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Stinissen
mag sterven
van rechter

h,^^SBERGEN - Het verpleeg-huis Het Wiedenbroek in Haaksber-
W ft de maandaÊ gestaakte
t_ dlen»ngvan voedsel en vocht aan'»eke Stinissen-Swageman (49) niet* Hervatten. De Nederlandse Pa-
'entenvereniging (NPV), die dat
sferen in een kort geding had
niftISt 'ls *§lsteren door derechtbank
vrf^ontvankeliJk verklaard in haar

De NPV heeft beroepingetekend tegen het vonnis. Het«ger beroep dient dinsdagmiddag°or het gerechtshof in Arnhem.

haJfu was ze wel ontvankelijk, dan
h^ ,net.verzoek van de NPV op ma-
f

udelijke gronden moeten wordenhlr^ezen, aldus bepaalde de vice-i^'esirient van de Almelose recht-mr H. Breitbarth, in zijn von-,s gisteren. Hij zei dat in de proce-"res tussen Het Wiedenbroek enbphard Stinissen »s beslist dat de
spr?a"7.delinë van Ineke een medi-
keh r handelln *S »s- -Een dergelij-
m behandeling mag naar algemeen
staTi!!ch en juridisch inzicht ge-

ddKt worden als zij zinloos geacht
deh uorden- Naar het 00rdeel van
hetDenandelende artsen is dat thans. geval", aldus de vice-president

zijn vonnis. „Het antwoord op de
ep

ag of er al dan niet sprake is van
nie, medlsch zinloze behandeling is
han ,aan de rechter maar aan de be-
iner e e arts en voor Preventiefsnjpen van derechter is in princi-pe geen plaats".

beh^P^ vindt stopzetting van de
senHdeling van mevrouw Stinis-
een al biJna 16 ->aar in coma ügt.
v " aa ntasting van de beschermingan het recht op leven.

Lei Molm
overleden

(^STERDAM - Op 62-jarige leef-
Ja »s in Amsterdam de beeldend
jUnstenaar Lei Molm overleden.
.'»»s gisteren bekendgemaakt door- familie.

♦ Zie verder pagina 13

hetweer

WEINIGVERANDERING
rj^Sedrukgebieden boven
v ntraal-Europa zorgen er

°P dat oceaandepressies
to? **Un fr°ntensystemen niet
,j
l onze omgeving kunnen

fle°r,Jrm§"en- In de aangevoer-
lu y°cnt *Se en relatief warme
ltientcnt komt ook veel bewol-
va

ng Voor> Vandaar dat we
op veel bewolking

He°L*en rekenen met een klei-
rin ns °P een enkele opkla-
zn-j' e wmrd is matig uit
«'dwest en het kwik loopt inue middag op tot 7 graden.
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Parkeerwachters
van Maastricht
massaal ziek

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Alle 14 parkeerwachters
van de gemeente Maastrichthebbenzich ziek
gemeld. Woensdag waren al zes parkeers-
wachters ziek en gisteren hebben ook de an-
dere acht collega's individueelhun baas laten
weten dat zij wegens ziekte niet aan het werk
kunnen. Het betekent dat nu al enkele dagen
in de Limburgse hoofdstad vrijwel geen con-
trole wordt uitgeoefend op het parkeerge-
drag van de automobilisten.
Reden voor het massale ziekteverzuim is
naar verluidt onvrede over een aantal zaken,
zoals de werkomstandigheden. De grootste

factor die debet is aan de massale 'staking'
van de parkeerwachters zijn de naweeën van
het opheffen van de parkeerpolitie in het ka-
dervan de gemeentelijkereorganisatie onder

de naam 'Van de nood een deugd', en de
overheveling van de betreffende functiona-
rissen naar de afdeling publieke werken van
de gemeente.
Een woordvoerder van de gemeentepolitie
van Maastricht laat weten dat de politie ge-
weigerd heeft de parkeercontrole tijdelijk
van publieke werken over te nemen. Bij de
gemeente deelt een woordvoerder echter
mee dat het hoofd van publieke werken J.
Schoenmaeckers, in de veronderstelling ver-
keert dat de Maastrichtse politie daarentegen
wel degelijk een 'parkeeroogje' in het zeil
houdt.

Tegenspraak
De geluiden over de mogelijkheid
van afscheiding, wat een historische
ontwikkeling zou zijn, lijken in te-
genspraak te zijn met de uitlatingen
die Gorbatsjov eerder gisteren
deed. Hij wees de roep in Litouwen
voor afscheiding van de Sovjetunie
als 'gewoon niet serieus' van dehand, maar wel beloofde hij de Bal-
tische republiek meer vrijheid in
een nieuwe Sovj et-federatie. Gor-
batsjov, die gisteren in Litouwenaankwam voor een driedaags be-
zoek, begafzich onmiddellijk onder
de circa 300.000 betogers in de
hoofdstad Vilnius die hem op-
wachtten. Hij riep hen op deel te
blijven uitmaken van de Sovjetunie.
Hij zei dat het separatisme in de
Oostzee-republiek tot een tragedie
kan leiden en datzijn persoonlijk lot
afhangt van de keuze van de beto-
gers.

Ontwerpwet moet aan parlement worden voorgelegd

Gorbatsjov zet deur
naar afscheiding open

Van de redactie buitenland

VILNIUS - Moskou lijkt in te
stemmen met de mogelijkheid
van afscheiding van deelrepu-
blieken van de Sovjetunie. Bij
zijn bezoek aan de Oostzee-re-
publiek Litouwen heeft Sov-
jetleider Michail Gorbatsjov
gisteravond verklaard dat „we
een mechanisme nodig heb-
ben voor de wijze waarop een
republiek de Sovjetunie zou
kunnen verlaten. We moeten
over het tijdsschema voor een
afscheiding discussiëren, over
defensie, communicatie en
een hele reeks vragen", aldus
Gorbatsjov. Volgens een lid
van de Moskouse delegatie ligt
er al een ontwerpwet voor af-
scheiding gereed. Die zal bin-
nenkort gepubliceerd worden.

Gorbatsjov zei gisteravond tegen te-
gen fabrieksarbeiders in Litouwen
dat een breuk met de Unie niet sim-
pel een kwestie van politieke wil is.
„Zij die geloven dat ze gewoon uit
de Sovjetunie kunnen stappen moe-
ten niet zeven, maar duizendkeer of
meer bedenken dat er een grond-
wettelijke orde in dit land bestaat.
Dit proces heeft een mechanisme
nodig."

Jevgenni Velichov, een lid van de
Moskouse delegatie, zei dat de ont-
werpwet voor afscheiding eerst aan
het parlement moet worden voorge-
legd en vervolgens door het hele
land besproken. Velichov: „We heb-
ben het over een echt mechanisme.
De voorwaarden waaronder een re-
publiek zich kan afscheiden, zullen
duidelijkerworden." Gorbatsjov zei
dat het recht op afscheiding wel in
de grondwet is opgenomen, maar
dat het niet in detail is geregeld.

In Wenen zei de Sovjetminister van
Binnenlandse Zaken, Vadim Baka-
tiii, dat de beslissing van. afschei-
ding uiteindelijk door middel van
een referendum moet worden geno-
men. „Als een republiek dat wenst,
dat wil zeggen, als een meerderheid
van de mensen er voorstander van
is, dan moet er een referendum wor-
den gehouden. Dan kan zon repu-
bliek de unie verlaten zonder bur-
geroorlog."

" Gorbatsjov kijkt wat benauwd als hij zich onder de betogers in Vilnius mengt om met hen in discussie te gaan

Oppositie stapt niet
in regering Modrow
Van onze correspondent

BERLIJN - De Oostduitse buiten-,
parlementaire oppositie gaat niet in
op het aanbod van minister-presi-
dent Hans Modrow om deel te ne-
men aan de regering. De sociaal-de-
mocratische SDP stelde dat Mo-
drow, die gisteren zijn regerings-,
verklaring aflegde, de enige beheer-
der isvan een failliete boedel die het
resultaat is van 40 jaar communisti-
sche heerschappij. De 'Democrati-
sche Doorbraak' en 'Democratie
Nu' willen niet 'als crisismanagers
bij het regeringswerk betrokken ra-
ken.
Meer dan 10.000 mensen hebben
gisteravond met een menselijke ke-
ten rond het parlementsgebouw in
Oost-Berlijn geprotesteerd tegen de
machtspolitiek die de communisti-
sche SED-PDS naar hun mening
bedrijft. De communisten proberen
de resultaten van de vreedzame no-
vemberrevolutie ongedaan te ma-
ken, aldus de demonstranten.

In diverse Oostduitse steden heb-
ben gisteren ook tienduizenden
mensen deelgenomen aan stakings-
acties en protestdemonstraties. Ze
eisten betere werkomstandigheden
maar protesteerdenvooral tegen het
plan om een nieuwe staatsveilig-
heidsdienst op te richten en tegen
de machtspositie van.de communis-
ten.

De Westduitse SPD ziet weinig
nieuws in de regeringsverklaring
die Modrow gisteren aflegde. Hij
probeert alleen zijn aangeslagen
coalitie tot de algemene verkiezin-
gen bijeen te houden om zo de SED
een betere uitgangspositie te bezor-
gen, aldus de SPD. De Beierse CSU-
voorzitter en minister van Finan-
ciën in Bonn, Theo Waigel, wil van-
daag tijdens een gesprek met Mo-
drow duidelijk maken dat de rege-
ring-Kohl niet tevreden is over het
verloop van het democratiserings-
proces.

De Oostduitse SDP wil alle sociaal-
democratische krachten bundelen
om de communistische SED uit de
regering te verdrijven. De blokpar-
tijen CDU, NDPD, LDPD en de
Boerenpartij, die 40 jaar de heer-
schappij van de SED hebben aan-
vaard, willen na de verkiezingen
van 6 mei geen coalitie meer aan-
gaan met de communisten.
In zijn met veel spanning tegemoet-
geziene regeringsverklaring had
Modrow de buitenparlementaire
oppositie aangeboden zitting in de
regering te nemen. Hij verdedigde
zijn beleid enriep alle hervormings-
gezinde krachten op de historische
kans, die de vreedzame november-
revolutie biedt, niet verloren te la-
ten gaan.

Verder deelde Modrow mee dat de
DDR een opvolger van de gevrees-
de en inmiddels ontbonden Staats-
veiligheidsdienst (Stasi) moet krij-
gen.

Pentagon
bezuinigt

WASHINGTON - Het Amerikaanse
ministerievan Defensie wil volgend
jaar het administratief personeel in
het Pentagon en bij de troepen in-
krimpen. Dat heeft minister Ri-
chard Cheney van Defensie gisteren
in Washington meegedeeld. In to-
taal zal het personeelsbestand van
1991 tot 1995 met 42.000 man wor-
den verminderd. Volgens Cheney
zal dit alleen al in 1991 een bespa-
ring opleveren van 2,3 rhüjard dollar
en in totaal 39 miljard dollar.

Cheney staat sinds de veranderin-
gen in de landen van het Warschau/
pact onder druk om de defensie-uit-
gaven te verminderen. De vermin-
dering van het burgerpersoneel
komt nadat eerder al was aangekon-
digd dat het leger met ongeveer
30.000 militairen zal'worden inge-
krompen.

Cheney zei gisteren dat verder in de
nabije toekomst bases in binnen- en
buitenland zullen worden gesloten.

vandaag
# Boeiend jaar

voor autobranche
pagina 7

# Controle op
snelheid opener

(pagina 13

O Weinig agressie
Limburgse
in treinen

pagina 15

sport
# Leegloop bij

volleybalteam
pagina 19

# Körver tot
'97 in Helmond

pagina 19

)"Adrie v.d. Poel
kijkt vooruit

pagina 21

Elf Roemenen
in Echt in

hongerstaking
Van onze verslaggever

ECHT - Een groep van elf overwe-
gendRoemeense asielzoekers in het
opvangcentrum in Echt is gisteren
in hongerstaking gegaan vanwege
misstanden in het centrum. Zij zeg-
gen de actie vol te zullen houden tot
zij de toezeggingvoor een woning in
ons land krijgen.

Directeur Havenith zei gisteren offi-
cieel nog niet op de hoogte te zijn
van de actie. Hij verklaarde nooit
toezeggingen te zullen doen onder
druk van een hongerstaking.

De kritiek van de asielzoekers spitst
zich toe op de kwaliteit van het wo-
nen maar ook van het eten.

Aan een terugkeer naar Roemenië
wensen de asielzoekers voorlopig
niet te denken. De meesten van hen
hebben pijnlijkeervaringen met Se-
curitate wegens onder andere de
verspreiding van anti-communisti-
sche pamfletten.

Partij: in
Joegoslavië

verkiezingen
BELGRADO - De regerende com-
munistische partij in Joegoslavië is
bereid haar machtsmonopolie op te
geven en de eerste vrije verkiezin-
genin 45 jaartoe te staan. Die zullen
in april worden gehouden. Dit heeft
Stefan Korosec, secretaris van het
Centraal Comité, gisteren bekend
gemaakt. Korosec zei dat de com-
munistische partij van plan is 'net
als elke aridere partij en metseen
nieuw programma' mee te doen aan
de verkiezingen in dezes deelrepu-
blieken.
Dit nieuwe partijprogramma, dat
volgens Korosec „afwijkt van het
model van het autoritaire commu-
nisme", moet nog worden goedge-
keurd in een buitengewoon partij-
congres dat op 20 januari in Belgra-
do begint.

Binnenstad
Heerlen krijgt
nieuw aanzien
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Id-elpee

De elpee-cd is eind vorig jaar al
uitgekomen, maar dat weet ik
nu pas. En dat is jammer, want
de elpee zou zeker op nummer
één zijn geëindigd van mijn el-
pee top tien over 1989. SET ME
iFREE van CARMEL is een klas-
se-produkt. Superlatieven
schieten tekort voor dit vierde
album van de Britse driemans-
rformatie. De gezichtsbepalende
zangeres Carmel McCourt heeft
een prachtige, opmerkelijke en

stem. Die ge-
bruikt ze om een geheel eigen
repertoire uit te dragen, dat zich
over vele muzikale terreinen uit-
strekt. Jazz, rythm & blues en
"zelfs gospel komen aan bod op
het veelzijdige Set Me Free. Het
eerste nummer op de cd, Napoli,
doet denken aan de legendari-
sche Edith Piaf. Met het swin-
gende You Can Have Him (mét
tamboerijnen) waan je je terug
,in het Amerika van de jaren vijf-
tig. Het blazersensemble en het
Latijnse ritme geven Je Suis
Tombee Amoureuse weer een
heel andere sound. I'm Over
You is voor mij typisch Carmel.
Heel mooi. Daarna nog een go-
spel en ik ben verkocht. Want
God Put Your Hand On Me is
een meesterwerkje. Het is ge-
produceerd door Brian Eno, een
van de vier producers die aan
het album hebben meegewerkt.
Het is 'mixed at the wildemess',
zoals dat zo mooi op de hoes
staat. De stem van Carmel komt
tot zijn volle recht in dit num-
mer, met op de achtergrond al-
leen het geluid van piano, orgel
en viool. De groep Carmel be-
staat sinds 1982. Naast zangeres
Carmel McCourt maken percus-
sionist Gerry Darby en bassist
Jim Parris deel uit van de for-
matie. De platenmaatschappij-
en waren eerst niet geïnteres-
seerd in hun 'jazzy' muziek. Dat
veranderde snel toen hun eerste
- in eigen beheer opgenomen -single bejubeld werd door de
;muziekcritici. Na hun tweede el-
pee The Falling, eind 1986, met
de onvergetelijk mooie hit Sally
werden ze plotsklaps in brede
kring bekend. Maar de hitpara-
des hebben ze daarna eigenlijk
niet meer gehaald. Hun derde
album Everybody's Got A Litt-
lc.Soul is desondanks zeer de
moeite waard. Een tip: zowel
van The Falling als van Every-
body zijn er mid-price cd's op de
markt. Set Me Free telt twaalf
nummers, waarvan ik er tien
uitermate prachtig vind. De an-
.dere twee zijn mooi maar niet
|bijzonder. Tien tienen en twee
.negen. Zo'n 'rapport' zal ik in;1990 niet meer aan een ander ge-
ven.

ans bouwmans

popagenda

JANUARI

" 12: De Boerderij Geleen: Shy

" 12: Fenix Sittard: Tröckener
Kecks

" 13: Ragebol Geleen: Out Of Order

" 13: Sjiwa Baarlo: Boogie Boy &
the Woogies

" 14: Stadsschouwburg Sittard:
Frank Boeijen Groep

" 14: Exiting Landgraaf: Emiel van
Egdom & Brian Bromberg

" 17: Boerderij Geleen: Whiplash

" 18: Dominicanerkerk Maastricht:
Janse Bagge Bend en Right
On

" 19: Nova Heerlen: Urban Heroes

" 20: Fenix Sittard: Boogie Boy &
the Woogies

" 20: Unitas^ Brunssum: Toxik en
Defender

Drie opvallende concerten:

Volop keuze
hardrockers

Volop voer voor de hardrockers in
de komende dagen. Vanavond vindt
het eerste betonconcert in het nieu-
wejaar plaats in het Geleense jonge-
rencentrum De Boerderij. De harde
noten worden gekraakt door de uit
Birmingham afkomstige melodieu-
ze hardrockgroep Shy. Aanvang 21
uur, entree 12,50 gulden. Shy debu-
teerde in 1983 met de elpee Once
Bitten...Twice Shy, gevolgd door
Break The Storm en Excess All
Areas. Succes liet echter op zich
wachten maar nu gokt Shy op een
definitieve doorbraak met het door
Roy Thomas Baker (bekend van
Queen en The Cars) geproduceerde
Misspent Youth.
Volgende week woensdag(17 janua-
ri), wederom in De Boerderij, een
optreden van de Amerikaanse
speedmetalgroep Whiplash met in
het voorprogramma War Dance. Dit
uit New Jersey afkomstige kwartet
presenteert in Geleen zijn nieuwe

elpee Insult To Injury, waarop ook
hardcore-invloeden te horen zijn.
Let op: dit concert begint al om18.30 uur en eindigt rond de klok
van half 10. Entree in de voorver-
koop 10 piek.

En in zaal Unitas te Brunssum ram-
melen volgende week zaterdag de
ruiten als daar de Amerikaanse
hardrockgroep Toxik optreedt, met
de Nederlandse betonmolen Defen-
der als support-act. World Circus
was twee jaar geleden de debuut-
plaat van Toxik, dienu is opgevolgd
door Think This, volgens insiders
een toegankelijkere elpee dan
World Circus. De line-up van Toxik:
Charles Sabin (zang), Josh Christian
(gitaar)m John Donnelly (gitaar),
Brian Bonini (bas) en drummer Ted
Leger. Kaarten kun je voor 12,50
gulden krijgen in de voorverkoop.
Het concert op 20 januaribegint om
20.30 uur.

" Toxik speelt volgende week in Brunssum

" De Amerikaanse groep Shy, vanavond in Geleen

Stuur massaal kaarten naar Jan Smeets!

Wie wil jij dit jaar
zeker zien op Pinkpop?

De geruchtenmachine met betrekking tot de artiestenstal van het 21e Pinkpopfestival
draait al op volle toeren. Wie treedt straks, op maandag 4 juni, op inLandgraaf? Is het
inderdaad Eric Clapton? Of wordt Lenny Kravitz de hoofdact? Misschien komt inder-
daad de Urban Dance Squad naar Limburg. En zéker niet Prince en Tina Turner. Of
misschien tóch...

Pinkpopbaas Jan Smeets is al
druk doende met de organisatie,
zij het dat hij zich vooralsnog be-
zig houdt met het afronden van de
sponsorcontracten. Hoewel hij al
diverse namen van bekende groe-
pen en artiesten in zijn hoofd
heeft zitten, houdt hij die om de
bekende reden nog even voor
zich. Maar, hij geeft de lezers van
het Limburgs Dagblad een be-
langrijke stem in het kapittel! Hij
vraagt hen namelijk om massaal
te reageren op devraag: 'Wie mag
dit jaar volgens jou absoluut niet
ontbreken op het Pinkpopfesti-
val?' En daarbij gaat het voor de
broodnodigevariatie eens niet om
groepen van het kaliber Simple
Minds en U2,. maar wel om verte-
genwoordigers van de nieuwe
stromingen voor wie Pinkpop een
goede gelegenheid is om zich aan
ëen groot publiek te presenteren.

Dus: schudt je familie- en kennis-
senkring wakker, schrijf op een
briefkaart wie volgens jou straks
zéker moet(en) optreden op de
draf- en renbaan in Landgraaf, en
stuur je favoriet(en) razendsnel,
datwil zeggen vóór 27 januaria.s.
naar:

Buro Pinkpop
Postbus 117

6160 AC Geleen

Het is beslist de moeite waard om
te reageren, want uit de stapel in-
zendingen trekt Jan Smeets
straks vijftien gelukkigen. Op hen
liggen vijf originele t-shirts, vijf
dubbelelpees ('2O jaar Pinkpop')
en vijf dubbelceedees (idem) te
wachten. De prijswinnaars vin-
den zichzelf terug op deze pagina
en wel op vrijdag 2 februari!

" 'Wie willen jullie straks
zien en horen op Pinkpop?',
vraagt Jan Smeets aan de
lezers van het Limburgs
Dagblad. Geef Jan snel ant-
woord... foto: PETER ROOZEN

En The Ministers bij NCRV

Copycat Trap
in Vrij Spel

Het Roermondse trio
The Copycat Trap,
dat in relatief korte
tijd dank zij de demo
Hypnotized uitgroei-
de tot een van de be-
tere live-groepen,

vult morgenmiddag
de hele uitzending
van het poppro-
gramma Vrij Spel,
vanaf 17.15 uur bij
Omroep Limburg
via radio 1.

En de Heerlense
groep The Ministers
speelt morgenavond
tussen 19 en 21 uur
in de finale van
NCRV's Paperclip-
competitie.

De uitslag wordt
mede bepaald door
het aantal tele-
foontjes van luiste-
raars.
Als The Ministers de
finale winnen mogen
ze volgende week
live optreden in Pa-
perclip.

recept

Preisoep
Dit is een Duitse variant van de
Franse uiensoep maar dan met prei.
Eveneens met kaas gegratineerd.
Benodigdheden voor 4 personen: 1
middelgrote ui, dikke plak ham van
ca. 150 g, boter, 4 preien, 2 volle el
bloem, 1 1 bouillon, peper & zout, Vs
1 droge witte wijn, gerasptekaas.
Pel de ui en hak deze fijn. Snijd de

ham in kleine vierkante blokken.
Smelt de boter en fruit daarin de
uisnippers goudbruin. Maak onder-
tussen de preien schoon en snijd ze
in dunne ringen. Was ze twee tot
driemaal. Voeg de preiringen dan
bij de ui en fruit beide op laag vuurg
Breng op smaak met zout en peper.
Voeg de blokjes ham toe en bestrooi
het geheel met de bloem. Fruit de
inhoud nogmaals twee minuten en
schenk al roerend scheutje voor

scheutje de bouillon en later de wit-
te wijn in de pan. Laat de soep daar-
na nog ca. 15 minuten zachtjes prut-
telen. Schenk de soep in kommen,
bestrooi met de geraspte kaas en
schuif de kommen onder de hete
grill in de oven en laat de kaas grati-
neren.
TIP: Serveer er knapperig stok-
brood bij.

hub meijer

pop
quote

„Waarom ik het woord 'ne-
ger' gebruik? Omdat het
niet is toegestaan het woord
'neger' te gebruiken"

AXL ROSÉ
(Guns n' Roses)

Golden Earring
terug in Geieen

Golden Earring keert na vier jaar*
wezigheid terug in de Geleense^nenhof. Nederlands populair»
rockgroep, waarvoor de fundarn<H
ten reeds in 1961 in Den Haag "**den gelegd, geeft op vrijdag 26/
nuari onder auspiciën van Bi*£Pinkpop een concert in de Han*"*
hof. Aanvang 20.15 uur inc'uS"!
voorprogramma. De voorverko**
(17,50 gulden) gaat vandaag *"*start.

Tanita Tikaram
naar Utrecht

Tanita Tikaram geeft op 14 en£maart in het muziekcentrum »!^denburg in Utrecht een concert,rjl
is de start van haar wereldtoerDj»
Tikaram geldt als één van de gro?
ste talenten in de popmuziek die°j
laatste twee jaar is opgestaan. HjT
debuutalbum werd hier platina. *v
reldwijd wefden er tot nu toeru^drie miljoen verkocht. Eind de*
maand komt haar nieuwe plaat "v

Sweet Keeper uit.

Elpee Beatles
De geruchten, dat er dit voofl*3*
nog een nieuwe Beatleselpee vjL
schijnt, worden steeds sterker. <
plaat zou worden samengesteld £tot nog toe niet verschenen ma'
riaal van The Fab Four. Niets sta»
een dergelijk project meer in *weg, nu de platenmaatschapP'J.^
Appie, EMI en Capitol hun ruzI
hebben bijgelegd.

Oplossing van gisteren
beugeltas
AS-ELR-Ll
r b B
RA-lEP-RU
ELAN-ROEI
VAL ODB
OREL-KIEI
EM-ARA-NS
T E T
EN-MIN-EA
ruimnaald

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. plomp dier; 4. blaasinstru-
ment; 8. in hoge mate; 10. schrijfgerei; 11.
grote naald; 14. loofboom; 15. aanmati-
gende houding; 16., persoonlijk vnw.; 17.
verstand (fig.); 19. vaartuig; 20. hemelli-
chaam; 22.bijbelse naam; 25. landbouw-
werktuig; 27. telwoord; 28. boksterm
(afk.); 29. bij het maken van kant gebruikt
voorwerp; 32. bijbelse naam; 33. sierlijk
dier; 34. hinder; 35. graad van sterkte.

Verticaal: 1. bewustzijn; 2. delfstof; 3J
(Latijn); 5. familielid; 6. Europeaan; l
voorzetsel; 9. dccl van het been; 12. kie'*T
vogel; 13. staat in de V.S.; 17. zangstejj'
18. kloosterlinge; 21. vlaskam; 23. spf
kaart; 24. voorbeeld; 26. staatsiekledi* 1»*
28. grondsoort; 30. uitholling in een nu""'
31. vlaktemaat.
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In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

rek.no. 57 75 35 935
Giro: 10 35 100
Tel.: abonnementen:

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren:
Brunssum 045-256363
Geleen 04490-4686»
Heerlen-Centrum 045-71771»
Kerkrade 045-452932/45550»
Maastricht 043-254477
Schaesberg 045-3117*1»
Roermond 04750-1848*
Sittard 04490-15577
Valkenburg 04406-150*s
Fax:
redactie 045-73926"*
Advertenties 045-7393»*
Telex:
redactie 5612
overigeafdelingen 5607
Abonnementsprijzen-
bij vooruitbetaling te voldoen
per kwartaal ’ 75,5*
per maand ’25,*

(ADVERTENTIE) /'X

/ BELANGRIJKBERICHT J X^\
Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te "\
moeten vertellen dat onze artikelen
* splinternieuwzijn,

* met volledigefabrieksgarantie geleverd worden,
* van gerenommeerdemerken zijn, en
* datonze serviceuitstekend is

Baby discount ~^,„
via stadsautobaan, afslag "in de Cramer", derdestraat rechts

VLaanderstraat 81 Heerlen, 045-712161
openingstijden: dinsdag-,woensdag- en vrijdagmiddag van 1-5 uur /

donderdag van 5-9 uur en zaterdag van 11-5uur.

Vrijdag 12 januari 1990 "2Limburgs dagblad

de bezeten bezitter panda en de magimixer



INTERNATIONAALmm

ZATERDAG 13 JANUARI
ZONDAG 14 JANUARI

OPENINGSTIJDEN
10.00-18.00 UUR

REISBURÓ^PPAUL
CROMBAG
V.D. BURGT
STADSSCHOUWBURG

HEERLEN
LEZERS VAN

LimburgsDagblad
HEBBEN:

* 50% reductie op de
entreeprijs

* f 2,50 korting op de
toegangsprijs van

"CARMBEAN NIGHT"
ir gratis TOMBOLABON



Uw vakantiebestemming 1990-
-kunt U dit weekeinde uitzoeken tijdens het achtste
INTERNATIONALE REIZENFESTIVAL dat morgen en
overmorgen plaatsvindt in de Stadsschouwburg in Heerlen.
Reisburo Crombag/v.d. Burgt heeft wederom tal van standhouden
weten te kontrakteren die hun specifieke reisbestemming aanprijzen.

U krijgt op prettige wijze informatie over de meest fraaie i
vakantiebestemmingen. Per trein, bus, boot, auto of vliegtuig naar de
mooiste gebieden ter wereld. 'Deskundige uitleg en voorlichting word U geboden door bekende ftoreisorganisaties, tour-operators en verkeersburo's, waaronder de
grootste reisorganisatie van Europa: TUI uit Duitsland.
Holland International, Arke, Neckermann, Aquasun, Phoenix, Koudijs
Yugotours, Het Zuiden, Sudtours, Sonar Reizen, ABC, KD/German ern
Rhinelijn geven acte de présènce. j!ar
Uiteraard is organisator CROMBAG/v.d.BURGT ook nadrukkelijk
aanwezig. sio

Buiten de informatie die U in de stands geboden wordt kunt U op beid*
dagen genieten van een groot aantal schitterende öil
multi-diafilmpresentaties die in de grote zaal gepresenteerd worden. O
Turkije, Dominicaanse Republiek, Indonesië en USA worden kleurrijk
beeld gebracht.
Misschien vindt U Uw favoriete bestemming in de kleine zaal; ook daa' H<
kunt U genieten van videopresentaties: Egypte, Groot Brittannië, Peru jü
Tunesië, Thailand, Noorwegen, Midden-Oosten, Cyprus, Kenia, India jp
enz. staan op het programma.

Wilt U echter helemaal in exotische sferen geraken dan moet U absoluu' w.
de CARIBBEAN NIGHT bezoeken. Op zaterdagavond kunt U dan - *#■

kompleet met een wervelende show - kennis maken met de
droomeilanden Aruba, Bonaire, Curacao, St. Eustatius, St. Maarten ef
de Bahamas.

Deze presentatie vindt alleen plaats op zaterdag, aanvang 20.00 uur'Entree ’ 10,00.

LEZERS VAN LIMBURGS DAGBLAD GENIETEN NIET
ALLEEN 50% KORTING

op de toegangsprijs, zij hebben middels onderstaande bonnen ook no*) in
recht op

* ’ 2,50 KORTING op de toegangsprijs van de Carribean k
Night

* een TOMBOLABON waarmee zij o.a. kans maken op eell K'
REIS NAAR TURKIJE!

GENIET VAN DE VOORPRET EN DOE UW VOORDEEL MET k
DE EXCLUSIEVE LIMBURGS DAGBLAD KORTINGBONNEN!

M
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\W REDUKTIEBON
Op vertoon van deze bon geniet ik

’ 2,50 KORTING
op de entreeprijs van tien gulden voor de

Carribean Night
op 13 januari om 20.00 uur in de

ÈL Stadsschouwburg Heerlen. Jk
fl Deze bon geldt voor max. 2 personen.

.Bt .AU Ibv au I.Bk aê i *Bj ———la".-—a-a-a-.-—.—-^ MJ j
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Wr 'HF REDUKTIEBON

-f Op vertoon van deze bon geniet ik »
50% KORTING

op de entreeprijs van vijf gulden tijdens het
Internationaal Reizenfestival

op 13 +14 januari in de
Stadsschouwburg Heerlen. I

*ÉL Deze bon geldt voor max. 2 personen. A
(kinderen t/m 12 jaar gratis entree)

\\\\r

Wr TOMBOLABON
Naam
Adres
Postcode Woonplaats

dingt mee naar een van de vele prijzen in de
Extra Tombola

ÊL tijdens het M
IL InternationaleReizenfestival 1990.

Ihk AmW

Deze
EXTRA TOMBOLABON

geldt uitsluitend voor lezers die de beurs bezoeken op zaterdag 13
januari tussen 11.00 en 13.30 uur.
Deze bon dient u te deponeren in de speciaal daarvoor bedoelde bus in

de stand van
Reisburo Crombag/v.d. Burgt.

De trekking vindt plaats op zaterdag 13 januari
om 13.30 uur!



Doorbraak in
Bulgarije over
echten Turken

inr , ~ De ronde tafelgesprekken
sch

U gariJeover de Turkse islamiti-
j êne minderheid in het land, heb-
leid g's^eren tot een doorbraak ge-
j Q- Deelnemers verklaarden tij-
l5e JJs de vierde dag van de gesprek-
je ft i

ze Dereid zijn het besluit van
Bulgaarse regering om deTurkse

fjjderheid in het land opnieuw het
'eit t °P een e'ëen culturele identi-te geven, te accepteren.

<iem Verwacnten dat de kwestie met
middelen zal wor-

," opgelost", verklaarde Mincho
Ig^hev, woordvoerder van de on-
d Ss opgerichte Unie voor de ver-
ft a'§ing van nationale belangen.
w£ Unie organiseerde vorige
2i^h massale demonstraties in het
tüi,oosten van Bulgarije tegen deurKsë minderheid.

af? cv verklaarde dat zijn Unie
te 'et van de eis om een referendum
o "ouden over de Turkse kwestie.
te onderdelen daarvan moe-

echter wel in het openbaar be-
bcUssieerd worden.

WVC komt
AOW'ers niet

tegemoet
ËM HAAG - Staatssecretaris Si-

(jj ns (WVC) is niet bereid mensen
<Jj alleen een AOW-uitkering genie-
\<PP tegemoet te komen bij het beta-
sP van de premie voor een stan-
Urardpolis in het ziekenfonds. De
gg^ie bedraagt, exclusief toesla-
bli u gulden per maand. Dit
oü * uit antwoorden van Simons
Vg Vragen van het PvdA-kamerlid

J 1 Otterloo. Volgens de bewinds-
deh1 eeft de Kamer er in het verle-
-65 ■ ingestemd dat mensen van
C je jaar en ouder, die niet meer vol-
tieii aan cle voorwaarden die gel-
Miph'oor ne* voortzetten van de ver-
(jr hte ziekefondsverzekering, de

ttïie gingen betalen.

gep gaat et om personen die
l 1 aanspraak meer kunnen ma-
£ioi °P voorzieningen volgens de
g^Kenfondswet of de AWBZ, aan-
-1>: lei zij recht heben op verstrek-
IVj Sen in een andere EG-staat.
k nsen die de hoge premie niet
na nilen dragen, verwijst Simons
h3* de Algemene Bijstandswet op
'1 ri

S Waarvan een tegemoetkoming
cle kosten mogelijk is.

Auto
Volgens de AVNMkiezen militairen
voor de eigen auto, omdat de vaak
afgelegen kazernes zeer slecht be-
reikbaar zijn met het openbaar ver-
voer. De ANVM vindt dat ook auto-
kosten voor dienstplichtigen ver-
goed moeten worden. Nu worden ze
min of meer gedwongen om met het
openbaarvervoer te reizen.
Een woordvoerder van Defensie zei
dat de problemen nogal meevallen.
Hij verwachtte dat in de loop van de
tijd steeds meer dienstplichtigen de
genoegens van de OV-kaart zullen
leren kennen. Het ministerie, NS en
het streekvervoer onderhandelen
nog over de invoering van een OV-
kaart voor de 50.000 beroepsmilitai-
ren en de 26.000 burgerwerknemers
van Defensie. De invoedaarvan nog
geruime tijd op zich laten wachten,
zo wordt verwacht.

Fiscus laat één
miljoen mensen

inkomen schatten

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG- Een miljoen belas-
tingplichtigen krijgen binnen-
kort een formulier van de belas-
tingdienst, waarop zij hun ge-
schat inkomen voor dit jaar moe-
ten invullen. Aan de hand hier-
van zal de belastingdienst later
dit jaarbepalen of de betrokkene
alsnog een voorlopige belasting-
aanslag krijgt, dan wel een reeds
opgelegde aanslag moet worden
herzien.
De operatie is nodignu in het ka-
der van de belastinghervorming
volgens de voorstellen Oort,
nieuwe belastingtarieven en
groepen worden ingevoerd. Een
woordvoerster van Financiën
heeft dit gisteren bekend ge-
maakt. Belastingbetalers krijgen
nu een voorlopige aanslag bij het
begin van het nieuwe belasting-

jaar, als zij bij de definitieve aan-
slag voor het jaar ervoor meer
dan 500 gulden extra aan belas-
ting moesten voldoen.

Volgens Financiën zullen 135.000
burgers die in 1989 wel een voor-
lopige aanslag kregen, deze nu
niet krijgen. Het gaat dan om
20.000 mensen van circa 65 jaar
die naast de AOW nog een inko-

men hebben en 115.000 mensen,
waarvan vermoed wordt dat zij
twee dienstbetrekkingen heb-
ben. Voor beide groepen is de be-
lastingdienst na doorvoering van
Oort niet in staat om de,hoogte
van de belastingen te schatten.
In plaats van de voorlopige aan-
slag krijgen deze mensen een
briefen een formulier waarop zij
hun inkomen voor dit jaar moe-

ten schatten. Op basis daarvan
krijgt men later dit jaar, in mei ofjuni, alsnog een voorlopige aan-slag.
Nog eens 565.000 burgers krijgen
een voorlopige aanslag op basis
van het inkomen in 1989. Ook
hierbij krijgen zij een brief en
een formulier, waarop zij hun ge-
schat inkomen invullen. Op ba-
sis daarvan kunnen zij bezwaar
maken tegen de opgelegde aan-
slag. Eenzelfde regeling geldt
voor circa 300.000 zelfstandige
ondernemers.

Door de nu opgezette regeling
wil de belastingdienst voorko-
men dat de circa 1 miljoen belas-
tingplichtigen begin 1991 gecon-
fronteerd worden met twee aan-
slagenkort na elkaar: een defini-
tieve over 1990en een voorlopige
over 1991.

binnen/buitenland

'Etnische
rellen in

Roemenië'
?°TTERDAM - Bij voedseldistri-,utle door Hongaarssprekende pre-
Kanten in de Roemeense stad Tir-

em tUres is het de laatste dagen tot
nstige etnische rellen van de kantn deRoemeense bevolking geko-

drfli e Predikanten, die met de
«vod werden bedreigd, hebben be-

de eerste twee maanden dit
erk niet meer te doen.

?* heeft dr G. van de Graaf, vice-
la orzitter van de synode der Neder-
Uit p hervormde Kerk, gisteren

Roemenië vernomen. Hij woont
üjgende week de synode van de
|.on gaarssprekende Hervormde
j£rk in dat land bij.

(j Predikanten in Tirgu Mures wem-n met de dood bedreigd. Sommi-
lat

n hebben tijdelijk de pastorie ver-
Wa

6
K

en durven niet zonder lijf-
Wau over straat- Het leger be-

kakt de kerkgebouwen.

'Dienstplichtigen kiezen voor eigen auto'

OV-kaart militairen
mislukt volgens bond

Van onze Haagse redactie
DEN HAAG - De OV-jaarkaart
voor dienstplichtigenis een gro-
te mislukking. De kaart waar-
mee militairen onbeperkt en
gratis met het openbaar vervoer
kunnen reizen, wordt slechts
door de helft van de dienstplich-
tigen gebruikt. De gratis ver-
strektekaart kost het ministerie
van Defensie 15 miljoen per
jaar. Over de invoering van een
OV-kaart voor militairen wordt
nog onderhandeld.

Na een proef van een jaar heeft mi-
hister Ter Beek van Defensie giste-
ren daag het contract met de NS on-
dertekend waarin staat dat alle
45.000 dienstplichtigen een OV-jaar-
kaart krijgen. Tijdens de proefperio-
de van de gratis treinkaart heeft de
Algemene Vereniging van Neder-
landse Miltairen (AVNM), de groot-
ste belangenorganisatie van dienst-
plichtigen, onderzoek gedaan onder
18.000 militairen naar het gebruik
van de kaart. Vandaag zijn de on-
derzoeksresultaten aangeboden aan
het ministerie van Defensie.

Uit de proef is gebleken dat 43 pro-
cent van de dienstplichtigen met
eigen vervoer naar de kazerne komt.
Die kosten zijn geheel voor eigen re-
kening. Eerder bestond de regeling
dat militairen reiskosten per auto of
trein deelskonden declareren.

Uil dossier ond-KVP minisier blijkl:

Klompé vond Alfrink
een 'dorpspastoortje'

DEN HAAG - Kardi-
naal Alfrink „heeft zich
als een klein dorpspas-
toortje laten imponeren
door de mythe van het
Koninklijk Huis" bij de
overgang naar het ka-
tholieke geloof . van
prinses Irene in 1964.
Dat schrijft de in 1986
overleden minister van
staat drMarga Klompé

1

in een dossier, dat door
het Rijksarchief na 25
jaar openbaar is ge-
maakt.

de hervormde naar de
katholieke kerk. De af-
faire baarde destijds
veel opzien in de Neder-
landse samenleving.
Kardinaal Alfrink over-
leed in 1987.

Alfrink zou geen mede-
deling van het overgaan
van Irene naar het ka-
tholieke geloof hebben

gedaan op verzoek van
het Koninklijk Huis.
Uit latere gesprekken
bleek dat Alfrink door
niemand om geheim-
houding was verzocht.

In een gesprek tussen
Klompé en Alfrink gaf
de laatste volgens de
notities in het dossier
toe fouten te hebben ge-
maakt. Klompé schrijft
daarover: „Hoffelijk
maar duidelijk heb ik
hem aan het verstand
gebracht, dat hij als pre-
laat van de kerk een ge-
zagspositie vervult, die
zodanig is dat hij niet
naar de pijpen van het
Hof hoeft te dansen. Tot
mijn aangename verba-
zing zag hij dit in en be-
treurde zijn fout in hoge

In het dossier kapittelt
Klompé, in 1964 overi-
gens geen minister
meer, Alfrink ook over
het enkele weken ge-
heim, houden van de
overgang van Irene van mate"

Tirana: geen onlusten, geen executies

Grieken demonstreren
tegen bewind Albanië

door frits schils
HEERLEN/ATHENE - In het cen-
trum van de Griekse hoofdstad
Athene hebben gisteravond naar
schatting 6000 mensen gedemon-
streerd voor politieke en godsdien-
stige vrijheid in het stalinistische
Albanië. Het protest, waaraan 35
Griekse politici en honderden
geestelijken onder wie aartsbis-
schop Serafim deelnamen, betrof in
het bijzonder de Griekse minder-
heid in Zuid-Albanië, die evenals de
overige bevolking van de nog steeds
hermetisch afgesloten volksrepu-
bliek blootstaat aan wat 'discrimi-
natie en wrede onderdrukking'
werd genoemd.

De menigte trok in een optocht van
de universiteit naar de Albanese
ambassade, waar de organisatorvan
de meeting, bisschop Sebastinanos
vanKonitsa (een stadje tegen de Al-
banese grens) de stalinistische
machthebbers in Tirana fel atta-
queerde wegens de aanhoudende
repressie jegens de Grieksspreken-
de minderheid.

