij Nederland van deze week.
tJrf: deze order was ongeveer 1,7

HJard gulden gemoeid.

I* minister zegt verder dat de op-
v*Japbeurt van de Leopard 1-tank
k°.r hem geen vanzelfsprekende
y^kis. „Die gaan we ook herbe-
jj^h." Het vorige kabinet besloot in
k'hcipe de kleine vierhonderdLeo-
J*rd 1-tanks te vernieuwen. Op het
| 'histerie van Defensie zijn de afge-
ef 11 jaren 3100 banen van het bur-
J^Personeel verdwenen. Ter Beek

St dat het daar niet bij zal blijven.

Bloedbad bij
spoorstaking

in Zuid-Afrika
Van onze correspondent

JOHANNESBURG - Zes mensen
zijn gisteren om het leven gekomen
en 31 gewond geraakt bij gevechten
tussen stakende spoorwegarbeiders
en stakingsbrekers in de Zuidafri-
kaanse stad Germiston. Dit heeft de
Zuidafrikaanse politie gistermid-
dag meegedeeld. De gevechten bra-
ken volgens ooggetuigen uit toen
honderden stakingsbrekers op het
station van Germiston een ongeveer

even grote groep stakers die op weg
was naar een vergadering, aanvie-
len. Bij de gevechten werden mes-
sen, kapmessen en spiezen ge-
bruikt.

# De lijken van twee omgekomen Zuidafrikaanse spoorwegarbeidersworden weggedragen

Toekijken
Een woordvoerder van de zwarte
vakbeweging Cosatu heeft de poli-
tie er van beschuldigd aanvankelijk
alleen te hebben toegekeken. De po-

litie zou pas met traangas en waar-
schuwingsschoten hebben ingegre-
pen, toen het bloedbad in volle gang
was. De politie bestrijdt deze lezing.
Zij zou niet ter plekke zijn geweest
toen de gevechten uitbraken.

Guerrilla
Met de slachtoffers van gisteren is
het dodental van de nu al tien we-
ken durende staking gestegen tot
19, terwijl honderden stakers ge-
wond zijn geraakt. In dit arbeids-
conflict, een van de bitterste van de
laatste jaren, heeft de directie van
de spoorwegen de afgelopen weken
meer dan 20.000 spoorwegarbeiders
ontslagen. Bij de Zuidafrikaanse
spoorwegen werken 80.000 man.

De staking heeft gaandeweg het ka-
rakter van een guerrilla-oorlog tus-
sen vakbond en spoorwegdirectie
aangenomen. De directie heeft her-
haaldelijk geprobeerd de staking
met geweld te breken en de stakers
hebben op grote schaal vernielin-
gen aangericht.

Bulgarije
wil verdrag
met Turkije

SOFIA - Bulgarije wil een nietaanvalsverdrag met Turkije. DeBulgaarse minister van Buitenlandse Zaken, Bovko Dimitrovdeed dit voorstel gisteren tijdens
overleg met zijn Turkse collega,Mesur Yilmaz, in Koeweit over'de Turkse minderheid in Bulga-rije, zo berichtte het officiëleBulgaarse persbureau BTA.

In Bulgarije zijn demonstraties
en stakingen uitgebroken na het

terugdraaien van de 'bulgarise-
ring' van de Turkse minderheid
door de nieuwe regering. Onder
ex-partijleider Todor Zivkov, die
in november aftrad, moesten de
1,5 miljoen Bulgaren van Turkse
afkomst een Bulgaarse naam
aannemen en hun islamitische
gebruiken afzweren. Dat leidde
tot een uittochtrichting Turkije.

Nationalistische Bulgaren vre-
zen dat het herstel van de rech-
ten van de Turkse minderheid
zal leiden tot verregaande auto-
nomie van die gebieden waar de
Turkse Bulgaren wonen en tot
een Turkse invasie. Volgens
BTA heeft minister Dimitrov
echter gezegd nimmer een „zoge-
noemde Turkse minderheid" in
Bulgarije te erkennen.

Ruimteveer
gelanceerd

CAPE CANAVERAL - Het Ameri-
kaanse ruimteveer Columbia is gis-
teren met een vijfkoppige beman-
ning gelanceerd voor een vlucht van
tien dagen. Tijdens de vlucht, de
eerste van de tien die voor 1990 op
het programma staan, zal gepro-
beerd worden een satelliet te onder-
scheppen die naar Aarde dreigt te-
rug te vallen.De lancering van de
Columbia werd vorige maand uitge-
steld wegens technische problemen
met het lanceerplatform en maan-
dag opnieuw omdat de weersom-
standigheden ongunstig waren.

Na snelle ontwikkelingen in Oost-Europa

Hervormingen in
China teruggedraaid

t^KING - De Chinese leiding
e et, na het ineenstorten van het
b fhrnunistische systeem in Oost-
Co °P>a> besloten tot een scherpere
« fitrole van overheidsfunctionaris-
rj om hunaan de juiste lijn te hou-
t> plannen, zo werd gisteren in

King vernomen, voorzien er on-r meer in dat in de Chinese minis-
& 'es weer partijgroepen wordensevormd.
HetKr. nieuwe beleid betekent dat de*unese ieiding is teruggekomen
su*1 de gedeeltelijk al doorgevoerde

om te komen tot hervor-
Jj van het politieke systeem.
gf

ehnelijk wil Peking krachtig
<veeP houden op liberale krachten
Iv het 'afwijkingvan de officiëleJl Verhinderen.

Een woordvoerder van het Chinese
Bureau voor de hervorming van de
politieke structuur, bevestigde de
plannen om weer partijcellen te vor-
men in de ministeries. Doel daarvan
is 'de leiding van de partij in de
nieuwe situatie te versterken', zei
hij. De 'nieuwe situatie' is volgens
de communistische partij de toe-

stand na het bloedige onderdruk-
ken van de volksprotesten begin
juni vorig jaar. De beslissingsbe-
voegdheden gaan onder het nieuwe
beleid van de ministeries weer terug
naar het secretariaat van de partij.

De politieke hervormingen, waarin
de scheiding van regering en partij

als zeer wezenlijk gold, werden
vooral gepropageerd door de vorig
jaar afgezette partijleider Zhao
Ziyang. De eerste stappen voor het
beperken van de greep van departij,
waarvoor tijdens het dertiende par-
tijcongres in 1987 de partijcellen in
de meeste ministeries werden opge-
heven, zullen nu worden terugge-
draaid.
Een Chinese politieke activist die in'
juni gearresteerd was omdat hij een
leidenderol gespeeld had in de de-
monstraties voor democratisering
die uiteindelijk door het leger wer-
den onderdrukt, is vrijgelaten. Dit
heeft een vriend van hem gezegd.
De staat van beleg op het Plein van
de Hemelse Vrede in Peking, waar
de demonstraties plaatsvonden, is
gisteren officieel opgeheven.

Minister De Vries ziet geen andere weg gebruik in te dammen

Verbod asbest op komst
i»n n onze parlementsredactie

[)EN HAAG - Minister DeJries (Sociale Zaken) wil op zort mogelijke termijn een
j^bod. instellen op het ge-
j^uik van asbest. Asbest kan

c] P k
er veroorzaken. Volgensbewindsman zijn er genoeg

„ ern.atieven voorhanden. De
bister heeft over zijn voor-, jïienadvies gevraagd aan de
rboraad, een adviescollege
2ake arbeidsomstandighe-

D c v ■tpr«ries' over zijn plan overeen-
I troLlming heeft bereikt met de be-

°D K
n collega's in het kabinet, wil

t- verbod twee uitzonderingen
j Ken. Het gaat dan om het slopen
jj/1 Wel onderhouden van al be-
tl6^nde asbesthoudende construc-
s. ■ Voor het slopen komen wel
rerige regels.

ge
, Minister heeft voor het verbod

t]j*°zen omdat hij geen andere ma-r ziet om het gebruik van asbest
t^g te dringen. Een in 1978 gestar-„ voorlichtingsactie waarin werd
von Zen °P e gevaren van asbestgor de volksgezondheid, heeft
het*1 e^ect meer. Het gebruik van
stjj kankerverwekkende materiaal
JBt zelfs weer. Het komen tot vrij-
H 'ge afspraken met allebetrokke-
20tl om het asbestgebruik te staken
jjj te lang gaan duren, aldus de mi-

eter. Bovendien zijn er te veel te-
"strijdige belangen in het geding.

binnen/buitenland

Dieselolie
goedkoper

ter ir^ DAM ~De PriJs van een li_
c °lese»olie gaat morgen met drieent per i iter omiaag Aan de zelf.
ll9TomP §aat een liter diesel danl*>*. cent kosten. Dat hebben de

nzinehandelaren gisteren in Rot-
nat]arn bekendgemaakt. De inter-
ga-s a'e noteringen van vooral
**ojie zi jn de afgelopen ti jd sterk
Wint gen als gevolg van het koude
SW Weer in de VSI De sterke ge"
HjJfen.noteringen van de afgelopen
afvlak1]}1 nu weer enigszins aan het

Steekspel

Eindelijk lijkt het - volgens'velen - zinloze leven van Ineke, die al
meer dan vijftien jaar in een uitzichtloze coma ligt, te kunnen wor-
den afgesloten. De nabestaanden zouden dan een kans krijgen
hun levenverder te leven, zonder steeds te worden geconfronteerd
met hun comateuze familielid in het verpleeghuis, die zich - ver-
moedelijk - niet meer van haar omgeving bewust is.
De op christelijke grondslag gestoelde Nederlandse Patiënten Ver-
eniging NPV heeft tegen die nog enigszins menselijke oplossing
een kort geding aangespannen, dat vandaag zal dienen.
Daarmee denkt de NPV te bereiken, dat het Haaksbergse ver-
pleeghuis terugkomt op het met veel moeite genomen besluit de
behandeling van Ineke te staken.
Het is te hopen dat de president van de Almelose rechtbank na af-
loop van het geding een wijs en moedig besluit zal weten te formu-
leren, waarmee vooral Ineke èn haar familie gediend zullen zijn.

P.S.

Rond de comapatiënte Ine-
ke Stinissen is een bizar juri-
disch steekspel gaande, dal
op zijn minst de term 'onver-
kwikkelijk' verdient. Maan-
dag is na jarenlang touw-
trekken tussen de echtge-
noot van Ineke, Gérard Sti-
nissen, en het verpleeghuis
Het Wiedenbroek in Haaks-
bergen het toedienen var
voeding en vocht gestaakt.

Geding zaak
Stinissen

dient vandaag
HAAKSBERGEN-Hetkort geding
van de Nederlandse Patiëntenvere-
niging (NPV) tegen het verpleeg-
huis Het Wiedenbroek over de
beëindiging van de voeding van de
in coma liggende Ineke Stinissen,
dient vandaag al. Met het kort ge-
ding, dat gisteren werd aangespan-
nen,hoopt de raadsman van de
NPV, mr J. van Dommelen te berei-
ken dat het Haaksbergse verpleeg-
huis terugkomt op haar besluit de
behandeling van comapatiënte Ine-
ke Stinissen-Swagerman (47) te sta-
ken.

De NVP is naar de rechter gestapt
„omdat de patiënt haar wens over
de levensbeëindiging niet zelf ken-
baar heeft kunnen maken. Gezond-
heidsrechtelijk is dat niet geoor-
loofd", zo verklaart directeur G.
Van de Berg van de NPV. Hij vreest
dat van dit soort levensbeëindigin-
gen „een olievlekwerking uitgaat".

Medewerkers Noriega verschanst ia gebouw

Ambassade Peru in
Panama omsingeld

PANAMA-STAD - Amerikaanse
troepen hebben gisteren de ambas-
sade van Peru in Panama-Stad om-
singeld, omdat 14 vroegere mede-
werkers van generaal Noriega daar
hun toevlucht hebben gezocht.
Peru heeft bij de VS tegen de om-
singeling geprotesteerd en de 14
aanhangers van Noriega asiel ver-
leend. De Peruaanse minister van
Buitenlandse Zaken, Guillermo
Largo Cox, heeft de regering-Enda-
ra verzocht de 14 een vrijgeleide te
geven naar 'een land van hun keu-
ze.
Een van de Panamezen zou majoor
Santiago Gonzalea zijn, de leider
van Noriega's lijfwacht. Luitenant-
kolonel Luis Antonio Cordova, een
medewerker van Noriega, heeft het
gebouw inmiddels verlaten en zich
aan de Amerikanen overgegeven.
Hij wordt gezocht wegens betrok-
kenheid bij de moord in 1985 op een
tegenstander van Noriega, Hugo
Spadafora.

De Organisatie van Amerikaanse
Staten sprak gisteren in een resolu-

tic zijn bezorgdheid uit over het feit
dat Amerikaanse troepen eind de-
cember de woning van de Nicara-
guaanse ambassadeur in Panama-
stad binnendrongen. Nicaragua had
om een duidelijkeveroordeling van
deze schending van het internatio-
nale recht gevraagd.

Opheffen
De minister van Binnenlandse Za-
ken Ricardo Arias Calderon deelde
maandag mee dat het Panamese le-
ger zal worden afgeschaft en ver-
vangen zal worden door een goed
uitgeruste politiemacht. Ongeveer
100 legerofficieren die ouder zijn
dan 25 jaar, zijn al met pensioen ge-
stuurd, zei Calderon. Inmiddels zijn
600 Amerikaanse parachutisten die
aan de invasie hadden deelgeno-
men, teruggekeerd naar de VS.

In een brief aan de Amerikaanse
president Bush heeft de nieuwe Pa-
namese president Guillermo Ënda-
ra „noodhulp" voor Panama ge-
vraagd ter waarde van twee miljard
dollar.

Coinnmnisten zouden macht proberen te grijpen

Demonstratie-oproep
Roemeense dissidente
CLUJ - Communisten in de over-
gangsregering in Boekarest probe-
ren de macht aan zich te trekken.
Dit heeft een prominente Roemeen-
se dissidente gisteren verklaard.
Doina Cornea, die zelf lid is van het
regerende Front voor Nationale
Redding (CNR), riep haar landgeno-
ten op tot nieuwe demonstraties en
protesten „om de revolutie te red-
den".

Zij is bang dat de Roemeense sa-
menleving opnieuw verlamd wordt
door angst. Alleen door vrees en
dreigementen te verbreiden houden
de nieuwe machthebbers de toe-
stand onder controle. Belangrijke
leden van de Securitate (de geheime
politie van ex-president Cëausescu)
in Cluj zijn haast vrije mensen, ter-
wijl de processen tegen hen voort-
durend uitgesteld worden. Cornea
zegt over inlichtingen te beschik-
ken dat leden van de intussen opge-
heven Securitate vrij rondlopen.

De geëxecuteerde Roemeense pre-
sident Nicolae Cëausescu zou op 15
december, aan het begin van de re-
volutie diehem ten val zou brengen,
zelfhet bevel hebben gegeven om te
schieten op vreedzame demon-
stranten. De Roemeense minister
van Binnenlandse Zaken, generaal
Mihai Ghitac, heeft dit gisteren ver-
klaard. Ghitac zei dat Ceausescu's
vrouw Elena, die tijdens de eigenlij-
ke demonstratie in Timisoara de lei-
ding had, had bevolen dat er met
tanks moest worden ingereden op
zwangere vrouwen en kinderen. Het
dagblad Adevarul, de voormalige
partijkrant Scinteia, meldde eerder
op de dag dat Ceausescu's zoon
Nieu het bevel had gegeven om te
schieten op de demonstranten.
Avedarul meldde gisteren ook dat
woedende Roemenen eigen rechter
spelen en functionarissen execute-
ren die zij in verband brengen met
de afgezette Nicolae Cëausescu.

punt Uit
Litouwen

Sajudis, de grootste nationalis-
tische beweging in de Sovjetre-
publiek Litouwen, heeft een
oproep aan alle Litouwers ge-
daan massaal 'voor vrijheid en
onafhankelijkheid' te demon-
streren in de hoofdstad Vilnius
als Sovjetleider Michail Gor-
batsjov daar donderdag aan-
komt. Gorbatsjov zal een be-
zoek van twee of drie dagen aan
Litouwen brengen om de plaat-
selijke communistische partij
ertoe te bewegen terug te ko-
men op het besluit van 13 de-
cember zich los te maken van
de nationale communistische
partij.

Hulp
Japan geeft Polen en Hongarije
1,55 miljard dollar aan extra
steun in de vorm van kredieten
en garanties. Dit heeft de Ja-
panse premier Toshiki Kaifu
gisteren verklaard in Berlijn bij
het begin van een tiendaagse
reis door Europa.

Crisis
FNV-secretaris J. Draijer gaat
de komende weken de diep-
gaande crisis binnen de Ver-
voersbond FNV onderzoeken.
Voorwaarde is wel dat de
bondsraad (ledenvertegen-
woordiging) van de vervoers-
bond met het onderzoek in-
stemt.

Invasie
De invasie van Tsjechoslowa-
kije in 1968 heeft aan 72 burgers
het leven gekost, aldus een offi-
cieel rapport van de algemeen-
procureur dat gisteren in Praag
is verschenen.

Troepen
De Tsjechoslowaakse regering
wil dat de naar schatting 80.000
man Sovjet-troepen in het land
voor het eind van het jaar ver-
trekken. De uitlating over het
vertrek van het Sovjet-leger
werd gisteren gedaan door een
woordvoerder van het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken.

Nitraat
De huidige winternormen voor
het nitraatgèhalte in bladgroen-
ten zoals andijvie, spinazie en
sla moeten worden verlaagd.
Uit oogpunt van bescherming
van de volksgezondheid liggen
de normen niet op eèn bevredi-
gend niveau. Dit antwoordt
staatssecretaris H. Simons van
WVC op schriftelijke vragen
van het PvdA-kamerlid De
Pree.

Brieven
In het onderkomenvan een cul-
turele vereniging in Torquay, in
het zuidwesten van Engeland,
is een vergeten schat van hon-
derden authentieke brieven ge-
vonden van de hand van de
grootste figuren uit de 19e
eeuw. Onder de in albums ver-
zamelde brieven bevinden zich.
handschriften van onder ande--
ren Napoleon, admiraal Nel-
son, de Russische tsarina Ca-
therina 11, de dichters Shelley,
Goethe, Poesjkin, de compo-
nist Hector Berlioz, de bacte-
rioloog Pasteur en de natuur-
onderzoeker Darwin.
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Bonden laken opstelling minister

'Leraarschap is niet
concurrerend en dat
nekt het onderwijs'

DEN HAAG - Minister Rit-
zen van Onderwijs heeft
zich de woede van de onder-
wijsbonden op de hals ge-
haald met zijn uitspraak dat
de extra korting op de sala-
rissen van leerkrachten niet
versneld wordt afgeschaft.
De bonden vinden dat de
minister zo de status van de
leraar, die de afgelopen ja-
ren al zozeer is aangetast,
nog verder naar beneden
haalt. „Deze korting heeft
van leerkrachten tweede-
rangsburgers gemaakt. De
nieuwe minister wil deze
sociale ongelijkheid blijk-
baar handhaven," briest de
Katholieke Onderwijsvak-
organisatie (KOV). „Een
grof onrecht," vindt ook de
Algemene Bond van Onder-
wijs Personeel (Abop).

Dat de minister doodgemoede-
reerd erkent dat de korting onre-
delijk is, maakt de zaak voor de
bonden alleen maar erger. „Ont-
zettend goedkoop," noemen
KOV en Nederlands Genoot-
schap van Leraren (NGL) het ar-
gument dat de leerkrachten in
hun salaris toch vrijwel niets
merken van versnelde afschaf-

De invoering van de nieuwe be-
lastingwetgeving, zou het effect
teniet doen. Ritzen kan de 100
miljoen gulden die daarmee ge-
moeid zijn, wel beter gebruiken.
KOV-bestuurder Van Moorsel:
„Als hij nou nog had gezegd dat
het geld er gewoon niet i5..."

" MINISTER JO RITZEN
.salariskorting inderdaad onredelijk

Gevoelig
Volgens de onderwijsbonden
schat de minister totaal verkeerd
in hoe gevoelig de zaak ligt, ook
al gaat het niet om een fortuin.
Een leraar die al een paar jaar
voor de klas staat en zon 3.0.00
gulden bruto verdient, zou er bij
versnelde afschaffing per maand
bijna 30 gulden bruto op vooruit
gaan. Netto houdt hij er dus niet
zo heel veel aan over. Emotioneel
ligt dat volstrekt anders.

Versnelde afschaffing van de
korting is juist die blijk van
waardering waar het Nederland-
se lerarenkorps op zit te wach-
ten. De periode-Deetman heeft
behoorlijk geknaagd aan het
imago van de leraar en het psy-
chisch effect van een financieel
schouderklopje kan dan maar
moeilijk worden overschat. De
status van het vak zou er zeer
mee gediend zijn.

Vaag
Wat precies onder 'status' ver-
staan moet worden, is betrekke-
lijk vaag, maar volgens NGL-
voorzitter Bouwsma gaat het om
'datgene wat het beroep voor-
stelt in het oog van de wereld.
En daar schort het de laatste ja-
ren aan. Wie aardig mee kan op
school, bedenkt zich tegenwoor-
dig wel twee keer voor hij of zij
zich aanmeldt bij een lerarenop-
leiding.

Grote klassen met zeer mondige
en dus vermoeiende leerlingen,
veel lessen, een matig aanvangs-
salaris en niet eens een eigen

werkruimte: er is weinig om over
naar huis te schrijven. Wie zich
dat realiseert, weet nog wel wat
anders om ap een aardige manier
de kost te verdienen. De ver-
meende lange vakanties zijn al-
lang niet exclusief meer en de
mythe dat een leraar niet ontsla-
gen kan worden, is allang gele-
den doorgeprikt.

Monopolie
De leraar wordt de dupe van het
succes van het onderwijs, want
met het stijgen van het oplei-
dingsniveau verliest hij zijn mo-
nopolie op kennis, net als trou-
wens de dokter en de burge-
meester. Volgens Ritzen is daar
niets aan te doen. „Er is geen weg
meer terug." PvdA-Tweede Ka-
merlid en voormalig onderwijzer
De Cloe is het daarwel mee eens,
maar weigert te spreken van een
neergang. „Vroeger vertelde de
leraar als enige over het leven in
verre landen, ook al was hij er
zelf evenmin geweest. Tegen-
woordig kan iedereen op televi-
sie zien hoe het er toegaat."

De onderwijsbonden kunnen
niet anders dan dat beamen.
Maar dat neemt niet weg 'dat de
leraar een sleutelfunctie heeft in
het sociaal-economisch reilen en
zeilen van ons land.

De woordvoerder van de Abop
benadrukt dat goed onderwijs
voor de Nederlandse samenle-
ving van het allergrootste belang
is, zeker met het oog op de een-
wording van Europa. „We zullen
het in de toekomst vooral moe-
ten hebben van de dienstensec-
tor. Zonder goed onderwijs kan
die niet floreren."

Dat het onderwijs zo belangrijk
is, moet volgens de bond tot
uiting komen in het salaris. Daar
is nu geen sprake van. De salarië-
ring loopt achter bij die van ver-
gelijkbare beroepen in het be-
drijfsleven, zelfs bij dat van an-
dere ambtenaren. Het steekt de
bonden dat dat wordt erkend
zonder dat er verder iets gebeurt.

Kroontjespen
„Het leraarschap is niet concur-
rerend meer en dat nekt het on-
derwijs," aldus Bouwsma. Maar
het gaat wat hem betreft niet al-
leen om de salarissen. De status
van het vak kan ook worden op-
gevijzeld door verbetering van
de arbeidsomstandigheden, wat
overigens evenmin kan met de
hand op de knip. Versnelde in-
voering van de automatisering,
zou behoorlijk helpen. „Erwordt
nu net niet meer gewerkt met de
kroontjespen," aldus Bouwsma.
„Een eigen werkplek kennen we
in het onderwijs niet en de leraar
die thuis een werkkamer heeft,
wordt gestraft door de belastin-
gen."

Het volstrekt achterhaalde beeld
dat de leraar 'een beetje met de
kinderen bezig is en dan naar
huis kan', leeft nog steeds.
Bouwsma vindt het niet erg dat
het leraarschap geen glamour-
baan is die geassocieerd wordt
met grote auto's en knappe pak-
ken. „Maar nu waarderingvan de
kant van de leerlingen zo vaak
uitblijft, wordt het andere wel
belangrijker."

theo haerkens

Wantrouwen
De oppositie is wantrouwend. En
niet helemaal ten onrechte. Een
nieuwe interne veiligheidsdienst
zou immers onderdak kunnen bie-
den aan de tienduizenden Stasis,
die door de opheffing van hun mi-
nisterie werkloos dreigen te wor-
den. Zij vormen volgens de bui-
tenparlementaire oppositie nog
steeds een veel groter gevaar dan
de rechts-extremisten. Dat die er
zijn, ontkent tegenwoordig nie-
mand meer in de DDR.

Plaatsvervangend procureur-ge-
neraal Hertzberg: „De situatie is
zeer ernstig. De afgelopen twee
jaar zijn meer dan 300 personen
veroordeeld." De justitie wil elke
opleving van het bruine verleden
in de kiem smoren. „De neo-nazis
uit het Westen mogen bij ons geen
enkele kans krijgen, maar ook de
rechts-extremisten hier moet elke
gelegenheid tot contact worden
ontnomen," zegt Hertzberg. Maar
de lawine rolt.

De joodse gemeente in Erfurt
maakte anonieme telefoontjes be-
kend: „De oven van Buchenwald
wacht nog op jullie." In het voor-
malige kamp zelf kreeg de direc-
trice van het museum een pamflet
van de 'Ondergrondse Beweging
Republikaner' met de tekst 'Houd
de ovens brandend.

De Westduitse rechts-extremisti-
sche leider Franz Schönhuber
gaater prat op dat in veel plaatsen
in de DDR lokale organisaties van
zijn partij zijn opgericht. Zondag
nog deelde Schönhuber op een
bijeenkomst nogvol trots mee dat
'tientallen -partijvrienden dit
weekeinde naar de DDR zijn ge-
reisd en in één enkele stad meer
dan 28.000 pamfletten hebben ver-
deeld. Maandag werd Schönhu-
ber door DDR-grenswachten de
toegang geweigerd. Uit de DDR
wordt met grote regelmaat de in-
beslagname van (neo)nazistische
propaganda gemeld.

" De oppositie is wantrouwend en roept niet zonder reden om opheffing van de SED

Jongeren
Terwijl justitie schat dat het om
enkele duizenden georganiseerde
rechts-extremisten gaat, komen
wetenschappers tot een potentieel
van twee tot acht procent. Hoofd-
zakelijk jongeren. De oorzaken
worden onder meer gezocht in het
onderwijs- en vormingssysteem.
De stalinistische variant van het
socialisme is volgens Manfred
Behrendt van het Oostberlijnse
Instituut voor Internationale Poli-
tiek en Wetenschap een van de
oorzaken.

De onderdrukking van een natio-
naal gevoel en de frustratie over
de permanente bevoogding door

de partij hebben daar ook het no-
dige toe bijgedragen. Ook de para-
militaire opvoeding op de scholen
is niet zonder uitwerking geble-
ven.

De Oostduitse regisseur Roland
Steiner, die nog voor de vreedza-
me revolutie een documentaire
maakte over randgroepen in de
DDR, maar de première eerst na
de 'Wende' beleefde, ziet nog an-
dere oorzaken. „Veel fascistische
gedachten konden zich hier ont-
wikkelen dankzij de partijritue-
len, zoals het zogenaamde Pink-
sterfeest en de fakkeloptochten
voor jongeren. Die bijeenkomsten
waren favoriet bij een aantal skin-
heads. Ze trokken een blauwe
FDJ-bloes aan marcheerden vro-
lijk mee en vonden het prachtig."

Voorrecht
Maar De Coene - die zegt onschuldig te-zijn
aan de moord - noemt in brieven aan enkele
kranten de automatische gratiëring een
maatregel voor lafaards. „Ik zie met blijd-
schap mijn terechtstelling tegemoet. Het zal
me een vreugde zijn deze wereld te verlaten
en niet meer de valse gezichten te moeten
aanschouwen."

De Coene kondigt zelfs aan naar het Euro-
pees Hof voor de Rechten van de Mens in
Straatsburg te zullen stappen, omdat de Bel-
gische justitie straffen uitspreekt die zij niet
uitvoert. Maar niemand gelooft dat De Coene
zijn zin krijgt, al bezorgt hij rechters en advo-
caten een paar benauwde weken.

Zijn advocaten weten niet wat zij moeten
doen. Een advocaat heeft immers de taak zijn
cliënt zo goed mogelijk te verdedigen en niet
mee te werken aan zijn dood. Bovendien
komt de eis van De Coene net nu minister
Wathelet heeft aangekondigd de doodstraf
geheel uit het Belgische strafrecht te willen
schrappen.

Dode letter
Zoals gezegd is België het enige Westeurope-
se land dat de finale straf in vredestijd nog
kent. In enkele landen bestaat zij nog in oor-

logstijd, maar in de meeste (zoals Nederland)
is de doodstraf in alle gevallen verdwenen.
Maar door de gevolgdepraktijk was deze wet
in België een dode letter. Enkele jaren gele-
den heeft België een Europese afspraak gete-
kend om de doodstraf helemaal te schrap-
pen. Maar dat verdrag is door'het Belgische
parlement nog altijd niet goedgekeurd. En
door die situatie is de Belgische justitie de
laatste jaren-al enkele maken in moeilijkhe-
den gebracht.

Zo weigert Italië een mafialid, die terecht
moet staan in verband met de moord op een
Belgische journalist in 1989, aanBelgië uit te
leveren omdat de Italiaanse wet uitleveringn
niet toestaat aan landen waar de doodstraf
nog geldt. Ook al wordt die in de praktijk
nooit uitgevoerd.

binnen/buitenland

'Campagne van communisten tegen neo-nazi's poging tot zelfbehoud'
Rechts-extremisme in DDR
welkome afleiding voor SEE
BERLIJN/BONN - Neo-na-
zistische leuzen op de pom-
peuze gedenkplaats voor ge-
vallen Russische soldaten in
Oost-Berlijn, hakenkruizen,
kreten als 'Hitler leeft' en 'Jo-
den dood' op muren en ra-
men. Beleeft de DDR een
rechts-extremistisch ontwa-
ken of proberen 'Stasi-agen-
ten' met provocaties de prille
democratisering te verstik-
ken? Vragen waarop Jiog
geen duidelijk antwoord te
geven is. Vast staat wel, dat
het 'gevaar van rechts' voor
de aangeslagen, maar niet
verslagen communistische
SED-PDS een welkome aan-
leiding biedt de aandacht
van het eigen verleden af te
leiden. Vrij naar het motto
'de SED of de bruine chaos'
hebben de communisten on-
der hun nieuwe voorzitter
Gregor Gysi de verkiezings-
strijd geopend.

Een kwart miljoen aanhangers
werd gemobiliseerd om tegen het
bekladden van het Russische mo-
nument te demonstreren. Gysi
trok alle demagogische registers
open en eiste een binnenlandse
veiligheidsdienstom het gevaar te
bestrijden 'anders hoeven we over
een democratische ontwikkeling
niet eens meer te praten. De over-
geblevenkameraden konden voor
het eerst sinds de novemberrevo-
lutie weer juichen. Was de DDR 40
jaar geleden niet opgericht als
'eerste anti-fascistische staat op
Duitse bodem'?

Doodgezwegen
Steiner meent dat het thema veel
te lang is doodgezwegen en een
hard optreden nu niets oplevert.

Alleen een fundamentele discus-
sie over 40 jaar falend communis-
tisch opvoedingsssyteem en een
openhartige bekentenis tot het
bruine verleden kan volgens hem
de oplossing bieden.

De Westduitse tv- journalist en
vroegere communistische func-
tionaris Fritz Schenk, in 1960 bij
verstek in de DDR ter dood ver-
oordeeld, ziet in de huidige cam-

pagne van de SED tegen neo-n<H
zi's een poging tot machtsbehoud-
„Want onder het motto anti-fasciS"!
me zijn sinds 1945 alle geweldda' 1
dige acties van de communisten *j
grechtvaardigd."

De meeste Oostduitsers denken& \\
net zo over. Zij eisen detotale ont-
manteling van de nog altijd mach-1
tige, regime-trouwe Stasi, opd? 1
een nieuwe onderdrukking 'n
ieder geval niet meer uit de com-
munistische hoek kan komen.

hans hoogendijK

Begrip
In zijn film probeert Steiner ook
begrip te kweken voor deze dwa-
lende jongeren. „Zoals kinderen
in een bepaalde ontwikkelingsfa-
se thuis proberen de grenzen af te
bakenen, zoeken deze jongeren
naar de meest effectieve methode
om de staat te provoceren, name-
lijk door fascistisch en racistisch
gedrag. En dat niet toevallig in ons
land, want deze staat identificeert
zich met het anti-fascisme, hoewel

hooguit een procent werkelijk in
het verzet was."

Niet de opening van de Muur,
maar het ontbreken van een con-
frontatie met het verleden is vol-
gens veel oppositionelen, pedago-
gen en psychologen de oorzaak
van het oplevend extremisme. De
schrijfster Christa Wolf spreekt
van een gevoel van diepe schaam-
te en droefheid over wat de Duit-
sers onder Hitler aan misdaden
hebben toegelaten. Daarover
mocht in de DDR nooit worden
gesproken, omdat de staat nu een-
maal het 'goede' Duitsland verte-
genwoordigde.

Wegens moord veroordeelde voelt niets voor levenslang

Belg wil onthoofd worden
BRUSSEL - Is Willy de Coene in de
gevangenis gek geworden of doet hij
juist zijn naam eer aan? Belgische jus-
titiekringen houden het - officieus -
maar op het eerste. Want wie wil er nu
uit vrije wil zijn hoofd onder de guillo-
tine leggen? De 42-jarige Belg uit Ittre
in elk geval wel.

Vorige maand veroordeelde de jury-recht-
bank in Brussel De Coene tot de doodstraf,
omdat hij in oktober 1986 met voorbedachten
rade de schoonmoeder van zijn vriendin had
vermoord. Geen uitzonderlijke zaak, want in
België wordt jaarlijks diversemalen de dood-
straf uitgesproken, maar nooit ten uitvoer ge-
legd. De doodstraf - België is het enige land
in Europa dat deze straf in vredestijd nog
kent - wordt automatisch omgezet in levens-
lang, of de veroordeelde dat nu wil of niet. En
levenslang betekent in België meestal een
celstraf van twintig jaar.

De Coene kon dus een lange opsluitingtege-
moet zien, net als zijn vriendin, die tot levens-
lang werd veroordeeld. Maar daar voelde hij
niets voor. Willy wil ter dood gebracht wor-
den. Onthoofd door de valbijl, zoals dat in de
Belgische Strafwet staat. Of de justitie dat nu
wil of niet.

Direct na zijn veroordeling weigerde De Coe-
ne in hoger beroep te gaan. In brieven aan ko-
ning Boudewijn (uit wiens naam de dood-
straf bij wijze van gratie wordt omgezet in
celstraf), aan minister van Justitie Melchior
Wathelet, en aan de rechtbankpresident
vroeg hij om directe uitvoering van het von-

Daarmee bracht hij de justitieaardig in verle-
genheid, omdat de Strafwet niet voorziet in.
dit soort gevallen.De omzettingvan de dood-
straf in levenslang is niet wettelijk vastge-
legd. Het is een voorrecht van de koning om
gratie te verlenen. En wie zal dat willen wei-
geren?

Executie
De laatste executie in vredestijd vond plaats
in 1918, maar die had betrekking op misdrij-
ven in oorlogstijd. Voor de laatste executie
voor een 'gewoon' misdrijf moet men terug-
gaan tot in de vorige eeuw. Wel zijn na de
Tweede Wereldoorlog in België 242 collabo-
rateurs na militaire rechtspraak aan hun ein-
de gekomen.

Het geval van De Coene is overigens niet
uniek. In 1985 vroeg een Brusselaar die we-
gens moord ter dood was veroordeeld, het-
zelfde. Zijn verzoek werd geweigerd. Maar
wellicht dat een gang naar het Europees Hof
voor de Rechten van deMens België ertoe zal
brengen de doodstraf sneller helemaal af te
schaffen.

hans de bruijn

Sovjetleger
verzwijgt
informatie

'Tsjernobyl'
HELSINKI - Het leger van de So^jetunie wil nog altijd niet zegëe^
hoeveel soldaten een radio-actie\.
besmetting hebben opgelopen t"
de opruimwerkzaamheden na d
ramp mef de kerncentrale val!
Tsjernobyl in 1986. Ook zwijgt hel
leger over de gezondheidstoestaf
van de betrokken militairen.

Directeur Vladimir Boezoenov va-
het staatsinstituut voor gezon^'
heidszorg in Kiev zei maandag"
avond in Helsinki dat de strij^
krachten wel over cijfers van he
aantal slachtoffers van de schoon,
maakoperatie beschikken, maar da
zij die niet openbaar maken. V°°
een gehoor van Finse artsen ve
klaarde Boezoenov dat duizende ,
soldaten aan de radio-actieve str8'

ling werden blootgesteld.

Het instituut van Boezoenov verza_
melde gegevens over het half mll
joenburgers dat door deexplosie e
de brand in de kernreactor geva3:
liep met radio-activiteit besmet
worden. '

Moskou levert
opnieuw wapens
aan Afghanistan

ISLAMABAD - De Sovjetunie
heeft onlangs opnieuw een &°?t.
aantal wapens geleverd aan het A
ghaanse bewind. De afgelopen dr 1

maanden ontvingen de Afghaan*
regeringstroepen 30 raketlanceeri 11

richtingen, 165 tanks, 240 ander
pantservoertuigen en meer dan I<J.
kanonnen. Dit is gisterenvernome
van diplomaten in Islamabad.

Volgens de diplomatieke zegsliede
zijn er tanks geleverd van de tyP~*
T-54, T-55 en T-62. Ook kwam er o*
langs een nieuwe voorraad SCUJ-'
aan. Deze grond-grondrakette
hebben een bereik van 300 Hll*^
Sinds het vertrek van de SoV)e
troepen in februari 1989 heeft hetr
geringsleger in de strijd tegen &

moslem-rebellen veel gebruik e
maakt van SCUD-raketten. j
De Verenigde Staten hebben ve
kritiek op de aanhoudende wape
leveranties van de Sovjetunie a
het regime van president Najioll
lah.

Woensdag 10 januari 1990 "4Limburgs dagblad m



Veel meer olie
geproduceerd

vati v "". In het laatste kwartaal
rein 'S Jaar zijn over de hele we-
lvar, f^ddeld 54,8 miljoen vaten
»Wi llter' olie Per dag geprodu-
itijTl de grootste hoeveelheid die
is 80,

Jaren tachtig in een kwartaal
«Mn nnen- De produktie was 1,5
het ,6n vaten Per dag groter dan in
W?erde kwartaal van 1988, zo
W tre

Internationale Energie Bu-
kenn A) gisteren in Parijs be-
Voiemaakt-
Var, k

EC was in de laatste maand
een het afgelopen jaar goed voor
ten van 23,9 miljoen va-
ia 01le Per dag, 100.000 vaten meer
tic Jn november. De olie-organisa-
Ki m e^ zichzelf overigens een ma-
vat'ale Produktie van 22,1 miljoen
v en per dag opgelegd.
bhiik meldde het lEA dat het ver-
hel Van olie in de westerse indus-- anden in het afgelopen jaar met

Procent is gegroeid.

beurs-
overzicht

Vast
- Een vast gestem-

ltu effectenbeurs heeft dinsdag
fon ,nen afsluiten met slechts twee
tioe n de een la£ere notering
t»ele ten 'ncasseren-Rodamco, een
gOeH îngsfonds in onroerend
en n

Xn vooral deVerenigde Staten
gro kende een
rij °l aantal verkopers waardoormet f 86 miljoen de grootste om-
at, rea üseerde. Maar het fonds
je RSt f °t7O terug op f 78,30 en zus-
Prü ento moest een dubbeltje
aam ieven op f59-1- Het grote
Spj

al verkopers Rodamco weer-teefëLll de twijfels die er momen-
gueri taan over het onroerend
and aldus een handelaar. Bij de
de pre actieve fondsen handhaaf-
oja f

'st zUn slotkoers van maandag
*en i-T °' terwiJl alle andere fond-
dend°Ber sloten' soms zelfs bedui-

den stemmingsindex liep 1,9 pun-
f^.

1 op tot 118,9. In totaal werd voor
van fl 1'2 miljard omgezet, waar-
f497 m'ljoen aan aandelen en
Itv. ( miljoen aan obligaties. NaPloper Rodamco volgde Philipsö|;, een omzet van f63 miljoen.
f59 ■ Was Koninklijke Olie metuJ miljoen, gevolgd door Unilever
'arm miljoen, Nationale Neder->aen metf36 miljoen en Elsevier11 33 miljoen.

en Uitgeversmaatschappijen VNU
va elsevier lagen onder invloed
rr, p de berichten als zouden zij een
c0 r̂derheidsbelang willen in destp^merciële zender Veronique
l^k tn de markt. VNU wist f4,50
Sev-Cr te noteren op f 111,50 en El-
Te^er f2,50 op F 82,50. Nijverdal-
\Viki, ate zette zijn positieve ont-
tgp *e'ing op het bord voort en no-
f9erde uiteindelijk f3,70 hoger op
r,ebh° na maandag al f 5,30 winst te
Wj "en genomen na een positieve
u^tbijstelling. Internatio-Müller
fin"? dinsdag f' 3,40 omhoog tot
f27R ' °ce:van der Grinten f7op
A 'b- Heineken f 3,10 op f 128,90,
fcnev f 1,60 op f63,10, Hunter
Uan f 1,50 op f 107,50, Fokker
la '7 op f41,70, Nationale Neder-f"den f 1,30 op f75,40, Aegon
*W°P f !!5 en Ahold, NMBPost-nk en Nedlloyd ieder fl,lo op
f 9QPT?ctievelijk f 132,10, f5l en
fOhH De stiJëing bij de andere
d 'asen lagen tussen de f 1 en deurie dubbeltjes.
ter lr,ternationals vertoonden lich-
van ,?tijgingen met uitzondering
f lfin7nilever die {I>Bo1>80 aantrok tot
f 46 7n Phil 'Ps was fl beter op
On f.®' Hoogovens acht dubbeltjes
f i,o 0'40- Akzo vier dubbeltjes op
iedf en KLM en Koninklijke OlieVeifr twee dubbeltjes op respectie-61'Jk f47,50 en f 144,60.
6"A.rj de binnenlandse aandelen stal
f i 0 end de show met een winst van
Mie °P f 268 na aanhoudende her-
na_ywde geruchten over een over-G5?e door Bührmann Tetterode.
g mma won f2,50 op fB5 en Dorp
»WP f2' 20 °P f36'20' De Tele"
Srju' was f2,40 beter op f85,40.t^ninx moest daartentegen f2,20
Hap 8 °P f 123 en VRG f 1,20op f 64.
rJe Bt meiJer tenslotte was een gul-
aa^lager op f 116.

Chipsfabrikanten
voor moeilijk jaar

Van onze redactie economie
HEERLEN - Na twee jaar van relatieve schaarste aan
halfgeleiders (chips) in de elektronica-industrie en hoge
prijzen, breekt volgens marktleider NEC weer een perio-
de aan van oplopende voorraden en daarmee lagere prij-
zen. Volgens woordvoerder Van Leest van de Nederland-
se NEC-vestiging hangt de omslag in de markt samen
met de invoering van een nieuwe generatie zogenaamde
'dynamische' geheugenchips en deterugval in de compu-
terindustrie, een van de belangrijkste afnemers van deze
elektronica-bouwsteentjes.

De Japanse electronica-fabriek is nog altijd de grootste
producent van chips in de wereld, op de voet gevolgd
door het eveneens Japanse Toshiba. Het marktaandeel

van alle Japanse bedrijven op de chip-markt - wereld-
wijd goed voor een omzet van 55,8 miljard dollar (ruim
100 miljard gulden) - bleef in 1989 echter stabiel op 51
procent.
Volgens de woordvoerder van NEC in Eindhoven mogen
de chipfabrikanten blij zijn als zij dit jaar het niveau van
1989 weten te handhaven. Daarbij is echter sprake van

een normale golfbeweging in deze tak van industrie wan-
neer zich een nieuwe generatie chips heeft aangediend
voor meer algemene toepassingen. Zo duurde het vol-
gens Van Leest erg lang voordat in de diverse toepassin-
gen het 16Kilobit dynamische geheugen (een tijdelijk ge-
heugen van 16.000 eenheden informatie) werd vervangen
door 64Kbit. Daarop volgde echter vrij snel de 256Kbit,
maar duurde de aanloop tot 1 Megabit (miljoen) geheu-
gens weer vrij lang.

Door die lange aanloop werden de produkten de afgelo-
pen periode schaars en stegen de prijzen van de conven-
tionele chips. Als de gebruikelijke cyclus zich voortzet,
zou een snelle overschakeling op 4 megabit dynamische
geheugens niet lang op zich hoeven laten wachten.

Suzuki start
fabriek in
Hongarije

Van onze redactie economie
TOKIO - Het Japanse autoconcern
Suzuki is met Hongarije overeenge-
komen om de eerste personenwa-
genfabriek van dat land te bouwen.
Gisterenmaakte Suzuki bekend dat
zij samen met het Japanse handels-
concern C. Itoh, een Hongaars con-

sortium, en de Wereldbank bij de
stad Esztergom ten noorden van
Boedapest voor f 260 miljoen een fa-
briek gaat bouwen.
De fabriek moet in 1992 draaien. In
het begin zullen er 15.000 auto's van
het model Swiftworden geprodu-
ceerd. Na driejaar moet de produk-
tie 50.000 auto's per jaar bedragen.
Op de lange duur wordt een pro-
duktievan 100.000 per jaarvoorzien.
De fabriek zal werk bieden aan 1100
mensen. Twaalf maanden na het be-
ginvan de produktie zal de helft van
de onderdelen uit Hongarije komen.
Uiteindelijk zal dat zeventig pro-
cent zijn.

economie.

weekstaat
"""poenen guldens) verschil

t.o.v.
AcTIVAGoud ö Jan 2 JanBijz tr»ta.- 27.608,2

"eserva^ . 1-479-2 -2.°Ecu's Psitle ln IMF '345,2 -1.8
V0 10.388.4 -370.7C^genmgoud/
V*rsch!«. 18.634.5 +120,7
c°uran", Wen 'ekenmg.
Pa Pl " .. 3.764,4 1.549.8Belenï'" d'scun"> 465-2Gulden j 8.663.8 +6.763.3Bele.' ivorde''"<Ben 15.522,8 +4.802,8

erlandse munten) 1.218,7 +30,1

t^SSIVAScw'- J,'ttt!n m omloop 35.621,5 . -544,6
Banken », 5.268,3 +5.268.3
Andere "Nederland 9-' *■*Banken gÜzctenen 73-5 -35-2Ander,? bu'tl!nland 28,9 -18,4
V<TrDl,,.v,?Ct"lÉ>c'2eU,nen 113-* +25,4
Kasrél ngen 'n guldens 5.493,2 +5.237,7
Va»pu cl7ereken'ngen 6.078,4
«eld ,lngen ln vreemd
legenui 513,2 -2,1
bgj arde toegewezen

*£ïriegSreehten IMF '-328,7 -1.8toJd ermgT3verschillen

n 25.156.8 -284.9
Ka Di,"rder">gsrekeniri(! 387,7Divert enreserves 2.040.6
T»aa a,lrckeningon 1.617.6 +174.8
'*aarv e" dl'viezen 59.313,2 -260,8
Dekk ,'lneonvenil>eli 18.634.5 +120,7'igspercentage 143.36 -19.16

f aan de staat van
"A miljoen zijn in de afgelo-"*n week verdwenen.