De regering in Tirana heeft gister-
avond officieel tegengesproken dat
in de Noordalbanese stad Shkodra
de noodtoestand is uitgeroepen.Het
Joegoslavische blad Politika had dit
eerder op de dag gemeld. Volgens
Politika was dit gebeurd om „even-
tuele onrust onder de bevolkingvan

Shkodra in de kiem te smoren." In
een verklaring van het ministerie
van Binnenlandse Zaken in Tirana
wordt gezegd dat de toestand in het
land overal 'normaal' is. Oosteuro-
pese diplomaten verklaarden giste-
ren 'nog niets abnormaals' gecon-
stateerd te hebben. Bisschop Sebas-
tianos maakte gisteravond even-
eens gewag van betogingen in
Shkodra.

Vlucht
Verder gonst het van geruchten
over betogingen in Tirana en steden
als Durres, Fier en Vlora. Op enkele
plaatsen zouden Albanezen die op

hun vlucht naar de buurlanden ge-
pakt waren, in het openbaar geëxe-
cuteerd zijn. Het bewind in Tirana
heeft al deze berichten tegengespro-
ken en Griekenland en Joegoslavië
van 'laster' en 'hetze' beschuldigd.
Officieel staat in Albanië op 'repu-
biiekvlucht' een gevangenisstraf
van tien jaar. In oorlogstijd kan de
doodstraf uitgesproken worden.
Hoewel het zeer moeilijk is om te
ontsnappen, zijn in de laatste jaren
herhaaldelijk militairen, boeren en
zelfs hele families op uiterst specta-
culaire manier naar het buitenland
ontkomen. Albanië blijft catego-
risch elke gedachte aan hervormin-
gen van zich af zetten.

Skhodra, waar het in december tot
ongeregeldheden zou zijn gekomen,
is het Noordalbanese verzorgings-
centrum. De stad ligt 30 kilometer
van de Joegslavische grens aan het
gelijknamige meer, in een laagvlak-
te en telt 70.000 inwoners, hoofdza-
kelijk moslems. Er is een sterke mi-
litaire concentratie in de buurt,
waaraan de strategische ligging van
de stad niet vreemd is. Op het Meer
van Shkodra waardoorheen de ge-
meenschappelijke grens met Joego-
slavië loopt, patrouilleert de Alba-
nese marine voortdurend met snelle
boten van Chinese makelij.

Overleg over
Z-Afrika-beleid

vruchteloos
DEN HAAG - Een onderhoud tus-
sen het kabinet en de vereniging La-
gere Overheden Tegen Apartheid
(LOTA) heeft beide partijen geen
stap nader tot elkaar gebracht. Mi-
nister Van den Broek (Buitenlandse
Zaken) blijft bij zijn opvatting dat
een 'voorkeursbeleid' van gemeen-
ten om geen zaken te doen met be-
drijven die banden met Zuid-Afrika
hebben 'in strijd is met het alge-
meen belang en in strijd met het re-
geringsbeleid.

Van den Broek verklaarde gisteren
dat „gemeenten hun boekje te bui-
ten gaan". De ministerraad zal mo-
gelijk vandaag al stappen nemen
om gemeenteraadsbesluiten die een
'voorkeursbehandeling' inhouden
voor schorsing bij deKroon voor te
dragen.

In Limburg zijn onder meer Heer-
len, Maastricht, Echt en Voerendaal
aangesloten bij deVereniging Lage-
re Overheden tegen Apartheid,
LOTA. De gemeenteVoerendaal be-
raadt zich over het voorkeursbeleid
om geen zaken te doen met Neder-
landse bedrijven die relaties hebben
met Zuid-Afrika. Maastricht voert
geen voorkeursbeleid en is dat ook
niet van plan. Ook in Echt wordt
geen voorkeursbeleid gevoerd. In
Heerlen wordt afgewacht wat de
uitkomst is van de gesprekken tus-
sen LOTA en minister voordat de
voorstellen van de vereniging over
hetvoorkeursbeleid aan de gemeen-
teraad worden voorgelegd.

Zilveren Camera
voor Zilvold

UTRECHT- De fotograaf Rien
Zilvold heeft de Zilveren Ca-
mera gewonnen, de jaarlijkse
prijs voor de beste journalistie-
ke foto's. De Alkmaarder Theo
van Houts is uitgeroepen tot fo-
tojournalist van het jaar. Dat is
gisteren in Utrecht bekendge-
maakt. Zilvold kreeg de prijs
voor zijn recente foto's uit Roe-
menië, die hij maakte in op-
dracht van NRC-Handelsblad.
Van Houts, die werkt voor Pa-
norama, -kreeg de onderschei-
ding voor zijn totale oeuvre.

"Een van defoto's uit Roeme-
nië waarmee Rien Zilvold de
Zilveren Camera won. Een
voorbijganger met kerstboom
buigt zich in Boekarest over
het lijk van een medewerker
van de Securitate.

punt uit
Opgespoord

Een dag nadat de zaak in het te-
levisie-programma Opsporing
Verzocht aan de orde kwam,
heeft de politie een man aange-
houden die een Rotterdamse in
december enige tijd heeft ont-
voerd en beroofd. Het gaat om
een 26-jarige inwoner van het
Brabantse Oud Gastel. Een
plaatsgenote had de politie
naar aanleiding van het tv-pro-
gramma getipt.

'Irissen'
Het schilderij 'Irissen' van Vin-
cent van Gogh, het duurste ter
wereld, is terug op de markt.
Wanneer het doek opnieuw te
koop wordt aangeboden is nog
niet bekend. Dit heeft de New
Vork Times gisteren gemeld.
Het schilderij werd in novem-
ber 1987 voor rond 106 miljoen
gulden verkocht aan de Austra-
lische ondernemer Alan Bond.

Drugdoden
In 1989 zijn in de Bondsrepu-
bliek 975 mensen om het leven
gekomen als gevolg van het ge-
bruik van verdovende midde-
len. Dit heeft minister van Bin-
nenlandse Zaken Wolfgang
Schauble gisteren gezegd. Ver-
geleken met 1988 nam het aan-
tal drugslachtoffers toe met 45
procent. In dat jaar waren in de
Bondsrepubliek 670 mensen
gestorvenals gevolgvan het ge-
bruik van verdovende midde-
len. De autoriteiten schatten
het aantal gebruikers van 'hard
drugs' op ongeveer 100.000
mensen. Schauble denkt dat er
in de hele wereld een bedrag
van 900 miljard gulden omgaat
in de illegale handel in drugs.

Granaten
De Nederlandse baggerzuiger
'Alfa B' heeft waarschijnlijk
wekenlang, zonder dat de be-
manning het wist, projectielen
aan boord gehad. Bij een onder-
houdsbeurt in een Amsterdams
dok werden in de modder elf
granaten ontdekt, die inmid-
dels door de mijnendienst van
de marine zijn verwijderd. De
granaten, van verschillende ka-
libers, zijn waarschijnlijk in het
zeegebied bij Zuid-Engeland
opgezogen.

Reisbeperking
De communistische regering
van Noord-Korea heeft, kenne-
lijk gealarmeerd door de ge-
beurtenissen in Oost-Europa,
afgezien van opheffing van de
binnenlandse reisbeperkingen.
Dit is gisteren door Zuidkore-
aanse kranten gemeld. Het af-
gesloten Noord-Korea was oor-
spronkelijk van plan om 15 ja-
nuari de binnenlandse reisbe-
perkingen op te heffen. Noord-
koreanen hebben voor het ver-
laten van hun woonplaats of
district toestemming van de
overheid nodig.

Gestolen
Dieven hebben 80 stuks kera-
misch werk van Pablo Picasso
gestolen uit de werkplaats aan
de Franse Rivièra waar de ar-
tiest 40 jaarwerkte. De borden,-
schalenen kruiken, die door Pi-
.casso werden beschilderd met
stieregevecht-scenes en por-
tretten, hebbeneen waarde van
700.000 gulden. De Franse poli-
tie ontdekte dinsdag in een
auto acht schilderijen van Hen-
ri Matisse ter waarde van 26
miljoen gulden, die waren ge-
stolen uit het vroegere apparte-
ment van de schilder in Nice.

Beschadigd
In de National Gallery in Lon-
den heeft een jonge man
woensdagavond een waardevol
doek van de Italiaanse schilder
Federico Barocci met negen
messteken zwaar beschadigd.
De 27-jarige man, wiens motie-
ven onbekend zijn, kon door
suppoosten worden overmees-
terd.

Kris Aquino
Kristina Bernadette Aquino, de
18-jarige dochter van president
Corazon Aquino van de Filip-
pijnen, heeft een contract gete-
kend voor het spelen in een
aantal films die een Filippijnse
maatschappij gaat opnemen.
Dochter Aquino doet mee aan
drie films die Regal Films dit
jaar maakt. Kris Aquino zegt
dat het drie jaar gekost heeft
voordat haar moeder instemde
met haar wens dit beroep te
kiezen.

Simulator
Veilig Verkeer Nederland
(WN) stopt definitief met de-
monstraties met de twee botssi-
mulators. Het is niet uitgeslo-
ten dat gebruikers van de simu-
lators, waarmee een botsing bij
lage snelheidkan worden nage-
bootst, lichamelijk letsel oplo-
pen. Dat blijkt uit onderzoek
door TNO. Ook de rijkspolitie
zal, om dezelfde reden, geen ge-
bruik meer maken van botssi-
mulatoren. Een zelfde stap
wordt van de gemeentelijke
korpsen verwacht.
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(ADVERTENTIE)

/^^«r/^*~--. Met spoed gevraagd
C.Wmk V^vs. *V<f""~~- part-time medewerksters

kassière
; /receptioniste
iVereisten:

Leeftijd: 25 - 35 jaar.
\ Opleiding: Mavo met type ervaring

of tekstverwerking.
m BASINO Kennis van Duits, Engels en Frans.

Ervaring strekt tot aanbeveling.

Horeca
medewerkster
Vereisten:
Leeftijd 25 - 35 jaar.
Ervaring in de horecabranche
(bediening).
Casino Landgraaf is 24 uur per dag ge-
opend voor haar leden, daarom moeten
de kandidaten voor bovengenoemde
funktie bereid zijn in wisseldiensten en 1"Mohweg 82 " Landgraaf weekenddiensten te werken.

Sollicitaties met recente pasfoto
richten aan:
Hoofd Personeelszaken
Casino Landgraaf,
Moltweg 82, 6371 BK Landgraaf

Wi''LJJ"^^ —intinnnnniw.iwwniuij»wjn*amujiji- L.J

fimburgs dagblad J
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I Zullenwe derekening maar
een jaartjelaten liggen?

Dat de Citroen AX héél zuinig is wist u natuurlijk al. y^~~ jm'^^L^m, Nederland berekent u een rente waar geen bank
Tot 15 februari a.s. is de Citroen AX Image boven- jf W\ % t^. tegenop kan. Waardoor bij een financiering
dien uitgerust met een jaar uitgestelde bèta- £ ___ „iCTilll Bl »*\ van f 10.000,-voor een termijn van 48
ling of een extra gunstige financiering. jftsl!!B^ Ihm B\ maanden, de Citroen AX Image uitkomt

Een tijdelijk 'accessoire' dat v letter- x^ ~~~~*~~*"m"" ~~— * *~~" op f 246,80 per maand.** Als v dat ver-
lijk vele honderden guldens bespaart. // "^^ÊWmUmmmWÊÊmWÊÊ^Êé^ * B 1 i gelijkt met andere aanbiedingen begrijptA4'Wv,:j!»iM,,;y'-'...w»>. £w"*mPTW®mm>L * i" «m«&-''4 .' 'JSgfi&F *ÏA -y

'■ j/^"" ' *^ *KBik?m

Waardoor het pure rijplezier van de m F $ f * %mmX m u dat dit het moment is om uzelf hetJi mul .mMmmmwmummmwMmmmmmmmmmmumm^mmm ***^r f: <m Jiißkv: \ -■-■"■ mmm\.JBri 'MWtUmWÊÊIHÊUÊmWmWÊÊÈMWÊÊIÊÊÊÊÊÊÊHÊÊÊÊÊÊÊHKÊÊÊHm / '* t:w \ ,■■-J]-y-'~MUUU\.

veelzijdige AX al bij zijn prijs begint. éWÊÊKÊÊKm^Ê WÊ B comf°rt en het rijplezier van een
Een iaar uitgestelde betaling * ImBBBBBBH V VB'-V'^Ï r£%i * 'ém nieuwe Citroen AX te gunnen, zeker

Als u voor 15 februari a.s. een Jj W |I wanneer u bedenkt dat zelfs de vol-
nieuwe AX Image aanschaft en hem $BMmmMWÈÈ\ W ledige aanschafprijs voor 100% gefinan-B\ W^^^^B Bvoor 28 februari a.s. laat registreren, m U^^^^^^m m^^^^^^^^^^ M* 'M 11 cierd kan worden.Bi U' B B Hl BaK*' Jm B L I
vinden we het heel gewoon als u tJ *] J w&& Bff Citroen AX Image.

wegrijdt zonder alles te betalen. B mÊÊ^ëmtm--:: Wf-\m«mm\ir7:n -nrmuff Dit tijdelijke aanbod geldt
Van het aankoopbedrag kunt u tot /~*ï j'Vf r̂*Y\ A'V ÏWlO-Tt^ \ 7 f1öQ7C voor de AX Ima2e die is uitgerust
maar liefst f 10.000,- de rekening vJLIV/CIl .fiA llllcl^C V.d. 1 10--/ /O/"- met onder meer een 1.1 injectie-
laten liggen tot begin januari 1991. Deze betaling kunt u dus een jaar uitstellen en motor, geverniste grijze metaallak, velours bekleding, GT sportstuur, getint glas

S dat levert u een zeer aantrekkelijke rentewinst op. Het restant van het aan- rondom, zwart dashboard en bijzondere Image striping. —^ ,_. _
£& « .

koopbedrag kunt u wellicht voldoen met de inruil van uw huidige auto. Aan ude keus om de AX Image uit te rusten w I I r*% \J E IH
AX Image f 246,80 per maand.** In plaats van een jaar uitgestelde betaling met 1 jaar uitgestelde betaling of een extra gunstige financiering/Ook kopers
kunt u kiezen voor een bijzonder gunstige financiering.* Citroen Financiering van een Citroen AX 11 TGE kunnen profiteren van dit tijdelijke aanbod.

' Huurkoopovereenkomst volgens de gebruikelijke voorwaarden van Citroen Financiering Nederland " Effectieve rente 8,9% per jaar

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, RIJKSWEG 113, GULPEN AUTOBEDRIJF SONDAGH BV, WIJNGAARDSWEG,
INDUSTRIETERREIN DE KOUMEN, HEERLEN. AUTOBEDRIJF VAN LEEUWEN, STRIJTHAGENWEG 129,KERKRADE.

VANROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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! tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Maintenance engineer m/v
op HTS-niveau. U wordt verantwoordelijk voor
onderhoud en analyse van reparaties van produktie-
lijnen en bestaande gebouwen.Voorts controleert u
vooraf de nieuwbouw-tekeningen op de
uitvoerbaarheid van toekomstig onderhoud. De baan
isvoor lange tijd.
Voor informatie:
04490 " 1 73 60,Ton Peters
Sittard, Rosmolenstraat 4

Él IOVinCIC BureauBibliotheek
I imknvii Postbuss7oo
LI lil UUiy 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

nwdatMing Gedeputeerde Staten van Limburg
m it/2-90 maken ingevolgeartikel 36, lid 5van de Wet

bodembescherming en artikel 4a, lid 8van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met in-
gang van 15 januaritot 15 maart 1990in het
Provinciehuis te Maastricht, alsmede in alle
gemeentehuizenen openbare bibliotheken
de volgende stukkenvoor een iederter inzage
liggen: - Ontwerp Intentieprogramma bo-
dembescherming Limburg 1990;- Ontwerp
verordeningbodembeschermingsgebied
Mergelland 1990. Het Ontwerp Intentiepro-
gramma bodembescherming bevat de resul-
tatenvan onderzoek naar het voorkomen van
gebieden waar voor het behoud van kwets-
bare functies en waarden een bijzondere be-
scherming van de bodem noodzakelijk wordt
geacht.Het gaat hierbij in het bijzonderom
gebieden in de provincieLimburg met na-
tuur- en landschapswaarden die afhankelijk
zijn van een bijzondere bodem- en grond-
waterkwaliteit. In het programma wordt aan-
gegeven welke beleidsvoornemens noodza-
kelijk zijn voor het behoud en waar mogelijk
het herstel van de kwaliteit in dergelijkebo-
dembeschermingsgebieden. In het eersteIn-
tentieprogramma bodembescherming wor-
den deze beleidsvoornemensvoor het bo-
dembeschermingsgebied Mergelland con-
creet uitgewerkt. Hiertoe is, alsuitwerkings-
plan van het StreekplanZuid-Limburg, een
aantal maatregelen geformuleerd voor het
behoud van grond-en oppervlaktewater af-
hankelijke natuurwaarden zoals natte helling-
bossen, bronnen en bronbeken alsmede na-
tuuren landschapswaardenzoals beekdalen,
graften en holle wegen. Teneinde de voorge-
stelde maatregelen in het bodembescher-
mingsgebied Mergellandomte zetten in juri-
disch afdwingbare regels is een ontwerp-ver-
ordeningvoor dit gebiedopgesteld. Oeze ver-
ordeningstelt onder meer nadere regels aan
het gebruikvan meststoffen alsmede aan het
plegen van fysieke ingrepen op en in de bo-
dem. Voor 15 maartkan een ieder naar aanlei-
ding van het ontwerp-programmaen de ont-
werpverordening zijn/haar mening schrifte-
lijk bekend maken.Reacties moeten worden
geadresseerdaan: Provinciale Staten van
Limburg, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.
Degene dieopmerkingen indientkan verzoe-
ken dat persoonlijke gegevens niet worden
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe dient
bij afzonderlijk geschrift, onder vermelding
van zijn/haar persoonlijke gegevens, te wor-
den ingediend.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen J
P. Greymansstraat 18

SCHINVELD
tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

■aü
Ukynt

het moorden
stoppen.

Op dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood.

Meedogenloze stropers hebben
het op hun ivoren slagtanden ge-
munt. Daar moet absoluut een
einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds pro-
beert daarom zoveel mogelijk oli-
fanten aan een veilig leefgebied te
helpen Uw hulp is een geweldige
steunin de strijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren.

Vergeet daarom vooral niet op
uwbank- of giro-overschrijving, ten
gunste van Wereld Natuur Fonds,
giro 25. Zeist, melding te maken
van 'Olifanten.

Wanneer u minimaal f 27,50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateuren uontvangt ons
tijdschrift 'Panda'

Maar het meest belangrijke is.
dat u er op die manier ."**«»
voor zorgt dat iedere f,A * \
cent op de juiste * 'ttf
plaats terechtkomt... w «t

GIRO 25ZEIST.

Blil■/ Br i sl Ji1J»1«/gt " m¥ J\*\ Al i -.\ \\ i^ «B F■l*^ "M «#*!■ Q °^we' *^e mooiste manier onl
F' I i ir kw 1 'imdf * 11 m» B I «v» i Ijl ni 'i*PflU*i 3 k IL i » B de jaren '90 tegemoet te rijden.

BW s W M BT ,B » B j & ' Ik I f * ' | 1 BB' ï h. » Is f «: tj 1 ssaiF - wSx

pdLiMMÉJUblJfciijyfc^ 1 .l..lli»«>4JUdMfc»^»^ Als een van de zeer zeldzame auto's
met een uitgesproken eigen karakter

iHP'^ voert de Alfa 75 royaal zijn klasse
»%B ltWll ''"iiiiiniiiiii^r"" aan. Met een superieure wegligging

onder QHe omstandigheden. Met een
jd&mmm >l'"i»»!! jj»^~l uitzonderlijk hoog uitrustingsniveau en

d&k Wm' een even ruim als stijlvol interieur.
JzmÊmm m 818 ' .MP BBlésw Maar vooral ook met de opmerkelijke

/ifl Kiw Jr / B^te. prestaties von de schone injectie-
/JmU mmrs&fmW ''m W!^^^mmmmm\ I^'■''^■^^fP^Bßl/Jm^mffffm # ;' *mWm&m^m\ moforen die, kompleet met drieweg-

ffikWl im m I^gÉÉP^^*^ M ÜH katalysator en lambda-sonde, een
fjmf i/m M^JêÈÊS**01'^ M P^P*^ " vermogen aan kracht en souplesse

ATAt / Ptmm mmmms^SP*^ '^ï. ï" C^j !*?WHBB|BjP^m J r

JjBBBk fmf È \S^\' -'—■WM^IZ .^ leveren. Zoals de 1.8 injectiemotor
■ RL im P iuÊmWs^WË/ mmmr*"**^ S-t4^\ met variabele nokkenastiming voor

" W—^Êmr"^ fff/ j*mmm\ ——~^-~~—~~"_. maximale trekkracht in elk toeren-
P*V / -^ÊÊÊk \^mW^^mmmmmmm^^ —"~"~~-~~~~J gebied. Of de 2.0 Twin Spark injeoïe-

>*!^/5 / L^Wm Ws lii '"» BB liS BBBBis»m»-^-_.~P motor met twee bougies per cilinder,
/jf l~\^^mmW7 BM BW*^Bl *^HP^BI resulterend in een vermogen van

ju(ÊKF! -^mmmÊ mwjhmWmmmm ?!" '^""-r^ïSSS^^ B^^ll^sß L mv^ m .LJWf W^mSËÊimÊ ËJl CM " / injectiemotor die de grenzen van de
/pt |k L*elSSmm\ &&SS9P*M'NNi HIPJBI UÉJ Alfa 75 tot ver voorbij de 200 km/h

dl mmm\\ M WÊÊ WËÊ*mmmm»^ verlegt.
Jj fl -**j['1 *B Wij nodigen u uit voor een persoon-
B lijke kennismaking met de Alfa 75.

mm lrJ^ll HÉHBaBB^—"^^^^^l^HBL Na een uitgebreide proefrit weet u
Am W^mJM m m\WÊÊÊmmMmït "~~^—"~^ het zeker: dit is de perfecte start van

mW^M m JB I m -«assssssssss^^ HK I de jaren '90.

w B Bb Bw B B^a^a^flMßflßl BBMBB^B^a-a^MM.»^.^ ::^BBBB 'mPorteur-

AUTOBEDRIJF COUMANS GELEEN GARAGE CREEMERS AUTOM.BEDR. E.A. KOZOLE BV
Rijksweg Zuid 310, Geleen Raadhuisstraat 16,Roermond Edisonstraat 23, Landgraaf

04490-56222 04750-21092 . 045-321088
AUTOCENTRUM SANDERS BV GARAGEBEDRIJFVLEUGELS BV AUTOM.BEDR. MAT HUKKELHOVEN

Akerstraat 128, Brunssum Scharnerweg 137, Maastricht Oudeweg 30, Linne| t 045-251644 043-634895 04746-1968(sub-dealer)



Zelfstandig
Het ontwikkelen en op de markt
brengen van een nieuw produkt
kost handenvol geld. DSM heeft een
voorkeur om die nieuwe produkten
zelf te ontwikkelen in plaats van de
daarvoor benodigde kennis door
middel van overnames te verwer-
ven.

Kortom DSM is van plan de komen-
de jaren de uitgaven voor R&D flink
op te voeren. Bij dat voornemen
wordt de chemiereus in de ogen van
de Raad van Bestuur gedwars-
boomd door het inconsistente indu-
strie- en technologiebeleid van de
Nederlandse overheid. Voor DSM
klemt dat des meer omdat de onder-
zoeksafdeling geheel in Nederland
is geconcentreerd. Gelijksoortige
afdelingen van bijvoorbeeld Shell
en Akzo zijn verdeeld over een aan-
tal landen en kunnen daarom ge-
bruik maken van daar geldende be-
tere overheidssteun.

DSM heeft voorgesteld om tot 150 of
200 procent fiscale aftrekbaarheid
voor dit soort onderzoek te komen.
Overigens heeft het idee van DSM
niet de steun van het hele Neder-
landse bedrijfsleven. Concurrent
Akzo ziet er niets in en ook hetVNO
staat in principe afwijzend tegen-
over het plan.

beurs-overzicht
Verdeeld

£iSTERDAM - °P de Amster-mse effectenbeurs is donderdag
Bt, ,stemmingsindex met 0,4 punt
lijk tot 118'7 na een vriende-
einn S,:art c"e tot een uur voor net
v 'ac van de handel kon worden
w gehouden. Toen moest de beurs
j t-gas terugnemen. De omzet be-m^g f 1,11 miljard waarvan f723.''Uoen aan aandelen en f383 mil-juen aan obligaties.

°mjklijke Olie boekte met f 91
j J°en de meeste omzet, gevolgd«or DSM met f72 miljoen, Unile-[PL met f39 miljoen, Philips met
m,!- miljoen en Elsevier met f29

oe mternationale waarden rea-
ger n verdeeld bij een licht ho-
bu jd°Mar en een Dow Jones, die
Punt open»ng van Wall Street 12
ke nfn h°ger noteerde. Koninklij-
duKk en KLM waren enige
Unil eltJes beter terwijl Philips,
frio er en Hoogovens dubbeltjes

esten laten liggen. Hoogovens
het St met zes dubbeltjes op f 78,90

grootste verlies incasseren.

PaWK andere actieve aandelen was
°P fid favoriet en sloot f 4 hoger
cm h

15*7 na zelfs een winst van f 7
kernf noteringsbord te hebben ge-,"". Geruchten over een overne-
sia ~bunnen hieraan ten grond-
°nUt 'iggen

' alhoewel de directie
Oo -n* dat °*-aar nu sprake van is.
Vop"Van der Grinten wist f6toe te
echt n op f2B2> °P welk niveau
den met aan de vraag kon wor-
lt " voldaan. Nijverdal-Ten Cate
del na een aarze'end begin uitein-
f QclJk toch met een winst van f2op
kon'^i 0 debeursdag afsluiten. DSMjPn dat met f 1,60 op f 120,50 doen,
rJ^on met f 1,20 op f 116en Wessa-n met f 1,20 op f65,80.
üe
rr,0 "-eeste fondsen die verlies
ltelesten nemen deden dat met en-
n, e dubbeltjes, behalve Buhr-
f6l or, Tetterode met f2,60 op
fUi« en VNU met f1'70 op
aan ri ' waarmee een einde kwam
affif>i wmstoevoegingen van de
rnf^Pen dagen door de deelne-
öelf? met Elsevier in Veronique.
Verhigers ziJn verder blijkbaar de
A.hr a en over een overname van
f°nd'fd moe geworden want het
vah , nioest een verlies incasseren
k«-eeW ° op f259'ACF en Sara"
Sen bonden een gulden toevoe-
f3l\r?p respectievelijk f39 en
°"P fl2 phinx deed dat met f I'3o1'30

Op Hmetr*? „Parallelmarkt steeg Dico
f2in 4-20 op f 124, Grontmïj f5op
rOen Cn Hes f6°P f 225- Na een op-
bo^11 aandeelhoudersvan Mijn-
gaan uracao om pas aceoord te
flink v,met een overnamebod dat
'"niink ger moet ''Egen, stegen de
en " ouwfondsen met f4B tot f 780
er epul/27 °P f475, op welke koers
de .v,

,er geen verkopers meer ine waren.
Op .
'egH^e °Ptiebeurs namen veel be-
stand, winst op hun call-opties op
f'hir en de aandelen-index.
het "Ps was met 8.600 contracten
üsiw est verhandelde optiefonds.
k op! noteerde na de duidelijke

5.600 contracten.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 114,80 116,00
Ahold 131,70 132,00
Akzo 137,50 137,80
A.B.N. 40.30 40,40
Alrenta 158,00 158,00
Amev 62,70 62,60
Amro-Bank 81,40 80 90
Bols 175,50 175,00Borsumij W. 73,60 74,50
Buhrm.Tet. 67,80 65,20
C.S.M.eert. 78,00 78,30
DAF 39,50 38,50
Dordt.Petr. 131,00 131,10
DSM 118,90 120,50
Elsevier 82,80 83,90
Fokker eert. 40,80 41,00
Gist-Broc. c. , 30.00 3o]lO
Heineken 129,30 128,50
Hoogovens 79,50 78,90
Hunter Dougl. 106,30 106,50
Int.Müller 104.80 106,50
KBB eert. 79.00 78,80
KLM 47,30 47,70
Kon.Ned.Pap. 51,30 51,00
Kon. Olie 142.80 143,00
Nat. Nederl. 74,80 75,00
NMB Postbank 50,80 50,90
Nedlloyd 89,60 90,10
Nijv. Cate 93,50 95,50
Océ-v.d.Gr. 276,00 282,00 e
Pakhoed Hold. 153,00 157,00
Philips 46,20 46,10
Robeco 106,10 107,20
Rodamco 78,30 78,30
Rolinco 105,00 106,30
Rorento 58,90 58,90
Stork VMF 47,80 47,60
Unilever 159,20 159,00
Ver.BezitVNU 113,50 111,80
VOC 34,60 35,20
Wessanen 64,60 65,80
Wolters-Kluwer 45,80 46,00
Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 68.20 67 20
ACF-Holding 38,00 39,00
Ahrend Gr. c 264.50 259,00
Air Holland 31,90 31,80
Alg.Bank.Ned 41.30 41,20
ABN (div'9o) 39,30 39,50
Asd Opt. Tr. 18,20 18,50
Asd Rubber 5,90 5,80
Ant. Verff. 490,00
Atag Hold c 105,80 105.50
Aut.lnd.R'dam 96,00 96,00
BAM Groep 101,00 100,00a
Batenburg 84,00 84,00
Beers 139,00 139,00
Begemann 126,20 126.20
Belindo 361,50 362,00
Berkels P. 6,20 6,10
Blyd.-Will. 29.80 30,60
Boer De. Kon. 315,00 315,00
deBoer Winkelbedr. 65,10 65,00
Boskalis W. 13,50 13,75
Boskalis pr 13,15 13.50
Braat Beheer 47,50 47,00
Breevast 18,10 18,30

Burgman-H. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1044,00 1046,00
Center Parcs 60.10 60.10
Centr.Suiker 77.20 77.20
Chamotte Unie 7,70 7.80
Cindu-Key 190.00 190,00
Claimindo 357,00 361,00
Content Beheer 21.50 21,80
Cred.LßN 59,40 59.70
Crown v.G.c 99,00 98,50
Desseaux 256,00 256.00
Dorp-Groep 36.40 35,90
DSM (div'9o)
Econosto 341.00 341.00
EMBA 127.00 127.00
Enraf-N.c. 69.00 69,00
Enkshold. ''4.50 114,90
Flexovit Int. 97.50 100,00
Frans Maas c. 104.50 105.50
Furness 130.00 129.50
Gamma Holding 86.00 85.50
Gamma pref 6,00 6,00
Getronics 29,30 29.40
Geveke 45.20 45,50
Giessen-de N. 232,00 229.00
Goudsmit Ed. 367,00 367,00
Grasso'sKon. 116.30 121.00b
Grolsch 136,00 135.50
GTI-Holding 209,50 210,00
Hagemeyer "5,00 112,00
IdemV2div.'B9 112,00 111,00
HAL Trust B 14.00 14,00
HAL Trust Unit 13,90 14,00
H.B.G. 208,50 207,50
HCS Techn 15.60 15,50
Hein Hold 110,00 109,80
Hoek's Mach. 207,00 206,00
Heineken Hld 110,00 109,80
Holl.SeaS. 1,19 1,19
Holl. Kloos 476,00 480,00
HoopEff.bk. 8.90 9,00
Hunter D.pr. 4,80 4,80
ICA Holding 19.80 19.80
IHC Caland 36.70 36.80
Industr. My 220,50 220,00
Infotheek 29.10 29,50
Ing.Bur.Kondor 605.00 604,50
Kas-Ass. 49,20 50,70
Kempen Holding 17.40 16.90
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 79,00 78,70
Kon.Sphinx 122.70 124,00
Koppelpoort H. 304,00 304,00
Krasnapolsky 207,00 207.00
Landré & Gl. 65.00 65.50
Macintosh 41,50 41.70
Maxwell Petr. 687.00 687,00
Medicopharma 68,50 68.70
Melia Int. 5.70 5.70
MHV Amsterdam 18.70 18,70
Moeara Enim 1185.00 1195.00
M.Enim 08-eert 15550.00 15500,00
Moolen en Co 29.50 29,50
Mulder Bosk. 73.00
Multihouse 8.00 8,30
Mynbouwk. W. 421.00 421,00
Naeff 300,00
NAGRON 48,30 48,00

NIB 651,00 652.00
NBM-Amstelland 21,00 20,80
NEDAP 405.00 403.00
NKF Hold.cert. 316,00 320,00
Ned.Part.Mij 42.30 42,40
Ned.Springst. 10000.00
Norit 1149,50 1145.00
Nutricia gb 77.00 78,00
Nutricia vb 87,50 88.50
Oldelft Groep c 193,00 194,00
Omnium Europe 14.70 a 13.50
Orco Bank c. 65,50 65.60
OTRA 181.00 180,00
Palthe 77,50 76.50
Philips div.'9o 45.10 44,80
Pirelh Tyre 36.70 37,40
Polygram 32,20 32,40
Polynorm 104,40 104,50
Porcel. Fles 192.00 192.00
Ravast 47,90 47.50
Reesink 75.10 76,00
Riva 54.00 53.00
Riva (eert.) 53.00 52.40
Samas Groep 70.20 69.50
Sarakreek 30.50 31.50
Sehuitema 1410.00 1410,00
Schuttersv. 168.00 170.00
Smit Intern. 53.40 53.50
St.Bankiers c. 21.70 22.00
Stad Rotterdam c 46.70 46,60
Telegraaf De 85,50 86.00
TextTwenthe 335.00 b 338.00
Tulip Comp. 38.70 38.70
Tw.Kabel Hold 150,00 149,00
Übbmk 86,20 86.10
Union Fiets. 23.20 24.50
Ver.Glasfabr. 353,00 355.00
Verto 60.50 60,00
Volker Stev. 69.50 69.50
Volmac Soft»'. 50.60 50.90
Vredestein 23,60 23,90
VRG-Groep 63,50 63.30
WegenerTyl 191,00 191.50
West Invest 24,50 24.50
West Invest c. 90,00 80,00a
Wolters Kluwer 182,00 182,00
Wyers 49,00 49,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 38.10 38.10
ABN Aand.f 77,00 77,00
ABN Beleg.f. 57,70 57,70
ALBEFO 53.10 53.00
Aldollar BF S 22.00 22.00
Alg.Fondsenb. 241.00 240,00
Alliance Fd 12.00 12,00
Amba 48,60 48.60
America Fund 306.00 308.00
Amro A.in F. 90,80 90,70
Amro Neth.F. 78,60 78.00
Amro Eur.F. 75,80 74,80
AmroObl.Gr. 154,50 154,50
Amvabel 81,00 80,70
AsianTigersFd 63,00 62,90
AsianSelFund 48,00 47.50
BemcoAustr. 56,50 57,50
Berendaal 114,00 114,00
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 111,80 110,80

Buizerdlaan 42.50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,30 100.40
Delta Lloyd 43,20 43,20
DP Am. Gr.F. 26.40 26.40
Dp Energy.Res. 47.50 48.00
Eng-Hü11.8.T.1 9,30 9.30
EMF rentefonds 62.20 62,30'
Eunnvest(l) 115.00 115.00
Eur.Ass. Tr. 13,50 a 12.00
EOE DuStlnF. 314.00 313.50
EurGrFund 60.40 61.00
Hend.Eur.Gr.F. 217.00 218.00
Henderson Spirit 73.00 73,00
Holland Fund 75.60 75,60
Holl.Obl.Fonds 115.00 11500
Holl.Pac.F. 116,00 115.50Interbonds 550.00 550.00
Intereff.soo 50.70 50,80
Intereff.Warr. 376,00 377,00
Jade Fonds 182.70 185.00
Japan Fund 34.70 33,60
JapanRot. Fund yenl 1140.00
Mees Obl.Div.Fonds 99,30 99.30
MX Int. Vent. 59.70 59,70
Nat.Res.Fund 1510,00 1510.00
Nedul'u A 138,00 138.00
Nedulo B 138.00 138,00
NMB Dutch Fund 41.10 4100
NMB Global F. 50,20 50 20
NMBOblig.F. 34,60 34,70
NMB Rente F. 102,60 102.90
NMB Vast Goed 37.90 37.80
Obam, Belegg. 224,00 224,00
OAMFRentef. 13,95 13,95
Orcur.Ned.p. 48.40 ■ 48.40
Pae.Prop.Sec.f. 50.20 50,50
Pierson Rente 99,50 99,80
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 75,00 75,00
Rabo Obl.div.f. 48,30 48.30
Rabo Onr.g.f. 85.00 84,90
Rentalent Bel. 135,10 135,30
Reniotaal NV 31,00 31.00
RG groen 50.00 50,00
RG blauw 49,50 49,70
RG geel 49,30 49.70
Rodin Prop.S 103,50 103.50
Rolinco cum.p 94.00 94,50
Sei Tech 17.80 17.80Technology F. 18.50 18.50Tokyo Pac. H. 276.00 282,00
Trans Eur.F. 83,80 84,30
Transpac.F. 525.00 535.00Uni-Invest 134,50 134.00
Unico Inv.F. 80,50 80.90Unil'onds 36,90 36,80
VWN 59.20 59.20
Vast Ned 126.90 127.10
Venture F.N. 46,50 46 00
VIB NV 85.90 86.10
VSB Mix Fund 51,50 51 50
WBOInt. 76.50 76.50
Wereldhave NV 211,50 211,50
Yen Value Fund 92.50 92.90
Buitenlandse obligaties
8:l4EEG84(l) 99.80 99.80
Vi EngWarL 35.30 35.10
53/iEIB 65 98.50 98.50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal lnd 36.00 36,00
Amer. Brands 66,80 65,50
Amer. Expres 33,25 33.25
Am.Tel.i Tel. 44,90 44,50
Ameritech 63,60 61,80
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 32.00 32.00
Atl. Richt. 108.00 108,00
BAT Industr 8,30 8,30
Bell Atlantic 104,00 102.00
BellCanEnterpr 45.50 45.30
Bell Res.Adlr 0.35 b
Bell South 55.20 54.00
BET Public 2,60
Betril. Steel 18,50
BoeingComp. 61.80 62.00
CDL Hotels Int. 0.95
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 18.70 18.50
Citicorp. 27.25 27.00
Colgate-Palm. 61,40 61.50
Comm. Edison 37,00 37,00
Comp.Gen.El. 523.00 523.00
Control Data 17,80 17.70
Dai-lchiYen 3160,00 3120,00
Dow Chemieal 71,50 70,20
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 42,50 42,25
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00
Exxon Corp. 48,80 48.80
Fust Pac.HKS 1,30
Fluor Corp. 38,50 a 36.00
Ford Motor 44.10 44,50
Gen. Electnc 64,50 65,00
Gen. Motors 43,50 43,10
Gillette 48.20 47.60
Goodyear 43.75 43,50
Grace & Co. 32,00
Honevwell 86,50 86,00
Int.Bus.Mach. 99.20 99,20
Intern.Flavor 67.75
Intern. Paper 56.40
ITT Corp. 56.80 56,50
K.Benson® 5172.00
Litton Ind. 79,20 78,00
Lockheed 40,50 40.50
Minnesota Mining 82,30 82,00
MitsubElect 1150,00
Mobil Oil 59,40 58,80
Morgan $ 43,10 42.4 U
News Corp Auss 14.50 14.30
Nynex 86.80 85,30
Oce.Petr.Corp 29.50 29,00
Pac. Telesis 49.00 47.30
P.& O. ® 7.00 7.00
Pepsieo 62.40 61.30
Philip Morris C. 39.80 40.10
Phill. Petr. 24,40 24,00
Polaroid 46,60 45.50
Pnvatb Dkr 298,00 297,00
Quaker Oats 56.50 56,00
St.Gubin Ffr 640.00 640,00
Saralee 32.00 30,00
Schlumberger 47,00 47,50
Sears Roebuck -^ 38.50 38.00

Sony (yen) 36,70 36,80
Southw. Bell 59,30 57.20
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 38,00 38.00
Texaco 55.80 56.40
Texas Instr. 36,30 35,80
TheCoastalC. 30.70 31.00
TIP Eur 1,78 1,78
Toshiba Corp. 1220.00 1220,00
Union Carbide 24.25
Union Pacific 77,50 77,00
Unisys 15.40 15,50
USX Corp 36.30 36,00
US West 75.70 74,60
Warner Lamb. 116.90
Westinghouse 73.30 73.10
Woolworth 64.10 63,25
Xerox Corp. 57.20 56,80

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46.00 48.00
Am Home Prod. 198.00
ATT Nedam 85.00 85,00
ASARCO Ine. 68,50
Atl. Richf. 201.00 201.50
Boeing Corp. 115,00 115,00 dCan Pacific 40,00 39,80
Chevron Corp. 1*30,00
Chrysler . 37.50 37,00
Citicorp. 50,00 50,00
Colgate-Palm. 117.00 118.00
Control Data 29.00 29.00
Dow Chemieal 131.00 131.00
Eastman Kodak 82.00 80.50Exxon Corp. 91.00 91,00
Fluor Corp. 66,00
Gen. Electric 120.00 121,00
Gen. Motors 82,50 83,00
Gillette 89,00 89,00d
Goodyear 84.00 83.00
Inco. 45.00
IB.M. 181.00 182,00
Int. Flavors 131,50
ITT Corp. 119.00
Kioger 27.00 27,00
Lockheed 75,00 75,00
Merck & Co. 146.00 146,00
Mmn. Min. 155,00 155.00
Pepsi Co. 115,00 114.00
Philip Morris C. 77,00 77.00
Phill. Petr. 45,00 45.00
Polaroid 81,00 80,00
Procter & G.
Quaker Oats 105,00 104.00
Schlumberger 88,00 89,00
Sears Roebuck 72.00 72,00
Shell Canada 66.00 66,00
Tandy Corp. 70.00 71,00
Texas Instr. 67.00 65.50
Union Pacific 147,00 146,00
Unisys Corp 36.00 34.00
USX Corp 67.00 67.00
Varity Curp 3,15
Westinghouse 138,00 138.00
Woolworth 119.00 118.00
Xerox Corp. 100.00 99,00
Euro-obligaties & conv.
10'/,Aegon 85 101,75 101,75
Aegon warr 11,90 12,00

10' 2 ABN 87 95.10 95,10
13Amev 85 96.75 97.00
10Amev85 103.00 103,00
11Amev 86 95.00 95.00
14'iAmro87 100.00
10'2 Amro 86 95.50 95.50
10 Amro 87 94.00 94.00
F.4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 22.20 21.20
Amro zw 86 73.50 73,50
9BMH ecu 85-92 96.00 96,00
7 BMH 87 96,00 96.00
IOHEEG-ecu 84 100.75 100,75
*'4ElB.ecuBs 98.10 98.00
12'2 HIAirl.F 95.00 95.00
12 NlBlB) 85-90 100.00 100.00
II'iNGUB3 101.20 101.20
10 NGU 83 100.00 100.00
2'...NM8 Pb.B6 85.00 85.20
NMB Postb.war. 80.00 79.80
B^4 Phil. 86 100,00 100.00
63 4 PhilB3 98.50 98.50
11Rabo 83 102.00 102,10
9 Rabo 85 99.40 99.40
7 Rabo 84 101.00 100,00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.10 5.20
Bredero aand. 28.00 28.00
Bredero eert. 27.20 26.30

.11 Bredero 23.00 22,80
LTVCorp. 1,30 2,30
5 N'ederh. 68-78 22.50 22.50
RSV. eert 1.06 1,03
7'« RSV 69 86.00 f 86.00b
Parallelmarkt
Alanhen 29.00 29.20
Berghuizer 45.50 45,30
BesouwVanc. 51.00 51.20
CBI Barin Oc.yen 2080.00 2090.00
Comm.Obl.F.l 100.50 100.60
Comm.Obl.F.2 100.20 100.20
Comm.Obl.F.3 100.70 100,70
De Drie Electr 37.40 37.20
Dico Intern. 119.80 124.00
DOCdata 20.20 20.20
Ehco-KLM Kl. 38,50 38.60
E&L Belegg. 1 78.00 77.70
E&L Belegg.2 76.50 76.40
E&L Belegg 3 77.40 77.30
Free Rec.Sh. 32.30 32.00
Geld.Pap.c. 73.30 73.50
Gouda Vuurv c 99.00 99.30
Groenendijk 37.80 38.50
Grontmij c. 205.00 210,00
HCA Holding 48.30 48.40
Hes Beheer 219.00 225.00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3.70 3.70
Interview Eur. 8.40 8.80
Inv. Mij Ned. 55.80 55.80
Kuehne+Heitz 50.80 50.60
LCIComp.Gr. 79.80 81.50
Melle 307.00 305.00
Nedschroef 129.90 130.50
Neways Elec. . 10.20 10.30
NOG Belionds 32.10 32.00

pan pacific 10,90 10.90
Pie Med. 10.80 10.80
Poolgarant 9,90 9.90
Simac Tech 19,00 18,70
Shgro Beh. 50,00 50.20
VerkadeKon. 268.50 268.50
VHS Onr. Goed 17.60 17.60
Weweler 106,40 106,10

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k.

aegn c apr 115,00 514 5,80 7,00
aegn c apr 120,00 289 3.50 3,90
akzo c jan 140,00 276 0.70 0,70
amev c jan 60,00 300 2,80 2,70
dsm c jan 115.00 403 4.10 5,80
dsm c jan 120.00 1069 1.00 1.60
dsm c jan 130.00 289 0.10 o,loa
dsm c apr 115.00 278 7.80 9.50
dsm c apr 120.00 436 4,70 6,00
dsm c apr 125,00 610 2.50 3,20
dsm p ian 120,00 348 1.70 a 1.00
dsm p apr 115,00 384 5.40 4,30
dsm p apr 120.00 465 8.20 7.10
els c jan 80.00 415 2.80 4,00
els c jan 85.00 459 0,50 0.90
els c apr 85,00 331 2,80 3,70
coc c jan 290.00 993 9.50 10.50
coc c jan 300.00 439 2.30 2.90
coc c feb 290,00 1033 13.50 14,20
coc c feb 295.00 484 10.00 11.00
coc c mrt 315.00 270 4.00 4.00
gist c jan 30,00 447 0,70 0,40
hoog c jan 80.00 487 1,30 1.00
hoog c jan 85,00 329 0,30 0.10
hoog c apr 85.00 389 3.80 3,20
hoog c apr 90,00 484 2.20 2.10
hoog p apr 75,00 469 2,80 2,90
kim c jan 47,50 327 0,50 0,80
kim c jul 50.00 375 3.40 3.60
natn c jan 70,00 359 4,80 5,10
natn c jan 75.00 718 0.80 0,90
natn c apr 75.00 392 4,00 4,10
natn c apr 80,00 542 1,70 1.80
natn p apr 70,00 551 1.30 1.20
obl c feb 92,50 300 0,40 a 0,40
phil c jan 45,00 983 1,50 1.50
phil c jan 47.50 322 0.40 0.30
phil c apr 47.50 310 2.50 2.40
phil c apr 50.00 437 1.50 1,60
phil c okt 55,00 1125 4.50 4.60
phil p jan 45.00 913 0.30 0.30
phil p apr 47.50 321 3.70 3,50
olie c jan 140.00 376 4,00 4.00e
olie c jan 145.00 455 1.10 1,20
ohe c apr 150.00 417 3.30 3,70
olie p jan 130.00 379 o.loa 0.10
unil c jan 160.00 301 1.30 1.40
umi c apr 160,00 543 6.50 7.00
voc c apr 35,00 274 2,60 2.60

a=laten g=bieden+e«-di».
b=bitden k=laten+u-<li».
c=e«-claim k=gedaan+b
d ei-dividend Ugedaan + g
e=gedaan t bieden rt=slotkoers vorige dag
i=gedaan-Haten tb=tlotkoers gisteren

'Oort' pakt
zelfstandigen

met lage winst

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Vooral zelfstandigen met lage
h,W worden getroffen door de belasting-
ervorming volgens de voorstellen-Oort die

Dit wn^ang van l Januari ziJn doorgevoerd.
dri*» Ult een overzicnt dat minister An-mit S*en (economische zaken), na overleg'ei staatssecretaris Van Amelsvoort (finan-
i' „n); aan de Kamer heeft gezonden. Daarbij
w!a, 11

en naar het effect dat het beperken ofwegvallen van aftrekposten heeft op de inko-mens van zelfstandigen.

van Qnnrle van een winst voor belastingen
stl i" 000 gulden, blijken vrijwel alle zelf-
«andigen (90 procent) er door 'Oort' op ach-uit^i te gaan- De inkomenseffecten lopen"«een van 511 tot 3649 gulden, afhankelijk

van de hoogte van de aftrekpost en de mate
waarin deze beperkt wordt.
Alleen als het gaat om een aftrekpost van
10.000 gulden die voor ten hoogste met 25
procent wordt verminderd, is er bij de ge-
noemde winst van 30.000 gulden geen nega-

tief inkomenseffect
Zelfstandigen met een winst voor belastin-
gen van 40.000 gulden worden eveneens vrij
hard getroffen. Vooral als het gaat om wat
forsere aftrekposten is het inkomensffect
aanmerkelijk. Het loopt uiteen van 65 tot
7007 gulden. De inkomensachteruitgang treft
66 procent van de betrokken groep.
Bij hogere fiscale winsten neemt de mate
waarin zelfstandigen door de ingrepen van
Oort worden getroffen in het inkomen, af. Als
het gaat om beperkte aftrekposten van enke-
le duizenden guldens is er helemaal geen ne-
gatiefeffect te bespeuren. Over het geheel ge-
nomen zal maar 50 procent van de betrokken
zelfstandigen een negatief inkomenseffect
bemerken.

Research wordt flink opgevoerd

DSM wil steun
Voor onderzoek
, EERLEN - DSM wil dat de overheid meer steun verleunt bij
v °nderzoeksinspanningen van het bedrijf. DSM heeft eind
Vra "**aar biJ mmister Andriessen van Economische Zaken ge-
Ve

aagd om de zogeheten R&D-activiteiten (Research and De-loPment) fiscaal extra aftrekbaar te maken.

CernH-r 'r P- van der Grinten, con-
"Plan ecteur voor strategische
10 "ninS. wijst er op dat in de afge-
lefi y Jareri allerlei steunmaatrege-

r il werk zijn afgeschaft,
sere an^ere kant zijn buitenland-
voo germgen veelroyaler met steun
'ndi °nderzoek van de chemischeustrie. Van der Grinten zegt in
Öar/Kin!frv'ew in het Financiëele

van gisteren dat DSM zon-
genextra steun misschien gedwon-
Unr j2ou worden om in het buiten-
st, °nderzoekscentra op poten te
tetl en-. Overigens ziet Van der Grin-
CelpUlmte om de R&D-afdeling in
kten -°P niet al te lanSe termiJn ten uitgroeien van zon 1400 men-
Paa^

nu tot maximaal 2000 over eenwaarjaar.

Het bedrag dat DSM nu uitgeeft aan
R&D is gelijkaan 3,5 procent van de
omzet. Met dat percentage ligt DSM
niet aan de kop in de chemische in-
dustrie. Integendeel. Van der Grin-
ten zegt dat 3,5 procent daarom het
minimum is. De komende jaren
moet DSM een hele serie nieuwe
produkten op de markt brengen om
ook over tien jaar nog een goed le-
vensvatbaar bedrijf te zijn. DSM
richt zich trouwens al jaren meer op
hoogwaardige in plaats van 'bulk'-
produkten.

Ingetrokken
Tot afgelopen woensdag eisten de
werkgevers dat de zaterdag een nor-
male werkdag zou worden, de VUT-
leeftijd naar 61 jaar zou worden ver-

hoogd en VUT-uitkering omlaag
zou gaan. Deze voorstellen zijn door
de werkgevers nu ingetrokken, zij
het op voorwaarde dat na 1990 de de
VUT-leeftijd wel op 61 jaar wordt
vastgesteld. Volgens Krul is het on-
begrijpelijk dat de werkgevers de
VUT-uitkering willen verlagen.

De FME heeft ook een nieuw loon-
bod van in totaal 2,35 procent ge-
daan, als de CAO voor 15 maanden
kan worden afgesloten. De Indus-
triebond FNV is in principe niet te-
gen een langere looptijd, maar eist
dan wel een evenredige verhoging
van de lonen. Krul: „Dat betekent
een nieuwe looneis van 5 procent".

Verdubbeling aantal
vliegtuigpassagiers

GENÈVE - De luchtvaartmaat-schappijen verwachten dat tegenhet jaar 2000 het aantal luchtrei-
zigers zal zijn verdubbeld, zoheelt Guenter Eser, algemeen di-recteur van International AirTransport Association (lATA)
bekendgemaakt. In 1980 ver-voerden de luchtvaartmaat-schappijen met elkaar 750 mil-

joen passagiers en in 1989 waren
het al er 1,1 miljard. In 2000 zul-
len het er tussen de 2,2 miljarden
2,5 miljard zijn, aldus Eser.

Volgens Eser zal de grootste uit-
daging zijn het opvangen van de
groei van het aantal passagiers.
De vertragingen die er nu al op
de luchthavens optreden zullen

alleen maar groter worden

Voor de nodige investeringen
om meer ruimte in de lucht te
creëren en de-capaciteit van de
luchthavens uit te breiden is po-
litieke wil nodig, zo meent de
lATA-directeur.

Tussen 1980 en 1990 is het aantal
vliegtuigen gegroeid van 2000 tot
8000. De komende tien jaar zul-
len er naar verwachting 4000
nieuwe vliegtuigen nodig zijn,
waarvan zeventig procent alleen
al om de verwachte groei van het
aantal passagiers op te vangen.

" Bij de Koninklijke
Klokkengieterij Eijsbouts

in Asten is gisteren de
5600 kilo wegende klok
voor de kathedraal van

het beroemde
bedevaartsoord Santiago

de Compestella
gereedgemaakt voor

vervoer naar Spanje. De
klok is een getrouwe

kopie van het uit 1729
stammende orgineel,

rechts op defoto.

economie

Aanbod werkgevers nog niet voldoende

Industriebond FNV
bereidt acties voor

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De Industriebond
FNV gaat onverminderd door met
het voorbereiden van acties in de
metaalindustrie. De werkgevers
hebben nog zeven dagen om tege-
moet te komen aan de CAO-eisen
van de vakbond. Dat zegt landelijk
CAO-coördinator van de Industrie-
bond FNV, Henk Krul.

Volgens Krul zijn woensdag welis-
waar een aantal onaanvaardbare
voorstellen door de werkgevers van
tafel gehaald, maar er is bij voor-
beeld nog lang niet tegemoetgeko-
men aan de looneis van 4 procent
voor 1990. „Er heerst nu een veel te
optimistische sfeer. Als de werkge-
vers de illusie hebben dat we met
dit bod akkoord gaan, dan komen ze
van een koude kermis thuis. Onze
eisenzijn nogveel te mager gehono-
reerd", aldus Krul.

Hypotheekrente
blijft stijgen

AMSTERDAM - Onder invloed van
een doorgaanderentestijging op zo-
wel de geld- als de kapitaalmarkt
gaat de hypotheekrente verder om-
hoog. Donderdag kondigden kort
na elkaar deAmrobank, de NMB, de
Rabobank en de ABN een verho-
ging aan van de tarieven met 0,4
procent, ingaande direct of op zeer
korte termijn. Daarmee gaan som-
mige tarieven, met name die op de
langlopende hypotheken, langzaam
in de richting van de 10 procent.

Nederland kent op dit moment een
omgekeerde rentestructuur, waar-
bij de korte rente hoger is dan de
lange. De stijgingvan de korte rente
wordt vooral veroorzaakt door de
rentestijging in de Bondsrepubliek
Duitsland onder invloed van de
Oost-Europa-euforie, zo wordt in de
geldmarkt gezegd. De hypotheek-
verschaffers worden door de omge-
keerde rentestructuur steeds meer
gedwongen duurder geld te lenen
wat doorwerkt in onder meer de hy
potheektarieven.

Nog geen zicht
op hervatting

overleg bouw-cao
UTRECHT- Er is nog geen zicht op
hervatting van de onderhandelin-
gen over de nieuwe cao voor de
bouwnijverheid (250.000 werkne-
mers). De onenigheid over verdere
arbeidstijdverkorting is nog niet uit
de wereld, zo hebben de Hout- en
bouwbond CNV en de bouwwerk-
gevers donderdag meegedeeld.

Werkgevers en bonden schortten
het overleg een maand geleden op
vanwege onenigheid over de nood-
zaak van verdere atv. Sindsdien
heeft onafhankelijk voorzitter
J.Lammers verschillende keren in-
formeel overlegd met de voorzitters
van de onderhandelingsdelegaties,
maar tot nu toe zonder resultaat.

Zowel de CNV-bond als de werkge-
vers stellen dat het informeel over-
leg geen weken meer kan duren. „Er
moet op een bepaald moment toch
helderheid ontstaan, desnoods over
het feit dat we het oneens blijven",
aldus werkgeversonderhandelaar
C. de Fouw.

beurs en valuta
Goudenzilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver <*p 11-1-1990 om
14 30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt f 25.020-/ 25.520,
vorige f 24.400-/ 24.900, bewerkt ver- |
koop / 27.120. vorige ’ 26.500 laten.
ZILVER: onbewerkt f 290-f 380. vori-
ge f 280-/ 350; bewerkt verkoop ’ 400
laten,vorigel 390 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1.84 1,96
austr.dollar 1,44 1,56
belg.frank (100) 5,21 5,51
canad.dollar ],58 1,69deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 3,01 3,26
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 31,50 34.25grieksedr. (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.dinarUOO) 0.0000 0.0000
noorse kroon (100) 27,60 30,10
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1,18 136'spaanse pes. (100) 1,63 1.79
zweedse kr. (100) 29.30 31.80
zwits.fr. (100) 122.50 127.00

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.89925-1.90175
antill.gulden 1.0485-1,0785 "austr.dollar 1,5025-1.5125 *belg.frank (100) 5,3755-5.3805
canad.dollar 1.63975-1.64225
deense kroon (100) 29,055-29,105"duitse mark (100) 112.825112.875
engelse pond 3.1475-3,1525
franse frank (100) 33,120-33.170'
grieksedr. (100) 1.1560-1.2560'
hongk.dollar (100) 24,2450-24,4950
ierse pond 2,9710-2.9810
ital.lire (10.000) 15.095-15,145
jap.yen(10.000) 130,83-130,93
nwzeel.dollar 1,1525-1,1625,
noorse kroon (100) 29.170-29,220
oostenr.sch. (100) 16.0350-16.0450
saudi ar.ryal (100) 50,6250-50,8750
spaanse pes. (100) 1,7260-1,7360
surin.gulden 1,0465-1.0865
zweedse kr. (100) 30.915-30.965
zwits.frank (100) 125.225-125,275
e.e.u. 2.2870-2.2920

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 200,60 200.90 ,
id excl.kon.olie 196,40 196.60
internationals 202.30 202.30
lokale ondernem. 200,50 20100
id financieel 152,30 152.60
id niet-financ. 248,60 249,10

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100) .
algemeen 261,50261.8U
id excl.kon.olie 244.10 244.40
internationals 273,10 273.20
lokale ondernem. 248.10 248.60
id financieel 198.50 198,90
id niet-financ. 297,10 297.70
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 118.30 118.70
intemation 118,00 117.80
lokaal 118.40 118.80
fïn.instell 112.00 112.20
alg. banken 108,80 108.70
verzekering 115,90 116.40
niet-financ 120,30 120.80
industrie 119,30 119.40
transpopsl 128.80 130.60

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeerkwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):

Akzo 137,50-137.80(137,80)
Kon. Olie 142,00-143.00 (143,00)
Philips 45.90-46,20 (46,10)
Unilever 159.00-159,30(159,00)
KLM 47.70 (47.70)

NEWYORKDowJones
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 2764.93 1166.43 225.60 1028.02
Hoogst 2783.28 1174.08 227 36 1035.01
Laagst 2748.29 1155.94 224 03 1020.82
Slot 2760.67 1165.72 225.67 1027.00
veriies +1003 +142 +101 +316
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Mercedes-specialist
Door eigen import:
steeds wisselende voorraad nieuwe en
demonstratieauto's van 190-560 SEL tegen
concurrerende prijzen.

300 SE: autom., rookzilvermet.. ABS, airco., velours
bekl., elektr. stoelen enz. 1e eig.. bw|. 1986.
300 D: autom. '86. zilvermet., lederen bekl. enz.
250 TD: (Combi) rookzilvermet., schuifd.. getint glas
enz. 1986.
260 E: autom., blauw/zwartmet., airco., div. extra's.
30.000 km, bwj. 1988.
260 E: zilvermet., ww-glas, centr. vergr., lichtmet.
wielen, r.-spiegel, radiocass., etc, 57.000 km, bwj.
1986.
230 E: zilvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's.
65.000 km, bw|. 1987
230 E: autom., bl.zwartmet., elektr. schuit-'kanteld..
ABS enz., bwj. 1986.
230 E: donkerblauw, div. extra's, 1985.
200 T (combi): geel kenteken, blauw/zwartmet., sport-
velg., ww-glas, diverse extra's, 60.000 km. bwj.
1987
200 D: blauw/zwartmet.. div extra's, 69.000 km,
1987.
200 D: d.blauw, ww-glas, centr. vergr., bwj. 1987,
129.000 km.
190 D: roodmet., ww-glas, centr. vergr., r.-spiegel,
alarm, buitentemp mtr., 70 000 km. bw|. 1986.
190D: okt. 1987, wit, ww-glas, centr. vergr. enz.,
70.000 km.
190 D: barolorood, ww-glas, centr.vergr., r.-spiegel,
bwj. 1986.
190 E: Autom blauw-zwartmet., zeer veel extra's,
35.000 km 1987. I
230 GE: Geep), autom., groen, alle extra's, bwj.
1983. I
240 TD: (Van) blauw, leeig. 1985. Ë

Langheckweg 32-40 Kerkrade *'»> M
(industrieterrein Dentgenbach) 045-452570

ij

RENAULTTOP
OCCASION

1 RENAULT I
4TL '84
STL '83
SGTL '84
9TL '87
9GTL '82/'B4/'B7
11 TL '86
11 GTL '86
11 AUTOM '86
21 RX '86
21 Ti sport uitv '88
25TS '85

Bestelwagen Renault Traffic '82

ANDERE MERKEN
Citroen Visa 1.1 RE '87
FiatUno4s '83
FiatUno6oS '88
Fiat Regata 85 S quartso '87
Ford Fiesta 1.1 CL '88
Ford Escort 1.3 CL '86
Ford Escort 1.6CL 86
Hyundai Pony 1400 GLS '85
Mazda323 .86
Mitsubishi Colt 1500GLX '86
Nissan Blue Bird 2.0 LX lpg '87
Skodal3oo '87
Toyota Starlett 1.3DX aut '85
Volvo34oDL '84
Volvo 340 DL 1700cc '87
VWGoIfCL '85
VW Golf I.Bi avance '88
1 jaar garantie in heel Europa;
mits niet ouder dan 5 jaar.

024274

J% Renault Kerres

Kerkrade, Dom. Mijnstr. 25. Te1.045-452424
dealer voor Kerkrade, Landgraaf en omstreken.

mm £Jb**a\. * m*^

...
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Mitsubishi Colt GL, 5-drs., blauw nov. 1985
Mitsubishi Colt 1200, wit t 1986
Mitsubishi Colt 1200, blauw sept. 1986
Mitsubishi Colt 1200, rood 1988
Mitsubishi Colt 1500 GLX, wit 1986-1988
MitsubishiLancer Wagon 1500 GL 1986
MitsubishiLancer 1200, wit 1987
MitsubishiLancer 1500 GLX, beige 1988
MitsubishiLancer 1800 GLD, roodmet 1984
MitsubishiLancer 1800 GLD, blauw 1987
Mitsubishi Galant 1600 GLX '84-'B5-'B6-'B7
Mitsubishi Galant 1800 GLD 1985-1986
Mitsubishi Galant 2000 GLS, wit 1985
Mitsubishi Sapporo 2000 GSR, blauw nov. 1981
Honda Civic 1400 GL sedan, wit meil9BB
Mini 1000, zwart maartl9BB
Ford Escort, rood 1980
Peugeot 205 XE 1.1, rood juli1987
Renault 5 TL, rood 1982
Suzuki Swift 1300GLX maartl9BB
Toyota Carina 2 1.6 DX, wit aug. 1985
Subaru JustyGL, rood mei 1987
Datsun Cherry 1200 HB, beige sept. 1980
Ford Taunus 1.6L aug. 1982
Mazda 626 sedan 1.6 wit juni 1986

?70?9

I 'NIVECO KIPPER
STRIJKT ZN VLAG

NOOIT.
J 3
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Bouwvoertuigen hebben een zwaar leven.
Maar modder,stuifzand en steilehellingenkrijgen de Iveco
kippers nietklein.

Er is een ruime keuze: Frontstuur- en tor-
pedocabine. Watergekoelde en luchtgekoelde motoren
vanl6o pk tot 360 pk. Totaalgewichten van 16,5tot
34 ton.Aandrijvingen als 4 x 4, 6 x 4, 6 x 6 en 8 x 4.

Voor iedere vervoerïtaak in de bouw is er een
Iveco op maat.

rADATC A.P.K. KEURINGSTATION
V7MKAvf C TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

SEBREGTSaCO
Lindelaufer Gewande 8, 6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888 / Fax: 045-751120
Postgiro: 2848077 / Rabo Bank: 124116477

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE).

Rijksweg Noord 19, Echt
tel. 04754-2453

50 tot 70 stuks voorradig
«97 GEOPEND:

ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE

I SI *^ur*9en Autocentrum
' Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

HEERLEN KERKRADE
Hoek Schelsberg-Huisbergstr. Langheckweg 36-40, ind.terr. Dentgenbach

Tel. 045-723500 Tel. 045-452570

Nissan Bluebird 2.0 lx 4d, 86, petroi Diverse gebruikte NissansNissan Cherry 1.5 GL, 85, wit a
Nissan Micra 1.0 dx, 5-*B7, rood Micra, Sunny, Bluebird en
Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-qriis i i
Nissan stanza 1.6 sgl, *85, groen andere merken in
Nissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., '87, d.grijsmet. nriiqklfl^Pn \/a f RRHnNissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., '87, d.grijs r" 'J^'a^en Vd. ’ DOUU,—
Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs., '87, zilver
Nissan Prairie 1.8 SGL, '85, bl. two tone EXCLUSIEVE AUTO'SNissan Wagon 1.5 HB, 6-'B6, wit
AMncorr ueDvcu Audi 10° CD autom., blauwmet., '85ANDERE MERKEN C|lroën Bx QT| 16 v roo(j

,g 7
Ford Escort 1.6 diesel, '85, beigemet. Mitsubishi Pajero WSgon, blauwmet '85
Hyundai Pony 1.5 L, 7-'B7, wit Porsche 911 SC coupé, rood, '79Mazda 626 2.0 sedan, '87, groenmet. . Renault 21 turbo wit '88Mitsub. Starion 2.0 turbo, '83, beigemet. vw Go.f GTD or'ilsmet .87Opel Kadett 1.2 N, 5-drs., 5 sp., '87, donkerblauw N^san 3tM ZX ! SfiOpel Kadett 1.2 SC. 3-drs., '87, wit *"ssan lW ZX'Zllver' 86
Renault 21 GTS sport, 8-*B9, blauwmet Nlssan Sllvia 1 8 turbo'zwart' '87
Subaru- Mini Jumbo, '83, beigemet. Nissan Patrol turbo diesel, zilvermet., '87
Toyota Starlet 1.3 DX aut., '85, zilver Honda Prelude 2.0 autom., goudmet., '85 I
Volvo 340 1.7, 5-drs., '86, petrol I Mazda 626 GLX diesel, blauwmet., '88 /

27011 lAr

m 17^71 1 [Z^rf^Y \wmmmwmmmmmwmmmmmwmmmm+^^
.^■MMÉ^É^^ __ J

PC Veneken Sittard Veneken Beek vé

ni Audi 8018Nnijlgroen 1988 Audi 801.6 LPG blauw 1988 L*
PtJ Audi 8018Swit 1988 Lada 1500 GL Stationcar beige 1987 ft
WA Audi 801600 grijsmet 1984 Audi 801.6CE blauwmet 1986 fc
t?5Audi 801600 blauwmet 1985 Opel Kadett GLS 1.3zilver 1985 HL
□I Fiat Regata 70 ES rood 1984 Ford Escortl.l Laser 5-b. zilver 1986 Lr
rm Fiat Uno 45 blauw 1985 Peugeot 205 XE 13.000km beige 1987 Hl
PQ Ford Sierra 2.0 wit 1986 Passat Avance Comfort I.Bi 5-drs. groenmet 1987 fc
LH Mitsubishi Lancer GL 1.2 roodmet 1984 Golf GTD wit 1986 IL
Ol Opel Ascona 1.6 S goudmet 1985 Porsche 924 S autom. roodmet 1986 Ln
|JB Opel Kadett 1,2 S groenmet 1983 Golf GTI 16Vzwartmet 1988 lfPU Opel Kadett 1.3 GL grijs 1986 Golf GTll.Bwit 1987 Wi,
■H Opel Kadett 1.3 S wit 1987 Audi 100cc 2.3 E autom. roodmet 1985 |L
Lq Peugeot 205 GT zwart 1985 Toyota Starlet 1.3 575 pk wit 1987 Ln
□É Peugeot 205 XE wit rood 1986,1987 Passat 16005-drs. zwartmet 1988 Hfl
Wm VW JettaCL 1.8 groenmet 1987 Renault R5TL blauw 1987 Mjj'
IC VW JettaC 1.6blauw 1985 Opel Ascona 20 S groen 1981 pC,
■O VW JettaC 1.3wit 1985 Passat5-drs. 1600cc roodmet 1980 jW
ffl VW JettaC 1.3roodmet. 4-drs 1988 FiatUno4swit 1987 flfmm VW Golf Cl3 goudmet 1984 Opel Kadett Sedan 1.3 zilver 1987 Wi
ftj VW Golf Cl3rood/blauwmet 1987 Audi 100 2.3Ecc blauwmet 1988 ||C■H VW Golf CL 1.6 blauwmet 1986 Opel Kadett 1.2 S groen 1983 grtJ^ VWPassat GL 1.8 blauwmet 1984 Golf Miljonair 1.6 blauwmet.... 1989 f\
Ml VWPolo 3-drs. wit 1985,1988 BMW 316 4-drs. wit 1986 Wd
nJ VWPolo Coupé rood 1984 Golf 1800i4-drs. groenmet .1986 KjI NO Volvo34owit 1985 Audi 200 Turbo autom. grijsmet 1984 Lyffl Volvo 340 DL autom. rood 1988 Golf Polo Jettavanaf 1983t/m 1989 Ln
<M Volvo 343 0L autom 1982 Diverse motoren en uitvoeringen 79 stuks MP

S Auto Veneken b.v. ffi
PIJ „Occasionkelder" „Occasionscentrum" Wé
■Q Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 ■UM 6132 CN Sittard 6191 EE Beek Lfl
r/Ê Tel. 04490-15777 Tel. 04490-72882 Pf

Ford Sierra sedan 2.0, 27.000km ...'BB
Ford Sierra 2.0, 5-drs., 40.000km '87
Ford Sierra 2.0, 5-drs., 70.000 km '87
Ford Sierra 2.0 sedan, 11.000km '89
Ford Sierra 2.0 CL sedan, 43.000km '89
Ford Sierra 2.0 CL sedan, 20.000km '88
Ford Fiesta Finesse 1100, 12.000km '89
Ford Escort 1600 i, 65.000km '87
Ford Orion 1600, 53.000 km '87
Ford Escort 1300, 15.000km '89
Honda Integra 1.5 luxe autom., 40.000km '88
Citroen BK 14 RE, 50.000km '87

#27019auto's met 100% garantie

Hamstraat 70, Kerkrade, 045-423030

mmM lil Smeets is de enige officiële Mercedes-Benz dealer die
de Mercedes filosofie duidelijk waarmaakt:

Das Beste komt tot uiting in ieder aspect van de organisatie-
Ü Wr x mw

WË WPm m% Smeets staatklaar voor u en uw Mercedes-Benz.

i Met originele onderdelen.
li JÊ^ Met hooggekwalificeerd fabrieksgeschoold personeel- j
Ifll mT w Met nieuwe en gebruikte auto's met echte kilometer

iÉfc^%É^l% \Jk Wk mi HÉb standen en echte bouwjaren.

W«e|: \\ .^f^^Sy ij **M- Ilv t.l* !» ÏJV 1 l^. t It. (I It. I

I^H^^^^SEl^UyS^^ Smeets Mercedes-Benz B.V.

pHuHT^Bli Akersteenweg 10, 622 7AA Maastricht, Telefoon 043 - 0132 00
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Golf van nieuwe
ïnodellen in Brussel
trnHeerste aanzet van nieuwe in-"acuties is de Brusselse Auto-a on, die van 18 tot en met 28 ja-
j^an 1990 wordt gehouden. Hier

te Ken- handvol wereldprimeurs
(^, "eidchtigen, alsmede een aan-
rneu opese en landelyke pri-

£LFA ROMEO komt in Brussel
Wo nn totaal nieuwe 33. Deze
rria h voorgesteld met een gam-
luf °°xer-motoren met als abso-var? ,pPer een 16-klepper versie
ker-, liter met 14° Pk- °Pmer-
met J» is dat de Pininfarina-look
ser r °nde vormen van de 164-

-le is overgenomen. Ook de
al'onstrueuze SZ, de 1000 serie is

uitverkocht, is aanwezig.Later
Ve nar Volgt de 164 Quadrif°glio
rin ' een 24-kleppen uitvoe-
v'"g van de 164 met 230 pk. Te-
7cs wordt er een facelift voor de,:> verwacht.
van"v verhoogt de motorinhoud
sat 'lnaar 2,3 liter met kataly-
ne'°9 eYens komt er een 'scho-
nk r\ ter uitvoering met 170
sir,' °ok de verlengde V8limou-
Qn Vs er te zien- alsmede de 2004Uattro met 20-kleppen motor.

nip vraagt aandacht voor deeuwe super-Coupé, de 850 i.
de^.|Pektakulair zijn de M5en
het maar de nieuwe 518iis
Wn *!.nstaPmodel in de 5-serie ge-
Oort n' vanwege het plan
ÖMw een juiste beslissing van

Sn heeft natuurlijk haar
JaaC'esvolle XM'de'Auto van het
0qi

r " Echter in Brussel staan
rin Primeur de diesel-uitvoe-
fgen van de KM. Ook in Brus-
laa 's de Bx D 4x4, de vierwie-j n̂gedreven BK. later in het
Se

r volgt de nieuwe middenklas-
ser' t-e terwijl de tweede ge-atie van deAX nog een jaartje

°et wachten.

Van 'Drengt een speciale versie
<Ch Panda- de Tacchini. Aan-
een 's er voor de nieuwe Uno-Ijneratie terwijl deTipo 16V, de
Ti!} n?e'ecta en een sportieve

Po TD echt nieuw zijn.

Snj neeft wereldnieuws. In
Scn "^ komt de langverwachte
lev klO met koffer- °eze wordt
Uit, aar mdc reeds bekende

Naast de Ford
vier RS Cosw°rth 4x4, met
de komt ook

uflaa|n Capri weer tot leven in
Pon waar met Mazda-com-
bn, enten een cabrio wordt ge-duwd.

de brengt de Concerto op
torrf arkt met M en 1,6 liter mo-
lob levering bij de dealer zal
ten e*** even °P zien laten wach-
ten de NSX is er te zien'gen* Van worden pas eind vol-
°ok ri

jaar 5000 stuks *§ebouwd-
l99n 5-cylinder Accord zou inu °P de markt komen.

IotPAlotPA heeft veel nieuws. De Car-
a.a n

's een Samara, aangepast
van a West-Europese wensen
de „itf automobilist. De RSi en
W 10 zi Jn prototypes, die als
rj aa . Publiek positief oordeelt,
ter"l:*erkelijk op niet te lange
tiQ "IJn in produktie worden ge-
staaten- Voor een later tijdstip
een c r ook de introduktie van
lij st kamara met koffer op de

LANCIA introduceert de VlO Se-
lectronic en de Dedra. In een la-
ter stadium komt de Dedra met
andere motoren en vierwielaan-
drijving.

NISSAN heeft enkele speciale
uitvoeringen. De Super-S versie
van de Micra en de Astro op Sun-
ny- en Bluebird basis. Naast de
groep C-racer en het BOGA-pro-
totype zal vooral de 300 ZX, van-
af de zomer lverbaar, de show
stelen.

OPEL heeft naast deVeetra 16V
en de 24-kleppen uitvoering van
de Omega en de Senator natuur-
lijk alle aandacht voor de Cali-
bra. Deze nieuwe sportwagen
wordt vanaf oktober 1990 lver-
baar. Ook de Lotus Omega zal de
aandacht van het gebodene aflei-
den.

RENAULT brengt de 19 Chama-
de, die al in Nederland leverbaar
is. Nieuw zijn de 5-deurs uitvoe-
ringen van de 21 en de 25 TXi. De
25 Wall Street is een luxe aange-
klede versie. Renault gaat ook in
de aanval met de Turbo's en
GTl's met de 19 16-klepper. Deze
is vanaf april met 140 pk. lever-
baar.

TOYOTA heeft een wereldpri-
meur met de vernieuwde Starlet
die in Brussel wordt onthuld.
Ook de nieuwe Celica-serie en de
terreinwagen, de 4-Runner,
treedt voor het voetlicht in Brus-
sel.

VOLKSWAGEN toont de Golf
Country met vierwielaandrij-
ving, de GolfRally is wel present
maar reeds uitverkocht. Verder
aandacht voor de 4-traps auto-
maat van de Passat en de 1,9 liter
dieseluitvoering.

VOLVO presenteert de 460 die
reeds in de Nederlandse media
bekend werd gemaakt, de 780
wordt voorzien van de 200-pk.
motor.

" De Lancia Dedra, die in Brussel zal worden getoond

auto

Voor autobranche wordt 1990 boeiend jaar

Autoverkopen blijven dit
jaar op niveau 1988

Nederland telt momenteel 455 personenauto's per duizendnwoners. Landelijk zijn de autoverkopen gelijkgebleven.
*en opzichte van 1988, toen de automarkt metruim twintig
Procent terugliep, kan 1989 met een gelijkluidende eindcij-er worden afgesloten. De autobranche is inmiddels nood-
ydend. Een auto-dealer kan met moeite een rendementvan twee procent realiseren.

Er mt-' zyn natuurlijk garages die
Pr-kf rendement hebben, ook
penter velen die onder de nullijn
"aianceren. De totale autoverko-
« , ln Europa maakten wel een
dXTe stiJ*§ing d°or. met gemid-«eu vier procent. Het VAG-con-

met Volkswagen-Audi-
eat, nam ongeveer vijftien pro-

rPu an de verkopen voor zijn
Pi^ning' °P een tweede plaats
eindigde het PSA-concern waar-
Het TUegot en Citroen behoren.

e* Japanse marktaandeel nam
jneteén procent af.

ontlopen de cijfers■«Kaar niet veel. De markt trok
On ,°Pzichte van 1988 iets aan.Pel bleef de grootste en kon, in
egenstelling tot vorig jaar, zich

Le' dezelfde verkoopcijfers
andnaven. Zoals gewoonlijk

'eernt ook nu deKadett weer de
t, J*e plaats in- De Toyota Corol-'a. Ford Escort en de VW Golfechten in de top dertig om de
weede plaats. Van de laatste

twee zal er binnen niet afzienba-
re tijd een nieuw model worden
geïntroduceerd.
Ford neemt bij de automerken
de tweede plaats in vóór Volks-
wagen-Audi. Alfa Romeo zit,
mede vanwege de succesvolle
164-serie, geweldig in de lift ter-
wijl de 'kroonmerken' BMW en
Mercedes sterke teruggang ver-
toonden. BMW en Mercedes
moesten over de eerste 9 maan-
den in 1989 al een omzetverlies
aan eenheden van circa tien pro-
cent boeken. De Japanse merken
konden zich moeilijk handha-
ven. Over de gehele lijn moest
omzetverlies aan eenheden wor-
den geboekt. Opmerkelijk was
dat Lada zijn verkoopcijfers kon
handhaven en zelfs een kleine
vijf procent kon groeien.
Autojaar 1990 wordt erg boeiend.
Er staat nogal watte gebeuren op
technisch, milieu- en fiscaal ge-
bied. ■flor schilte

'Knijper' voor autogordel
blijkt levensgevaarlijk

De fraaie knijpers voor
autogordels, die sommige
zogeheten 'autoshops' ver-
kopen, zijn levensgevaar-
lijk. Zij schakelen de wer-
king van de veiligheidsrie-
men uit. Dit zeggen L. Vis-
ser en C. Heemskerk, hoofd
respectievelijk bedrijfslei-
der van de testafdeling voor
autogordels en ander mate-
riaal van het Instituut voor
Wegtransportmiddelen (IW)
van TNO in Delft, in een ge-
sprek met het ANP.

De onderzoekers spreken van
een 'veredelde wasknijper', die is
bedoeld om de automobilist een
beetje 'lucht' te geven, als hij in
zijn gordel zit. „Er zijn kennelijk
mensen die hetvervelend vinden
de veiligheidsriem strak om hun
lichaam te hebben.Daarom heeft
de industrie een eenvoudig mid-
del bedacht om de gordel op eni-
ge afstand te houden," aldus Vis-
ser. Mensen dieeen dergelijk ar-
tikel gebruiken, spelen volgens
hem met hun leven, omdat de
gordel die door een knijper
wordt vastgehouden bij een bot-
sing niet meer de beschermende

werking heeft waarvoor hij is be-
doeld.

Een ander gevaar, waar Visser en
Heemskerk voor waarschuwen,
is het niet vervangen van auto-
gordels na een ongeluk. Als een
auto na een botsing nog gerepa-
reerd kan worden, is het volgens
hen absoluut noodzakelijk er
nieuwe veiligheidsriemen in aan
te brengen. Bij een botsing gaat
namelijk de rek uit de banden, zo
lichten zij toe.

In de meeste gevallen worden de
veiligheidsriemen na een onge-
luk niet vervangen, omdat men
het idee heeft dat ze nog goed
zijn. Bovendien zijn de verzeke-
ringsmaatschappijen lang niet
altijd bereid nieuwe gordels te
vergoeden, hetgeen de TNO-me-
dewerkers een slechte zaak vin-
den. Men vergroot daardoor het
risico op ernstige verwondingen
bij een eventuele volgende bot-
sing, (wv)

Automobilisten lopen ook ge-
vaar als zij erg slordigmet de gor-
dels omgaan. „Dikwijls zie je dat
de riemen tussen de deur van de
auto gekneld zitten. Daardoor
verliezen de banden hun oor-
spronkelijke eigenschappen

waardoor ze de inzittende kun-
nen beschermen tegen ernstige
verwondingen," aldus Heems-
kerk. Hij is van mening dat men
er meer op zou moeten toezien
dat autogordels in goede staat
blijven en dat ze zonodig vervan-
gen worden. Dat is vooral nodig
wanneer men met tweedehands
of oudere voertuigen te maken
heeft.

Een autogordel van goedekwali-
teit, die in goede conditie ver-
keert, achten de TNO-onderzoe-
kers van groot belang voor de
veiligheid van de inzittenden.
Uit proeven in Delft is gebleken
dat bij een botsing met een snel-
heid van 50 kilometer per uur te-
gen een muur in het centraal ge-
deeltevan de gordel, namelijk bij
de sluiting, een druk ontstaat
van 1.600 tot 1.800 kilogram. Bij
de schouder is de druk 900 tot
1.100 kg. De druk in het heupge-
deelte bij de deur van de auto
kan oplopen tot 800 a 1.000 kilo.
„Dit moet allemaal door de rie-
men worden opgevangen. U
kunt zich dus voorstellen dateen
goede riem van het grootste be-
lang is," zegt het hoofd van de af-
deling.

Met ruim 200 klanten over de ge-
hele wereld en een omzet van 7
miljoen gulden per jaar is het
keuringsinstituut van TNO de
laatste jaren uitgegroeid tot de
grootste onderneming op dit ge-
bied in Europa. De instelling
controleert de kwaliteitvan meer
dan 20 miljoen autogordels per
jaar. Een groot deel daarvan
komt van fabrikanten in Europa.
Daarnaast test TNO alle veilig-
heidsriemen uit Japan, de Sov-
jetunie en Maleisië. Binnenkort
vertrek Visser naar Korea om te
praten over de keuring van de
autogordels die in dit land wor-
den geproduceerd.

Tijdens de zware testen die in
Delft worden uitgevoerd, blijkt 8
tot 9 procent niet te voldoen aan
de strenge eisen die in Europa en
enkele andere geïndustrialiseer-
de landen worden gesteld. „Dit
betekent overigens niet dat de af-
gekeurde gordels waardeloos
zijn. We streven echter naar de
hoogste kwaliteit," aldus het
hoofd van de keuringsafdeling
die over ongeveer vijftien goed
opgeleide en getrainde mede-
werkers en de modernste testap-
paratuur beschikt. „Goedkoop
zijn we niet, maar we leveren de
hoogste kwaliteit," zegt Visser
die zich met zijn instituut goed
weet te handhaventussen enkele
andere concurrerende keurings-
instellingen voor autogordels in
Engeland, Frankrijk en de
Bondsrepubliek Duitsland.