Vooral buiten de spitsuren meer reizigers vervoerd

Meer mensen namen trein
Van onze redactie economie

UTRECHT- De groei van het reizigersvervoer per spoor heeft
zich in 1989 onverkort voortgezet. De treinreizigers in Neder-
land legden vorig jaar 10,2 miljardkilometer af. Zij reisden bo-
vendien relatief meer buiten de spitsuren dan in de jaren daar-
voor. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die de NS-directie giste-
ren heeft bekendgemaakt. Over het goederenvervoer waren op
de traditionele nieuwjaarsontvangst aanzienlijk minder gun-
stige cijfers te melden.

Het aantal gereisdekilometers nam
in 1989 toe met 5,5 procent. De groei
had nog zon 250 miljoen reizigers-
kilometers groter kunnen zijn, als
de jaarkaartvoor studenten volgens

planning op 1 september 1989 was
ingevoerd. Maar dat werd uitgesteld
door de kabinetscrisis. Ook de op-
brengsten van het reizigersvervoer
stegen. 66 miljoen gulden meer dan

in het jaar daarvoor.
Niet zonder trots meldde NS dat het
bedrijf erin is geslaagd een deel van
het reizigersaanbod te verschuiven
naar de uren buiten de ochtend-
spits. Het aantal reizigers in de spits
bleef ongeveer gelijk, terwijl de to-
tale hoeveelheid gereisde kilome-
ters steeg. „Dit laat geen andere
conclusie toe dan dat veel reiziger
op rustiger reisuren de trein ne-
men", aldus NS.

Rail 21
Om de vaart in de groei te houden
en de versnelde invoering van het
NS-plan Rail 21 (18 miljard reizi-
gerskilometers in 2005) mogelijk te
maken, willen de Spoorwegen de
komende jaren fors investeren in
materieel en infrastructuur. Tot
1994 zal het bedrijf dertig projecten
starten die de rail-infrastructuur
moeten verbeteren en uitbreiden.
Ze bevindenzich vooral in de Rand-
stad, waar zich de grootste proble-
men voordoen. Totale kosten: 3,7
miljard gulden.

Ook voor papieren bv's
blijft inschrijving in

Handelsregister plicht
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Hoge Raad heeft
bepaald dat ook vennootschappen
zonder professionele organisatie en
zonder personeel ingeschreven
moeten zijn in het Handelsregister.
Eerder had het kantongerecht en in
beroep de rechtbank bepaald dat dit
soort bedrijven niet langer inge-
schreven hoefden te zijn. Afhanke-
lijk van het vermogen van de ven-
nootschap kan dat per jaar duizen-
den guldens schelen. Volgens
P. Geilen, chef de buro van het
Maastrichtse Handelsregister, zouzon tien procent van de bij de Ka-
mers van Koophandel ingeschreven
bedrijven aanspraak hebben kun-
nen maken op vrijstelling als de
Hoge Raad het vonnis van de recht-
bank en kantongerecht zou hebben
gevolgd.

Het overgrote deel van dit soort
vennootschappen zijn bedoeld als
pensioenvoorziening voor zelfstan-
dige ondernemers, dus beleggings-
maatschappijen. Een jaar of wat ge-
leden bepleitte een aantal van deze
beleggingsfirma's met succes dat
deze bvs geen 'echte', maar 'lege'
bedrijven waren. Zij hebben im-
mers geen personeel, noch een pro-
fessionele organisatie, maar bestaan
alleen op papier.
Die uitspraak betekende dat de wet-
telijke verplichting tot inschrijving
in het Handelsregister verviel. Dat
is interessant omdat de kosten van
inschrijving in het Handelsregister
flink kunnen oplopen. Afhankelijk

van het vermogen van de onderne-
ming kan dat zelfs oplopen tot
24.000 gulden per jaar.
De Hoge Raad heeft nu onlangs be-
paald dat deze papieren bvs geen
'lege' bvs zijn. Dat zijn volgens het
hoogste rechtsorgaan alleen die
vennootschappijen, die in het ge-
heel geen bezittingen en dus geen
activiteiten (meer) ontplooien. Be-
leggingsfirma's vallen daar niet on-
der met als gevolg dat zij wel inge-
schreven moeten zijn.

Uitbreiding
Ook het rijtuigen- en locomotieven-
park van NS behoeft uitbreidingom
de groei bij te kunnen houden. Er is
een bedrag van 2 miljard gulden
mee gemoeid.

Het goederenvervoer doet het al ge-
ruime tijd minder goed dan het rei-
zigersvervoer. In 1989 vervoerden
de goederentreinen 2,2procent min-
der dan in 1988.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 9-1-1990 om14.00 uur bij de fa, Drijfhout, alles in 'kg:
Goud: onbewerkt f 24.310-1 24.810-, 'vorige ’ 24.390-/ 24.890: bewerkt ver- ,
koop ’ 26.410, vorige ) 26.490 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280-/350 vorige '’ 285/ 355; bewerkt verkoop / 390 la- ,
ten. vorige / 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,83 1.95
austr.dollar 1,42 1,54
belg.frank (100) 5,21 5,51 'canad.dollar 1,57 1,68 ,
deense kroon (100) 27,60 30
duitse mark (100) 110,40 114,40 »
engelse pond 2,99 3,2-1
finse mark (100) 45.80 48.30
franse frank (100) 31,50 34.25
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,84 3,04
ital.lire (10.000) 14,00 15 70
jap.yen(10.000) 126,00 132,00
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0020
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1,19 1^37
spaanse pes. (100) 1,63 179
zweedse kr. (100) 29,30 31,80
zwits.fr. (100) 121.00 125.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.89575-1.89825antill.gulden 1,0450-1,0750
austr.dollar 1.4860-1,4960
belg.frank (100) 5,3755-5,3805
canad.dollar 1.63175-1,63425
deensekroon (100) 29,055-29,105
duitse mark (100) 112,860-112,910
engelse pond 3,1315-3.1365franse frank (100) 33,080-33,130
griekse dr. (100) 1.1600-12600hongk.dollar (100) 24,1750-24,4250
ierse pond 2,9700-2.9800
ital.lire (10.000) 15,070-15 120jap.yen (10.000) 130.60-130.70
nwzeel.dollar 1,1410-1,1510
noorse kroon (100) 29,055-29.105
oostenr.sch. (100) 16,0450-16,0550
saudi ar.ryal (100) 50.4750-50 7250spaanse pes. (100) 1,7240-1,7340
sunn.gulden 1,0430-1,0830
zweedse kr. (100) 30,805-30.855
zwits.frank (100) 124.035-124,085ecu- 2.2860-2,2910

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 200,30 202,10
id excl.kon.olie 194,70 197,30
internationals 203,40 204,00
lokale ondernem. 198,40 201.10
id financieel 151,10 153,20
id niet-financ. 245.60 248.80
€BS-Herbeleggingsindex ( 1983=100)
algemeen 261,10 263,50
id excl.kon.olie 242.00 245,30
internationals 274,70 276.30lokale ondernem. 245,40 248.70id financieel 196,80 19970
id niet-financ. 293,50 297,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 117,00 118,90
internation 118.00 119,10
lokaal 116,80 118.80
fin.instell 110.80 112.60
alg. banken 107,80 109,30
verzekering 114.50 116,50
niet-financ 118,70 120.70industrie 117,50 119,80
transp opsl 127.60 128,90

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonischavondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-de dag):
Akzo 137,50-137,80(138,00)
Kon. Olie 143.00-144,60(144,60)
Philips 46,30-46,70 (46,70)
Unilever 159.50-160.90(160,90)
KLM 47,50 (47.50)

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 2792.88 1179.77 225 73 1037.28
Hoogst 2810.79 1195.59 226.74 1045 69
Laagst 2760.03 1163.76 223.21 1024.64
Slot 2766.00 1176.21 223.78 1029.40
Winst .28.37 .2.13 -1.89 -7.79--verlies

slotkoersen/optlebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k

AEGON 113,80 115,00
Ahold 131,00 132,10
Akzo 137,60 138,00
A.B.N. 40,30 40,60
Alrenta 158,50 158,10
Amev 61,50 63,10
Amro-Bank 80,80 81,60
Bols 175,50 176,20
Borsumij W. 73,70 74,50
Buhrm.Tet. 66,80 67 80
C.S.M.eert. 77,70 78,50
DAF 39,30 40,30
Dordt.Petr. 132,40 132,50
DSM 115,30 116,30
Elsevier 79,30 82,50
Fokker eert. 40,30 41,70
Gist-Broc. c. 30,50 30,50
Heineken 125,80 128,90
Hoogovens 79,60 80,40
Hunter Dougl. 106,00 107,50
Int.Müller 102,00 105,40
KBB eert. 78,50 79,00
KLM " 47,30 47,50
Kon.Ned.Pap. 51.60 52.00Kon. Olie 144,40 144,60
Nat. Nederl. 74,10 75,40
NMB Postbank 49,90 51,00
Nedlloyd 88,80 89^90
Nijv. Cate 89.50 93,20
Océ-v.d.Gr. 269,00 276,00
Pakhoed Hold. 149,50 150,70
Philips 45,70 46.70
Robeco 106,50 107,30
Rodamco 79,00 78,30
Rolinco 104,90 105,80
Rorento 59.20 59,10
Stork VMF 48,00 48,90
Unilever 159.10 160,90
Ver.BezitVNU 107,00 111,50
VOC 34,40 35,10
Wessanen 62,50 63,30
Wolters-Kluwer 45,50 45,90

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 67,80 68,50
ACF-Holding 36,50 38,00
Ahrend Gr. c 258,00 268,00
Air Holland 31,90 31,90
Alg.Bank.Ned 41,30 41,70ABN (div'9o) 39,50 39,50Asd Opt. Tr. 18,00 18,40
Asd Rubber 5,60 5.80
Ant. Verff. 490.00
Atag Hold c 106,00 106.00
Aut.lnd.R'dam 96,00 96,00
BAM Groep 105,00 102,00a
Batenburg 84.00 84.00
Beers 141.00 140,00
Begemann 126,00 126,00
Belindo 360,50 360,50
Berkei's P. 6,20 6,20
Blyd.-Will. 29,40 29,90
Boer De, Kon. 323,00 320,00
de Boer Winkelbedr. 64,30 64.5(1
Boskalis W. 13,70 13,60
Boskalis pr 13,15 13,20Braat Beheer 46.50 47 00

Breevast 18,20 18,20
Burgman-H. 3420,00 342000
Calé-Delft pr 865,00 86500
Calvé-Delft c 1042,00 1053,00
Center Parcs 60,50 60 20
Centr.Suiker 77.00 77,60 'Chamotte Unie 8,30 7 80
Cindu-Key 190,00 190,00
Claimindo 351,00 354 00
Content Beheer 19,80 2150
Cred.LßN 60,00 60.00
Crown v.G.c 98,50 99,00
Desseaux 259,00 255,00
Dorp-Groep 34,00 36,20
Econosto 345,00 343 00
EMBA 127,00 127 00
Enraf-N.c. 68,50 69 00
Erikshold. 112.80 114,20
Flexovit Int. 98,00 98,00
Frans Maas c. 101,50 103,00
Furness 128.00 130*00
Gamma Holding 82,50 85,00
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 29,20 29,30
Geveke 43,20 44 60
Giessen-de N. 232.00 233 00
Goudsmit Ed. 360,00 366,00
Grasso's Kon. 116,50 116,60
Grolsch - 137,001'
GTI-Holding 207,00 209,50
Hagemeyer 117,50 116,00
]dem'/2div.'B9 112,00 11200
HAL Trust B 14,00 B9ÜHAL Trust Unit 13,90 1380
HB.G. 210,00 209,00
HCS Techn 14,70 15 30
Hein Hold 108,00 109,00
Hoek's Mach. 205,00 206 00
Heineken Hld 108,00 10900
HollSea S. 1,21 119
Holl. Kloos 475.00 475'ü0
Hoop Elfbk. 8.20 8,90
Hunter D.pr. 4,75 e 495
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,60 37,00
Industr. My 221,00 221,00
Infótheek 28,50 29 00
Ing.Bur.Kondor 603,50 605,00
Kas-Ass. 48,90 49,10
Kempen Holding 17,10 17,30
Kiene's Suik. 1400,00 1400 00
KBB 78,50 78,70
Kon.Sphinx 125.20 123.00
Koppelpoort H. 300,00 305,00
Krasnapolsky 208,00 208,00
Landré & Gl. 59.20 63,00
Macintosh 41,00 42,00
Maxwell Petr. 687.00 687,00
Medicopharma 69,00 69,00
Meha Int. 5,70 5,70
MHVAmsterdam 18,70 18,70
Moeara Enim 1190,00 1210 00
M.Enim 08-cert 15800,00 15800.00
Moolen en Co 29.50 2990
Mulder Bosk. 73.00
Multihouse ' 8,50 8,40Mynbouwk. W. 4,22 ifi.üü
Naeff 300,00
NAGRON 48,40 48.00

NIB 650,00 652.00
NBM-Amstelland 20,70 21,00
NEDAP 408,00 410,00
NKFHold.cert. 312,00 314,00
Ned.Part.Mij 42.00 42.40
Ned.Springst. 10000.00 10000.00a
Nont 1124,00 1134,00
Nutricia gb 74,00 76,00
Nutricia vb 85,00 86.30
Oldelft Groepc 194,00 195.00
Omnium Europe 14.70 a 14,30a
Orco Bank c. 65,00 65,50
OTRA 179,00 180,50
Palthe 77.50 77.50
Philips div.'9o 44,20 45,30
Pirelli Tyre 37,00 37,00
Polygram 32.20 32.50
Polynorm 104,30 104,40
Porcel. Fles 192,00 192,00
Ravast 47,80 47,80
Reesink 75.00 75,30
Riva 54,00 54,00
Riva (eert.) 54,00 53,70
Samas Groep 68.70 69,30
Sarakreek 30,50 30,50
Schuitema 1415.00 1410.00
Schuttersv. 163,00 167,00b
Smit Intern. 53,30 53,20
St.Bankiers c 22.30 21,90
Stad Rotterdam c 46,80 -47,70
Telegraaf De 83,00 85,40
Text.Twenthe 330,00 330,00
Tulip Comp. 38.60 38.80
Tw.Kabel Hold 148,00 150,50
Übbink 85,10 85,50
Union Fiets. 22,50 23,20
Ver.Glasfabr. 351.00 351.00
Verto 60,50 60,50
Volker Stev. 69,50 69,00
Volmac Softw. 51,10 51,00
Vredestein 23,80 23 60
VRG-Groep 65,20 64,00
Wegener Tyl 190,00 191,00
West Invest 24,80 24,50
West Invest e 90,00 Bo]oOa
Wolters Kluwer 181.00 184 00
Wyers 49,00 50,00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38,00 37 80
ABN Aand.f. 78,50 77 70
ABN Beleg.f 57,70 58^40ALBEFO 53,10 53,10
AldollarßFs . 22,00 22.00
Alg.Fondsenb. 240,00 241,00
AllianceFd 12,10 12.10
Am ba 48,60 48,60
America Fund 309,00 311,00
AmroA.inF. 91,30 91,00
Amro Neth.F. 77,60 78,60
Amro Eur.F. 76,00 76.00Amro Obl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 82.20 81,50
AsianTigersFd 63,60 63,30
AsianSelFund 48,00 47,00
Bemco Austr. 56.50 56.50Berendaal 115,00 114,50
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 110,50 111,50
Buizerdlaan 42.50 42,50

CLN Obl.Waardef 100,50 100.50Delta Lloyd 43,50 43,50DP Am. Gr.K. 26.20 26.40
Dp Energy.Res. 48.00 48,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62,40 62.30
Eurinvest(l) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 13,50 a 13,00aEOEDuStInF. 311.00 313,00
EurGrFund 59,60 60,50
Hend.Eur.Gr.F. 214,50 215.00Henderson Spirit 73.30 72,70Holland Fund 75,30 7560
Holl.Obl.Fonds 114,50 115,00
Holl.Pac.F. H7.00 117,00
Interbonds 550,00 550,00
Intereff.soo 50,80 50,70
Intereff.Warr. 379.00 378,30
Jade Fonds 183.50 182,10
Japan Fund 34,60 34.80Japan Rot. Fund yenl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 99,50 99,30
MX Int.Vent. 59,00 60,00Nat.Res.Fund 1520,00 1525,00
NedufoA 138,00 138.00Nedufo B 138,00 138,00
NMBDuteh Fund 41,50 41 60
NMB Global F. 50,20 50 20
NMB Oblig.F. 34,40 34,60NMBRente F. 102,60 102 60NMB Vast Goed 38,30 38,10Obam, Belegg. 221,50 222.50OAMFRentef. 14.05 14,00
Orcur.Ned.p. 48,40 48,40
Pac Prop.Sec.f. 51,60 51,00Pierson Rente 99,80 99,80Prosp.lnt.High.lnc 7,00 7,00Rabo Obl.inv.f 75,00 75i00Rabo Obl.div.f. 48,30 48 30
Rabo Onr.g.f 85,00 85,00
Rentalent Bel. 135,10 135,00
RentotaalNV 31,00 31,00
RG groen 50,30 50,10
RG blauw 50,10 49,80
RGgeel 50,10 49 70
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,00 94,00
Sci/Tech 17,80 17,80
Technology F. 18,50 18,50
Tokyo Pac. H. 289,50 288,00
Trans Eur.F. 83,10 83,90
Transpac.F. 540,00 525,00
Uni-Invest 134,50 134,50
Unico Inv.F. 80.70 80,70
Unifonds 36,10 37 00
VWN 59,20 59.20
Vast Ned 90.00 126,90
Venture F.N. 46,50 46 00a
VIB NV 85,90 85,90
VSB Mix Fund 51,60 5150
WBO Int. 76,50 76.50
Wereldhave NV 211,50 211,20
Yen Value Fund 94,50 93,00

Buitenlandse obligaties
83/«EEG84(l) 99,40 99.80
3/2 EngWarL 35,00 35,30
5%, EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 37,00 37,00
Amer. Brands 70.40 68,40
Amer. Expres 34.50 34,25
Am.Tel.fc Tel. 44,60 45,70
Ameritech 64,50 64,80
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 32.20 32,10
Atl.Richf 108,20 108.70
BAT Industr. 8,35 8,40
Beil Atlantic 106,80 107,70
BellCanEnterpr 45,30 45,20
Bel!Res.Adlr 0,20 b 0,35 b
BeU South 55.60
BET Public 2,60
Bethl. Steel 18,60 19.10
Boeing Comp. 61,80 62.40
CDL Holels Int. 0.96 0,96
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 19,00 18,70
Citicorp. 28,70 28,40
Colgate-Palm. 62,00 61,00
Comm. Edison 37,30 37,10
Comp.Gen.El. 523,00 523,00
Control Data 18.00 17,70
Dai-IchiYen 3160,00 3160,00
Dow Chemical 73,00 72 70
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 42,80 43 00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155|00
Exxon Corp. 48 80
First Pac.HKs uo
Fluor Corp. 38,50 aFord Motor 45,50 44,80
Gen. Electric 65,20 66,00
Gen. Motors 43,50 43,60
Gillette 47,50 48,50 *Goodyear 45,00 44,75
Grace & Co. 32,00
Honeywell 86,50 87.20
Int.Bus.Mach. 100,60 101,00
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56,40
ITT Corp. 57,60 57.00
K.Benson ® 5172,00
Litton Ind. 79,60 80,50
Lockheed 41,00 41,00
Minnesota Mining 80,50 82,50
Mitsub.Elect. 1150.00
Mobil Oil 59,60 60.10
Morgan $ 43,80 43.75
News Corp Auss 14,70 14,50
Nynex 87,60 88.50
Occ.Petr.Corp 29,50 29,70
Pac. Telesis 49,20 49,00
P.& 0. ® 7,00 7,00
Pepsico 62,00 62,75
Phihp Morris C. 40,00 40,40
Phill. Petr. 24,40 24,60
Polaroid 45.10 46,70
Privatb Dkr 298,00 299,00
Quaker Oats 56,50
St.Gobin Ffr 650,00 640,00
Saralee 32,50
Sehlumberger 47,30 47,40
Sears Roebuck 39,00 39,00
Sony (yen) 36,60 37,00

Southw. Beil 59,30 60,20
Suzuki (yen) 1020.00
Tandy Corp. 39,40 39,25
Texaco 56,75 57,20
Texas Instr. 35.50 35.70The Coastal C. 30,70 30 70
T.I.P Eur. 1,78 1.78ToshibaCorp. 1260,00 1240,00
Union Carbide 24.25Union Pacific 78,00 78.50Umsys 15,60 15,60
USX Corp 36,50 37,00
US West 77.20 77,10
WarnerLamb. 116,90
Westinghouse 73.50 74,50
Woolworth 64,70 64,75
Xerox Corp. 58,50 58.00
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46.00 45.00
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 86,00 85,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 206,00 205,00
Boeing Corp. 115,00 115.00Can. Pacific 42.00 41,00Chevron Corp. 130,00
Chrysler 37,50 37,50C'ticorp. 54,00 52,00
Colgate-Palm. 118,00 116,00
Control Data 31,00 29,00Dow Chemical 135,50 133.00
Eastman Kodak 80,50 8100Exxon Corp. 92,00 92,00Fluor Corp. 66,00
Gen. Electric 124,00 122,80
Gen. Motors 82,00 83,00
Gillette 91,00 90,00
Goodyear 88.00 84,00
'nco 50,00 48,00
I-B.M. 194,00 183,00
Int Flavors 131,50
ITT Corp. 119.00
Kroger 26.00 27,00
Lockheed 77,00 76 00
Merck& Co. 147.50 146,00
Minn.Min. 153,00 155,00
Pepsi Co. 117,00 116,00
Philip Morris C. 77,00 79 00Phill. Petr. 45,50 44.50
Polaroid 80.00 81.50Procter &G. 270,00 127,50
Quaker Oats 105.00Sehlumberger 90.50 87,50
Sears Roebuck 74,00 73,00
Shell Canada 67,50 66,50
Tandy Corp. 73,00 71.50Texas Instr. 68,00 66.00
Union Pacific 148,00 148.00Unisys Corp 33,00 b 38,00 b
USX Corp 68,00 68.00Varity Corp 3,15
Westinghouse 139,00 139,50
Woolworth 121,50 120,00
Xerox Corp 103,00 101,00

Euro-obligaties & conv.
10'4 Aegon 85 101,80 101,80

Aegon warr 11.90 11,90

102 ABN 87 95.10 95,10
13Amev 85 96.75 96,75
10Amev85 103.00 103,00
11Amev 86 95,00 95,00
14',4Amr087 100,00
10% Amro 86 95.00 95.00
10 Amro 87 94,00 94.00
5% Amro 86 95,00 95.00
Amro Bank wr 22.00 22.50
Amrozw 86 72.65 73,00
.9 BMH ecu 85-92 96.00 96^00
7 BMH 87 96,00 96,00
lO'-sEEG-ecu 84 100.75 100,75
93<E18-ecuBs 98,10 98 1012'a HIAirl.F 95.00 95 00
12 NIB(B) 85-90 100,00 100,00
111-. NGU 83 100.75 100.75
10 NGU 83 , 100.00 100.002'iNMBPb.B6 85.25 85.25
NMB Postb.war. 79.50 80.00

Bü48ü4 Phil. 86 99,50 99,50
6*4 Phil.B3 98,50 98,50
11 Rabo 83 102,00 10
9Rabo 85 99,40 99.40
7 Rabo 84 101,00 101,00 "

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10 5,20
Bredero aand. 27,00 28,00
Bredero eert. 27.20 27,00
11 Bredero 21,60 23 00
LTV Corp. 1.40 1,30
5Nederh. 68-78 22.50 22.50
RSV. eert 1,15 1.14
7' b RSV 69 86,001' 85.00 b
Parallelmarkt
Alanheri 28.10 29.00
Berghuizer 43,50 46,50
BesouwVanc. 51,00 51,00
CBI Bann Oc.yen 2120,00
Comm.Obl.F.l 100.40 100.50
Comm.Obl.F.2 100.20 100,10
Comm.Obl.F.3 100.60 100.60'
De Drie Electr. 37.20 37.501
Dico Intern. 114.10 115,50
DOCdata 20.10 21,00
Ehco-KLM Kl. 38,50 38,50
E&LBelegg.l 77,30 77,10
E&LBelegg.2 76.30 76.10
E&L Belegg.3 77,2(1 77.10
Free Rec.Sh. 32,30 32,30
Geld.Pap.c. 74.00 73.00
Gouda Vuurv c 99,70 99,00
Groenendijk 37,00 38,00
Grontmij c. 205.00 206,00
HCA Holding 48,20 48,40
Hes Beheer 217,00 217,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.80 f 3,70
Interview Eur. 8.40 8.50
Inv. Mij Ned. 56.00 56.00
KuehnetHeitz 50,10 50,70
LCI Cump.Gr. 80,00 e 80,50
Melle 306.00 306,00
Nedschroef 126,001' 126,00
Neways Elec. 10.10 10.50
NOG Bel.fonds 32.00 32.00

pan pacific 10.90 10 90
Ple M«i. 10,80 10,60Poolgarant 9,90 9,90
Simac Tech. 17,00 1800 eShgro Beh. 48.50 49.00Verkade Kon. 270.50 266.00VHS Onr. Goed 18.00 17 70Weweler 106,00 106^40
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s k
abn c jan 40,00 257 0.60
akzo c jan 140,00 411 0.90 1.00
amev c jan . 60,00 380 1.80 3.20
amro c apr 85,00 242 1,90 2,50
amro c jul 90.00 269 1.50 b 1.70
amro p jul 70.00 250 1.50a 1,00
d'fl p dcc 180,00 916 4.00 4.00
dsm c jan 115,00 363 1.50
dsm p apr 115,00 290 5.30 4.60
els c jan 80,00 497 0,50 2,70
els c jan 85.00 1050 0,10 0,60
els c apr 80,00 434 3,70 b 5,50
els c apr 85.00 687 1.30 2,60
coc c jan 295.00 532 4.50 6.50
coc c jan 300,00 365 1,90 b 3.60
coc c jan 305,00 329 0,70 1.50
coc p jan 295.00 643 2.50 1.10
coc p jan 300,00 380 5.00 2.60
coc p leb 300.00 338 7.70 5.20
hein c jan 130,00 349 0,40 1,50b
hoog c jan 80,00 433 1.30
hoog c jan 85,00 310" 0,60 0.50
hoog c apr 85,00 519 3.70 4,20
hoog c apr 90,00 872 2,30 2.70a
hoog p apr 80,00 369 5.00 4,20
kim c jan 55,00 239 0.10 0,10
nlb c aug 100,00 300 1,05 a 0.80
natn c jan 70.00 413 4.20 5.30
natn c jan 75,00 468 0.70 1.20a
natn c apr 75.00 533 3.20 4,30a
natn c apr 80,00 300 1.30 1,90
natn c jul 75,00 236 4,70 5,20
obl c aug 92.50 325 1,35 1.40
phil c jan 45.00 541 1,40
phil c jan 47,50 738 0,30
phil c jan 50.00 795 0.10
phü c apr 47.50 231 2.40
phil c apr 50.00 824 1,40 1,70
phil c 093 30.00 405 20,40 21,30
phil p apr 45,00 323 2.60 2.10
phil p apr 50,00 245 5,70 5,10b
phil p 093 30.00 342 1,80 1.70
olie c jan 140,00 317 4,80 b 5.50
olie c jan 150.00 323 0.30 b
olie c apr 145,00 435 6.00 6,50
uhe c apr 160,00 309 1,80 1,60
olie c okt 105.00 414 41.80 42.50
unil c jan 160.00 243 1.90 2.60
unil p apr 150,00 481 2.20 1,80

a laten g=bieden+eiHli«.
b bieden h= laten+e«-div.
c=e«-claim k gedaanth
d—ex-dividend I=gedaan+g
e- gedaan t bieden rk=slotkoers vorige dag
f - gedaan + laten sk^slotkoers gisteren

Duik in wegdek

" Bij het repareren van de kabels van een verkeerslichten-
installatie in de Amerikaanse stad Indianapolis moest
deze monteur een wel heel vreemde houding aannemen.

Woensdag 10 januari 1990 "5f Hmburgs dagblad"

(ADVERTENTIE)
" "

Verhoging opslag debetrente

In verband met de ontwikkeling
van de tarieven op de geldmarkt
is de opslag op de debetrente
voor kredieten in rekening-courant
met ingang van 6 januari 1990
verhoogd van 0,5% naarl%.

spaarbank limburg s
pancratiusbank

1 beurs van amsterdam
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<3piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters mei een woord in
hoofdletters Mmimum-hpogte: 10 millimeter Prijs per
millimelerhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm Onroerend-
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie
Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12 00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Vermist/Gevonden

Omgeving Lahrhof Haagsit-
tard Park. Cyprische KATER
witte borst, witte poten.
Tegen beloning terug bezor-
gen. Tel. 04490-29542.

Verloren zaterdag j.l. in de
Rukkerweg te Heerlen,
mapje met PASFOTO'S, te-
gen bel. terug te bezorg.
045-417593.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Nette HULP In de huishou-
ding biedt zich aan voor 15
uur p.wk. Centrum Kerkrade
Br.o.nr. B-3229 L.D.. Post-
bus 3100, 6401 DP, Heerlen
VROUW biedt zich aan voor
hulp in de huish. Tel. 045-
-326430.

Personeel gevraagd

Asito schoonmaak en onderhoud
vraagt enthousiaste

schoonmaakmedewerkers(sters)
Om in de ochtend- middag- of avonduren schoonmaak-
werkzaamheden te verrichten voor objecten in Heerlen/

Geleen/Sittard kerkrade Hoensbroek,Brunssum e.o.
Interesse? Bel dan vandaag nog tussen 08.30-17.00 uur

Tel. 043-472047
Asito Heerlen B.V. Bilserbaan 19a, 6217 JD Maastricht.

Limburgs Dagblad
vraagt aktieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard

Voor meer informatie over de aard van het werk, de duurvan de bezorgroute en de hoogte van verdiensten en
extra's kunt u tijdens kantooruren even langskomen of

bellen.
Baandert 16, Sittard, tel. 04490-15577.

Golden Tulip Hotel
Zuid Limburg Epen

vraagt voor in diensttreding per medio februari:
'Leerling restaurant kok m/v

leeftijd 18-21 jaar
Erv. restaurantmedewerker m/v

leeftijd tot 30 jaar.
Bovengenoemde funkties zijn op basis van een jaarbetrek-
king met een werkweek van 38 uur. Eveneens bestaat demogelijkh. om opgenomen te worderrin ons pensioenfonds
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-

teur, P. Helleman, Julianastraat 23A, 6285 AH, Epen.
Telefoon 04455-1818

47jK Golden Tulip Zuid Limburg
Julianastraat 23a, 6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818, Mcx 5673)

Gevraagd
Nette pompbediende M/V

die van aanpakken weet, op part-time basis, moet zo weldoor de week als in het weekend kunnen werken.
Min. leeftijd 18 jaar, melden bij dhr. Maas.

Tankstation Loven, Palemigerboord 401 Heerlen.
Restaurant Stap-ln Heerlen vraagt part-time/full-time

Serveerster
tevens ambitieuze leerling kok of iemand die er voor

opgeleid wil worden. Leeftijd voor beide functies pim. 18 jr.
Solliciteren na telef. afspraak 045-714344.

Voor Heerlerbaan zoeken wij:
Serieuze Bezorgers/sters

Melden bij: Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf. Tel. 045-311782

Zoekt u een zelfstandige en verantwoordelijke baan en
woont u in Heerlen of direkte omgeving?

Wij hebben nog plaats voor:
Rioleringsmonteurs

Functie-eisen:
* Opl. LTS-niveau

* Leeftijd ca. 18-30 jaar
" In bezit van groot rijbewijs (geen chauffeurdipl.)

Sollicitaties zowel schriftelijk als telefonisch kunt u richtenaan: Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken.
T.a.v. Mw. H. Jonkers-van der Velden, Koevoortseweg 2

5281 SC Boxtel. Tel. 04116-84355.

Metselaars
gevraagd voor Nederland en Duitsland.

Nederlandse voorzieningen.
B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.

Garage Wolters
vraagt met spoed wegens uitbreiding
All-round automonteur

met vereiste diploma's,
Ervaren autoverkoper

met ervaring en diploma's
Ervaren autopoetser

Tevens auto-monteur met APK-diploma.
Heerlenerweg 39, Sittard. Tel. 04490-20303.

Dactylo Uitzendburo zoekt
werktalent!

Zin in een baan
met toekomst-

perspektieven?
Voor een bestelbedrijf in de
omgeving van Roermond
zijn wij op zoek naar 20 kan-
didaten die bij voorkeur een
opleiding LTS-metaal heb-
ben gevolgd, een opleiding
op gelijkwaardig nivo of eni-
ge werkervaring hebben op-
gedaan en in 3-ploegen-
diensten willen gaan wer-
ken. Deze full-time banen
bieden naast goede ver-
diensten prima toekomst-
mogelijkheden. Eigen ver-
voer is een pré. Interesse?
Bel dan direkt Dactylo Uit-
zendburo in Sittard, Rijks-
weg Zuid, 04490-14190.
Beek, Stationsstraat 9,
04490-74404 of Kerkrade/
Eygelshoven, Veldhofstraat
111, 045-352059.

Wegens enorme drukte
meisjes gevr.
voor de middag- en of

avonduren. Intern mogelijk.
Openingstijden van maand,
tm vrijd. van 14.00 tot 2.00

uur. Zeer goede verdiensten
Tel. 04755-1854.

Info tijdens openingstijden.
TELEFONISTE gevr. voor
goedlopend privéhuis te
Kerkrade. 045-425100/
04490-23203.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soli.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Dringend MEISJES gezocht
voor privéhuis met garantie
Tel. 045-462805.
Rest. Wilhelminatoren
BOKKERIJDER B.V. Drie-
landenpunt Vaals, vraagt
chef-kok, 2e rest. kok, leerl.
kok, kelners/serv., buffet-
bed. m/v. Aanmelden na tel.
afspraak. 04454-1569.
Voor langdurige projecten
door geheel nederland zoe-
ken wij: CONSTRUCTIE-
BANKWERKERS, pijpfitter.s
elektromonteurs, lassers.
Sollicitatie na tel. afspraak
Arno Dohmen Techniek B.V.
Stationsstr. 27, 6181 AD,
Elsloo. Tel. 04490-78870
Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
Weg. uitb. van ons team
zoekt Rest. De Postiljon
zelfst. werk. KOK c.g.
leerling-kok Tel. 045-
-712779
Ervaren slagerij-verkoop-
ster gevr. voor vrijdag en za-
terdag. SLAGERIJ Beckers,
Maastrichterlaan 11, Land-
graaf. Tel. 045-314429.

Voor ons nieuw te openen
contactburo zoeken wij nog
enkele INSCHRIJVINGEN.
Reacties aan Postbus 120,
6162 KR Geleen.
Club Paris zoekt nette BAR-
DAMES, werktijden in over-
leg. Tel. 04492-1873.
Bar Ma Cherie vraagt MEIS-
JES voor de avonduren.
Geopend v.a. 18.00-02.00
uur. Hellebroek 61, Nuth.
Tel. 045-241829.
Limburgs Steigerbouwbe-
drijf BV vraagt STEIGER-
BOUWERS, ervaring
vereist. Hofdwarseweg 1,
Geleen. Tel. 04490-42410.
Taxi- en groepsvervoer
CHAUFFEURS gevr. M/V.
Persoonlijk melden: Taxi Ed
Slangen & Zn., Puntelstr.
32A, Simpelveld. Tel. 045-
-444444.
Gevraagd zelfstandige
VERKOOPSTER: Full-time,
moet beslist ervaring heb-
ben. Echte Bakker Jos
Driessen. Rdr. Hoenstr. 59,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212706.
Goedlopend Privéhuis te
Kerkrade biedt plaats voor
leuk MEISJE. Garantieloon.
Tel. 045-425100 bgg
04490-23203.
Gevr. BAKKERSGEZEL m/v
met erv., geen nachtdienst.
Brood- en banketbakkerij P.
Scheeren, Dahliastr. 76,
Kerkrade-w. 045-412174
Ben je tussen de 18-20 jr.
en zoek je een baan voor
halve dagen? Wij vr. nog
een MEDEWERKSTER
v. 4 uur p.dag 045-352044
Erv. METSELAARS gevr.
Bouwbedrijf Baade. Tel.
04499-3885 na 19.00 uur.
WERKSTER gevr. 1 och-
tend per week. Tel. 045-
-351340, na 18.0Quur.
Gevr. GEZINSHULP voor
20 uur p.week, omg. Heer-
len, bij kind van 4 jr. Geen
zwartwerk, via AAW-rege-
ling. Tel. 045-741357.
Gevr. erv. elektroden LAS-
SERS en bankwerkerijzer-
werker. Inl. 04754-86745.
Esso Benzinestation
Langveld (grensovergang
Bocholtz) vraagt MEDE-
WERKER, 24 uur geopend.
Bellen tussen 14.00 en
16.00 uur. Tel. 045-441297.
Dan Fashion Weustenraad-
str. 112 Hoensbroek vraagt
voor direct gemotiveerde
MEDEWERKSTERS als
modinette's. Leeft. 17-21 jr.
Tevens thuiswerk voor erva-
ren confectie-naaisters. Tel
045-225890.
Ben je een net vriendelijk
meisje tussen 16 en 20 jr. en
zoek je een leuke baan, wij
zoeken iemand voor op de
MARKT voor ca. 40 uur p.w.
Heb je interesse bel dan
even voor een gesprek.
Pouliersbedrijf van
Kalsbeek-Soer, tel. 045-
-271072 of 04492-5260.

Onroerend goed te huur aangeboden

Goedlopende friture
Te huur in centrum van Waubach. Br.o.nr. B-3227.

Limburgs Dagblad, Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur woonk., slaapk.,
keuken, liefst studente of
werk, meisje. 045-725872.
Te h. in HEERLERHEIDE
geh. nieuw gestoff. zit/slpk.,
ondergebr. in Bungalow m.
gebr. v. keuk., douche, eig.
opgang, ’95,- p.w. all-in.
Inl. na 19 u. 045-223482.
KERKRADE te h. excl. bar/
club, topligging, geh. inger.,
borg vereist. 045-423265.
KERKRADE/Spekholzer-
-heide Industriestr. 23 te huur
v.a. 1.1.90 appartement,
lnd.: hal, wk., badk., 2 slp-
krs, gr. terras, berging.

’ 765,- excl. p.m. Huursubs.
mog. Info.: 04742-3362.

OG te koop
Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen Verkoop!
Geen Kosten.

HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
Groot BOEREN-woonhuis
te k. m. cv. te Munsterge-
leen, Houbeneindstr. 33. Inl.
tel. 04490-19215 Of 21461.

Bedrijfsruimte
Te huur OPSLAG bedrijfs-
ruimte 170 m2te Stem. Tel.
04498-58585.

Kamers
Te h. gemeub. ZITKAMER,
keuken met aparte slaapka-
mer en alle comfort. Dorps-
str. 34, Schinnen
Te h. 1 eenpersoons en 1 2
pers. kamer met eigen keuk.
eig. opgang, gebr. badk. en
wc, in centr. v. Heerlen.
045-721147 v. 8.00 tot
19.00 uur.
Gem. zit/slpk. m. eigen
kookgelegenh. v. nette pers.
v. Heerlen/Hoensbr. 045-
-415718/725053.
Gemeub. APPARTEMENT
te h. Pappersjans 42, Heer-
lerheide-Heerlen.
Gemeub. KAMERS te h.
Holtskuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
Gest. ZIT/SLAAPK., keuken
’360,- all-m. Akerstr. Nrd.
Hoensbroek. 045-221217.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeur-
en, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966,

Geldzaken

Meestal 4 uur later geld!
Leningen v.a. ’ 1.000, tot ’ 200.000,- mogelijk!!

Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en
deskundig advies van één van onze 95 ktedietadviseurs.

Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur laterover kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt

onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u
thuis

Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-
vies over uw mogelijkheden voor een passende lening. Bij
goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog

over uw geld beschikken.
Discreet:

Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever.
Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds en
zaterdags van negen tot vier uur.

Bel NKB 040-122020
Kredietbemiddelingsbedr. NKB, Hertogstr. 38, Eindhoven

Geldzaken

' SPAARBRIEFBEURS Eind-

' hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,

hoogste waarde, discreet,

" contant, gratis goed advies. voor daarna. Boschdijk 363.

Landbouw
3 ONDERDELENBANK.

' 04493-2715.
: Te k. gevr. AARDAPPELEN,

veldgewas. P. Meertens.

" Tel. 045-251414.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

) ;

Winkel & Kantoor

Fotocopieerapparaten
j Nieuw en gebruikt; 1/2 jaar garantie; vanaf ’ 350,-.

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

Auto's

Stationcars:
Sierra 1.8 CLkm.st. 5.0000 1989: Sierra 2.0 GL km.st. 63.000 veel extra's 1984
Kadett 1.6GLkm.st. 93.000 5-drs. 1985- Kadett 1.3S km.st. 70.000 5-drs 19853 Toyota Corolla 1.8 Diesel km.st. 60.000 1987

Autobedrijf Ad van Neer
3 Zandweg 160, Heerlen. 045-416023 (n. vroedvrouwensch)

/ Ingeruild op nieuwe Fiats
speciale prijzen, Fiat 127 sport 1982 ’ 4.900,-

Fiat 127 1050 1986 ’ 7.950,-
Panda vanaf 1982 ’ 3.950,--\ Fiat Uno vanaf 1985 ’ 7.950!--, Fiat Ritmo 60 CL 5-drs 5 versn 1986 ’ 8.900-

-\ Citroen AXI.OE 1988 ’ 12.900-
CitroénßX I.4RE 19837 7.900,-- Ford Fiesta 1.1 super 1983 ’ 7.950|-
Opel Ascona 1.3N1982 ’ 4.950--■ Volvo34oDL 1986 ’ 13.90o-

! Creusen Heerlen- Spoorsingel 50 045-724140

Knutselkoopjes
Volvo 240 DL '79 ’ 1.500,-
Skoda 120LS '84 ’2.900,-

Volvo 343 GLS '81 ’ 2.900,-
Honda Civic '79 ’ 900,-
Fiat Creusen Heerlen

Spoorsingel 50
045-724140

Te k. PEUGEOT 205 Rally
bwj. '89, 105 PK, vr.pr.

’ 22.500,-. Tel. 045-352387
VOLVO 740 GL turbo diesel
stationcar, november 1987.
Autobedrijf A. Klijn, de Kou-
men 7, Hoensbroek. 045-
-220055.

Honda CIVIC 1.3 Luxe, okt.
'85, aut., i.z.g.st., pr. vast
’14.500,-. Na 17.00 uur
045-219558.
Mitsubishi GALANT LPG
bwj. '82 nw. band. rem. kop.
pi. ’3.650,- 045-316940
MITSUBISHI Saporro, '83,
evt. mr. mog. Jul. v. Stol-
bergstr. 11, Schaesberg.
KADETT 13 LS, '87; Kadett
Sedan 13 LS '87 en '86; Ka-
dett 12 LS'B6 2x; Corsa 12S
'84, Corsa Luxe 12 S, '83;
Kadett 12 S '84 2x; VW Jetta
'80, Automobielbedrijf J.
Denneman, Raadhuisstr.
107, Hulsberg.
Opel KADETT 1.3 LS auto-
maat 4-drs., bwj. '85, nw.
mod. Mgr. Hanssenstr. 6,
Nieuwenhagen.
Opel REKORD 2.0 S, 4-drs.
bwj. '80, met trekh., APK tot
8-'9O, pr. ’3.250,-. Tel.
045-427207.
Te koop Opel ASCONA 19S
bwj. '78, APK. Tel. 045-
-420754.
OPEL Kadett 1.6 inj. 3-drs„
donkerbl. 14.000 km, juni
1988. Autobedrijf A. Klijn, de

Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
Opel KADETT 13 S aut.
’4.950,- '82; Kadett Diesel
'83, APK. Tel. 04499-3398.
Te k. OPEL manta 3-drs.
bwj. '79 met schade, pr.
’BOO,-. Tel. 045-271017.
Te k. Opel MANTA Hatch-
back 19 N bwj. '81, mr. mog.
Caumerweg 70, Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 2.0 au-
tom. bwj. '81 vr.pr. ’ 3.000,-
Caumerweg 38, Heerlen.
Te k. OPEL Ascona. bwj.
'82, 1.6 SR, LPG, ’5.750,-.
Tel. 045-416239.
Te k. PEUGEOT 205 accent
bwj. okt.'B6, tel. 045-457961
PEUGEOT 305, 1980, APK,
’1.250,-. Tel. 045-243409
PEUGEOT 309 GR, grijs-
mett. 1986, Autobedrijf A.
Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.

13 GRATIS STROOPWAFELS I
sf» *jMS*»»--ïij?;' t'v-V'- ""' 'V**ScZ~*-.~ % y. ■■„ Verrukkelijke stroopwafels. I

1 X" * ; Bereid met deromigste roomboter. 11 1
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VERWENWINKEL

Elke dag is een verwendagbij Jamin.
Auto Landgraaf
biedt aan kijk en vergelijk:
Opel Senator 3.0i43.000

km. '88; BMW 524 TD
autom. '86; Daihatsu Chara-
de Van diesel '88; Daihatsu

charade Van diesel '87;
Ford Escort XR3i m. ABS
'86; Ford Orion 1.6 diesel

Bravo '88; Ford Escort 1.4
CL Bravo 25.000 km. '87;
Ford Scorpio 2.0 GL '86;
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
open dak '87; Ford Sierra
1.6 laser 5-drs. '86; Ford

Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Fiesta KR '84; Pontiac
Fiero SE Ferrari model '84;

Toyota Supra 2.8iTwin-
Cam '84; Opel Kadett GSI
verl. sportvlgn. wit 56.000

km. '86; Opel rekord 2.2im.
div. ace. '86; Opel Kadett 1.3

sport '83; BMW 318 '83;
BMW 525 m. LPG '81; Su-
baru 1.3 DL 3-drs. '84; Fiat
Ritmo 60 luxe 5-drs. nw.st.
'83; Fiat Ritmo 85 super s-
drs. '82; Nissan Sunny 1.3

DX '84; Mazda 626 LX
hatchb. '84; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '83; Peugeot
305 GT m. schuifd. stuurb.
'84; Skoda 130 L 5-versn.