Er is de laatste vijf j;mr enorm
veel verbeterd in de produktie-
technieken van autogordels, vin-
den de TNO-onderzoekers. Toch
zou er nog het een en ander aan
de veiligheidsriemen kunnen
worden, verbeterd. Een van de
mogelijkheden om gordels nog
veiliger te maken, is een verstel-
baar punt aan de deurstijl van de
auto, via welk de band over de
schouder loopt. Op die manier
kan men de autogordel aanpas-
sen aan de schouderhoogte van
de chauffeur of passagier. Het is
volgens Visser en Heemskerk
belangrijk dat de riem goed aan-
sluit. Bij botsingen zou de zoge-
noemde 'pillar loop' automatisch
haar de laagste stand moeten
schieten om de inzittenden de
beste bescherming te geven.

Een systeem, waarbij de riemen
automatisch omgegord worden,
als men gaat zitten en de deur
van de auto dicht doet, is in de
ogenvan de onderzoekers ideaal.

Het enige bezwaar is dat dit
duurder is dan de gebruikelijke
gordels. Toch zouden ze meer
moeten worden aangebracht,
vooral ten behoeve chauffeurs
van bedrijfswagens die regelma-
tig in- en uit moeten stappen. Uit
veiligheid voor hun personeel
zouden bedrijven moeten wor-
den verplicht dit soort voorzie-
ningen te treffen. Ook verzeke-
ringsmaatschappijen zouden dit
volgens de TNO-medewerkers
als voorwaarde kunnen stellen in
de autopolissen.

Het mooiste zou zijn, als de gor-
del kon worden geïntegreerd in
de stoel. „Dan zit deze altijd
goed," aldus Heemskerk. Dat is
wel iets duurder, omdat dan
nieuwe bevestigingen voor de
stoel op de bodem van de wagen
ontwikkeld moeten worden.

Toch is het iets waarover de in-
dustrie zou moeten nadenken,
vinden de onderzoekers.

Behalve veiligheidsriemen keurt
TNO ook kinderzitjes voor de
auto. Over het algemeen zijn
deze van goede kwaliteit. Het
enige bezwaar dat de beide TNO-
ers hebben, is dat automobielfa-
brikanten bij het ontwerp van de
autostoelen of -banken over het
algemeen weinig of geen reke-
ning houden met de mogelijk-
heid van kinderzitjes.

Tenslotte houdt het instituut
zich bezig met het keuren van
valhelmen, binnen- en buiten^
spiegels, alarminstallaties en rol-
stoelen en het controleren van
uitlaatgassen.

" In het laboratorium voor beproeving van autogordels van TNO in Delft

uitlaatjes
RENAULT heeft van het Fran-
se autoblad TAutomobile Ma-
gazine' een trofee gekregen
voor de Renault Espace. Deze
Franse wagen is benoemd tot
de auto van het decennium.

De Espace kreeg de titel van
het Franse autoblad vanwege
de grote multi-purpose-functie
van de auto. Een ander argu-
ment was het feit dat Renault
met de Espace, na zijn intro-
ductie in 1984, een volledig
nieuwe generatie auto's inluid-
de. Totaal waren er eind okto-
ber 130.000 exemplaren gepro-
duceerd. De produktie, die
enigszins afwijkt van de gang-
bare fabricage door de volledig
uit kunststof opgebouwde car-
rosserie, vindt plaats in twee
fabrieken; in de Alpine-Re-
nault-fabriek in Dieppe en in
de Matra-fabriek in Romoran-
tin.

PONS AUTOMOBIELHAN-
DEL BV, de importeur van VW
en Audi, meldt het volgende
ten aanzien van gladheid.
ledere automobilist weet dat er
stroeve en gladde wegdekken
zijn, en natuurlijk allevariaties
daar tussenin. Dit alles wordt
ook nog beïvloedt door de con-
ditie van het wegdek, al naar
gelang het wegdek droog,
vochtig, of bedekt is met water,
zand klei of sneeuw. De rijsnel-
heid speelt een grote rol.

Voor het bepalen van het con-
tact tussen de banden en het
wegdek, dat zowel voor de mo-
gelijke remweg als voor het
sporen van de auto van beslis-
sende betekenis is, gebruiken
de technici een kengetal dat ze
wrijvingscoëfficiënt noemen.
Dit ligt voor gewone auto's tus-
sen 0 en 1, voor racewagens
kan dit oplopen tot 1,5. Vanaf 0
geteld loopt de wrijving op.
Het proefiel en de diepte van
het profiel spelen hierbij een
grote rol. Uit tests is gebleken
dat hoe natter het wegdek is,
het destemeer belangrijk is om
over een goed profiel en een
goede profieldiepte te kunnen
beschikken.
AUTODELTA brengt een
handbediende choke op de
markt. De grootste problemen
in dit jaargetijde hebben be-
trekking op het starten van de
auto. Tegenwoordig zijn de
meeste auto's uitgerust met
een automatische choke. Al-
hoewel dit comfortabel werkt
kent dit systeem een groot na-
deel. Gedurende de opwarmfa-
se heeft deautomatische choke
een zeer groot brandstofver-
bruik tot gevolg. De uitstoot
van teveel schadelijke stoffen,
vanwege een te hoog toerental
en te rijk brandstofmengsel,
zorgen voor een extra belasting
van het milieu. Aerotechnik,
een van de grootste producen-
ten van choke-units in de we-
reld, heeft dat erkend en pro-
duceert een ombouwset voor
een handbediende uitvoering.

Deze brandstofbesparende en
milieuvriendelijke set, goedge-
keurd door de TÜV, kan door
eenvoudige montage binnen
een half uurtje worden aange-
bracht. Het brandstofverbruik
kan met 10% worden geredu-
ceerd. De ombouwset wordt
geleverd met of zonder elektri-
sche aansluiting voor respek-
tievelijk 117 en 135 gulden.

MITSUBISHI toont het gehele
programma bestelauto's en
lichte trucks op de Bedrijfsau-
to RAI 90. Het varieert van een
L 300 bestelauto, met een laad-
vermogen van 495 kg. voor
koeriersdiensten, tot de Canter
FH 75 Turbo met een laadver-
mogen van bijna 5000 kg. Blik-
vanger op de Mitsubishi-stand
zal zonder twijfel de „Guppy"
zijn. Dit is een studie van Mit-
subishi Motor Corporation
voor een zware bestelauto, be-
stemd voor stadsdistributie.
Het model is voorzien van on-
afhankelijke vering, zeswielbe-
sturing, een monitor aan de
achterzijde, een computer ter-
minal een een PC voor de be-
stuurder. Naast bedrijfswa-
gens heeft Mitsubishi een aan-
tal tot „Van" omgebouwde per-
sonenauto's in het leverings-
pakket: de Colt van, de Space
Wagon in Van-uitvoering en de
Pajero-terreinwagen.

NISSAN gaat in het Engelse
Bedfordshire twee nieuwe ont-
wikkelingscentra vestigen. Er
zullen personenauto's en lichte
vrachtauto's worden ontwor-
pen bestemd voor assemblage
in de fabrieken in het Britse
Sunderland en in Spanje. De
investering vergt f 100 miljoen
en rond '95 moet er een totaal
nieuw 'Engels' model op de
markt komen.
SNELST groeiend is de markt
van de multi-functionele bus-
jes zoals Chrysler, Mazda, Nis-
san, Renault en Mitsubishi die
hebben. Volkswagen en Ford
gaan samen ook een dergelijke
auto produceren in een van
hun Europese vestigingen bui-
ten Duitsland. Binnen vier jaar
moet er jaarlijkseen produktie
van 200.000 stuks bereikt zijn.
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Wij bieden een deel van onze gebruikte auto's
aan nog lager dan de inkoopprijs!

Poetsen moet u ze wel zelf
Maar dit scheelt u dan ook

duizenden guldens

Natuurlijk kunnen wij de auto van uw keuze
voorzien van 3 of 12 maanden garantie

Wees er wel snel bij nu de keuze nog ruim is.

Deze eenmalige aktie geldt van 11 t/m 13 januari

e Va*

l OPEL I

a/Shmühl
Opel Vertragshandler

Original Opelteile
+ Zubehör =
100% Qualitat

Winter-
Komplettrader

Z.8.:
Kadett E

mcl. Mwst.
DM 585,-

Achsmannkette
außen erneuern

Kadett D/E 1.2 B
Ascona C 1.3 N/S
1 Seite DM 64,-

Beide Seiten
DM 108,-

-® Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Schmuhl GmbH & Co. KG

Geilenkirchener Strafle 381
D-5120 Herzogenrath

Telefon: 09.49.2406/6015/16

jgßCORSTENS-aST verschuren
/#s** Helmond koopt
Zat. 13 jan mankananes lichte
kleur 9 popjes alle kleur 5 rode
& roodzalm man 15 popjes 13
kneu- & sijsbast 10 putterbast
27.50 pst.glosters. witte & kui-
ven spec prijs.d.duiven 10
meeuwen 4 zebras 6 park 8
grijze valken 20 witte etc 30
collis 20 ppbrengen: SITTARD
9.30-10.15 putstr 10 HEER-
LEN 1115-12 emmastr 7a
TERBLYT 1-145 rijksw 46
BEEK 2 30-3.15 maastrichterln
7.

%f£*L ■ rOVinClc Bureau Bibliotheek
■Ih&fti I ' L Postbus 5700I^M| LIIT) DUTQ 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

madedeling Inspraak Bodemsaneringsprogramma 1990
Man-so Gedeputeerde Staten van Limburg

maken bekend, dat zij ter uitvoering van arti-
kel 5 van de Interirnwet bodemsanering het
ontwerpvan het bodemsaneringspro-
gramma 1990ter inzage hebben gelegdvanaf
15januari 1990tot 16februari 1990tijdens de
werkuren, en wel: - in het provinciehuis te
Maastricht en - ter secretarievan de ge-
meenten in Limburg. Tot uiterlijk 16februari
1990kan eenieder gemotiveerdebezwaren
tegen het ontwerp schriftelijk inbrengen bij
GedeputeerdeStaten, postbus 5700,6202 MA
Maastricht.

fvrfJl

vaa.
f 25.600-
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De Jetta Elan
Vanaf vandaac
vanaf f25.600,-.

De Jetta Elan is de ideale gezinsauto. Die vanaf vandaag pers voor een betere bescherming tegen parkeerschades. ,
ook nog eens aantrekkelijker geprijsd is: vanaf f25.600,-. dorpelverbredersvoor minderbeschadigingen doorsteenslag

In deze prijsklasse is de Jetta Elan onbetwist de auto Toegegeven, het is niet schokkend, maar de Jetta was^
met de meeste passagiersruimte en de grootste kofferbak eenmaal al 'n auto waar u alles van mag verwachten (zelfs &

(vandaar dus: ideale gezinsauto). Daarnaast is de Elan ook nog dieseluitvoering met katalysator*),
eens goed compleet en lekker comfortabel. Vanaf vandaag vanaf f 25.600,-. U kunt er dus vanuitga311

En, omdat het nu eenmaal 'n Volkswagen is, blijft er niets dat de Jetta Elan vanaf nu extra in de belangstelling staat,

te wensen over als het gaat om prestaties, zuinigheid, betrouw- Zeker als u ook de interessante leasevoordelen en gasmbou^'
baarheid, veiligheid en duurzaamheid. mogelijkheden kent.

Onlangs is de Jetta op een paar puntjes verbeterd. /*"'*wN\ wil % Af* Jl A
Zo kreeg ie bredere banden (185/60) voor 'n nog betere /A-#i)VolkSWQg©n.Wie andetS»

wegligging. Grotere, deels in deautokleur meegespoten, bum- met katalysator

Jetta Elan f25600.- 'Jetta Elan Diesel met katalysator f 32.905,-. (Volkswagen geeft 50% subsidie op de milieudiesetmotor. U betaalt danf 32.410,-.)
Prijzen zijn 'vanaf'-prijzen inclusief BTW exclusief aflevermgskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Pon'sAutomobielhandel BV Postbus 72. 3800 HDAmersfoort Telefoon: 033- 9499 4*^

■
Voor de exploitatie van een gespecialiseerde

bloemenboetiek in een Versland te
Zuid-Limburg vragen wij een

VOORUITSTREVENDE
DYNAMISCHE MAN/VROUW

Zeer goede verdiensten
cq. winstmogelijkheden.

Inlichtingen:
VERSLAND-ONROEREND GOEDB.V.
Tel. 045-229322 (tijdens kantooruren)

■

I rOVinCIC Bureau Bibliotheek
***k 5 I imkiifn Postbuss7oo
[gjtal LI lilDUig 6202 MA Maastricht

tel. 043-897386

madedaling Verordening grondwaterbescherming
M7/1-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van de beschikkingen naar
aanleiding van aanvragen om ontheffing.

Beschikkingen.
Gedeputeerde Staten hebben op 19 decem-
ber 1989aan:
1. H.J.G. Groenen te Lomm, Hanikerweg 74-

-onder voorschriften - ontheffing verleend
van het verbod voor het bouwen van een
rundveestal met mestkelder bij diens be-
drijf aldaar (Bs 54928).

2. F.G.I.J. van Laar te Roosteren, Oevereind
80 - onder voorschriften - ontheffing ver-
leendvan het verbod voor het bouwen van
een ondergrondsemestkelder annex lig-
boxenstal en werktuigenloods aldaar
(Bs 55104).

3. Maatschap J. en H. Houben te Nieuwstadt,
Op de Baan 1a -onder voorschriften -ont-
heffing verleend van het verbod voor het
bouwen van een mestopslagruimte aldaar
(Bs 54893).

4. J.G.H. Roebroekste St. Geertruid, Libeek 1- onder voorschriften - ontheffing verleend
van het verbod voor het bouwen van een
mestopslagruimte aldaar (Bs 55299).

■ 5. A.P.M. Gemeni-Paulisen, Overlotbroeker-
weg 63 te Voerendaal - onder voorschrif-
ten - ontheffing te verlenen van hetverbod
tot het uitbreidenvan haar varkensfokkerij
aldaar (Bs 54964).

6. Maatschap Huntjens, Gasthuis 101 te
Bemelen-onder voorschriften-ontheffing
te verlenenvan het verbod tot hetbouwen
van een loods en een mestopslagruimte
aldaar (Bs 55528).

7. MaatschapAelmans, Colmont 21 te Voe-
rendaal - onder voorschriften -ontheffing
te verlenenvan het verbod tot hetbouwen
van een mestkelder metveestal aldaar
(Bs 54256).

Tervisielegging.
De beschikkingen liggenvanaf 15 januari
1990 ter inzage: a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huizen van Arcen en Velden (ad 1), Susteren
(ad 2en 3), Margraten (ad 4en ad 6) en Voe-
rendaal (ad 5 en ad 7) tijdens de werkuren en
daarbuiten op de aldaar gebruikelijke plaat-
sen en tijden. Tot het eindevan de termijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gen de beschikkingen op de aanvragen.

Beroep.
Tegen het verlenen van degevraagdeonthef-
fingen als bedoeld ingevolge artikel44 van de
Wetalgemene bepalingenmilieuhygiënekan
tot 16februari 1990 beroep worden ingesteld
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen die overeenkomstig artikel
20,21 of22 tweede lid, of28, eerste lid, onder
c.van de Wetalgemenebepalingenmilieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest over-
eenkomstig artikel 20, 21 of22, tweede lid, of
28, eerste lid, onder c. van deWet algemene
bepalingen milieuhygiëne bezwaren in te
brengen. Het beroepschrift moet worden ge-
richt aan en in tweevoud worden gezonden
aan de Raad van State, Afdeling voor de Ge-
schillen van bestuur, Binnenhof 1, 2513AA
's-Gravenhagê.
Voor de indiening van ditberoepschrift is
f 150- griffierecht verschuldigd,te stortenop
girorekening no. 507590 t.n.v. de secretaris
van de Raad van State, onder vermelding
van: "betreft beroep tegen besluit Gedepu-
teerde Staten van Limburg d.d. 19december
1989". Genoemd bedrag zal worden terugbe-
taald als de beroepszaak gunstigvoor de in-
diener afloopt. Degenen die niet in staat is,
genoemd bedrag te betalen kan bij de secre-
tarie van zijn woonplaats een verklaring van
de burgemeester daarvoor vragen en die bij
het beroepschrift voegen, in bepaalde geval-
len wordt in zon situatie een korting van

’ 75,-toegekenddanwei wordt de indiener
geheel vrijgesteld van het betalen van Griffie-
recht.

J/^J^g/j^mta^^mm^m^^/^^mmmmmu^^^^AmmmmLJlÊß^ I OAIHATSU

PAK HET DAIHATSU
II II 1 I BI ll|v I | lp* l f (in(- BJ,!l' I

«** t} Il dubbel voordeel "ZéSf^Jl# VOOR SNELLE BESLISSERS
VOöw.^^^SAv^t.^.^ Gedurende de maand januari 1990 kunt u in de Daihatsu showroom profiteren ... B $IV#ElKl*lll v-n het Duo-Voordeel. Want !e staan e, „atuurlijk allemaal: De Cuore E3SSsïii2ffi£^7/7kV^ «^^rOÜML r?rwM I^l Charade 1000, Charade 1300(4-cilinder), Applause, reroza en de Rocky. (Inclusief een sedan combineert met het gemak van een vijfde deu^T^^ZP^ an" en WD-uitVOeringen). Stuk VOOr Stuk koplopers in betrouwbaarheid en zien van een zuinige 1.6-liter, 4 cilinder, 16kleppen injectie

'■^Fv^ V^i Naast 'net Da^atsu kunt u natuurlijk ook profiteren van onze
-S^fk W v VV.^^ W aantrekkelijke financierings- en lease mogelijkheden. Dus volop reden om in i Ijrm J^^ÊÊÊÊBÊtÊmWO,\Q^J^^ de showroom te gaan kijken. Maar, wees snel, want voor u het weet is het Jg| BÖift " ÉfKf

9Mm^ m\ » / ijiÉll iP* *^e feroza- '■uxe gezinswagen, sportieve cabriolet en sp"11 m

■ Hlin l/AAnnrr |fflT A m All '■Ljjjj^ g^ '"""l BJ terreinwagen ineen. Voorzien van een krachtige 1.6-liter, 1°
I ÜUv-VUURDEEL I: | I T #CI I ■ I j^^^^^ y^m r^^r~* pen injectiemotor. Aanhongwagen-gewicht 1500 kg.

I ussena iioog onze inruilpf,,s,, V« * I Zowel verkrijgbaar met 1 liter benzine, turbo-diesel af GTti turbo injectiemotor, als met 1.3 liter ffMet diese|-of,u'b^'fel mo,°'*"^ '| benzinemotor (ook 4 WD) Handgeschakeld of als automaat. Aanhangwagen^! 3500 kg.

HetDaihatsu Duo-Voordeel geldt tot en met 31 januari 1990en heeft alleen betrekking op auto's die uit voorraad leverbaar zijn en geldt niet voor speciale modellen.

GELEEN, Garage Ruud Tiems, Zaanstraat 18, tel. 04490-53010. HEERLEN, Autobedrijf H. Merckelbach, Benzenraderweg 295, tel. 045-424444.
LANDGRAAF, Autobedrijf Ton Quadvlieg, Reeweg 112, tel. 045-321810.

Meer dan 80 jaar Japanse perfectie



Duitsland 1
> Heute.
L Unter der Sonne Kaliforniens.
dßn!nkaanse serie. Afl.: Sorgen mit
C Alkohol.

sch cm cnuan- Da.s chinesi-
| „,7 Schattenboxen. Afl.: Der Him-

Ve"~ "ir sind die Gróssten...Ein
il Die Japaner zu verstehen!

£'ARD-Ratgeber: Fall auf Fall -'l Of?' 'ür Jeden! Juridisch magazine.
C tjeute.
g. ver grosse Preis. Spelpro-

-Ij!.2sma met Wim Thoelke.& Europaïsche Universitaten.
t ClJmentaire serie over belangrijke. 'opese universiteiten. Afl. 7: Hei-
-12» (herh.).
l3 0n Pei*soverzicht.

Np Met
IMSte"Nachrichten.
o',- Sesamstrasse. Kinderpro-tfjnima.wu Tote Erde. 9-delige serie. Afl. 2:

JS,3r]lp urns üioerleben.
is 3" Tagesschau.

a,t D'sney: ■Der unheimliche
'Toe!; Amerikaanmse speelfilm uit
«v^9 van Charles Barton. Met behulp

9en 6en ma9ische nn9 kan een jon-
-0 2'ch in een hond veranderen. Op
n e manier weet hij een spionage-

-1? ,^erk te ontmaskeren.
'r'zs Tagesschau.

5'ö Die grosse Klappe. Achter de
1? 3sermen van het WWF-programma.
rie "^as A-Team. Amerikaanse se-
Qr„ Afl.: Liedercircus. Aansl.: Die

IC?5* Klappe.
la't-!: Hier und Heute, actualiteiten.■""*«. ««WWF-Club.

19.58 Programmaoverzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Drei Mann in einem Boot. Duit-

s/Oostenrijkse speelfilm uit 1961 van
Helmut Weiss. Drie mannen zoeken
wat ontspanning en schepen zich in
voor een tochtje op het Bodenmeer.
Op de hielen gezeten door vrouwvolk,
maken de heren tenslotte een reisje
langs de Rijn.

21.45 Plusminus. Economisch maga-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketchup. Sketches met Iris
Berben en Diether Krebs.

23.25 Sportschau.
23.50 Ein Single kommt selten al-

lein. Amerikaanse speelfilm uit 1984
van Arthur Hiller. Wanneer zijn vrien-
din hem bedrogen heeft moet Larry
Hubbard verder als vrijgezel door het
leven. Hij schrijft een boek met tips
voor vrijgezellen. Dit wordt een best-
seller en plotseling is hij een veelge-
vraagd man.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
«Oo !"* en CAI-abonnees:

' kanalen zie schema exploitant
F-** zwart/wit programma
e = stereo geluidsweergave
1^ ~ tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

T:=LEVISIE
Nen rland 1: 5, 26 29. 46, 51, 53 en 57erland 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: 3 en 8.
België Tële 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
J?.3q*"15-00 Schooltelevisie.fyiet 'a Mosa- Braziliaanse serie
I<f.si L.Ucelia Santos. Afl. 95.
'«"On Nieuws.
]B.qs £ik Tak. Animatieserie. Afl. 137.
'B.I Q *L'ons en de Flapuit.
Ar. ostbus x- Jeugdserie. Afl. 15:Orote Odul.
, s6r: °avid de kabouter. 26-delige180Je/fl-2-

-9rart.Uit2ending door derden. Pro-
QrTllnrna van de Vlaams-NationaleWr°ep Stichting.
Ove Mededelingen en programma-

's 3n*Z,Cht-

*^6 p en- Australische serie. Afl.

' Paul steekt Zoë een handje toe
sï^Ur te ontkomen. Een nieuwe
*0.2q 'n de straat voorspelt niks goeds.

Sfj6 *pommando. Amerikaanse
De el,l|m uit 1985 van Mark Lester.
Cri6fe*"c°mmandosoldaat en vroeger
9'oe Van een specie interventie-
ten P' Jonn Matrix. heeft vele vijan-
h6ri' A's zijn dochter door één van
het Wordt ontvoerd luidt de losprijs
sCk Vermoorden van de democrati-«.ss President Velasques.
doe 'he movie story. Amerikaanse

An. rt entaire over de geschiedenis
&« 5 fm vaf net be9'n tot nu.
for. *Unst-zaken.

ü ° Weerbericht.

22.50 Tijd is geld. Wekelijks finan-
cieel-economische rubriek. Presenta-
tie: Paul D'Hoore.

23.00 Vrijdagnachtfilm: Doden sla-
pen beter. Engelse speelfilm uit 1978
van Michael Winner. Privé-detective
Marlowe wordt door generaal Stern-
woord ingehuurd om hem te verlos-
sen van een afperser. De hele chan-
tage-affaire blijkt in feite een voor-
wendsel.

00.40-00.45 Coda. Huil niet om het
Griekendom, van Vannis Ritsos.

"Arnold Schwarzennegger
en Alyssa Milano in de Ame-
rikaanse actiefilm 'Com
mando'. (België/TV 1 - 20.20
uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. 31-delige Nieuw-Zee-

landse serie. Afl. 17 Gaat Alistair trou-
wen en zal Maxine Gloss verlaten?

16.49 Billy Hotdog en Linda. Presen-
teren TROS Jeugdstation, met van-
middag:

16.50 Heathcliff & Co. Drie teken-

films. (herh.).
17.21 Diamond Award Festival

1989. Vanuit het Antwerps Sportpa-
leis. Presentatie: Linda de Mol.

18.15 De bal is rond. 8-delig jeugd-
voetbalprogramma. Presentatie: Wal-
ter Tiernessen, Margriet de Ruiter en
Ignace van Swieten.

18.52 Tik Tak. Kleuterserie.
18.57 TROS aktua junior. Actualitei-

ten voor en door kinderen.
19.27 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Leugens. Een verslaggever van een
roddelblad ontdekt dat Alf alles weet
over het leven in de ruimte.

20.00 (TT>Journaal.
20.27 Auf vollen Touren. Amuse-

mentsprogramma met o.a. Ronnie
Tober, Ria Valk en Nico Haak.

21.29 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.30 Jongbloed en Joosten. Actu-
eel magazine met Astrid Joosten en
Jaap Jongbloed.

22.09 De TV-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.10 Binnenlandse Zaken. 6-delige
komische serie.

22.40 TROS Sport. Sportmagazine.
23.15 Onze Ouwe. Duitse politieserie.

Afl.: Wraak. Gisela Waslter, destijds
beroofd door de tasjesdief Peter Ur-
ban, wil hem na ontslag uit de gevan-
genis in huis opnemen om hem op het
rechte pad te houden. Ze heeft echter
niet op zijn vrienden gerekend

00.20-00.25 Journaal.

Duitsland 2
-09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa magazine.
14.30 Karl May: Durchs wilde Kurdis-

tan, Duits/Spaanse speelfilm uit 1965
van Franz Josef Gottlieb. Kara Ben
Nemsi en zijn vriend Hadschi Halef
Omar gaan op weg met Sjeik Moham-
med om diens zoon uit handen van de
Maharadja van Mossul te bevrijden.

16.00 Heute.
16.05 Mandara. Serie. Afl. 2: Das Ge-

heimnis urn Shabu. Eitje en Hendrik

verstoppen Shabu voor de strandpi-
raten. Intussen heeft de demon van
Mandara de gestalte van een mens
aangenomen en oefent zijn slechte
invloed uit op de bevolking van
Breemster. Shabu's amulet kan voor
de kinderen nog net een ramp voor-
komen.

16.50 Singen macht Spass. Muzikaal
avontuur met Rolf Zuckowski.

16.55 Programma-overzicht.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine.
17.45 Giulia. Italiaanse serie naar een
roman van Sveva Casati Modignani.
Afl.: Triumph der Liebe.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages
van correspondenten in het buiten-
land.

20.15 Aktenzeichen: XY...ungelöst

21.15 Schmunzelgeschichten.
Grappige episodes met geliefde ac-
teurs. Titels: Hund im Büro; Die korsi-
sche Sonne; Komplizierte Verwand-
schaft; lm Jahr der Frau.

21.45 heute-joumal
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage. Met

Christa Gierke.
23.15 Aktenzeichen: XY.ungelöst,

kijkersreacties.
23.20 Wer schluckt schon gerne

blaue Bohnen. Amerikaanse speel-
film uit 1976. De valsspeler Charlie
Malloy bedriegt een stel bankrovers
en gaat er met de buit vandoor. In
SanFrancisco maakt het revuemeisje
Amanda hem zijn buit weer afhandig.
De bankrovers jagen nu op Charlie,
en Charlie jaagt op Amanda.

31.00-01.05 heute.

" Steve Martin en Judith Ivey in de speelfilm 'Ein Single
kommt selten allein'. (Duitsland 1 - 23.50 uur.)

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (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)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Babel. Wekelijkse nieuwsbrief

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 930. Wayne vindt een'
middel om Susan nog meer onder de
duim te houden. Janice heeft een er-
varing die de haren ten berge doet rij-
zen.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 Malevich. Documentaire over

deze Russische schilder.
21.15 Desktop publishing. 10-delige

serie over grafisch vormgeven met
een personal computer. Deel 1.

21.45-22.20 Streekspecialiteiten:
Een zaak voor de middenstand. 3-de-
lige reeks. Afl. 2: Een toeristische en
economische troef.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOT
09.00 Het verhaal. Afl. 7.
10.30 Voorlichtingsprogramma. Ba-

sisonderwijs.
11.00-11.30 School-tv. Weekjour-

naal.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Paspoort. Magazine in het

Turks en het Nederlands.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.

Afl. 15: Hardluck Hotel.
19.35 Alan B'Stard: De nieuwe

staatsman. Engelse serie. Deel 2:
Paspoort naar vrijheid.

20.00 Journaal.
20.20 Avondvoorstelling: Het kind

(1903), eerste eenakter in de reeks 6x
Heijermans, met Adriaan Olree, Lies-
beth Coops, Edda Barends e.a.

21.18 Cinema 3. Filmnieuws gepre-
senteerd door Cees van Ede.

21.33 Cry. Met Alvin Ailey American
Dance Théatre. Soliste: Deborah
Manning.

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

22.45-22.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/RTBF
14.00-14.30 La vie dun aeroport, re-
portage over een vliegveld, (herh.).
16.20 l'Explosion du tertiaire: Bruxelles.
16.50 Offres demploi forem. 17.05
Nouba Nouba. 17.35 The Colbys ,
Amerikaanse serie. Afl. 5: l'Ombre du
passé. 18.30 Jamais deux sans toi, ma-
gazine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teitenmagazine. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.05 Contacts, verkeers-
tips. 20.10 Jours de guerre, jours de
sursis, 4-delige documentaire serie
over de maanden voorafgaand aan de
Duitse invasie in mei 1940. 21.10 Cycle

James Bond: Bons baisers de Russie.
Engelse speelfilm uit 1963 van Terence
Young. Het geheimzinnige hoofd van
de Russische Geheime Dienst stuurt
de aantrekkelijke spionne Tatiana Ro-
manova op James Bond af met de op-i
dracht hem te verleiden en uit te scha-;
kelen om Britse geheime documenteni
in handen te krijgen. 23.05 Weerbe-;
richt. 23.10 Laatste nieuws. 23.30-j
23.35 Bourse. beursberichten.

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 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.45 Bonjour les clips.
13.55 Beestenboel.
14.25 White Line Fever. Amerikaan-

se speelfilm uit 1975. (herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors met
vandaag: Flipper.

17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-
dagmagazine. Presentatie: Viola van
Emmenes.

18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Top 20.
19.30 Wordt u al geholpen? Engelse

comedyserie.
19.50 Autovisie.
20.20 Not Just Another Affair. Ame-

rikaanse film uit 1982 van Steven |
Kern. Bob Glifford, een jonge succes- ■volle advokaat uit Hollywood leidt een ■bruisend leven. Geld, carrière, vrou- ■wen en tennis vullen zijn dagen. Voor ■Diana Dawson, een biologe zijn er :
belangrijker dingen dan een harde :
service en makkelijke sex. Zij is al in :
geen vijf jaar met een man naar bed j
gewesst. Dan ontmoet zij Clifford. :

22.00 Journaal. :
22.20 Veronique Weer. f
22.25 Berg. Talkshow. :
23.10 Wolf. Amerikaanse detectivese- ■rie. Afl.: Op de vlucht.
00.05 Journaal.
00.15 TV Romantica. Informatief live :

programma van Ferry van der Wijst :
over romantiek in de breedste zin van :
het woord. Presentatie: Viola van Em- j
menes. :

01.00 Bonjour les clips. j
02.00 Speelfilm. j
03.45 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
07.00 Bonjour Les Clips.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
16.45 Teletekst-overzicht.
17.10 Super-Grips. Spelprogramma.
18-00 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

administratie. Les 4.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Was rumpelt und pumpelt im
Krater herurn?

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Zu Gast bei Marius Müller-
Westernhagen, Alles unter Kon-
trolle.

20.45 Buchladen. Magazine met
nieuw verschenen boeken.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Die gestohlene Kindheit. Do-

cumentaire over de oorzaken van de
toenemende jeugdcriminaliteit in de
VS.

22.30 Initiativen: Retten, was noch zu
retten ist, reportage over de schade
die aan de natuur in de Alpen toege-
bracht wordt door o.a. het massa-toe-
risme, en hoe dat voorkomen kan
worden.

22.45 lm Westen klarkommen. Do-
cumentaire over het verblijf van de
Oostduitse sportarts Dr. Riedel in
West-Duitsland.

23.45 Laatste nieuws. Aansl.: Zur
Nacht.

België/Tele 21
19.00 Terre et Soleil. 19.30 Journaali
met simultaanvertaling in gebarentaal i
en weerbericht. 20.00 Paroles d'otages:- La séquestration, documentaire waar-;
in gijzelaars over hun opsluitingen ver-:
tellen. 21.00 Carmen. (herh.). 21.45:
Journaal, (herh.). 22.15-23.10Les che- jmms de la guerre. j———————-^—————«_—a-a,■aaaaaappaaaa.
TV5

16.05 TVS Infos. 16.15 Chocs. 17.15:
Les Francofolies de Montreal. 17.45 La i
Cuisine des Mousquetaires. 18.00 Des;
chiffres et des lettres. 18.35 Reerea-i
tion. 18.55 Club TVS. 19.00 Futurs.i
19.30TVS Infos et météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Bizness News. 21.05
Equilibre. 22.00 Journal Télévisé et
Météo. 22.30 Ciné-Club:La Symphonie
Pastorale. 00.15-01.00 Sauve Qui
Peut.

Radio 1
radio

leder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw metom 7 04 Act. binnenland
(7 30 Nws ) 8.09 De tatel van NL;
9.07 De NL-Buitenland reportage
10.06 Mediarubriek metAfd. onder-
zoek en BORAT; 11.06 Eurobu-
reau; 12.06 Actualiteiten (12.30
Nws); 12.53 Bericht voor de vis-
sers 12 55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13 10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.07 NCRV-V.I.P-roem. 16.07 VARA Radio I vrijdag-
editie. (17 30 Nws) 20 03 Country
style. 2103 Jazzlime 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23.06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Slemband. 202 De wollige
winternacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo
7 10 KRO's Ontbijtshow 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8 50 Postbus
900. 904 Adres onbekend 10.04
In antwoord op.. 11 50 Postbus
900. 12.04 Van twaall tot twee.
(13.04-13.15 Echo) 1404 Ratel
plus. 15.30 Binnenlandse zaken.
16 04 Gerard de Vries draait op
verzoek 17 04 Nederlands hit-
werk 18 04 AVRO Radiojournaal.
18.30 De hersengymnastiek. 19.03
De burgemeester is jang. 2003
Hobbyvitaminen. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuwa. 6.02 Ook
goeiemorgen 9 04 Goud van oud.
11.04 D'Rob ol dr onder. 13.04Ha,
die Holland. 15.04 De top 40.18.04

Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 2203-24.00 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
Nos
si "Jp-05 Nieuws voor doven enH^chthorenden.

i |t --
tiefii Tao Tao- 26-de'ige serie anima-

's 5^ r? |es voor kinderen. Afl. 17.
fieerri vr'ida9 's anders. Geva-
sent . actuali,eitenprogramma. Pre-natie: Mieke Lamers en Willibrordl7oquin-174Si°"rnaal-
Prod t' op techniek. Vandaag: De
A«w e van voedsel. Presentatie:.^fe-Lie,
qOL Sol°- Kan er uit Nazareth iets
Dr,n S komen? Afl. 2: Johannes de,«g°Per.
de Abd'jen der Lage Landen enI Sq-k ensen die daar wonen. Afl. 5:

IlSon 1 men in Vlaanderen.
19.22 woumaal-
-1(- Vo|maakte vreemden. Ameri-
-12) n 6 comedyserie. Afl.: Kamperen
"wal ' cle eigenwijze Larry ver_
bm

en de vier vrienden tijdens een

19 55 wi
s tekenfilmfestival.

sent r
kv waku- Spelshow. Pre-

ly, 'lat|e: Rob Fruithof, met Frank
NooÜ1e*'er' Gerda Haverton, Sjoukje

ÏÏ?yer en Han van der Meere.Milieu privé. Serie program-
Irrin °Ver net mi|ieu in onze directe
lade i! ng* Vandaa9: Voeding, stof tot
Snra - Presentatie: Milou van

i] iLan 9 en Stefan Stasse.
Shaff twits- Deel 1, met Ramses

«itof, y'Monique Rosier, Martijn Over-fö 6r3ea*K^^örandpunt. Actualiteitenru-
¥"3o aAg **nything but love. Amerikaan-
Senc°medyserie. Afl. 4. Marty krijgt
ISon areigbrief van een lezer.
*^Ra ournaal-

iari??'38 De valstrik- Engelse mis-
van P m van colin Luke naar het boek

■"wh Rendell, met Stephen dillon,

Amandas Donohue, Matthew Marsh,
e.a. Sinds de schrijver Graham Lan-
celot met de mooie en rijke Drusilla
omgaat, krijgt hij geen letter meer op
het papier.

" Chiel Montagne presen-
teert het muziekprogramma
'Auf vollen Touren'. (Neder-
land 2 - 20.27 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Bewegung macht Spass. Afl.

12.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

boekhouden. Les 4.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 New of the week. Nieuws in het

Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in het Frans.
17.00 Computertreft
17.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

boekhouden. Les 4.
18.00 Der Fenstergucker. Serie. Afl

7: Tod und Vollendung.
18.28 Kinder-Verkehrspot.
18.29 BFury, die Abenteuer eines

Pferdes. Jeugdserie. Afl. 12: Suche
nach Joe. (herh.).

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Die
Schatzsuche.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Was die Grossmutter noch

wusste: Tee.
20.15 Menschen und Strassen. Do-

cumentaire serie. Afl.: Vietnam: Na-
tionalstrasse I, reisverslag van de
tocht per auto van Hanoi naar Saigon.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Schnickschnack. Ruilbeurs
vanuit de studio.

21.45 Wortwechsel. Gero von Boehm
interviewt Klaus Maria Brandauer.

22.30 Zartlich ist die Nacht. 6-delige
Engelse serie naar de roman van F.
Scott Fitzgerald. Afl. 1.

23.30 Klassik am Freitag. Serenade
voor viool en klein orkest met slag-
werk, van Bernstein, uitgevoerd door
de Stuttgarter Solisten 0.1.v. Wilhelm
Keitel m.m.v. Dimitri Sitkovetzky,
viool.

00.05-00.10 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert (8.00 Nws.) 900 Italiaanse
muziek rond 1600. 10 00 Het inter-
nationale concertcircuit: Muziek
voor orkest en piano. 11.05 Klas-
sieke muziek 12.30 Jazz op vier-
concert. 13.00 Nws. 13 02 Operet-
te. 14.00 Orgels in stad en omme-land: Vijf eeuwen Groninger orgel-
historie (2). 1445 Klein bestek:
Pianomuziek. 15.30 Uit de schat
der eeuwen. 16.00Crème du baro-que. 17.00 Cantates. 17.40 The
Best of brass.lB.oo Nws 1802
Musica Nova live 19.00 De boven-
bouw: Het verkeerde been. 20.00
Nws. 20.02 Europees Concert Po-
dium, (ca. 20.35-20.50 Muziekspie-
gel). 22.00 Horizon: Sn Lanka
22.30 NOS Jazzgeschiedenis.
23.00-24 00 NOZ Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber 9.00
Nws. 9 02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden 9.30 Over geloof ge-
sproken 10.00 Meer dan muziek.
11 00 Een leven lang. 12 00 Nws
12.05 Toegift. 12 15 Vrijzinnig Vi-
zier. 13.00 Nws 13.10 Het Ge-
bouw, met om 13.10 Het Interview;
14 00 Euroburo; 15 00 Mening Cor
Galis; actualiteiten; Borat; Docu-
mentaire Het Spoor. 16.35 Welin-

gelichte kringen 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17 55 Meded. en
schippersbenchten.lB 00 Nws
18.10 Het verhaal. 18.20 Uitzen-
ding van RPF 18 30 Homonos
19 00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20 30 De bijbel open. 20 55
België totaal 21 05 Schoolagenda
21 20 Zicht op Israël. 21.40-22 00
Theologische verkenningen

RTL Plus
06.00 Alfred Hitchcock zeigt. Mis-

daadserie, (herh.,)
06.25 Hallo Europa,- Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 Tele-Boutique. (herh).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 ■Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl. 9: Aus zu neven Weiten.
(herh.).

11.00 Fremde Bettgesellen. Ameri-
kaanmse speelfilm, (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL-Orkest.

13.05 Télé-boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Gut geht's. Gezondheidsmaga-

zine.
15.30 RTL plus: Schön und Fit,

schmink-tips.
15.45 netto: Ihr Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Einfach tierisch.
16.30 Konfetti. Kinderprogramma.
16.35 Transformers. Tekenfilmserie.

Afl.: Das Transformationsmodul.
16.55 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Dennis in Venice.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma.
17.45 Spiel mit. Met aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Serie. Afl.: Die Entscheidung.
(herh.).

18.45 RTL aktuell.
19.05 Vorsicht., Wetter!.
19.15 Die Seewölfe kommen. Engel-

se speelfilm uit 1979 van Andrew V.
McLaglen.

21.15 Ein Kafer auf Extratour. West-
duitse speelfilm uit 1973 van Rudolf
Zehegruber, met Robert Mark, Sal
Borgese, Carl Möhner e.a.

22.50 RTL aktuell.
23.00 Bloodsport. Amerikaanse

speelfilm uit 1987 van Newt Arnold,
met Jean Claude van Damme, Ray
Jackson, Leah Ayres e.a.

00.35 Manneremagazin M.
01.10 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. (herh.).
01.55-02.00 RTL plus-Aerobics.