39.000 km. 1e eig. '86 ; Sko-
da 120LS '85; VW Golf 1.8

inj. '87.

Cabrïolets
Talbot Samba 1.5 '83;

Inruilers
Mitsubishi Galant 2.0 GLS

groenmet. '82; Peugeot 305
blauw '81; Mini special '80;

Mitsubishi Saporro 2.0 GSR
'80; Honda Prelude '80;

Mazda 323 sport '80; Opel
Ascona SR '78; Opel Manta
1.9 S blauw 76; Opel Kadett
1.2 S 3-drs. wit motor defect

'80.

Bedrijfswagens
Renault 11 TD Van diesel

'84; Renault 4F6 bestel '81;
Daihatsu Charade diesel

Van wit grijs kent. '87; Dai-
hatsu Charade diesel Van
wit grijs kent. '88; . Erkend
Bovag bedrijf. Eigen werk-
plaats. Financ. zonder aan-
bet. mog. Alle keur. toegest.

Inr. mog. Keuze uit 12-3
mnd. gar. VVN-keur. sta-

tion. Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto
Landgraaf, Heerlerbaan
74-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.
Met spoed gevr. div. busjes
Datsun Urvan; Toyota's;
Peugeot's 504, 505; Toyota
Corolla, Carina; Mercedes
200, 220, 230; BMW 7-
serie; Datsun 120, 140, V,
Sunny, Bluebird. Alle auto's
graag 4-drs. Tel. 045-
-325955/425858.
Te k. CHEVROLET Malibu,
bwj.'79, APK 12-'9O, vr.pr. i’2.500,-. Tel. tuss. 18-19,
uur 045-230284

IN- VERKOOP alle merken
auto's, ook schade. Tel.
045-416239.
ALFA 75 turbo, zwart, 01-
-'B7, met opties, 70.000 km.
04490-24121, tussen 19.30
en 21.00 uur.
Te k. BMW 320, 4-cyl., bwj.
'78, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1.750,-,
mr. mog. Tel. 045-462771.
BMW 318i, bwj. '84, vaste
pr. ’ 12.750,-. alle keur.
toegest. 04490-14427.
Te k. BMW 316, bwj. 22-12-
-'BO, zeer mooi, vr.pr,

’ 4.900,-, mr. automatic
mog. Tel. 045-271017.
Datsun CHERRY te k. 1979
prima in orde. APK gekeurd
’1.300,-, 04406-12875.
INKOOP goede auto's, cont
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. GEVRAAGD auto's en
bedrijfsauto's, schade of de-
fect geen bezwaar, ook
sloop. Tel. 045-720200
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS biedt te koop aan plm
70 top-occasions 0.a.: VW
Golf GTi, alle extra's, t.'Bs,
’15.900,-; Ford Sierra
combi t.'B4, ’ 11.900,-;Opel
Manta GT, '86, ’ 14.900,-;
3x Ford Escort 1300 v.a.
’6.950,-; Ford Granada,
veel extra's, '84, ’ 9.500,-;
Opel Kadett 1200 en 1300
v.a. ’3.950,-; Opel Kadett
diesel '84, ’ 8.900,-; VW
Jetta Sport, zeer mooi,

’ 5.200,-; VW Golf Sprinter,

’ 3.500,-; VW Golf diesel, t.
'85, ’ 12.500,-; Datsun
Cherry t.82, ’ 3.250,-;
BMW 320, 6 cyl., ’ 1.750,-;
Opel Kadett 1200, f 1.250,-;
VW Golf ’1.200,-; Hyundai
Pony GLS, autom., '81,
’1.250,-; Talbot Samba
Miami, '83, ’4.500,-. Klim-
menderstr. 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896
1e klas OCCASIONS: Peu-
geot 205 KR, 15.000 km.,
'87; Fiat Uno 55 S, '87; Fiat
Uno 55 S, 5 drs., '85; Mitsu-
bishi Lancer GLX, '86; Ford
Escort 1300, 5 drs., '86;
Ford Fiesta 1100 CL, '86
Opel Kadett 1200 LS, 5 drs.,
'85, ’11.900,-; Yugo 65 A,
1300, nieuw '90. Auto's met
bovag-garantie, APK keu-
ringsstation. Autobedrijf
Martin Jorritsma, Pastorystr.
106, Nuth. Tel. 045-242412
Te koop FIAT 127 type
1050, einde '84, 5-gang, nw.
model, 55.000 km, auto is
als nw. 04490-36860.
Ford SIERRA Stationcar 2.3
Diesel, '85, Laser, kl. blauw,
schuifdak, trekh., 1e eig.,
schadevrij, 94.000 km, verk.
in abs. nw.st., ’11.750--045-423265.
Ford ESCORT 1300 L, au-
tom., bwj.'79, APK,
’1.350,-. Tel. 045-720951
FORD Escort 1.1 laser,
grijsmett. 1986. Autobedrijf
A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

RENAULT 11 TL '86, weinig
km, evt. mr. mog. Te bevr.
Jos Wetenkamp, Tanksta-
tibn Brouwers Heerlerbaan.
Te k. RENAULT 5 GTL bwj.
eind '81, APK 10-'9O, pr.n.o.
t.k. Dr. Mostartstr. 1, Suste-
ren. Tel. 04499-2328.
RENAULT 5 TL bwj. '81,
APK 2-'9l, zeer mooi, pr.

’ 1.550,-. Tel. 045-410750.
SAAB 900 turbo, groenmett.
1987. Autobedrijf A. Klijn, de
Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
SUBARU Mini Jumbo
blauwmet., 1e eig., in nw.st.

i Bwj. '83. Bernhardstr. 12,
IMunstergeleen.

Te k. Suzuki SWIFT 1300
5-drs. 1985. Raadhuisstr.

! 26 Urmond 04490-34574.
Te k. Suzuki SWIFT GTi, 16
kleppen, bwj.'B9, km. pim.
14000, pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-312936
Mooie Toyota CELICA bwj.
'81, nwe. kopp., uitlaat, ban-
den, rek. ter inzage, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’5.250,-.
Heerlerweg 78 Voerendaal.
Zuinige Toyota COROLLA
'78, m. APK, ’675,-. Tel.
045-323796.
GOLF diesel GLD, bwj. 11-
-79, APK 11-'90. Auto verk.
i.z.g.st. Tel. 045-228398
VW GOLF LS, bwj.'7B, APK
dcc. '90, ’ 1.450,-. 045-
-720951
Te k. VW GOLF 2-drs. bwj.
'78, APK mei '90, kl. beige,
m. trekh. en achterr.jalozie,
pr. ’ 1.450,-. 04498-52956.
Te koop VW PASSAT '77, 1
jaar APK, ’ 950,-. Tel. 045-
-316940.
Te k. VW GOLF 1100, bwj.
eind '79, APK tot mei 1990,
100 % in orde. 045-419749.
Te k. GOLF Diesel 5-drs.
bwj. 10-'B7. Bod boven
’12.500,-. Reet. Fischerstr.
13 Landgraaf.
VW GOLF diesel, blauw-
mett. 1986. Autobedrijf A.
Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
VOLVO 740 GL, lpg, grijs-
met., 1987, Autobedrijf A.
Klijn, de Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
VW GOLF 1600 '78; Mini
1100 Special '80; Fiesta '79

’ 1.250,-. APK. 04499-3398
Te koop gevraagd AUTO'S,
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
In- & export Ankiewicz vrgt.
m. spoed alle merken auto's
ook Oostblok, defect of
schade geen bezw. Cont.
geld (ook s-avonds). 045-
-727742/723076 gratis afgeh.

Te koop CITROEN BK 14
RE, zeldzaam mooi, bwj. '83
APK 12- '90. Pr.n.o.t.k. Tel.
04490-80031, na 18.00 uur.

Te k. LANCIA Bèta 2000
t HPE '81; Mazda 323 Estate

5-drs. geel kent.'B2; Mazda
323 Estate 3-drs., grijs kent.

i LPG '84; Opel Ascona die-
sel '83; Mitsubishi Galant
diesel '82; VW Golf diesel

■ '78; Mitusubishi Lancer '81;
Opel Kadett stationcar '81;
Opel Kadett '81; Suzuki Alto. '82; Renault 5 automatic '82;: Peugeot 305 '81. Steeg 33,
Stem (zondags kijkdag).; Ford TAUNUS 16L, nw. mo-
del, bwj. '81, APK 9-'9O,
’2.650,-; Talbot Horizon
Ultra bwj. '84, APK 10-'9O,

’ 2.750,-. Zeer leuke auto's.
Tel. 045-323178.
FIAT 131, Miafori CL 1600,
bwj. '83, APK 9-'9O, nw. mo-
del, ’ 2.650,-; Datsun
Cherry 1400 GL, bwj. '82,
APK 10-'9O, ’2.500,-. Tel.
045-323178.
Ford Scorpio 2,5 CLD '87 1e
eig. wit nw.st. ’20.750,-;
Ford Sierra 1.6 Laser combi
'85 1e eig. rood ’ 12.750,-;
Ford Sierra 2.0 Gl '84 cham-
pagne ’11.000,-; Ford Es-
cort XR3i '84 zwart zender-
uitv. ’ 14.750,-; Ford Escort
1.3 L '84 1e eig. blauw
’9.500,-; Mercedes 230E
'86 1e eig. groen 70.000 km
’36.000,-; Mercedes 280S
aut. '84 blauw veel ace.

’ 22.500,-; Mercedes 240
TD '79 1e eig. blauw
’7.500,-; Saab 900 Sedan
'86 1e eig. grijs LPG
’14.500,-; BMW 320 i '86
1e eig. antraciet nw.st.
’24.750,-; BMW 525 E'85
1e eig. bronzit ’13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
LPG ’7.500,-; Citroen BK
RE '86 1e eig. ivoor
’9.750,-; Citroen Visa 14
TRS '86 1e eig. blauw
’8.750,-; Mitsubishi Galant
Turbo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mitsubishi Ga-
lant Turbo D '84 1e eig.
blauw ’7.000,-; Mitsubishi
Galant 2.0 combi '84 beige
’6.500,-; Lada 2105 '86 1e
eig. wit LPG ’ 5.000,-; Lada
2105 '82 1e eig. beige

’ 2.500,-; Alfa Sprint 1.5 QV
'85 zwart ’8.500,-; Mini
Metro Surf '85 1e eig. blauw
40.000 km ’5.750,-; Opel
Manta 2.0 '80 compl. uitgeb.
’4.500,-; Opel Rekord 82
blauw ’3.750,-; Opel Ka-
dett 1.6 D '83 grijs ’ 6.500,-;
Volvo 340 aut. '83 1e eig.
groen nw.st. ’5.750,-; Vol-
vo 340 aut. '86 1e eig. rood

’ 13.000,-; Volvo 340 2.0
'84 1e eig. wit ’ 6.500,-; VW
Kever '72 rood nw.st.
’4.500,-; Peugeot 505 GL
'86 ivoor LPG ’10.500,-;
Ford Granada 2.3 Combi '80
brons ’2.500,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen nw.st.
’2.500,-; Renault 25 GTS
'85 wit ’11.500,-. Tal van
goedkope inruilauto's. V.
SINTMAARTENSDIJK-
Auto's, Trichterweg 109
Brunssum. 045-229080
(verbindingsw. Brunssum-
H'broek).
Hyundai Pony nw. model,
autom. '85 ’ 6.500,-: Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa '84 '85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 GLi '85; Ford Fiesta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs '87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VW Golf CL 1300 '86; Opel
Ascona '79 ’ 2.000-, Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Toyota Ter-
cel '84; Mitsubishi Galant
GLX 2.3 T.D'B3; VW Passat
CL D. 5-bak, '82; Volvo 343
DLS 2.0 t. '82; Mitsubishi
Saporro '80; Mini Metro '82;
Opel Ascona 20 S aut. t. '80;
VW Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; BMW 316 '81;
BMW 318 '79; BMW 525
'80; GOLF D '80; Renault R5GTL '83; Opel rekord 20 S
4-drs. '80; Datsun sunny lpg
'79; VW Derby S '78; Opel
Kadett 1200 S '81; Ford
Fiesta 1100 L Bravo '81;
Datsun Cherry '80; 2x VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; Renault 18 TS
Combi '81; A Manta GTE,
i.z.g.st. voor liefhebber; In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.

Te k. nw. type Ford TRAN-
SIT met open laadbak, laad-
verm. 1100 kg, olie vrije mo-
tor, nw. banden, APK gek.
10-'9O, bwj.'Bo, ’2.750,-.
045-323178
Let op! Speciale Nieuw-
jaarsaanbiedingen. Voor
een betrouwbare en betaal-
bare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86 ’20.900,-; Kadett 1.3
LS antraciet '87 ’15.900,-;
Kadett 1.2 LS, zilvermetal.
'85 ’11.250,-; Kadett 1.2
goudmet. '82 ’ 5.900,-;
Opel Corsa 1.2, rood type
'88 ’13.900,-; Ford Siërra
2.0, 5-drs. blauwmet. LPG
'85 ’13,750,-; Escort XR3 i
met uitbouwset, wit '83

’ 10.900,-; Escort 1.6 GL,
blauw, div. exjaa's f 5.900,-;
Fiesta 1.1, rood, katalys. '88

’ 13.750,-; Fiesta 1.1 rood-
met. '82 ’4.900,-; VW
Caddy Diesel wit '85. Inruil
en financiering mog. Garan-
tie en service in eigen werk-
plaats. Tevens het adres
voor reparatie en onderhoud
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.

MpflÏP 10 januariAbraham

I veel liefde, geluk en K_ JmP
gezondheid met je sf"jl
50ste verjaardag Hfe. 4 | "*jt

■ 11

'f IV ■&
familie-vrienden-colleg2'

Tot vanavofjj
i _ Van maandag t/m vrij*

van Cor en je dochter van 8.30 tot 17 00 uur, W
Chantal. Ook van Wiel, uw PICCOLO telefoi*Clara, Marco en Pascal opgeven. Tel. 045-7199*

i Auto onderdelen en accessoires "Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

l Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
! Tel. 045-244242

Nieuw
i - BOSCH WISSERBLADEN 1990.

Voorkom slecht zicht!
Vraag nu bij uw garage en tankstation naar de i

BOSCH bladen.
Een set wist een oppervlakte van 50 voetbalveld^1'BOSCH bladen gegarandeerd de beste!

TOPKWALITEITS-artikelen verkrijgbaar bij:

|<^RP B.V.

In de Cramer 31
6411 RS Heerlen. Tel. 045-716951.

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Te k. ALU. VELGEN met
nieuwe banden voor Golf,
Scirocco 205/13", ’BOO,-.
045-455905.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Huw. Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
Nette vrouw 46 jr. z.k.m.
MAN ca. 50 jr. Ifst. groot, g.
uitg.type. Br.m.foto on nr. B-
-3219 LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Alleenstaande weduwn., 58
jr. zoekt een VROUW, Br.o.
nr. 83224 LD., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Leuke j. MAN 28 jr. 1.84, ge-
voel v. humor, romant. aan-
gel., auto en leuke woning,
zkt. langs deze weg leuk uit-
ziende j. vrouw tot plusm. 28
jr. met eerlijk en trouw ka-
rakter, 1 kindje g. bezw. Br.
liefst met foto ond. crew. re-
tour. Br.o.nr. 83225, LD.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Braderieën/Markten
SNUFFELMARKT met ta-
lentenjacht elke zondag in
januari. Cocarde Valken-
burg Inl. 045-213386

Bedrijfswagens
3estelauto: CITROËN <1
diesel 1800 cc, kl. 3
70.000 km„ bWjJJ
f 6.500,*-. excl. BTW H<E
str. 45, Landgraaf.
045-320007
Te koop FRITURE-lN^j
TARIS oa. friture-oveljj
pans merk Znaff. Tel- "
417739/452817. >
Mazda BESTELBUS I§J
E, op gas, '82, pr.n.o.t.k-
-04406-15580/15445
18.00 uur. __^

Opleidingen^
ROCK & ROLL Club GeW
start op zond. 4 febr. «3
met cursussem Rock & f!Jen Boogie Woogie, voor *ginners, gevorderden J
vergevorderden. lnschr|l vJ
kan op woensdag 24 (
donderdag 25 jan. tuss-J
en 21 uur in Eldorado, p J
gerd 5, Spaubeek. Voor v"1
dere ml. 04490-41790^^
Kachels/VerwarrniJ^
Te koop gebruikte &K
HAARDEN, gevelkaC^j
bijzetkachels en gas*°r.|4zen. Met 1 jaar garanj
Donderdag koopavond- J
Meesters, Brusselsestr- .-
B, Maastricht. 043-2105^
OPENHAARDHOUT f3\per m3. Gratis bezorgd- ' 1
04459-1675. A
Jubileum ’lOO,- KADO'S
alle gas- kolen- houtkap
De Kachelsmid de besta
goedkoopste, Walem *
Klimmen. Tel. 04459-2^
KACHELS, keuze uit 20<> \Jac. Kohlen, Rijksweg
104, Sittard. 04490-13ggg>

Huish. artikelen.
Voor een KOELKAST, d^Jvries, wasautomaat of k^j
plateau, t.v./video- en s
reo-app. Verkoop, inruil-^j
koop. Het juiste a°U
"Vriesko" Sittarderweg 'Hrl. Tel. 045-728130.

-^"^
Muziek J

(Bij de Markt) A
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthese

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers, .
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz, e'Altijd leuke aanbiedingen en occasions. ,«ip

PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER
Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!!
Te k. ORGEL eminent 1500,
nw.pr. ’ 10.000,- vr.pr.
’3.500,-. 045-318326 bgg.
045-214379.

Te koop PIANO, accord^Rhia orgel. Weg. plaats^
brek, moet weg samen v,j
’495,-. Buschkensweg
Heerlen. 045-219864.

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.

Storings-onderhoudsdienst
Limburg

Erkend installatiebedrijf,
c.v.-ketels, geisers, boilers, schoorsteenveger

dakreparaties. Tel. 045-244438.
Voor al Uw GRONDWERK
en bestrating. Jack Bosman.
Tel. 04490-27829.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en .biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

Uw DIEPVRIES, koel^!,;
wasautom., ook bedr. insx..
defect? Garantie op de flparatie, geen voorrijko=
en korting op onderdei
Bel direct 045-728130 j--'
NEW LOOK BV Schaa,.
berg. Gevelreiniging. e<-kappen, voegen, steiger fl|
huur. Tel. 045-3121 &
045-312709. ———-"j,
Ervaren DAKDEKKER **.
nog klusjeswerk aannen
Tel. 045-224113. ___-^

Voor Piccolo's
zie verder pagina °
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U itworp extra bedreiging ozonlaag

Consumentenbond
wil verbod van

BCF-brandblusser
,e Consumentenbond zale overheid vragen zogehe-ten BCF-brandblussers te

Het blusmate-,?aal in deze apparaten
Woom-chloordifluorme-ftaan) is schadelijk voor de
j^onlaag.Bezitters van deze

wordt aangeradeneze om te ruilen voor een
apparaat

'* anders in te leveren bijen gemeentelijk depot
y°or chemisch afval. Aan-
evolen worden zogenoem-

de ABC-poederblussers..p heeft, zoals uit onderzoek
,l eek, een driemaal sterkere af-
rekende werking als CFK's
Chloorfluorkoolwaterstoffen).. le worden als drijfgas in spuit-»Us^en gebruikt. De Consumen-
enbond testte diverse BCF-ap-

praten en bevond die op één na
*°cd. BCF blust prima en laat
j^enrommel achter. De voor het,'Ussen benodigde concentratie
eeft Wel een licht verdovende

r'erking. BCF's worden vooral'ebruikt in huis, in auto en cara-
ati of in de boot.

.''een al door het proefblussen,
,°°r mankementen en door on-thoud aan blustoestellen komt,en tiende van de geproduceerde

in de atmosfeer terecht. Ge-
keesd moet worden, aldus de
e °risumentenbond, dat tevensen groot deel van de huidige
J>orraad aan BCF's in de atmo-"eer terecht komt.

1987 is op een internationale
onferentie in Montreal afge-
broken dat ook de uitworp van
't soort stoffen aan banden

[?°et worden gelegd. Vooral depatste maanden blijkt dat de
t 2°nlaag er nog slechter aan toedan gedacht. Het zogeheten
|? ai boven de Zuidpool wordt
'eeds groter. Zelfs wanneer de
'gesproken maatregelen wor-

veri uitgevoerd zal de afbraak
atl de ozonlaag doorgaan en

verwachting op tussen de'Jf en de tien procent uitkomen.

r is dat per procent ozon-,e(iuctie het aantal gevallen van
c u'dkanker met vier tot vijfpro-
ent stijgt. Verder zal het aantal
gallenvan staar toenemen. Het
J^muunsysteem (natuurlijke af-
(ieer) van mensen wordt onder-

waardoor de infectiekans°eneemt. Ook wordt schade toe-bracht aan planten (landbouw-
gewassen) en de rest van de na-

aarom is het volgens de CB vaneiang dat het gebruik van desassen CFK en Halon zoveel mo-*el'jk wordt beperkt. Dat is ge-
v°eg aanleiding om een verbod

BCF te vragen, Er zijn vol-
gende aanvaardbare vervan-gers. Voor enkele speciale pro-

ssionele toepassingen zouJ'entueel een ontheffing kunnen
°rden verleend. Het zou, meente bond, een goede zaak zijn als

consumenten hun BCF-blussers
konden ruilen voor een beter ap-
paraat, met korting.

De Consumentenbond heeft mi-
lieuminister Alders gevraagd
consumenten te stimuleren de
BCF-apparaten om te ruilen.
Deze heeft overigens plannen
ook de professionele toepassing
van dergelijke blussers sterk te
beperken.

Horecava
"^et Voorlichtingsbureau voor de

°eding presenteert tijdens de

" Horecava de herziene uitgave
ari 'Kwaliteit in de voedingsver-g£ing\.eze brochure is bedoeld voor

v egenen die belast zijn met de
°edinsgverzorging in instellin-

j^l, bedrijfsrestaurant en de ho-ea aan een aantal essentiële
v'sen voldoet. En wel met name
v°°r hoofden van civiele dienst,, °edingsdienst en keuken, chef-
*°ks en diëtisten.

Open huis
bij horeca
in Limburg

Horeca-bedrijven in heel Ne-
derland houden op 13 januari
open huis. In Limburg doen
restaurants in Maastricht en
Venlo mee. Onder het motto
'kijk in de keuken' krijgen
jongeren die in de horeca wil-
len_ werken de kans om ook
eens achter de schermen van
cafés en restaurants te kijken.

Van 10.00 tot 16.00 uur staan
niet alleen koks maar gast-
vrouwen en -heren en coun-
termedewerkers in 26 steden
in heel Nederland klaar om te
laten zien wat hun beroep in-
houdt.

Het horecaonderwijs presen-
teert zich door een informatie
hoek in sommige restaurants.
Zowel het Lager Beroepson-
derwijs, het Kort Middelbaar
Beroeps Onderwijs, het Mid-
delbaar Horeca Onderwijs als
het leerlingenwezen geven
voorlichting over de verschil-
lende opleidingsmogelijkhe-
den.

Deelnemers aan het open huis
zijn te herkennen aan een spe-
ciale vlag. In Limburg kun-
nen geïnteresseerden bij de
volgende horecabedrijven
gaan kijken: Venlo: Cafetaria
't Gashoes, Hogeweg 90, 5914
BE Venlo; Hotel Wilhelmina,
Kaldenkerkerweg 1, 5913 AB
Venlo; Hotel Restaurant Va-
luas, Urbanusweg 11, 5914 CA
Venlo.
In Maastricht doen mee: Res-
taurant Panache,' Vrijthof 14;
Hotel Beaumont, Wycker
Brugstraat 2 en Restaurant 't
Kloaske Plankstraat 20.

Soorten
Diepvriesmaaltijden en pizza's
genieten een flinke bekendheid.
Nieuw zijn koelvers-maaltijden
en maaltijdcomponenten, zoals
aardappel-, groente- en vleesge-
rechten.
Talloze supermarkten, slagerij-
en, groentewinkels, traiteurs en
wat dies meer zij hebben koel-
verse produkten in het assorti-
ment opgenomen. Deze maaltij-
den of ingrediënten worden vers
bereid en daarna zo heet moge-
lijk verpakt (80 graden). Om de
houdbaarheid te verlengen krijgt
het produkt, voordat het tot 0
graden C wordt gekoeld, in de
verpakking nog een warmtebe-
handeling.
Kenmerkend voor deze spullen
is dat ze zeer koud moeten wor-
den bewaard, namelijk tussen 2
en 4 graden C. De tenminste-
houdbaarheidsdatum op de ver-
pakking geldt dan ook alleen
voor de tijd dat het produkt bij
deze temperatuur wordt be-
waard. In de koelkast thuis is de
temperatuur hoger, 4 tot 7 gra-
den C. Daarom zijn deze maaltij-
den of delen daarvan na aankoop
beperkt houdbaar. Het is het
best ze thuis niet langer dan één
dag te bewaren. Verkeerd (bui-
ten de koelkast) en te lang bewa-
ren is riskant, omdat dan bederf
en voedselvergiftiging kunnen
optreden.

Vdviezen
Het Voorlichtingsbureauvoor de
Voeding adviseert:- Bewaar koelverse produkten
thuis onderin de koelkast (de
koudste plaats). Consumeer het
produkt uiterlijk de dag na aan-
koop. De uiterste houdbaar-
heidsdatum is bedoeld voor de
koelvitrine van de winkelier.
- Als u twijfels heeft over de hy-
giëne in de winkel, koop er dan
geen koelverse produkten.- Koop koelverse produkten al-
leen uit de koeling. Let op de
houdbaarheidsdatum.
- Onderbreek de koelketen zo
min mogelijk. Dus geen koelver-
se produkten urenlang in een
warme auto laten liggen.- Ziet een (koelvers) produkt er
verdacht uit ofruikt het vreemd,
proef er dan niet van, maar gooi
het direct weg.

Diepvriesmaaltijden en pizza's
zijn voor diepvriezen houdbaar
gemaakt. Ze moeten in devriezer
of het vriesvak van de koelkast
worden bewaard en dat kan lan-
ger dan bij de koelvers-maaltij-
den. Deze conserveermethode
gaat wel ten koste van de tijd-
winst, omdat het langer duurt
voordat de maaltijd op tafel kan
worden gezet. Dat probleem be-
staat niet voor consumenten in
het bezit van een magnetron.

Voordelen: gemak en tijdwinst Nadelen: kwetsbaar en daar

Gemaksvoeding meer
vatbaar voor bederf

De hele dag gewerkt en laat thuis? 's Avonds een
vergadering? Ofgewoon weinig zin om te koken?
Er zijn legio redenen te vinden om het koken wat
te vergemakkelijken. Het is dan ook geen won-
der dat de gemaksvoeding de laatste jaren in op-
komst is.

De voordelen van gemaksvoe-
ding - het woord zegt het al- zijn
het gemak en de tijdwinst. De
nadelen echter de kwetsbaarheid
en de hogere prijs. Je bent altijd
duurder uit dim wanneer je zelf
een dergelijke maaltijd zou be-
reiden. En meer dan 'gewone'
voeding is gemaksvoeding vat-
baar voor bederf.

Steeds meer gemaksvoeding
vindt zijn weg naar de keuken
van de consument. In de vorm
van kant-en-klare maaltijden of
gerechten, diepvries- of koelver-
se produkten en belegde (stok-
)broden en croissants, maar ook
als voorgesneden groente, sau-
zen, zuiveltoetjes en patat.
Het zijn vooral jongerenen dinks
(doublé income, no kids) die ge-
maksvoeding gebruiken. Zij ko-
pen het anderhalf maal zo veel
als de gemiddelde Nederlander.
Maar ook het traditionele gezin
weet er langzamerhand wel weg
mee.

" Gemaksvoeding is meer vatbaar voor bederf. Bewaar daarom geen resten van kant-en-
klaar maaltijden e.d. omdat u niet weet wanneer ze zijn bereid.

Plaats vrij
Voor de Vrij Kaart-houders is er
op de deelnemende campings te
allen tijde een extra goede plaats
gereserveerd. Meestal is een tele-
fontje vooraf met opgave van
naam en KVK-nummer voldoen-
de om van een dergelijk plekje

verzekerd te zijn. Bovendien ge-
nieten deze kampeerders nog
een aantal aantrekkelijke vakan-
tie-voordeeltjes, die via een
nieuwsbrief regelmatig aan de
hen worden bekendgemaakt.

Handige notenkraker
Op de een of andere manier
wordt het pas echt gezellig wan-
neer jemet zn allen aan tafel wat
zit te rommelen. Waarschijnlijk
is dat ook het succes van fondue
en gourmet.

Tot de categorie gezelligromme-
len behoort ook het noten eten
en dan bedoelen we niet de plas-
tic zak met de al dan niet in deeg
verpakte nootjes. Nee, dan den-
ken we aan een grote schaal dop-
pinda's, walnoten, amandelen of
hazelnoten. Er zijn zelfs mensen
die bij het thuiscasino de inzet en
de winsten omzetten in noten,
wat het voordeel heeft dat je op
een zeker moment je kapitaal
nog op kunt eten.

Het enige nadeel aan dit noten-
kraken is dat bij de meeste no-
tenkrakers de stukken dop nog
wel eens ver weg willen sprin-
gen, zodat jena afloop haast ver-
plicht bent te gaan stofzuigen.

Een model notenkraker waar je
van dit euvel niet zoveel last hebt
is de nieuwe tang van het Duitse
merk Westmark, geïmporteerd
door Wouters-Intag in Laren. De

noot ligt danin een kommetje zo-
dat de stukken niet de ruimte
hebben weg te spatten. De nieu-
we notenkraker kost ’ 19,95.

consument

Bloemcngroelen
naar buitenland

goedkoper
Het versturen van een bloe-
toengroet naar het buitenland
via de Fleurop-bloemist
Wordt dit jaar ongeveer zeven
Procent goedkoper.

Voor het doorgeven van op-
drachten tussen de 135 bij Fl-europ Interflora aangesloten
landen wordt gebruik ge-
haaktvan een speciale munt-
eenheid, de Fleurin. De waar-de daarvan is gekoppeld aandie van de Zwitserse fYanc.

Uitgedrukt in Nederlandse
euldens was dewaarde van de
fleurin ’ 1.35. Met ingang van
d*t jaar is dat ’ 1,25.

jaarlijks worden er vanuit
Nederland ruim 35.000 bloe-
jïïengroeten naar het buiten-
land verzonden. Omgekeerd
verzenden andere landen40.000 bloemengroeten naar
°ns land.

Op deelnemende campings altijd plaats

Kampeer Vrij Kaart
voordelig systeem

Een opvallend nieuwtje op
het gebied van kamperen
brengt de Camping Unie: de
Kampeer Vrij Kaart(KVK).
Een uniek systeem waar-
mee een seizoen lang geheel
naar eigen schema op ver-
schillende kampeerterrei-
nen tien etmalen gekam-
peerd kan worden.

Deze kampeerkaart wordt, af-
hankelijk van het aantal perso-
nen dat er gebruik van maakt,
vooraf tegen een speciaal gere-
duceerd tarief gekocht. Ze bevat
cheques voor tien overnachtin-
gen, voor zowel losse dagen als
midweek en weekend. De geldig-
heidsduur is een seizoen lang
van 1 april tot 1 oktober, met uit-
zondering van de maand augus-
tus.

Kinderen gratis
Een van die voordelen is, dat de
plaats voor de tent van kinderen
gratis is, evenals het kampgeld
voor één kind tot 15 jaar. Op de
kampeerterreinen van de Cam-
ping Unie houdt men overigens
extra rekening met kinderen. Zij
kunnen op 'veilige afstand' van
de ouders hun tentje opslaan.

Momenteel geldt de kaart voor
acht van de tien Camping Unie-
terreinen in den lande. De bedoe-
ling is ook niet aangesloten cam-
pings in het systeem op te ne-
men. Daardoor wordt het ge-
bruik van de Kampeer Vrij Kaart
nog aantrekkelijker.

Meer inlichtingen bij alle
ANWB-kantoren of bij de Cam-
ping Unie, & 035-49849.

*Drs.
F.L.J.M. Jansen,

directeur
Nederlands

Bureau voor
Toerisme,

ontvangt het
eerste exemplaar
van de Kampeer

Vrij Kaart uit
handen van

R. Bakhuizeyi,
directeur

Camping Unie.

Nieuw
De onlangs verschenen Kook
Kursus Krant van het zelfde in-
stituut bevat het complete voor-
jaars-programma van de Zuivel-
keuken in de diverse regio's.

Naast de gebruikelijke cursus-
sen is er een aantal nieuwe on-
derdelen aan het programma toe-
gevoegd. Met als voornaamste
'de grote salade parade' waarbij
aandacht wordt besteed aan snij-
technieken van ingrediënten, het
maken van diverse dressings en
het gameren van de schalen.

Verder een cursus van vier les-
sen voor degenen die Italië als
vakantiebestemming hebben ge-
kozen. De snelle keuken is be-
doeld voor mensen die na een
drukke werkdag toch een gezelli-
ge en feestelijke maaltijd op tafel
willen zetten.

Bewaarboekje
Bij het Voorlichtingsbureau voor
de Voeding is een vernieuwde
uitgave van het 'Bewaarboekje'
verschenen. Daarin staat hoe
voedselvergiftiging kan ontstaan
en hoe dit kan worden voorko-
men aan de hand van praktische
tips.

Het voorlichtingsbureau haakt
daarmee in op de onlangs gesig-
naleerde vergiftiging door de
Salmonella-bacterie. Tegelijker-
tijd maakt het RIVM (Rijks Insti-
tuut voor Volksgezondheid en
Milieuhygiëne) een onrustbaren-
de toename bekend van het aan-
tal voedselvergiftigingen door
besmette kippen en eieren.
Het eerste deel van het boekje
bespreekt de oorzaken en het
voorkomen van het voedselbe-
derf in algemene zin. Het tweede
deel gaat dieper in op het bewa-
ren van de verschillende voe-
dinsggrondstoffen.
leder produkt heeft zjn specifie-
ke eisen en daarom wordt veel
aandacht besteed aan bederfe-
lijkheid van niet voorverpakte le-
vensmiddelen als vlees en groen-
te.
Waar mogelijk hebben de samen-
stellers de bewaarduur vermeld
en daarbij een ruime veiligheids-
marge ingebouwd. Veel hangt af
van de bewaaromstandigheden
en de manier waarop de consu-
ment met het produkt omgaat.

Het 'Bwaarboekje' is te bestellen
door overmaking van ’ 6,- (inclu-
sief verzendkosten) op giro
4323700 ten name van het Voor-
lichtingsbureau voor de Voeding
in Den Haag.

Cursusoverzicht Zuivelkeuken voorjaar 1990
Het bereiden van maaltijden is al
lang geen dagelijks terugkerend
monotoon ritueel meer. Vandaag
de dag wordt met veel enthou-
siasme en inventiviteit gekookt
en dat 'voorrecht' hebben vrou-
wen niet alleen meer. Steeds
meer mannen draaien hun hand
niet meer om voor een of ander
culinair hoogstandje.

Demonstraties
Bij bepaalde culinaire onderwer-
pen komt het vooral aan op goed
luisteren, kijken en proeven. Met
behulp van een grote demonstra-
tiespiegel kunnen alle handelin-
gen uitstekend gevolgd worden.

Een aantal bekende chefkoks zal
als gast de toehoorders over de
schouder laten meekijken naar
de bereiding van hun favoriete
recepten.

De kookkrant is aan te vragen bij
de Zuivelkeuken in Eindhoven,
® 040-443273.

Boek

De Schrijfhulp
Voor mensen die regelmatig een
of ander bericht voor zowel een
breed publiek als een gespeciali-
seerde groep moeten samenstel-
len heeft uitgeverij Contact het
boekje 'Schrijfhulp' op de markt
gebracht.

In een achttal hoofdstukken be-
spreekt Inez van Eijk hoe je bij-
voorbeeld door een treffende
lead de lezer al voor het geschre-
vene kunt winnen. Er worden
voorbeelden gegeven van begrij-
pelijk schrijven. Ook wordt die-
per ingegaan op woordkeuze en
zinsverband, zinsbouw, op cli-
chés, beeldspraak, herhalingen,
lange en korte zinnen.
Een hoofdstuk behandelt de
structuur van een artikel: inlei-
ding, lead, titels en tussenkopjes.
Daarnaast een aantal aanwijzin-
gen voor interpunctie, typogra-
fie, voetnoten, literatuurverwij-
zingen en citaten.

De schrijfster gelooft niet in de
didactische waarde van voor-
beelden hoe het niet moet en illu-
streert haar verhaal uitsluitend
met fragmenten van modelproza.

Een handig naslagwerkje van
192 pagina's, dat veel vragen be-
antwoordt en bovendien is voor-
zien van veel voorbeelden en zin-
volle tips. In de boekhandel te
koop voor ’ 22.90.
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Wonen Totaal

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,

" PVC en stof, vrijblijvende
offerte thuis. Fa. FRELICO.

Tel. 045-218731.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.

Pracht zwaar eiken VITRI-
NE/BUFFETKAST vrp.

’ 1.575,-; zwaar massief ei-
ken wandkast, vrp. ’ 1.875,-
-alles als nw. 045-323830.
Te koop eiken BANKSTEL,
uittrektafel. Tel. 045-270310
Komplete GRENEN 2-pers.
slpk. mcl. bodem-matras en
dekbed. Tel. 04490-11182.

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

Te koop gevr.
EETHOEK gevraagd, liefst
zwaar eiken en 1 persoons
bed, tel. 04406-12875.
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
POSTZEGELS en munten
van alle landen aan- en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100A, Kerkrade-West
Tel. 045-410911
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994

Caravans
Te koop Caravan TABBERT
Senator, bwj. '79, lengte
5.30 mtr., met kachel en
koelk., grote voortent. Tel.
04755-2114.

(Huis)dieren
DWERGPOEDELTJES te k.
d.bruin. Graverstr. 24
Kerkrade-W. 045-421767.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
Dterenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180.-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Te koop nest LABRADORS
Tel. 04743-2303.
NEW-FOUNDLANDERS en
West-Higland terri ërtjes
m. stamb. Tel. 04104-93676
Goed tehuis gezocht voor
longe HOND van 2 jr., reu.
Tel. 045-229407.
Te k nog enkele bull-terrier
pups, 9 wkn. m. stamb. goe-
de afst. Navoln. 71, Heerlen.
045-224932.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
1

Diversen

Draadloze
telefoons v.a. ’ 175,-;

Panasonic telefoonbeant-
woorders ’ 300,-. Bel voor

info. 045-727268.

Draadloze
telefoons

va. ’ 225,-. Met beveiliging
en intercom va. ’ 325,-.

Groter bereik va. ’ 495,-.
Gratis aansluiten, V4 jr.

garantie. Ook voor alle re-
paraties. Tel. 04490-80532.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuse's. Tel. 045-353489.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
Te k. Kleine WINKLER Prins
Encycl.; Valkparkiet met
staande kooi, na 13.00 uur.
Tel. 04490-43529.

(Brom)fietsen
UNIEK! MT, bwj.'B9, als
nieuw, veel ace, kl. zw. geel
Te bevr. Hoolstr. 46,
Voerendaal (na 17 uur)
Te koop zeer mooie HONDA
MTSO, pr. ’ 1.250,-. Keizer-
str. 51, Brunssum.
Te k. gehandicaptenfiets
(4-wielig) merk GAZELLE
met alle toebeh. Kieskoel
101, Landgraaf. Tel. 045-
-316210 (Den Teuling).
Te k. VESPA Piaggi Ciao,
bwj.'BB, pr.n.o.t.k., tel. 045-
-417471

Vakantie
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.
DUINLAND, St. Maartens-
zee, tel. 02246-3109, bun-. galow, zwemparadijs, car-
naval v.a. ’ 395,-, weekend/
midweek v.a. ’ 225,-.

SPANJE Tossa De Mar te h.
luxe appart., 2 slpks. met
zwembad. Tel. 043-620222.

Kontakten,Klubs

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

50 c/m
06-320.323.01

Babbelbox
Bel de enige échte Babbelbox 50 ct.p.m.

06-320.330.02

River-side-club
Een overdaad aan luxe en hygiëne. O.a. gezellige bar,

spiegelkamers, whirlpools, video, liefdesschommels enz.
E9afslag Echt en Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. 100 m.
voorbij Camping de Maasterp. Open van ma. Tm vrijd. van

14.00 t/m 2.00 uur. Tel. 04755-1854..

Homobox 06-320.325.50
WILDVREEMDE JONGENS DOEN 'T MET ELKAAR

50 CT P/M
Wij zijn al open om 13.00 uur tussendeur en voorportaal

aanwezig. Lea, Babette, Carina, Gizi, Greetly verwachten
u. Div. mogelijkheden, SM-kamer aanwezig.

Madame Butterfly
Hommert 24, Vaesrade, gem. Nuth.

Diana Escort
045-320343/320323
Sex'o'foon Box

06-320.329.50
Wildvreemde meisjes die het met jou willen doen, dat is het

spannendste! Wie weet versier je ze wel. Probeer maar!
50 cpm.

Privéhuis Michelle
Girls, Girls, Girls

045-228481/045-229680
Verena en Anja

Ster v.d. Pin-Up, nu privé ma. t/m vrij. van 11.00-24.00 uur.
Tel. 045-251165.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*32345
Ervaren tante 50 c/m 06-

-*Topsex*
de lekkerste voor 50 et p/m

06-

-320.325.25
Homo Live

Twee hete jongensgaan tot
het uiterste!

06-320.330.12- 50 c/m

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

320.320.24.
Rijpe

Greet 40
pakt je live - 50 et p/m

06-320.322.27

Je Rijpe
Buurvrouw

vertelt jou live haar
slippertjes—so et p/m -06

320.331.23.
Lesbi Live

Twee hete meiden gaan tot
het uiterste!

06-320.323.12- 50 c/m

Sex v.d. 1e dag
verhalen uit de hete oude

doos. 06-320.350.63 50cm

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Love

onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

voor ’ 200,- all-in.
Geop. 12.00-02.00. Baltha-

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte

06-320.324.82

Gay Bizar
Niets gaat deze hete

jongenste ver!
06-320.350.67 (50cpm).

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

llona's Live-Box
Luister naar de spannendste
(live opgenomen) gesprek-

ken tussen llona en haar
bloedhete bellers!

06-320.350.60 (50 c/m)

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
06-Sex

Betty
Hallo lieve beer

06-320.320.06
Annetje

alles kits achter de rits
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Sex Party Box
06-320.323.06
talk add. prod. 50 et p/m

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m
De

sexpletterbox
voor plattesexü 06-

-320.325.14 onverdragelijk
lekker! alleen echte

sexliefhebbers! 50 cpm.
Bij ons kan en mag alles de

1990sexbox
06-320.325.16 voor meer

en vaker sex!! 50 cpm.
Dirty, dirtyü

Homo Arthur
De lekkerste homo van

Nederland
06-320.350.66 - 50 c/m
Knal! boemmm...pffff...!

grrknonkk! '90 bong-bang
'90 nieuw knal bom boem
stoeffff. bangbongbam '90

alles voor een
Nieuw sexjaar

'90 06-320.325.34 - 50 cpm.
Wil je lang van sex

genieten? bel dan de
sexelixersbox

heerlijk!? 06-320.325.36
kusjes namens de meisjes,

sandra. 50 cpm.
Een nieuw begin! maar de

oude gewoonte blijft!!!!! sex
en sex is lekker! de

VOORHETZINGENDE-
KERKUITBOX

06-320.330.58
alles mag ook in 1990 50cm

Probeer eens iemand
anders? vreemd gaan is

best lekker!! je vind alle sex
geneugtens op de

sexgerichtbox
06-320.330.59
50cpm porno!

Niet doen! astublieft nooit
meer. OooohL.te laat, sorry

schelt
06-320.322.77 - 50 et p/m

Hard Sex!!
pijnlijk! Nee toch!

En toen, werd Ik aangespro-
ken door zon sexuele glad-

janus!!
06-320.320.23 sexst, sexer,

sex! 50 et p/m

nombre hombre
Toen ik 'n trekje van die si-

garet had genomenbegon ik
licht in 't hoofd te voelen., en

toohohohoh
06-320.320.13- 50 Ct p/m

Callouita
Wil iedereen op zn beurt

wachten!? Ik raak over m'n
toeren en glij van mijn kruk!!

ja nu ik
06-320.325.33 - 50 et p/m

de beurtlijn
Ai spreekt ze 'n taal die je

niet begrijpt, sex, echte sex
daar heb je geen taal bij

nodig!
06-320.325.22 - 50ct p/m

zoenbabwe
Voor massage!?!? bel je de

massagebox
voor massage van top tot
teen 06-320.325.20 sex

De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de
sexnonstopbox
06-320.330.57 niet te stop-
pen die sexboxü 50 et p/m.

"Exclusief"
Industriestr. 13, Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

Privéhuis
Donna

Tel. 045-227734/229718.
Tev. ass. gevr.

Jezebel
SM-huis: de meesteressen

Alexis en Dominique en
slavin. Info 13.00-20.00 uur.

Tel. 04902-45749.

bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Ma t/m za. 11.00-24.00 uur
zond. van 15.00-24.00 uur

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade.

045-425100.

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203

045-326191
Escortservice. All-in.

Escortservice
045-422685

van 12.00 tot 24.00 uur
Begleit Argen Tur

045-459597
Ab 12.00 bis 24.00 uur

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.
Bel rechtstreeks metLenieü!

Echt live. Informatie via...
06-320.324.94

(50 cpm)

Privé Cherry
Is weer open 2 nieuwe
meisjes en Mariel Tel.

045-462805.

Escort Debby
dagelijks van 20 tot 04 u.
All-in tel. 045-451614.

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Peggy privé
Ma.-Vr. 11 tot 19 uur
Tel. 04490-74393

Tevens meisje gevr.

Sex Hotline
De heetste lijn tussen

Moskou en Washington

06
320.320.22

50ct p.m.

Gay Box
Rotterdam beter een hete
buur dan een verre vriend
06-320.328.22 - 50 et/pm

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

sen. Lesbische SM-sex.
06-320.324.12. 50 e/m.

Escort Sonja
Nieuw... leuke meisjes

ma. t/m vrijd. 14.00-04.00
uur tel. 045-352428.

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

’ 50,-all in
Katja Brigit en -Stella.

045-423608

De Sabbelbox
De heetste meiden bellen,
geen bandjes. Live sex!!

06-320.331.69 -50 et p/m
Waar rook is, is vuur...
06-Koffieshop
hete (sex)belevenissen!

06-320.326.44 - 50 et p/m

Viezerik!!!
Luister: 06-320.327.26
Beken zelf 010-4297085

Club Doma-SM
Live uit Club Domaü

06-320.323.95 - 50 et p/m
Er wordt heet en zwaar

gestraft op de
Sexstrafbox
lok het uit? Streng!!!

06-320.332.80 - 50 et p/m
Lesbienes vertellen over
hun leven en... doen het

Life
06-320.330.52 - 50 et p/m

aan de gordel van de
strenge

Meesteres
hangtde leren plak. Bukken.

06-320.326.92 - 50 et p/m
Oprechte lesbienes

vertellen wat eindeloze
Liefde
betekent.

06-320.329.25 - 50 et p/m

Homo
Frank verkleedt zich als

smurf en krijgt... billekoek.
06-320.326.91 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 et p/m
De Porno-Box

De Trio-Box.
Nee, superjaloers moet
je niet zijn als je vrienden

en vriendinnen zoekt op dit
nummer.

06-320.327.37 (50 ct.p.m.)
Op de

Bisex-Box
vinden eerlijke mensen

elkaar die weten dat er meer
te koop is dan mannetje-

vrouwtje...
06-320.328.38 (50 ct./p.m.)

John en Anja gaat uit de
kleren voor
Echte
Lifesex

06-320.326.71 - 50 et p/m

Sportknullen
trainen en douchen samen...
daar begint het homowerk.
06-320.329.22 - 50 et p/m

Blonde Louise
Bedient

2 heren tegelijk.
06-320.321.30 - 50 et p/m

Nieuw. Jonge paartjes voor
Echte
Lifesex

06-320.329.24 - 50 et p/m
S.M. ALS

Lesbienes
elkaar streng onder handen

nemen...
06-320.330.17 - 50 et p/m

Het Sportmeisje
met de mooie benen, en de

man die te ver gaat...
06-320.326.93 - 50 et p/m

Volgzame jongedame zoekt -strenge

Man
06-320.330.61 - 50 et p/m

Black en White. Het
Hete

liefdesgeluk gebruind.
06-320.326.70 - 50 et p/m

Jenny's
Eerste

sexnacht, met haar... vriend.
06-320.326.72 - 50 et p/m

De wip-in box .
heet zo, omdat er heel wat

ge... wordt op
06-320.324.60. Leuk toch?
Trouwens, de LijfSexbox,
daar durven ze ook en... jij

mag best meedoen op
06-320.324.90 - 50 et p/m

Naturistenbox.
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en ...
te laten gaan.

06-320.327.88 (50 ct./p.m.)
Sex-Hoorspel. Hete stories..

heet gespeeld.
Naakte

vrouwen.
06-320.326.90 " 50 et p/m
Veronique, Veronica en
Verona zijn weer terug.

06-320.326.55
50 et p/m

Bizar live
Zeer extreem! 50 cpm. 06-

-320.321.01
Meisje vraagt!

50 cpm. 06-

-320.328.30
Chick

Uit 't sexblad! 50 cpm. 06-

-320.321.61

Weer vonden vurige bel^^Bvan de H
Orgiebox I

nieuwe dingen uit om
heter met elkaar te <*"{■

Alles op 06-320.324.40 -I
dan.... De sexbox. daaß
draaien mannetjes I

vrouwtjes niet om de(*■
Die zeggen hoe ze het wfI
"doen" op 06-320.322.2'■

50 ct p/m. I
Dame zoekt gave ion^Hknul. Meisje wil contact <hM

ervaren heer. Ze vindei'^Hop de H
Generatiebox I

06-320.326.27 (50 ct-jjM

Arme lift I
met 2 mannen, en dan.""H

eenzame huis. .1
06-320.323.85 - 50_cU>!»

Het leven begint bij 40- "'M
het sexleven. Op ds I
40-plus box ■lijnen ongedwongen enhM

leeftijdgenoten I
06-320.327.28. 50 CtJ^B
Kimy-Brenda I

ook zat. en zond. {I
af 10.00 uur. ■

Tel. 045-721 759^JÊ
Zat. en zond: 14.00-2- I
Ma. t/m vr. 11.00-24.00l■

Club I
2000 I

Rijksweg nrd. 22, Geleer I
Tel. 04490-42315. I

Tev. meisjes gevraai I

Jongens I
met I

jongens I
Rauwe homosex! I

50 cpm. 06- I
320.321.08 I

Groepsex I
50 et p/m 06-

-320.321.04
Gay-Phone ,

hot Gay stories zoa^z
horen te zijn..

06-320.322.06 - 50 ct_Pj-

Sex op 't werk
avonturen tijdens we
06-320.328.69 - 50£tj^

Kom je
achter de ramer

Wij zitten al klaar..- J
06-320.326.69 - 50 ct_£>
marion de wilde

L

belt zomaar mannen,
wat doe jij...? »,

06-320.326.31 - 50 cU^
Assistentes

voor hun is niets te vee-j
06-320.329.69 - 50 cU?>

Voor Piccolo's
zie verder paginajjt-^

Etos heeft ïbeste metuwtandenvoor.111
-mui, " Energpnce StylingMousse, Nivea

ttM!S!!S»»*Mri^gjjfM^Q BBsT-TT d 1111. T

ffiiiipMS teg^g^^ ÏJÊÊÊÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMÈ Mm\. k, f metgratis

0 tube a5O ml. Z.,)y^ Etos Tandpasta Fluoride,
'**_* f \ MET2-RETOUR VTA BANK iMjfiSa 50ml. OAQ fr" l J OF GIRO JJJ9B- J)’+_/ \

B|mjjfejafct>^. HHHHBHB SBB iHHlHflfl I ■?

SÊ:r *^ Hs'-vir^ i^i-C«V* *.""^i * ~"^"" *~. IBfflllM 1 ■' **

3 Etos tandenborstels-!->J ; H jtßju*
GROT tandpasta. _lft/ fc >a BIOS I
Bij aankoop van 3 Etos tandenborstels (anti-plaque, hardrecht S~> {~\tm~^ -%%%. tÊ^*- «"*««*■-^"O^ \ (~*7^?ffoiïrf/7iyurrAyi-/&^^
of medium recht). GRATIS een tube Etos tandpasta fluoride met |V>>f|^ fl^ fiéi&r \ \«- )C^i^cï£<^-~M/^^^
kamille a 50 ml. t.w.v. 2.49 \^ém\J\j %W 'ïJÊr X. D" EV J " L^pfL jè^^hl Bijhtos word jepas echt verwend.

Geleen, Raadhuisstraat 10, Heerlen,Bongerd 4, Kerkrade, Niersprinkstraat 2F, Maastricht, Grote Staat 49, Scharnerweg 112,Sittard, limbrichterstraat 26, Roermond, Steenweg 16c. I



Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 (TT)The private lite of Don

Juan. Engelse speelfilm uit 1934 van
Alexander Korda, met Douglas Fair-
banks sr., Merle Oberon, Binnie Bar-
nes e.a. Een beruchte minnaar houdt
zich dood en maakt dan vermomd zijn
comeback.

17.10 The edge...and beyond. Spec-
taculaire sporten en stunts.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie. Afl.:
De aanval, (herh.).

18.05 (TTJ8.0.0.5.. Uitzending van
Bart Omroep Organisatie Stichting.
Presentatie: Bart de Graaff.

18.35 ""Countdown. Jasper Faber
presenteert popmuziek.

19.25 (TT)Travel Club. Touristisch
magazine. Vandaag: Oostenrijk,
(herh,).

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Tour of duty. Amerikaanse pilot

van een nieuwe serie. Met Terence
Knox, Kim Delaney, Stephen Caffrey
e.a. In het Saigon van 1967 zijn vijf
Amerikanen gelegerd, die vechten
om te overleven in een stad waar de
dood overheerst.

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Hans Emans en
Elsemieke Havenga.

21.55 ""RUR. Vanuit Studio Plantage
in Amsterdam. Presentatie: Jan Len-
ferink.

22.40 Milieulijn. Presentatie: Maya
Eksteen.

23.10 Twilight zone. Amerikaanse
serie. Afl.: Grootmoeder, van Bradfort
May. De jonge George moet op het
huis passen, maar is als de dood voor
zijn grootmoeder; Bloemrijk radio-
wonder, van Gus Trikonis. Orson
Wellsian wil voor zijn radioprogram-
ma speciale geluidseffecten hebben
en doet een beroep op magische
krachten...; Demonen, van Peter Me-
dak. De scriptschrijver Rockne
O'Bannon wordt geconfronteerd met
zijn eigen innerlijke demonen.

00.05-00.10 Journaal.

"De cast van de pilotfilm
'Tour of Duty'. (Nederland 2- 20.29 uur.)

Duitsland 1
&SHeute-;U3 Unter der Sonne Kaliforniens.r^erikaanse serie. Afl.: Der Anhalte-

j/' rai chi chuan. Das chinesi-r^e Schattenboxen. Afl.: Der Him-

p°3 Land des Hechelns. Hoher~re's für Japans Wirtschaftsblüte.
10 h>-('so Hundert Meisterwerke. Eiffel-».rm, Champs de Mars, van Robert
l,"gfunay. (herh.).
1,- 0̂ Heute.

■°3 HDas sind Kerle. Amerikaanse
r Peelfiim uit 1941 van Norman Tau-°9 met Spencer Tracy, Mickey Roo-

-1r ®y, Larry Nunn e.a. (herh.).
I ? 's Urnschau.ij'ss Persoverzicht.

"°0 ZDF-Mittagsmagazin met
134 ,e-Nachrichten.
l4n Wirtschafts-Telegramm.
1»n "*"a9esschau-"°2 Sesamstrasse. Kinderpro-,9ramma
ip

J 0 Der kleine Vampir. 13-delige
'i^gdserie. Afl. 6: Rüdiger in Jeans.
Isn Ta9esscnau-! ü°3 ""Atoll. Spelprogramma met; e|nz Schenk. Gasten: Franz Althoff,

!15 Durand en Roberto Blanco.[ l"30 Schone Aussichten. Vrouwen
1(5 nde over9ang vertellen.
l6n Tagesschau.

~-03 Das Recht zu lieben. Brazi-
i.^anse serie. Afl. 6."30 Die Trickfilmschau. Teken-

■4s Die Tintenfische aus dem
feiten Stock. 10-delige jeugdserie,

1? o 5 Tagesschau.
k^5 Trickparade.

17.35 Der Fahnder. S.O.S. Am Sonn-
tag.

18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Praxis Bülowbogen. Serie.

Afl.: Kein Stoff, aus dem die Traume
sind."

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Notenwechsel. Tv-film van

Franz Peter Wirth. Willi Winkelmann
en Arthur Weber, twee gepensioneer-
den uit de DDR, komen bij een be-
zoek aan de BRD toevallig in het bezit
van een som geld van een bankroof.
Dan merken ze, dat geld niet altijd ge-
lukkig maakt.

21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Jetzt schlagt's Richling. Sati-

risch programma.

23.05 ««Der Fall des Robert Schu-
mann. Biografie van de componist
Schumann van Klaus Lindeman.

00.35 Tagessschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" George Lessey, Spencer Tracy en Lee J. Cobb in de speel-
film 'Das sindKerle'. (Duitsland 1 -11.03 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
*abel- en CAI-abonnees:°0r kanalen zie schema exploitant

" == zwart/wit programma
" = stereo geluidsweergave2-9 = tweetalig bij stereo-app.r = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
[J^erland 1: 5, 26 29. 46, 51, 53 en 57'herland 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België/RTBF 1: 3en 8
België/Télé 21: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36, 46 en satelliet
Sat 1: satelliet
MTV Europe: satelliet
SSVC: 33, 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
Ne!n Pipo en de Praten van 'oen
u aerlandse jeugdfilm uit 1975 vai
rj £es van Eyk, met Cor Witsche, Ma
l^ e Bakker, Herbert Joeks e.a. Pip<
ten^' met ziin gezelschapop een pira

Chi.p terecht-
fl Sinja Mosa. Braziliaanse serii
\f 5' Lucelia Santos. Afl. 93.
'Bon Nieuws.
l8 0c Tik tak- Animatieserie. Afl. 135
tei? p|°ns. Afl.: Plons en de matl^'opper.
9en De Peulschil- Doeprogramm;
ra Presenteerd door Chris van dei
o/Pel- Vandaag: Bakstenen me

h - Bassie en Adriaan en het ge
6 'J* van de schatkaart. Serie. Afl

,9 .0o vals,rik-
Oor De zonen van Abraham. Serie
HUpmentaires van Paul Callebaut er
9ro Par|ahi over religieuze
pieri

epen die zich op Abraham beroevJ] ,Afl- 10. Na de val van Byzantiurr
rL a Jeruzalem de zetel van de
IS,j|ks-Orthodoxe kerk.
Ove Mededelingen en programma
l9an lcht en paardenkoersen.
v'uNieuws. Aansl.: Mededelinc
he de Vlaamse Executieve door dè
sch

r Tneo Kelchtermans, Gemeen
9en Psminister over De rnilieuheffin

het A
Pak depoen. Loterijshow vanui

L theater. Presentatie
i„. APpermont.

21.30 Krokant. Culinair magazine.
Hoofdthema: Aardappelen. Presenta-
tie: Nest mertens.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Even diep ademhalen. 21-deli-

ge comedy-serie. Afl. 2: De echt-
scheidingsprocedure, met David Ja-
son, Jacqueline Clark e.a.

23.10-23.15 Coda. Corrida, van Paul
Vanderschaeghe.

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 73.

19.00 Zonen en dochters. Australi-
sche serie. Afl. 928. Craigs plan om
Michelle te helpen eindigt anders dan
verwacht. Susans goklust stelt haarvoor een onverwacht probleem.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Met o.m.

rechtstreeks verslag van de finale van
de Baccara-beker boksen vanuit het
Casino in Middelkerke, Aansl.: Ver-
keerstip. Road graffiti (2).

" Jacqueline Clarke en Da-
vid Jason in de comedyserie
'Even diep ademhalen. (Bel-
gië/TV 1 - 22.45 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Hollandse nieuwe. Deel 2:
Sprakeloos.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Kinderpro-

gramma.
19.10 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine. Onderwerpen: 1.
Het werklozenproject Nijmegen. 2.
Gevangenis Zwolle. 3. Een taxichauf-
feur 25 jaar in Amsterdam.

19.44 Staatsloterij. 1e trekking van de
810eloterij.

19.49 Uitzending van Groen Links.
20.00 Journaal.
20.20 Vanwaar dat kabaal? Film van

het Wereld Natuur Fonds Nederland.
20.25 Avondvoorstelling. Heijer-

mans-cyclus: Samuel Falklandshow,
biografische revue over Herman Heij-
ermans met in de hoofdrollen Huib
Broos en Willem Nijholt.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Maartje van Weegen.

22.50 Studio Sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

Duitsland 2
09.00-13.00 Zie Duitsland 1.
13.45 Die stillen Stars. Serie portret-

ten van Nobelprijswinnaars, met
Frank Elstner.(herh.).

14.15 Der Film zum Buch. Literatur-
verfilmungen im Fernsehspiel: Der
Wittiber, tv-film van Franz Peter Wirth

naar de gelijknamigeroman van Lud-
wig Thoma. (herh.). Als boer Schor-
mayer onverwacht weduwnaar wordt
twijfelt hij of hij de boerderij over zal
doen aan zijn zoon of zelf nog zal
doorgaan.

15-.45 Tierportrat. Serie dierportret-
ten. Afl.: Bartierchen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Die Dschungelprinzessin. Te-
kenfilmserie. Afl.: Jana und das gros-
se feuer.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Löwenzahn. Kinderserie. Afl.:

Peter steht im Bach. (herh.).
17.00 Heute. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Giulia. Italiaanse serie. Afl.: Der
Preis der Freiheit.

18.10 ""Lottotrekking.
18.20 Giulia. Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Hitparade im ZDF. Muziek
en gasten geïntroduceerd door Uwe
Hübner.

20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken
uit Oost en West.

21.00 Der Denver Clan. Amerikaanse
serie. Afl.: Fast wie ein Sohn.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Der gleiche Gott?, re-

portage over de verslechterde ver-
houding tussen christenen en mos-
lims.

22.40 Therapie zweckloss. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1987 van Robert
Altmanm met Julie Hagerty, Jeff
Goldblum, Glenda Jackson e.a. Bru-
ce en Prudence ontmoeten elkaar in
een restaurant naar aanleiding van
een contactadvertentie. Hun ontmoe-
ting eindigt catastrofaal wanneer Bru-
ce vertelt dat hij bisexueel is. Beiden
wenden zich tot een therapeut.

00.10 Brief aus der Provinz. Spuren-
suche...Övelgönne - wo früher die
Kapitane wohnten.

00.15-00.20 Heute.RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 m Hz

België/RTBF
15.00 Jeux d'aujourdhui: L'lnformati-
que. 15.15 Dormons bien. 15.45 Le
monde de Jean-Michel Folon. 16.20
Offres d'emploi forem. 16.35 Nouba
Nouba, met de tekenfilms Cubitus en
Bouli,. (herh.). 17.35The Colbys, Ame-
rikaanse serie. Afl. 3: Moment de vérité,
met Charlton Heston, Barbara Stan-
wyck, John James e.a. 18.30 Jamais
deux sans toi, magazine. 18.53 Pro-
gramma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten-program-
ma. Aansl.: Paardenkoersen. 19.30
Journaal Liefdadigheid. Presentatie:
Bernard Balteau. 20.30 Bizzness news.
21.10 Télé 21 a la une. Aansl.: Fantö-
mes en héritage, 4-delige Franse serie.
Afl. 1: Le disparu de la chambre close.
De bagage van Payen wordt bij Ma-
thieu, de jachtopziender,gevonden en
deze wordt gearresteerd. Dokter Debus

denkt dat er veel meer aan de hand is
op het kasteel. Op een nacht ziet Mel-
chior een geest in het park lopen. 22.10
Uitslagen van de Nationale Loterij.
Aansl.: Coup de film, filmmagazine ge-
presenteerd door Terry Focant. 22.30
Weerbericht. 22.35 Laatste nieuws.
22.55 Bourse, beursoverzicht. 23.00-
-23.10 La pensee et les hommes.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 C'est a voir.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres.
18.20 Imniminimagino. 18.35 Recrea-
tion. 19.00 Montagne. 19.30 TVS Infos
et Météo. 19.40 Papier Glacé. 20.00
Place Publique. 21.30 Au Nord du
Nórd. 22.00 Journal Télévisé et Météo.
22.30 Sacrée Soiree. 00.00-01.00 Ex
Libris.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Veronique Classique.
12.15 Bonjour les clips.
13.20 Deksels!.
13.50 Roy Rogers: Silver Spurs. Eei

nieuw avontuur van de westernheli
Roy Rogers.

15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaansi

serie over een miljonair die zes wees
meisjes adopteert. Afl.: Marva ii
toonaard C.

16.30 Flipper. Avonturenserie met de
dolfijn Flipper.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

Ouverture.
19.30 Match Vrije Tijd.
20.00 Fashion.
20.25 Juke Box.
20.50 Voetbal. Rechtstreeks verslag

van de finale in Portugal met PSV,
Ajax, Benfica en Sporting Lissabon.

22.45 Journaal.
23.05 Veronique Weer.
23.10 Club Verotique.
23.40 Journaal.
23.45 Dallas. Amerikaanse serie,

(herh.).
00.35 Bonjour Les Clips.
02.00 Speelfilm.
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
15.15 Teletekstoverzicht.
15.40 Monitor.
16.25 Monitor im Kreuzfeuer.

(herh.).
17.10 Super-Grips. spelprogramma.
18.00 Telekolleg 11. Engelse cursus.
Les 43.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Hobbythek. Fotografie und Ho-

lografie, van en met Margit Kinzinger,
Uschi Dammrich von Luttitz en Eek-
hard Huber.

22.30 Rückblende. Vor 100 Jahren
gestorben: Ignaz von Döllinger, por-
tret van deze theoloog.

22.45 Der Mörder und seinLehrling.
Amerikaanse speelfilm uit 1987 van
R.L. Thomas. De 16-jarige Billy Kelly
wordt, nadat hij door zijn vader in el-
kaar is geslagen, verzorgd door de
prediker en wondergenezer Dr. John
Reese.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes. 19.30
Journaal met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-
lenge, sportprogramma met o.a. tafel-
tennis: kwartfinale Europacup voor lan-
denteams: België-Frankrijk, recht-
streeks vanuit Charleroi. Commentaar:Philippe Antoine. 23.00-23.30 Jour-
naal.

Radio 1 radio
Elk heel uur nws 7.07 VARARadio
I Woensdageditie. (7.30 en 12.30
Nws). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
13.30 Nieuwsoverzicht. 13.32
Journalistenforum. 14.07 TROS
klantenservice 15 45 Hallo met de
TROS. 16.07 Tijdsein. (17.30
Nws). 18.45Waar waren we ook al-
weer. 18.57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 19.03 Hobbyscoop.
19.30 Akkoord. 20 03 Langs de lijn.
23.06 Met het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 102 Romance. 2.02
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress
6.02-7.00 Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel 14.04Terug inde tijd. 15.04
Nederland muziekland 1704 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof. 18 53 Moment 19 04 Water en
vuur. 20.03 Vocaal 20.30 NCRV
bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning. 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10.57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 11.04 Country trail.
12.04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16.04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques
Plafond.lB.o4 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.02 La stampa.
22 03-24 00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
EO

"00 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-
lnLVoor de vrouw-

■'S Muzikale fruitmand. Program-na met geestelijke liederen. Presen-
-13 OfL Heleen van Dijk'

" 0-13.05 Nieuws voor doven en

*■« ce zagen me niet zitten. Portret
ha»fen lichamelijk en geestelijk ge-andicapte jongen, die lijdt aan hetWoom van Mobius. Nadat de
teh Geert~Alias jarenlang in een
t aiis hadden laten verzorgen, beslo-

l6rjn2 *lem zelf te 9aan verzorgen.
£° Sagebrush, Oregon. Ameri-

-16 in
nSe natuurd°cumentaire.

Torn Sawyer. Serie. Afl. 12:
16 Icky tracteert."*5 (TT)Kinderkrant. Kinderpro-gramma.
17 4n J?urnaal-" ° Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-
©"f-ma.I" ° Avonturenbaai. Canadese

's,"9dserie. Afl.: Het oog van deorm. Nicole is alleen thuis als zij tij-ns een storm een onverwachte
IQ? huis kriJ9l-
192 n ournaal-
\jr Ronduit Radar. Magazine.
'on aa9: Jonglerencongres Missiony" 'e Utrecht. Presentatie: Wilma

19 se en Bert van Leeuwen.r» De Campbells. Serie. Afl. 13:°iaans bloed. Dr. James Campbell
st ziin dochter Emma beloven deervende Indiaanse Maria haar ver-

jq snen man weer op te sporen.
n'r, Bu nkeren. Actualiteitenpro-

a.
° raalslag. Spelprogramma ge-

}i 2
esenteerd door Bert van Leeuwen.

jj ° Kinderen zonder toekomst.°curnentaire over moeders op het
il J,nd Bahia-
'o Koor- en samenzangprogram-,a- Gelderland zingt. Presentatie:gan van den Bosch.

22.20 Tijdsein 2. Actualiteiten en ach-
tergronden.

22.35 Ontmoetingen met Jezus. Bij-
belstudie met Henk Binnendijk.

23.00 Journaal.
23.10-23.45 Vil lage eva ngelique. Do-

cumentaire over een groep Christe-
nen die vanwege de oorlogshandelin-
gen in Oost-Suriname zijn gevlucht
naar Frans-Guyana.

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl

10.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 43.
09.00 Tips für Arbeitssuchenden.

Presentatie: Ruth Geiger-Pagels.
15.45 Monitor. Berichte zur Zeit.
16.30 Shakespeare Workshop. Op-

voering van A Midsummer Night's
Dream van Shakespeare door de
Bristol Old Vie Theatre School.

17.00 Beispiele machen Schule.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels
Les 43. (herh).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Falcon Island. Serie. Afl. 1: Der
versunkene Wrack. (herh).

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Das
Jojo. >

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Das Thema der

Woche.
20.00 Die Powenbande. 5-delige se-, rie. Afl. 1. Met vrouw en zeven kinde-

ren biedt vader Powenz de gehele
stad weerstand.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Guten Abend aus-
...Mainz, amusementsprogramma
met artiesten. Presentatie: Barbara
Harnischfeger.

22.15 «Nur feiertags geöffnet. Ame-
rikaanse speelfilm uit 1942 van Mark
Sandrich. Musical over een ster die
een boerderij bezit en deze verbouwt
tot een Holiday Inn-restaurant dat, zo-
als de naam al zegt, uitsluitend op
feestdagen geopend is.

23.50-23.55 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws 7 02 Preludium. 7 53 Het
levende woord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws. 8 45 Te Deum Lauda-
mus. 9.15 Onder de hoogtezon
10.00 Divertimenti van Joseph
Haydn (5) 10.30 Orkestpalet: Ka-
merorkest van Lausanne met viool.
11.40 In de schaduw van de mees-
ters: Hoornconc. uit de Barok (1).
12.15 Promenade: Robert Stolz di-
rigeert (27). 13 00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 Telekaart 16.00 Ovei
componisten gesproken. 17.00
Jacco's keus, operette-en musical-
muziek.lB 00 Nws, 18.02 CeDéa
20.00 Nws. 20.02 Authentiek con-
cert op CD. 21.30 Voorbij de tijd.
22.30-2400 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 Als op hel
Leidscheplein... 10.00 Oud plaat-
werk met Herman Emmink. 11.00
De duvel is oud. 12.00 Nws. 12.05
Het oog van de naald. 12.30 Hel
voordeel van de twijfel: gesprek
met Gérard Soeteman. 13.00 Nws.
13.10 NOS Wereldwijzer. 14.00
You're welcome 14 30 Coöperatie
15.00 Meer over minder 16.00
TROS Schlagerfestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17.40 Ba-
siscode 3 magazine. 17.55 Meded.
en Schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 TROS Kinderforum. 18.2C

Uitzending van het CDA. 18.30
TROS Astrologica 19.00 Progr
voor buitenl. werknemers. 20.30
Klassieke mechanica 21.00 De
twaalf provincies 21.30 Por favor.
22.00-22.30 Het fantastische in de
kunst.

SSVC
13.00 Children's SSVC.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Heirloom.
14.50 Teil the truth.
15.15 Never the twain.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Green Claws.
16.15 The Snorks.
16.35 Ipso Facto.
17.00 Nightmare.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.10 Bobs full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.45 Shelley.
21.00 Summer's lease.
22.00 News and weather.
22.30 Smith and Jones.
23.00-01.10 Sportsnight.

RTL Plus
i 06.00 Ultraman - mem geheimes Ich.
i Amerikaanse serie. (herh.).
I 06.25 Hallo Europa - Guten Morgeni Deutschland. Ontbijtshow.
i 08.30 Tele-Boutique. (herh.).i 09.00 RTL aktuell.j09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
i 10.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.).
■ 10.35 Flash Gordon. Amerikaanse
i serie, Afl. 7.: 11.00 Ragazzi. Muziekmagazine.
■ 11.45 Baretta. Amerikaanse serie.

: 12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-: te RTL orkest.
j13.00 Télé-Boutique. (herh.).j 13.25 Heute bei uns.
j13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
■ 14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
■ 15.00 Schauspielereien. Korte Oost-: duitse verhalen. Afl.: Gaunereien.
■ 15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.: 15.55 RTL aktuell.
i 16.00 Reich und Schön. Amerikaan-: se serie.
! 16.30 Ein Schicksaljahr. Amerikaan-
i se serie. Afl.: Die Poker-Partie.
i 17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
■ 17.45 Spiel mit. Met aansl.: Teken-
■ film.
i 17.55 RTL aktuell.
■ 18.00 Der Schutzengel von New
f Vork. Amerikaanse serie. Afl..
i 18.45 RTL aktuell.
i 19.05 Weerbericht.
i 19.15 CHiPs. Amerikaanse serie. Afl.:i Zurück zur Schule.
■ 20.15 Die unglaublichen Abenteuer

des Guru Jakob. Westduitse speel-
film uit 1982 van Franz Marischka.

i 21.45 Staranwalte, Tricks, Prozesse
i - L.A. Law, Amerikaanse serie. Afl.:
■ Der Teufel halt sein Wort.
i 22.25 RTL aktuell.
i 22.45 Ein Mann rechnet ab. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1975 van Ed-i ward Dmytryk.: 00.20 Bellamy. Australische serie.
Afl.: A matter of upbringing.

i 01.05 ChiPs. Amerikaanse serie.
i (herh.).
i 01.50-01.55 RTL plus Aerobics.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.30 Taking liberties.
15.00 Programma's zoals aange-
kondigd.

16.30 Food and drink.
17.00 Advice Shop.
17.35 Heartbeat.
18.00 Newsround.
18.10 Little sir Nicholas.
18.35 Buongiorno Italia.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 Family Matters.
21.00 Programma zoals aangekon-

digd.
21.50 Points of view.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Oranges are not only the fruit.
23.30 Newsnight.
00.20 Programma zoals aangekon-

digd.
01.15 Weatherview.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business report.
06.30 Sky. European Business Chan-
nel. 07.00 Sky. The D.J. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu. 10.00 Euro-
sport. 11.00 Havoc 9. 12.00 Volleyball
World Gala. 13.00 Stiga Table Tennis
Grand Prix Finals. 14.00 WWF Wrest-
ling. 15.00 Best of the Year. 16.00
Football. 18.00Luge World Cup. 18.30
Tennis Legends. 19.00 Trans World
Sport. 20.00 Stiga Table Tennis Grand
Prix Finals. 21.00 Volleyball World
Gala. 22.00 Basketball 1989. 23.00 Pa-
ris-Dakar Rally. 23.15 World Cup Foot-
ball. 00.15 Motorsport. 01.15-01.30 Pa-
ris Dakar Rally.

SAT 1
i 06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30; SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-; kaanse familieserie. 09.00 SAT.I Bliek.
09.05 General Hospital. Amerikaanse

ifamilieserie. Afl. Verkaüfsgesprache.
i 09.50 Teletip Haushalt. Aansl. Ihr Ho-
i.roskop. 10.00 SAT.I Bliek. 10.05
i SAT.I Teleshop. 10.30 Die Teufelspi-
iraten. Engelse speelfilm uit 1963 van
iDon Sharp. Aansl. Tekenfilm. 12.15
i Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
iProgrammaoverzicht. 14.05 Niklaas,
i ein Junge aus Flandern. Amerikaanse
i tekenfilmserie uit 1987 van Phil Ro-i man. 14.30 Teletip Gesundheit. Aansl.
i Ihr Horoskop. 14.40 General Hospital.
I Australische familieserie. Afl. Die: Autoschlüssel. 15.30 Happy Days.
iAmerikaanse familieserie. Afl. Fonzie
i gibt auf. 16.50 Verrückter wilder Wes-
i ten. Amerikaanse westernserie van
I Jesse Hibbs. 17.00 SAT, 1 Bliek. 17.10
iNachbarn. Afl. Auf Messers Schneide.
: Australische familieserie. Aansl. teken-
i film. 17.45 Programma-overzicht.
i 17.50 Raumschiff Enterprise. Ameri-
ikaanse science-fictionserie. Afl.: Horta
| rettet ihre Kinder. 18.45 SAT 1 Bliek.
iAansl. SAT.I Wetter, en programma-
i overzicht. 19.05 Glücksrad. 19.50
iSAT.I Bliek, aansl. SAT.I Wetter en
! programma-overzicht. 20.00 Mike: Hammer. Amerikaanse misdaadserie.
i Afl. Eine kurze Karriere. 20.55 SAT.I
iBliek. 21.00 Das Baby auf dem
i Schlachtschiff. Engelse komedie uiti 1956 van JayLewis.22.so SAT.I Bliek.
i 23.00 Barquero. Amerikaanse western
I uit 1969 van Gordon Douglas. 00.40--| 00.50 Programma-overzicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Marcel Vanthilt. 17.00 3 From 1 at 5.
17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00 Remo-
te Control. 18.30 Club MTV. 19.00 VJ
Ray Cokes. 21.00 YO! 21.30 MTVs Le-
vis US Top 20. 23.00 VJ Maiken Wexo,
02.00 Night Videos. 06.30-07.00 Club
MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel. Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8 05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 1402, 1502 en
16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties 17.55 Kort
nieuws. 18.05-1807 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8 00
Nieuws. 8 10 Koffers § co. 09.30
Golfbreker 10.00 Nieuws. 1003
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13.10Made in
Germany 14.00 Canapé 17 00
Limburg Vandaag. 18 10 Rijswijck-
foon. 20.00 Funky Town. 22.00
Nieuws 22.05 Jazz Kaffee 23 30-
-6.00 Nachtradio. (0.00, 500 en
5.30 Nieuws.)

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
GutAufgelegt 13 00 Mitmenschen
14.05 Auf der Promenade 15.00
Café-Konzert 16 05 Heimatmelo-
die 17 00 Musik-Express 20 05
Zwischen Broadway und Kudamm.
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-04 05 Nachtexpress

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report. 20.00 Roving
Report. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Inside
View. 21.30 Financial Times Business
Europe. 22.00 World news and Good-
year Weather Report. 22.10 Roving
Report. 22.40 Perspective on Science.
23.10 Der Spiegel. 23.40 Inside View.
00.10 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 00.20 The Mix. 01.20 Time
Warp, 01.50 The Mix.

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten 745 Veranstaltungskalen-
der. 08.30 Für die Kranken 9.10
Musikexpress. 10 00 Gut aufge-
legt 12.00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch. 12.15Veran-
staltungskalender 13.00-14 00 Fn-
schauf 14.05-1500 Musikzeit heu-
te: Lieder, Chansons und Folk.
15 00 Music and More Die
CBS.Radio Show. 16.05-18.00
BRF International. 18 10 BRF Ak-
tuell 18.40-2005 Orgel und Chor-
musik.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nach
elf. 12.00 RTL-Themen 12 15 Ca-
sino parade. 1400 Viva 16.00 En-
tenjagd. 17.00 RTL-Themen. 17.15
Musikduell. 17.50 Sport-Shop.
19.00 Neunzehn Vierundzwanzig
00.00-01.00 Traümtanzer.
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / *mj IJp / Lh^ M
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouvv. on-
derd. v. alle merken. Stationsstr. 8-10
Kerkrade, tel. 045-455088/452501.

Aanhangwagens Jo Knops
100 stuks in voorraad. Tevens alle on-
derdelen en reparaties. Rijksweg Zuid
195 Sittard. Tel. 04490-12718.

W. Dabekaussen B.V. '

043-632510. LeVert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voor zelfb. + rep.
Gunst, priizen. Punterw. 7 M'tricht.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Garage Sebregts en Co.
Off. APK-keuringsstation 1 en 2, dealer
Iveco bedrijfsauto's. Lindelauferge-
wande 8, Voerendaal. 045-752888.

i

Autobedrijf Kwarten V.O.F.
Kastanjel. 148, Hoensbroek. 045-
-214171. Gratis bij APK-keuring: CO.
+ koplampen afstellen en voorkeuring.

Opel Bergsteyn
APK-keuringsstation, Rijksweg 61,
Berg en Terblijt, tel. 04406-41700.

Assurantiekantoor Limburg
voor een juist advies m.b.t. uw finan-
ciële zaken. Akerstr. 69, Heerlen, tel.
045-715680.

Autom. nieuw/gebruikt v. Kessel
Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490-
-17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490-
-15280 * Veeweg 7A, Schinnen, 04493-
-2173.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen, ac-
cu's, uitlaten. Kampstraat 59, Land-
graaf. Tel. 045-311784.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastr. 2, Schaesberg, tel. 045-
-317593. Meer dan tien jaarservice met
een grote S. Alle onderhoud En APK.
Bij Donny kijken is kopen!
Voor bedrijfsauto's in alle typen en
prijskl. uw speciaal adres: Donny Klas-
sen b.v. Meerssenerweg 219 Maas-
tricht. 043-635222 of 043-634915.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.'
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Alle autolak in spuitbus
Carshop/automaterialen. Pieterstraat
6, Landgraaf, tel. 045-326148. Dag.
geopend.
Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw.+rep.+laswerk. Accu's-
■frCiLkoprevisie-s-rkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.
Van Wijnsberge Autotechniek

;Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.
28 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.

1643113. Gulpen, Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek,
Hoolstr. 4. 04490-78600.

Autorijschool Sjef Dörenberg
Bovag. erk. motor en autorijschool.
Ook tevens voor uw automaat en
vrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver-
trouwd adres_Sparstr. 7 Hrl. 213735.
'Chris Adams
;ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW

-Voerendaal. Tel. 045-751718.

Sjaak Huisman 045-423728
Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520,
Heerlen, kaderschool, rijksgediplo-
meerd.

Autorijschool Ger Scheyen
BOVAG-erkend, tel. 045-415601, 27
jaar een begrip. J. v. Maerlantstr. 21,
6416 TV Heerlen.

Gerda v. Wersch tel. 045-443638
St.-Nicolaasstr. 15, Simpelveld. Rijks-
gediplomeerd, sinds 25 jaar aan de
top.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Autorijschool' Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736..

Autosch.herstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22, Hoens-
broek, tel. 045-215450 Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Geerweg 2A Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Garage Veneken B.V.
Verhuur van persw., bestelauto's en
busjes, jong wagenpark, 25 stuks.
Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641.

m

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Stratenmakersbedr. Nico Gerards
Voor al uw bestratingswerkzaamheden
en vakmanschap. Vrijblijvend prijsop-
gave en advies. Tel. 045-313956.

Oprit en erfverharding
Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig
stratenmakersbedrijf. Tel. 04492-
-5316. b.g.g. 04493-1038.

Sturmans. Tel. 045-423699
Opritten en terrassen in klinkers of sier-
bestr. Ook tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.
Seghemanstr. 1 Kerkrade.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Piek Opleidingen Heerlen
Praktijkgerichte avondopleidingen:
* Basis elektronika * Micro elektronika
* Industrieel besturingstechnieken
* P.L.C.-technieken * Computer intro-
duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281.

Dakservice H. Arndts
* Inspektierapporten/adviezen * on-
derhoudskontrakten * vernieuwen/re-
pareren v. daken, dakgoten, schoor-
stenen * isolatie. Desgewenst met
bouwfysische berekeningen. Hou-
werstr. 8, Hoensbroek. 045-219615.

H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties + dakbedekkingen van
Besouw, pvc kunstst. dakbedekk. Col-
mont 100, Übachsberg, tel. 751818.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade. 045-454729.
Kwaliteitdak. Tel. 424050
Voor al uw pannendaken, platte- en
leiendaken, lood- en zinkw., isolatie en
dakbeschot. Vraag vrijbl. prijsopg.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-
rassen. Verk. dakrollen, isoj. en dakte-
gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè-
restr. 5. Tel. 045-314218.
Schins dakdekkers/loodg.bedr.
Palenbergstr. 8, Heerlen, tel. 045-
-723174. Alle soorten dakw., san. en
erkend water- en gastechn. install.

H. Dreessen dakbedekkingsbedr.
Eerste klas dakwerk, mcl. Pirelli, 10 jr.
schr. gar. Lambertusstr. 29 Bruns-
sum. Tel. 045-253532.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en'
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Ing. Kruisbergstr. 96. 045-252688.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam-
drukw. Drukk, Greven bv. 045-
-327158. Vogelzankweg 244 Landgraat.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle tam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.
Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.
Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

i

Foto Jeanny. Tel. 045-713668
Meer dan honderd jaar ervaring. Léon
v. Geffen vakfotografie. Reportages,
bedrijfsrep., reclame, portret, model-
fotografie. Or. Nassaustr. 17. Heerlen.

Bosman Sittard 04490-15852*
Handelsstr. 32. Leveringen van zand,
grind, teelaarde, tegels, klinkers, biel-
zen enz. Ook zaterd. geopend.

Daemen's Houtwarenfabriek
Natuurgedroogd eiken, beuken, essen,
olmen enz. Goedk. stookh. Hout-
draaiw. en rooien v. bomen. Te k.
gevr. populieren. Mingersborgw. 7.
Voerendaal. 045-751253, fax 045-
-753754.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. C.v. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek,

Tomzon Keukens Sanitair
Ook uw adres voor Svedex kasten. Hol-
dwarsweg 69 Geleen. 04490-42516.
Nieuwstr. 25 H'broek. 045-211889.

Goergen BV 04490-31367-31463
Keukens, san., tegels, cv, kastenw.,
compl. install. door eigen pers. Vakk.
verz.. Nijverheidsw. 17-18 Stem.

Van Balkom/Keller-keukens
Al meer dan 50 jr. herkenbare kwaliteit,
Vrg.vrijbl. een offerte aan uw Keiler-
specialist, Holzstr. 36 Kerkrade. Tel.
045-461127.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
op maat en eigen ontw. Ook voor reno-
vatie. Vraag geh. vrijbl. offerte. Tel.
045-455633, b.g.g. 750283.

"KEHO"Keukens. Tel. 045-410669
"kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160, 6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.

R en J Keukens 045-242602
Kwaliteitskeukens voor normale prij-
zen. Tevens alle inbouwapparatuur.
Stationsstraat 294 Nuth.

De Gaas BV tel. 045-442726
Bezoek vrijbl. onze showroom met uit-
sl. in eigen fabriek op maat gefabr. ko-
zijnen. Bocholtzerw. 14, Simpelveld.

Jo Kreutz
Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het
vertr. adres voor al uw reparaties.
Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.

H. Hoeppermans C.V.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

AVAK lonisers 045-727277
Verlossen snel en betrouwbaar van
schadelijk vervuilde lucht, in huis, kan-
toor of bedrijfspand. AVAK. H.O. Hrl.

Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Rr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Roebroek Makelaardij
Bemiddelling aan-/verkoop, huur en
verhuur - taxatie - hypotheken. Paral-
lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707.
Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767.
Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta-
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234.

Manege Galop
Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on-
der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S.
Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872.

'Kaelen Machines 04450-3573
Verkoop - verhuur - service van Wolf
motormaaiers, Stihl bosmaaiers, heg-
gescharen, AS allesmaaiers, Ferrari
tuinfrezen, Karcher HD reinigers, pom-
pen, etc. Rijksweg 44 Gulpen.

Naaimachinehandel H. Wijnen
Geleen, Rijksw.-Z. 112. 04490-
-468076. Sittard, Rijksw.-N. 3. 04490-
-23336. M'tricht, Stationsstr. 43, 043-
-216000. Dealer v. Pfaff, Husqvama,
Toyota. Ook industriemach. Rep. alle
merken binnen 24 u.

Veldman naai- en breimachineh.
Heerlen, Nobelstr. 6, 045-716100.
Hoensbroek, Kouvenderstr. 68, 045-
-213538. Geleen, Raadhuisstr. 14,
04490-46480. Anker, Bernina, Husq-
vama, Lewenstein. Rep. alle merken,
geen voorrijkosten. Roermond,
Neerstr. 62, 04750-31012.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter.
Specialist in eiken planken, geborsteld.
Dealer Starkett formica vloeren.
Rijksweg-Zuid 233, tel. 04490-46675.

Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. Q45-214395.

Bruis Partyservice 045-311956
Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.:
hors d'oeuvres, koude buff., Bourg.
ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens
verh. v. alle partygoods, taps, etc.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Klein en Zn. Verhuur Sittard
Tafels, stoelen, snelkoelers, pors.,
glaswerk enz. Heineken thuistap. H.
Luytenstr. 38. Tel. 04490-18655.

LE TRAITEUR partyservice
Voor de compl. verz. op lokatie. Luxe
ontbijt., lunch., diners, buffet. 04406-
-14433. Passage 1-3 Valkenburg.

Catering Service
Restaurateur/traiteur Latten b.v. Thuis
en uit serveren al 25 jaar. Munsterge-
leen. 04490-15841.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Süestra Susteren
Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook
aangepaste fietsen. Hoofddealer van
alle topmerken.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen, tel:
04405-3422. Evt. accessoires + repa-
ratie.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle * Raleigh * Batavus«. Sparta *Giant * Peugeot * Vespa * Puch *.
Honda. Kerkraderweg 21-25, Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Zonder aanbetaling mogelijk.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-.
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Babit BV Rioleringswerken
* Rioolontstoppingen * rioolaanleg en
vernieuwingen * riool tv-inspektie. Tel.
045-463892. Dag en nacht.

Laumen rolluiken-zonwering
Beitel 110A, 6422 PB Heerlen, postbus
21099, 6369 ZH Simpelveld, tel. 045-
-423848/442129.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade, 045-413049.

J. Jussen Schildersbedrijf
Voor al uw vakbekw. behang- en schil-
derswerkzaamh. Voor binnen en bui-
ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.

Math. Linssen. Tel. 045-241587
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw.
Gesp. in Radson en Nefit ketels, gas-,
water-install. Erk. schoorst.vegersbedr.

Sporthuis Bakkers 04493-1604
Ger de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin-
nen. Bekers * medailles * vaantjes *relatiegesch. * computergraveerinr.
No 1 in keuze, kwaliteit en service.

G.V.L. Restauratie, 045-226000
Stralen van meubels, autoplaatwerk,
velgen, chassis etc. Spec. gevelreini-
ging, renov., kelderafdichting, voegw.,
vochtwering. 10 jr. schrift, garantie.

f

Hoonhout Tandtechniek
voor alle kunstgebittenreparaties. Klaar
terwijl u wacht. Akerstr.-Nrd. 328,
Hoensbroek, tel. 045-228211.

Pickée Makelaardij bv. Lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-
-326767.

Taxatatiekantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken. Sm ]
tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234-

Van Loon. Tel. 04490-54551 j
Timmerbedrijf te Beek voor al uw vooH
komende timmerwerkzaamheden zoaßl
trappen, kozijnen, dakkap. e.d.

Daemen Kunststoffen
Verandadakplaten, plexiglas of Lexafl.
thermoclear. Hofdwarsweg 7 Gelee"!
Tel.: 04490-53865.

Harreman Verhuizingen
Gespee. internat, erkend verhuizerEvent. opslagruimte. De Koumen Z^j
6433 KD Hoensbroek, 045-218342.

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transportbe-
drijf, kantoor- en projektverhuizinS-l
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72597'

Veloha-Habets.Tel. 048-423759
Centr. verwarming onderhoudsdienst
Tevens uw adres voor energiezuiniöe
.ketels. Vraag vrijblijvend offerte. P^s'
straat 5 Terwinselen.

Danny's Videotheek
Annastraat 37, Geleen, tel. 04490-
-45755.

Videotheek The Champ
Ganzeweide 155 Heerlerheide, Markt M
Hoensbroek, Kennedylaan 80 Brufl5'

sum Noord, Langeberglaan 1 BrunS'l
sum-Langeberg, Kerkraderweg °'l
Molenberg-Heerlen, Maria Gorettipl-»
Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat 'Roermond.

Tegelstudio BK'B7
Kerkstraat 125 Cadier en Keer. Tel
04407-2781. Ontwerp voor sanitair
Bezoek op afspraak kan ook.

_rf=j —■. "

Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. Zee
drukkerij, offset, graveerinr. Sta-
tionstr. 48 Heerlen. Tel. 045-713379-

Zonweringsbedrijf Salemink
Voor al uw zonweringsprobl. hebbe
wij een oplossing. Belvauer 44 Nieu'
wenhagen. 045-314132.