SSVC
13.00 Postman Pat.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Teil the truth.
15.15 Curry on ice. Serie.
16.00 KTV.
16.30 Woof!
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 ALF.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Top of the pops.
19.45 Coronation Street.
20.10 Watching.
20.35 The Les Dawson Show.
21.05 A bit of a do.
22.00 News and weather report.
22.30 Alexei Sayle's Stuff.
23.00-00.35 The bay boy. Speelfilm

SAT 1
: 06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
■ SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-■ sche serie. Afl. Bruch mit der Vergan-: genheit. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 Ge-
[ neral Hospital. 09.50 Teletip Koehen.: 09.55 Teletip Backen. Aansl. Ihr Horos-: kop. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1
5 Teleshop. 10.30 Das hab' ich von Papa| gelernt. Duitse komedie uit 1964 van: Axel von Ambesser. Aansl.tekenfilm..
■ 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-Börse.■ 14.00 Programma-overzicht. 14.05 The: real ghostbusters. Amerikaanse teken-■ film. Afl' Drool, derkleine Kobold. 14.30: Teletip Reise. Aansl. Ihr Horoskop.
E 14.40 General Hospital. Amerikaanse
[ familieserie. 15.30 SAT. 1 Teleshop.: 16.05 Paradise, ein Mann, ein Colt, vierjKinder. Amerikaanse westernserie. Afl.:Lüge und Wahrheit. 17.00 SAT.I Bliek.: 17.10 Nachbarn. Australische familie-

■ serie van Mark Joffe. Afl. Zu früh gef-■reut. 17.35 Teletip Test. 17.45 Pro-: grammaoverzicht. 17.50 ■Addams Fa-: mily. Amerikaanse komedie van Jerry
[ Hooper. Maler Picasso und die Ad-
| dams Family. 18.15 Die Ausgeflippten.: Amerikaanse comedyserie van Jay
[ Sandrich. Afl. Der Sieger. 18.45 SAT.I:Bliek. Aansl. SAT.I Wettern en pro-: gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.■ Quiz-show. 19.50 SAT.I Bliek. Aansl.■ SAT.I Wetter en programma-over-
| zicht.2o.oo Drei Engel für Charlie. Mis-

daadserie van Dennis Donnelly. Afl. Ein
Engel auf der Rennbahn. 20.55 SAT 1.
Bliek. 21.00 Wer geht denn noch zur
Uni? Amerikaans/Duits/Franse kome-
die uit 1979 van Willard Huy,ck. 22.50
SAT.I Bliek. 23.00 Das Wirtshaus der
sündigen Töchter. Duitse erotische ko-
medie uit 1978 van Walter Boos. 00.20-
-00.30 Programma-overzicht.

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. Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14 02, 15.02,
en 16.02Kort nieuws. 17 02 Regio-
naal weerber. 17.05 Limburg actu-
eel, Agenda en Muziek. 17.25 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici. 17.55
Kort nieuws. 1805-18.07 Aankon-
digingen.

BRT2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw
(6.30. 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Benchten ) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10 03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 1200 Limburg Van-
daag 13.00 Nieuws. 13 10Goed op
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17 00 Limburg Vandaag 18 00
Nieuws 18.10 Hitriders 20 00 Zig-
Zag 22.00 Nieuws 22.05 Country-

WDR4
4.05 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt. 14 05 Au( der Pro-
menade 15.00 Cafe-Konzert.
16.05 Heimatmelodie 1700 Mu-
sik-Express 20 05 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30-4.05
Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.05 Open Air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes: Sociable.
15.10 Sport on Friday.
17.20 Jackanory.
17.35 Coppers and co.
18.00 Newsround.
18.10 Grange hill.
18.35 Small objects of desire.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.40 Allo, allo.
21.05 Campion.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Arena.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 World Darts.

Eurosport
06.00 Sky, The World Business Report
06.30 European Business Channel.
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Euro-
sport menu. 10.00 2-Cushion Billiards
World Cup. 11.00 Mobil Motor Spon
News. 11.30 Surfer Magazine. 12.0C
Golf 1989. 13.00 Stiga Table Tennis;
Grand Prix Finals. 14.00 Paris Daka*
Rally. 15.00 Best of the Year. 16.0C
European Basketball. 18.00 Internatio-
nal DTB Cup Gymnastics. 19.00 Indooi
Motor Cross. 20.00 Rugby Union
21.30 The Legends. 22.00 Ford Ski re-
port. 23.00 Paris Dakar Rally. 23.15
Havoc 9. 00.15 3-Cushion Billiards
World Cup. 01.15-01.30 Paris Dakai
Rally.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On the air. 18.30 Hit Stu-
dio International. 19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Music Night. 21.00 Underground
USA. 22.00 World News and Good-
year Weather Report. 22.10 Blue Night.
00.10 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 00.20 The Mix. 01.20 Time
Warp. 01.50 The Mix.

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-Bil-
ly Joel. 17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00
Remote Control. 18.30 Club MTV.
19.00VJ Ray Cokes. 19.30 XPO. 20.30
Yo. 21.00 MTV At The Movies. 21.30
VJ Ray Cokes. 22.30 VJ Maiken Wexo.
00.00 120 Minutes with Marcel. 02.00-
-07.00 Night Videos.

Side 2330-6.00 Nachtradio. (on>
5 00 en 5.30 uur Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7 15Wunsch-
kasten. 7 45 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt 12 00 Musik bei Tisch (12.15
Agenda. 12.30 Nieuws). 13 00
Trettpunkt Frischauf 1405 Schul-
funkkonzert 14.15 Musikzeit heu-
te. Klassik leicht serviert 15 00
Nachmittagsstudio 16 05 Spot-
light: Euro-Tops. 17.05 Oldiekiste.
18.10 BRF-Aktuell + Sportvor-
schau. 18 40-20 05Konzertabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 'Treff nach
Elf. 12 00 RTL-Themen 12 15
Casinoparade 14.00 Viva 1600Entenjagd 17 00 RTL-Themen.
17.15 RTL-Musikduell 17.50
Sportshop 19 00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig 00 00-01.00 Traum-
tanzer.
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Jouw beste weekend is 'n Globe-weekend !
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraar 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297
1i... ■ i,ii.i,. . „.ii. ■■,■■■■■■ i. , ~ ii i I, m

m

IJH .«f Maa" a 9 291623 30 U... I

' Vrijdag 5 I"
6 13 20 27 ■J;______————3 Zaterdag__3_Jz_-; r^O; 1

De handige vertrouwde
Limburgs Dagblad-kalender is er weer. Ook in

1990 weet u markten, kermissen, feestdagen en
naamfeesten precies te vinden,

terwijl de kalender bovendien de nodige ruimte
biedt voor aantekeningen.

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

u losse nummers kunt kopen. r n ey n
* ' De prijs J DjLêD.

I LimburgsDagblad \
flm^& GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

I C TIICDTCDC IM 1 5 Zalen met een voor'elk wat wilsprogramma.
<J I nLlll LllJ l[\ I Dat is Hs.de meest kompleie bioscoop van 't Zuiden.

'Back to the Future' was slechts het begin pnpppppppjpp[||p^m
i BACK TO THE FUTURE I! IUrWpMéMM

met Michael J Fox en Chnstopher Uoyd WÊÈIÈÊÊÊÈËËËËÈÈÊÈmwÊl ; Dagelijks f4.3- 18.45 en 21 30 uur
> Zaterdag en zondag ook 16.30 uur A.L. I. * "t^^W^B

De lachsensatie van het jaar! ft—i ) V^*ïl^^sEen Koninklijke Familie Film: W^^~lL-AiJ~^lm: THEO & THEA mUmmW^mÊÈËk■ ■ en de Ontmaskering van het lIP^ fllSiü Tenenkaas Imperium meto.a WKHmmt """"■ :.i' timf^ffim
\ Adèle Bloemendaal en MarcoBakker mmmW^tßmmmWkj Dagelijks 14 15- 19.00 en 21.15 uur Bmi3m
i ; Zaterdag en zondag óók 16 15 uur A.L

\ \ NEDERLANDSE PREMIÈRE S^^SwjJjffiffS
" Een smeris op derand van de afgrond... ■TVWSffHrVjHH

Een gewetenloze doodsvijand.. lift ftfl H'H" De mystiek van een onbekende wereld . Htß*^UHé*ftiHiHilH : MICHAELDOUGLAS in l|i|llll]i
Dagelijks 14.00-18.30 en 21.00 uur IJkt?S Zaterdag en zondag óók 16.15 uur 16 J k^H

| ■ Een stoere komedie met horens mfi (ffli IL 1

Ivan
de makers van 'Life of Brian' Ir 1

met Tim Robbins, Terry Jones en Mickey Rooney BSfliDagelijks 14.00-18.30 en 21.00 uur ï2flß PiZaterdag en zondag óók 16.00uur A.L. gï^H Ü 1 W&&
Zonder kind zou zjj het nooit gedaan hebben. A^ , aft*—M J
DE KASSIÈRE (Lily was here) É*^UE_ iMKmet Marion van Thijn, Thom Hoffman en H*l IWKMonique van de Ven V^mmwU LIMDagelijks 21.00 uur A.L. kgfl lmm_
'n Prettige film van Torn Berenger, Charlie Sheen «i^yi^jiiJ^^yÉitaÉifc^"
en Corbm Bersen VV^mJWILD THING
Je lacht de ballen van het beeld! iOU^ER.^Dagelijks 18.30 uur A.L. ■K^*/**^^^!
Walt Disney Pictures presenteert &)Wm *?*7i|■ een splinternieuwe tekenfilm, ontleend " , J\jfl
aan Charles Dickens' beroemde verhaal p*ï< kt Y\ï~
OLIVER & CO Jtmm*YmnNEDERLANDS GESPROKEN! *V| muMfSt/Dagelijks 14.00 uur **■ .ftjL
Zaterdag en zondag óók 15.45en 17.15 uurA.L | !^H >" mm

ÉElke
zaterdag toporkesten

JlCboky* Lou and The New Stars
Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

Dancing HOUSMANS Montfort
ZATERDAG 13 jan. MONTE-CARLO

Binnenkort weer open!!!

Dancing-disco I^^MfS
Maastrichterlaan 116, Vaals iwfflT?W

DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM
Zaterdag dansen met

orkest
Sound Music

Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden

met orkest
Henny Lubbers

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO l
p*F]ii
3*^ p«Ij Wl

li */ m^.WMM\ 'LmmmmmmWmV^mM■H mmmLr*^% mmm

Limßurgs Dagblad
Zaterdag 27 januari 1990 I

Nederlandse première:
Het Marinekoor van de Zwarte Zee

in de Rodahal, Kerkrade

I %. a &*&i*fr - "'

Dit prominente Russisch koor telt 80 leden en treedt op met
eigen orkest, zangers, dansers en danseressen.

Wervelende show:
Liefhebbers van Russische melodieën, dans en zang kunnen
zich verheugen op een fantastische, avondvullende show.
Dansers en danseressen wervelen in hun kleurrijke kleder-
dracht over het podium, begeleid door voortreffelijke solisten
en koorzang.
Interessant is ook de samenstelling van het orkest met mo-
derne en klassieke instrumenten: Russische accordeon, con-
trabas, Russische snaarinstrumenten, balalaika, bas-balalai-
ka, trompet, trombone, fluit en slagwerk.

Aanvang: 20.15 uur.
Prijzen: ’ 45,-v'f 35,-/’ 30,-

Zaal open: 19.00 uur I
Voorverkoop nu bij allekantoren van Limburgs Dagblad en VW-Vaals

I Op vertoon van uw Limburgs Dagblad-Vriendenpas:
l «7 VIJF GULDEN REDUKTIE! I

Bent u reeds lid van de vereniging, dan kunt u met nw lidmaatschapskaart naar een
van de kantoren van het Limburgs Dagblad gaan en gebruik maken van de
aantrekkelijke aanbiedingen.

Bent u nog geen lid, dan kunt u ook bij de kantoren terecht, waar men uw aanvraag
graag zal noteren. Als lezer van het Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS!

' ' M
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Wijngrachttheater
\ Rodahal
*|fcMv^|ffe. Kerkrade

K o f Wijngrachttheatter

WL JÊk Try-out van haar nieuwe
Aj^fl theatershow.

*^^ 'vftj Entree: ’ 25,-; passen

lua&m I Za. 13 januari, 20.00 u.

S Wijngrachttheatter
BERDIEN
STENBERG
'Pirouette ll'

*V Entree: ’ 25,-; passen

M /17.50
Zo. 14 januari, 10-17 u.
Rodahal
RODERLAND
VLOOIENMARKT
Entree: ’ 3-,/kinderen ’ 1,50

Zo. 14 januari, 20.00 u.
Wijngrachttheatter
SHARON QUARTETT
M.m.v. Jehuda Hanani,
cello.
Schubert-programma:
Quartettsatz op. posth.;
Sonate 'Arpeggione'.;
Strijkkwintet op. 163.
Entree: ’ 17,50; passen:
’12,25_
Wo. 17 januari, 20.00 u.ftl mym DAMNATION

■ ■ VMft^V Hongaarse film van Bela
Tarr

Éjh^É Wijngrachttheatter

f^jffjl KARIN BLOEMEN

ftföÊÈmW 1 Een brandnieüwe show.. <A\ Entree: ’ 22,50; passen

■"■■M WIEN BLEIBT WIEN

Zo. 21 januari, 14.00 u.
JAAPAAP
JEUGDSHOW

Even bellen is voldoende: 045-454141
Openingstijden kassa: di-vr.: 10-16 uur; za.:
10-12 uur / vanaf'éen uur voor aanvang van
iedere voorstelling

I 9 -
stadsschouwburg heerien
10.00-18.00 u. kleine zaal. Sewat produkties
INTERNATIONAAL „HET WARE WESTEN".
REIZENFESTIVAL ’ 5,-.; Toneelstuk van Sam
kinderen tot 12 jaar gratis, Shephard ’ 13,50; pasp.
onder begeleiding Za. 13 jan. ’ 10,-; JTP-Tip ’ 7,50
20 00 u. INFO-AVOND over de
CARIBBEAN ’ 10,-. Blfflj ftflffH

FIATI KWINTET m.m.v. Ingrid
KffÜfflft B^Pm Kappelle, vera Lansink,
UimiêUimmmmméAiéM Frank Fritschy en John
Theater van het Oosten. Groeneveld ’ 8,50; pasp. en
„RICHARD II" van kinderen tot 14 jaar ’6,-;
Shakespeare ’ 24,- - ’ 21,- - crèche ’ 2,50.

’ 18,-; pasp. ’ 16,-; JTP-tip _...__.^______’12.50 Elffli .ftTTuffl
ENRICO PACE pianorecital.

PrWlfßl BHTffli WINNAAR FRANZ LISZTUïJMiLimmmmLjMUm PIANOCONCOURS. Progr.:
EMMY VERHEY^^MB Schubert - Schumann f 25,-;
BRAUTIGA^^^^^ pasp ’ 20,-.

■ 1111WII I H
TOON BOERS schilderijen
Openingstijden: kassa-uren en
voorstellingen.

Openingstijden kassa: ma. t/m vr. 10.00-15.00 uur. Za.
10.00-12.00 uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607

Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

II fflffl

"^■^aata"a?a?a"a?a^a»a»a"a"a"a"^a^^p^^B^a^a"a*taa^^a^^^^^^^^^^^^ata»'

Vr. 12 jan. Limburgs Symfonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Anton Kersjes. Solist: Raphaël

Oleg, viool. Entree ’ 17,50/14.00. -Za. 13 jan. Marottezitting
20.00 uur Uitroepingszitting. Entree ’ 11,00.
Zo. 14 jan. Frank Boeijen Groep
20.00 uur Entree ’ 30,00.
Vr. 19 jan. Bosje Bloemen
20.00 uur Wervelende show met Karin Bloemen.

' Entree ’ 19,50/16,-.
Za. 20 jan. Zondagskinderen
20.00 uur Blijspel met o.a. John Kraaykamp.. Entree ’ 25,50/21,-. >
Di. 23 jan. Fiesta Flamenca
20.00 uur Flamenco-avond. Entree ’ 25,50/21^
Wo. 24 jan. Ding Dong, doe jij even open. ,
14.00 uur Vrolijke voorstelling voor kinderen van'""

6 jaar.
Entree t/m 10 jaar’ 5,00; volw. ’ 10J>

Vr. 26 jan. Carmen
20.00 uur Ballet Royal de Wallonië. Entree

’ 29,50/24,00. s
Expositie: t/m 17 februari: Els Vertommen,
olieverfschilderijen. /

Openingstijden kassa: di. t/m vrijdag 10.00-16.00 uur.
zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten. ,

\
ZEG ER EENS WAT VAfl
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken- I
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog H
dierrlensen die vinden dat zij zelfwel zufl^
uitmaken ofze met een slokop gaan rijd^

En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch d®
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.

Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VANVOOR ZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JENIET MAKEN

ÊmmmmM*-IfV ! BBBP'Veilig Verkeer Neder»
m[v -j vmÈÊmmyf///

Mama,
bestaan er
nog echte
olifanten?

/ \ 1

GEEF OM DE TOEKOM*
; Wordvoorf 27,50donateurvan h**

Wereld Natuur Fonds.Giro25,Zeist',
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Missionair Centrum wil niet wijken

Verzet tegen
centrumplan

iS maar 9°eC* dat e
Bfn faf en toe over et Land-
ichr--ie gehucht Rimburg
in . Wt. Opdat mensen die niet
fy hf-ndgraafwonen weten dat
daP^urtschap nog niet van de
allo m*s verdwenen. Want
len m??*e toeristische reclame
)!j sPyt, ondanks een gloed-

e VVV in Landgraaf en
ï((rlnfcs dat er in Rimburg een
9eenPin9 ti9t'is van het gehucht
Plat sP°or te bekennen op de
2urf 9rona* van Oostelijk
Ir, ~;Limburg. De gemeente
f^graaf houdt in oostelijke
i Ung gewoon op bij de Rim-
yJSerweg. Op de kaart al-

Van onze verslaggever
HEERLEN - De door de Heerlense
plannenmakers gepresenteerde vi-
sie op het centrum houdt ook de
sloop in van diverse panden. Het
Missionair Centrum, prominent
aanwezig op de slooplijst, weigert
bij voorbaat alle medewerking. En
de gemeente kan ook op andere
plaatsen rekenen op verzet dat zal
leiden tot onteigeningsprocedures
of minstens de eis dat er adequate
vervangende ruimte komt.

„Leuk voor de plannenmakers dat
ze hier woningen willen bouwen",
zegt Martin Janssen van het Missio-
nair Centrum „Maar we hebben er
voor geen cent vertrouwen in dat de
gemeente ons elders in het centrum
onderbrengt. We willen danook per
se in dit gebouw blijven".

Het Missionair Centrum, dat geves-
tigd is in het voormalige St. Cla-
raklooster is eigendom van de zus-
ters van Heythuysen. „En die wer-
ken beslist niet mee aan sloop. We
hebben tien jaargeleden met succes
gestreden toen men hier de citynng
wilde leggen."

Directeur Gregoire van de ernaast
gelegen MDGO-school aan de Gast-
huisstraat vindt het merkwaardig
officieel nog niet gehoord te hebben
dat de .school tegen de grond moet.

„Wel heeft de gemeente ons ooit la-
ten weten dat we nietop langere ter-
mijn in het pand op nummer 17 kon-
den blijven. Het ministerie heeft
daarop gesuggereerd dat wij samen
met MDGO Molenbeek het volledi-
ge pand van het Coriovallumcollege
zouden kunnen krijgen."

Dit met als voorwaarde dat de fusie
tussen het Coriovallumcollege en
Sintermeerten doo.rgaat en de daar-
mee gepaard gaande nieuwbouw in
Weiten. „Wordt het Coriovallum-
pand gesloopt, dan komt voor ons
nieuwbouw naast de MEAO in
zicht, zoals het ministerie heeft la-
ten doorschemeren", zegt Gregoire.

De rood gekleurde gebouwen
zullen moeten wijken voor
nieuwbouw in het kader van
het Heerlense centrumplan.

A: Vijf panden moeten wijken
om plaats te maken voor tien
woningen en winkelruimte.

B:- Het Missionair Centrum, |
een gebouw van de MDGO en
de vestiging van hetAdvies- en
Studiecentrum worden ge-
sloopt ten bate van 120 laag-
bouwwoningen met parkeer- 'plaatsen.

C: Het gebouw van de muziek- -
school kan tegen de grond, om-
dat ze een plaats krijgt binnen
het nieuwe Muzisch Centrum.

D: Er verschijnen flatgebou-""
wen op de plaats waar nu de
amusementshal aan de Gast- \
huisstraat en een werkplaats j
van rustoord St. Jozefstaan.

E: Op de plaats van het voor- H
malige Hema-gebouw moet het I
Muzisch Centrum verschijnen. j
Op de hock Dr. Poelsstraat-Co- 1
riovallumstraat moeten vijf-
tien nieuwe woningen verrij-
zen.>
F: Diverse boetieks aan de Sa- 3
roleastraat en de voormalige |
Kapé gaan tegen de grond.
Hier komen de grote shopper- 1
galerie en afbouw van de win- "
IcelreeJcs aan de Saroleastraat. "■

G: Ook een stuk van het voor- 1
malige DSM-gebouw, het. dccl Z
dat de gemeente momenteel
verhuurt aan het Beroepen ln- .
formatie Centrum, moet van- .'
wege de shoppergalerie worden I
gesloopt.

H: Een hele rij huizen aan de 1
Stationsstraat, waaronder De "Nor, moet wijken voor een par- *■
keergarage met 430 plaatsen en
woningbouw.

I: Het Sportfondsenbad wordt.,
overbodig in verband met het I
nieuwe Zwemparadijs, waar
nog geen lokatie voor is, en \maakt plaats voor tachtig wo-
ningen. Als ook het pand van 1
Canton Reiss aangekocht kan J
worden, kunnen er zelfs 150 2
hoogwaardige woningen wor- I
den gebouwd.

J: Over de gehele lengte van de
Looierstraat moeten kantoten -
komen. „In de visie van de ge-
meente moet de kerk aan de
Laanderstraat verdwijnen", ,
zegt wethouder Savelsbergh. *
„Maar definitief is dat nog ■]
niet". Ook het bijzonder mooie
pand waar MPRO in zit, wordt
mogelijk gesloopt.

Moeziek

Licht

0 zie verder pagina 17

Groen Links
oneens over

kieslijst
Van onze verslaggever

HEERLEN - Er is onenigheid ont-
staan binnen Groen Links over de
samenstelling van de lijst met kan-
didaten voor de gemeenteraad. Be-
gin deze week had Groen Links de
plaatsen willen verdelen, maar men
kan het daar niet eens over worden.
Groen Links bestaat uit de CPN,
PPR, PSP en EVP. Momenteel
heeft Groen Links twee leden in de
raad. Hoewel de partij duidelijk af-
gesproken heeft bij de samenstel-
ling van de lijst niet met 'bloedgroe-
pen' rekening te willen houden,
blijkt daar wel het probleem te zit-
ten.

De PSP heeft namelijk voorgesteld
om Luco Carena, die van Chileense
afkomst is, als lijsttrekker te laten
fungeren. Maar de andere partijen
willen dat niet. De CPN houdt vast
aan de kandidatuur van Paul Si-
mons en het zittende raadslid Peter
Polman van de PPR wil ook.weer
graag terug in de raad. De EVP
schuift Harry Wintraeken naar vo-
ren.

Collectief
„Wij hadden gehoopt op een soort
collectieve verantwoordelijkheid.
De PSP heeft nog nooit in de ge-
meenteraad gezeten in Heerlen en
daarom hadden wij gehoopt nu
Groen Links te mogen vertegen-
woordigen met onze kandidaat in
de persoon van Luco Carena. Ik
vind het jammerdat deze kandidaat
van ons niet overal op dezelfde ma-
nier gewaardeerd wordt," aldus Ton
Laeven, de secretaris van de PSP in
Heerlen.

De PSP heeft nu besloten niet deel
te nemen aan de gemeenteraadsver-
kiezingen, maar te gaan werken aan
de organisatie van de afdeling van
Groen Links. Frits Dragstra pro-
beert dePSP nog op andere gedach-
ten te brengen. Hij vergadert maan-
dag met de Heerlense leden.

Fusie met Mavo 's Petrus en Paulus en Wormdal een feit
Nieuwbouw bij 'Eijkhagen'

Beleggers
Bij garage Canton Reiss, die plaats
zou moeten maken voor 150 wonin-
gen, reageert men gelaten. „De laat-
ste drie jaar zijn we al benaderd
door beleggers. We hoeven niet per

se weg, maarvan de andere kant: de
meeste garages bevinden zich in-
middelsaan de rand van de stad. Wij
kunnen dan een hypermoderne
nieuwe garage bouwen", zegt
woordvoerder Haenen, die beves-
tigt dat Canton Reiss een pittige
prijs zal vragen voor het huidige
pand.

Bijzonder verrast toont zich de
woordvoerster van de begin 1988
geopende nieuwe amusementshal
aan de Gasthuisstraat. „Dit pand
slopen? Nee hè! We hebben fiks
geïnvesteerd in dit pand en zitten
hier nog een aantal jaren gehuurd"

Rustoord St. Jozef zou de werk-

plaats moeten inleveren waar de
timmerman, electricien en andere
werklieden zitten. En de woord-
voerder vindt dat niet zon goede ge-
dachte. „De werkplaats kunnen we
niet missen in het hoofdgebouw
hebben we er ook absoluut geen
plaats voor. Laat de gemeente maar
eens contact opnemen".

%P\ gehoord dat we straks
ty a<*-g het licht van de auto
9oerten aaTlste'ceTl'7 Natuurlijk
"anT Voor de veiligheid. Voor-
jw^'yk voor die van de auto-

'^erfr n- Want de rest van de
Keersdeelnemers, als fietsers

c(0 worden daar-
lPon[ loeer niinder goed waarge-
\<xPf~n-Dr zit trouwens nog een
Va-n iPast aan die verplichting
tia het voeren van licht over-
dat i, onderzoek is gebleken
ttut energieverbruik van de
arjj,

0 s^3gt, wanneer het licht
eenw aat' u krijg jeniet direct
gr draaikolk in de tank als je
Dln 0' licht voert, maar de stij-
,9 van het energieverbruik is
l degelijk meetbaar (pakweg
(Procent; en derhalve ook de
\x:Ptv>ervuiling. Moeilijk, moei-
!,. dus. Want wat gaat nu

De verkeersveiligheid, de
i)r-rgiezuinigheid of de milieu-
i)o endelijkheid? Een minister
$lPf hersenbrekende vraag-

K*en is aewenst.

de ijskast terecht, maar werden daar
drie jaar geleden weer uitgehaald.
Mavo Lichtenberg haakte af om fu-
sieplannen te bespreken met de
Brandenberg. Aanvankelijk lag het
schoolbestuur van de Mavo Petrus
en Paulus nog dwars, maar ook dat
veranderde. De fusie tussen de
Mavo Lichtenberg en de scholenge-
meenschap Brandenberg is trou-
wens ook in een afrondende fase.

Keukenbrand

dj e Heerlense politie heeft in
de ac,U van woensdag op don-
*^e7.7a9 twee inwoners van
bj. aangehouden die na-
Sc^ de flats aan de Peter
H}iPlpckstraat in totaal vier
öe °s hadden opengebroken.
QeJ^Q-nnen verklaarden dat ze
(irfP'^eerd hadden de auto's
w de praat te krijgen om
'"cM U*s te rijden. Na verhoor
h°eth n de Kerkradenaren tehuiswaarts gestuurd.

Autokrakers

bPz e, band 'Moeziek oet eege
o„ p " wereldberoemd in Übach
(jp r Worms en omstreken, duiktWatenstudio in. De twintig
a^^-anten die vooral rond
r^Q-val drukke dagen ken-

' zijn uitgenodigd om hun
öp'HTner 'Dr Zuud-Amerikaan'
ga te zetten. Dat
l^P 1 aanstaande zondag ge-
eej,^7l *n Nijmegen, waar nog
h^Jtv-k of tien bandjes uit de
K» Limburg en Noord-Bra-
'ju ' hun opwachting maken.
JOn^ekoet eege Dorp' deed dit
Vo met succes mee aan hetj- leloavendleedjesconcours.
'iePe eigen composities eindig-
üa ln de voorste gelederen.
iriü

ar heeft de band de eervolle
eu waarschijnlijk ookn te dan/een.

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De fusie van
het Eijkhagencollege, de Mavo
Petrus en Paulus en de Mavo
het Wormdal in Landgraaf is
een feit. De school zal per 1
augustus ongeveer 1.200 leer-
lingen hebben en is daarmee
in zijn soort een van de groot-
ste scholen in deregio. Ten be-
hoeve van de fusie zal er naast
het Eijkhagencollege nieuw-
bouw gepleegd worden voor
meer-dan een miljoen gulden.
De gebouwen van de beide Mavo's

worden afgestoten. De nieuwbouw
wordt in juli opgeleverd. Het be-
stuur van de nieuwe school zal inhanden komen van de Onderwijs-
stichting Sint-Bernardinus in Heer-len.
in 1985 werd er voor de eerste keer
over een fusie gesproken. Toen leg-
de Mavo Wormdal een fusieverzoek
neer bij Eijkhagen. Bij de bespre-
kingen die volgden werd naast Pe-
trus en Paulus ook Mavo Lichten-
berg betrokken. De school die dan
zou ontstaan werd echter niet alleen
onderwijskundig maar ook rechts-
positioneel te groot bevonden.
De plannen kwamen vervolgens in

(ADVERTENTIE)

I Kom kennismaken met de nieuwe
I ALFA ROMEO 164 V6automaat
I of de nieuwe
■ HYUNDAISONATA V6automaat

(proefrijden alleen vandaag en morgen)

\SANDERS*[akerstraat 128, I
1 6440 aa brunssum \[telefoon 045-251644 W

" Op deze plek zal vóór 1 juli de nieuwbouw van het Eijkha-
gencollege worden gerealiseerd. Foto: fransradeONDERBANKEN/TEVEREN - Op

de Awacs-basis- in het Westduitse
Teveren is de derde oefen-Boeing
aangekomen. Dat heeft sergeant-
majoor Wolfgang Groll gisteren des-
gevraagd laten weten.
De TCA 707 is al ingezet als lestoe-
stel. Meer vluchten, zoals veel men-
sen in Onderbanken vrezen, heeft
de komst van de derde oefen-
Boeing volgens Groll niet met zich
meegebracht. „De TCA's vliegen in
plaats van de Awacs-toestellen."

Derde Ies-Boeing
Awacs aangekomen

BRUNSSUM - Indien de raad van
Brunssum het collegevoorstel over
de invoering van de pre-vutregeling
voor het ambtelijk personeel goed-
keurt, dan bespaart de gemeente op
termijn 1,5 miljoen gulden per jaar.
De raad buigt zich deze maand over
het voorstel, dat 42 ambtenaren de
kans biedt vervroegd met de vut te
gaan. De medewekers die van de
pre-vut gebruik maken, behouden
hun salaris en alle aan hun baan ver-
bonden rechten. De vacatures die
door de regeling ontstaan, worden
evenwel slechts gedeeltelijk opge-
vuld. Dat levert de bezuiniging op.
De regeling is van toepassing voor
de ambtenaren die in de periode 1
juli 1990 tot en met 31 december
1991 56 jaar zijn of 35 dienstjaren
achter hun naam hebben.

Brunssum kan
sparen via

pre-vutregel

Ruim 40 amblenuren weg

'Nep-loodgieter'
te goeder trouw

Politie: 'Tragisch misverstand'

t(xQ . gas dat in con-
i-n kwam met een waakvlam
(jg en geiser was gistermiddag
bj.Q °°rzaak van een keuken-
Hr^dje aan de Govert Flinck-
stroat0at in Heerlen. Het gas
9CLsPTnde uit een openstaande

Qan waarvan de leiding
9p9ekoppeld. Ondanks de

*%, Y1" die ontstond behield een
iiaL. bewoners de tegenwoor-
diC Leid van geest de gaskraan

te draaien. De ■ schade
e^ uiteindelijk beperkt tot
h^P^Q-ntal geblakerde keuken-

les. Gelukkig.

Innbraak
IfgJ Politie van Stem heeft de
%-n Pen dagen vier personen
\j®ehouden op verdenking
*n rieen oroot aantal inbraken
diefstallen. Geliefd werkter-
Ü<xri,Voor het kwartet waren dehaarplaatsen bij het DSM-
&>,. l°°r in Urmond en het VanVefc alk-motel. Het begon deze
V^ de aanhouding van
"ü0 [ J2-jarige Heerlenaar. Ver-
hQ-nriS werden een inwoner
°*Po °eek en twee Steindenaren

"te*uer,Pa'Ct* De Heerlenaar heeft
fieo bekend een aantal malen
\il ln het Sittardse zieken-

gestolen te hebben.

IDrv
LIMBURGS DAGBLAD

De televisiekrant van uw
eigen Limburgs Dagblad!

Dag en nacht continu op de buis! Met het laatste nieuws uit
plaats en regio! Met het weerbericht, verenigingsnieuw s,
evenementen-agenda en veel sport, zeker in de weekends.
En met opvallendereklame!
LD-TV is er voor u! Wanneer u maar wilt! Dag en nacht!

Heerlen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+
LD-TV. Telefoon: 045-739300.

„Een vreselijke erva-
ring", aldus de Kerkra-
denaar die niet met
naam en toenaam in de
krant wilde. „Om een

gewoon een groene
overal en had allerminst
criminele bedoelingen.
De man in kwestie was
gisteren nog behoorlijk
overstuur.

Van onze verslaggever
KERKRADE - De 'nep-
loodgieter' waarvoor de
Kerkraadse politie via
de krant de plaatselijke
bevolking waarschuw-
de, handelde volkomen
te goeder trouw. Dat
heeft de politie gisteren
meegedeeld.
Een woordvoerder
sprak van een 'tragisch
misverstand' en een
'uitersttrieste zaak. Zo-
als bekend liet de poli-
tie deze week weten op
zoek te zijn naar een
man die, gekleed in een
uniform van de ge-
meentelijke Technische
Dienst, huis-aan-huis

centje extra te verdie-
nen maak ik al jaren-
lang in opdracht dakgo-
ten schoon. Die bijver-
dienste geef ik ook nog
keurig aan de belasting
op. En dan word je op
een dergelijke manier
in diskrediet gebracht.
Toen ik het bericht in
het Limburgs Dagblad
las, ben ik meteen naar
het politiebureau ge-
stapt en heb de hele
zaak uitgelegd. Ik ben
er nog steedskapot van.
En als ik echt mensen
ongerust heb gemaakt,
dan spijt me dat gewel-
dig. Dat is nooit mijn
bedoeling geweest".

aanbelde met de vraag
of hij de dakgoot
schoon mocht maken.
Volgens de politie deed
de man dat alleen maar
om uit te vissen of er
iemand thuis was. Van
die beschuldiging blijkt
echter niets te kloppen.
De man droeg geen uni-
form van de TD, maar
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t
Bedroefd, maar dankbaar dat aan haar pijn een ein-
de is gekomen, delen wij u mede dat, na een lang-
durige, maar moedig gedragen ziekte, op 84-jarige
leeftijd, in de St.-Odiliakliniek te Geleen, voorzien
van de h.h. sacramenten der zieken, is overleden,
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgroot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Johanna Gertruda
Sophia Lempens

weduwevan

Johannes Hendricus Custers
J Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Hoensbroek: JessieWinteraeken-Custerst

Vic Winteraekent
Harie en Wilina, Marijke
Pieter
Han en Phyl

Weert: Piet en Margriet Custers-Caris
Riek en Manon
Familie Lempens
Familie Custers

6114 HG Susteren, 11 januari 1990
Kloosterstraat 7

'De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de- begrafenis, wordt gehouden op dinsdag 16 januari
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Amel-

I berga te Susteren.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot

" schriftelijk condoleren vanaf 10.00 uur.

" Maandag 15 januariom 18.45 uur rozenkransgebed,
" gevolgd door de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van, 17.00tot 17.45 uur in het mortuarium van begr.ond.

[ Peusen, Kloosterstraat 31 te Susteren.

t
Als het licht duisternis wordt
wees mij dan nabij, o Heer

< Moegestredenis, in devrede van Christus, naar zijn
' Schepper teruggekeerd, na voorzien te zijn van het

rament der zieken, hij die ons zo dierbaar was

Paul Menting
Hij werd 73 jaar oud.

Namens de familie:
J.M. Bours-Menting

■ Heerlen, St. Josephrustoord, 10 januari 1990
rr.adres: Tollenstraat 27, 6416 VG Heerlen

E De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 15 januari om 11.00 uur in de kapel van

' het St. Josephrustoord, Gasthuisstraat 6 te Heer-
' len, waarna de crematieplechtigheid in besloten fa-
I miliekring zal plaatsvinden.
| Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
i de kapel.
' Zondag om 10.00 uur in voornoemde kapel, zal er,

mede tot intentie, een h. mis opgedragenworden.
Paul is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela,
Grasbroekerweg 20 te Heerlen, alwaar heden vrij-

" dag bezoekgelegenheid is van 18.00 tot 19.00 uur.

' Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Bedroefd namen wij kennis van het
overlijden van vader

T. de Jong
Vader zal altijd in onze gedachten
blijven bestaan.

Kinderen en kleinkinderen

De crematieplechtigheid heeft op don-
derdag 11 januari plaatsgevonden.

t
Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend
heeft, delen wij u in droefheid mede dat na een zin-
vol leven in volle overgave aan Gods h. wil, voor-
zien van de h. sacramenten van ons is heengegaan,
onze goede en lieve zuster en tante

Josephina Anna
Catharina Buckx

in haar 95e levensjaar.
Eindhoven: J. van Vugjt-Buckx

Buchten: P. Meuwissen-Hendri»
Buchten: H. Janssen-Meuwissen

Linne: J. Diederen-Meuwissen
neven en nichten

6122 BN Buchten, 10 januari 1990
Catharinahof 29
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 13 januari a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van St. Catharina
te Buchten.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Zij zal worden herdacht in de avondmis van heden
vrijdag om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard. Bezoek-
uren dagelijks van 17.30 - 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een dapper en geduldig gedragen lijden, is toch
nog onverwachtvan ons heengegaan, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Jacoba Petronella
Esselina Diemant

weduwe van

Gerardus Antonius Stienen
Zij overleed op 65-jarige leeftijd in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: Paul Stienen
Annie Stienen-Philipsen
Linda

Schaesberg: Sjaak Stienen
Familie Diemant
Familie Stienen

6371 GG Landgraaf, 11 januari 1990
Kakertsweg 156
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 15 januari as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Barbara te Schaesberg - Kakert,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis. van zaterdag 13 januari om 19.00 uur in de voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.15 tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.

De plechtige eerste jaardienstvoor onze lieve moe-
der en oma

Mia Knuth-Smeets
zal plaatshebben op zaterdag 13 januari as. om
19.00 uur in de parochiekerk van Onze Lieve
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen,
Kerkrade.

Kinderen en kleinkind

Temidden van allen die haar zo dierbaar waren, is, na een
langdurige ziekte, zacht en kalm van ons heengegaan, ge-
sterkt door de h.h. sacramenten, in ac leeftijd van 73 jaar,

~mmm~ mmm~m onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster,
tante en nicht

Leonie Josephina
Roeselers
weduwe van

August Ferdinand Rohs
Wij vragen een gebed voor haar zielerust.

Amstenrade: Guus Rohs en Marion Mermens
Corina en Roland
Miranda

Puth: Jesen JeuKeulen-Rohs
Maurice 'Oirsbeek: Jet en Lou Thijssen-Rohs
Ferno

Bingelrade: Sjef en Ria Rohs-Kleuters
Monique

Schinnen: Jan en Corry Rohs-Theunissen
Sabrina, Jordy

Urmond: Theo en Ans-Rohs-v. Es
Oirsbeek: Harry en Loes Rohs-Mertens

Angie, Björn
Amstenrade: Leo en Annie Rohs-Keymes

Cindy
Familie Roeselers
Familie Rohs

6436 CJ Amstenrade, 11 januari 1990
Poststraat 6
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op
zaterdag 13 januariom 11.00 uur in de parochiekerkMaria
Onbevlekt Ontvangen inAmstenrade, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schrif-
telijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcen-
trum Dela aan deGrasbroekerweg 20 in Heerlen; gelegen-
heid tot afscheid nemen vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving te zen-
den, deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoleances, h. missen
en begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn lieve man, onze
goede vader en opa

Antonie Smans
Mevr. A. Smans-v. Gils
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 14
januari a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk H. Hart te Haanrade.

Na een leven dat was getekend door goedheid, eenvoud, Ij
zorg en aandacht voor allen die haar dierbaar waren, is'
tot onze grote droefheid, geheel onverwacht van ons I

mmmm~m mmmmmm heengegaan,onze dierbarezus, schoonzus, tante en nicht I

Maria Josephina
Catharina Prevoo
echtgenote van wijlen

Egidius Sluysmans
Zij overleed in de leeftijd van 79 jaar, in het ziekenhuis te
Maastricht, voorzien van het h. sacrament der zieken.

Wylre: familie Boosten-Prevoo
Reijmerstock: familie Croonen-Prevoo

Berg eh Terblijt: familie Van den Booren-Prevoo
Familie Prevoo
Familie Sluysmans

Margraten, 10 januari 1990
Sprinkstraat 73
Corr.adres: Valkenburgerstraat 44
6325 BN Berg en Terbijt
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafe-
nis, zal plaatshebben op zaterdag 13 januariom 11.00 uur
in de parochiekerk van de H. Margarita te Margraten.
Geen condoleren
Avondmis voor haar zielerust, heden, vrijdag 12 januari- I
om 19.00 uur in voornoemde kerk.

' Bezoek rouwkapel bij de kerk te Berg en Terbijt heden
van 19.30 tot 20.30 uur.
Op uitdrukkelijke wens van de overledene
enige en algemene kennisgeving

|>———i^—■«^—______________________________-__■________■ u**4

tAnnie Cox, 69 jaar, weduwe van Piet Geraedts. Corr.adres: Kast. H>
rionstraat 56, 6043 XX Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal wor-

den gehouden'zaterdag 13 januariom 11.00 uur in de kerk van de H. Lau-
rentius te Maasniel.
4- Mia Gommans, 74 jaar, echtgenote van Jan Straus, W. v. Criepstraat 14.

1 6043 AP Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
zaterdag 13 januari om 11.30 uur in de parochiekerk van het H. Hart te
Roermond.

t Marieke Bollen, oud 85 jaar, weduwe van Pieke Janssen, Snijdersberg
5, 6243 AT Geulle. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 13 januarias-

om 10.30 uur in de kerk van het Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen-
Geulle. Er is geen condoleren.

t Pierre Stols, oud 83 jaar, echtgenoot van Trinette Roth, Wycker ;Grachtstr. 32A, 6221 CX Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats za-
terdag 13 januarias. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Martinus te
Wyck-Maastricht. Schriftelijk condoleren.
4- Hubertus Matheus Reintjens, oud 90 jaar, echtgenoot van Agnes Maria* Lukassen, St.-Martinusstr. 25, 6245 GD Eijsden. De uitvaartdienst
vindt plaats zaterdag 13 januarias. om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk te
Breust-Eijsden. Er is geen condoleren.

tCornelia Michon, oud 90 jaar, weduwevan Louis Strijp, Looiersgracht
19, 6211 JK Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats zaterdag 13 ja-

nuari as. om 11.00 uur in deKruisherenkerk, Kruisherengang, Maastricht-
Er is geen condoleren. .

Met verslagenheid namen wij kennis van het toch
nog onverwachte overlijden van onze goede vriend

Wim Jungblut
ere-bestuurslid en oud-secretaris van onze bond.
Zijn toewijding tot de Limburgse vastelaovend
strekke ons tot voorbeeld.