Jago Zonweringen 045-414270
Rolluiken en markiezen. Nieuw: kunsj'
stof raam met dubb. glas en ro"'
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.
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KtHKHAUb,

Man valt
van luifel

Heerlens kandidaat-raadslid Larbi Edriouch maakt zich zorgen:

'Situatie Marokkaanse
jongeren zeer kritiek'

Marokkanen heeft geen werk. En
dan valt het ook op dat er veel
Marokkaanse jongeren op straat
rondhangen. Edriouch bevestigt
dat de criminaliteit en drugsver-
slaving onder hen sterk toene-
men.

'Toch. Dat ene woordje spreekt
boekdelen. Want de situatie voor
de Nederlandse Marokkanen is
uiterst complex. „De verdraag-
zaamheid is in vergelijking met
vijftien jaar geleden sterk afge-
nomen. Het is gewoon een ver-
schil van dagen nacht. Zodra het
minder goed gaat met de econo-
mie worden de mensen indivi-
dualistischer. De groepen die het
zwakst zijn, worden daar de
dupe van".

ben daar vaak een goede oplei-
ding genoten, maar worden hier
volstrekt onvoldoende opgevan-
gen. Ze worden behandeld als
analfabeet omdat ze de taal niet
spreken. Volgen ze een cursus,
dan is dat maar drie keer per
week. In Marokko kletsen de
mensen tot 's avonds laat lekker

met zn allen op straat. Dat ge-
beurt hier niet, waardoor de ver-
veling kan toeslaan. En vanwege"de taalproblenen zijn hun ver-
slaafde landgenoten vaak de eni-
ge mogelijkheid tot contact."

0 Zie verder pagina 17

„En het ergste is dat ook de nieu
we jongeren die uit Marokko ko
men beïnvloedworden. Die heb

Criminaliteit
Toen de recessie inzette gingen
de Nederlanders beter op 'ande-
ren' letten. De Marokkanen kre-
gen de vuilste baantjes, zijn nu
vaak lichamelijk versleten en zit-
ten daarom in de WAO, bijstand
of WW. Ongeveer de helft van de

Van onze verslaggever
HEERLEN - Hij heeft een 'on-
vergetelijke' avond achter de
rug. Maandagavond werd hij met
40 tegen 39 stemmen op de tien-
de plaats gezet van de PvdA-ver-
kiezingslijst. Larbi Edriouch, 37
jaar, Marokkaan, vrijwel zeker
het allereerste Heerlense raads-
lid dat afkomstig is uit een etni-
sche minderheid. Er zijn naar
schatting 1.800 Marokkanen in
Heerlen, voor wie hij voortdu-
rend op pad is.

„Het geeft heel veel vertrouwen
dat ik gekozen ben door Neder-
landers. Ik ben dan ook trots op
deze mensen", zegt hij stralend.
„Mijn verkiezing is een teken
voor andere Marokkanen dat ze
tóch vertrouwen in Nederlan-
ders kunnen hebben".

#choolse zaken

„De problemen groeien,we moe-
ten voorkomen datze uit de hand
lopen. Veel van onze jongeren
zien geen toekomst meer. Op de
lagere school worden ze automa-
tisch naar de LTS of het LHNO
verwezen. Thuis kunnen ze niet
terecht voor hulp bij het huis-
werk en ander advies voor

Luchtruim
wvetaars' meteorieten,s- Er wordt de laatste tijd
iua a-lies in het luchtruim
Lr

arQenomen dat er normali-, niet in voorkomt. Een ade-
len' 'vOU a' at zou n°9■ Ce denken valt misschien

een verdwaalde kleppe-
ren]'- "c'ie een Paar Jaar geleden
k v-invlucht naar de Dolomie-
faftee/t gemist. Ofzoiets.

Luchtruim (2)
U,e

en meteoriet, tja, dat is
Qo
,r toat anders. Op zich is het

jj toe' geloofwaardig dat zon
lei "i door de dampkring komt
lm erd en als een bom. de
£*d inslaat. Maar als de des-

van de Volksterren-
j c«t in Heerlen, zoals vorige

na drie dagen speuren
L 9 Qeen krater of kratertje
iilltreffen, dan slaat de twijfel
fQt dat betreft ook toe.

Luchtruim (3)
lasteren nog de UFO's, ofLeende schotels. Daarvan. de mensen er tegenwoordig
J^sa's. We zijn best bereid te
C^.ken dat ergens in het ónme-
fei . universum wezens leven,
r* niet veel verschillen van de
Ito' n dat die wezens, net zo
t^d als wij, planeten en ma-r 7l in de ruimte verkennen, in
r.ste!!ige hoop nieuwe levens-

lrnte te kunnen vinden.

Concrete opzet steevast door gemeente Brunssum ontkend

Toch plan voor superdisco
door richard willems

ffJFO (Unidentified
wng, Object)

Boete voor
spuiten met

traangas
Van onze correspondente

MAASTRICHT - Voor de politie-
rechter in Maastricht hoorde een
jongeman uit Heerlen dinsdag twee
weken voorwaardelijke celstraf en
een boete van ’l.OOO tegen zich
eisen: tweemaal het bedrag dat ver-
balisanten hem 'bij transactie' had-
den voorgesteld.

Op 13 januari van vorig jaarhad de
verdachte zich geërgerd aan het
weggedrag van een andere automo-
bilist. Hij volgde deze tot aan eeïi
tankstation" om daar zowel de be-
stuurder als diens vriendin traangas
in het gezicht te spuiten.
Politierechter mr Hermesdorf paste
korting toe op de eis van de officier
en veroordeelde de Heerlenaar tot
een boete van ’ 500. Voor het in be-
zit hebben van een verboden hand-
wapen voegde hij daar nog eens

’ 100 aan toe. De voorwaardelijke
vrijheidsstraf bleef conform de eis
overeind.

Kelderbrand
in Zeswegen

HEERLEN - De Heerlense brand-
weer heeft maandagnacht rond 4.00
uur de handen vol gehad aan het
blussen van een kelderbrand aan de
Cambriumstraat in de wijk Zeswe-
gen. Vermoedelijk is de brand aan-
gestoken door een drugsverslaafde.
De schade bleef beperkt tot een ka-
potte deur en wat opgeslagen mate»
rialen.

Raadslid
Wim Ploum

stapt op
Van onze verslaggever

KERKRADE - Het zittende raads-
lid Wim Ploum van de KerkraadsePvdA heeft zich teruggetrokken
van de kandidatenlijst voor de ko-
mende verkiezingen. Hij stond opde, waarschijnlijk verkiesbare, ne-
gende plaats.
Ploum stapt op uit onvrede over de
naar zijn mening lage positie op die
lijst. Hij was in vergelijking met vier
jaar geleden een plaats gedaald en
kwam daardoor als allerlaatste van
de huidige zittende raadsleden op
de lijst terecht.
„Ik twijfelde toch al over een nieu-
we raadsperiode. En met de te ver-
wachten stoelendans rond die ne-
gende plaats, heb ik de eer aan me-
zelf gehouden. Ik had geen zin in
trammelant met eventuele tegen-
kandidaten."

Autokraken
in Vaesrade

NUTH - In Vaesrade heeft een on-
bekende maandagnacht in totaalnegen auto's opengebroken dan wel
een poging daartoe gewaagd. Vol-
gens de politie in Nuth zijn alle po-
gingen het werkvan een en dezelfde
man.

BRUNSSUM - Ondanks
ontkenningen van de ge-
meente Brunssum, met
name door wethouder John
van Dijk, bestaat er wel de-
gelijk een plan om een su-
perdisco te bouwen op het
Rode Beekterrein.

De afdeling Gemeentewerken heeft,
naar nu blijkt, het college van B en
W al in juni van vorig jaar positief
over dit plan geadviseerd. Dit ter-
wijl wethouder John van Dijk toen
liet weten dat het plan door de ge-
meente allesbehalve serieus werd
genomen. Ook zei van Dijk destijds
dat er geen fatsoenlijke opzet voor
het plan bij de gemeente in de bus
was gevallen.

Uit stukken van het B en W-overleg
blijkt evenwel dat er op 15 juni een
briefvan het echtpaar Heijnen-Buij-
ze uit Weert is binnengekomen met
een toelichting op het discoplan.

Uit dezelfde stukken blijkt ook dat
de gemeente serieus heeft nage-
dacht over de mogelijkheid van een
superdisco in Brunssum. Weliswaar
besloot het college in junivorig jaar
niet met de betrokken particulieren
in zee te gaan, maar inmiddels ge-
niet het plan op voordracht van Ge-
meentewerken een heroverweging
en beziet de gemeente de mogelijk-
heden om het bestemmingsplan (in-
dustrie) voor de Rode beek te wijzi-
gen.

College steunt 'city management'
Wethouder André Coumans over centruinplannen" Uitgelaten

schoolkinderen
in Rimburg.

Foto: DRIES LINSSEN

Het plan komt uit de koker van het
echtpaar Heijnen-Buijze, dat op de
Oelemarkt in Weert hejt café Dic-
kens-Inn runt. Het echtpaar wil op
ruim 4,2 hectare grond een uit-
gaanscentrum (50 bij 50 meter) neer-
zetten, dat verdeeld wordt in diver-
se lokaties diehun eigen sfeer en ka-
rakter hebben.

Uitgaanscentrum

" Zie ook pagina 15" Zie verder pagina 17

Duimen
Politie zoekt

nep-loodgieter
KERKRADE - De Kerkraadse;
politie is naarstig op zoek naar'
een man die gekleed als werkne-
mer van de Technische Dienst
van degemeente bij woonhuizenaanbelt met de vraag of hij de-dakgoot mag schoonmaken.
Volgens de politie wil hij met de-
vraag vooral uitvissen of er"iemand thuis is. Hoewel de man
een groen jasje met de opdruk
ATD draagt, heeft hij met de ge-
meente niets van doen.
De politie van Kerkrade verzoekt»
mensen die de man aan de deur
krijgen zo snel mogelijk contact
met haar op te nemen.

Woningen Dorekoel
niet alleen voor

inwoners van Nuth
Van onze

verslaggever
NUTH - Mensen die
niet woonachtig zijn
in Nuth en ook niet
economisch gebon-
den zijn aan deze ge-
meente kunnen toch
in aanmerking ko-
men voor een bouw-
kavel in de Dorekoel

te Hulsberg. De ge-
meente verkocht
veertien kavels voor
de bouw van vrije
sectorwoningen on-
der voorwaarde dat
alleen Nuthenaren
hiervoor in aanmer-
king zouden komen.

Inmiddels is geble-

ken dat bij de eigen
bevolking de markt
voor dit type woning
nagenoeg is verza-
digd. Om het rente- ,
verlies te beperken
stellen B en W van
Nuth nu voor om de
voorwaarden te laten
vallen. Er zijn nog
acht kavels. Een
Echtse firma treedt
als verkoper op van
deze te bouwen wo-
ningen.
De gemeenteraad zal
op 16 januarihier-
over een beslissing
nemen.

Rimburg
dankt Ritzen

komsten van dat SIMK-rapport be-
kend zijn, willen we ook samen ver-
der gaan."
Voorwaarde voor het college is wel
dat de ondernemers hun krachten
bundelen in één overkoepelende
vereniging. Het SIMK-rapport
wordt halverwege dit jaar verwacht
en dan wil de gemeente aan tafel
gaan zitten met de andere betrokke-
nen.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Volgens wethouder
André Coumans past het plan om
via 'city management' het Kerk-
raadse centrum aan te pakken ge-
heel in de filosofie van het college.
Bij deze formule wordt een werk-
groep geformeerd waarvan zowel
gemeente, ondernemers als project-
ontwikkelaars deel uit maken. De

samenwerking moet grote projec-
ten mogelijk maken, die het Kerk-
raadse centrum nieuw leven kun-
nen inblazen.
„We hebben samen met de Kerk-raadse ondernemers bij Economi-
sche Zaken subsidie weten te krij-
gen voor het SIMK-rapport dat de
sterke en zwakke punten van het
centrum op een rij moet zetten",
zegt André Coumans. „En als de uit-

Luchtruim(4)
j^f-doch, aangezien zich nog

Wio?.ens arocne mannetjes of\pv-bliebkermende ge-
fy® chtjes aan de mensen op
j,*e aardkloot hebben voqrge-
(Jd. zien we die lichtjes in hetjJ^lruim nog maar even aan
l(a

r Uit de richting geslagen
die met een zaklamp.ar ratten en konijnen speu-

I? die onder neerstortende me-
)fTleten zijn doodgebleven...
iJ 2oiets.

Fietsendief
loyo.uk zij een oplettende in-
jOnster van Sittard heeft de. ltie in die gemeente een fiet-

in de kraag kunnen[JJpen. Het viel haar, hoe kan
e eigenlijk ook anders, op dat

fietser voorbij kwam met opïn rug nog een fiets. En niet
a/^aar eentje. Het was een
i bike, zon ding met
lyue banden en drie maal een
ij. * of acht versnellingen. De
iQ.My^ waarschuwde ijlings de

Uie en die kon de man, nog
rdat hij het slot had ontcij-

„/s aanhouden. De familie£* zodanig onder de indruk
l^1 het kordate optreden van
t j vrouw, dat zij dit voorval
.et onvermeld wilde laten. Wij

Zo omvat het project een superdis-
co voor 3.000 personen, een Engelse
pub, een bruin café, een restauranten een (bewaakte) parkeerplaats
voor ruim 1.500 auto's. Ook is het
bedoeling dat de disco een eigen
busdienst op poten gaat zetten, die
bezoekers haalt en wegbrengt via
nog te bepalenroutes. De dienst Ge-
meentewerken heeft aan het tweede
positief advies nog het voorstel van
een tennishal gekoppeld. „Door rea-lisatievan een tennishal zou de par-
keerplaats intensiever benut kun-
nen worden," aldus het antwoord
aan het college.

RIMBURG - In Rimburg kan
ministerRitzen van Onderwijs
geen kwaad meer doen. Hij
heeft de HeiligHartschool voorsluiting behoed door een eer-
dere maatregel van zijn voor-
ganger Deetman terug te draai-
en. Deetman wilde dorps-
schooltjes die niet minimaal 50
leerlingen telden opdoeken.
Voor de school in Rimburg
kwam dat aantal beangstigend
dichtbij. Minister Ritzen heeft
deze ondergrens nu geschrapt. Kritiek raad

op Glasmij

PvdA: We zijn om de tuin geleidVan onze verslaggever
HEERLEN — „Wij zijn
om de tuin geleid. De
gemeente heeft te goe-
der trouw gehandeld,
maar de Glasmij niet.
Wij hebben vernomen
dat de directeur van de
Glasmij vanaf het begin
al heeft beweerd, dat hij
op het stuk grond aan
de Oude Roderweg
nooit zou gaan bou-
wen," aldus PvdA-
raadslid Karel Scholtis-
sen gisteravond in de
Heerlense gemeente-
raad.

bedrijfis in Heerlen ge-
bleven; de werkgele-
genheid gaat weer voor-
uit. Dat moeten we niet
uit het oog verliezen."

'laten weten. Naderhand
hebben ze anders be-
slist. Dat kan gebeuren.
Ik vind wel dat de Glas-
mij de gemeente daar-
van sneller op de hoog-
te had moeten stellen.
Dat was correcter ge-
weest."

Savelsbergh wees de
raad op het begin van
de hele transactie. „De
Glasmij wilde uitbrei-
den op deKissel en dat
wilden wij niet. We zijn
toen gaan praten over
verhuizing en dat is ge-
lukt, waardoor een op-
lossing voor het pro-
bleem Schaesberger-
weg dichterbij is geko-
men. Dat is ook van be-
lang."
De gemeente koopt de
grond terug voor 50 gul-
den per vierkante me-
ter. De ruilprijs voor de
grond in de Kissel was
destijds 60 gulden. De
gemeente verdient dus
iets terug.

meentelijke subsidie
verhuisde van deKissel
naar de Beitel. Direct na
de verhuizing bleek dat
de Glasmij alleactivitei-
ten in het gebouw van
de vroegere houtenfa-
briek Everts-Van der
Weijden kon onder-
brengen en dat een
nieuwe hal dus niet
meer nodig was.

Zijn fractie was beslist
niet voldaan over het
feit dat de gemeente
een stuk grond op indu-
strieterreinDe Beitel te-
rugkoopt van de Glas-
mij. Deze firma had de
34.000 vierkante meter
namelijk gekocht om er
een nieuwe fabriekshal
te bouwen. Dat was de
bedoeling toen het be-
drijf met een forse ge-

Jan de Wit (SP) verweet
het college te onderne-
mersvriendelijk te zijn.
Wim Beuken (CDA)
sprong in de bres voor
de Glasmij: „Dit grote

„In het bedrijfsleven
kun je niet vooraf bepa-
len hoe het gaat. Glas-
mij was voornemens
die nieuwe hal op dat
stuk industrieterrein
neer te zetten voor be-
paalde activiteiten, dat
heeft de directeur ons

Wethouder Hub Savels-
bergh zei zich geenszins
door Glasmy om de
tuin geleid te voelen.

fao)ftrVden °P de schaats, wantLt^7" liefst vijfmeisjes uit onzeLrpincie nemen donderdag,
t(X âa en zaterdag deel aan de

in
Onder de vijf deel-[/^nisters bevindt zich ook Kim

hndewier uit Geleen die voorü.Junioren C uitkomt. Verder
Uan de partij Ilse Jacobs

Jij Nederweert, Marsha Jamin
dj Maastricht, Nicole Goossens§;, Valkenburg en Jordi van'sen uit Geulle.

LP®l gebeurt morgen door de
ijnburgse liefhebbers van

" Larbi Edriouch zet zich ook in om het analfabetisme on-
der zijn landgenoten te bestrijden. Foto: fransrade

Van onze verslaggever
iEERLEN - Een 34-jarige werk-,
lemer van V&D in Heerlen is'
?rnstig gewond geraakt toen hiy
/an een luifel naar beneden viel.
n het ziekenhuis bleek dat de
nan, een inwoner van Land-1
jraaf, twee rugge-, een lendewer- "rel en zijn linkerpols had gebro-,
een.
3ersoneel van het warenhuis'
probeerde op de eerste verdie-
)ing een deur open te krijgen.'.1
lic echter van de buitenkant met
;en soort peklaag was dichtge-
>lakt. Het slachtoffer probeerde 'ria de buitenzijde van het pand
"mhoog te klimmen om zo de
leur te openen. Toen dat niet.
ukte, klauterde hij naar een ho-
fere verdieping en verloor zijn
venwicht.



t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij toch nog on-
verwacht afscheid moeten nemen van onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria van Boxtel
weduwe van

Adrianus van Haren
in de leeftijd van 88 jaar, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken.

Schinveld: Martinus v. Haren
Nieuwenhagen: Gertruda v. Haren

Schinveld: Johanna en Jacob
Renneberg-v. Haren

Schinveld: Petrus en Annet
v. Haren-Gijbels

Schinveld: Maria en Bert
Kuipers-v. Haren

Schinveld: Wilhelmina en Frans
Jennes-v. Haren

Schinveld: Frans Meijers
en haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie van Boxtel
Familie van Haren

Brunssum, 8 januari 1990
Verpleeghuis Schuttershof
Corr.adres: Pastoor Brounsstraat 41,
6451 ED Schinveld
Gelegenheid om afscheid te nemen, dagelijks van
18.30 tot 19.45 uur in de rouwkapel naast de kerk te
Schinveld.
Avondwake, donderdag om 18.45 uur in de hierna
te noemen kerk.
In de St. Eligiuskerk te Schinveld, zal de plechtige
uitvaartdienst gehouden worden op vrijdag 12 ja-
nuari om 11.00 uur.
Samenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op het r.k.
kerkhof aldaar.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, de-
len wij u bedroefd mede, dat heden in de Ver-
pleegkliniek-B te Heerlen, zacht en vredig, voor-
zien van het laatste h. sacrament, in de leeftijd van
87 jaar van ons is heengegaan, onze goede moeder,schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
zus, schoonzus, tante en nicht

Anna Thomma
weduwe van

Frans Knoren
Arnhem: Angeline Belgers-Knoren 'Esperance
(Austr): Twan en MaryKnoren-Drew
Geleen: Mia en Jo Eussen-Knoren

Maarheeze: Sjef en Annie Knoren-Jacobs
Voerendaal: Barbara en Hans Dahlmans-Knoren

Perth Jenny en Ted de Rosa-Knoren
(Austr.): en aj haar kleinkinderen en

achterkleinkinderen
Fam. Thomma
Fam. Knoren

Voerendaal, 9 januari 1990
Corr.adres: Hogeweg 71, 6367 BC Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 12 januari a.s. om 12.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand te
Kunrade, waarna de begrafenis op de Algemene
Begraafplaats te Voerendaal. Samenkomst in de
kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Donderdag zal er mede tot intentievan de dierbare
overledene om 19.00 uur een avondmis worden op-
gedragen in voornoemde kerk.
Mama is opgebaard in het mortuarium van de Be-
grafenis- en Crematievereniging Voerendaal, Kerk-
plein 43 aldaar.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 18.00
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

t
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar voor de
fijne jaren die wij samen met hem mochten bele-
ven, geven wij met droefheid kennis, dat na een
kortstondige ziekte is overleden, mijn inniggelief-
de man, onze goede zwager, oom en neef

Hubert Jongen
v echtgenoot van

Elisabeth Meijers
* Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Schaesberg: E. Jongen-Meijers

Familie Meijers
6372 HA Landgraaf. 5 januari 1990
Noord Ooststraat 2

" Ingevolge de wens van de overledene heeft de be-
grafenis in alle stilte plaatsgevonden.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-. wen.

~ t
Dankbaar dat haar verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij haar moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve moeder, oma,
dochter, zuster, schoonzuster, tante, nicht en vrien-
din

Helena Lasinski
in vriendschap verbonden met

Mannie Weinreich
Zij overleed in de leeftijd van 65 jaar, voorzien vanhet h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Treebeek: B. Weinreich
Vrieheide: Antoinette van Geel

Sonja en Silvia
Treebeek: Laurens van Geel
Treebeek: Marianne en Bollie Weinreich

Familie Lasinski
Familie Weinreich

Brunssum, 8 januari 1990
Treebeekplein 101
Corr.adres: Jupiterstraat 46, 6446 RX Brunssum
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
vrijdag 12 januari a.s. om 13.30 uur in de aula vanhet crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de ontvangkamer van het cremato-
rium om 13.15 uur.
Er is geen condoleren. "Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het St. Gregoriusziekenhuis te Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

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

Hens van Heeswijk
echtgenoot van

Nelly Strijbos
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Nelly van Heeswijk-Strijbos
Hoensbroek: Mia en Jo

Geelen-van Heeswijk
Hoensbroek: Thea en Sjef

Offermans-van Heeswijk
Hoensbroek: Annie en Ger

Versteeg-van Heeswijk
Hoensbroek: Lies en Men

Vankan-van Heeswijk
Eindhoven: Hanny en Hans

Swinkels-van Heeswijk
Heerlen: Frans en Els

van Heeswijk-Huntjens
de kleinkinderen
Familie Van Heeswijk
Familie Strijbos

8 januari 1990
Schuttersweide 58
6433 AD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 12 januari om 14.00 uur in de St.-Janskeik
te Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heer-
len.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Donderdag as. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 te Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14,00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Waar vlijt zijn lust was,
is Rust zijn zegen.

Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin
dat alles voor hem betekende, is heden geheel on-
verwacht van ons heengegaan, voorzien van het h.
oliesel, in de leeftijd van 69 jaar, mijn inniggeliefde
man, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Wim Sewalt
echtgenoot van

Annie Rikken
Brunssum: Annie Sewalt-Rikken
Brunssum: Marianne en Con Cools-Sewalt

Esther en André
Brunssum: Theo en Jozefien Sewalt-Kleinjans

Ragna, Edith
Brunssum; Peter en Femmie Sewalt-Schra

Audrey, Vincent
Brunssum: Rinie en Ellie Sewalt-de Waal

Tommie
Heerlen: José Sewalt

Maud
Maastricht: Akkie en Ben Brack-Sewalt

Phoebe
Brunssum: Wim en Mery Sewalt-Storm

Melanie, Wesly
Familie Sewalt
Familie Rikken

6442 XZ Brunssum, 8 januari 1990
Molenstraat 46
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 12 januariom 15.00 uur in de paro-
chiekerk St. Joseph in Brunssum-Egge, waarna de
begrafenis zal plaaltsvinden op de algemene be-
graafplaats aan de Meikelbeekerstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, donderdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derouwka-
pel van het St. Gregoriusziekenhuis in Brunssum.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur. .
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Het heeft God behaagd vrij plotseling tot Zich te
nemen, onze lieve vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Leonardus Hubertus
Aben

* 12-2 1913 t 7-1-1990
echtgenoot van wijlen

Agnes Maria Catharina
Leurs

Wij vragen u voor hem te bidden.
De bedroefde familie:

St. Joost: Riny Aben t
St. Joost: José Bijlmakers-Aben

Paul Bijlmakers t
Léon

Echt: Peter Aben
Riet Aben-Aerts
Kim, Roel

St. Joost: John Aben
Familie Aben
Familie Leurs

6112 AG St. Joost, 7 januari 1990
Hombergstraat 2
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, wordt gehouden vrijdag 12 januari om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Judocus te
St. Joost.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.
Donderdag 11 januari om 19.00 uur herdenking in
de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 18.00 uur in het mortuarium huize St. Antonius,
Gasthuisstraat 3 te Echt.

Met leedwezen namen wij kennis van het overlij-
den van

Jan Hubert Jozef
(Sjef) Gerards

oud-tandarts te Maastricht
oud-hoofdbestuurslid der Ned. Mij. tot

Bevordering der Tandheelkunde
Erelid van de afd. Limburg-Zuid en Noord der, Ned. Mij^tqt Bevordering der TandheelkundeWij zijn hem dankbaar voor zijn grote verdiensten

voor zijn beroepsorganisatie.
De besturen van de
afd. Limburg-Zuid en Noord der NMT

t
geheel onverwacht, nog voorzien van het sacrament der zieken, is heden
overleden, op de leeftijd van bijna 86 jaar, onze zeer dierbare

therese m.l. leuchter
weduwe van

peter hermans
1. eenens-hermans
j. eenens
loek, jacqueline,paul
e. tonnaer-hermans
j. tonnaer
carolien, marjolein
j. Hermans
h. hermans-servaas
reinoud, francine
familie hermans
familie leuchter

kerkrade, 9 januari 1990
schummerstraat 10, 6462 ge kerkrade
corr.adres: schummerstraat 12, 6462 ge kerkrade
de eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 13 januarias. om 11.00 uur
in de parochiekerk van de h. antonius van padua te bleijerheide.
daarna brengen wij haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats
schifferheide te kerkrade.
bijeenkomst in de kerk.
voor vervoer is gezorgd.
er is geen condoleren.
avondwake vrijdag 12 januari as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
zij die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Aan alle mensen
die ons gesteund hebben sinds het verlies van

Marlous
Velen, heel velen wilden bij ons zijn, toen we dat zo hard

nodig hadden. Bij al ons verdriet was dat een geweldige en
bemoedigende ervaring.

De pijn blijft en zal maar heel langzaam minder worden.
Toch heeft uw hulp ons veel troost gegeven in dieeerste
bitter moeilijke weken. We weten nu hoevelen van haar

hielden, zoals ze was.
Bedankt dat u ons zoveel steun heeft gegeven.

Familie Linders, Gennep.
Jos van Lieshout, Gennep.

■'^■^^^^^■■^■■■■■■■^■■■■^^^^^^^^■■■iHMHH^H^^^^Bl^^^HÜj^lj^lj^lj^lj^lj^MMHHHmi^^^^^^

Ook wij zijn geschrokken door het bericht van het plotseling overlijden van

Jolanda Alofs
Wij wensen de familie veel sterkte in deze droevige dagen.

DE DRUKWINKEL
Frans en Corrie v.d. Heuvel
Paardestraat 11, Sittard

Dankbetuiging
De vele blijken van medeleven, h. missen, bloemen en condoleances, die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de begrafenis van onze zorg-
zame vader en opa

Frans Karel Lebens
waren voor ons een grote troost en steun. Hiervoor onze oprechte dank.

Familie Lebens
Bom, januari 1990
De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 14 januari a.s. om
11.00 uur in de H. Martinuskerk te Bom.

Bij deze willen wij eenieder die op welke wijze ook blijk heeft gegeven
van belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis van-
mijn goede man, onze zorgzame vader, schoonvader en fijne opa

Wiel Sieben j'
oprecht dankzeggen.

D. Sieben-Brouwer
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 13 januaria.s. om I
18.30 uur in de parochiekerk van de H. Moeder Anna te Bekkerveld.

Dankbetuiging
Langs deze weg zeggen wij allen hartelijk dank die hun medeleven en be- ■langstelling hebben getoondbij deziekte, het overlijden en de begrafenis
van mijn dierbare echtgenote, lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria Barbara Otten-Penders
J. Otten
kinderen, aangetrouwde kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Watersleijerweg 18, 6151 BD Munstergeleen
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zondag 14 januari a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen.I >

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, mijn lieve zus, onze schoonzus-
ter, tante en nicht

Maria Gertrud
(Trautje) Trags

Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Familie Trags
Kerkrade, 7 januari 1990
Corr.adres: St.-Leonardusstraat 15,
6464 AJ Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 12 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Chèvremont-Kerkrade, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne op donderdag 11 januari a.s. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 te Chèvremont, da-
gelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats Schifferheide
v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat toch nog onverwacht
kalm en vredig van ons is heengegaan, onze lieve
en zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwa-
ger, oom en neef

Werner Detisch
weduwnaar van

Maria Thomas
Hij overleed op 71-jarige leeftijd, gesterkt door het
h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlerbaan: A.M.M. Coerver-Detisch
L.J. Coerver
Ron en Desirée
Monique en Jos
Sandra en Peter

Oirsbeek: M.M.A. Gerekens-Detisch
P.H. Gerekens
Werner
Familie Detisch
Familie Thomas

6418 PJ Heerlen, 8 januari 1990
Ridderweg 48
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 12 januari a.s. om 10.30 uur in dcc paro-
chiekerk van St. Joseph te Heerlerbaan, waarna
aansluitend de crematie zal plaatsvinden in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van donderdag 11 januari a.s. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Spoorsingel 4 te
Heerlen, dagelijks van 19.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het plotseling overlijden van ons voorma-
lig lid en secretaris

Toon van de Roer
Moge zijn echtgenote en kinderen de kracht en
troost gegeven worden dit zware verlies te kunnen
dragen.

Carnavalsraad Brunssum
Brunssum, 6 januari 1990

t
Nooit klagend, nooit vragend,
haar lasten in stilte dragend,
haar handen hebben voor ons gewerkt,
haar hart heeft voor ons geklopt,
haar ogen hebben ons lot het laatst gezocht.

Wij geven u kennis dat, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan, in de leeftijd van 79 jaar, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Mimi de Bruine
weduwe van

Otto Max Cohen
Heerlen: Maud en Hans Rijke-Cohen

Sandra, Lisa
Heidelberg (Dld.): Edmée en Jan Weys-Cohen

Carol, Debby-Ann
Kerkrade: Max en Amy

Cohen-Groeneveld
Tamerius, Sheilagh, Sharine

Heerlen, huize Tobias, 8 januari 1990
Corr.adres: Nachtorchis 13, 6467 HS Kerkrade
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 12 januari om 14.00 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10, alwaar bijeenkomst
om 13.45 uur.
Avondwake donderdag om 18.00 uur in de kapel
van huize Tobias, Piet Malherbestraat 2 te Heerlen.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid is van 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Daar het ons onnjogelijk is iedereen persoon-
lijk te bedanken, voor het medeleven, onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van mijn onvergetelijke man, onze goede en
zorgzame vader, schoonvader en opa

Wiel Raven
zeggen wij u hartelijk dank. Het is ons geble-
ken dat hij door velen buiten ons geliefd en
gerespekteerd werd.

W. Raven-Stanczewski
kinderen en kleinkind

Heerlen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsheb-
ben op zondag 14 januari a.s. om 11 uur, in de
St. Corneliuskerk te Heerlerheide.

Het iseen jaargeleden dat wij afscheid moesten ne
men van mijn onvergetelijke vrouw, onze moede <

en oma

Elisabeth
Heli-Jongkind

U kunt haar met ons gedenken in de h. eucharistie
viering, welke gehouden wordt op zaterdag 13 jf' I
nuari a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van oe\.
H.H. Petrus en Paulus te Schaesberg.

Dhr. H. Heil
Kinderen en kleinkindere»

Schaesberg, Hoofdstraat 10

l : *tDe eerste jaardienst voor mijn lieve
vrouw en mijn zorgzame moeder

Tiny Salden-Consten
zal gehouden worden op zaterdag 13 ja'
nuari om 18.30 uur in de parochiekerk !
van de H. Joseph te Meers.

J.G. Salden
Jos Salden 1;

ETHIOPIË

I GIRO 555 DEN HAAG
'—■ ■ '—

4- Marie Nijst, oud 89 jaar, weduwe van Jan Wil-
I mes. Maastricht. Corr.adres: Atlasdonk 18, 6218

GA Maastricht. De uitvaartdienst zal worden ge-
houden donderdag 11 januari om 11.00 uur in de
parochiekerk van St. Christoffel te Caberg-Maas-
tricht. Er is geen condoleren.
4» Hubert Frijns, oud 78 jaar. Eijsden. Corr.adres:' Beukenlaan 2, 6245 JW Eijsden. De eucharistie-
viering is heden woensdag 10 januariom 10.30 uur
in de kerk van Maria ten Hemelopneming te Maria-
dorp-Eijsden, Er is geen condoleren.

tTrinette Lemmens, oud 80 jaar, echtgenote van
wijlen Emile Leenders. 6221 XX Maastricht,

Bourgogneplein 15.A. De uitvaartdienst zal worden
gehouden donderdag 11 januari om 14.30 uur in de
parochiekerk van St. martinus te Wyck-Maastricht.
Er is geen condoleren.
4» Edith Wevers, oud 77 jaar, echtgenote van Theo
l Landré. 6231 HG Meerssen, Past. Dom. Hex-

straat 88. De uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 11" januari om 14.00 uur in de kerk
van St. JozefArbeider te Meerssen. Er is geen con-
doleren.

tJaques Houben, oud 82 jaar.Eijsden. Corr.adres:
Brikkenoven 7, 6247 BG Gronsveld. De uitvaart-

dienst.zal plaatshebben op donderdag 11 januari
om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Martinus te
Gronsveld. Er is geen condoleren.
»4» Paul Smeets, 29 jaar. Corr.adres: Groenstraat 4,

1 6074 EK Melick. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden zaterdag 13 januariom 11.30 uur
in de parochiekerk van de H. Andreas te Melick.

-J- Eddie Peters, oud 67 jaar, echtgenoot van Annie' Nelissen. 6222 TV Maastricht, Kast. Petersheini'
straat 21. De uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag 11 januari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Naz3'
reth-Maastricht. Er is geen condoleren.
4- Elisabeth Erven, oud 96 jaar, weduwe van Fl°'
I rent Barthels, weduwe van Willem de Bruyn-

Maastricht. Corr.adres: Burgemeester Ceulenstraa 1
77, 6212 CR Maastricht. De uitvaart en crematie zul-
len in familiekring plaatsvinden.

4- Jan Smits, oud 87 jaar, echtgenoot van wijlell
I Otti Jansen. Maastricht, Médoclaan 44.A. Corr.a- "dres: Genzon 41, 6235 AA Ulestraten. De uitvaart-

dienst zal gehouden worden op donderdag 11 Ja'
nuari om 14.45 uur in de kapel van huize Campaë'
ne, Médoclaan 66, Maastricht. Er is geen condole-
ren.
4-Magdalina von Broich, weduwe van Charlesf Lapré. Maastricht, Reinaartsingel 70.Corr.adres1
Generaal Marshalllaan 17, 6224 XX Maastricht. D Ê

crematieplechtigheid zal plaatsvinden op donder-
dag 11 januariom 14.00 uur in het crematorium Ne-
dermaas, Vouershof 1 te Geleen.
4- Bertha Kops, oud 86 jaar, weduwe van Charle5
I Willems. Maastricht. Corr.adres: Maastrichter-

steenweg 235/7, 3770 Riemst-Vroenhoven. De uit-
vaartdienst zal gehouden worden op donderdag i'
januariom 11.30 uur in de kerk van het Onbevlek1

Hart van Maria te Mariaberg-Maastricht. SchrifW
lijk condoleren achter in de kerk.

tLeonardus Aben, 76 jaar, weduwnaarvan AgneS
Leurs, Hombergstfaat 2, 6112 AG St.-Joost. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden vrij-
dag 12 januari om 10.30 uur in de parochiekerk va"
de H. Judocus te St.-Joost.
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In de eerste nacht van het nieuwe jaar om-
streeks half vier werd op de Viaductweg in
Maastricht de auto van een Roermondse
dame van achteren aangereden nadat zij was
gestopt voor een rood verkeerslicht. De be-
stuurder van de andere auto voelde er niet
voor de politie in te schakelen en maakte aan-
stalten zijn weg te vervolgen.

Daarbij schepte hij een 26-jarige mannelijke
inzittende van de Roermondse auto die was
uitgestapt.. Liggend op de motorkap greep
deze zichvast aan deruitewissers toen de wa-
gen met verhoogde snelheid de autoweg op-
reed. Enkele honderden meters verderop, in

Na publicatie nieuwe cijfers

Inbraakpremies
niet aangepast

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Met de aanhouding van een
volledig bekennende N. F. uit Geleeh heeft
de gemeentepolitievan Maastricht de man in
handen die zij verantwoordelijk acht voor
een levensgevaarlijke autorit in de nieuw-
jaarsnacht. Hij is ingesloten als verdacht van
poging tot doodslag.

Meegesleurd
op motorkap

Geleendenaar aangehouden

Van onze verslaggever

uen
E

a
RLEN ~ De inbraakPremies zullen vooralsnog niet wor-

kend -fPaSt nU het ministerie van justitie nieuwe en afwij-
Npr)?i C

j
ft gePub"ceerd over het inbraakrisico in 25

het ST i
£emeentes- De heer Van Ronkel, directeur van

ge2f>3 f? f Verbond van Verzekeraars heeft dat gisteren
fers n /° gens VanRonkel ziJn de door justitiegenoemde cij-
var, *

aan de hand van dezelfde criteria vastgesteld als diean de verzekeraars.

gemiddelde premie inboedelverze-
kering in de vier grootste Neder-
landse steden 120 gulden, terwijl
per gemiddelde premiebetaler jaar-
lijks 154 gulden wordt uitgekeerd.
Voor de negen Nederlandse ge-
meentes waar de premie onlangs
flink is verhoogd - waaronder dus
Heerlen en Kerkrade - gaat hetzelf-
de verhaal op. De Verzekerden be-
taalden 102 gulden aan premie, ter-
wijl gemiddeld per verzekerde voor
maar liefst 164 gulden werd uitge-keerd. Dat is de reden dat de premie
in die steden is verhoogd.

ba« e onderzoekers van justitie
i-, eren Zlch op het aantal keren dat
ePr,etngemeente is ingebroken inZ" nui

vs- fiiJ de vaststelling van de
£ emiehoogte voor de inboedelver-
echfnng houden de verzekeraars
aantl" niet alleen rekening met hetntal inbraken in een gemeente'dar worden daarbij ook de storm-,«ver- en brandschades betrokken.

vaPn fr°nd van het cijfermateriaal
het Verbond van Verzekeraars

zijn de premies voor de inbraakver-
zekering november vorig jaar ver-
hoogd in negen Nederlandse ge-
meentes waaronder Heerlen en
Kerkrade. Beide gemeentes komen
daarentegen niet voor op de Top-25-
-lijst van Nederlands meest inbraak-
gevoelige gemeentes.

Gemiddeld
Volgens Van Ronkel bedraagt de

Vooralsnog blijft de premieverho-
ging gehandhaafd. Het Verbond
van Verzekeraars wil de cijfers van
justitie wel laten meewegen in een
aanpassing van de premiehoogtes
maar belooft niet dater snel aanpas-
singen zullen volgen. „We zullen
ons baseren op cijfers over een lan-
gere periode", aldus Van Ronkel.

deskundigheidgezondheidszorg schiet soms tekort

Meer kennis nodig in
meldkamers ambulance

" Brandweerlieden bereikten de brandende auto te laat. Hetvoertuig brandde geheel uit.
Foto: JEROENKUIT

Verstoorders
receptie op
vrije voeten

Van onze verslaggever

VENLO - Drie jongens die zondag-
middag in Venlo tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de burgemeester
in het stadhuis werden aangehou-
den omdat zij de kleding van wet-houder Th. Stroeken van welzijns-
zaken met chemicaliën beschadig-den zijn dinsdagmiddag weer opvrije voeten gesteld.

Uit het onderzoek van het Gerech-
terlijk Laboratorium in Rijswijk is
namelijk gebleken dat deze chemi-
caliën geen bijtende of zuurhouden-
de stoffen bevatten.

De drie jongeren maakten deel uit
van een groep van circa 20 man die
de receptie aangrepen om met
rotjes en stinkbommen te proteste-
ren tegen de nieuwbouw van hun
ontmoetingscentrum die volgens
hen te ver van het centr.um van de
stad gerealiseerd zal worden. Overi-
gens zullen de nu vrijgelaten jonge-
lui zich te zijner tijd wel voor de
rechtbank moeten verantwoorden
wegens openlijke geweldpleging eji
het aanrichten van vernielingen. |

Eisen Doorgang voor
brandweerauto

geblokkeerd
ginnen.

Nabij de Maasbrug tussen Wes-

sem en Maasbracht was gisteren
rond het middaguur de auto van
een Genkenaar door een tech-
nisch defect in brand gevlogen.
Het vuur kon door de Wessemse
brandweer vanaf een ventweg
bestreden worden, die later nog
assistentie kreeg van de brand-
weer Roermond. Van de auto
bleef niet veel meer over.

MAASBRACHT - Automobilis-
ten dieop deA2voor de Wessem-
se brandweer weigerden opzij te
gaan, hebben de bluswerkzaam-
heden van een in brand geraakte
auto ernstig vertraagd. De brand-
weer kon daardoor niet snel ge-
noeg bij de plek des onheils ko-
men. Pas twintig minuten na de
melding was kon het blussen be-

Volgens hem is dat in Noord-Lim-
burg niet zon probleem omdat daar
veel ambulancewagens zijn,en er
dus minder vaak een belangenafwe-

ernst van spoedgevallen te kunnen
inschatten en de juiste afwegingen
te kunnen maken, meent Huisman.

ging moet worden gemaakt. In Mid-
den-Limburg is dat echter niet het
geval. De NRV en de Brandweer-
raad tenslotte hebben in het advies
gesteld dat de mensen die de mel-
dingen opvangen bij de gecombi-
neerde meldkamers een opleiding
moeten hebben die zowel voldoet
aan hoge medisch-verpleegkundige
eisen als aan speciale eisen die de
brandweer stelt.

gf3jEcHT/MAASTRICHT - Bij de
amhMenhjke meldkamers van het
en a —Zeevervoer, de brandweer
heid e diensten is de deskundig-
heid °P het terrein van de gezond-
staatSZOrg nog onvold°ende. Dat
ariv ln een gezamenlijk ontwerp-
de v ,van de Nationale Raad voor
Brar,.?lksSezondheid (NRV) en dedndweerraad. G.H. Huisman, di-tele"r van de DGD in Maastricht,
bult de meldkamer van het am-Li^eevervoer voor Zuidelijk zuid-

-^ mburg i s ondergebracht is het
Van I?cc van harte eens- HiJ was lid
W commissie van de NRV dieadvies heeft opgesteld.

Antlerhulf miljoen

V(wlmbui"g ziJn vijf meldkamers
van a.mbulancevervoer. Drie daar->ictafUn ondergebracht bij de dis-
in gezondheidsdiensten, en wel

Heerlen en Geleen.
o|ndatndt Huisman een goede zaak,
!hejd °P die manier de aanwezig-
!bicd Van deskundigheid op het ge-
v»/aa„KVan de gezondheidszorg ge-
üanc rgd is- Er is alti->d een ambu-
yp aanwezig in*e Meldkamer.

Woede over afschaffen
toeslag overwerkuren

den" en Noord-Limburg is de
W voor het ambulancever-
hrar °ndergebracht bij de regionale
eetl Weer. Daar is dus sprake van
u gezamenlijke meldkamer. De
Vraastrichtse DGD-directeur zet
amhg^e^ens kij de opvang van de
mJ^'ancemeldingen aldaar. „De
daa inhoudelijke invulling is
me/ ..zwakker." De mensen die de
.'de n J?-gen opvangen moeten over

'°dige kennis beschikken om de

met de prijs, 't Gaat pijn doen bij de
inzamelaars en bij de handel, dat
staat vast".Prijs oud papier

twee cent omlaag

Krijgsraad
gaat op in
rechtbank

Van onze verslaggever

HEERLEN - De reorganisatie van
de Militaire Rechtspraak in Neder-
land moet zijn beslag krijgen per 1
januarivolgend jaar. De arrondisse-
mentskrijgsraad in Arnhem (voor
landmacht en luchtmacht) en de
Permamente Krijgsraad Nederland
voor de Zeemacht in Den Haag zul-
len opgaan in de arrondissements-
rechtbank in Arnhem.

Het Hoog Militair Gerechtshof, -dat
nu nog gevestigd is in Den Haag,
gaat op in het Gerechtshof Arnhem.
Bij beide burgelijke rechtbanken
worden daartoe speciale militaire
kamers opgericht. Daarenboven
wordt bij het gerechtshofeen aparte
kamer voor appèlzaken ingesteld.

Algemeen wordt verwacht dat de
Eerste Kamer in de maand maart
het wetsvoorstel, dat reeds door de
Tweede Kamer is goedgekeurd,
wordt behandeld.

Volgens de NVGP-secretaris ge-
bruikt de papierindustrie jaarlijks
anderhalf miljoen ton oud papier.

„Bij een prijsverlaging per kilo zijn
dus al gauw miljoenen guldens in
het geding", zegt hij. „Maar het is
een golfbeweging. Op een gegeven
moment trekt de markt wel weer
aan. Dat is altijd zo geweest". Gevol-
gen voor de werkgelegenheid in
deze branche vreest hij dan ook
niet. .
Handelaren spreken van 'enorme
voorraden in de magazijnen' en zijn
bang dat het voor scholen niet meer
lonend is om oud papier in te zame-
len als er geen sprake is van ge-
meentesubsidie.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De prijs die vereni-
gingen en scholen voor oude kran-
ten kunnen krijgen bij de handel in
oud papier is gisteren in het hele
land met twee cent per kilo ver-
laagd. Drie tot vier cent zal nu ge-
middeld per kilo oude kranten wor-
den betaald. Voor subsidiërende ge-
meenten betekent de prijsverlaging
een kostenverhoging want veelal
wordt de prijs die de handel betaalt
tot zes cent per kilo aangevuld. Veel
gemeenten geven verenigingen en

scholen op milieugronden subsidie
als ze oud papier inzamelen.
De Nederlandse Vereniging van
Groothandelaren in Papierafvallen
(NVGP) zal de prijsverlaging pas in
de loop van de week officieel be-
kend maken maar secretaris J. Aal-
bers bevestigt de noodzaak tot prijs-
aanpassing omdat de papierindus-
trie niet meer wil betalen. „Wij doen
dit ook niet voor onze lol", aldus
Aalbers, „maar de prijs wordt be-
paald door de markt. West-Duits-
land levert sinds kort zo goedkoop
dat de industrie wel moet zakkpn

Helmond zetelende directie en de in
Bom gevestigde produktiefabnek.
Van Os (Unie BLHP): „Het vestigen
in twee plaatsen is de grootste fout
die ooit is gemaakt." De relatie tus-
sen de directieen de ondernemings-
raad van Volvo is ondertussen zo
slecht, dat overleg over de kwestie
niet goed meer mogelijk is.

De OR-leden hebben niet het ge
dat ze serieus worden genomen
„We worden als broekjes behan-
deld." De ondernemingsraad heeft
zich onlangs in een brandbrief ge-
wend tot de Raad van Commissaris-
sen om te wijzen op de slechte gang
van zaken. „Dat heeft er toe geleid
dat eind deze maand een gesprek
plaatsvindt met de president-direc-
teur van Volvo Car ir. A. Deleye. Of
dat iets oplevert moeten we nog
maar afwachten", aldus Van Rees
"

„We willen Deleye niet weg hebben,
maar we verwijten hem wel te wei-
nig oog te hebben voor het sociaal
beleid. De man heeft zich in een ivo-
ren toren genesteld. Dat er ook nog
8.000 mensen zijn die fatsoenlijk
moeten werken, vergeet hij."

De organisatiegraad van de Volv^-
werknemers is groot. Volgens die
vakbondsbestuurder is ongeveer -jj)
procent van het personeel aangeslo-
ten bij een van de bonden. In het
produktiebedrijf in Bom werken
5.500 mensen.

Districtsbestuurder Van Rees was
gisteren nogal verbitterd „Toen Vol-
vo in de moeilijke tijden de over-
heidssteun hard nodig had, wisten
ze ons wel te vinden om in Den
Haag te lobbyen, maar nu we met de
raad van bestuur willen praten over
het sociaal beleid, geven ze niet
thuis."

De directie van Volvo wilde giste-
ren niet reageren op de uitlatingen
van de OR -leden en de bonden. De
raad van bestuur wil zich eerst in-
tern beraden op de kritiek.

Vervolg van pagina 1

Vonede is er ook over de plannen
toer. het afschaffen van de ploegen-
seh

S voor overwerkuren. Dat
veefe^ bet produktiepersoneel, dat

;pr '°P zaterdagen overwerkt om de
ihoh~,uktiedoelen te halen, enige
iele rden ëuldens per kwartaal in[ijj Portemonnee. Ook de mate waar-
;tye^°lvo van uitzendkrachten en
'ten emers met tijdelijke contrac-
Hj ëebruik maakt, zit de bonden
een 'ekker. „Daarvoor kunnen ook
tyo

aantal vaste arbeidskrachten
jamden aangetrokken", stelde Van

'öem.'; \\, 'msstanden in het sociaal beleid
Ij^ den vorig jaar ook al aangekaart
!20 een rapport van marktonder-
ge ksbureau De Lange uit Nijme-
(jj.g Lange hadvan Volvo de op-acht gekregen het imago van Vol-

Van Rees: „Het bureau kwam tot de
vernietigende conclusie dat het
wervings- en selectiebeleid van Vol-
vo failliet is. De afgelopen jaren is
nauwelijks geselecteerd op het per-
soneel dat binnenkwam, terwijl het
verloop fors was. Zo kreeg je het
duiventil-effect: De werkmeesters
in de fabriek moesten steeds weer
nieuwe mensen inwerken, die ver-
volgens weer snel verdwenen."
Dat leidde volgens Van Rees tot een
vicieuze cirkel: „Het grote verloop,

Failliet

vo als werkgever te onderzoeken.
Dat resulteerde in een aantal pijnlij-
ke conclusies. Volvo liet het eind-
rapport in een la verdwijnen en wei-
gerde zelfs het bureau volledig te
betalen, omdat het niet aan de op-
dracht zou hebben voldaan.

Volvo wil afdeling
ontwikkeling sluiten

de produktie van nieuwe modellen
en de (slechte) installatie van nieu-
we apparatuur veroorzaken een toe-
nemende werkdruk, waardoorsteeds weer nieuwe mensen nodig
zijn, die wel ingewerkt moeten wor-
den maar moeilijk een vaste aanstel-
ling krijgen, hetgeen weer tot een
groot verloop leidt."

Geen wonder dat ook onder de per-
soneelscoördinatoren het verloop
groot is, aldus Ger van Os van de
Unie BLHP. „ledere dag worden er
nieuwe blikken uitzendkrachten
opengetrokken. Tussen '85 en '88
hebben er via het uitzendbureau
van de overheid Start 6700 mensen
bij Volvo gewerkt. Een complete fa-
briek!" En Van Rees: „Slechts 33
procent van de werknemers die via
Start bij Volvo in dienst traden,
heeft er nu een vaste betrekking.
Dat betekent dat tweederde van de
werknemers voortijdig het bedrijf
heeft verlaten."

" Vakbondsvertegenwoordigers deelden gisteren pamfletten uit aan de V'olvo-werknemers in
Bom. Op defoto: Bert Visser van de industrie- en voedingsbond CNV. Foto: PETER ROOZEN

Volvo heeft volgens Van Rees als
werkgever dan ook een zeer slechte
naam in het Limburgse. Het is zeer
moeilijk om personeel te werven
voor de autofabriek. Goede metaal-
arbeiders zijn schaars. „Terwijl ze
bij andere metaalbedrijven met alle
egards worden onthaald, kunnen ze
bij Volvo alleen binnenkomen via
het moeizame traject uitzendkracht
- tijdelijk contract - vaste dienst.

Van onze redactie economie
opRN - Bij Volvo circuleren plannen om de afdeling produktont-"'kkeling af te stoten en de afdeling marketing naar Brussel te ver-P'aatsen. Bij de nu nog in Helmond gehuisveste afdeling marketing
perken enige honderden mensen. De activiteitenvan de afdeling ont-
wikkeling zullen volgens de plannen worden uitbesteed. „In ieder ge-
)jal gaat er fors het mes in", aldus een van de vakbondsvertegenwoor-

gisteren in Eindhoven op de bijeenkomst die de vakbondenhadden belegd over de personeelsproblemen bij Volvo.

Eenmaal bij Volvo in dienst moeten
ze vaak overwerken, ook op zater-
dag. In de twee-ploegendienst
wordt sowieso al 8,5 uur per dag ge-

werkt, terwijl, er al wordt gediscus-
sieerd over werkdagen van 9 tot 9.5
uur."

Verzuim
Het ziekteverzuim bij Volvo is vol-
gens Van Rees om bovenstaandere-denen enkele procenten hoger dan
gemiddeld in de metaalnijverheid.
Pogingen om dat ziekteverzuim te

laten dalen door mensen in hun
eigen auto naar het werk te laten ko-
men en door het geven van een aan-
wezigheidstoeslag, zijn mislukt.
Voorstellen van werknemers om de
ergonomie bij hun werk te verbete-
ren, worden heel traag afgewerkt.
Eén van de oorzaken voor het grote
ziekteverzuim is de constante
stroom herstructureringen. Van
Rees: „Volvo blijft reorganiseren.

Er komt maar geen rust in die tent.
Eigenlijk is het nog verwonderlijk
dat het ziekteverzuim niet hoger is."
De bovenstaande punten zijn regel-
matig onderwerpvan gesprek in het
overleg tussen de OR en de directie.
Tot bevredigende stappen heeft het
volgens de voorzitter van de Centra-
le OR, G. Kortenoeven, nog niet ge-
leid. Een van de pijnpunten is ook
het cultuurverschil tussen de in

(ADVERTENTIE)
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U hebt maarvoort uitzoeken!
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ian luidere
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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de richting Heerlen, stopte de onbekende
automobilist plotseling en kon de Roermon-
denaar zich in veiligheid brengen.

Aangifte
De volgende dag werd de auto teruggevon-
den in Heerlen en deed de eigenaar, de 29-ja-
rige Geleendenaar N. F., vrijwel tezelfdertijd
bij de politie in zijn woonplaats aangifte van
diefstal van de auto. Tijdens een volgend on-
derzoekrees echter het sterke vermoeden dat
F. zelf die nacht de auto moest hebben be-
stuurd. Na aanvankelijke ontkenning gaf de
man dat gisteren toe en bekende hij tevens
een valse aangifte van diefstal te hebben ge-
daan. Hij beweerde te hebben gehandeld „in
paniek".

limburgs dagblad i



Drugstoeristen worden
in eigen land aangepakt

Ritzen achter voorstel
bisschoppen inzake
theologieopleidingen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Minister Ritzen van
onderwijs en wetenschappen staat
zeer positief tegenover het voorstel
van de Nederlandse bisschoppen
het aantal rooms-katholieke theolo-
gieopleidingen van vijf tot drie te-
rug te brengen. De bisschoppen
pakken de koe bij de horens en ge-
ven duidelijk aan, hoe de sanering
van de theologieopleidingen moet
plaatsvinden, aldus de minister gis-
teren. Ook een delegatie van de ka-
tholieke theologie-opleidingen, die
gisterochtend een gesprek hadden
met onderwijs topambtenaar Ok-
kerse kregen dat te horen. Verder
werden er tijdens dit overleg voor-
namelijk procedurele zaken bespro-*
ken.

Dit is gisteren gebleken uit het
schriftelijk antwoord van minister
Hirsch Ballin (justitie) op vragen
van de Tweede-Kamerleden Swil-
dens Roozendaal en Stoffelen (bei-
den PvdA). De Nederlandse justitie
zal in de toekomst kleine zaken
overgedragen aan de buitenlandse
autoriteiten.

HEERLEN - Nederland gaat meewerken aan de vervolging in
hun eigen land van buitenlandse drugstoeristen, die in grens-
steden als Venlo, Heerlen en Maastricht hun drugs kopen. De
Nederlandse autoriteiten zullen daartoe met de buitenlandse
collega's samenwerken.Het gaat daarbij vooral om het drug-
stoerisme van Belgische en Duitse jongeren die hier hoeveel-
heden drugs komen kopen ofverhandelen.

Aquino wil af
van bases VS

MANILA - President Corazon
Aquino van de Filippijnen vindt
dat de Amerikaanse militaire ba-
ses in haar land moeten verdwij-
nen nu er een einde is gekomen
aan de Koude Oorlog. Dat heeft
een functionaris die belast is met
het onderzoek naar een nieuw
bestemmingsplan voor de bases
gisteren verklaard.
Aquino verklaarde maandag dat
de besprekingen met Washing-
ton over de toekomst van de
luchtmachtbasisClark en de ma-
rinebasis Subic Bay in maart of
april zullen beginnen. In septem-
ber 1991 komt er definitief een
einde aan het huurverdrag van
de bases dat Washington graag
wil verlengen.

Volgens de Nederlandse procu-
reurs-generaal is een gecoördineerd
bestuurlijk en strafrechtelijk optre-
den noodzakelijk tegen buitenland-
se gebruikers en handelaren die
hier overlast veroorzaken. De pro-
blemen met het drugstoerisme zijn
vorig jaar vooral in het Zuiden des
lands merkbaar toegenomen.

Utrecht ende theologische faculteit
in Tilburg.

Dependance
De Universiteit voor Theologie en
Pastoraat in Heerlen (UTP) en de
Katholieke Theologische Hoge-
school in Amsterdam, die volgens
de verkenningscommissie tot een
HBO-opleiding zouden moeten te-
ruggebracht, zouden een fusie met
de drie instellingen kunnen aan-
gaan en als zodanig een dependance
voor de eerste jaren van de theolo-
giestudie kunnen zijn.
Ritzen maakte duidelijk dat hij wei-
nig voelt voor wijzigingen in het

voorstel van de bisschoppen. De lel'
ding van de UTP, die heeft aangej
kondigd dat zij met de minister V 1
overleggen over behoud van de *>?
tenschappelijke status van de oplel'
ding in Heerlen, krijgt vrijwel zek&
nul op het rekest, zo bleek uit «*
woorden van de minister. Het zelfd*
geldt vooj bisschop Bomers die me,
de minister wil overleggen over he'
behoud van de wetenschappelür
status van de Amsterdamse oplel'
ding.

Ritzen liet ook weten voor het beglll
van het nieuwe academische jaar i"
september te beslissen over de the°'
logieopleidingen.

De bisschoppen hebben de minister
in een reactie op het rapport van de
verkenningscommissie godgeleerd-
heid laten weten dat de weten-
schappelijke theologiebeoefening
naar hun opvatting moet worden
geconcentreerd aan de theologische
faculteit van de Katholieke Univer-
siteit in Nijmegen, de Katholieke
Theologische Universiteit in

Scheiding Vroegtijdige onderkenning ontwikkelingsstoornissen baby's

Problemen bij VTO-team
door gebrek aan subsidie

Azerbajdzjan
belooft vrijer
grensverkeer

MOSKOU - De lokale autoritei-
ten in de Sovjetrepubliek Azer-
bajdzjan hebben gisteren be-
loofd het grensverkeer tussen de
Sovjetunie en Iran te vergemak-
kelijken, zo deelde een journalist
ter plaatse mee. De regering van
de republiek komt hiermee tege-
moet aan de eis van islamitische
Azeri's in Azerbajdzjan die hun
familie en geloofsgenoten in Iran
willen bezoeken.
In deze door Azeri's bewoonde
enclave in de Sovjetrepubliek
Armenië vernielden inwoners

vorige week de grënsversperrin-
gen tussen deSovjetunie en Iran,
waarna Moskou versterkingen
naar het gebied stuurde. Dzjali-
lov, de leider van de lokale com-
munistische partij, zei dat de re-
geringvan Azerbajdzjan het Sov-
jetministerie van buitenlandse
zaken in Moskou heeft verzocht
de kwestie over de versoepeling
van het grensverkeer op te ne-
men met Iraanse diplomaten.

In de Sovjetunie bevindt zich
momenteel een Iraanse delega-
tieom te praten over de proble-
men langs de gemeenschappe-
lijke grens. Het Iraanse persbu-
reau IRNA berichtte dat de
Iraanse delegatie gisteren in de
loop van de dag in de Azerbajdz-
jaansehoofdstad Bakoe is aange-
komen om de grenskwestie te
bespreken.

Bij het vervolgen van de drugsge-
bruikers en -handelaarszal wel wor-den gelet op de scheiding tussen de
markt in verdovende middelen met
een onaanvaardbaar risico (hard-
drugs) en die in cannabisprodukten
(bij voorbeeld hasj). Tegen de han-
del in harddrugs zal stringent wor-
den opgetreden, aldus Hirsch Bal-
lin.

Kofferbak

meer.
Het VTO-team van de Oostelijk
Mijnstreek heeft een brandbrief êe'
schreven naar allerlei instanties -f 1
de hoop alsnog structureel de subs1'
die te ontvangen. Een defintief bc'
sluit is echter nog niet genomen.

Voor dat geld is nooit subsidie be-
schikbaar geweest. Door middel
van incidentele bijdragen wist het
bestuur het VTO-team van de
Oostelijke Mijnstreek jaarlijks toch
het benodigde geld bijeen te krij-
gen. Voor dit jaar lukte dat niet

De procureurs-generaal (die dit
Hirsch Ballin hebben geadviseerd)
inventariseren nu maatregelen om
de overlast te bestrijden die de han-
del in en het gebruik van verdoven-
de middelen veroorzaakt. Aan de
hand van die inventarisatie zullen
aanbevelingen voor een plan van
aanpak voor het driehoeksoverleg
(officier van justitie, burgemeester,
korpschef) worden gemaakt.

Verdeeldheid
op Comecon-top
SOFIA - De Sovjetunie blijft het on-
eens met een aantal bondgenoten
over de toekomst van de Comecon.
Tijdens de gisteren begonnen top-
conferentie van deze organisatie
voor economische samenwerking

tussen tien socialistische landen,
werd koortsachtig naar een compro-
mis gezocht om de vergadering van-
daag met een gemeenschappelijk
document te kunnen afsluiten.

Met grote waarschijnlijkheid wordt
dit compromis het instellen van een
commissie van experts, die binnen
twee maanden voorstellen moet in-
dienen over de toekomstige struc-
tuur van de Comecon.

sommeerde hen vervolgens mee te
werken aan een controle.Geen duidelijkheid

over schietpartij De chauffeur, de dertigjarige S.J.
uit Maasmechelen (België), toonde
zich in eerste instantie daartoe be-
reid en liep naar de kofferbak. Maar
de bijrijder trok vrijwel meteen een
wapen, vermoedelijk een pistool.

officiële mededelingen
GEMEENTE BEEK (L)

Bekendmaking besluit art. 74, lid 2,
a,- Wet Geluidhinder Spaubeeker-
hof.
De raad van de gemeente Beek (L.)
heeft op 14 december 1989 besloten
dat - met uitzondering van de we-
gen: Zandstraat, Hobbelrade, Rijks-
wegA76 en Op 't Veldje - van de we-
gen in een straal van 600 m rondom
het plangebied alsmede van de we-

gelegen binnen het gebied van
het bestemmingsplan "Spaubeeker-
hof', binnen een periodevan 10 jaar,
minder dan 2450 motorvoertuigen
per etmaal gebruik zullen maken.

De burgemeester,
A.G.J. van Goethem
GEMEENTE BEEK (L)

OPENBARE BEKENDMAKING
De Burgemeester van de gemeente
Beek (L), maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 26, lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat met ingang van 11 ja-
nuari 1990, gedurende één maand
ter gemeentesekretarie, afdeling
Grondgebiedzaken, sektor Bouwen
en Wonen (kamer 29) Raadhuis-
straat 9 voor eenieder ter inzage ligt
het bij raadsbesluit van 14 decem-
ber'l9B9 vastgestelde bestemmings-
plan "Buitengebied, aansluiting
A2".
Bij de vaststelling is afgeweken van
het plan zoals dat gedurende één
maand ter inzage is gelegd.
Het betreft i.e. het wijzigen van de

jafstandvan 10 m in 100 m in artikel
2104, lid 3, sub A onder 4 van de ge-
bruiksvoorschriften.
Degenen die tijdig bezwaren heb-
ben ingediend bij de gemeenteraad,

iede eenieder die bezwarenft tegen de wijzigingwelkebij de
stelling van genoemd plan is

I aangebracht, kunnen gedurende
tgenoemde termijn bezwaren

indienen bij het Kollege van Gede-
puteerde Staten van Limburg, Post-
bus 5700, 6202 MA Maastricht.
Beek, (L), 10 januari 1990

De burgemeester
voornoemd,
A.G.J. van Goethem

Vervolg van pagina 1
KERKRADE - Ondanks een recon-
structie van de schietpartij bij
grensovergang De Locht in Kerkra-
de, die gisteravond tussen negen en
tien uur in het bijzijn van officier
Ummels plaatsvond, vraagt politie
en justitie zich nog af waarom de
bijrijder van de Golf op de doua-
niers heeft geschoten.

In de kofferbak werden volgens
Ummels namelijk geen goederen
aangetroffen die op een delict wij-
zen. „Voor ons is het derhalve nog
steeds een raadsel waarom die man
gericht op een douanier heeft ge-
schoten.Kennelijk wilde hij contro-

le of arrestatie tot elke prijs voorko-
men. Morgen (vandaag, red.) gaat
het onderzoek in samenwerking
met de douane verder. Dan zoeken
we ook de auto na op sporen. We
hebben vermoedelijk te maken met
mannen van Turkse afkomst. Al-
thans, de chauffeur die is ingeslo-
ten, is van Turkse origine."

Verder liet de officier nog weten dat
de mannen rond de klok van vijf
hun auto op ruim vijftig meter van
de grenspost parkeerden en vervol-
gens te voet naar een grenswissel-
kantoor liepen. Toen ze daarvan te-
rugkwamen en weer in hun auto
wilden plaatsnemen, werden ze
klemgereden door de douane. Die

De douaniers zochten daarop met-
een dekking achter de auto. De ko-
gel die op een van hen werd afge-
vuurd, boorde zich in een voorwiel.
De douaniers schoten niet terug,
toen de dader te voet over het
B-weggetje vluchtte. Sindsdien is
hij spoorloos, ondanks een met
speurhonden ingezette klopjacht in
het zogeheten Langveld.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Onduidelijkheid over
het al of niet krijgen van een op zich
bescheiden subsidie, brengt het
werk van het zogeheten VTO-team
in de Oostelijke Mijnstreek in ern-
stig gevaar. VTO staat voor vroegtij-
dige onderkenning van ontwikke-
lingstoornissen bij baby's en kleu-
ters. In de Oostelijke Mijnstreek
worden nu zon zestig kinderen van
nul tot een jaar of vier door leden
van het VTO-team onderzocht, als
er aanwijzingen zijn dat er iets mis
is. Hoe eerder een stoornis als bij-
voorbeeld doofheid wordt ontdekt,
hoe groter de kans op een succes-
volle behandeling.
Juist om zoveel mogelijk kinderen
te bereiken, heeft het VTO-team dat
in Heerlen en omstreken opereert
twee jaar geleden een 'intaker' aan-
gesteld. Deze gaat naar de ouders
toe dieop een of andere manier heb-
ben laten weten dat er iets met hun
kind aan de hand is. Hij praat met
hen en verwijst hen naar het juiste
VTO-lid.
Hoe belangrijk een dergelijke aan-
pak is, wordt bewezen doordat na
de komst van de 'intaker' het aantal
kinderen waar een stoornis vroegtij-
dig werd ontdekt aanzienlijk is toe-
genomen. Berekend is overigens
dat bij tussen de vijfen tien procent
van de kinderen die worden gebo-
ren de kans bestaat op een verstan-
delijke, zintuigelijke en/of lichame-
lijke stoornis.
De kosten van de 'intaker' bedragen
ongeveer 20.000 gulder. per jaar.

Overigens menen insiders dat beide
mannen Belgische bankovervallers
zijn, waar al geruime tijd naar ge-
zocht wordt.
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I MERKARTIKELEN II VOOR II ZEER LAGE PRIJZEN I
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ALLE DONSDEKBEODEN IN 65 EN 90%
VOOR PRAKTISCH

I HALVE PRIJZEN I
I OVERTREKSETS EN LAKENSETS I
I 35% KORTING I

GEBLOEMDE CINDERELLA FLANELLEN
LAKENS

GEBLOEMDE CINDERELLA FLANELLEN
OVERTREKKEN

I 20% KORTING I
ALLE BEDRIJFSKLEDING EN

SCHORTEN

I 20% KORTING I
DAMESCONFECTIE

ALLE WINTERMANTELS - JURKEN -
ROKKEN - TRUIEN - BLOESES -

PANTALONS ■ VESTEN ■ PAKJES ENZ.

I 30 TOT 50% KORTING I
I ALLEEN BIJ: I
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(> unique
uitzendburo

Wij zoeken met spoed:

MTS'er wtb. die na een interne opleiding en een ruime
inwerkperiode aan de slag gaat bij een groot bedrijf

in Sittard. Deze functie is in ploegendienst. Onze
voorkeur gaat uit naar mensen met ervaring, maar

een goede schoolverlater is ook welkom.

Directiesecretaresse
Voor deze functie zoeken wij iemand die

stressbestendig is, de Engelse taal in woord en
geschrift zeer goed beheerst en voor lange tijd

beschikbaar is.

Slijpers
Liefst in het bezit van eigen vervoer voor het

nabewerken van gietprodukten bij een bedrijf in
Beitelt.

Tekenaar/constructeur
met ervaring in de machinebouw voor een goed

betalend project van enkele maanden. Functie-eisen:
MTS-wtb en enkele jaren ervaring.

Uiteraard geldt voor alle vacatures dat zowel mannen
als vrouwen welkom zijn.

726144 '
Unique Uitzendburo, Emmaplein 2, Heerlen, 045-718170.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42x 54x 60i

5.000,- 146,- 120,- 111,-
-7.500- 215,- 176,- 162,-

-10.000- 287,- 234,- 216,-
-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
240 i 180 x 120 x

10.000,- 112,- 122,- 145,-
-20.000- 225,- 244,-" 291,-
-30.000- 337,- 366,- 436,-
-40.000- 450,- 489,- 582,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

If TEHERAN W'~ Tapijten bv. ~
TOTALE UITVERKOOP

200xi40 een 200x140 97e 200x140 nnn749,-Nu vanaf «I«JU. van 590,-voor O/U." 1349,-Nu vanaf «J9U."
240x170 OCn 240x170 MC 250x200 01 OH 21149,-Nu vanaf ÜJUi van 790,-voor JIJ." 2949,- Nu vanaf £ I «lU. "
300x200 llCn 300x200 7Qfl 300x200 OCüfl1549,- Nu vanaf I lilUi" van 990,-voor lOU." 3649,- Nu vanaf £D3Ui"

'd

NiGUW: 200x140 240x170 300x200_ van 1190,- van 1490- van 1890,- «^, W berbers met motieven Voor voor voor ■W ±6 kg wol per m2 790,- 1090,- 1 490,- I _^_m i
w ' ■ e

Teheran Tapijten 8.V., Promenade 145-147, Heerlen W \
V (naast 't Kruitvat) ■

]



Profrenner
Theo de Rooy

in politiek
HOUTHEM - Profwielrennerineo de Rooy neemt deel aan degemeenteraadsverkiezingen invalkenburg aan de Geul. De 32--jange prof uit de Panasonic-l*n g V^n Peter Post woont ruimeen half jaar in Houthem en staat

fraCÜe InW°"

zïtÜ? frs°tie telt momenteel twee
Lpv l\ e bemand worden door
£«x btassen en Jo Römling. Departy werkt met zogeheten voor-Keurstemmen. De plaats op de

lijst is daarom niet zo belangrijk.
Elk fractielid dat voldoende
stemmen krijgt, komt in de ge-
meenteraad van Valkenburg.

De Rooy is door JoRömling, een
sportman in hart en nieren,
warm gemaakt voor het tekenen
van het 'politiek' contract. Hij
wil niet zo maar op de lijst gaan
staan, maar zich vooral inzetten
voor de sport in Valkenburg. Als
bestuurslid van de bond van be-
roepswielrenners kan hij voor
Valkenburg zeker een goed
woordje doen om de nationale
wegkampioenschappen weer
naar het Geulstadje te halen.

" Theo de Rooy, misschien
straks ook in een raadszetel.

MAASTRICHT - Hartchirurg prof.
dr Olav Penn, verbonden aan de
Rijksuniversiteit Limburg, besteedt
in toenemende mate zijn vakantie-
dagen aan verblijf in het buitenland
voor het verrichten van een bijzon-
der soort hartoperaties. Vorig jaar
verbleef hij met enkele medewer-
kers in Warschau, in maart aan-
staande reist hij voor enkele dagen
naar Cairo in Egypte en in de loop
van het jaarzal hij weer naar Polen
gaan voor operaties in Warschau en
Katowice.
Penn's activiteit is uniek in de we-
reld. De operaties betreffen patiën-
ten met bijzondere hartritmestoor-
nissen, waarvan de aard alleen kan
worden vastgesteld met speciaal
ontworpen apparatuur. Die appara-
tuur is op meer plaatsen in de we-
reld voorhanden, maar uniek is de
draagbare versie die ontworpen is

Vakantiedagen gaan er grotendeels aan op

Hartchirurg Penn
opereert in Egypte

door de Instrumentele Dienst van
het Academisch Ziekenhuis. Die
apparatuur is door het Poolse zie-
kenhuis inmiddels aangeschaft.
De patiënten die op deze manier
worden geholpen zouden anders
naar elders in de wereld moeten
worden vervoerd - of niet geope-
reerd worden, en dat laatste komt

nog het meeste voor

Lof
Penn is vol lof over zijn collega's in
het buitenland die kans zien een
juiste selectie te maken van de zes
of acht patiënten die in enkele da-
gen geopereerd kunnen worden.
Kennis die de plaatselijke cardiolo-

gen nog missen kunnen zij tijdens
het verblijf van de Maastrichtse
groep opdoen, maar ook Penn en
zijn mensen leren er van. „Het is
ontzettend moeilijk om in een ande-
re omgeving je werk op het vereiste
peil te doen. Gelukkig kunnen we
dat ook, met hulp van de mensen
daar," zegt Penn.
Een deel van de kosten betalen de
medewerkers van de RL zelf, een
deel wordt bekostigd door spon-
sors, zoals de stichting Rescar of de
Nederlandse Hartstichting. Komen
mensen die op de Nederlandse
wachtlijsten staan niet in het ge-
drang? „Nee hoor," zegt Penn. „Ik
doe het in mijn vakantiedagen."
Dat mogen er intussen wel heel wat
zijn, want Penn heeft nu ook uitno-
digingen om te komen werken in
o.a. China en Zuid-Amenka.

Door nieuwe Duitstalige zenders

'Sti jging verkoop
schotelantennes

toekomst alsnog een kabelaanslui-
ting, maar er zullen steeds zon 1
miljoen huishoudens blijven die het
zonder kabel moeten doen. Wat dat
betreft blijft de markt voldoende
groot."

t»a-, Van onze verslaggever

gouH ~ Heerlense handelaren in schotelantennes lijken
de at

üJden te beleven. Zowel het bedrijfVogelzang alsmede
rendntennebouwer Zoet in Heerlen spreken over een voortdu-
2j; *? styging van schotelantennes. De voornaamste reden zou
Sat ,, at steeds meer bekend raakt dat vier nieuwe Duitstalige
Teglet/*enders te ontvangen zijn: RTL-Plus, Sat-1, Pro-7 en

De verwachte stijging van de scho-
telverkoop hangt echter niet uitslui-
tend samen met het feit dat Joop
van den Ende programma's gaat le-
veren aan de Luxemburgse zender,
stelt Innemee. „Laatst zijn er weer
vier nieuwe Duitse zenders via de
Astra gaan uitzenden. Van de zes-
tien kanalen waarover de Astra be-
schikt zijn er nu veertien in gebruik
en dat maakt het bezit van zon
schotel aantrekkelijk."

arm J Sezien ligt de situatie iets
Peri i: nadat midden 1989 een top-
kant Was Seweest voor de fabri"
term n 6n verk°Pers van schotelan-
maa** liep de verkoop in de laatste

■ Jaar van net jaarfors terug. Dit
f echt Verwacht fabrikant Amstrad

Veru twee keer zoveel schotels te, d'K°Pen als in 1989. Het bedrijfmar, ï Z°'n 10000° schotels aan dean te kunnen brengen., 'r\J ls een duidelijke relatie tussen
Prop 00p van de schotels en het

' men^amma"aanbod' N°gal wat
sch tï 1 die van Plan waren een
men antenne aan te schaffen na-

'de K6lnd vorig jaar een afwachten-
-1 WerrioUdlng aan toen onduidelijk

■ uit?P armeer en of TVIO wel metenden zou beginnen," zo zegt

Richard Innemee, directeur van
Amstrad Nederland.

Stijgend
„Nu de kijker weet dat de sterren
van Van denEnde straks bij Veroni-
que te zien zijn, neemt de belang-
stelling weer toe. De kwaliteit van
de programma's bij Veronique ver-
toont éen langzaam stijgende lijn en
door de komst van de sterren wordt
het voor meer mensen een interes-
sante zender."
In Nederland kunnen op dit mo-
ment 3,5 miljoen huishoudens de
programma's van Veronique, via de
kabel, ontvangen. Innemee: „Maar
er zijn in totaal 5,5 miljoen huishou-
dens. Een deel daarvan krijgt in de

Andere factoren die de verkoop van
het aantal schotels in positieve zin
beïnvloeden zijn, volgens Innemee,
de bekendheid met het fenomeen
bij het grotepubliek en de introduc-
tie van de draaibare 80-cm schotel
waarmee de programma's van een
tiental satellieten kunnen worden
ontvangen. „Zon draaibare schotel
kost 1500 gulden. Dat is voor veel
mensen al lang geen gigantische in-
vestering meer. Bovendien heb je
ook nogal wat kijkers die niet tevre-
denzijn met het aanbod dat ze op de
kabel krijgen. Via zon 80 cm-scho-
tel kun je tegenwoordig tachtig tot
negentig stations ontvangen."

Frissen naar
verkiezingen
in Nicaragua

Bewoners van
wijk Texas in
Genk ongerust

van onze verslaggever

Nieuwe activiteit
Volmac van start

Directeur verwacht beheerste groei

Van onze correspondente

HOUTHALEN/HELCHTEREN -KS-manager Gheyselinck keek gis-
teren verbaasd op toen een autobus
met 40 inwoners van de Genkse
wijk „Texas" voor dede hoofdzetel
van KS in Houthaelen halt hield.De
bewoners van Texas die erg onge-
rust zijn over de toekomst van hun
wijk, wilden van de KS-manager
iets meer horen over zijn mogelijke
ERC-plannen.
Het groots opgevatte ERC-park is
gepland op de plaats waar thans de
wijk gelegen is. De bewoners, veelal
ouderen en kansarmen, zouden in
dat geval afstand moeten doen van
een buurt waar ze tientallen jaren
erg graag gewoond hebben.

Gheyselink beloofde de bewoners
dat hij binnen drie weken aan het
gemeentebestuur van Genk een
voorstel zal doen om kort bij de hui-
dige wijk, 100 nieuwe comfortabele
woningen te bouwen. De bewoners
van Texas zouden die aan erg bij-
zondere voorwaarden kunnen hu-
ren. De KS-manager zei ook dat Te-
xas niet nodig isvoor het eerste deel
van het ERC-projekt, maar wel als
dat succes heeft en uitbreiding
noodzakelijk blijkt.

Morgen gaat de burgemeester vanGenk naar de wijk om er te luisteren
naar de verzoeken van deverontrus-
te buurtbewoners.

" Mr. G. Jansen(links),
die de zieke
staatssecretaris De
Graaff-Nauta verving,
haalt samen met
gouverneur Kremers de
vlag weg, waarmee het
nieuwe bedrijf Volmac
Facility Centre officieelwordt geopend.

Foto: FRANS RADE

S^RLEN - Het is zo goed als
nerrT Leon Frissen als waar-vore aanwezig is bij de vrije
inwleZmgen die °P 25 februari
Het aragua gehouden worden.
Rnj 1 rn Puth woonachtige CDA-TZeedeKamerlid heeft dat giste-dJLbevestigd. Hij is benaderd
chr wereldorganisatie vannstendemocratische partijenaarvan het CDA deel uit maakt.
W

"*gens Frissen zullen uit alle
dipH opese ianden afgevaar-
naarü Van Politieke partijen
Word verkiezingen gestuurd

Facility Centre zal de komende
tijd een renovatie ondergaan. De
kosten daarvan zullen tussen de
één en twee miljoen gulden lig-
gen.

"Leon Frissen

Toen eind vorig jaarbleek dat TV 10
niet op de Nederlandse kabel zou
worden toegelaten startte Amstrad,
in samenwerking met TVIO en het
Zweedse bedrijf Esselte, een actie
om - via een bepaalde financie-
ringsmethode - zoveel mogelijk
schotels aan de man te brengen. Een
groot succes is dat niet geworden,
maar volgens Innemee gaat de actie
nog steeds door. „Alleen werken we
nu niet meer samen met Esselte. In
de eerste opzet zorgde Esselte' voor
de verhuur van de decoder, die no-
dig is om het signaal te kunnen ont-
vangen, en daardoor lag de prijs
voor het pakket (schotel en deco-
der) toch nog aan de hoge kant. Ver-
onique zal nu de decoder gaan ver-
kopen voor 200 gulden."groting wordt behandeld. Fris-

sen, die namens zijn partij de on-
derwijsbegroting voor zijn reke-
ning heeft genomen, zal dan ver-
stek moeten laten gaan. Het CDA
vaardigt in dat geval een ander
parlementslid af.

iuT!» gens bestaat de kans datkié m dezelfde week van de ver-Twp"!fen in Nicaragua in deeede Kamer de onderwijsbe-

Het principe-akkoord over de
overname van het RCC-Heerlen
door Volmac werd in junivan het
vorig jaar bereikt. De minister
van Binnenlandse Zaken wilde
de werkzaamheden van het RCC
concentreren in de hoofdvesti-
ging in Apeldoorn. De werkgele-
genheid bij het centrum in Heer-
len kwam daardoor op de tocht
te staan. Door devestiging te ver-
kopen aan Volmac konden de ar-
beidsplaatsen behouden blijven.
Voor de overneming zou Volmac
overigens niet meer dan enkele
tonnen hebben betaald.

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Het Rijks
Computercentrum (RCC) in
Heerlen is definitief verle-
den tijd. Mr. G. Jansen, di-
recteur-generaal openbaar
bestuur van het ministerie
van Binnenlandse Zaken
heeft de Heerlense vesti-
ging van het RCC definitief
overgedragen aan de Vol-
mac Software Groep. Het
pand nabij het busstation is
nu getooid met de naam
Volmac Facility Centre. Het
nieuwe naambord werd
onthuld door gouverneur
Kremers.

groeiende tak in de automatise-
ringsmarkt.

Volgens Van deVen wordt op dit
moment nog 35 procent van de
capaciteit benut voor het over-
heidspakket dat in Heerlen ach-
terblijft, maar dat werk zal lang-
zamerhand worden afgebouwd.
Naast het 'eigen' werk vanuit de
Volmac groep heeft directeur
Van deVen de hand weten te leg-
gen op twee andere opdrachtge-
vers, een Nederlandse effecten-
bank die hij niet met name wil
noemen en het bedrijf Sterling
Software. Van de Ven is nog met
een tiental projecten bezig.

MELICK - De JongeKerk in Roer-
mond wenst niet geïdentificeerd te
worden met een spandoekactie te-
gen bisschop Gijsen door een nog
onbekende vrouw, afgelopen zater-
dag in de parochiekerk in Melick.

Jonge Kerk
keurt actie
in Melick af

Fusie nutsbedrijven
M. -Limburg onzeker

Goedkeuring raadsbesluiten blijft uil

Facilitair
Het computercentrum in Heer-
len zal gaan dienen als facilitair
bedrijf voor de Volmac Software
Groep bedrijven en andere op-
drachtgevers. Het verleent dien-
sten aan bedrijven die hun auto-
matisering geheel of gedeeltelijk
willen uitbesteden. Dat is een

Directeur N. van de Ven van de'
Heerlense Volmac-vestiging ver-
wacht dat de nieuwe activiteit
van de Volmac Groep een be-
heerste groei zal doormaken van
het huidige personeelsbestand
van 115 werknemers naar zon
200 over vijfjaar. Het zeven eta-
ges tellende pand van Volmac

Op dit moment kent het Volmac
Facility Centre nog een overca-
paciteit. Desondanks hoopt de
directeur nog dit jaarkostendek-
kend te kunnen opereren. In
1993/1994 moet de Volmac-doch-
ter groeien naar een marktaan-
deel van 8 procent en winstge-
vend kunnen opereren.

De vrouw zou lid zijn van de Jonge
Kerk in Roermond. Voorzitter Pie-
ter Hoogland zei gisteren dat hij de
vrouw niet kende, en alleen wist dat
ze sinds twee maanden de Jonge
Kerk bezoekt.S'ebp.H ~ e fusie van de ener-

tarrj RlJven van de gemeenten Sit-
noe'noe,rm°nd en Weert lijkt toch
kelijk eker te worden. De gebrui-
ciebp 6

t g°edkeuring die het provin-
Sevfat u,ur aan raadsbesluiten moet

°. jftangstvallig uit. Volgens
SittarriU mr Sjra Houtakkers van
wellii°u»ls, dat een veeg teken, dat
GS va . ldt op opschorting door
'ijks an. de raadsbesluiten en moge-
Iteurin het onthouden van goed-

tard^'ï611-'14 niveau is tussen Sit-
veri " aJ: Provincie over het uitblij-
coml^ goedkeuring mondelinggeweest. Opschorting bete-
rt h! verdaging van het besluit,
seDt«Luemeenteraad van Sittard in
dr»e maanVen89 heeft genomen- met
fa

dez dsleden in Sittard vrezen dat
een ,„ onneilsboodschap opnieuw
ferSnnar? Wissel zal trekken op het
ven vf .an de drie nutsbedrij-
«Jd'nL* ures werden al geruimeliiil,^ ?eer i^evuld, in afwach-ren van delsie dWerk6liJk UitVOe"

Kleine scholen blij
met stop opheffing

Ook 4-jarigen maatregel nu van de baan
Van onze verslaggever

HEERLEN - De opheffing van
de Heilig Hartschool in Rim-
burg is van de baan. Minister
Ritzen van Onderwijs is defi-
nitiefgestopt met het opheffen
van kleine scholen. Ook het
Kakerts Hofke, een andere ba-
sisschool in Landgraaf, profi-
teert van het terugdraaien van
het besluit van ex-minister
Deetman.

werking van de drie nutsbedrijven
heet, kon wethouder Houtakkersnog niets zeggen. Sittard, Roer-
mond en Weert hebben in verband
met de fusie samen 450.000 gulden
voor een studie uitgetrokken. Bo-
vendien moet nog worden afge-
wacht of de Plem bereid is het eer-
der uitgebrachte overnamebod te
handhaven.

De drie gemeenten hebben een
eigen fusie van hun energiebedrij-
ven voorbereid, in het kader van de
bundeling van de stroom- en gasbe-
drijven in Limburg. In de provincie
is jarenlang gepoogd om Plem en
Limagas hiervoor op één lijn te krij-
gen, en na een reeks moeizame on-
derhandelingen is dat in de loopvan
1989 pas gelukt. De EML-bedrijven
zouden op termijn, wanneer de fu-
sie Plem-Limagas rond zou zijn, in
dat nieuwe grote nutsbedrijf op-
gaan.

ciering ervan. De maatregelen leve-
ren 2500 banen op.
De onderwijsbonden zijn teleurge-,
steld dat de arbeidsvoorwaarden
voor onderwijzend personeel onge-
noemd blijven in de voorstellen van
Ritzen en Wallage aan de Tweede
Kamer. De bonden willen dat het
beroep van leraar aantrekkelijker
'gemaakt wordt. Al voor de verkie-
zingen presenteerden ze een plan,
dat 2,8 miljard moet gaan kosten. In'
de zomer van 1990 komen minister
en staatssecretaris met een notitie
over de manier waarop zij het on-
derwijs voor de leraren aantrekke-
lijker willen maken. Daarna volgt
overleg tussen de bonden en het mi-
nisterie.

De invoering van de basisvorming
zal opnieuw worden bekeken. Het
gaat hierbij om een minimum aan-
bod van leerstof dat alle leerlingen
tot vijftien jaar in elk geval moeten
krijgen. Minister Ritzen wil eerst
een zorgvuldige afweging maken
tussen het belang van een tijdige
start en voldoende voorbereidings-
tijd voor de scholen. Wel staat al
vast dat het aantal wekelijkse les-
uren in de eerste drie jaar van het
voortgezet onderwijs :sal worden
uitgebreid van 30 naar 32.

Reactie
De onderwijsvakbonden zijn blij
met de plannen van minister Ritzen
hoewel ze in een gemeenschappe-
lijke verklaring zeggen „bepaald
niet gelukkig" te zijn met de finan-

de maatregel van de minister. Maar
er zijn nog meer problemen: „We
hebben nu het probleem dat de
groepen te klein zijn. De basis-
school heeft eigenlijk acht groepen
(klassen). Wij hebben elke keer twee
groepen bij elkaar gevoegd, waar-
door we vier groepen hebben. De
grootste groep heeft nu 22 leerlin-
gen en de kleinste 14 leerlingen. De
andere groepen hebben 16 en 15
leerlingen. Eigenlijk is dat te weinig
zodat we misschien drie groepen bij
elkaar moeten doen waardoor er

een onderwijzer overbodig zou wor-
den."

Overigens schrappen de minister
van Onderwijs en zijn staatssecreta-ris Wallage nog een aantal maatre-gelen uit de koker van- Deetman.

Dat alles om 'de sfeer in het onder-
wijsveld te verbeteren. Een van de
nu verdwenen bezuinigingen is de
vier-jarigenmaatregel. Die hield in
dat kinderen in het eerste jaar van
de basisschool maar voor een halve

leerling meetellen. Dat is ongunstig
omdat het aantal onderwijzers bere-
kend wordt naar het aantal leerlin-
gen.Als derde maatregel wordt er in
1990 10 miljoen minder bezuinigd
op lesmateriaal en dergelijke.

Beide scholen hebben een tijd lang
in een moeilijke situatie verkeerd.
De school in Rimburg, met op dit
moment 65 leerlingen, was bang on-
der de grens van 50 leerlingen te ra-
ken, het absolute minimum.

Problemen
Voor scholen in bepaalde dorpen
die op de lijstvan Deetman stonden
was de opheffingsnorm echter vee)
lager, namelijk 29 leerlingen. Dieuitzonderingsregel is gemaakt voor
dorpen waar de school de enige ineen groter gebied is.
Directeur N. van Kan van de Heilig
Hartschool in Rimburg is blij met

Consequenties.
Vah cent,,fin»anci?le consequenties
Van t fve"tueel afstel van defusie

energiebedrijf Midden-mburg (EML), zoals de samen-

Traineren
Raadslid K.Martens, van de lokale
groepering Nieuw Sittard, vroeg
zich af of GS erop uit is om de EML-
fusie te traineren. De provincie
heeft zich, als grootaandeelhouder
in zowel Plem als Limagas, altijd
uitgesproken voor de mammoetfu-
sie van de twee provinciale nutsbe-
drijven. De vorming van een afzon-
derlijk, regionaal nutsbedrijf zou
daarbij een doorn in het oog kunnen
zijn.
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KROKUSVAKANTIE I
NAAR DE ELZAS I

24-28 februari I
U reist per luxe touringcar en verblijft in het mooie hotel
Verte Vallée in Munster op basis van halfpension.
Een gids begeleidt de hele trip en u bezoekt o.a. Colmar,

| Mulhouse, Riquewihr en Kayserberg.
Een wijnproeverij, afscheidsdiner en de reis- en 111
annuleringsverzekering zijn bij de prijs inbegrepen.

Prijs
Er zijn geen 1-persoons kamers

/ COA (
beschikbaar.

PP- I Opstapplaatsen:A

Op vertoon van de Susteren, Sittard, Geleen,
Vriendenpas’ 10,- Heerlen, Kerkrade.

extra korting!

Boeken bij alle kantoren van het Limburgs Dagblad en de
VVV Vaals.
Bij reservering dient u ’ 100- p.p. te voldoen. 1111

\_>
Bent u nog geen lid van de vereniging „Vrienden van het Limburgs Dagblad", dan kunt i
ook bij een van de kantoren terecht, waar men uw aanvraag zal noteren. Als lezer vai

het Limburgs Dagblad is dat geheel gratis.