Bestuur Bond van Carnavalsverenigingen
in Limburg

Voerendaal, 11 januari 1990

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor
de vele blijken van medeleven die wij mochten ont-
vangen bij het overlijdenen de crematie van mijn lie-
ve vrouw, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Maria „Mariets"
Schetters-Gering

Hr. W. Schetters
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 14 januari a.s. om 11.15 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Altijddurende Bij-
stand te Kerkrade-Heilust.

Het is al weer een jaar geleden dat wij af-
scheid moesten nemen van hem die ons zo
dierbaar was, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader en fijne opa

Joop
Bockmeulen

Mevr. M. Bockmeulen-Crijns
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, januari 1990
De plechtige jaardienstzal gehouden worden
op zaterdag 13 januari om 19.00 uur in de kerk
van de H. Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

De eerste jaardienst voor

Zef Velraeds
wordt gehouden zondag 14 januari 1990 om 9.30
uur in deparochiekerk van de H. Bernadette in Ab-
dissenbosch.
Hij laat zon grote leegte achter.

Lena Velraeds-Jansen
Angela en Bart
Sjef en Ankie

Gevestigd:

H.J.G.M. HORSTEN
Fysiotherapeut, Meridiaantherapeut

Behandeling volgens afspraak
voor particulieren en particulier verzekerden

Burg. Kerckhoffsstraat 9, 6336 KB Hulsberg,
27106 tel. 04405-1 670— -^

i
Specialist in:

Damesmantels " blazers * costuums

vraagt:
naaisters cq. modlnettes voor 38-urige werkweek
en tevens leerling-naaisters, strijksters met
minimaal 2 jaarLHNO.
Beschik je over voldoende motivatie en zijn er nog
vragen, bel dan tijdens kantooruren of stuur je
sollicitatie naar: Confectie Consten B.V.

Koolhoverweg 9, 6351 JC Bocholtz (
telefoonnummer 045-441220 *%/

delingen dan de PAAZ kunnen
worden ingeschakeld.'Psychiatrische

afdeling in elk
groot ziekenhuis'

toekomst om nieuwe matrozen
ten te springen."

Einde aan LBO-opleiding tot matroos in Limburg

Binnenvaartschool Mook
fuseert met 'Amsterdam'cludeert dit in een ontwerp-ad-

vies.

Ziekenhuispatiënten hebben
vaak psychische problemen die
bijvoorbeeld samenhangen met
de ziekte en de gevolgen van de
opname of behandeling. Dat
komt zo vaak voor, dat een apar-
te psychiatrische afdeling vol-
gens deNRV beslist nodigis. Om
een samenhangende zorg te kun-
nen bieden moeten de psychia-
ters ook op andere ziekenhuisaf-

UTRECHT/HEERLEN - leder
ziekenhuis met meer dan 300
bedden moet beschikken over
een PAAZ (psychiatrische afde-
ling algemeen ziekenhuis). In
Limburg zou deze regel gelden
voor de ziekenhuzen in de grote
steden. Kleinere ziekenhuizen
moeten samenwerkingsovereen-
komsten sluiten, zodat twee a
vier ziekenhuizen samen een
PAAZ met 30 of 40 bedden kun-
nen beheren. De Nationale Raad
voor de Volksgezondheid con-

Op de eerste hulp-afdelingen
moet volgens de NRV altijd een
psychiater beschikbaar zijn, on-
der meer met het oog op de op-
vang van mensen die een poging
tot zelfdoding hebben gedaan.

Eerste hulp

Omdat de PAAZ onderdeel is
van de geestelijke gezondheids-
zorg in de regio, is intensieve sa-
menwerking met andere instel-
lingen op dit gebied nodig, inclu-
sief de psychiatrische ziekenhui-
zen. Als taken van de PAAZ
noemt de NRV acute klinische
psychiatrie en crisisinterventie,
integrale psychiatrische diag-
nostiek en kortdurende intensie-
ve behandeling.

LBO-binnenvaartscholen zijn
naast de protestant-christelijk^.^
Amsterdam nog in Delfzijl, Ha'j
gen en Rotterdam (alle neuü*3^Deze scholen zitten nog boven
'bestaansgrens' van 120 leerlinée

gen zitting hebben) is faliekant te-
gen de fusie. Omdat het schoolbe-
stuur de fusie per se wil doordruk-
ken, zijn de voorzitter en de secreta-
ris van die raad opgestapt. „We mo-
gen de pers niet te woord staan.
Maar dat vind ik nonsens", zegt de
voorzitter van de Medezeggen-
schapsraad Cees van Belle.Ook het adviseren van bijvoor-

beeld huisartsen vindt de NRV
bijzonder zinvol.

Van onze verslaggever
MOOK - De katholieke Rijn- en Binnenvaartschool in
Mook fuseert zeer waarschijnlijk per 1 augustus van dit
jaar met de Amsterdamse binnenvaartschool. Hiermee
komt inLimburg een einde aan deLBO-opleiding tot ma-
troos. Dat heeft de directeur van de Rijn- en Binnenvaart-
school in Mook, Ton Muller, desgevraagd gezegd. „Öf we
fuseren; öf we zullen de zaak hier afbouwen. Maar één
ding is zeker, de binnenvaartopleiding zal uit Mook ver-
dwijnen".

Stankmeting bij
composterings

bedrijf

Bilzen

Momenteel volgen nog slechts 67
leerlingen, onder wie 65 jongens, dc
lessen in het oude klooster langs dc
Rijksweg in dc noordelijkste punt
van Limburg. In 1977 startte het ka-
tholieke deel van dc school, tot. dan
in Rotterdam gevestigd, een zelf-
standige afdeling in het voormalige
seminarie van dc Paters Passionis-

ten. In dietijd schommelde het aan-
tal leerlingen rond 140. „Sinds 1985
kennen we een dramatische neer-
gang via 100, 80 naar 67", verhaalt
een sombere directeur over dc oor-
zaak van dc fusie.

Dc Medezeggenschapsraad (waarin
leerkrachten en ouders van leerlin-

„De leerkrachten en zeker veertig
ouders zijn tegen fuseren. We willen
de school afbouwen. Maar het be-
stuur heeft niet naar de Medezeg-
genschapsraad geluisterd. We ston-
den er dus als Jan Doedel bij." Van
Belle zegt dat het 'aardig' rommelt
op school. „Zo is bijvoorbeeld een
groepsleider, die zijn ongenoegen
had geuit, op een schip geplaatst.
Hierdoor moeten andere groepslei-
ders het werk van die man overne-
men. Op deze manier kweekt het
bestuur steeds meer onvrede onder
het personeel."

Lezing over
Hollandgangerei

SITTARD - In het Oranje-hotel
Sittard wordt op woensdag löj^
nuari,,om 19.30 uur een lezing °PjA
Hollandgangerei gehouden. "j\
landgangerei is de Duitse trek n J
Nederland in de tweede helft vaIV
vorige eeuw. De lezing wordt ag
houden door drs. Leget van de *y
derlandse Genealogische Vei*e
ging.

Van onze correspondente
BILZEN - Op verzoek van het ge-
meentebestuur heeft de bedrijfsge-
neeskundige dienst gisteren lucht-
metingen uitgevoerd in de buurt
van het cómposteringsbedrijf „In-
tercompost". Daar storten een tach-
tigtal Belgisch-Limburgse en Luik-
se gemeentenhun afval, maar de in-
stallatie laat op gebied van reukhin-
der regelmatig heel wat te wensen
over.

Aanleiding
Bedoeling van de meting is na te
gaan of er schadelijke stoffen in de
lucht voorkomen. Aanleiding tot de
ongerustheid is het feit dat een per-
soneelslid van een nabijgelegen
containerbedrijf misselijk was ge-
worden. Er bestaat een vermoeden
dat er boterzuurdampen in de lucht
zitten, die een scherpe, zure en ran-
zinge geur verspreiden maar verder
waarschijnlijk ongevaarlijk zijn.

Contributie LLTB hoog
HEERLEN - Leden van de Lim-
burgse Land- en Tuinbouwbond
(LLTB) betalen veel meer contri-
butie dan boeren die bij andere
bonden zijn aangesloten. Een
boer die lid is van de LLTB be-
taalt in 1990 445 contributie ter-
wijl een Brabantse boer die lid is
van de NCB het komend jaar
maar 114 gulden betaalt.
93 procent van de Limburgse
boeren is bij de LLTB aangeslo-
ten. Toch is de LLTB maar een,
relatief, kleine vereniging met
8400 leden. De al eerder genoem-
de Noordbrabantse Christelijke

Boerenbond heeft er bijna
27.000. In Limburg heeft de boe-
renbond bovendien veel minder
vertakkingen terwijl in Brabant
de NCB ook allerlei coöperaties
beheert die ook geld opleveren.

Advies
De boerenbonden of standsorga-
nisaties geven hun leden advies
op gebieden als bedrijfsvoering,
milieubeheer en bij juridische
problemen. Ook scholing en
voorlichting horen bij de taken
van de LLTB.

Van onze correspodente
MAASEIK - Een 85-jarige in*^uit Maaseik heeft bjj de rechtop
in Tongeren gelijk gekregen- ,$
man dreigde onteigend te w°r.jf
omdat zijn woning en boomgaar^r
een grindzone liggen. Hij waf.aa>'der al naar de vrederechter in " $eik gestapt die inderdaad de eis„,.
onteigening afwees. De inter .^munale voor ruimtelijke orden
was tegen dat vonnis in beroep'K
gaan, maar moest nu ook in Ton
ren bakzeil halen.

Bejaarde mal1

mag blijven

Vraag
Ondanks de tanende interesse voor
de binnenvaart-opleidingen is er
zeer veel vraag naar matrozen. Op
de vijf scholen' zitten nu zon 500
leerlingen, van wie er binnenkort
ongeveer 200 eindexamen doen. „Ze
krijgen allen probleemloos werk.
En de werkgevers zullen ook in de

Volgens directeur Muller zullen de
elf leerkrachten niet worden ontsla-
gen. Zij krijgen de kans te verhuizen
naar Amsterdam, „maar of zij dat
doen is de vraag. Want de meesten
hebben hier natuurlijk hun sociale
banden die ze niet graag verbre-
ken", aldus Muller. Hij hoopt dat
binnen twee maanden definitief be-
kend zal zijn wat met de school gaat
gebeuren.

Limburgs Dagblad
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Zoals bekend vecht de UTP voor het behoud
van haar universitaire status. Een commissie
heeft de Nederlandse theologie-opleidingen
doorgelicht en aanbevolen dat de UTP tot
een HBO-opleiding zou worden gedregra-
deerd. Een overigens door de UTP fel bestre-
den gebrek aan wetenschappelijk niveau was
daarvoor de belangrijkste reden.

UTP kwaad
op minister

Mineraal bang
voor instabiel
Oost-Europa

HEERLEN - Het bestuur van de Universiteit
voor Theologie en Pastoraat (UTP) is kwaad
op minister Ritzen van Onderwijs. Ritzen
heeft deze week voor de radio verklaard be-
grepen te hebben, dat de Heerlense theolo-
gie-opleiding zich zelf nu al als HBO-oplei-
ding ziet. De UTP wil opheldering van de mi-
nister over deze uitlating, want „niets is min-
der waar", aldus de UTP in een persbericht.

kP Us-Henning von Sandrart:
L ,l'an Afcent positiefnaar bui-tengen."

Daarnaast is de leiding van de UTP hoogst
verbaasd over de opmerking van Ritzen, dat
al met ingang van het nieuwe studiejaar be-
gonnenzal worden met de uitvoering van net
reorganisatieplan voor de theologische oplei-
dingen in ons land.

sluit is genomen over de omvang en de wijze
van de reorganisatie. Er wordt op gewezen
dat in een gesprek dat de theologie-opleidin-
gen deze week met het Minsterie van Onder-wijs voerden hierover totaal niet is gespro-
ken. De UTP kondigt dan ook aan de in-schrijving van studenten voor alle fasen vande opleiding per 1 september 1990 gewoon
voort te zetten.

De UTP vraagt zich af hoe de minister dit
heeft kunnen zeggen nog voordat enig be-

De bisschoppen kwamen onlangs met het
plan de katholieke universitaire theologie-
opleidingente concentreren op drieplaatsen.
De UTP hoorde daar niet bij. De leiding daar-
van hoopt echter een universitaire voorpost
van de opleiding in Nijmegen te worden. De
minister lijkt daar echter niets in te zien.

Status

'Geen radarcontrole
vanuit vuilsnisbak'

Rijks- en gemeentepolitie in Limburg:

Van onze verslaggever

' «, qNsSUM - De ontwikkelingenf ost-Europa zijn opzienbarendt|ni?er zeker toe te juichen, maar
"'stalvr °0^ een Periode van grote
feak eit veroorzaken. Het is de
keli Van de NAVO om deze ontwik-
{>]ijV gen met de grootste zorg te
')ilJ en.volgen, want de oude com-

'stische machtsstructuur be-
%P "°g altijd. Dat zei gisteren de
(<. rbevelhebber van de geallieer-
fo lr'jdkrachten in Midden-Euro-
rndBeneraal Hans-Henning von
lè inrart' tijdens zijn Nieuwjaarsre-
huJ* het Afcent-hoofdkwartier inrossum.

?S on Sandrart zijn de om-
T°Qr i gen in oosteuJk Europa
"oliri te danken aan de politieke
liet J^iteit en samenwerking van

H-fsten- Het is van groot belang
"Wt Z° zal DnJven, meent hij. „Wij
Jieilv^ n weliswaar inhaken op de
'e,m pont'eke en militaire situa-

b far dan we*va de organisaties
küjPtrekkingen die hebben aange-
sUcc 'aatste ver decennia zeer
tijeu esvol te zijn. Er zijn evenwel
g6|e^e taken voor de NAVO weg-
Cjtjp ' z°als bijvoorbeeld de verifi-van wapenreducties."

Ven 6|*aal Von Sandrart legde er te-
"-jt.-, e nadruk op dat het westers'ievl sme en de NAVO een posi-

k^ank verdienen. „Als de
Vej|: ~j verdwijnt, is er niets dat de
sl0 t en defensie van de aange-
ef, „n vrije lidstaten kan coördine-
Op.."ij deed dan ook een beroep
CiJju'lll gehoor om de rol van AF-
getl *■ Positief naar buiten te bren-

Van onze verslaggever

HERKENBOSCH - De politie
in Limburg zal zich 'niet verla-
gen' tot het houden van snel-
heidscontroles waarbij allerlei
trucks en valletjes van stal
worden gehaald om snelheids-
overtreders op de bon te slin-
geren. Woordvoerders van de
rijkspolitie en gemeentepoli-
tiekorpsen hebben dat giste-
ren gezegd na de beslissing om
in Hendrik-Ido-Ambacht (re-
gio Dordrecht) de snelheid
met een mobiele radar-install-
latie vanuit een vuilnisbak te
peilen.

geconcentreerde kracht van ex-
pressie dreefhem. Verblijf in pri-
mitieve behuizingen bij de haven
van IJmuiden hielp hem bij het
bereiken van dat soort creatieve
ascese.

„Ik zoek naar een pure schilder-
kunst" zei hij ooit. „Daarbij moet
je rigoureus te werk gaan. Vorm
is het belangrijkste. In de haven
barst het van de vormen, stuk-
ken schip, boeien, zeilen en mas-
ten. Zo kom je tot zuivering van
je beeld".

Intens
De poëzie die zijn intense werk
uitstraalde maakte contacten
met dichters bijna voor de hand
liggend; Bert Schierbeek be-
hoorde daartoe en Hans van den
Waarsenburg, met wie hij samen
de uitgave bezorgde van diens
ultieme gedichten „Waar het
blauw eindigt".

In de laatste jaren leidde de ver-
hevigde creativiteit tot het op-
nieuw verschijnen van kleur in
zijn werk, zoals laatstelijk een
tentoonstelling in de Heerlense
Stadsgalerij liet zien, maar toch
blijven voor zijn oeuvre - en voor
zijn leven - de regels klemmen
die Schierbeek ooit als uit zijn
mond vernomen opschreef: „Wit
gevat in wit/want wit staat voor
wat ik niet heb/en waarnaar ik al-
tijd op zoek ben: rust."

Zij krijgen een bijzondere di-
mensie nu Molm zijn rust voor-
goed gevonden heeft. In Lim-
burg, in zijn Amsterdamse omge-
ving en in IJmuiden, waar zijn in-
breng in de Ijmuider Kring van
even wezenlijke betekenis was
als destijds bij Artishock, zal zijn
heengaan een leemte achterla-
ten. Wat Limburg betreft: on-
danks zijn affiniteit met Amster-
dam en de zee is hij daar in feite
niet weggeweest. Hij onderhield
zijn contacten met zijn mede-
standers in de jaren zestig en er
waren regelmatig tentoonstellin-
gen van zijn werk voor de al ge-
noemde in de Heerlense stadsga-
lerij: tweemaal in het provinciaal
museum, tweemaal in het Heer-
lense stadhuis, tweemaal bij
Wanda Reiff.

Strijdlustig
Velen zullen zich hem hier blij-
ven herinnerenals een natuurlijk
talent, als een aimabel man, die
heftig kon zijn en strijdlustig, die
zich veel vrienden verwierf naast
weinig vijanden, die een wezen-
lijke bijdrage leverde aan de ont-
wikkeling van het cultureel kli-
maat in Limburg en daarbuiten.
En die zijn leven intensief beleef-
de zolang hem dat gegeven was.

Lei Molm wordt morgen in West-
gaarde in de hoofdstad gecre-
meerd.

pieter defesche

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- Minister len Dales
van Binnenlandse Zaken komt vrij-
dag 16 februari naar Maastricht om
van Provinciale Staten de profiel-
schets in ontvangst te nemen van
een nieuwe commissaris der konin-
gin in Limburg. In de Staatscourant
van gisteren is deze vacature offi-
cieel opengesteld.

gemaakt met intern beraad.

De in het zogeheten seniorencon-
vent verenigde fractievoorzitters
pleitten tijdens hun gemeenschap-
pelijk overleg unaniem voor het in-
stellen van een vertrouwenscom-
missie, zoals ook gebruikelijk bij
het benoemen van burgemeesters.
Een dergelijke commissie wordt be-
trokken bij het selecteren van kan-
didaten en maakt vervolgens haar
opvattingen kenbaar aan de minis-
ter. Het is de bedoeling dat Provin-
ciale Staten op 16 februari een be-
slissing nemen over samenstelling
en werkwijze van deze commissie
op basis van een door GS te formu-
leren voorstel.

Het bezoek van minister Dales
vindt plaats aan het eind van de
maandelijkse vergadering van Pro-
vinciale Staten op 16 februari om-
streeks 16.30 uur.

zeer varianten denkbaar. Enkele
fracties, onderwie dievan het CDA,
hebben gisteravondreeds een begin

Als waarnemend commissaris heeft
gedeputeerde E. Mastenbroek de
voorzitters van de Statenfracties
gistermiddag geïnformeerd over de
te volgen procedure. Er wordt naar
gestreefd de minister op 16 februari
een eensluidende profielschets aan
te bieden. Lopen de aanbevelingen
in de onderscheiden Statenfracties
echter te zeer uiteen dan zijn even-

" Een voorbeeld van een opvallende en in het oog springende snelheidscontrole zoals die in de
maand mei in Kerkrade werd gehouden.

Algemeen wordt verondersteld dat
er sinds de uitvinding van de radar
nog nooit zó orgineel van de peilap-
paratuur gebruik is gemaakt. In
Limburg zullen dergelijke praktij-
ken echter vooralsnog achterwege
blijven.

De heer Geurts, verkeersadviseur
van de provincie Limburg en plaats-
vervangend hoofd van de afdeling
Verkeer van de rijkspolitie in Her-
kenbosch, wenst dat de snelheids-
controles in Limburg zo 'opvallend'
en 'open' mogelijk geschieden. De
stiekeme 'vuilnisbakken-, boeren-
karren- of oude auto's-methode'
past naar zijn mening in het geheel
niet in die aanpak. „Wat wij willen is
zelfs nog veel opvallender controle-
ren, zodat iedere automobilist weet
waar hij aan toe is."

We f5ns de opperbevelhebber gaan
de J" eik geval een zeer opwinden-

h0 m'sscmen ook instabiele -vOor°) tegemoet. „Maar we moeten
jjH al optimistisch zijn en werkeneen beter Europa als deel van
i*4ai.|y.eilige wereld. Laten we ons
hu., 1* vooral niet door de euforierbl >nden."

Opwindend

" Een voorbeeld van een als onopvallend bedoelde snelheidscontrole op de stadsautoweg Heer-
len zoals die in de maand september werd gehouden. Een gevarendriehoeken een reservewiel te-
gen de auto. Archieffoto's: DRIES LINSSEN

Op 62-jarige leeftijd is in Amster-
dam de schilderLei Molm - nog
tot voor kort intensief bezig en
betrokken- overleden aan de ge-
volgen van een ziekte waartegen
hij bijna zeven jaren met grote
moed heeft gestreden. Hij maak-
te in die periode niet alleen rei-
zen naar Sicilië, New Vork en
Lanzarote, betrok nieuwe ate-
liers in Amsterdam en België,
maar produceerde bovendien
een oeuvre in ogenschijnlijk toe-
nemende creativiteit. Hij trad
een half jaar geleden op in een
aan hem gewijde televisie-uit-
zending in een programma dat
hem bij de Amsterdamse Lim-
burgers betrok.

Lei Molm, afkomstig uit Berg en
Terblijt, ontwikkelde zich, na
een kort verblijf aan de Maas-
trichtse stadsacademie, verder
als autodidakt. Zijn eerste con-
tacten in de schilderkunst onder-
hield hij met Charles Eijck, in
wiens nabijheid hij woonde met
vrouw en kinderen in een zelf-
verbouwd huis in de Geulvallei.
Samen met hem maakte hij een
reis naar het Griekse Mykonos;
van zijn werk uit die periode zijn
prachtige in olieverf geschilder-
de doeken over van een bijzon-
der colorieten veel in een sierlijk
handschrift geschreven tekenin-
gen.

Na het optreden van de kunste-
naarsbeweging die in Limburg
in de jarenzestig, grotendeels op
zijn initiatief, het elan bundelde
van een nieuwe generatie onder
de naam Artishock, kwam aan
dierelatie een eind.

Molm zou zich verder ontwikke-
len in de nabijheid van kunste-
naars als Jaap Mooy, Jaap Wage-
maker, Anton Rooskens en Am-
sterdamse Limburgers als Jef
Diederen.

Versobering
Limburgse landschappen heb-
ben maar weinig aan zijn thema-
tiek bijgedragen. „Ze waren te
mooi" zei hij er ooit van. Niette-
min vindt men in veel catalogi ti-
tels als „Krijtland". Het verschij-
nen daarvan luidt een versobe-
ring in van het kleurgebruik: uit-
eindelijk zouden zijn schilderij-
en nagenoeg gedragen worden
door wit.

Vooral nadat hij zich in de rand-
stad had gevestigd en vertrouwd
geraakt was met een stedelijk
klimaat en een grotere bewogen-
heid zet zijn ontwikkeling zch
voort als dooreen steeds strenge-
re filosofie gedragen: hij geeft
zijn grote verworvenheden in het
schilderen met olieverf op voor
het gebruik van acryl en meer en
meer voor het toepassen van col-
lage-technieken. Hij zal daarin
een grote mate van vaardigheid
en raffinement bereiken.

Een doortastend zoeken naar het
wezenlijkevan de dingen en naar

Minister Dales
naar Maastricht

Profielschets nieuwe gouverneur

de stadsautoweg van Heerlen waar
een maximum-snelheid geldt van
100 kilometer. De truck bestond uit
een in de berm geparkeerde Volks-
wagen Golf, met een gevarendrie-
hoek op afstand en het reservewiel
zichtbaar tegen de auto geplaatst.
Daarmee had de politie willen berei-
ken dat de automobilisten de in-
druk kregen dat het in ieder geval
niet de politie was die er langs de
weg stond. „Maar verder dan dat
gaan we zeker niet", aldus Venema.
Maar in het district Dordrecht gaat
men dus een hele stap verder. „We

willen de angst voeden dat je echt
overal gecontroleerd kan worden,"
zegt Alex Dekker van de afdeling
verkeer van dat district. Het projectis deze week van start gegaan in
Hendrik-Ido-Ambacht. Inmiddels
zijn enkele honderden automobilis-
ten op de foto gezet. De komende
weken zal de snelheid ook onopval-
lend worden gecontroleerd in ande-
re delen van Zuid-Holland, waaron-
der de Hoekse Waard. De politie-
korpsen in Rotterdam en omstre-
ken hebben eveneens belangstel-
ling getoond voor de nieuwe wijze
van controle.

Volgens de woordvoerder van de
Rotterdamse politie wordt echter
eerst het resultaat afgewacht van
het Dordtse experiment, voordat
ook hier de vuilnisbakken als radar-
post gaan fungeren. Dekker: „We
zullen alle mogelijkheden aangrij-
pen om zo onopvallend mogelijk de
snelheid te meten. We verzinnen al-
lerlei valletjes. Sommige mensen
vinden het een stiekeme manier, an-
deren hebben er begrip voor. Maar
als blijkt dat automobilisten niet
vrijwillig de snelheid beperken,
moeten ze in deportemonnee gekie-
teld worden."

Onopvallend

Chauffeurs
moeten eigen
rit betalen

J^NLO - Twintig chauffeurs■«n rje busonderneming Zuid-. ster worden waarschijnlijk
1^ dupe van een inbraak in hetaritoor in Gennep van enkele
ïtn n gleden. Daarbij werd
l^öOO gulden gestolen dat af-
°rnstig was uit de ritten vande dag.

i^ngezien de chauffeurs de in-
hetUCtie nebben gehad dat ze
(J* rittengeld mee naar huis
v °eten nemen, wil de directie
p? 11 de busonderneming de
rjp u.ffeurs verplichten de scha-
tj uit eigen zak bij te passen.
Fet zou hier gaan om bedragen
CLfsen de 100 en 700 gulden pernauffeur.

Momenteel worden er door de.ver-
keersgroep van de rijkspolitie twee
methodes gebruikt. Ten eerste is
dat die van de geparkeerde auto's
met ingebouwde radar. De auto's,
doorgaans van het type Volvo, die-
nen geparkeerd te staan langs de
weg. Daartoe staan de rijkspolitie
Limburg vier, soms vijf, 'onopval-
lende' personenauto's ter beschik-
king. Maar volgens Geurts moet bij
iedereen zo langzamerhand bekend
zijn dat de Rijkspolitie Limburg
voor dat doel Volvo's gebruikt. „De
ene keer is het een groene, dan weer
een rode."

De andere methode is die waarbij
door agenten van de rijkspolitie en-
kele momenten achter een verdach-
te snelheidsovertreder wordt gere-
den om de snelheid vast te stellen.
Voor die aanpak wordt alleen geko-
zen indien sprake is van een forse
overschrijding van de maximum-
snelheid.

De Heerlense politie voelt echter
minder voor de 'voorzichtige' aan-
pak van de Rijkspolitie Limburg.
De heer Venema, hoofd van de afde-
ling Verkeer van het korps, legt uit
dat zijn korps regelmatig via de pers
een snelheidscontrole aankondigt.
„We hebben de automobilisten dus
gewaarschuwd", aldus Venema die
vervolgens het principe 'eigen
schuld, dikke bult' hanteert.

„We verzinnen geen ingewikkelde
methodes om te controleren, want
we willen ons niet verstoppen."
Maar écht in het blikveld staan wil
de Heerlense politie nou ook weer
niet.

Toppunt

stofzuiger
onderdelen
vooralle

. merkenRPNDYMANptfflÉZP ONDERDEIENSHOP
Heerlen Saroleastraat 1L 045-710100

Naar eigen zeggen bereikte de ge-
meentepolitie Heerlen het toppunt
van stiekemheid enkele maanden
geleden. Toen hield de verkeers-
groep een snelheidscontrole langs

Een woordvoerster van de Neder

vlak terrein, waardoor er van alles
kan gebeuren als je tijdens een
noodweer alleen op stap gaat. Het is
best mogelijk dat mevrouw Brink is
gevallen. De laatste weken heeft het
slechte weer aan diverse Spanjaar-
den het leven gekost", verduidelijkt
de ambassade. Daarbij waren tot nu
toe geen Nederlanders.

Zoektocht
Een woordvoerder van de hulporga-
nisatie S.O.S. International in Am-
sterdam kan alleen bevestigen dat
er officieel een zoektocht naar de
Geleense in gang is gezet. „Er wordt
gezocht, dat is alles. Meer weten wij
ook niet".

maar tot nu toe geen spoor heeft ge-
vonden", aldus de woordvoerster
van de ambassade, die dezeweek de
Guardia Civil in Benidorm formeel
van de zaak op de hoogte heeft ge-
bracht.
„Het is rond Benidorm allesbehalve

trokken voor een vakantie.
De ambassade is overigens pas eer-gisteren begonnen met een officieel
onderzoek naar de verdwijning van
de Geleense. „Ik heb begrepen dat
de familie al een week op eigen
houtje bezig was aan een zoektocht,

landse ambassade in Madrid heeft
gisteren verklaard dat de slechte
weersomstandigheden van de laat-
ste weken hoogstwaarschijnlijk de-
bet zijn aan de verdwijning van me-
vrouw Brink uit Geleen, die eind
december naar Benidorm is ver-

Hoewel Brink zelf geen commen-
taar wilde geven over zijn verblijf in
Spanje, meldde een familielid dat
mevrouw Elly Brink nog steeds
spoorloos is. „Ze hebben haar over-
al gezocht maar niet gevonden.
Mark zelfwil er niet over praten, het
heeft hem allemaalte veel aangegre-pen".

Zoektocht naar Geleense
vrouw zonder resultaat

Van onze verslaggever
GELEEN - Mark Brink uit Geleen,
die naar Spanje was afgereisd om de
zoektocht naar zijn in Benidorm
vermiste moeder te coördineren, is
gisteren met lege handen terugge-
keerd in zijn woonplaats.K|ein m mr- -^""^^rl
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Lei Molm, een
aimabel man
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DEN HAAG/ROERMOND - 'Communio'. Geen woord
kwam de Nederlandse bisschoppen tien jaar geleden na
hun bijzondere synode in Rome gemakkelijker over de lip-
pen dan dit Latijnse woord voor gemeenschap, dat de ver-
bondenheid tussen de bisschoppen onderling en van de
Nederlandse kerk met de paus moest illustreren. De syno-
de (januari 1980) heeft de polarisatie in de Nederlandse RK
Kerk echter niet opgeheven. Integendeel, naast in Lim-
burg is ook elders de polarisatie eerder verscherpt dan ver-
minderd.

gepubliceerd, niet alleen onder-
tekend door de bisschoppen,
maar ook door de paus en Vati-
caanse prelaten. De bisschoppen
legden nadruk op het hiërarchi-
schekarakter van de RK Kerk en
waren vast van plan 'hun harte-
lijke en broederlijke betrekkin-
gen'te verdiepen. Zij legden vast
dat bisschoppen en priesters
geen afgevaardigden van de ge-
lovigen zijn, maar dienaren van
Jezus Christus ten bate van de
geloofsgemeenschap.Het klimaat van de communio

waardoor de synode indertijd
werd gekenmerkt, moet nu op de
gelovigen van Nederland wor-
den overgebracht, zo zei de toen-
malige voorzitter van de bis-
schoppenconferentie, kardinaal
Willebrands in 1980.

De bisschoppen besloten een on-
derzoek in te stellen naar de
priesteropleidingen, waar vol-
gens het Vaticaan dringend een
reorganisatie nodig was. Ook
zouden de taken en bevoegdhe-
den van de pastoraal werk(st)ers
nader worden omschreven. Het
Vaticaan was zeer bezorgd dat de
niet-gewijde pastoraal werk-
(st)ers zich allerlei taken toeëi-
genden die alleen aan priesters
en diakens toekomen.

polarisatie tussen behoudende
en progressieve katholieken, het
teruglopend misbezoek, de ster-
ke daling van het aantal priesters
en de spanningen tussen bis-
schoppen en religieuzen. Wel
werd de eensgezindheid onder
de bisschoppen versterkt door
de benoeming van behoudende
(hulp)bisschoppen. Paus Johan-
nes Paulus II prees enkele jaren
geleden de bisschoppen, dat ze
door hun beleid 'niet onbelang-
rijke vooruitgang' hadden ge-
boekt op de weg naar meer com-
munio binnen de Nederlandse
kerkprovincie en tussen de Ne-
derlandse RK Kerk en de we-
reldkerk.

Willebrands besefte dat dit een
zeer moeilijke opdracht was.
Want vele rooms-katholieken
waren door de gang van zaken
tijdens de synode niet van hun
scepsis verlost. Voor de synode
bleek dat 47 procent van de
rooms-katholieken van de syno-
de nauwelijks of geen oplossin-
gen voor de problemen van de
verdeelde kerk verwachtten.
Slechts 4 procent was hoopvol
gestemd. Bovendien bleek meer
dan de helft van de ondervraag-
den zich met geen enkele bis-
schop verwant te voelen.

Er kwam een statuut, dat de ta-
ken en bevoegdheden van °e
pastoraal werk(st)er regelde,
maar het Vaticaan achtte z^" 1

'niet bevoegd' het goed te keU
ren. Voorzover valt na te gaail,
heeft Gijsen weinig gedaan orf>
de samenwerking met de lande'
lijke missie-organisaties te he1*'
stellen. De hulp van de ander*
bisschoppen heeft erin bestaan*
dat zij de Missieraad, waarin de
missieorganisaties samenwe»*'
ken, een statuut probeerden of
te leggen dat ook voor het bis-
dom Roermond aanvaardbar
was. De Missieraad was hierva' 1

niet gediend en de zaak zit nu i"
een impasse.

De bisschoppen zitten nu mee1*
op één lijn, maar de kloof tusse"
hen en het Vaticaan enerzijds e""""1
de 'gewone' gelovigen lijkt de af-
gelopen jaren eerder groter dart
kleiner te zijn geworden. Eef
echte communio is nog ver weé-
zoals onder meer blijkt uit de
grote opkomst bij bijeenkom-
sten van de door de bisschoppetl
vermaledijde Acht Mei Bewe-
ging.

De bisschoppen . beloofden
voorts niet langer gehuwde
priesters in het onderwijs of in
het pastorale werk aan te stellen.
Gehuwde priesters die daarin al
actief waren, zouden hun functie
mogen blijven uitoefenen, maar
zouden niet voor een nieuwe
functie in aanmerking komen.
Binnen een maand waren de ge-
volgen van dit besluit duidelijk.
Bisschop Simonis weigerde een
uitgetreden Franciscaan tot zie-
kenhuispastor in Woerden te be-
noemen.

Mgr Gijsen
Paus Johannes Paulus II besloot
in mei 1979 de Nederlandse bis-
schoppen in een bijzondere sy-
node bijeen te roepen. Het doel
zou zijn om met hem en Vati-
caanse leiders 'de belangrijkste
problemen van theologische en
pastorale aard' in de Nederland-
se kerkprovincie te bespreken.

schop Gijsen van Roermond toe
de samenwerking met de andere
bisschoppen in de Vastenactie,
de Week van de Nederlandse
Missionaris en de Pauselijke
Missiewerken te herstellen. De
andere bisschoppen zouden Gij-
sen daarbij behulpzaam zijn.

Schillebeeckx, die zich kort voor
de synode voor zijn theologische
opvattingen in Rome had moe-
ten verantwoorden, kon 'geen
half woord' nieuws in het docu-
ment ontdekken. Alles was naar
zijn mening al eerder gezegd. Hij

Een synodaleraad, waarin onder
anderen Willebrands zitting
nam, zou toezicht op de uitvoe-
ring van de besluiten houden.In een aanhangsel zegde bis

Aanhangsel

Hoewel de bisschoppen kort na
de synode meldden dat de ont-
vangst van de synode hun niet
was tegengevallen, — er was naar
hun idee in bredekringen van de
kerk welwillendheid en loyaliteit
—, moesten zij toch toegeven, dat
'hier en daar' grote reserves be-
stonden. Niet alleen hun advies-
organen uitten veel kritiek, maar
ook een theoloog als Schille-
beeckx had weinig waardering
voor het slotdocument.

Het Landelijk Pastoraal Overleg,
waarin de bisschoppen met de
gelovigen overlegden, werd in
het geheel niet genoemd. Ook de
rol van de vrouw kwam niet aan
de orde.

De bisschoppen zegden verder
toe meer contacten met het Vati-
caan te onderhouden „om de
vele misverstanden uit het verle-
den in de toekomst te vermij-
den". De bisschoppen noemden
de oecumene 'een ernstige
plicht' van elke katholiek, maar
zouden ervoor waken dat niet-
katholieken aan de eucharistie
zouden deelnemen.

die de katholieken voor de keus
stelden de kerk of Hitler te vol-
gen.
De synode begon op maandag 14
januari 1980 en duurde achttien
dagen, enkele dagen langer dan
gepland. Het Vaticaan omringde
de bijeenkomst, waarvoor 150
journalistenzich naar Rome had-
den gespoed — voor het eerst
sinds het Pastoraal Concilie was
de Nederlandse RK Kerk we-
reldnieuws — met grote geheim-
zinnigheid. Tekenend was dat de
toenmalige perschef van de
kerkprovincie pas op aandringen
van de journalisten tot de zittin-
gen werd toegelaten. In de com-
muniqués werden geen namen
van sprekers genoemd, zodat de
journalistenmaar moesten raden
wie verantwoordelijk was voor
de opmerking dat de theoloog
Edward Schillebeeckx 'bekrom-
pen' opvattingen had en dat hij
schuldig was aan een groot deel
van de problemen van de Neder-
landse kerk. De bisschoppen
werden zorgvuldig van de pers
gescheiden gehouden. Lange tijd
werd tegengesproken dat de
paus aan de discussie had deel-
genomen.
Via de adviseurs van de bis-
schoppen sijpelde toch wat
nieuws uit. Daaruit bleek dat bij
het Vaticaan weinig begrip voor
de Nederlandse situatie bestond.
De bisschoppen hadden de op-
dracht het geloofte verkondigen,
maarvoor de vraag, hoe het beste
kan in een land als Nederland,
waar in korte tijd grote culturele
en sociale veranderingen hebben
plaatsgehad, bestond weinig
aandacht.
Bovendien maakte het Vaticaan
volgens de adviseurs handig ge-
bruik van de verdeeldheid bin-
nen het bisschoppencollege en
van anonieme brieven van ver-
ontruste rooms-katholieken die
allerlei 'wantoestanden' in de
Nederlandse RK Kerk hadden
geconstateerd.

Sceptici
De sceptici, verbaasd over de
euforie die zich na de synode van
de bisschoppen meester leek te
hebben gemaakt, kregen sneller
gelijk dan zij hadden verwacht.
Ruim een jaar later schreefWille-
brands dat de synode haar doel
niet had bereikt. Zij had moeten
leiden tot een eensgezind beleid
van de bisschoppen, maar ner-
gens bleek ware communio,
ware gemeenschap, aldus de kar-
dinaal. De conflicten die de Ne-
derlandse kerk teisterden, waren
opnieuw naar boven gekomen.

De synode heeft geen oplossing
gebracht voor ernstige proble-
men van de RK Kerk, zoals de

Velen legden een verband met
uitspraken van bisschop Gijsen
van Roermond enkele maanden
eerder. Hij kondigde aan dat het
Vaticaan de RK Kerk in Neder-
land voor echte keuzen zou gaan
stellen. De paus moet wel ingrij-
pen, aldus Gijsen, die samen met
bisschop Simonis van Rotter-
dam de behoudende vleugel bin-
nen het bisschoppencollege re-
presenteerde. De Roermondse
bisschop wees op de houding
van de Nederlandse bisschoppen
tijdens deTweede Wereldoorlog,

Besluiten
Aan het slot van de synode werd
een document met 46 besluiten

**" BhStvn. fCi
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TESTCASE 1. TESTCASE 2. TESTCASE 3.
Mitsubishi Colt 1.3 EL. Dynamisch design. Flitsend karakter. . Lancer Hatchback 1.5 GLXi. Een onvervalste, multifunktionele Galant Hatchback 1.8 GLi. Zowel zakelijk als privé de

Praktisch formaat, zeer uit de kluiten gewassen binnenruimte. Hatchback. Snel van lijn, praktisch van karakter. ideale auto. Representatief en komfortabel. Prachtig van konsept, .
Buitengewoonkompleet: de lijst van ingebouwde extra's is maar liefst Bovendien luxueus en kompleet: de lijst van ingebouwde extra's en uitgewogen van lijn. Vol met interessante détails, snufjes en ideetp*
31 punten lang. Hypermoderne, schone en zuinige motor. andere voorzieningen is 51 punten lang. De motor: een prachtige Krachtbron: een alert reagerende 1.8 liter multipoint injektiemoto'
Geregelde 3-wegkatalysator. Driejaar Multigarantie. Behoort al jaren anderhalf liter met multipoint injektie en geregelde 3-weg Geregelde 3-weg katalysator. De Galant Hatchback is eigenlijk
tot de betrouwbaarste auto's in Duitsland. Hoge inruilwaarde. katalysator. Wat een ideale kombinatie van pit, zuinigheid en milieu- met geen enkele andere auto inzijn klasse te vergelijken. Wie het to^
Vergelijk 'm met andere auto's die ongeveer hetzelfde kosten: de Colt vriendelijkheid oplevert. Een prima investering. Want rijplezier en doet, komt tot de konklusie dat hij naast zijn aantrekkelijke prijs
1.3 EL is aantrekkelijker. Bovendien is en blijft het een Mitsubishi. gebruiksgemak zijn groot, de waarde blijft hoog. De Lancer verreweg het meeste auto biedt. En dan is het nog een Mitsubishi oo"'
Net als alle andere Colts. Hatchback 1.5 GLXi kost in 1990 (inklusief BTW en drie jaar Multi- betrouwbaar en prijshoudend. De Galant Hatchback 1.8 GLikost $

De 1.3 EL kost in 1990 (prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, af garantie, prijs- en modelwijzigingen voorbehouden, af Sassenheim 1990 (inklusief BTW en drie jaar Multigarantie, prijs- en model-
Sassenheim, exklusief afleveringskosten en inklusief BTW) in ieder en exklusief afleveringskosten) tot naderorder f 31.245,-. wijzigingen voorbehouden, af Sassenheim en exklusief afleverings
geval tot 1 mei Er is al een Lancer Sedan kosten) voorlopigf 31.745,-. Er is al een Galant Sedan

vanaf 1»LA^JJljr vanaf JT» LITXj~TÖ~ vanaf 1. LAjA jÓ~ A
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BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
HEERLEN AUTO KLEIJNEN HEERLEN, MAASTRICHT AUTO KLEIJNEN, SCHINNEN W. KEES,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. . Molensingel 1 (Wijk 29), tel. 043-612323. Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721.
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hader geenbegrip voor dat voor-
bij was gegaan aan de specifieke
situatie van de Nederlandse
kerk.