4

I I

Y/s__^_
I Alle damesconfectie met l
| 15-50% korting |

Herenkolberts alle maten ruit- en streepdessin.
Normaal 149.50 nu 99,00
Bijpassende pantalon alle maten o95 50

Grote collectie jogging- en trainingspakken, jeans,
B jacks en pantalons tegen de laagste prijzen. I

— ——i——

If L. \mJ _f _~ Auto- en industriematerialen,p^ vraa9t

ACTIEVE EN ZELFSTANDIG WERKEND
CHAUFFEUR/VERKOPER M/V
Leeftijd: vanaf 19 jaar

■ Funktie: betreft het verkopen van automaterialen en andere
technische merkartikelen, en tevens een snelle,
accurate bezorging bij onze klanten

Sollicitatie: schriftelijk Kerp B.V.
In de Cramer 31
Heerlen

;6259 Tel. 045-716951

" Hetto in Terugbetaling (rente + afl.)
handen 96- 72- 60- 54x 42

5.100 - - 115,- 123- 151,-
-10 100 - - 221,- 238,- 276-
-15.000 246- 286- 333- 357- 436-
-20.000 315- 381- 442,- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546,- 589,- 720-
-35.000 549- 659,- 778,- 820,- 1010,-
Effectieve jaarrentevanaf 11,39%

9(5 mnd geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen intormatie bi| werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
i aflossing mogeh|k (vraag info)

" Doorlopend krediet 2% aflossing.
f. Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin loopti|d tot 30 iaar

Hu ook zakenkredieten en leasing.
Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair. 23295.

,

Weg isweg I
\ . 7 ■ 1

I 1

1 1

| I
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HEMA !

Echt Waar Voor Je Geld__^

~i LimburgsDagblad

jipiccolo s
Voor de gestamptepot.

Verse Gelderse rook- &, ,« Maison du Rouret
worst a 250 gram. X^^^^^^m Coteaux de l'Ardèche.

Hfer Kk Een fruitigerode wijn met
J\j\J Na?':'sll« een aangenaam bouquet.

2£5 LA. IW$ 3.95 3 voor 10.-
Mis rS Knip wit of bruin brood.

Belegen Goudse kaas. \ ';J||& ÈM
1 kg. id«OlL7O l_H_t JS'r!^& ■Bp». Pakje met 7 roomboter
Snijworst. ''jt'* " stroopwafels.

OT SlagrOOfTl. f: M^^yra^^^^k^llHw^^^" zo herhent u aanbiedingen mdc Hema
1.70 4 voor4.95 fj____^é;j|v!_Bp:' —"mm^fi' HEMA..,.„.„...».„..;».„„»».«9»i.,i Ech, WaarV(Mr JeQe|d_|

* /_g_ng_^^"T^/royaal op tafellm
VOORDEEL IN UW BEURS
VERS jQfl GEKRUID pM
MAGER SPEK /l*W GEHAKT g*VV

■ _
HALF-OM-HALF „ a-laS? kilo Tl || jST kilo VI J

DELENNE" 798 HAMLAPPEN Q9B
2 kilo ff I V^- kilo VI

MALSE RUNDER / I | f I IT"J CZJi\
CONTRA- JAQfI L»7l?,nid _kr_»..-i

N' 'LE I I JJ^V HEERLEN, Heerlerbaan 106 MAASTRICHT, (Amby) i
r\A oo_ I ■ BRUNSSUM, Julianastraat 24 ündeplem 1 "---\V kÜO I I SITTARD, (Sanderbout) Veestraat 42

woensdag vanat 12 uur geopend.. | donderdag koopavond fgeen koopavond in SITTARD) a^T

I i I—xLjlJ____| K^^W^^^^^^^^S mmmm^ttSf/y _)^?f!s^>lf>V Uitzoeken! Groot formaat \ Diverse kleuren en modellen.■■Wf~J ê Vj j 1J J I mmmmmm4\]l'-t\mt* ' MR /mmT^TjLr- A/AtF en heerlijk zacht. Diverse \ Soepele joggingstof. 2-Delig- ■I ilj'iif 'i>77l Ü■:'■'-''-" \_ \ ré**. Sfér&<€ ____JS££HlS_---Tsa^ \ , __TT_ï_iÉÏÏ_»ïi^ij^^L^^m ë* -^ m %&****'/Hstte-Yf i/o ppiKi 1 fi/2 PRlöl I
A 10 Sportieve modellen met \ Diverse kleuren en heel veel W/z^^^^^^^kJ^ _7__r^^^ ■ JL\ _ / mtÊMW mH leuke prints. Alle kindermatenA verschillendemodellen. W^ >^Z_*^_!__j_Vi_' /’ ■ / ■■ "' ■
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Van Egdom in
'Exit in G'

Drie vrouwen
op PvdA-lijst
in Brunssum

Huisvesting

naar Nederland en is met een Ne-
derlandse getrouwd. Dat zijn fei-
telijk zeer gunstige omstandig-
heden in vergelijking met de si-
tuatie van veel van zijn landge-
noten, van wie de vader eerst ja-
ren alleen in Nederland heeft ge-
woond.

nen in relatief kleine huizen
moeten wonen.bioscopen vervolg van pagina 11

HEERLEN - Edriouch heeft de
oplossing bij de hand voor zijn
'ontspoorde' jonge landgenoten.
„Er moet een Centrum voor Bui-
tenlanders komen waar intensie-
ve taalcursussen kunnen worden
gegeven en waar hulpverleners
zijn. Daar kunnen ook de jonge-
ren terecht."

Een commissie onder voorzitter-
schap van wethouder Zuidgeest
buigt zich daar al enige tijd over.
Volgens Edriouch ziet de wet-
houder het Centrum wel zitten.
Maar intussen ligteen door het al
bestaande Marokkaans Cultu-
reel Centrum aangevraagde sub-
sidie voor professionele krach-
ten al zeven maanden bij de ge-
meente.

„Wat wij dringend nodig hebben,
is: betere huizen, betere opvang
van jongeren en het genoemde
Centrum. Daar ga ik me met ver-
dubbeldekracht voor inzetten."

Als 'model-Marokkaan' heeft hij
ook een methode gevonden om
te reageren op discriminerende
opmerkingen. „Ik lach ze ge-
woon uit, dat zijn zielige mensen,
daar heb ik medelijden mee".
En stel dat deCentrumpartij ook
in de Heerlense raad komt? „Dat
is voor mij geen bezwaar, dan
ken ik die mensen tenminste/
Meestal lachen ze naar jeom ach-
ter je.rug verschrikkelijke din-
gente zeggen. Nu kan ik tenmin-
ste de discussie met ze aan."

Zijn zelfverzekerde glimlach laat
er geen twijfel over bestaan wie
dan de sterkste argumenten zal
hebben.

Rijk
„Komt het gezin over, dan blij-
ken de verwachtingen die hij van
zijn kinderen heeft en omge-
keerd totaal fout te zijn. Want in
Marokko geldt nog steeds dat
wie in Nederland werkt ontzet-
tend rijk is. Maar dat komt alleen
omdat ze hun spaarcentjes in
Marokko vaak in zes weken uit-
geven. De werkelijkheid is dan
zeer ontnuchterend,"

i witeger bij het Marokkaanse
Cultureel Centrum. Daar komen
jaarlijks zon 1.200 hulpaanvra-
gecfa-binnen. Het analfabetisme

' v^^it een groot probleem. Men-
sen itloeten zich laten helpen bij
het ikivullen van allerlei formu-
lieren-, omdat ze zich bij de regu-
jllelrß instanties niet verstaanbaar
kunnen maken. „Een reden te-
meer, voor zon Centrum voor

'ÏBuitêiilanders met professionele
krachten, die ook onze traditie
en dultuur moeten kennen."

' "Edftouch kwam in zijn eentje
■

Verzoek om professionele hulp ligt bij gemeente

'Buitenlanders moeten
eigen Centrum krijgen'

Het kandidaat-raadslid vertelt
dat Marokkaanse ouders bijvoor-
beeld totaal geen idee hebben
hoe met een verslaafde zoon om
te springen. En de situatie wordt
des te gespannener omdat de
veelal grote Marokkaanse gezin-

ons uit. We waren toch immers
maar 'tijdelijk' in Nederland. Nu
hebbenvelen spijt."

Nederlands
Ze kunfïen Nederlandse les vol-
gen bij het Advies- en Studieeen-

" trum, waar... Edriouch les geeft.
Marokkaans, Nederlands en so-
ciale vaardigheden. Veelal is dat
's avonds. Voor mensen met wis-
seldiensten is hij zelfs op zondag-
ochtend in touw.

Verder is hij zeer actief als vrij-

Spij.
„Ik was een van de eersien die op
eigen houtje de stad in ging. Metzn zeventienen volgden we Nej

derlandse les. De andere 380 Ma-
rokkanen in Spaubeek lachten

het geld hier voor het oprapen
lag. Hij zat op 5 atheneum, maar
kwam in Nederland aan de lo-
pende band te staan. De Marok-
kanen werden door DAF elke
dag van het zogeheten 'gezellen-
huis' in Spaubeek per bias naar
het werk gebracht en terug. > *Ji

Een Marokkaan in Nederland
stoot op legio problemen, maar
Larbi Edriouch heeft het op
eigen kracht gered. Negentien
jaar geleden werd hij in zijn Ma-
rokkaanse geboortedorp geron-
seld door DAF. Met beloftes dat

HEERLEN
Royal: The Abyss, dag. 17.30 en 20.30
bor' Wh° en d0ook 1430 uur'Rivoli: cy-g. dag, 17 19 en 21 uur, wo en do ookuur. Romuald and Juliette, dag. beh.
lfi in ,UUr Maxim: Ghostbusters 2, dag.
uur u sen 21 uur- wo en do ook 14-30
18« Back tü the future 2. dag. 14
ont

en 2130 uur- Theo en Thea en de
n-., afkering van het tenenkaasimpe-
v"/n, dag. 14.15 19 en 21.15 uur. Erik de
T*mg, dag. 14.15 18.30en 21 uur. Wild
Uur ndag- 1830 en 21 uur- do ook 1415
uur n Avonden- dag- 14.15 en 18.30
Cn Kassière, dag. 21 uur. Oliver en
". Wo 14 en 15.45 uur. De Spiegel:laaba. vr t/'m di 21 uur.

SCHAESBERG
u "tokino: Ghostbusters 2, vr t/m wo 20

KERKRADE
uu'jngrachttheater: Intervista, wo 20

MAASTRICHT

exposities

2q ,n
,: Sex, Hes and videotapes, di do

ripK, Uur' wo 14-30 en 20-30 uur- Do the
uu" tk ng' di do 21 uur' wo H 30 en 21
Va ' ■; eo en Thea en de ontmaskering
Uu» tenenkaasimperium, di do 21
di :Wo H.30 en 21 uur. Ghostbusters 2,ao 21 uur, wo 14.30 en 21 uur. The
2] k' dag- 21 uur- De Avonden, dag.
Liii?- Uur- De Kassière, dag. 18.30 uur.
uur Acre: Secret wedding, dag. 20 en 22r- Apartment Zero, dag. 21 uur.

Van onze verslaggevers
HEERLEN - De banenmarkt die
maandag 22 en dinsdag 23 januari
wordt gehouden in de Heerlense
stadsschouwburg heeft maar liefst
3.000 vacatures in de aanbieding.
Daarmee zou in theorie de werk-
loosheid in de Oostelijke Mijnstreek
met twintig procent verlaagd kun-
nen worden.

Drieduizend
banen in de
aanbieding

Archieffoto: FRANS RADE

KERKRADE -De Socialistiese Par-
tij (SP) in Kerkrade heeft de plaatse-
lijke woningverenigingen het rap-
port 'Asbest doodt' toegestuurd. De
SP wil van de woningverenigingen
de toezegging dat het kanker-
verwekkende asbest niet meer zal
worden gebruikt bij woningbouw.

Eerder al kreeg het gemeentebe-
stuur van Kerkrade een exemplaar
van het rapport met het verzoek in
de gemeentelijke bouwverordening
een verbod op het gebruik van as-
best op te nemen. Ook vroeg de SP
toen om een inventarisatie van de
aanwezigheid van asbest in wonin-
gen, scholen, kantoren en openbare
gebouwen, zodat daar bij eventuele
toekomstige sloop rekening mee
kan worden gehouden.

Volgens de SP sterven er jaarlijks
600 Nederlanders aan de gevolgen
van het inademen van asbest.

Financiële steun
Hockey Club Nuth

Toen medio vorig jaar bekend werd
dat de tuinders moesten verhuizen,
viel ook het discoplan bij de ge-
meente in de bus. Aangezien het
Rode Beekterrein de bestemming
industrie heeft en er nog nooit een
bedrijf voor een vestigingsvergun-
ning heeft aangeklopt, vragen de
tuinders zich af waarom ze moeten
vertrekken. Bedrijven hebben im-
mers geen interesse in het door
overvliegende Awaps geteisterde
terrein. En een disco is niet moge-
lijk op voor industrie bestemde
grond, zo redeneneren de meeste
tuinders. De gemeente denkt overi-
gens twee miljoen voor de verkoop
van de grond te kunnen opstrijken.

'voorbereiding' op het Weerter dis-
coplan.

PvdA-lijst
Kerkrade

ongewijzigd

Verder kan men bellen naar de Va-
caturetelefoonlijn (045-718855), met
elke dag een nieuw aanbod van ba-
nen. Tenslotte worden elke zondag
via LD-TV vier vacatures gepresen-
teerd.

Overigens ziet het GAB de banen-
markt en de eraan gekoppelde info-
markt voor scholieren als een trek-
ker naar buiten toe. Niet alleen moe-
ten de 4.00Q verwachte bezoekers
gemotiveerd worden om actief naar
werk te zoeken, de banenmarkt
moet ook duidelijk maken dat het
arbeidsbureau in feite een voortdu-
rende banenmarkt is. Daarbij wordt
ernaar gestreefd om de bemidde-
laars zoveel mogelijk in te zetten
voor de 'moeilijke' gevallen.
Onder andere om dat mogelijk te
maken zijn diversevoorzieningen in
het leven geroepen. In de GAB's in
Heerlen, Brunssum en Kerkrade is
een vacaturecentrum ingericht
waar steeds ruim 300 banen in de
aanbieding zijn.

Onder de (grotere) bedrijven die in
elk geval tijdens de banenmarkt
vertegenwoordigd zijn, bevindt zich
Volvo dat 150 assemblagemedewer-
kers nodig heeft en ook proces ope-
rators. DSM zoekt deze laatste cate-
gorie werknemers ook, terwijl
CADAC hooggeschoold computer-
personeel kan gebruiken. Verder
maken metaalgieterij Globon, ge-
meentepolitie en verpleeginstellin-
gen hun opwachting.

Het bedrijfsleven toont zelfs zoveel
belangstelling dat het Gewestelijk
Arbeidsbureau (GAB) veel kleinere
bedrijven geen stand meer heeft
kunnen toewijzen. Maar deze wor-
den nu in de gelegenheid gesteld
zich te presenteren via de stand van
het GAB. Deze bedrijfjes kunnen
zich nog aanmelden.

Procedure
Hoewel het discoplan van het echt-
paar uit Weert nog een lange, demo-
cratische weg moet afleggen en de
raad van Brunssum uiteindelijk het
laatste woord heeft, diende ex-
raadslid Jan Heijnen uit Amstenra-
de bij de gemeente al een bezwaar-
schrift in tegen de gang van zaken
rond het discoplan.

Van onze verslaggever
NUTH - Burgemeester en wethou-
ders van de gemeente Nuth zijn be-
reid de Hockey Club Nuth een een-
malige bijdrage te geven van 10.000
gulden. Hoewel de ledenaantallen
bij de meeste sportclubsin Nuth af-
nemen, kent deze club een gestage
groei. Momenteel heeft de club 160
leden. Aan de competitie zullen
veertien teams deelnemen.

De club heeft zelf naast het hockey-
veld een semi-permanent gebouw
geplaatst. Omdat het hier een pri-
maire voorziening betreft, wil het
college een bijdrage leveren in de
kosten. De raad moet hier nog mée
akkoord gaan.

Heijnen verwijt het collegevan B en
W onbehoorlijk bestuur en ambtelij-
ke willekeur. Hij beschuldigt het
college zelfs van 'boze opzet. De ge-
meente heeft de bezwaren al onge-
grond verklaard, maar Heijnen is
niet van plan zijn verzet te staken.

0 Het volkstuincomplex inBrunssum waar desuperdisco zou moeteji verrijzen.

Ex-rdadxlid verzet zich tégen plan

Speculaties over
stilzwijgen disco

Vervolg van pagina 11 "

BRUNSSUM - Waarom de gemeen-
te en met name wethouder Van Dijk
het plan over de superdisco op het
terrein van de Rode Beek min ofmeer hebben doodgezwegen, is niet"helemaal duidelijk. Aangenomen
wordt dat een en ander te maken
heeft met een discoplan van eenBrunssumse ondernemer, - dat eer-
der bij de gemeente afketste. Ookwordt het gedwongen vertrek van
meer dan honderd volkstuinders
van het Rode Beekterrein met het(-
stilzwijgen rond het 'Weerter dis--*
coplan' in verband gebracht.

Vorig jaar diende disoo-eigertaar

'Schaafsma, die de Koempelclub
aan de Rumpenerstraat exploiteert,
een plan in voor een grote disco op
het Emmaterrein. Schaafsma wilde
in de voormalige opslagloodsen al-
daar een nieuweKoempelclub bou-
wen. Hij klopte bij de gemeente aan
met een concreet voorstel, maar
kreeg te horen dat de loodsen niet
meer beschikbaar waren.

Inmiddek zijn de loodsen in bezit
van de firma Breko, die er onder-
houd aan motorvoertuigen in
pleegt. Van een open inschrijving
voor de aankoop van de loodsen is
volgens Schaafsma nooit sprake ge-
feest. „Ze waren al beloofd aan
Breko," liet een medewerker van de

koempelclub begin deze week des-
gevraagd weten.
Bij^gehrek aan beter heeft Schaafs-
ma .inmiddels een belendend per-
ceel de Rumpenerstraat ge-
kapfft,' waar de geplande uitbreiding
alsnog plaats zal vinden. De onder-
itejner is echter woedend en vraagt
zich at' waarom een Brunssumse on-
4fflfljièmer geen voet tussen de deur

krijgen voor een superdisco,
terv&jl iemand uit Weert dat wel
kan

Tuinders
het op de rol gezette vertrek

döt*uinders wordt door sommi-
ga^ln'siders gezien als een soort

HEERLEN
mburgse Volkssterrenwacht,

fuimf Psküoiweg 95- Van vuurpijl tot
Uu !"teschip. Open di t/m vr en zo 13-17
leri'i pn vr ook 19-30-22 uur. Stadsga-
stali Kaadnuisplein 19. De zondeval, in-
odp f van Edwin Janssen. T/m 4/2,
Uur u,1 t/m vr U"l7uur' za en zo 14-!7
Sos We,terhof. Aquarellen van Leny

wanjer en Miep Frankort. Open dag.
Nor oUr' za en zo 13-19 uur. Galerie de
ne f> i rstraat 302- Expositie van Toi-
Ak„kkers' T/m 20/ LGalerie Signe,
Arm raat 82a- Werk van Frans Budé en
14.17 Soer- T/m 14/1. open wo t/m zo
Ton nUr Stadsschouwburg. Werk van
15 ? nBoers. T/m 28/1, open ma t/m vr 10-

-10 uf' Galerie Sart, J.F. Kennedylaan
fm ?r van Rosle van Uden- Va" 12/1
re b/l. open ma t/m vr tijdens schoolu-

HOENSBROEK
F/J, : Foto's van Rushaka Teekema.
bii ii. ' open werkdagen 9-16 uur. Bi-oineek.Foto's van Piet Craenen. T/m

LANDGRAAF
jPoinal Kerkberg 2. Werk van Iz"glow. Van 14/1 t/m 11/2,open wo, do,er> zo 13-17 uur, vr 13-20uur.

Maastricht
palerie Signature, Kapoenstraat 24.
le expositie van steeds wisse-
lde objecten. Open wo t/m vr 13-18

Rur- za 13-17 uur. Galerie Wanda Reiff,
Per tstraat 43. Drawings van o.a. Co-
VaS' Parmiggiani, Raveel.„*" 13/1 t/m 24/2. open di t/m za 13-18
npf' Bonnefantenmuseum, Dominika-
T/rn o n 5' Werk van Robert Mangold.
20 li ' °Pen d' t/m VF 1017 UUr' za en
Hpi d

7 uur- Kamer van Koophandel,
15/1 2' Werk van Jan He'Jnen- T/m

Par.' SPen tijdens kantooruren. Galerieoh?' Brusselsestraat 80. Schilderijen en
vr ~eten van Nuray Atas. T/m 9/2, open
G »m zo 13-17 uur. Galerie Artisart,

?>te Gracht 43. Werk van Hans Engel-en en Teun Roosenburg, T/m 3/2.
Lar\ di Lm za 13-30-17.30 uur. Galeriezt HePendance, OL Vrouweplein 24.vetdrukken van Jos Caelen, Wout Ma-
WnS.en Henk van Vessem. t/m 15/2,open
pO t/m zo 12-17.30 uur en koopavond.
aW<>en galerie, Vrijthof 35. Werk van1? , "eijnen. T/m 13/1, open wo t/m za
26Ö ~Uur-Galerie Henn, St. Nicolaasstr.
*a is rk van Tonn Prins- °Pen wo t/m
40h ,20 uur- Simera, Bogaardenstraat
JWerk van Huub de Koning, Ar-

-3 ar>d Stijnen en René Reynders. T/m
Sci,°Pen di t/m za 13.30-18 uur. Galerie«uwirth & van Noorden, Rechtstraat
■ Van 13/1 t/m 18/2,
hüU ,do Vm za 14"18 uur- Generaals-K,' " Vrijthof. Ontmoetingen met Lim-urgse auteurs. T/m 4/2.

MEERSSEN
Ta

v^^urscentrum, Beekstraat 51. Werk
w "Peter Defesche. T/m 19/1, open op,
7
er«dagen van 9-12.30 uur en van 13.30-

Var,^Ur' Geulgalerie, Veeweg 2. Werk
Zen n7,den van de St.Kunst zonder Gren-"" T/m 28/1 tijdens schooluren.

Margraten
.alerie Keramiek, Groot Weisden 48.
q^k van Natascha Rieter en Siegfried

ur'nskat. Open di t/m zo 13-17 uur.

CADIER EN KEER
,alene De Keerder Kunstkamer,
st» raat 1°- Werken van diversekun-

T/m 15/2. Open vr t/m zo 13-18

VAALS
tr

Wat >ermolen- Van Clermontplein 11.
vonri aarde bewaarde, archeologische
rrn KSten- Permanente expositie. Kera-■jvels van Joop Crompvoets, Frank"eunissen en Peter van Veen. T/m 21/1,pen za, zo 14-17 uur.

ELSLOO
kifi?Slandcen'rum- Ma(a)skerade,
t/m rond carnaval. T/m 14/1, open man vr 17.20 uur, za en zo 11-18 uur.

BEEK
iJ^C-eebouw, Van Sonsbeeklaan 3.
18/1 Van M' Gorissen-Reynders. T/m,*" open tijdens kantooruren. Ge-
van"tehu's, Raadhuisstraat 9. Werk
en r, iiri Spronken, Thomas Junghans
t/m vs Spronken. T/m 26/1, open ma
l7

n vr 8.30-12.30 uur, ma en vr ook 13.30--"3Uuur, zo 14-17 uur.

Kettingbotsing:
schade 150 mille

Van onze verslaggever
KERKRADE - De PvdA-afdeling
Kerkrade heeft gisteren de lijstvoor
de gemeenteraadsverkiezingen van
maart dit jaar vastgesteld. De lijst
ziet er nagenoeg hetzelfde uit als
vier jaar geleden. Wethouder Cou-
mans voert de lijst opnieuw aan en
wordt gevolgd door fractievoorzit-
ter Bogman en wethouder Her-
mans.
Hans Bosch, Hellen Jagers, Han De
Jong, Els Tans, Frans Meines, Piet
van der Donck en JannieBusser be-
zetten de plaatsen vier tot en mettien. De PvdA, momenteel in bezit
van tien zetels, hoopt na maart dit
jaar met elf mensen in de raad vanKerkrade vertegenwoordigd te zijn. Concerten in

'Brandenberg'
LANDGRAAF - Koninklijke fanfa-
re Aloysiana (onder leiding van Jos
Kuipers) in Schaesberg geeft zater-
dag in de aula van scholengemeen-
schap de Brandenberg een Nieuw-
jaarsconcert.

Als gastvereniging is harmonie
Michael (onder leiding van Rob van
der Zee) van 't Eikske aanwezig
Michael neemt trouwens op zondag
21 januari in Poeldijk deel aan de
landskampioenschappen.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen,
® 045-739284
Wim Dragstra,

£!*'le Hollman,« 045-422345
J^ans Rooijakkers,
«045-714876
[Jans Toonen, chef
«045-443316
gehard Willems,
«04406-15890
Kantoor Kerkrade,« 045-455506

Philippens,1^04455-2161

Vandaar dat het plan van de Woon-
gemeenschap geen doorgang kan
vinden. Wel zal op die plaats dus so-
ciale woningbouw gerealiseerd
worden.

timisme omdat de contingenten nog
verdeeld moesten worden.
Inmiddels heeft de twintig leden
tellende Woongemeenschap een
aantal eisen gesteld. Zij wil het veto-
recht voor toewijzing van de wonin-
gen, wil dat de leden van deze club
allemaal in aanmerking komen voor
de woongemeenschap en zeggen-
schap over de inrichting van de ont-
moetingsruimte. De Woningvereni-
ging Nuth kan zich hiermee niet
verenigen. Bovendien druisen de
eisen van de Woongemeenschap in
tegen het toewijzingsbeleid van de
gemeente Nuth.

Van onze verslaggever
NUTH - Het college van Nuth 3iet
toch mogelijkheden om sociale Wo-ningbouw te plegen op de plaafts
van de voormalige Agnesschool. De
gemeente moet daarvoor wei een
contingent 'lenen' bij een andere ge-
meente. Vandaar dat het college de
raad voorstelt regionaal samen te
werken om tot contingentenruU te
komen. Het college zegt 'hoopvol' te
zijn over de onderhandelingen lot
nu toe. Probleem is nog 'dat de Wo-
ningvereniging Nuth en de Woonge-
meenschap Nuth het niet eens kun-
nen worden over de invulling van
een project voor ouderenhuisves*
ting. De bemiddeling van burge-
meester Elly Coenen-Vaessen terf
spijt-

In het bouwplan is sprake van 29

Nuth wil contingent
lenen voor sociale

woningbouw ouderen
woningen. Dit betekent dat de ge-

' meente Nuth een contingent moet
lenen van vijftien woningen. De
consequentie van het ruilen is wel, dat^Nuth zeker in '91 en mogelijk

-ool£in '92 sociale woningbouw kan,
veageten omdat de geleende conti-, genten teruggegeven moeten wor-

dden. ■ Overigens had de gemeente
voor 1990 35 woningen gevraagd.

De. Woongemeenschap wil een zo-
genaamde 'seniorenhof bouwen.

'B&ewel ouderen daar zelfstandig
w«nen, kunnen ze elkaar wel ont-itJeUlften in een gemeenschappelijke
ruimte» De raad toonde zich eerder -
informeel - enthousiast over de
plarpaen. Maar toen al waarschuw-
den wethouder Kerkhofs en raads-
lid Van Malkenhorstvoor te veel op-

Nieuwe dialëctklucht
toneelgroep Ambras

Van onze correspondent
LANDGRAAF - 'Dea vleeger
geetnit op' is de titel van de nieu-
we dialectklucht van Toneel-
groep Ambras in Schaesberg, die
zaterdag in première gaat. Dit
van origine Noordduitse toneel-
stuk is doorAmbras herschreven
en naar eigen inzicht bewerkt.
De regie is in handen van Marjos
Voncken-Franck.
Het stuk speelt zich af bij dieren-
arts Van derHeyden,dierfiet zijn 'gezin in een landhuis in Leenhof
woont. De familie wordt gecon-

■ —*

LANDGRAAF - Voor de tweede
keer in korte tijd zal de jazz-gitarist
Emiel van Egdom een concert ge-
ven in 'Exit in G' aan de Heerlense-
weg 162 in Landgraaf. Dit keer
wordt hij bijgestaan door de beken-
de bassist Brian Bromberg.

Het concert wordt zondag gehou-
den en begint om 21.00 uur. De en-
tree bedraagt ’ 7,50.

Ambras besloten dit jaareen ex-
tra (zesde) voorstelling te geven.
Deze vindt zondag plaats.
Kaartjes voor 'dea vleeger geet
nit op' zijn verkrijgbaar bij kap-
salon Frans (Hoofdstraat 83),
bloemenhuis Habets (Lichten-

'bergerstraat 44) en optiek Isabel-
le (Streeperstraat 13). Vervolg-
voorstellingen vinden plaats op
14, 20, 21, 26 en 27 januari in de
aula van de Petrus en Paulusma-
vo aan de Lotersbergweg in
Schaesberg. De voorstellingen
beginnen om acht uur. De zaal is
geopend vanaf half acht.

Van onze verslaggever
GELEEN - Het verkeersongeval op
de autosnelweg nabij de afslag naar
Spaubeek, waarbij maandagavond
acht personenauto's en een vracht-
wagen betrokken waren, leverde
een totale schadepost van 150.000
gulden op.
De ravage werd veroorzaakt door
Mercedesbestuurder Y.M. uit Has-
selt die in deflauwe bocht de wagen
van H.S. uit Zoetermeer raakte die
op de rechterrijstrook reed. De wa-
gen van S. draaide door de botsing
om zijn as en botste tegen de mid-
dengeleider. S. sprong uit zijn wa-
gen en kon zich op 't nippertje in
veiligheid brengen tussen de vang-
rail. Hierna botsten nog zeven ande-
re voertuigen op elkaar. L.A. uit
Heerlen moest met verwondingen
worden overgebracht naar het zie-
kenhuis in zijn woonplaats. Een
klein kind, dat in een andere perso-
nenwagen op de achterbank zat,
vloog door de botsing over de voor-
stoelen tegen de voorruit maar
kwam wonder boven wonder met
de schrik vrij.

fesedpnele jury van de Limburg-
se' 'Federatie Amateurtoneel
kvralificeerde Ambras vorig jaar
'nog als 'goed. Hierdoor kwam*lfe. vereniging in aanmerking
véor"een provinciale subsidie.
lüf-verband met de grote publie-
ke belangstelling vorig jaar heeft

fronteerd met turbulente ge-

" beurtenissen.

Subsidie
.-Toneelgroep Ambras mag zich
verheugen in een steeds groter
wordende populariteit. Een pro-.
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Van onze verslaggever
BRUNSSUM - De PvdA in Bruns-
sum heeft drie vrouwen op de kan-
didatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van woensdag 21
maart gezet.

Het betreft de dames De Boer-
Schuurman, H. van Eisen en J. El
zinga-Smeets. Zij staan respectieve-
lijk op de derde, negende en zeven-
tiende plaats. Wethouder John van
Dijk voert de lijst opnieuw aan. De
heren Van Bergen, Overdijk, Bree-
schoten, Dekker, Faassen en Oost-
dam bezetten samen, met uitzonde-
ring van de derde plaats, stek twee
tot en met acht.

De PvdA verwacht dit jaar zes tot
zeven zetels te behalen.

SP Kerkrade
wil verbod
op asbest

r» ii ij
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Kontakten Klubs_

: Hete meisjes
fantaseren speciaal voor jou
06-320.322.08 - 50 et p/m
Als ze 35 geworden zijn

"barsten ze pas echt 105...
;06-320.327.35

_J 50 et p/m

Anoniem
Marcel en André en iedere

gay doet mee...
06-320.320.21 - 50 et p/m

Mr. Martin
Gay-Tele SM, dans naar

zijn pijpen...
06-320.323.05 - 50 et p/m

Tele-Sex
op zn heet, heter, heetst...
06-320.322.07 - 50 et pm

Gay-Escort
hot Gay info met de beste

Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et p/m

Lekkere Meid zkt sexcontact
Sex-contact-lijn
06.320.320.33 (50 ct.pm)
Mooie Anja hunkert naar

een rijpe man, wie wil haar
alles leren op de
Sexlesbox

06-320.332.60 - 50 et p/m

Xaviera
Hollander. Wereldberoemd!

50 cpm. 06-

-320.320.02
50 cpm. 06-

-320.323.17
Cora &
Willem

Hetero live-sex! 50 cpm. 06-

-320.320.03
Sex-adres. De beste bordelen!

50 cpm. 06-

-320.322.02
—i

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date. 06-320.330.18 -50 ct.p.m.
-i

Direct snel sexcontact

tive-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et. Pm)

Mooie vrouwen zijn op zoek
Sexkontaktentel
06-320.321.44. (50 et. pmj
Zoek je een heet meisje?

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 ct.p.m.

Flirt-Cafe
Meiden versieren!!

06-320.330.77 - 50 ct.p.m.
Heb je zin in sex?

De erotische
Afsprakenlijn

06-320.325.80 (50 et. Pm)

Homo
Michael heeft nu zin in ruigt

triosex.
06-320.327.01 - 50 ct.p.m.

Buurvrouw

Chantal
staat op springen. Live-sex
06-320.328.01 - 50 ct.p.m.

Zoek je n ondeugende meie
Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 (50 et. Pm)

Rijpe

Huisvrouwen
doen hete spelletjes

met elkaar
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.

Op de Tippelbox
sexadvertenties

van hete meiden
06-320.326.66 (50 et. Pm)
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 (50 et. Pm)

Angela
en haar meisjes, tot 3.00 u.

Privé en escort. Tevens
meisjes gevr. 045-228975.

Joyce
Privé en escort. Ma-zat.

v.a. 11-24 u. 045-411766

Anita
Privé en escort, ook

zaterdags 045-352543

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. ledere
dag 21-5 uur. Nog 2 leuke
meisjes gezocht. Bel eens
na 21 uur 04490-17402.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

t! Welk meisje of j. vr. wil
event. met vriendin

_ Heren
ontvangen? Appartement

gemeub. bewoning ook mog
Tel. 045-254598.

Stephanie
Privé. Ma. t/m vrij. v.a. 20 u.
Provineialeweg 26, Schil-

berg. Route Margraten-Belg
grens (richt. Slenaken,
Noorbeek, De Planck).
plusm. 1 km. v.d. grens.

04456-226.

Spoed!!!
De meesteres Katja uita Zwolle zkt. praktijk, of all.st.

' huis, boerderij (voor S.M.).
(Ifst. zo snel mogel.) Maastr.

of omg. tel. na 18 u. 043--Nieuw
■ Angelique, Elly, Kim, Jessie,- Marion, "Cinderella". Oude
i Rijksweg Nrd. 56, Susteren,

naast tennishal.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.
J.vrouw

volslank. ontvangt privé v. 12.00 tot
20.00 uur. 04406-41916.

'X^É PORTKS®
yrl I Passend bij uw in-
/ I teneur maken wij

A __jj van uw oude deu-

■SSSSÜH ren & kozijnen
I "nieuwe". U zult

HHHI verrast zijn over
de kwaliteit, prijs

__[ |en mogelijkheden.

van Wel b.v.
Hoekerweg 4 ranu
Bunde 043-647833 _ ■

I Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu. alzon 70%.
Blijf dusgeven.

ICOMBI ZIJLSTRA I
FOTO»VIDEO» AUDIO B

SONY INTRODUCEERT DE CCD-TRSS. ~J2SiWBk~DE KLEINSTE EN LICHTSTE CAMCORDER MM jL
De Sony CCD-TRSS is net iets groter dan uw hand en weegt Jm ; I-u leest het goed- 790 gram. Ondanks dat heeft-ie alles in zich Ivoor perfect videofilmen Bovendien is deze nieuwste Sony een 1wonder van gemak door het brede scalavan 1automatische functies. Kortom, de ideale jji^mmT^ / 1camera om mee op stap te gaan. Maar _Êè |§ .:.. I
daar komt u vanzelf achter als u één __[ |_ l^P»^

!ln de maand januari combi 1 t -^^l
op elke videocamera! J§p_^l2_j 1 m,

~J___T ZI J LSTR A I
mimim |||H Saroleastraat 60 Heerlen
V W en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.

Xrfy^Ê <4J M wm%^w\W MMm ■ Mm M

-_^_iÈÈ_, Uitsluitend___. de !M ÉÉ^^U^»
*_______ g_ ___. allerbeste stoffen. sß^^^l ÉÉi^_________

lil ": gulden per meter fl WmI tB PP^^^ W- I
I __% .u^^^^l^i^M*~^^^^_____________________________________________________________ pPV^^B^I

„"_„„^„____

BIJ DOMV/D BERGH
f^'—r \i l—/- -~ ■iiiiiilJl 1 1.\\\ 1 1T1 tm immm-mmimiimmsk £^l Philips versterker FA 567
al-a. ;_- I a|., o _— 1 aiilüéU*'******^ ibii< y_g.-.--

*« T? \2P .-7il!!!H!!!!!!!!!!!!!!: llll!!!!!!H!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:lii|!!!!i|iiii:!!!!!!ii;;; 777 ~—
A\ ’\ jfiS^SI^HSBsEO^SB -Jan jpSs^ T~ ~~ ' ï' I sluitingen voor audio- en videobronne*1

a a-/; i gas B
LED-indikatie. 5-Bands graphic equaliz* >

/y ’T<raa^aF^~»^g,\A x'\ u[_f*.^qrj^.;^^^^^ lu^3l uitgangen voor twee IUU'

,^IS Ëjjg] e' iSSS ~*^8| Philips versterker FA 960
IMHBkMbUÉJi 1 II I g["gj 1:i ttfell I Uitgangsvermogen 2 x 115 W. Optimale
r I* Jss ;g§|l M "~^^M*|^^*"T^s | l -I | kanaalscheiding. Voor audio-en video-''■'...'.',",',Y",",-, j ESSHHI|g[ S! "~"; '-^f^TJS^I: bronnen. Vergulde aansluitingen voor

Lai ,_r^[_' .ijj Egßgl J ■-= " """rr" " aux.-aansluitmgen. ElektronischmZjUiïL. Zjê aüT'l Philips HiFi-systeemkombinatie phiiinï HiFi ««iPPmkombinatiP Philips kleurentelevisie beveiligd uitgangen -m^g*
"*■ CThTöön wimgjjiinjysieemK^wiidne 04(53571/308 voor twee stereo #11(1*

Philips midi kombinatie fsl*? fh
,

t 1.
tnet CD-speler STMISBS "«^7 /,308 luidsprekersystemen. f!WJmet COmoact dist-wisselaar Semi-automatische platenspeler, tuner Bestaande uit: Digitale radio met FM en „, A ' HBri beeldbuis. |ggggPg1 dISC Wisselaar met FM,LG en MG, 19 voorkeurzenders, MG en 12 voorkeurzenders. Versterker ffe^ted,en'^n

lrtel^ekst- ,■ l |i| ITIFtD 585 MB versterker 2x30 W(Din). 5-Bands met 2x4OW en 2 x 5-bands graphic Geschikt voor 2000 karakters f MItIJMM^ ■Digitale radio met FM, LG en MG en graphic equalizer. Dubbel cassettedeck. equalizer Dubbel cassettedeck met (80x25) (RGB). ïBSS _- »—

19 voorkeurzenders, versterker van 2 x Dolby B. CD-speler. Luidsprekerboxen 0 a hlgh speed dubbing en continuous 6 W muziek' ■-4?isf■ IS JK Hag
40 W met 5-bands graphic equalizer, (3-weg basreflex). Kontinu/muziek play. Dolby B. Semi-automatische vermogen. I«*^^B ff" jK
dubbel cassettedeck, programmeerbare 40/80 W. - m^g* platenspeler. Afstandsbediening. Met ,
CD-speler, CD-wisselaar voor 6 CD's Afstands- *| 'JUU. Philips programmeerbare CD-speler "f, ) j Philips Slimline HQ VHS-VidCQ-
en geheugen voor 30 nummers en bediening. ■MmmW *W m CD 480 en twee --_. -* recorder VR 6290/01semi-automatische platenspeler. Met Philips 3-weg iiQQ r

_ - - - " t. u , ' ' t t He. "afstandsbediening *m-* liXrekeTboxen I^KJ-Jï leleteksl Automatische frontlader met afstands
en twee luidspreker- QQQ , , i^TTI luidsprekerboxen. ■Ta*'.va w* «^^i bediening. VPS-voorbereid. Voorpro-
boxen (3-weg). g|fJ" ||'|HII il liVl'Wl Il^ fe «ïTPBFn wicT grammenngvan #%#%J%rTiTTuI lUl*Ji*"*=E^rtXiV^ pQ) I STEREO HIFI 4 programma's tot QQQ'I ■^■yg^ffffj I m%r V-S? 31 dagen vooruit. mWmWm**

Hü^MHl^lHi^^sl PhJIJPS 36 011 ffllïdi HJFÏ IOSSC JtTZ _^ "~L Bkill.. il.. UI UiCi(^^^^^Tlr^^^" ■ IfSS i^-:' M «„«^om L gs^ !-rj-a^-*-=B Philips Matchline slimline HiFj;
17 . Tl 11 l~JwS^^__w=mhJ

stereo HQ VHS-videorecorder1 f UT y% | MMhMÊMË ll^ Digitale tuner FT 772. Versterker UP KQ7C/niD
"

-—ié. lili«,. ii—r ISSiPB^Pt^l fa 773 (2 x 30 W). Dubbel cassette- Philips stereo-kleurentelevisie """'3/UIK

WyilJEg YÉmWÊÊk WiWm deck FC 780. CD-speler CD 780. Pla- Met 65 cm/HO"FSQ'HiBn-beeldbuis. Automatischefrontlader. Met 3 video
rgaSlBP S|-| fiflg lj^agg^g|l| tenspeler FP 772. Twee maal boxen Stereo-versterker 2x20 W. Computer- koppen. Voorprogrammering van

■ || MÜ lüSiS 2PS WW^lMm LSB 385 (3-weg 50/90 W). Het geheel controlled .-^^ °,p"g,rakm"s: JIAA «
- Sg^JwMSi ' KbE ISi tias_Z compleet met -^^^ teletekst. if%QQ_ Afs andsbediening IJQU;.^ I—-» Sffi^ . afstandsbediening IQQQ. Afstandsbediening. IQ77ï met LCD-display. _**£* \]==\\^^L\mmmm\\W^i "■ MR RC772 ' I^^! ,- fH M I Ljl ■M ' I'H3 |

>J" "^ rWfnTmiÉ Philips luidsprekerbox FB 563
PMP^tlMi^P^!^: Philips HiFi-systeemkombinatie '■^ÏÏÏIHh'B H leleleksl Basreflex 3-weg. Belastbaar
Stereokombmatie FCD 285 ï?ü"iSÏ uu Bk. kontinu/muziek -k#k#* ,(
Digitale radio met FM, LG en MG en 18 ?5 @^ 3 rl ?0/1?°,W- 299? \
voorkeurzenders, versterker met Semi-j^^atjsche platonspeler, tuner ■ap-^Wl»^*MllCTl |^>J^jJjiL) Perstuk -%******

play.semi-autom'aX (matrix). Dubbel cassettedeck en midi * UjÉlfffjJlffi** philin* «loroo klo„rnn»olo^cio I Itt^H^^Bl
en Droerammeerbare CD SDeler met CD-speler ook geschikt voor CD single. gnilips Stereo-kleurenteleyiSje IMÜ lïgeheugenTofS Luidsprekerboxen, 3-weg basreflex Philips (ompa(t dJSC-Speler 28 (E 5597 g 4l I lil
nummers. Inklusief *Wg%g\ Kontinu/muziek Mmg%g% CD 472 Met 70 cm/110° 'FSQ' Hißn beeldbuis. B!SS^^^^S=* MW
2-weg luid- #QM- a?( 10?^ 'üill" Gemotoriseerd ladesysteem. Digitale Onsereen display. Stereo-versterker
sprekersysteem. m uWuWm Atstandsbediening. ■*MmW mW m jndikatie van maximaal 99 nummers. 2x20 W. Met twee ingebouwde luid- Philips tandem COmpQ SOUrtd:

IpHiupsl Programmeren van maximaal 20 num- sprekerboxen. Computer-controlled machine D 8678
|^_i^| Lff^\ mers. Drievoudigezoeksnelheid.FTD- J^"?fnf,"B6^0' 3'ele' AM/FM stereo-radiorecorder. 2xlo V>yUiM T^i d,splay voor tl)d'nummenen ,ndex- It ri,8T f ?Lf ert ".LGen MG-12 Voorkeurzenders.(Pi |gl mdikatie Aansluiting CU sleeptimer en elektronisch Twee cassettedecks. Dubbele speel-

Ë-^JLM voor hoofdtelefoon. JQQ. tendsbed«n.ng ook duur en versneld overspe.en.
P ..f#f fT!3!ES3Ss Afstandsbediening. «#^^a geschikt voor 5-Bands graphic equalizer. Afneemban

If^Blp Lr BPSJI^' tliju«iWl^"'^ —""^"^^j??^" -^^^^^^^^^^^^^
luidsprekers. 4%4%#%

Philips midi compact disc- PÜ3 S ■■ KEE^f PhJiJPS CD-videospeler CDVIBS IcSsG ÊÊistereokombinatie FCD 390 m Philips midi compact disc- Geschikt voor gouden cd videoclips phiiiDs fDmn«i^^S "rTT^ !■ (cil ,p—^r ~ <to«i«L<.itihins»i o ifn ia"t 12 cm, CD-singles Bcm en standaard HMlips compan «-—

Philips midi HiFi-kombinatie stereokomb nafe FCD 185 CD,
S. Eenvoudlgteladen nautostart disc/radiorecorder AZ 8294fX^^^^mfS^^L FMO Rad

t'°, m6,n«/ LG Cn
L G' ' Status-display op kleurentelevisie-beeld- Programmeerbare CD-speler. Digitalel x 40 W met 5 bands graphic equali- *_J_ met 2 x 20 W muziekvermogen en scherm. Programmeerbaar geheugen radtó met FM-stereo LG MG en KG enzer, dubbel cassettedeck met o.a. high Bestaande u,t digitale tuner met 20 5-bands graphic equalizer, dubbel tot 20 muzieknummers, shuttle play 24 vooïkeurzeS 2x 7 W oiekverspeed dubbing en continuous play en voor eurzenders versterker met 2 x cassettedeck, met high speed dubbmg en herhalen van nummer, plaat en mogen via^ *Tl°lu dsprekers 3 Bands 'CD-speler met o.a. shuffle play en 40 W vermogen dubbel autoreverse en continuous play, semi-automatische programma. Met twee hoofdtelefoon- graphicTquato Snamic bass boost- 'btxenC?3weï' * tasSES * ?TT^ "* rammeerbare ««gangen. Keuze u,t Euroconnector en aÏÏS^eSrS^uSTboxen (3-weg) g*g%g% basreflex luid- M4%g±g± CD-speler. Kompleet _***** cmch-aansluitmgen voor _^^ mikrofoonen afstands- QQQ" sprekerboxen en 11QQ. met 2 luidspreker- CQfi. moq.tor of TV-ontvanger. 7QQ. Net-en bSiterij- COO.bediening. >#7i7i . afstandsbediening. 14#77a boxen (2-weg). U7oi Met afstandsbediening. tVVrn voeding <j\lm*ï

VERWARMING - VR en HR-keteb - ale merite*
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( PICCOLO'S in het
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NIAMEY - Ari Vatanen en Edi
Orioli kunnen zich opmaken voor
de huldiging als winnaar van de
Rally Parijs - Dakar bij respectieve-
lijk de auto's en motoren. In de elfde
etappe, een rit over 431 kilometer
van Tahoua naar Niamey met 222
kilometer als klassementsproeven,
kwamen hun posities in het alge-
meen klassement geen moment in
gevaar.