Bijzondere Synode bracht geen eenheid in RK Kerk Nederland

Kloof tussen bisschoppen en
gelovigen groter dan ooit

Ook sommige bisschoppen k*a'
men met bezwaren tegen het do-
cument. Bisschop Ernst van Bre-
da erkende dat hij niet met el»
besluit even gelukkig was. O 0

zijn Bossche collega Bluysseft
die een uitvoerige notitie aan of
synode wijdde, was niet 'onver-
deeld blij' met alle besluiten. De
Groningse bisschop Möller ga'
toe dat het document bijvoor-
beeld in de passage over de
biecht de realiteit uit het oog ha"3
verloren.

Rolduc
De commissie voor de priester-
opleidingen kwam al snel in o*
problemen, toen Gijsen beslooj
zich eruit terug te trekken. HO
had al zijn eigen seminarie i"
Rolduc, dat in het Vaticaan zee1*
werd geprezen. De andere biS
schoppen laten op dit momen'
op verzoek van het Vaticaan na-
gaan, of het onderwijs van deka'
tholieke theologische opleidin-
gen in hun bisdom in overeen-
stemming"is met de leer van of
kerk. Voorts is in het bisdoflj
Den Bosch naar het voorbeeld
van Rolduc een priestersemina-
rie gesticht en kwamen er in of
andere bisdommen convicteft
leefgemeenschappen van pries'
terstudenten.

" Mgr dr J. Gijsen
werkte polarisatie in de hand



r :f^~ Het sociale beleid van deRaad van Bestuur van Volvo
Ve j~ steeds een vast onderdeel geweest van het totale beleid.«toeten echter vaststellen dat niet altijd elk probleem tot
?an ? tevredenheid is geregeld. Dat staat in een mededeling
W e aa<^ van Bestuur van Volvo Car die gisteren is opge-

ëen op de mededelingenborden in het bedrijf.

Uitsloot
ammoniak
per gebied
aanpakken

Deze gebieden liggen in Gelder-
land, Noord-Limburg en Noord-
Brabant, waar de intensieve vee-
houderij (varkens en pluimvee)
is geconcentreerd. De Natuurbe-
schermingsraad vindt dat in het
plan van de overheid te weinig
voor deze gebieden wordt ge-
daan.

Het verminderen van de uitstoot
moet volgens de raad samengaan
met het verkleinen van het mest-
overschot. Bovendien mag er
geen verschuiving komen van
luchtverontreiniging naar bo-
demverontreiniging.

UTRECHT/HEERLEN- De Na-
tuurbeschermingsraad vindt dat
het probleem van de
ammoniakuitstoot door de land-
bouw gericht per gebied moet
worden aangepakt. Het aanpak-
ken van de uitstoot in de zoge-
naamde concentratiegebieden -
waar de uitstoot het grootst is -kan opkorte termijn positieve ef-
fecten opleveren voor de zwaarst
getroffen natuur- en bosgebie-
den.

De raad schrijft dit in een advies
aan minister Braks van land-
bouw, natuurbeheer en visserij

Bestuur Volvo Car
erkent sociale onrust

'We willen de zaken zo snel mogelijk afhandelen'

over het plan van de overheid om
het probleem aan te pakken.
De ammoniakuitstoot uit mest is
een van de veroorzakers van zure
regen. In de concentratiegebie-
den is de uitstoot het grootst.

In Limburg geen
belasting op

afgestaan bloed
|>cc od H

van Bestuur reageert daar-
aantijgingen van de on-

JSdenmgSraad en de gezamenlijke
lsooi=eier"?er deze week dat er van
'enliii3 beleid biJ de autofabriek
igern i1-5 deuêt Tot nu toe
corrn^ eRaad van Bestuur daar-■ °mmentaar te geven.

Het sociaal beleid van Volvo is de
bonden al jarenlang een doorn in
het oog. Deze week hebben ze het
bedrijf openlijk aan de schandpaal
genageld omdat Volvo Car een aan-
vulling van 6,5 procent op de VUT-
uitkering wil afschaffen. Ook wil
het bedrijf de ploegentoeslag op
overuren schrappen. Die zaken wa-
ren voor de bonden en de onderne-
mingsraad de druppel die de emmer
deed overlopen, aldus FNV-be-
stuurder H. van Rees eerder deze
week.

Vanan onze correspondente

" Conducteur Goessens (rechts) praat nog even na met een collega.
Foto: CHRISTAHALBESMA

Die vrees bestaat in Limburg niet.
In Limburg worden uit het door do-
noren afgestane bloed geen op de
commerciële markt aanwezige pro-
dukten gemaakt. „Wij concurreren
dus niet. Het arrest van de Hoge
Raad heeft voor ons dus geen gevol-
gen", aldus Van Wersch, hoofd van
de dienst in Heerlen.

Van onze verslaggever
HEERLEN - Voor de bloedtransfu-
siediensten in Limburg heeft het ar-
rest van de Hoge Raad, dat de Am-
sterdamse transfusiedienst voort-
aan belasting moet betalen over gra-
tis door donoren afgestaan bloed,
geen gevolgen. Het verschil tussen
de Limburgse en Amsterdamse
transfusiediensten is, zo legt dr
J. van Wersch uit Heerlen uit, is dat
in de hoofstad van het bloed ook
produkten worden gemaakt, die
door commerciële ondernemingen
op de markt worden gebracht. In
Limburg is dat niet'het geval.

In Limburg is aan bijna alle zieken-
huizen een bloedtransfusiedienst
verbonden. In Zuid-Limburg wordt
het meeste bloed naar Maastricht
vervoerd, waar er produkten van
worden gemaakt, die vervolgens
weer naar de ziekenhuizen terug-
gaan. Dat gebeurt tegen kostprijs.

Partij Nieuw
Limburg houdt
forumdiscussie

De Hoge Raad heeft onlangs be-
paald dat de bloedtransfusiedienst
van het Rode Kruis in Amsterdam,
hoewel ook daar zonder winstoog-
merk wordt gewerkt, wel degelijk
belasting moet betalen over de op-
brengst van sommige produkten
die van het gratis afgestane bloed
worden gemaakt.

In tegenstelling tot een uitspraak
van het Hof in Amsterdam vindt de
Hoge Raad dat het Amsterdamse la-
boratorium met bepaalde produk-
ten wel degelijk concurreert met
commerciële bedrijven, voorname-
lijk uit West-Duitsland en de VS.

SITTARD - De Partij Nieuw Lim-
burg houdt op 18 januarieen forum-
discussie in de Sittardse schouw-
burg. Het onderwerp van de discus-
sie is 'de nieuwe samenleving. On-
der die titel schreef de steunfractie
van de PNL vorig jaareen nota.

Actie op
camping in
Lanaken

Veranderingen
Volgens de Raad van Bestuur wordt
een auto-industrie als Volvo Car
voortdurend geconfronteerd met
veranderingen. Dat betekent voor
de werknemers dat ze vaak onder
piekbelasting moeten werken. De
afgelopen jaren heeft Volvo Car te
maken gehad met de overschake-
ling van de 300-modellen op de 400-
-serie. „ledereen heeft daarbij in-
drukwekkende prestaties gele-
verd", aldus de Raad van Bestuur.

'eerf vN ~ Gisteren hebben poli-
lft acti Swacnt een gecoördineer-
-Inaco uitSevoerd op camping San
Vin i'n knaken. Bedoeling was
!^on ' drugsdealers en illegale
'^Sty-f1? °P te sporen. Politie en
*%i at * willen in de toekomst re-
itigs lg. de vijf Lanakense cam-
üri0 ültkammen. „De veiligheid
6gar "jonenden en toeristen moet

erd zi Jn"> zeSt een woord-er van derijkswacht.

Conducteur Goessens
zelden in de tang

Agressie in treinen valt in Limburg wel mee

De ontwikkelingen van de laatste
jaren hebben er toe geleid dat het
personeelsbestand is uitgebreid
maar ook dat het bedrijf veelvuldig
een beroep heeft moeten doen op
tijdelijke krachten. „De Raad van
Bestuur beseft dat dit gemakkelijk
tot onrust heeft kunnen leiden", al-
dus de mededeling. Volgens de bon-
den is het inmiddels zo dat drie-
kwart van iedereen in Zuid-Lim-
burg die kan werken wel eens bij
Volvo in dienst is geweest.

f ll eenlrJ Cr grensgebied maken bepaal-
a^u^inelen graag gebruik van
%ü t

om een geneim vast ver-
W„t

te bouwen. We zijn nog niet
1 <je . n dater enkele jaren geleden

**" cc emeente zware criminelen
f"ianH camPing zaten zonder dat

* W daar iets van wist-Dergelij-
tanden willen wij in de toe-st beslist vermijden".

In het forum zitten vertegenwoordi-
gers van NOB-Wegtransport, Stich-
ting Limburgs landschap, deKamer
van Koophandel in Maastricht en de
steunfractie van de PNL.

Samen met een aantal andere ver-
enigingen, waaronder de Friese Na-
tionalePartij heeft de PNL 1990 uit-
geroepen tot het jaarvan de lokale
politiek omdat dit jaar gemeente-
raadsverkiezingen gehouden wor-
den.

'"" All 6 Zelf leverde geen resultaat
*'6ren n een Duitser, die zijn pa-

niet in orde had- heeft eenWlai ,ngsbevel voor België en Ne-i atld gekregen.

De Raad van Bestuur van Volvo Car
erkent dat er nog problemen zijn die
moeten worden opgelost. „Daar-
over moet nog worden gesproken in
het regulier overleg met de bonden
en de ondernemingsraad". Het stre-
ven is erop gericht om die zaken zo
snel mogelijk af te handelen, aldus
de mededeling.

hulp in van de spoorwegpolitie.
In Limburg is dat moeilijk. Want
er is alleen een afdeling Spoor-
wegpolitie in Sittard. Die pa-
trouilleert door heel Limburg.
Maar is vaak net ergens anders
als jeze nodig hebt".

Afkalving
In Amsterdam vreest men nu dat
door de uitspraak van de HogeRaad
afkalving van het donorenbestand
zal plaatsvinden. „Door het heffen
van belasting zouden donoren kun-
nen denken dat wij commercieel
werken. De bereidheid om mee te
werken zou daardoor kunnen afne-
men", zegt T. Buunen, financieel-
economisch directeur van de Am-
sterdamse dienst.

Van onze verslaggever
HEERLEN/ROERMOND - „Er
is geen enkele trein die Utrecht
of Amsterdam binnen komt,
waar geen problemen in zijn.
Vooral in intercities is het vaak
raak". Donderdagmiddag, er-
gens tussen Heerlen en Roer-
mond, is het woord aan Harry
Goessens, conducteur van de
stoptrein Kerkrade-Roermond.Inkomsten grote

kerken stabiel

Lichte stijging bij Rooms-Katholieken Hulpteams autisten
binnenkort van start

leen in het weekend lastig, wan-
neer men een .avondje uit is ge-
weest. Veel jongeren hebben dan
gedronken en worden agressief.
Ook volwasssenen zijn soms ver-
velend."

Supporters
De ergste soort reizigers zijn vol-
gens Goessens voetbalsuppor-
ters. „Die slaan in tien minuten
een treinstel volledig kort en
klein. Eerst trekken ze de tl-bal-
ken van het plafond. Daarna bre-
ken ze de leuningen van de ban-
ken. Ook bagagerekken en ta-
feltjes zijn niet veilig. Soms trek-
ken ze zelfs deWC-pot uit het toi-
let".

Voor een buitenstaander is het
rustig in de trein. Voor conduc-
teur Goessens is het een drukte
van belang. „Bijna allekleine sta-
tionnetjes tussen Heerlen en Sit-
tard zijn 's middags gesloten. Dit
betekent dat reizigers in de trein
een kaartje moeten kopen. Om-
dat de trein zo vaak stopt en ik
ook het vertreksein moet geven,
is het op drukke tijden nauwe-
lijks bij te benen".

Informeren
Teamleden zullen bovendien ande-
re instellingen, scholen en huisart-
sen benaderen en informeren over
autisme. Naast de autismeteams
zullen twee steungroepen opereren,
waarin onder andere een vertegen-
woordigervan de NVA zitting heeft.

meteams. Ook de hometraining, het
begeleiden van de autist en gezins-
leden, maakt deel uit van het taken-
pakket.

S^OND/UTRECHT - De in-
%t k Van de drie grote kerken
!?1 «lPlaatselijk kerkewerk blij-IW*abiel. De Rooms-Katholieke
I st°ntving in 1988 216,5 miljoen,
IISer Jiglng met 500000 gulden in
U voor ing met 1987-Deze stiJgmg

te danken aan het bisdom
Syj °nd. waar vijf procent meeru ontvangen.
i^gtj edei*landse Hervormde Kerk
Hoe mkomsten toenemen met 1,9
Jer, y1 gulden tot bijna 235,5 mil-, rken "en de GereformeerdeSfr n in Nederland werden ge-
% PjPPteerd met een lichte daling
% „ ;°°o gulden totruim 174 mil-suiden.
dr

!enr erd gisteren medegedeeld bij
'6 tatie van de achttiende ac-Kbalans. Het thema van deze

actie voor het werk van de plaatse-
lijke kerk is dit jaar 'Het gaat ommeer. In de actie werken zeven ker-
ken samen, dievolgens officiële cij-
fers ruim 9 miljoen leden hebben. In
1988 brachten zij 680 miljoen bijeen
voor het werk van de plaatselijke
kerk.

MAASTRICHT - Binnenkort gaan
in Limburg teams van start voor de
hulpverlening aan autisten. Vanuit
Roermond en Maastricht wordt
hulp geboden door medewerkers
van de Riaggs die speciaal voor deze
taak zijn aangesteld. Tot nu toe be-
stond er geen structurele hulp voor
autisten en hun ouders. Wel is sinds
15 jaar een oudervereniging actief,
de Nederlandse Vereniging voor
Autisme (NVA) en verwante con-
tactstoornissen.

Tijdens de terugreis van Roer-
mond naar Kerkrade wordt niks
gesloopt. Wel valt het op dat nie-
mand de groet van Goessens be-
antwoordt. „Ik zeg zelf ongeveer
2500 keer per dag alstublieft en
dankuwel, het is een uitzonde-
ring dat iemand eens wat terug
zegt. Daaruit blijkt voor mij dat
mensen uit zichzelf haast nooit
vriendelijk zijn."

Zwart
Volgens Goesens valt het inLim-
burg met het treingeweld nogal
mee. „Boven Eindhoven heerst
een andere sfeer. Daar proberen
mensen veel vaker zwart te rij-
den. Studenten maken er vaak
een sport van zolaat mogelijk een
kaartje te kopen. Natuurlijk krijg
je daar een bepaalde feeling
voor. En dan moeten ze alsnog

’ 3,50 boete betalen. Reizigers
doen echt de vreemdste dingen
om maar niet te hoeven betalen.
Zo heb ik eens drie mensen be-
trapt die zich op het toilet ver-
stopt hadden. Een andere man
liet me zijn dagvaarding zien. Hij
moest voorkomen vanwege de
diefstal van twaalf flessen eau de
toilette en vond dat hij recht had
op vrij reizen".

Van Goessens en zijn collega-
conducteurs is onlangs beweerd
dat zij veel last hebben van
agressieve reizigers. Dat blijkt
uit een rapport van de Federatie-
ve Spoorweg Vakvereniging
(FSV). Daarin staat dat drie van
devier Nederlandse conducteurs
regelmatig klappen krijgt.

Sinds de oprichting van een belan-
genverenigingvan ouders van autis-
tische kinderen en de vorming van
de teams zijn vijftien jaar verstre-
ken. In die tijd is er wel het een en
ander gedaan, zegt voorzitter Jan
Poos van de regio Limburg van de
NVA, maar niet structureel.

Per ziel
De gemiddelde giften per ziel blij-
ven in de drie grote kerken toene-
men. Zo trokken de hervormden in
1988 gemiddeld 87,96 gulden uit
voor het plaatselijk kerkewerk,
ruim 2 gulden meer dan eenjaar er-
voor. Bij de gereformeerden steegde bijdrage per ziel bijna 3 gulden
tot ’ 218,63 gulden.

De katholieken trokken een stuiver
meer voor de kerk uit: ’ 39,10 tegen

’ 39,05 in 1987.

Goessens niet. „Ik denk dat het
met mijn uitstraling te maken
heeft. Je moet niet laten merken
dat je bang bent". Toch is de si-
tuatie wel eens angstig. „Ik heb
eens meegemaakt dat een groep-
je van zes mannen iemand met
een mes bedreigde. Dan moet je
wel optreden, maarsta jewel met
het zweet in je handen. Op het
volgende station roep ik dan de

De 'boemelrit' van Kerkrade
naar Roermond verloopt in ieder
geval erg rustig. Goessens loopt
door de trein en verkoopt aan de
lopende band kaartjes. Hij is
vriendelijk, spreekt iedereen aan
met twee woorden. Schooljon-
gens die met hun voeten op de
bank zitten, krijgen een vriende-
lijk duwtje waarna de voeten ij-
lings naar de bank verdwijnen.
Er valt geen verkeerd woord.

Het jaar 1989 betekende voor dever-
eniging het jaar van begrip. De film
Ram Man maakte het een en ander
duidelijk over autisme. „Het grote
publiek kreeg een indruk van wat
ouders van autisten meemaken.
Hoe ze reageren. Een geweldige
film."Eigenlijk is het op dezeroute al

Om de overlast van reizigers die
niet willen betalen, terug te drin-
gen wil Goessens graag dat de
toegangscontrole weer inge-
voerd wordt. Dan kan er nie-
mand meer zonder kaartje het
perron op. Bovendien denkt
Goessens dat op drukke en zoge-
heten risico-treinen eigenlijk een
tweede conducteur nodig is. „Als
nu iemand agressief wordt, sta je
er altijd alleen voor". Dan komt
station Heerlen in zicht. Einde
dienst van conducteur Goessens.

Deze vereniging zal zich, zodra de
autismeteams aan het werk zijn,
weer kunnen bezig houden met
haar oorspronkelijke taak, de belan-
genbehartiging van ouders. Gister-
middag sprak professor dr Minde-
raa, verbonden aan het Academisch
Ziekenhuis van Groningen, over de
herkenning van autisme. Hij deed
dat op uitnodiging van de NVA in
het auditorium van de Rijksuniver-
siteit Limburg in Maasticht. Want
juist die herkenning van autisme is
zo belangrijk bij het opzetten van
een behandelingsprogramma.
Het stellen van diagnoses en het
maken van een behandelprogram-
ma zijn taken die in de toekomst
voor rekening komen van de autis-Stachtoffer overleden

Taxi-chauffeur

recd over klant
Vrouw raakt

voet kwijtJohan de Meij wint
compositieprijs

voor blaasorkesten
Van onze verslaggever

LINNE - Door. een bedrijfsongeval
aan de sluis in Linne is gisteren een
24-jarige schippersvrouw uit Maas-
bracht één van haar voeten kwijtge-
raakt. Haar voet raakte rond 22.00
uur 's avonds bij het afmeren van
een schip in het toeleidingskanaal
van de sluis bekneld in de nylon
trossen op het voordek. In het zie-
kenhuis in Roermond bleek dat
haar voet moest worden afgezet.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
2527,5 tussen 8 en 12 uur.

I onze verslaggever
j^DgraAF - De zestiger
tiie VanYan Horst uit Landgraaf,
'^i k voor de jaarwisseling
\ve J.n Woonplaats door een taxi
he» . °verreden, is gisteren in
cli^p'ekenhuis aan zijn verwon-sen overleden.

eeri 9 december nam de man
van de firma S. uit

W on Sraaf om zich naar zijn
l^te ln{| in Achter den Winkel te
riïen rengen. Daar aangeko-
Wa^ stapte het slachtoffer uit,
rit s.r°P de taxichauffeur zijn
óa aat begon in te vullen.
5cutrria reed de taxichauffeur
v oq ei*uit en vervolgens weer
c) at Uit. Daarbij bemerkte hij
"Tg "ij ergens overheenreed.
''■'Am u'tstaPte zag hij zijn

11 onder de auto liggen.
Vem,Qff'n°ed wordt dat het slacht-
te na het uitstappen is geval-

f
geen niet door de taxi-

Ulfeur werd opgemerkt.

(ADVERTENTIE)

l (lsabynuis van
Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
Limbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

Schouvburg Q I
Hotel da prinsQ I

Geieen Kljki.eg Roeraond< a>
"Iie
n

Own) het winnende stuk, dat
door de Koninklijke Militaire
Kapel 0.1.v. Pierre Kuypers vorig
jaar in première werd gebracht
en op CD gezet.

AMSTERDAM - De musicus,
componist en dirigent Johan de
Meij (36) uitAmsterdam heeft de
internationale prijsvraag voor
composities voor blaasorkesten
die in Chicago is gehouden, ge-
wonnen. fJohan de Meij is in de
Limburgse blaasmuziekwereld
vooral bekend als arrangeur van
populaire muziek voor blaasor-
kest (Cats, The Phantom of the
opera, Les Papillons).

" Johan de Meij.

De Meij is de eerste Europeaan
die met de prestigieuze onder-
scheiding is bekroond. Naast zijn
activiteiten als componist en di-
rigent is Johan de Meij trombo-
nist van TheDutch Brass Sextett
en het orkest De Volharding, dat
is gespecialiseerd in hedendaag-
se muziek.

Hij krijgt de prijs van 10.000 dol-
lar op 11 april in het Kennedy
Centre in Washington voor zijn
compositie 'The lord of the
rings', zijn eerste symfonie voor
blaasorkest. Bij die gelegenheid
brengt de Amerikaanse Mari-
nierskapel (The President's

Tijdens het komend landskam-
pioenschap van de federatie van
Katholieke Muziekbonden, 27 en
28 januari in Oss, zal harmonie
Eendracht uit Meijel de nieuwste
compositie van Johan de Meij
uitvoeren:Loch Ness.

'The Lord of the Rings' is een
heel toegankelijke, harmonisch
rijke compositie van 45 minuten,
geïnspireerd op het gelijknamige
boek van Tolkien. „Deze prijs is

een overwinning voor de tonale
muziek", aldus de overgelukkige
prijswinnaar. „Normaal komen
alleen heel moderne a-tonale
werkenvoor dergelijke prijzen in
aanmerking. Er is nu bewezen
dat het ook anders kan."

Vrijdag 12 januari 1990 " 15
W "mburgs dagblad m provincie



Baron Hotel Heerlen ****
onderdeel van Baron Hotels International zoekt per medio
februari ervaren gastheer/vrouw die zelfstandig en met
verantwoordelijkheidsgevoel zijn/haar functie uit kan
oefenen. Wij bieden een plezierige werksfeer, doorgroei
mogelijkheden binnen de keten en een goede salarieëring.

Sollicitaties na telefonische afspr. 045-713333.
Dhr. J. van Zanten, Assistent Resident Manager.

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

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

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN röldeu"-
ren, 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
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Kunsttoframen, deuren. Bel
8.8.L., ook renovatieprofiel
met komokeur. Ook doen wij
Uw verbouwing of nieuw-
bouw. Bel Fa. 8.8.L. 045-
-231404 Hoensbroek.
Voor al uw SIERBESTRA-
TING en tuinmaterialen.
Creugers Beton, Economie-
str. 46, Hoensbroek (bij sta-
tion). Tel. 045-213877.

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.

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
novergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Winkel&Kantoor

Computers
XT-AT- 386 va ’ 39,- p.mnd

BUROCENTER
Dorpstr. 125, Brunssum.

Tel. 045-273525

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Transacties
Te k. luxe ccxl. PARFUME-
RIEHOEK 7 mtr. met afsluitb
deuren, als nw.; systeem
winkelopstand Tegometaal
en toonbank. Drog. Faassen
Laurastr. 11, Eygelshoven.

OG te koop
Belg./limb. te k. ruime vrijst.
woning, pim. 265 m2, perc.
gr. 10.500 m2. Alle voorz., 4
slpks., evt. ook handel mog.
Inl. per tel. 09-3211640021,
DRINGEND
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstraat 24, zeer goed on-
derhouden eengezinswo-
ning, eiken keuken met app.
2 slp.kms, luxe badkamer
met ligbad, douche en 2e
toilet, achterom bereikbaar
met mogelijkheid voor gara-
ge ’ 109.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed, tel.
045-728671.
HEERLEN Kievitstr. 8, een-
gezinswoning met mooie ei-
ken keuken, badkmr. met
ligbad, 4 slpkms., kunststof
kozijnen met dubbel glas
’98.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanc. netto mnd.last ca.
’560,-. Wijman & Partners
vastgoed, tel. 045-728671.

Bedrijfsruimte
Te huur BEDRIJFSRUIMTE
met boyenwoning, vloeropp.
100m2 en beneaenverd., 2
aparte ingangen, nabij cen-
trum. Huurpr. ’ 2.500,-
-p.mnd. Tel. 045-718183
Te h. LOODS pim. 100 m2
te Heerlen. Tel. 045-710384
tussen 18.30-19.00 uur.
Te huur OPSLAG/bedrijfs-
ruimte 170 m2te Stem. Tel.
04498-58585.

Kamers
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
Gem. KAMER te h. Volp. en
huis. verkeer en bewassing.
Tel. 045-753136.
Pension de Hees heeft nog
KAMERS vrij v. werkend
pers. Tel. 045-416005.
Gemeubileerde kamer te
huur te HOENSBROEK. Te
bevr. 045-224954
BRUNSSUM gemeub. zit/
slpk. met eigen douche, wc
en aparte ing., voor rustig
pers. Inl. na 16.00 uur Laan-
derstr. 85, Heerlen.
BEKKERVELD, Heerlen,
gezellig zolderkamer m. eig.
kookgelegenh. en berging,
gesch. voor net persoon.
Huur ’ 450,- mcl. Tel. 045-
-420821.
Heerlen-C KAMER in stu-
dentenhuis. 045-719905 of
045-455755.

Met SPOED gevr. electro-
monteur. Electro Delbressi-
ne bv Urmond 04490-32116
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.
Gezocht ORGANIST/accor-
deonist voor trio met hoofd-
zakel. Duits repertoire tel. na
18.00 uur 045-455887,
045-325651, 04405-1797.
City TaxKerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M/V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Gevraagd met spoed: vlotte
en nette WERKSTER met
goede omgangsmanieren
voor onderhoud shorwooms
en woning voor 3 halve
dagen per week. Inf. 045-
-712158. Soll. natel, afspr.
Bouwondernemer zoekt
COLLEGA met Ned./Belg. of
Duitse pap. 043-643862.
Rijschool zoekt INSTRUC-
TEUR voor de avonduren.
Tel. 045-217487.
Parttime VERKOOPSTER
voor snackbar te Kerkrade
(avonduren). Tel. info 045-
-457845.
MASSEUR gevr. m/v. voor
sportmassage. Ervaring niet
noodz. Opl. en intern mogel.
Postbus 57, 3680 Maaseik
(B). Tel. 09-32.11.659259.
WERKST. gevr. v. kantr. in
Hrl. ma, wo, vr. van 17.00 tot
20.00 uur ’ 10,- netto p. uur
045-313180.
Nette HULP gevr. voor
Cafetaria/Fritur'e. Tel. 045-
-352013 na 14.00 uur
Gevr. KAPSTER v. Lücker-
heide Klin., 1 dag p/wk. Sa-
lon P.Quaedvlieg, Zonstr.73
045-453402, Kerkrade.
Met spoed Friture HULP
gevr. Tel. soll. na 12.00 uur
045-259024
Gevr. RU-INSTRUCTEUR
(Thee), liefst met ervaring.
Zo spoedig mog. Br.o.nr.
B-3259 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
THUISNAAISTERS ge-
vraagd met atelier ervaring
voor deelwerk japonnen.
Tel. 045-441934.
Gevr. erv. DISC-JOCKEY
voor Disc. Drop-inn te Kerk-
rade. Alleen schrift, sollicita-
ties met pasfoto worden be-
handeld. Drop-inn, Hoofd-
str. 26, 6461 CR Kerkrade.
Gevr. erv. elektroden LAS-
SERS en bankwerker/ijzer-
werker. Inl. 04754-86745.

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

avonduren. Intern mogelijk.
Openingstijden van maand.
t/m vrijd. van 14.00 tot 2.00

uur. Zeer goede verdiensten
Tel. 04755-1854.

Info tijdens openingstijden.
Talent voor management?
Bent u 18-26 jaar? Heeft u
rijbewijs B, Havo/Mavo/LTS-
C diploma? Geselecteerde
candidaten maken kans op:
studietoelage ’4.800,-, mi-
nimaal vier jaar vast werk,
plusm. ’ 3.000,- netto per
maand, V.W. Golf ook voor
privé, uitstekende door-
groeimogelijkheden als zelf-
standig RIJINSTRUCTEUR/
rijschoolmanager (m/v). Pak
deze uniek kans op een
snelle carrière? Schrijf een
uitvoerige sollicitatiebrief t.a.
v. KRM mevr. E. Saris,
Postbus 35, 5688 ZG
Oirschot.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweq 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Dringend MEISJES gezocht
voor privéhuis met garantie
Tel. 045-462805.
Aannemersbedrijf Esperan-
ce, Dorpstr. 52, Brunssum.
045-270635. Per direct gevr
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Akkoord- en
uurloon. Grensstreek Duits-
land
Excl. bar zoekt MEISJES.
Tel. 045-241592 of 244240.
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.
Gevraagd FRITUURHULP
ml. 045-325620.
Bakkerij Franssen Simpel-
veld moet een van zijn vaste
medewerkers afstaan aan
militaire dienst. Welke
Brood- en evt. BANKET-
BAKKER, liefst met ervaring
wil ons team komen aan-
vullen in 'n vaste full-time
baan. Tev. voor Leerling
Brood/Banket goede oplei-
dingsplaats geboden. Soll.
schrift, of na tel. afspraak.
045-441470.
Erv. METSELAARS gevr.
Bouwbedrijf Baade. Tel.
04499-3885 na 19.00 uur.
Ervaren slagerij-verkoop-
ster gevr. voor vrijdag en za-
terdag. SLAGERIJ Beckers,
Maastrichterlaan 11, Land-
graaf. Tel. 045-314429.

(bij Makado)

BMW 320, 1982
Nissan Prairie, 1983

Fiat Uno 45, 1988
Ford Escort '83/85,86,87

Lancia All2, 1985
Renault 25 TS, '85

Mitsubishi Tredia, 1984
Mitsubishi Colt, '84,86

Seat Malaga, 1987
Toyota Corolla, 1986
Volvo 340 GL, 1985
VW Golf diesel, 1986

Ford Orion, 1985
Ford Sierra, 1985
Peugeot 309, 1986

Daihatsu Charade, 1988

Opeis
Corsa 3-4 drs., '84-'BB
Kadett 3-4 drs. '84-'BB

Ascona 82-'B5
Manta '84-'BB ;

Rekord 20 S, 1986
Senator 25 S, '85
Omega 2.0i, 1989

BMW 316 1982 blauw
Lada 1200 S 1986 wit

Citroh Visa 11 RE 1985 wit
Citroen Axel 11 1986 rood

Renault 9C 1983 wit
Seat Ronda 1.6 GLX 1984
blauw; Citroen Visa 11 RE

1984 rood; Citroen Visa 11E
1985 wit; Citroen BK 16 RS
1983 grijs; Nissan Cherry

1.3 GL 1985 blauw; Renault
5 Alpine turbo 1984 wit; Ci-

troen AX 11 RE 1987 blauw;
Citroen BK basis 1985 wit;
Citroen BK 16TRT 1989

rood. Autobedrijf
van Leeuwen

Kerkrade, Strijdhagenweg
129, 045-453355.

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.
Subaru MINI Jumbo De
Luxe 5-drs., 27.000 km, bwj.
'87, in nw.st. Koningsweg
37, Kerkrade. 045-455432.
VOLVO 740 GL turbo diesel
stationcar, november 1987.
Autobedrijf A. Klijn, de Kou-
men 7, Hoensbroek. 045-
-220055.
IN- VERKOOP alle merken
auto's, ook schade. Tel.
045-416239.
Zuinige RENAULT 4 TL, m.
'84, APK 12-'9O, rood, geen
roest ’ 2.750,- 045-319328
Te k. Ford SIERRA GL, bwj.
'85, LPG, org. kantel/schuifd
grijsmet. Tel. 045-255777
Te k. Opel KADETT, bwj.
'78, APK 11-'9O, vr.pr.

’ 1.450,-. Tel. 045-224760
Te koop PEUGEOT 205 bwj
5-'BB, donkerblauw-jeans
bekt, schadevrij 1e eig.,
tel. 045-458868.
AUDI 80 turbo diesel, bwj.
okt. '84, ’ 11.950,-, event.mr. Tel. 04492-5376.
Nieuw type BMW 520 i'88,
1e eig., dolfinmet. met
BTW-factuur, onderhoudsb.
en alle rek. Nieuwstaat. Tel.
045-270999.
Te k. BMW 316, LPG, bwj.
'85 i.z.g.st. werk. prachtige
auto. Tel. 045-221039.
Te koop prachtige BMW 728
i type '83, div. extra's 0.a.:
uitbouwset, bbs-vlg.,
ANWB-gekeurd. Inr. mog.
Tel. 045-316784 Jul. v. Stol-
bergstr. 20, Landgraaf.
Te k. BMW 316 met zijscha-
de, bwj. 10-'B4, 60.000 km.
gel., vr.pr. ’5.400,-. Tel.
045-425275
BMW 323i, bwj.'79, beige
met., 117.000 km., pr.

’ 4.700,-. Tel. 04490-23318
Te k. BMW 316 bwj. '85 M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
BMW 316 1.8 motor, bwj.
'84, wit, perf. st. Vr.pr.

’ 12.500,-. Tel. 045-222451
BMW 528 i, liefh. auto, div.
extra's, APK 10-'9O,

’ 3.250,-, 045-455778.
Te k. CHEVROLET Malibu
Stationcar bwj. '80, 6 cyl.
autom. m. slechte motor,
APK 9-90. Tel. 045-326395
CITROEN 2 CV special, wit,
APK tot 21-08-'9O, km.
55.000, i.z.g.st. 045-752172
Te koop voor liefhebber 2
CV 6 bwj. '79, ’ 650,-. Tel.
045-224786.
Te koop rode lelijke EEND
Club '83, 12.000km p.jr. ge-
lopen, 100% in orde, APK,
vr.pr. ’3.500,-. Tel. 045-
-454433, na 13.30 uur.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Toyota COROLLA liftback,
APK dec.'9o, bwj. sept.'Bo,
i.g.st., mot. 100%. Pr.
’1.750,-. Renault 5 GTL,
APK, bwj.'Bl, sunr. en trekh.
pr. ’ 1.850,-. 045-215992
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,
bwj. '83, nw. mod. APK 10-
-'9O, ’2.750,- als nw. Tel.
045-323178.
Te koop Fiat PANDA White
t.'B6, als nw., ’6.500,-.
045-721660.
Ford ESCORT 16 L, bwj. '82
67.000 km., div. extra's,
’7.000,-. 045-321677.
FORD Escort 1.1 laser,
grijsmett. 1986. Autobedrijf
A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek. 045-220055.

Vermist/Gevonden
■ NEWFOUNDLANDER

zwart reu gevonden omge-
ving Eygelshoven. Inl. 045-

-■ 244101.

Personeel aanbod
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.

VROUW biedt zich aan voor
hulp in de huish. Tel. 045-
-326430.
Voor al uw bouwkundig te-
kenwerk. 045-460392.
Voor al uw timmer, metsel,
tegel en schilderwerk, mcl.
openhaardenbouw. 045-
-460392.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Personeel gevraagd

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 de

mogelijkh.om opgenomen te worden in ons pensioenfonds
Belangstellenden kunnen kontakt opnemen met de direk-

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

Landbouw en Veeteelt

Heren SUIKERBIETENTELERS
bestel bewust een vertrouwd kwaliteitsras van Hilleshög

Accord - Regina - Monolisa -
Salohill en Furore

Rassen met de beste eigenschappen.
ACCORD en FURORE, ware koplopers waar het gaat om
winbare suikergehalten, weinig grondtarra en een snelle

grondbedekking.
Door zijn hoog suikergehalte en winbaarheid en daardoor
zijn hoge suikeropbrengst is ACCORD in 1989 het meest
opbrengende ras in kg. witsuiker/ha. op het löss-proefveld

te Wijnandsrade.

Onroerend goed te huur gevraagd
Gevraagd

eengezinswoning
met tuin en garage. Br.o.nr. B-3245 Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen. '

Te h. HOEKWONING, geh.
gestoff. Bokstr. 40 Heerlen;
hal, w.e. woonk., keuken,
bijkeuk., tuin m. parkeerpl.
voor 2 auto's, 3 slp.k's,
badk. m. ligb. en w.c, v.w.,
zolder ’ 900,- p.mnd. Direct
te aanv. Tel. 045-227878.
Met SPOED gevr. apparte-
ment, liefst in Centrum-
Heerlen, voor alleenst. heer,
(gepens. ambtenaar). Br.o.
nr. B-3249 L.D., Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

ï huur aangeboden
LOODS 100m2 te schaes-
berg. Te bevr. 045-311288.
Kamers en appartementen
te huur te SUSTEREN. Tel.
04499-1615.
Over te nemen TAVERNE,
omg. Mol. Belg. Lage overn.
prijs en zeer lage maandel.
huur ’ 400,-. tel. v.m.
09-32.11.471643
Kerkrade te h. BOYENAP-
PARTEMENT; md. woonk.,
keuken, 2 slpks., douche,
w.e. Tel. 045-454729.

Opel KADETT 13 Sj
’4.950,- '82; Kadett'S
'83, APK. Tel. 04499j^
Opel KADETT GSI. "3
5-drs., digitaal, bwj- d
Rijdtstr. 63, Susteren-
-04499-2574. _A
Te k. Opel MANTA I*3
back 19 N bwj. '81, '^ '1
Caumerweg 70, HeefjglM
Te k. Opel ASCONAZ°J
torn. bwj. '81 vr.pr. ’ 3\P\Caumerweg 38, HeefjgM
Te k. OPEL Ascona-jj
'82, 1.6 SR, LPG, /s'l
Tel. 045-416239. A
Opel ASCONA 16S §
Bwj. '83, in nw. st. meijj
extra's. T.e.a.b. 045j4j*?d
Te k. Opel ASCONA 'I
diesel, bwj.'B3, AP* '1
sporty., met. kleur en J
extra's, ’6.750,-. N'eü,,
51, Schandelen-Heer''
Opel KADETT, bwj
goudmet., APK gek-, *j
luwstr. 10, Heerlen y\
Prachtige KADETT 12
'83, zilver RDW 12-'9°'^63.500 Demstr. 26 Hj^
Te k. KADETT bwj- \
autom., ’ 5.000,--
-045-417613. __^
Opel KADETT City, &%
vr.pr. ’1.650,-. Tel
224071
Te k. Opel KADETT lfsbwj. '74, i.g.st., AP*
21-1-'9l, vr.pr. ’750.-»
bevr. Laurierstr. 295,
sart-Heerlen na 15.00J^
MANTA Hatchback
bwj. '80, als nw. ’2- 1
Manta 19S bwj- j

’1.250,-. Beide AP1
tot 11-'9O. Tel. 045-3*2j>
Te k. Opel KADETT AP*j
g.st, vr.pr. ’900,-, Ha****
straat 44, Schaesbgrg^
Weg. omst. te k. Opei j
KORD Kl. met.bl. Spe^
bwj. 6-*B6, vr.pr. ’ 15-^
045-255647 na 18 u^v
Te k. Opel KADETT l3rf
Sedan, 1986, vele e"1

Tel. 045-711212 _^4
Opel CORSA 1.3 S b*jj
astralzilver, 5-bak, SP ?J
pit, GSI bekl., lm. **%
achterklep spoiler, sün
i.pr.st. Tel. 043-64272°^
Opel MANTA GSi, bwjj
GSi blok 1986, GSi "g
ding 1988. Tel. 045jl^
Opel REKORD t.k. b*4 |
APK 8-'9O„ mr. ir\oQ„A
Romanuswg 3. 043jjlv
KADETT 12 S, zeer.1?!
67.000 km ’ 5.950,- *raderweg 166, HeerlefV
Te k. PEUGEOT 205 $k
bwj. okt.'B6, tel. 0453^3
Te k. PEUGEOT 205 e 1
div. extra's, bwj.'B6. tZ c'
grijs met. Tel. 045-2fg*^
PEUGEOT 309 GR. flmett. 1986, AutobedjU
Klijn, de Koumen 7, H«'r
broek. 045-220055. s
PEUGEOT 205 XE 1-1^'87, km.st. 47.000, kl- %
accent-uitv. pr. ’ 12-^,-
-na 18.00 uur. 045-753^|1
Te k. PEUGEOT 305
stationcar, bwj. '82,

’ 3.700,-. 04498-5349g>^
Te koop PEUGEOT 20*5*3
bwj. '85, i.z.g.st. met 9'v
km 60.000, vr.pr. ’ 10

Q
? 3045-322631 bgg. 3V3gg^

PEUGEOT 305 GL fju
'83, kl. wit, met trek'1
Tel. 04490-26998. _^4
AUTOMAAT Renault 5.3
'79, APK 1-11-'9l, nW- ,(i
den en uitlaat, alle keu-:gest./2.100,-045-_3ls>-j
SAAB 900 turbo, gro%i
1987. Autobedrijf A.KIOJ
Koumen 7, Hoenst"
045-220055. _^X
SUBARU Mini J^rblauwmet., 1e eig., 'n '■
Bwj. '83. Bernhards»-
Munstergeleen. ;
Te k. Suzuki SWIFT GT'v
kleppen, bwj.'B9, km U.
14000, pr.n.o.t.k. Tel-
-312936 _^y
Te koop TALBOT ?°ü%
nette servicewagen. ,<;
22-6-'B2, APK 9-'9O. V

’ 1.500,-. Tel. 045-32g^1
TOYOTA Lite-ace w [5
DX, benz., luxe per=„ i
met sunr., bwj.'B9, %.$
10.000, te bevr. QAb^jpy
Te koop Toyota STA".gi
bwj. 79, 5-drs., APK ' jfj.
prima in orde, pr. ’ 1 ,
Tel. 045-318631___-^^

Voor Piccolo's g
zie verder pagina

Te k. gebr. K.E.W. WARM-
WATERREINIGER. Tel.
04743-1205
Te k. VOEDERBIETEN. Tel.
045-751830.
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Te k. gevr. AARDAPPELEN,
veldgewas. P. Meertens.
Tel. 045-251414.
Limb. BOERDERIJ met 5,5
ha weiland aan een stuk, vrij
gelegen omg. Heerlen, te
ruil tegen groter bedr. boven
25 ha. Is ook in huur over te
nemen. Br.o.nr. B-3239,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Auto's
Renault 5 Alpine Turbo 1984, 60.000 km wit, exclusief,

sportief, snel ’ 8.900,-.
Autobedrijf van Leeuwen

Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Te koop Ford ESCORT 55
Van 1100, grijs kent. '82,
’3.000,-, kl. donkerblauw,
zeer geschikt voor honden-
vervoer. Tel. 04490-44090.
Te k. FORD Escort RS 2000
uitgeb. sportvelg. 7 1/2J.x205
vr.pr. ’ 4.500,-. i.z.g.st. Sin-
gel 17, Hoensbroek, bwj.
'81. Tel. 045-228442 na
14.00 uur.
Ford FIESTA jub. uitv., 03-
-'BO, APK 01-'9l, mooi, pr.
’2.950,-. 045-322619
FORD Stat.car, bwj. '80, met
gas-inst., APK 8-'9O, pr.