Vatanen breidde zijn voorsprong op
de concurrentieweer wat verder uit
door zijn achtste etappe-zege te boe-
ken. De voorsprong op de Cowan
bedroeg bijna twee minuten. Span-
nend lijkt nog wel de strijd te kun-
nen worden om de tweede plaats.

Het verschil tussen de Fransman
Wambergue en de Zweed Walde-

Vatanen en Orioli
maken zich op
voor huldiging

gaard, net als Vatanen rijdend in
een Peugeot, bedraagt slechts vier
minuten.
Bij de motoren boekte de Spanjaard
Mas-Samora een benauwde over-
winning. Het verschil met de als
derde gerangschikte Orioli bedroeg

slechts 46 seconden. Het onder-
scheid in het klassement werd er
nauwelijks geringer door. Orioli
heeft nog altijd een voordelige mar-
ge van meer dan een uur. Ook de
strijd om de tweede plaats is niet
spannend meer. Mas-Samora heeft

namelijk op zijn beurt weer eer
voorsprong van ruim vijf kwartie
op teamgenoot Picco.

De volgende editie van de monster
rally wordt sterk ingekort. Volgen;
Gilbert Sabine, hoofd van de orga
nisatie, valt de start op 1 janvar
1991. De deelnemers moeten dan o]
15 of 16 januari in Dakar aankomen
„Ik ben er niet zeker van of het we
een goed idee ÜS, maar het is een po
ging de rally de oorspronkelijki
aantrekkingskracht terug te gever
De etappes door Niger vertragen d'
wedstrijd. Het terrein levert de cou
reurs weinig problemen op en is du
voor de wedstrijd nutteloos", aldu
de vader van grondlegger Thierr
Sabine.

" Uitslagen zie pagina 2

Guus Hiddink: We zijn te afhankelijk van Romario'

Leerzame les voor PSV
Van onze verslaggever

LISSABON - PSV drijft te-
genwoordig op de klasse en de
doelpunten van Romario. Dat
was eerder in Nederland al ge-
bleken en werd deze dagen op
een toernooi in Lissabon nog
eens bevestigd. Guus Hiddink
onderkent de grote waarde
van de kleine Braziliaan ook
terdege, maar beseft eveneens
dat zijn ploeg daardoor kwets-
baarder is geworden dan hem
liefis. „Het gaat mij niet om de
persoon Romario", aldus de
Brabantse trainer/coach,
„maar wij zijn momenteel te
afhankelijk van zijn scorend
vermogen. Kieft, Povlsen en
Ellerman zullen hun goaltjes
ook mee moeten gaan pik-
ken".
Hiddink kan dat wel graag willen,
maar vooralsnog is alles Romario
wat de klok slaat. Vrijdag al, tegen
Ajax, had detopscorer van de eredi-
visie in zijn eentje zijn fletse ploeg
tenminste nog enigszins op de been
gehouden, al kon zelfs de Zuidame-
rikaanse geweldenaar de 2-1 neder-
laag niet voorkomen. Tegen Benfica
leed PSV gisteravond opnieuw een
nederlaag, nu met 3-1. Dat Romario
in beide duels de 'eretreffer' voor
zijn rekening nam, spreekt tegen-
woordig haast voor zich.

Boerebach
Evenals eerder tegen Ajax kon PSV
opnieuw geen indruk maken. Door
de afwezigheid van Vanenburg,
Kieft (allen griep), Lerby (spier-
scheuring) en Van Aerle (lichte her-
senschudding) kregen Valckx en
Boerebach weer eens de gelegen-
heid zich te manifesteren. Het lukte
beide wisselspelers niet. Sterker: zij
faalden nadrukkelijk. Valckx was
ontstellend zwak in de opbouw en
Boerebach was verantwoordelijk
voor de openingstreffer van Benfi-
ca. Zijn domme breedtepass in de
tiende minuut werd door Lima op-
gepikt en hard langs de kansloze
Van Breukelen geknald.

Bij het tweede doelpunt van Benfi-
ca, dat met slechts drie basiskrach-
ten aantrad, ging Ellerman in de
fout. De aanvaller was zijn defensie
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Reker: 'Spelers al bezig met bekerduel'

Roda draait warm
in Valkenswaard

len: 1-1. Vlak voor rust bracht Peter
van de Waart op aangeven van Eric
van de Luer Roda met een beheer-
ste schuiveraan de leiding: 1-2.

Jan Reker was gedwongen om Ver-
hagen (liesblessure) en Groenendijk
(scheenbeenblessure) te wisselen.
Reker: „Ze zijn zaterdag tegen SVV
weer fit. Je zag dat de spelers al bij
die bekerwedstrijd waren. Ook
Blattler (griep) is dan present. John
van Loen bracht ik alsnog in het
veld omdat we in hoger beroep zijn
gegaan tegen zijn schorsing en hij
wellicht zaterdag kan meespelen.
Dit duel was een tussendoortje. We
zouden geen felle duels aangaan".

SUSTEREN - Amateurvoetbalclub
Susteren heeft dc profs van Fortuna
Sittard gisteren goed partij gege-
ven. Dc schade in dc oefenwedstrijd
bleef beperkt tot 3-1. Bij rust leidde
Fortuna met 2-0. Treffers Fortuna:
De Vries, Clayton en Farrington.
Susteren: Frank Huys.

Fortuna moeizaam

. Van onze verslaggevers
gistLKENSWAARD - Roda JC trof
V_rav °nd in eersteklasser De
*>et 1

6en ideale oefenpartner. Tot
httn " gnaal moest deKerkraadse
"iet at'e op aar noede blijven om
c 0 Verrast te worden door de snelkoterende thuisclub. De Valk
totarTl,na de derde Roda-treffer zelfs
9e erikele reële mogelijkheden toen
sie °P een lijn spelendeRoda-defen-
hl i^eer daneens grandioos de bootv<wng- John van Loen (ingevallen
b ai Haan) besliste in zijn eerste
fyj k act het aantrekkelÜke duel.
Je p0°P aangeven van de ijveri-
te„5JÏ"ic van de Luer simpel in hetl 8e doel: 1-3.

<Jatr Uurde tot de 28e minuut voor-
eeerri^a "^ een °Peninë had gefor-
de en van de weinige vloeien-
Or,paanvalsacties resulteerde in de
lag lrigstreffer. Peter van de Waart
«"Oo Zl*n vo°rzet netjes afgemaakt
fljji r aanvoerder Alfons Groenen-
kr,a]' 0~1- Binnen twee minuten
tar Jan Huisman de gelijkma-
ak !n de kruising. Hij kon ongehin-
lij,. °Prukken tot de zestienmeter-
i ■en toen onbedaard hard uitha- MVV onderuit

ZesdaagseBremen
ija - Eindstand wielerzes-
ftwSSe Bremen: 1. Clark (Aus)/Gün-
(HWBrD) 436 Punten, 2. Kappes
IStaT* De Wilde (Bel) 423> 3- freuler
ge^Diehl (BrD) 269, 4. Holenwe-

'Mumpf (BrD) op 1 ronde, 265.

&er,E u HAAG -Er zullen dit Jaar
Bpe:\ oiljarttoernooien worden ge-
welf! Waarbij de nationale titel
te n sse 71/2 en ereklasse bandsto-
he °P het spel staan. De KNBB
t>en besloten de kampioenschap-
gen Van de agenda te schrappen we-s onvoldoende interesse.

Snoeck directeur
bij Feyenoord

BEVEREN - In een vrij pittig
oefenduel tegen de Belgische eer-
steklasser Beveren heeft MVV een
3-2 nederlaag moeten incasseren.
De Maastrichtenaren die al in de 14e
minuut op voorsprong kwamen via
een schitterende treffer van Ray-
mond Smeets hadden in de eerste
helft zelfs het beste van het spel.Het
op de counter spelende Beveren
kwam pas vijf minuten voor het
rustsignaal via de snelle Vossen op
gelijke hoogte: 1-1. Het gebrek aan
concentratie in de tweede helft van
diverse MVV'ers was er de oorzaak
van dat de Maastrichtenaren deze
nuttige oefenpartij onnodig uit han-
den gaven. Marek scoorde namens
de Belgen 2-1, Arts maakte vanaf de
penalty-stip 2-2, maar vijf minuten
voor het einde besliste Carette de
partij: 3-2.

" Benfica-sluitpost Dias Gragas heeft het nakijken als Romario het enige PSV-doelpunt maakt.

te hulp geschoten, maar had dat be-
ter niet kunnen doen. Hij leed op de
rand van het strafschopgebied knul-
lig balverlies, waarna Sousa Van
Breukelen opnieuw geen kans gaf,
2-1. En om het rijtje compleet te ma-
ken, bij het derde doelpunt van de
Portugezen ging Heintze niet vrij-
uit. Lima profiteerde dankbaar, 3-1,
waardoor PSV als vierde en laatste
op het toernooi eindigde. De 1-1 ge-
lijkmaker van Romario was overi-
gens wonderschoon. Met een prach-
tige boog verdween de bal over kee-

per Dias Graca in het net.
Mogelijk dat het slechte presteren
van PSV in Lissabon ook het gevolg
is geweest van de sterk te wensen
overlatende trainingsomstandighe-
den. Door de aanhoudende regenval
in Portugal stonden de velden bij
aankomst in Lissabon (2 januari)
blank. Na enige dagen te hebben ge-
ploeterd werd daarom besloten uit
te wijken naar Troia. Volgend sei-
zoen zal PSV tijdens de winterstop
niet opnieuw Portugal aandoen. De
ploeg gaat dan naar Bermuda.

Om zich aan de Europese top te
kunnen handhaven is PSV genood-
zaakt zich de komende tijd weer
flink op de spelersmarkt te gaan
roeren. Prioriteit nummer één is de
leegte die Sören Lerby straks aan de
linkerkant open laat. Want dat die
aan het eind van deze competitie
een punt zet achter zijn imponeren-
de loopbaan staat voor Hiddink na-
genoeg vast. Hij is ook van mening
dat de Deense krachtpatser daar
verstandig aan doet, omdat hij Ler-
by een plaats op de reservebank wil

Uitblinker McDuffie mist in slotfase beslissende treffer

Hard gelag voor Miniware
Van onze basketbalmedewerker

WEERT - Na een spannend
duel heeft heersend lands-
kampioen Commodore Den
Helder de Weertse eredivisio-
nist Miniware met 73-76 voor
eigen publiek. Met de lood-
zware Europacupwedstrijd
van de Noordhollandse club in
Tel Aviv nog in de benen lie-
pen de gasten in de openings-
fase gemakkelijk weg van Mi-
niware. Na vier minuten was
het verschil al acht punten:
2-10.
De Weertse equipe had de proble-
men aan zichzelf te danken. Veel te
veel scoringskansen werden om
zeep geholpen, terwijl de tegenstan-
der middels een fast-break of na een
makkelijk afstandsschot wel pun-
ten liet aantekenen. Gedurende de
gehele eerste helft bokste de thuis-
club op tegen zichzelf. Tien minu-
ten voor tijd leefde Miniware op.
Met name De Jager en McDuffïe
waren de grote gangmakers. Zij wa-
ren in de eerste 20 minuten samen
goed voor 27 punten. (Rust: 37-40).

De tweede helft oogde aanvankelijk
erg slordig van beide kanten. Er
bleef een Helders rebound-over-
wicht bestaan, maar de gasten kwa-
men niet echt los van Miniware. Het
team van coach Torn Boot moest in
deeerste vijfminutenvoor de eerste
maal Weert naast zich dulden:
44-44. Dit was echter niet van lange
duur, want acht minuten voor tijd
was de stand 53-60.

Bij een stand van 55-62 had Den
Helder zijn complete tweede garni-
tuur in het veld staan. Commodore
moest lijdzaam toezien dat Miniwa-
re langzaam dichterbij kwam. Mini-
ware gaf niet op en beet zich volle-
dig vast. Zes minuten voor tijd was
de stand weer in evenwicht: 66-66.
Gesteund door 750 toeschouwers
maakte iedereen zich op voor een
spannend slot. Inmiddels had Boot
zijn complete vijftal weer ineens ge-
wisseld. Bij een stand van 73-74
miste topscorer McDuffïe (25 pun-
ten) de belangrijkste score van de
wedstrijd onder het bord. De bal
werd de resterende 23 seconden
rondgespeeld en na twee benutte
vrije worpen behaalde de nationale
kampioen een benauwde zege in het
Limburgse hol van de leeuw.

Vandaag
uitspraak in

zaak Liesdek
ZEIST - De tuchtcommissie vanjde
KNVB zal vandaag uitspraak doèr
in de zaak Marcel Liesdek. Zoals be
kend ontstond er na de competijfl-
wedstrijd Volendam-Fortuna Sn
tard eind verleden jaar enige cóaft
motie. Fortunees Liesdek zou in-<J«
slotseconden een klap hebben üjt
gedeeld aan Volendam-speler Stel
tenpool. Beelden daarvan wareiMf
zien op tv. Liesdek heeft evenwejH
tijd ontkend te- hebben geslajjM
Gisteren heeft Liesdek, bijgestaar
door Fortuna-voorzitter Paul Boete
zich voor de tuchtcommissie mon
deling verweerd tegen de beschuj
diging. Van Volendam-zijde warer
geen getuigen in Zeist-oresent.

Frans Körver
tot 1997 bij

Helmond Sport
Van onze sportredactie

HELMOND - Frans Körver en
Helmond Sport hebben defini-
tieve overeenstemming bereikt
over een contract dat de Roer-
mondse voetbaltrainer in elk ge-
val tot medio 1997 aan de Bra-
bantse club bindt. De huidige,
nog tweeënhalf jaar geldende,
verbintenis zal worden openge-

broken en verlengd tot Körvers
zestigste verjaardag.
Helmond Sport ziet in Frans
Körver de ideale trainer om bin-
nen hooguit drie jaarterug te ke-
ren in de eredivisie. „Körver past
precies in de visie en de ambities
van Helmond Sport", aldus ma-
nager Rini van Loon. „Hij heeft
bij elke club succes gehad en tel-
kens promotie bewerkstelligd.
Bovendien ging dat steeds ge-
paard met spectaculair voetbal
waar het publiek massaal op af
komt. We zijn ervan overtuigd
dat hij een dergelijk voetbalkli-
maat ook in Helmond kan schep-
pen".

wen uitgesproken in Feyenoords tij-
delijke bewindvoerder Drs. Joop
van derReijden. Hij ziet geen enke-
le aanleiding de voormalige staats-
secretaris zijn bevoegdheden te ont-
nemen. „Ik weet dat er binnen en
buiten Feyenoord kritiek is op het
functioneren van Van der Reijden,
maar wij zijn nog steeds gelukkig
met hem"

" BOCHUM - De overgang van
Gerrit Plomp van VfL Bochum naar
Feyenoord is definitief. De clubs be-
reikten overeenstemming over de
transfersom. Die ligt rond de zes
ton.

" NAPELS - De Brazilaan Careca,
aanvaller van Napoli, is als gevolg
van een voetblessure een maand uit
roulatie. Hij blesseerde zich tijdens
de training, na een botsing met
clubgenoot Alemao.

" HEERLEN - Uitslagen FA-cup
Engeland derde ronde, replays:
Millwall - Manchester City 1-1 n.v.
(1-1). Darlington - Cambridge Uni-
ted 1-3, Liverpool - Swansea 8-0.
Schotland. League: Motherwell -
Hibernian 0-i.

*n 0 j?RDAM " Drs- Martin
fce. e<rK wordt de nieuwe direkteur
Vn voetbal van Feyenoord. De
Arb e voorzitter van de Stichting
iiï ?ldszaken is zeer geïnteresseerd
'oon Unc^e> die hem door drs.

Van der ReÜden 's aangebo-

)je eek, de voormalige spits van
&sd en NAC' heeft reeds enkele
Ha Pakken met Feyenoords zoge-
tyaaT:e crisis-manager gevoerd,
de v

r 'J hem de nieuwe structuur en
Qrc an hem verlangde bijdrage in de
.^Msatie is duidelijk gemaakt.
aje f

gesPrekken zijn in de afronden-
de^ ase". aldus de inwoner van
goe?°nhoven, wiens aanstelling de
tjehp eurinê moet krijgen van deccrsstichting van Feyenoord.
n

h^^oord wil Snoeck samen met
*°le Stichtingsbestuur, waar
% ens Ger van Welsenes (voorzit-

cleis an de beheersstichting) inmid-
*ijti v°ldoende kandidaten voor
<le gevonden, voor het einde vanQvp!-nterstoP officieel presenteren,

eigens liet Van Welsenes weten
van Welsenes heeft zijn vertrou- " Kevin McDuffie zorgde namens Miniware Weert voor heel

wat spektakel. Zijn inspanningen, 25 treffers, mochten echter
nietbaten - Foto: PAULKUIT.

Limburgs Dagblad sport Piet Giesen
jeugdtrainer
bij Roda JC

BUNDE - Bunde-trainer Piet
Giesen wordt treedt komend
seizoen in dienst bij Roda JC
als jeugdtrainer. Giesen, ex-
Roda JC'er en international, is
tweeëneenhalf jaar werkzaam
geweest in Bunde. Giesen zal
zich in Kerkrade vooral gaan
bemoeien met de jeugdoplei-
ding, die binnenkort nieuw le-
ven wordt ingeblazen.

Benfica - PSV 3-1 (1-1). U. Lima 1-0.
26. Romario 1-1, 55. Sousa 2-1. 73
Lima 3-1. Scheidsrechter Coroado.
Toeschouwers: 3500. Gele kaart: Ro-
mario, Van Breukelen, Povlsen (PSV)
en Paulinho (Benfica).
Benfica: Diaz Graca; Alvaro, Paulin-
ho, Paolo Madeira en Fernando Men- I
dcs; Hernam, Ademir, Diamantino i
(63. Fonseca) en Chaiana; Abel (46. I
Sousa) en Lima.
PSV: Van Breukelen; Gerets, Nielsen,
Koot en Heintze (77. Linskens);
Valckx, Boerebach en Chovanec; El-
Iprman Rnmari/, er, ÏT>.a,,1e,.,.a

besparen. „Een man met zon carri
re moet op een goed moment sto]
pen. En Sören is bezig aan een góe
seizoen, dus...".

Erwin Koeman
Als opvolger van Lerby heeft PSt
zijn zinnen gezet op Erwin Koemao
De international voelt zelf ook wè
voor een terugkeer naar het Philips
stadion. Al was het alleen maar om
dat hij geen enkel vertrouwen heef
in Ruud Krol. In de jonge Ajaciex
Richard Witschge, dieook als moge
lrjke opvolger van Lerby werd gf
noemd, is PSV niet geïnteresseerd
Hiddink: „Wij willen bij de crew}i
van Europa blijven behoren lèi
Witschge is daarbij een nog te oraè
kere factor". Ook Frank Rijkaart
kan uit het namencircuit van moge
lijke PSV-aankopen worden ge
schrapt. Aan de Eindhovense Fr*=
derikstraat zijn ze na minder pretti
ge ervaringen met Rijkaard uit he
verleden, afgeknapt op de Milaneiï
Nochtans is PSV op zoek naar eèi
internationaal gelouterde centrgl
verdediger omdat het er vanuit gas
dat de Deen Ivan Nielsen aan Hé
eind van dit seizoen gebruik zal nu
ken van zijn vrije transfer. Gedaci
uimrHt Haarhii aan f"3T-aomo Wiiti^ao
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>* Niet in alk vestigingen verkrijgbaar. Aanbiedingen geldig t/mzaterdag 20 januari ofzolang devoorraad strekt. L T Twl VIL wWvvViW IvUlXvl 'üvl^i

.
UIT EIGEN BAKKERIJ: _&ÊËË_\ MIENESTJES 1 - W BRIE HUTIN 50+ MAASLANDER KAAS ... , ** >~ I

t—, IPI STOL ETS .»v- .^#^«è Pak 500 gram J-6T A-*Ti/ Ijk JÊk f Versvan't mes, Vers van't mes of .^eK ** .tfdHta«*ÉP^»^ ' -f'
Wit of bruin, 4 stuks a WÈ

% «^. per 100 gram vacuüm verpakt, J*: B^l^llB^^

: CHOCOPINDAKOEK i^^ÉÉk UR^VIEERK.AA^^ Bhk34ogram £39 MONA^ WK^^KP^gram .dIPH^P 3^3.29 UiPJWO.99 ""DEBEDIENINGS- YOGHURT ./^^^^^^^■f- or BF luugram vi«/«/ AFDELING: Aardbeien, perziken,
U75-J 35 ÜÉP^^ ZAANS VOLKOREN SMEERKAAS CORNEDBEEF kersen of mediterranee,

' Heel 17Q Naturel, kuipje AQQ Per 100 gram I£Q beker 0.5 liter -| QQ
BITTERKOEKJES £4rJ-/i/ 100gram \AS U.Z7Z7 I.UZ7IN ONS RESTAURANT:
Pak 250 gram IQQ -——■ a ldAl " 1 " ï ERWTENSOEP MET

Ei0 89Eigenüjk jammerdatzonweek Ss=r25

ré-ra maar eenweek duurt. 3S|e
|k UIT DE NOTENBAR: r % m pak 200 gram

»pr m^k 159 T \ BOERENKOOL 1 SO^"53 6-99 ;j|PPif^ SLOTFEEST
«■ HALFVOLLE "^"^ \ >*^./3j MEESTER ROOKWORST «f Pa^"^

CHOCOLADEMELK ALBI WASVERZACHTER \ 225gram IOQ iSkm \ , CJsr '] ZLQ
Pak 1 liter -| /IQ 3 Flacons a AIÖ 1--C-ZJ Wmm ao»»<,\ j. >** *"^^

1 Pak 1 liter 1/lQ J) I**!)1 jJI iS&k' 2op schaal -|/% Zak 5 kilo '2-99wsi/i-y vat6k,|°249s ± i7oogram *^r
ZILVERUITJES Wr BRAADWORST £QQ COX'S ORANGE 1 /^Q. g/i n oa- Ë KOrrlcrl LT bnb JU;

Natuurvriendelijk 1 IA M SCHOUDERKARBONADE WITLOF 1 £Q■ CHAUDFONTAINE "2 M5i-X*/ M Perkilo OQQ 500gram LJOV
1 Orangeofcitron, KOFFIEFILTERS ><w_ **"&&

F fles I.sliter ._ „. Natuurvriendelijk 1 /IQ HAASKARBONADE

'^~^^ 2AZJm.iy n0.4 XJ* L.H'V Perkilo 11 QQ

Rl [ \mm 11/, l_ TO
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 13 januari a.s.. mmWAW AmPmS'mWW MAW A902.01.90.%BfLWy
' E mW

Lage prijzen enwinkelgemakonder één dak

Woensdag 10 januari 1990 " 20Limburgs Dagblad



Frank Nusse en het dilemma van de sportarts

'Sporter moet beslissen
of hij doping wil'

Woensdag 10 januari 1990 "21
sport

Zes neoprofs uit
Sovjetunie in

ploeg Konyshev

arts van de schaatsbond, maakte hij
de overstap naar de 'echte' kern-
ploegen.

DDR-meiden
„In het schaatsen speelt doping
geen rol", zegt Nusse, om daar met-
een aan toe te voegen „althans niet
in het Nederlandse schaatsen. De
kans is groot, dat in het buitenland
wel wordt gebruikt. Als ik zie hoe
hard de DDR-meiden kunnen trai-
nen heb ik zo mijn gedachten. Als
de Nederlandse vrouwen dat zou-
den doen, zouden ze binnen de kort-
ste keren zijn opgebrand. In het
Oostblok is men verder met de hor-
monale begeleiding. Dat is al lang
een gegeven. Wij zijn conservatie-
ver. In ons land wordt niet gebruikt,
omdat dat niet strookt met de tradi-
tie van het schaatsen. Het is van
oudsher een pure sport: hard trai-
nen en voor de rest geen poespas".

" Nikolay Goeljajev werd twee jaar geleden ontmaskerd als dopingkoerier. Inzet: sportarts
Frank Nusse.

" Steven Rooks, de best ge-
klasseerde Nederlander in
het P'errier-puntenklasse-
ment.

" Met een elfde plaats is Steven
Rooks de bestgeklasseerde Ne-
derlander in het Perrier-pun-
tenklassement van de internatio-
nale wielrenunie. Laurent Fig-
non voert de rangschikking aan.
Tourwinnaar en regerend we-
reldkampioen Greg Le Mond
staat zevende.
Zijn bescheiding klassering na
het seizoen 1989 waarin hij een
ongelofelijke come-back vierde
heeft te maken met het feit, dat
er bij het opmaken van de rang-
schikking ook een bepaald per-
centage van depunten uit het vo-
rige seizoen meegeteld wordt. In
1988 speelde Le Mond geen rol
van betekenis. In de top-twintig
van het klassement staan behal-
ve Rooks slechts twee andere
Nederlanders: Jelle Nijdam (der-
tiende) en Erik Breukink (negen-
tiende). Circa achthonderdvijftig
profskomen op de ranglijst voor.Nusse: „Ik ben gevoelsmatig tegen

doping, maar sluit mijn ogen niet
voor de voordelen. Uit zuiver me-
disch oogpunt is het niet verstandig
om anabolen te gebruiken. Het kan
schadelijk zijn. Maar sporttechnisch
zijn er wel degelijk voordelen aan
verbonden. Dat is het dilemma vaneen sportarts".

Affaires
Na de affaires Delgado/Theunisse in
de Tour de France en atleet Ben
Johnson bij de Olympische Spelen
van Seoel verscherpte de discussie
zich over het dopinggebruik. Som-
migen wilden Barbertje zien han-
gen, anderen namen een liberaler
doping-standpunt in.

De stand: 1. Fignon 979,06 p; 2. Mottet887,28 p; 3. Kefiy 883,13 p; 4. Delgado
615,73 p; 5. Rominger 615,73 p; 6. Sören-sen 561,03 p; 7. Le Mond 546.59 p; 8.
Bauer 528,20 p; 9. Lejarreta 509,18 p; 10.
Fondriest 493,75 p; ll.Rooks 491,38 p:
12. Vanderaerden 467,05 p; 13. Nijdam
457,88 p; 14. Gölz 430,95 p; 15. Criquie-
lion 415,09 p; 16. Hampsten 394,45 p; 17.
De Wilde 387,20 p; 18. Bugno 373,55 p;
19. Breukink 370,94; 20. Indurain 363,56

P-

" Vandaag zullen delagaties van
de zowel de Sectie Beroepswiel-
rennen alsook Amateurs drie tra-
jecten verkennen waarop eind
juni de Nederlandse wielerkam-
pioenschappen voor profs, ama-
teurs en dames verreden wor-
den. Meerssen is de grootste kan-
didaat om de titelstrijd over te
nemen van Rheden, waar in de
voorbije twee jaar om de rood-
wit-blauwe eretricots werd ge-
streden. Behalve Meerssen zijn
Valkenburg en Maastricht in de
race. Meerssen presenteert een
parcours van 8,9 kilometer met
deKruisberg en Lange Raarberg
(vroeger finish van de Amstel
Gold Race) als scherprechters.
Valkenburg heeft een drietal trar
jecten (van 9a 10 km) uitgestip-
peld, telkens met de beklimming
van de Cauberg. In Maastricht
hoopt men met een parcours op
enrond de helling van deprovin-
ciale weg richting Margraten
aanspraken op de organisatie te
kunnen maken.

" De Nederlandse Wielren Bond
NWB maakt vanaf dit jaar deel
uit van een federatie van soortge-
lijke bonden die niet bij de UCI

H
tralWel hij niet als 'slikker' was be-
v»aa' Plaatste Goeljajev grote

'Al geh f^ens achter het waarheids-
W u van die ciJfers en de be". ty: .w°aarheid van de controles.'renners en atleten worden bij

|'e? in de kraag gevat. Waarom
heth erfe niet? ZiJn ze handiSer in

'eUr e neus nemen van contro-
r E00.,S of gebruiken ze daadwerkelijk9 geen stimulantia?
4 Nad-"'e drtwintig 'schone' jaren maak-

sel bekend, dat in hetzelfde
tra °en waarin Goeljajev werd be-
teSe Vier rU^sters van lager niveau
Chi nde lamP waren gelopen. Het

4. sj t
'n
f
ese duo Wang en Yie werd po-

SDri bevonden tijdens het WK
d iné ln 1988 en de Jeugdige Roe-
" bM6nse meisjes Dascalu en Hordo-

WUi vielen door de mand bij het
Tijn kampioenschap junioren.«ens het laatst gehouden EK
Fj[:)'' vrouwen werd de Russische
Off onova <14e) positief bevonden.

Cleel dus vijf gevallen in ruim
;vaunt'§ Jaar; dat is vijf te veel, maar

vergeleken met andere sporten

''rwaarlozen.
■ % 'anks de twijfels, die zijn gere-

■Ja de Goeljajev-affaire, gelooft
i' Sch» Nusse nog steeds dat de

"sti u ssport niet 'verziekt' is door
rige d°Pinggebruik. De 36-ja-
■"ïd msterdammer kan als geen
,p er het schaatsen met andere

'ten vergelijken. Hij was in de, "-e helft van de jaren '70 topat-
i *an iln zevende op de wereld-wijst op de400 meter horden), na
f^ afkeuring (pees-ontstekingen)
/ Vjs. redelijke basketballer(eerste di-

S)3'e> en hij is sinds een halfjaar als
Geh rts verbonden aan de KNSB.
>a basketbalbond maakt al langer
f}u 2ijn diensten gebruik.
Vja s,|e r°lde in het schaatswereldjeac alternatieve kernploeg, waar-

' Q
"ij Leo Visser terzijde stond.

e 1IV/r deze formatie werd opgeven
kaarten Koornneef bedankte als

„Stel dat een sportman bij mij komt
en me het spul vraagt, dan zal ik
hem zo goed mogelijk voorlichten.
Net zoals ik een ander uitleg, waar-
om het slecht is om een sigaretöp te

steken. Ik zal het gebruik van do-
ping niet propageren, maar eerlijk
de voor- en nadelen schetsen. De
uiteindelijke beslissing is aan de
sporter zelf. Er zijn professoren diemenen dat gebruik van stimulantiageen effect sorteert. Ik weet beter.
Het werkt wel degelijk prestatie-
bevorderend. Zo lang dat het geval
is, krijg je dopingde wereld niet uit.
In de afgelopen vijftien jaar zijn de
meningen over doping veranderd".

„Ik ben opgevoed met het idee dat
iemand die slikt een halve misdadi-
ger is. Jos Hermens werd qoit aan
de schandpaal genageld omdat hij
suggereerde dat de Finnen bloeddo-
ping gebruikten. Foei, riep men. In
1984 bleken sporters in Los Angeles
op grote schaal op die manier in de
weer te zijn geweest. De opvattin-
gen zijn langzaam maar zeker bijge-
steld en ik ben daarin meege-
groeid".

„Ik heb begrip voor het liberale
standpunt, maar constateer aan de.
andere kant dat het weinig zin heeft
om je progressiever ten opzichte
van het doping-vraagstuk op te stel-
len omdat het anabolen-gebruik
steeds harder wordt aangepakt. De
risico's zijn niet meer te overzien,
vooral nu per 1 januaride vliegende
doping-brigades aan de slag zijn ge-
gaan".

Ski-info

trainerscarrousel

" Claus Veerman tracht Lambert Schuurs de bal te
ontfutselen tijdens het bekertreffen tussen Sittardia

en Yen L. Foto: widdershoven

i^T ODILIËNBERG - Na drieë-
V 6.

"alf jaar werkzaam te zijn ge-
St' b'J de voetbalvereniging St.

het lénberg verlaat Jo Beulen aan
'inP

eind van het seizoen deze afde-gs-eersteklasser.

o^NNE - Vierdeklasser Linne en
%d meester Mestrom gaan aan hetg van het seizoen uit elkaar.

Joi "ILT - Vierdeklasser Vilt en
be n Simonis hebben na twee jaar

lQten om uit elkaar te gaan.

SKIËN
Hinterstoder. Vrouwen, vierde wereld-bekerwedstrijd slalom 1. Schneider
(Zwi) 1.35,27 (48.19 + 47.08), 2. Wachter
(Oos) 1.36,08 (48,25 + 47.83). 3. Van Gru-ningen (Zwi) 1.38,88 (48,95 + 47,93), 4
Buder (Oos) 1.37,38 (49.20 + 48,58). 5.
Strobl (Oos) 1.37.78(49.20 + 48,58), 6. Bo-
kal (Joe) 1,38,02(50,38 + 47,64), 7. Filliol
(Fra) 1.38,12 (50,13 + 47,99). 8. Kronber-
ger (Oos) 1.38.13 (50,10 + 48.03), 9. Ter-
zian (VSt) 1.38.23 (49,79 + 48.44), 10. An-
dersson (Zwe) 1.39,14 (49,95 + 49,19).
Stand wereldbeker slalom: 1. Schnei-
der 75 punten, 2. Strobl 58, 3. Wachter
55, 4. Buder 42, 5. Maierhoier (Oos) 40, 6.
Andersson 32. Stand wereldbeker alge-
meen: 1.Wachter 155, 2. Gerg(BrD) 148.
3. Kronberger 133, 4. Schneider 105, 5.
Walliser (Zwi) 74, 6. Mösenlechner (BrD)
69.

tri (Ita) Cagiva op 0.39. 3. Orioli (Ita) Ca-
giva 0.46, 4. PlCard (Fra) Yamaha 1.36, 5Picco (Ita) Yamaha 1.53. 6. Arcarons(Spa) Cagiva 3.25, 7. Magnaldi (Fra)Yamaha 5.53, 8. Medardo (Ita) Gilera744, 9. Rahier (Bel) Suzuki 9.15 10Mandelh (Ita) Gilera 9.44. Stand: 1.Orio-li 52.45.17, 2. Mas-Samora op 1 12 11 3Picco 2.27.19, 4. Magnaldi 2.41.34, 5 Pi-card 1.46.36. 6. De Petri 3.06.15, 7 Area-rons 3.12.55, 8. Rahier 4.55.09, 9. Medar-?',- 5;,34-2.3- 10' Wagner (Fra) Suzuk.715,37 Auto's: 1. Vatanenßerglund(Fin Zwe) Peugeot 1.19.31. 2. Cowan-/Delferriei- (GBr/Bel) Mitsubishi 1.57, 3.Ambrosinoßaumgartner (Fra) Peugeot2.07, 4. Waldegaard Fenouil (Zwe/Fra)5. Wambergue/Da Silva (Fra) Peu-geot 4.31. 6. Auriol (Fra) Buggy 4.50 7Prieto Juncosa(Spa) Nissan 6.45 8 Pes-
caiolo Pouticq (Fra) Rover 7.12, 9. Ser-
via Puig (Spa) Rover 7.54, 10. Shinozu-kuMagne (Jap;Fßa) Mitsubishi 8.39Stand: 1. Vatanen 17.14.45, 2. Wamber-gue 1.54.07, 3. Waldegard 1.58.27. 4. Am-brosino 4.25.44, 5. Cowan 4.49.51, 6. Ser-
via 5.53.29, 7. Shinozuka 6.04.24 8 Prie-
to 6.09.49, 9. Auriol 6.41.00, 10. Pesearolo7.42.05.

AUTOSPORT
Parijs-Dakar Niamey (Nig). Elfde etap-
pe Tahoua-Niamey 431 km waarvan 222
km speciale proeven: Motoren: 1. Mas-Samora (Spa) Yamaha 2.21.46, 2. De Pc-

ski-oord vierde de titelhouder zater-
dag haar rentree met een glansvolle
overwinning.
Schneider was in Hinterstoder
eveneens ongenaakbaar. In supe-

rieure stijl sloot ze beide manches
winnend af. In het klassement ein-
digde Anita Wachter uit Oostenrijk
op de tweede plaats, met een achter-
stand van 0,81 seconden. Derde op

Schneider vergrootte door haar der-
tigste overwinning in een wereldbe-
kerwedstrijd haar voorsprong op
Claudia Strobl in het slalom-klasse-
ment. De Zwitserse staat nu zeven-
tien punten voor. In de algemene
rangschikking moet Schneider
vooralsnog genoegennemen met de
vierde plaats, vijftig punten achter
Wachter.

ruim anderhalve seconde werd
Christine von Gruriingen uit Zwit-
serland,Vreni Schneider

imponeert opnieuw
HINTERSTODER - Vreni Schnei-
der blijft verbazen. Amper drie we-
ken na een operatie aan haar knie is
de 25-jarige Zwitserse terug op top-
niveau. Dinsdag won de tweevou-
dig Olympisch kampioene in het
Oostenrijkse Hinterstoder de vierde
slalom tellend voor het klassement
om de wereldbeker.
Het betekende de derde seizoenze-
ge voor Schneider, die eerder suc-
ces boekte in Park City (VSt) en
Piancavallo (Ita). In het Italiaanse

Machteloos

„Verdiend. Ik denk dat dit een reac-
tie is op de apotheose van de Lim-
burgse handbaldagen. We waren ge-
woon machteloos. Het is moeilijk te
verklaren waarom de hele opbouw-

VGZ/Sittardia trainer Jo Maas kon
niets afdingen aan de V en L zege.

De beslissing in deze aantrekkelijke
en spannende wedstrijd viel in feite
in de achttiende minuut na rust. Bij
de stand 10-10 miste Remco Vijge-
boom voor Sittardia een break out
en toen even later V en L, juist op
het moment dat Claus Veerman een
tijdstraf uitzat, via 11-11 uitliep naar
11-13 was het verzet van Sittardia
praktisch gebroken. Toen Claus
Veerman, hij scoorde zeven maal,
met twee treffers binnen de minuut
de stand op 11-15 bracht was de
wedstrijd definitief beslist en be-
haalde V en L niet alleen een dik
verdiende overwinning, maar plaat-
ste zich ook voor de vierde ronde
van de Nederlandse handbalbeker.
Ook het Venlose Loreal deed dat
door met 16-9 te winnen van Ble-
rick.

Tijdstraf

„En dat met carnavalsmuziek voor-
af en een scorebord dat het hele-
maal niet doet". Wat gekscherend
maakte de dolgelukkigeV en L trai-
ner die opmerking, omdat in een
eerder stadium in de competitie col-
lega Jo Maas de entouragein Geleen
hekelde. V en L speelde, met name
verdedigend, een bijna perfekte
wedstrijd met een hoofdrol voordoelman Theo Boers. Pim Riet-
broek: „We hadden ons goed inge-
steld op hun spelers. Het spelletje
lukte daarom niet bij Sittardia.
Daarbij kwam ook dat wij zeer ge-
disciplineerd bleven spelen".

Ivan Lendl tekent
zesjarig contract

ife?NEY- !van Lendl blijft nog zestennissen. Doet hij dat niet, dan
üijn m door de Japanse firma Mi-
t^j/0 contract-breuk worden verwe-
lf' nummer één van de wereld
iqJjfide in Sydney een racket- en
he jr'ngcontract voor zes jaar, dat
vJ? enkele miljoenen guldens ople-
(j t l- Lendl ontvangt naast het be-
sc jë duizenden broeken, shirts,
stit nen- rackets en ballen. Bij de
SjJd om de open Australische titel
de Lendl nog met zijn vertrouw-

tjj^an Edberg en Pat Cash vormen
'isehns de striJd.°m de open Austra-ne tennistitels een combinatie inrr,' dubbelspel. Nadat Edberg
iwar>dag bekend maakte een part-
g 6 v°or het toernooi te zoeken, rea-Ca„u*e de organisatie direct door
ty:, h aan te melden en het duo een
ho'a-eard te verstrekken. Cash

'n Melbourne zijn rentree te
D^n na, een slepende achilles-es-fc>iessure.

rij faalde. Daardoor kreeg met name
Lambert Schuurs aan de cirkel
praktisch geen bal".

V en L trainer Pim Rietbroek hadwel een verklaring voor dat falen.
„Onze verdediging stond als een
muur. Omdat we met Claus Veer-
man, Jan Willem Hamers en Han
Vondenhoff nogal lange verdedi-
gers hebben stond het blok meestal
op de goede plaats".
Dat was ook de reden dat het bij
rust pas 6-6 stond want niet alleen
Theo Boers, ook zijn collega bij Sit-tardia Dick Mastenbroek, keepte
een prima wedstrijd.

SITTARD - VGZ/Sittardia,
koploper in de competitie van
de zaalhandbaleredivisie, ligt
uit het bekertoernooi. Gister-
avond versloeg buur Her-
schi/V en L de Sittardse ploeg
met 16-13 na een 6-6 stand bij
rust. Een dik verdiende over-
winning voor de ploeg van
trainer Pim Rietbroek.

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

Tjitse Smeding
ernstiggewond

k ai^.ERSUM - devoormalig lands-
sp 'pi°en bij de pikeurs in de draf-
tijfl lTjitse Smeding is gisteravond
sUm sde zevende koers in Hilver-
tjj 'gewond geraakt bij een valpar-
(W^'Jn paard Creese K. kwam bij
61 .aanrijding met de paarden ZoeS' ten v^' waarna de koersowa afgebroken. Smeding werd
het -d,elliJk Per ambulance naar
d.0K 2lekenhuis gebracht waar de
aw»,kr een gecompliceerde boven-
j, «breuk constateerde. Hierdoor
*haa ries voor minstens tweea«den uitgeschakeld.

Wereldtop
taekwondo in

MaastrichtVen L spot met de geboden
Claus Veerman gooit compelilieleider Sittardia uit bekerstrijd

sport kort

HEERLEN - In het berichtje giste-
ren over de ski-info in Motel Heer-len zijn twee storende fouten geslo-
pen. Abusievelijk werd gemeld dat
de informatiebijeenkomsten zou-
den zijn op zondag 15 en 22 januari.
Dat moet zijn op maandag 15 en 22
januari.

" KERKRADE - De supportersbus
van Róda JC voor de bekerwed-
strijd tegen SVV in Schiedam ver-
trekt zaterdag om half drie vanaf
sportpark Kaalheide. Daar kunnen
donderdagavond tussen zeven en
negen uur in de kantine de kaarten
afgehaald worden. Leden van de
supportersclub betalen f. 17,50;
niet-leden f. 20,00.

" MAASBRACHT - De volleybalin-
ternationals Rob Grabert en Ronald
Zoodsma komen zaterdag naar
Maasbracht waar ze in de Andreas-
sporthal een demonstratietraining
zullen geven aan de meisjes E, D en
B, en aan de jongens C van de VC
Maasbracht. De training is van 11.30
tot 14.30 uur ; toegang gratis.

oefenvoetbal

MAASTRICHT - Met een team van
louter kampioenen treedt Zuid-Ko-
rea zondag in sporthal Randwyck te
Maastricht aan voor de taekwondo-
interland tegen Nederland. Blik-
vanger is de Olympische- en wereld-
kampioen Kwom Tae-Ho. Hij krijgt
steun van Kim Chul-Ho, Le Hium-
Suk en Kang Chang-Mo, die in hun
categorieën eveneens de besten van
de wereld zijn, en de Aziatische
kampioen Shim Woo-Hyun.

Het. Nederlandse team stelt daar on-
der meer Mustafa Moutarazak (Ge-
leen), Abdel Zaouini (Brunssum) en
de nationalekampioenen Marco Pe-
ters, Leendert Verwij en Tapulato
tegenover. Drie jaar geleden resul-
teerde de eerste ontmoeting Neder-
land-Korea in Maastricht voor een
uitverkocht huis in een gigantisch
festival van het taekwondo. De in-
terland (start 18.00 uur) wordt vanaf
15.00 uur omlijst met demonstraties
en een voor iedere taekwondo-beoe-
fenaar toegankelijke wedstrijdstage
onder leiding van de Koreaanse
coach." CESEMA - In het tweede tennis-

toernooi van het Italiaanse satellite
circuit in Cesema heeft Armand
Custers (last van rugpijn) de kwalifi-
catie niet overleefd. Hij verloor met
7-6; 4-6; 7-5 van een Italiaanse te-
genstander.

Almania-SVE 5.0
Voerendaal-Kolonia 1.1
MORGEN
RKVCL-RKONS 19.30uur

W Van onze sportredactie

- De schaatswereld reageerde geschokt toen
om ereldkampioen NikolaJ Goeljajev twee jaar geleden werd
Jttmaskerd als een koerier in spierversterkende middelen.

$ z-^ 'cleane' imago van zijn sport werd door de Moskoviet en
Jn handelspartner - de ook in vrouwen 'dealende' Noor Stem
g^v Koss - als een zeepbel doorgeprikt. De Internationale

4ja aats Unie meldde tot op dat moment trots, dat .in twintig
wr geen enkele rijder tijdens de dopingcontroles bij grote

'' positief was bevonden.

zijn aangesloten. Voorzitter van
dit overkoepelende orgaan, dat
onder de naam IFA (Internatio-
nale Federatie van Amateurs)
aan de slag gaat is de Belg Ver-
braecken. Bij de IFA zijn naast
de NWB zes bonden aangeslo-
ten: drie uit Vlaanderen, een uit
Wallonië, een uit Frankrijk en
een uit Groot-Brittannië.Het ligt
in de bedoeling om door dit sa-
menwerkingsverband een aantal
reeds bestaande wedstrijden, zo-
als Omloop der Peel in Someren,
Rog Tour in Weert en Omloop
van het Maasdal in Ohé en Laak
een sterkere internationale be-
zetting te geven.

Van onze sportredactie
HEERLEN - De als tweede in
het WK geëindigde Sovjetprof
Dmitri Konyshev krijgt bij Alfa
Lum zes landgenotenaan zijn zij-
de voor wie 1990 het debuut bij
de beroepsrenners betekent. In
totaal bestaat het team uit vijf-
tien man. Alfa Lum, een met Ita-
liaans kapitaal geformeerde
ploeg waarvan de zetel in de mi-
nistaat San Marino is, zal onge-
acht de plaats op de wereldrang-
lijst starten in de Tour de France.
Bij de presentatie van het route-
schema van Le Grande Boucle,
enkele maanden geleden in Pa-
rijs, was Konyshev al een van de
eregasten.

Vorig jaar nam de ploeg al deel
aan de Ronde van Spanje en Giro
d'ltalia. Het zestal neoprofs uit
de Sovjetunie (naast de door Pa-
nasonic gecontracteerde Eki-
mov) bestaat uit Abdushaparov,
Saitov, Klimov, Bankine, Trou-
bine en Soumnikov. Van de kern
uit de ploeg van vorig jaar zijn
behalve Konyshev ondermeer
ook Ugrumov, Poulknikov en
Uslamine gehandhaafd.

Limburgs dagblad j
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