’ 1.500,-. Tel. 045-727363.
Ford FIESTA Bravo, m.'B2,
div. extra's, z. mooi,
’4.750,-. Tel. 045-454087
Te k. Ford TRANSIT m. rui-
ten, bwj. '78, APK 5-'9O.
04490-71593.
Te k. Ford MUSTANG
autom., i.z.g.st, LPG, APK
6-'9O, bwj. eind '79, vr.pr.
’3.000,-, tel. 045-221252.
Ford ORION '85 1.6 L kan-
tel/schuifd. pr. ’12.500,-.
Tel. 045-444584.
Ford FIESTA 1100 L, t. '82,
div. extra's, o.a. sportwielen
(van monteur) Pr. ’ 4.500,-.
Tel. 045-210154. ,
FORD Sierra 2.0 laser, 3-
drs. 5-bak, bwj. '85, zelz.
mooie auto, verk. i.nw.st.

’ 10.500,-, met recent keu-
ringsrapport. 045-225201.
ESCORT XR3, div. extra's,
sportw., 71.000 km, ww-
glas, ’ 6.750,-. Tilburgstr.
43, Heerlen.
Te k. Ford TAUNUS bwj. '81
i.g.st., kl. metalicgroen, prijs
n.0.t.k.. Bel na 19.30 uur
045-326005.
Te k. Ford SIERRA KR 4 I,
zilvermetal '84 ’ 19.000,-.
Tel. 045-257568.
Te k. GOLF diesel, bwj. '80.
Tel. 045-323347.
GOLF 1.3 GTI look, zeer
mooi, 68.000 km. ’4.950,-.
Rotterdamstr. 24, Heerlen.
Honda Jazz 1.2 special,
3-drs., bwj. '84, kl. rood,
orig. 60.000 km. in NIEUW-
STAAT, APK 11-'9O, elke
keuring toegest. vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
Honda CIVIC 1.5 GTi, bwj.
86, zeldzaam mooi. Tel.
045-326893
Te k Honda PRELUDE, zeer
mooie auto, t.'B2, APK gek.
05-'9O, vr.pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-224760
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé, 10 mnd. oud, wit met
spoiler, sportvelgen en ste-
reo-install., i.nw.st. 14.000
km. 1e eig., nw.pr.
’41.500,-, vaste pr.
’29.500,-, schadevrij. Tel.
04490-22681 of 28486.
MAZDA 929 Legato Station-
car bwj. '80, 100% in orde,
vr.pr. ’ 3.750,-. Inr. mog.
045-324763.
Te koop GEVRAAGD auto's
defect of schade geen be-
zwaar, correcte afhandeling.
Tel. 045-324763.
MERCEDES 190 D '85,
BTW-rek. mog. ’27.000,-.
Tel. 045-311681, Hereweg
96, Landgraaf.
MERCEDES 300 D autom.,
bwj. '82, veel opties, in pr.
cond., 150.000 km., vr.pr.

’ 16.000,-. 04750-22697.
Te k. M.G. B bwj. '71 en '73
voor restauratie, pr.n.o.t.k.,
koopjes. Dr. Schaepmanstr.
8, Brunssum, na 12.00 uur.
Te k. Mitsubishi GALANT
1.6 GL 5-bak sedan, bwj.
'85 nw. mod. '86, 1e lak,
schadevrij, zeldz. mooie
auto, is pas gekeurd. Verk.
in st.v.splinternw. ’ 9.750,-.
043-254462.
MITSUBISHI Galant Wagon
bwj. '80, APK, LPG-onderb.
vr.pr. ’ 850,-. Fossielenerf
576 Heerlen. 045-228370.
Mitsubishi CORDIA 1.6 SR
3-drs. coupé, 1984, i.pr.st.
Pr. ’7.750,-. 045-458126.
MITSUBISHI Lancer, 4-drs.,
bwj. '81, APK 2-'9l, i.z.g.st.

’ 2.650,-. 045-453572.
Te koop Datsun CHERRY
Coupé, bwj. '79, APK 8-8-
-'9O, nwe accu, t.e.a.b. Tel.
045-250676.
Te koop Opel KADETT 16'S,
5-drs., bwj. '85, i.z.g.st, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-720286, na
17.00 uur.
OPEL Kadert 1.6 inj. 3-drs.,
donkerbl. 14.000 km, juni
1988. Autobedrijf A. Klijn, de

Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.

47jk Golden Tulip Zuid Limburg
VjtJ' Julianastraat 23a. 6285 AH Epen (L) Tel 04455 1818, lelex 56731

Gevraagd
Nette pompbediende M/V

die van aanpakken weet, op part-time basis, moet zo wel
door de week als in het weekend kunnen werken.

Min. leeftijd 18 jaar, melden bij dhr. Maas.
Tankstation Loven, Palemigerboord 401 Heerlen.

Metselaars
gevraagd voor Nederland en Duitsland.

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

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 richten
aan: Van der Velden Rioleringen, afd. Personeelszaken.
T.a.v. Mw. H. Jonkers-van der Velden, Koevoortseweg 2,

5281 SC Boxtel. Tel. 04116-84355.

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.

Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666
zoekt wegens uitbreiding

Autoplaatwerker
■ Met erv. met Celette-richtbank. Aanmelden na tel, overleg.

Schoonmaak-dienstverlening
Fa. J.L. van Nuys en Zn.

vraagt: nette ochtend- en avondwerksters voor objecten in
Sittard. Tel, aanmelden 043-475610.

Gavimex B.V.
Importeur van Italiaanse dameslingerie, zoekt voor het

rayon Limburg/Brabant, goed ingevoerde agenten in deze
branche. Deze verkoop geschiedt op commissiebasis.

Bezit van eigen auto gewenst.
Schriftelijke reacties: Gavimex B.V. Import Export

Chrysantenstraat 32, 1031 HT Amsterdam
Voor Valkenburg vragen wij enkele

Actieve bezorgers
voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.

Melden Limburgs Dagblad Valkenburg. Tel. 04406-15045.
Wij zoeken i.v.m. uitbreiding

vertegenwoordigers en
chauffeur/bezorgers

Lft. 24-40 jr. Persoonlijk aanmelden na tel. afspr.
04498-55259. Leesportefeuille Antoine, Obbicht.

BARKEEPER m/v met goe-
de kontakteigensch. ca. 25
jaar. full-time evt. part-time.■ Pers. aanmelden do. en vr.
na 19.00 u. Grand Café Fel-
lini, Kerkpln. 69-73, Heerlen

Voor aanvulling van ons
personeel vragen wij
dringend 3 MEISJES voor 's
zaterdags op de markt.
Goede verdiensten. Tel.
045-223097.

Te huur gevr. in
Geleen of Beek
Woonhuis of Bungalow.
045-326395.

Eengezinswoning m. 3
slp.k's, voor- en achtertuin,
binnen straal van 25 km. v.
BRUNSSUM, max. huurpr.

’ 725,-. Ing. maart-april.
Tel. 033-948927.
Gezocht zo spoedig moge-
lijk zelfstandige woonruimte
voor 2 personen in de om-
geving Helden. Tel. 08370-
-24928.

Onroerend goed U

Eengezinswoning te huur
nabij centrum van HEER-
LEN, 2 slaapkamers, bad-
kamer. Tel. 045-718183.
Huurpr. ’ 725,- per maand
Te h. WINKEL 165 m2, in
centr. Geleen. Tel. 04490-
-43681.
Te h. Kerkrade-W. kl. BE-
NEDENWONING geschikt
voor 1 pers., compl. inger.
keuken, voorz. van stoffe-
ring en cv., hr.pr. ’ 550,-
-excl. Tel. 09-49.2428.2140.

Onroerend goed te koop aangeboden

Te koop dubbel woonhuis
geschikt voor vele doeleinden. Het pand is uitgerust met

veel luxueuse extra's, gel. te Hoensbroek, ’ 160.000,-k.k.
Inlichtingen 045-225633.

LANDGRAAF, Troereberg
81, in jongewoonbuurt gele-
gen eengezinswoning met 3
slpkms. Woning is ca. 5 jaar
oud. Prijs thans na aftrek
van volledige premie
’95.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanciering netto woonlast
ca. ’ 535,- p. mnd. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Eikske 6
halfvrijst. woonh. met gara-
ge en grote tuin, L-vormige
w.kmr., eiken keuken met
complete app., 3 slpkms.
’135.000,- k.k. Wijman &
Partners vastgoed, tel. 045-
-728671.
OIRSBEEK, In de Moei, bij-
zonder goed gelegen bouw-
kavel, in goede buurt, per.
opp. 470 m2. Pr. ’ 70.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.
VOERENDAAL, Op de Beek
sfeervol boerenhuis met 3
slp.kms., mooie badkm.
Geen tuin. Kleine plaats aan
de voorkant. Vraagprijs
’89.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

o
Bmw 316, 50.000 km. 7-'B6

BMW 316 div. ace. 6-'B6
BMW 316, 17000km. 1-'B7
BMW 316 22000 km. 1-'BB
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-'B5
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 520i60.000 km. 3-'BB
BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Citroen CISE bestel 1986,
wit 65.000 km, 1e eigenaar,
zeer goed, grijs kenteken.

Autobedrijf

van Leeuwen
Strijthagenweg 129, Kerkra-

de, 045-453355.

Citroen BK 16
TRi 1989, rood, 12.000 km,

schuifdak, div. extra's.
Nieuw!! Autobedrijf van

Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade, 045-453355.

Citroen AX 10E
3-drs. 1988, 38.000 km,
rood, 1e eigenaar, zeer

mooi. Autobedrijf van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,

Kerkrade, 045-453355.

Ford Escort
1.4 CL 3-drs., nw. model,

'86, 1e eig., met.lak,
trekhaak, ’ 15.950,-.

Inr. en fin. mog.

"7 oi^el-&

MmfMffiiiMJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel KADETT
5-drs. 1.6 SGL 8-85,

1e eig., zilvermet.,

’ 14.950,-. Inr. en fin. mog.

"7 QPELe

MËIBIiMiJ
Haefland 2, Brunssum. "Tel. 045-257700.

Opel Kadett GSI
2.0i9-87, 1e eig., alarm,

stereo-install. boord-
computer, sportvelgen,

’ 28.950,-. Inr. en fin, mog.

~7 oi=!=L-e

MUËffiÉHMJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel Kadett
5-drs. 1.6isport, '88, leeig.,
sportinter., schuifdak, get.

glas, sportvelgen,

’ 20.950,-. Inr. en fin. mog.

/ OPELe

MMlrilifïïiJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel Kadett
4-drs. 1.3Limited '87,

1e eig., met.lak, get.glas,
stereo-install., ’ 19.750,-.

Inr. en fin. mog.

"7 opele

MMJcJJilïïiJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20.

Tel. 04490-16565.
Citroen Visa 11 RE '85
Citroen BK 19 TRS '86

Fiat Uno 60 S '86
Ford Escort '87
Ford Fiesta '83

Honda Civic 14 GL '88
Lada 2105 '88

Mazda 323 LX 1.7 D '87
Mazda 626 5-drs. '87
Peugeot 205 KR '86
Peugeot 309 KR '87

Peugeot 505 GLD '88
Seat Ibiza GL '86

Suzuki Swift GL '89
Toyota Corolla '87
Toyota Starlet '87

Volvo 340 GL 4-drs. '85
Uiteraard hebben wij een
ruime keuze in ons eigen

merk.

B I
Lil 1

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.

Nieuwenhagen
Halfvrijst. woonh. met gar.

en tuin, L-kamer, keuken, 3
slpks., douche, grote kel-

ders, dir. te aanv. Pr.

’ 95.000,- k.k. ma. t/m vrijd.
09.00-12.30. Hein Driessen

Ass. Tel. 045-421220.
HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
SITTARD: Moderne bunga-
low gel. nabij park, bwj. '77,
perc. opp. 1260 m2. Ind. inp.
gar., wasr., hobbyr., cv.,
ruime hal, w.e. woonk. 72m2, half open keuken, 3 slp-
kmrs., badk. m. ligb. en
douche, vr.pr. ’ 365.000,-
-k.k. Inl. 045-710952.

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86; UnoDiesel '84; Ritmo 84
t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Fiorino benz.*B7; Fiat
Regatta weekend '85; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa

TR 84; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;
R STL '81; Skoda 120LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;

Seat Ibiza 1.2L '85; Volvo 345DLS 82; Visa 1.1 '85; Lada
1500 S station '83; Ford Escort 1.3 L 3-drs. '85;

Ford Fiesta 1.1 '85; Volvo 244 GLE autom. m. schuifd. '80.
Diverse goedkope inruilers in voorraad. i

Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.
* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie

* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's
van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAfi GARANTIE
nnGebmikteWagens
UUPIusSysteem

Mazda Driessen
Maastrichterlaan 22-26 Beek

Mazda 626 HB, 2Ltr. GLX, met stuurkr 1987
Mazda 626 2 Itr., GLX automaat 1983
Mazda 626 2 Itr, GLX 1983
Mazda626coupé, 1600LX, sbak 1987
Mazda 626 2 Itr., dieselLX 1988
Mazda 323 Sedan, 1500 1985
Mazda 323 Sedan 1500 GLX 1988
Mazda 323 HB 1100 LX 1987
Mazda 323 HB 1300 1984/1987
Ford Escort 14 C, 3 drs 1987
Ford Fiesta Festival 1985
Ford Sierra 1983
Opel Kadett 1983/1987
Volvo34oGL 1985
Volvo 360 GL injectie enLPG 1987
Nissan Cherry diesel .*. 1986
Nissan Sunny diesel 1985
VW Jetta diesel 1982
VW Golf automaat 1983
BMW 520iautomaat 1983

Bovag Mazda-garantie, ANWB keuring toegestaan.

BMW 316 1982, blauwmet. i.z.g.st. nu ’ 7.900,-.

Autobedrijf van Leeuwen,
Strijthagenweg 129, Kerkrade, 045-453355.

Limburgs Dagblad
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Ann en Danny Crowley-Latastjj
zijn vandaag 45 jaargetrouwd. Proficiat wensen jullie"__ broers en zusters Lataster. j

Proficiat pap Sigaren-Hup16

("}M* **~ ▼ Hffe < w
J^^. . -i;? r

MM ' ÉÊk wmÊÊËsm Jt
een fijne dag gewenst. Proficiat met je o,o&

Wat VERKOPEN? Adver- ornrS"Öteer via: 045-719966. STOPPEN met roKe

Limburgs Dagblad

iqpiccolo'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 met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter Prijs per

■ millimeterhoogte: ’ 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 met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).

" " Minimumhoogte: 10 millimeter Fotos. 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 ie 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

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) * 2230t>
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Kiespijn is een politieke ru-
briek die dient als aanloop
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen die op 21 maart
1990 worden gehouden.
Deze rubiek verschijnt elke
vrijdag op deze pagina.

Laureaat

dat het in de Landgraafse poli-
tiek één pot nat is. Hoewel Fin-
ken meent dat de plaatselijke
lijsten inderdaad veel op elkaar
lijken, ligt de zaak niet al te sim-
pel. Finken namelijk zegt tussen
de bevolking te willen staan en
die te helpen waar mogelijk. No-
bel streven nietwaar? En hij be-
weert genoeg ervaring te hebben
(meer dan twintig jaar) om te we-
ten dat je via de politiek meer
kunt bereiken dan in je eentje.
Maar je wenkbrauw houdt bij-
kans niet meer op met fronsen.

de verkiezingen beloont met
plaats tien. „Een klap in mijn ge-
zicht", zegt Finken nu. Uit boos-
heid stapte hij op. Finken kon in
ieder geval met een veel beteke-
nende grijns in zijn handen wrij-
ven. Wetende dat de PvdA zijn
persoon in ieder geval van de in-
middels beroemde nieuwjaars-
kaart moestkrabben. Voor zij die
het controleren willen: Finken
stond op die kaart naast Maarten
van Hulst. Daar waar nu een
zwart gat te zien is. De Landgra-
venaar liet zich echter niet uit het
veld slaan. Bovendien hielp de
fractie Gulpers hem door hem
een baantje in de luwte aan te
bieden. Finken hapte (5).

" Jubileumprins Jan II

Jubileumprins
in Schaesberg

LANDGRAAF Dr Schaes-
°ergse Vasteloavendsverein be-
gaat twee keer elf jaar. Datwordt zondag van 11.11 tot 13.11uur gevierd met een receptie inhet Streeperkruis.in het middelpunt zal ook Jan II■-weijers) staan, die tot jubileum-mns van Groot-Schaesberg is""geroepen. Na de recptie is ereest met The Atlantico's.

En de nieuwe PvdA-'Laureaten'
hopen natuurlijk via politieke
weg een aantal brandende kwes-
ties aan de orde te kunnen stel-
len, zoals kwijtschelding van de
onroerend goedbelasting. Of de
mannen in de raad komen, is
trouwens maar zeer de vraag. De
beste kans heeftAlex Blaney Da-
vidson, die een wel heel drukke
tijd tegemoet gaat als de PvdA
dertien zetels weet te veroveren.
Hans Heynen en Vic Snijders
zullen zeker de nodige stemmen
veroveren, maar hun vijftiende
en zeventiende plaats zijn alleen
bij een 'rooie golf goed voor een
maandelijkse officiële plaats te-
genover burgemeester Mans. Als
lijstduwer heeft zich tenslotte
aangemeld Theo Wismans, die
met succes strijdt tegen het mijn-
steen verbrandende bedrijf Wiso
Split. Nee, de vervuilers gaan in
Kerkrade zeer slechte tijden te-
gemoet.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met een bijdrage van Joos Phi-
lippens.

Wat doe je als je niet tevreden
bent over je tandarts? Dan ga je
naar een andere tandarts. En wat
doe je als ook die behandelingen
jeniet bevallen? Sommigen zoe-
ken dan weer een volgende tand-
man, anderen gaan bij zichzelf te
rade. Je zou zeggen dat het in de
politiek ook zo gaat. Neem nu
Hein Finken uit Landgraaf. Voor
de herindeling maakte hij deel
uit van de fractie Bertram (1) in
Nieuwenhagen. Na de herinde-
ling richtte hij zelf de ABC-frac-
tie (2) op, maar die haalde de
kiesdeler niet. Vervolgens trad
hij 'in dienst' bij Lei Bisschops
(3). Toen hij daar gepasseerd
werd voor een commissieplaats
zei hij 'adieu' (maar dan op zijn
Landgraafs) en solliciteerde bij
de PvdA (4). Achter de schermen
zwoegde Finken voor de sociaal-
democratische fractie. En werd
daarvoor op de conceptlijst voor

Een ding is zeker: in de landelij-
ke politiek maak je je onsterfe-
lijk belachelijk door van partij
naar partij te zwerven. Ruud
Lubbers is echt niet begonnen
bij de CPN. Finken dus maar
eens om opheldering gevraagd.
Want je zou bijna gaan denken

Meer zwerven

het microfoonspreken mag gaan
oefenen. De PvdA hoopt zelfs op
een elfde zetel en die is gereser-
veerd voor Leopold Lindelauff.
En dan komt de 'milieuclan.
Stond de pak's-vereniging Lau-
raterrein het afgelopen jaar lijn-
recht tegenover wethouder An-
dré Coumans, nu blijkt het halve
bestuur in draf achter de PvdA-
lijsttrekker aan te hollen. Dat is
natuurlijk niet verboden en het
valt vrij gemakkelijk te berede-
neren op welke manier beide
partijen hopen te profiteren. De
PvdA weet zich versterkt met en-
kele 'bekende' Kerkradenaren,
die bovendien op milieugebied
inmiddels een niet te betwisten
vakkennis hebben opgebouwd.

De verkiezingslij st van de Kerk-
raadse PvdA is rond en afgezien
van het wegens veel werk res-
pectievelijk teleurgesteld afha-
ken van Mirjam Lendfers en
Wim Ploum staan de zittende (ra-
re 'omschrijving, maar ja) raads-
leden op de eerste acht plaatsen.
Vrijwel zeker van een raadszetel
is verder Piet van de Donk, ter-
wijl ook Jannie Busser-Ossen-
koppele alvast de techniek van

Alleen nog verzet van medezeggenschapsraad

Pius XII en Sancta
Maria gaan samen

Eijkhagen hoopt
leerlingen snel
terug te winnen

kiespijn

" Door het nemen
van passende
maatregelen hoopt
de gemeente de
vissterfte in de
vijver te lijf te
gaan.
Foto: PETER ROOZEN.
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Van onze redactie economie

Van onze verslaggever
KERKRADE - Het Sancta Maria College en Mavo Pius XII in
Kerkrade fuseren per 1 augustus tot één nieuwe scholenge-
meenschap Mavo-Havo-Atheneum. Dat heeft het bestuur van
de overkoepelende onderwijsstichting Sint Bernardus tenmin-
ste besloten. De medezeggenschapsraad (MR) van Sancta Ma-
ria verzet zich echter tegen de fusie.

Om uit de impasse te komen is een
geschillencommissie te hulp geroe-
pen. Die doet over twee maanden
een bindende uitspraak.

De MRvan Sancta Maria wil met de
fusie wachten tot de nieuwe Wet Ba-
sisvorming Voortgezet Onderwijs
wordt ingevoerd. Volgens de MR
brengt dat nogal wat verandering in
de organisatie van scholen met zich
mee. Nu fuseren zou betekenen dat
er twee keer een ingrijpende wijzi-
ging in de schoolorganisatie wordt

Het bestuur hanteert de volgende
argumenten voor de fusie: het da-
lende leerlingenaantal, het rege-
ringsbeleid dat gericht is op grotere
scholen en de voorkeur van veel
ouders voor een brede scholenge-
meenschap. Beide directeuren on-
dersteunen deze visie.

aangebracht, hetgeen de raad niet
bevorderlijk acht voor de rust bin-
nen de school.
Het bestuur houdt toch vast aan het
fusieplan. Het verwacht niet dat de
nieuwe wet zeer ingrijpende veran-
deringen met zich mee brengt.
Daarnaast zou uitstelvan fusie bete-
kenen dat veel toekomstige leerlin-
gen hun heil elders zoeken. Volgens
het bestuur zou met name de dalen-
de tendens bij Pius XII zich voort-
zetten.

k^^V^RAA-F^^^^^orên van
met !fUWe EiJkhagencollege hopen
fir

de nieuwe school weer een
teru t

aantal Landgraafse leerlingen
de a winnendieom uiteenlopen-
ga redenen in Heerlen' naar school
nteer' t

t is nog steeds zo dat er
jj Landgraafse scholieren naar
len ise scholen gaan, dan Heer-

iise leerlingen naar Eijkhagen. De
d.er oren vermoeden dat daar veran-he/p' **n zal komen, zeker wanneer
na '"Loriovallumcollege in Heerlennaar Weiten verhuist
een rVeuwe Eijkhagencollege zal
Vo brede scholengemeenschap

"r Algemeen Voortgezet Onder-
gen Worden waar bijna alle leerlin-
reeht'tn groeP acht uit de regi° te-
l kunnen. Er komen drie typenjUgklas: Mavo, Havo enbr^'Atheneum. De leerstofvan de
ste h

wordt °P elkaar afge-plakt 2°dat doorstroming kan
ren s,vinden' ook in latere leerja-
sch 1 eliswaar heeft de nieuwe
Byrn° °°k in de toekomst geen
oVpJ nafi'-im, maar daar staat tegen-
in dat atheneumleerlingen les
studnen kriJgen in het lati->n-Dit Jaar, veren de eerste leerlingen af inS Vak-
kraT 11*6 scnoQl tell straks 80 leer-
ond° en' owel onderwijzend als
Ve ersteunend personeel zal mee-pji^^en. Rector van het nieuweWhagencollege blijft M. Goes-

h
Plaatsvervangend rector

Van n herpers, nu nog directeur
reef trus en Paulus- De totale di-
st- Van de nieuwe school zal be-
Zn a_? uit de drie directies van de af-
üg erlijke scholen.
0D nieuwbouw zal een totale vloer-
-45q rvlakte krijgen van ongeveer
\vorri

vierkante meter. De bouw
Waa gepleegd naast de gymzaal
j*ar nu de fietsenstalling ligt. In
luchtk euwe gebouw, dat via een

g met het huidige gebouw
l e öt verbonden, komen vijf loka-
v 0 ' een dienstruimte, een ruimte
de u leerlingenraaden een twee-
lie me' De bedoeling is dat in de
's aUwe vleugel in de weekenden en
teit V°nds de buitenschoolse activi-

nerï Plaatsvinden.

Ontslag dreigt voor acht personeelsteden

Kledingwinkel annex
kapperszaak failliet

slag worden aangevraagd, indien
curator mr E. Luijten er niet in
slaagt henbij een van de andere BV-
tjes van eigenaar E. Nitsche onder tebrengen.

HEERLEN - De rechtbank in Maas-
tricht heeft gisteren het faillisse-
ment uitgesproken over Nivoo Tra-
ding Ine. BV op de hoek Geleen-
straat/Emmaplein in Heerlen. Voor
tenminste acht van de negen perso-
neelsleden van het bedrijf zal ont-

Gemeente neemt maatregelen bij visvijver

Binnenkort einde aan
vissterfte in Schinnen

Binnen Nivoo Trading werden ver-
schillende activiteiten onderno-men. Op de begane grond in het
pand aan de Geleenstraat was de
modezaak E.M. and Company ge-
vestigd. In de erboven gelegen eta-
ges had Nivoo Trading een koffie-
shop en een kapsalon (E.M. Head-
group).

weekend- agenda

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Schoonbroodt, Rum-
penerstraat 112, S 272323.
HEERLEN. Apotheek Meezen-
broek, Kasteellaan 70,S721344.
B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Meiser,
Kerkstraat 45 Waubach, S 313633.
Voor spoedgevallen dag en nacht
bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Smithuis, van Gronsveldstraat 2,
S 454000.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend. .
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11*00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen Kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Boswijk, Aker-
straat Noord 43 Treebeek, S 213773
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH E 711400).

TIGH - HEERLEN.
5711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Schiffers, Hoofdstraat 4a,
S 452176. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur Wil-
lemse, Laurastraat 67 Eygelshoven,
S 351232.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Stuur-
man, Hoofdstraat 19b, S 320660 en
zondag Eussen, Muhlenbergstraat
3, S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noörd kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. De Ponti, Hogeweg 14
Voerendaal, S 750417. Spreekuur
zaterdag en zondag van 11.00 tot
12.00 uur. B.g.g. TIGH S 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Robijns, Oranjeplein 12 Kerkrade,
S 453110. Spreekuur van 11.30 tot
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Köhlen, Kommerstraat 15 Bo-
choltz, S 045-441236. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. M. Geraeds, Juliana Bern-
hardlaan 97 Hoensbroek, S 212948.
Spreekuurvan 11.30 tot 12.00 uur en
van 17.30 tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.

Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTS
Raadpleeg uw eigen dierenarts. U
wordt eventueel doorverwezen. '

Thema-avond
seksualiteit

HEERLEN - Het Vrouwenhuis in
Heerlen organiseert vandaag, vrij-
dag, om 20.00 uur een tweede the-
ma-avond over seksualiteit en rela-
tie. Met name zal worden ingegaan
op de behoeften, wensen en belan-
gen en hoe deze te waarborgen. Be-
geleidster van de avond is Marieke
Steeman van 'Ouderschap in bewe-
ging. Het Vrouwenhuis ligt aan- de
Coriovallumstraat 17 in Heerlen.

I1* Het kruispunt in Hulsberg: druk en gevaarlijk.
Foto: FRANS RADE

jaarlijks een aanzienlijke vis-
sterfte en algenvorming op. De
hengelsportvereniging, die de
vijver huurt van de gemeente,
zoekt al jaren naar oorzaken en
oplossingen maar heeft die tot
nu toe niet gevonden, hoewel er
al vele monsters zijn genomen,
metingen en analyses zijn ver-
richt en deskundigen zijn kdmen
kijken.

Verliezen
De verliesgevende koffieshop is vo-rig jaar al gesloten. De kapperszaak
draaide uitstekend, maar de daar uit
voortvloeiende winsten wogen niet
op tegen de zware verliezen van de
kledingpoot. De modezaak liep
vooral het afgelopen jaar erg slecht,
maar moest tegelijk wel opdraaien
voor de torenhoge huurvan het hele
bedrijfspand.

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Aan het nu al ja-
ren durende ongenoegen onder
de leden van hengelsportvereni-
ging Ons Genoegen in Schinnen
over de vissterfte in devijver aan
de Oude Markt, komt binnenkort
een einde. De gemeente wil na-
melijk aan de hand van een door
de vissers zelf ingesteld onder-
zoek maatregelen gaan nemen.
Die gaan bijna 100.000 gulden
kosten, maar het leeuwedeel
hiervan zal worden opgebracht
door het ministerie van Land-
bouw Natuurbeheer en Visserij,
dat heeft ingezien dat ingrijpen
niet langer meer op zich mag la-
ten wachten.

Curator Luijten wil proberen de ko-
mende weken, tijdens de afhande-
ling van het faillissement, de kap-
perszaak in bedrijf te houden, om
nog voor enige inkomsten te zorgen.

Het door 'Ons Genoegen' opge-
stelde rapport wijst als de grote
boosdoeners de aanwezigheid
van een dikke sliblaag aan, als-
ook het feit dat er geen doorstro-
ming van vers water is.

Verpompen

De sportvissers zien als enige op-
lossing voor de lange termijn het

Verkeer baart Hulsberg zorgen

Schoolroute
onder de loep

De visvijver kampt al tien jaar
met problemen met de zuurstof-
huishouding. Hierdoor treedt er

klein journaal

Luijten zegt niet de indruk te heb-
ben dat eigenaar E. Nitsche via het
faillissement op slinkse wijze van
het bedrijf en de bijbehorende
schulden af wil komen. „De boek-
houding is keurig geregeld." Nivoo
Trading Ine. laat een schuld na van
ongeveer 270.000 gulden. oostelijke mijnstreek S redactie: 739282

trum, Mijnzetellaan 8 te Zeswegen
De kosten zijntwee gulden perkeer
Vooraanmelding: S 764561.

" De harmonie St. Caecilia geeft
zondag om 11.00 uur een koffiecon-
cert in zaal Frijns.

Simpelveld" In het ORA te Lauradorp wordt
dinsdag tussen 9.30 en 11.30 uur de
eerste les van de cursus 'Klusjes in
huis' voor vrouwen gehouden. De
cursus van 10 lessen kost ’20,-. Men
kan zich aanmelden in het Ora,
S 314340 of in de Kleikoel,
S 311738.

Heerlen

Landgraaf
E. Nitsche is verder directeur van
Denim Holding, Denim BV en Ni-
voo BV met onder andere CD-zaken
in Heerlen en Geleen. Deze bedrij-
ven blijven volgens Luijten buiten
het faillissement.

Van onze verslaggever
HULSBERG - De buurtvereni-gingen Aalbeek, Arensgenhout
h Dorekoel leggen momenteele laatste hand aan een rapportver de verkeersveiligheid in?uipberg. De buurtverenigingen

""ebben met name de schoolrou-e onder de loep genomen die°lgens hen steeds gevaarlijkerwordt. Eigen tellingen hebbenuitgewezen dat het verkeer in
steeds drukker wordt,

vooral het kruispunt nabij hetvoormaiige gemeentehuis van«ulsberg baart de buurtvereni-gingen zorgen. Veel automobilis-

ten rijden daar door rood of ne-
geren het stopteken van de ver-
keersbrigadiers. Een aantal van
deze overtredingen zijn op video-
band vastgelegd. De buurtvere-
nigingen zetten nu de laatste
aanbevelingen op papier om de
veiligheid van de schoolroute in
het algemeen en het kruispunt in
het bijzonder te verbeteren.
Het rapport zal maandag 22 ja-
nuari om 20.00 uur in het ge-
meenschapshuis in Hulsberg-aan
de bevolking worden gepresen-
teerd. Daarna zal het aan het ge-
meentebestuur worden aangebo-
den.

" In zaal Dackus gaat op 21 januari
een danscursus van start. Voor in-
formatie: S 441495.

uitbaggeren en opschonen van
devisvijver in combinatie met de
aanleg van een verswatervoor-
ziening. Concreet komt dit neer
op het inrichten van een bezink-
bassin nabij het voormalig mijn-
spoor en het uitbaggeren en ver-
pompen van 2.000 m3slib. Ook
moet de bestaande pompinstal-
latie aan de Mulderspias worden
omgebouwd en moet een toe-
voerleiding worden gerealiseerd.

De gemeente wil de hengelsport-
vereniging de helpende hand
toesteken, te meer omdat zij na
aftrek van de subsidies nog
slechts 27.800 gulden hoeft te be-
talen. Voordat de werkzaamhe-
den kunnen beginnen moet er
nog een grondonderzoek plaats-
vinden, dat nodig is om toestem-
ming van de provincie te krijgen.

pers de tweemaandelijkse thema-
avond. De avond staat in het teken
van volksdansen uit de Balkan. De
entree is ’2,50.

" Het Rode Kruis begint op don-
derdag 18 januari met een EHBO-
en reanimatiecursus. Deze wordt
gehouden in het St. Jozefziekenhuis
te Kerkrade. Deelnemers kunnen
zich aanmelden bij dr v.d. Poel,
S 452913 of bij S 417590, 453229
en 421782

Hoensbroek

" De Aikido-club 'Jindo' geeft op
woensdag 17 januariweer een open
les. Deze activiteit vindt van 20.30
tot 22.00 uur plaats in de dojo van de
Lucasstichting, Zandbergsweg 111.
Wie wil meedoen kan een trimpak
of andere gemakkelijk zittende kle-
ren aantrekken. Voor meer informa-
tie: Roger Coenen, S 412413 of Al
Wandier, S 322650.

per persoon

Gestaagd
Aan de RWTH te Aken slaagde
Jan-Willem van den Bergh uit
Heerlen voor dipl.-ingenieur
werktuigbouwkunde.

Penningmeester.
De nieuwe penningmeester van
de Bejaarden Stichting Bocholtz
is de heer Pierre Heyenrath. Hij
neemt deze functie over van Wi-
nand van der Gaar.

" De afdeling Sport en Recreatie
van de gemeente Heerlen begint op
donderdag 18 januari om 10.30 uur
met een activiteit 'zelfverdediging
voor meisjes en vrouwen. De cur-
sus wordt gegeven in het Buurtcen-

Kerkrade
# Het Vrouwen Platform houdt
maandag om 20.00 uur in zaal Her-
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Opleidingen

Dansen
leer je pas goed bij

Danscentrum Weisscher
F.D. O.-gediplomeerd

Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D 8
Wij starten half januari in

Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343^

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
ROCK & ROLL Club Geleen
start op zond. 4 febr. weer
met cursussem Rock & Roll
en Boogie Woogie, voor be-
ginners, gevorderden en
vergevorderden. Inschrijven
kan op woensdag 24 en
donderdag 25 jan. tuss. 19
en 21 uur in Eldorado, Bon-
gerd 5, Spaubeek. Voor ver-
dere ml. 04490-41790
AQUARELLEREN, kleuren
leer portret-olieverfschilde-
ren 0.1.v. José Rikers. Tel.
04490-14345.

Mode Totaal
Second-hand DAMESKLE-
DING o.a. haute-couture
merken, nauwelijks gedra-
gen en niet ouder dan 1 sei-
zoen. Inl. 045-454231.

Te koop gevraagd 2e hands
bromf. automaten; 1990
ATB o.a. Gigant modellen
op voorraad leverbaar, nu
nog bromf. voor oude prijs,
finan. mog. v.a. ’ 40,-per
mnd. Rens Janssen, Gan-
zeweide 54-56 Heerlen. Tel.
045-211486
Te k. YAMAHA DT 50 MX,
bwj.'B7. Tel. 045-723964
Te k. gebr. VESPA en Puch
Maxi. Maasstr. 3 Beersdal-
Heerlen. 045-725309.
Witte PEUGEOT met verz.,
i.z.g.st, bwj.'B6, ’ 525,-,
damesfiets ’ 85,-. Thull 18C
Schinnen na 14.00 uur.

Vakantie
Te huur luxe recreatie-
BUNGALOWS in Ov. en Dr.
Pr. p.w. all-in: voorjaarvak.
’310,-, Pasen ’360,-,
voorseizoen ’ 225,- (2 wkn.
’410,-), mei en sept.
A300,-, juni ’ 340,-, hoog-
seizoen ’ 430,-// 570,-.
V.d. Hoek, tel. 05299-590.
Te huur woonhuis/apparte-
ment in Algarve-Portugal.
lnd.: woonk., keuken, badk.,
2 slpks., mooi zonneterras,
vlakbij strand. Tel. 045-
-256124.

Caravans
VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.

In/om de tuin I
KIJK en vergelijk de Pjin
Voor Uw gehele tuinaanw
U belt wij komen vrijbl. la1*:
voor prijsopgave. Ook vfJMstraatwerk, opritten en sj*
bestrating. Zeer schen"
prijzen. Tel. 045-323178.

Rijles
CHAUFFEURS-DIPLOMA
CCV-B, start volgende c*
sus op 27 januari. Opleid"**|
door vakkundige leerkraflj
ten, aanmel. nog mO-=L
Verkeersschool Arnold^sen, Hoogstr. 201, 6373-N'
Landgraaf. Tel. 045-31163'

Huw./Kennism.
Zoekt U een ser. relatie. p~

dan 045-211948. HuW-1?
bem.buro "LEVENSGELÜ*,
Vrouw, 56 jr., brede inter*
sse, zkt. eerl. PARTNERHBO-niveau. leeft. 55-62 f;
Br. met foto, wordt geretou'
neerd o.nr. 83255 aan L$
Postbus 3100, 6401 VH
Heerlen. ..

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
GOLF 5-bak; Bosch diesel-
pomp en andere Golf onder-
delen met comp.meter. Tel.
04492-5376.
4 nieuwe banden, 175x14,
met. velgen, ’ 300.-.045-
-750743.

Aanhangwagens
Te koop AANHANGWAGEN
2.10x1.20x0.40, in nw.st.
Tel. 045-251304.

Motoren
Te koop YAMAHA 535 bwj.
3-'B9, 600 km, nieuwste
model. Te bevr. 045-219822
liefst na 18.00 uur.
Te k. KAWASAKI 550 LTD,
soft-chopper, zwart met veel
chroom, bwj. aug. '87, vr.pr.

’ 5.250,-. Tel. 045-353754.

(Brom)fietsen
Te k. HERENFIETS, nooit
gebruikt ’400,-, na 18.00
uur. Tel. 045-311435.
Simon Olthof Twee-wieler-
speciaalzaak TYPHOON
grote keuze fietsen Mou-
tian-bikes, city-bikes en
ATW's. Onderdelen, alle
maten banden, alle repara-
ties. Marisstr. 14, Geleen
Zuid. Tel. 04490-49237.
Donderdag koopavond.
Te k. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

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. t/m vrijd. van

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

Diana Escort
045-320343/320323

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.

Harry's Gaybox
06-320.330.11

Gaybox Amsterdam 06-320.330.33
Gaybox Den Haag 06-320.330.44

Voor opwindende gesprekken en nieuwe vrienden! 50 cpm

Party-Line
06-320.330.10

TELEFONEREN MET ZN
TIENEN TEGELIJK 50 et/pm

Party-Line Amsterdam en omgeving 06-320.330.20
Party-Line Den Haag en omgeving 06-320.330.30

Janneke
320*324*24

18 jaar, 06- 50ct.pm

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

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

Sex spel
Luister en kies
wat zes hete
meiden met je
kunnen doen

0f... geef je bloot aan onze
sexspecialiste van haar kun

je nog wat leren.
0,50 p.m. 06-

-320.323.66
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.

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

320.320.24.
Je Rijpe
Buurvrouw. vertelt jou live haar

slippertjes—so et p/m -06

320.331.23.
*Topsex*

The best voor 50 et p/m 06-

-320.325.25

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
Q6-320.330.12-50c/m

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
Live Sex Relax

Box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

Grieks
0

Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Lesbi Live

Twee hete meiden gaan tot
het uiterste!

06-320.323.12-50 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

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.

Ervaren DAKDEKKER
nog klusjeswerk aannemeP'
Tel. 045-224113.
Uw DIEPVRIES, koelkasj'
wasautom., ook bedr. instap
defect? Garantie op de "*paratie, geen voorrijkostë
en korting op onderdele*1Bel direct 045-726206.^
Voor al Uw grondwerk &
BESTRATING. J3J?Bosman. Tel. 04490-2782*
Voor aanleg van uw TUl^Renovatie, bestratinge":
maken van opritten enz. WU
u goed werk en niet duur bf
dan Leo van Veen. O 4""
724733. _Jk
NEW LOOK BV Schae*'
berg. Gevelreiniging, [8
kappen, voegen, steigerve',
huur. Tel. 045-312154 °'045-312709. ✓

Voor al uw BESTRATINGS-
WERKZAAMHEDEN en
vakmanschap. Straatma-
kersbedr. Nico Gerards.
Vrijbl. prijsopgave en ad-
vies. Tel. 045-313956.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkvyerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Te koop onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Mercedes 250 D
'87 div. extra's; Ford Scorpio
28i autom. div.l extra's '85;
Mercedes 200 123 '83; Re-
nault R5TS '82; BMW 320 4
cyl. '80; BMW 320 6 cyl. '81;
Opel Manta 20 GTE div. ex-
tra's '82; Mitsubishi Galant
'81; Mitsubishi Sapporo 79;
Ford Sierra 16 '85; Opel
Corsa 11 '84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Te koop BMW 320 bwj. '80;
Mercedes 300 TD dcc. '82;
richtbank; motor Yamaha
490 Enduro. Tel. 04498-
-56033/55166.
Opel Kadett 1300 GS '86;
Opel Kadett Sedan aut. '86;
VW Golf 1300 '87; VW Golf
D '87; Ford Orion '85; Suzu-
ki Alto '86; Audi 100 Avant
type '87; Audi 100 D '84; VW
Passat '81; Lada 2105 '82;
BMW 320 i '86; BMW 316
wit '85; BMW 316 rood '85;
BMW 316 veel extra's '84;
Opel Kadett aut. '81; Merce-
des bus 207 diesel '86. Au-
tobedrijf REUBSAET, Op de
Vey 47-49, Geleen. Inr. gar.
fin. tel. 04490-44944. Uw
adres: APK keuring. Alle
auto rep.
MAZDA 323 '82 ’4.800,-;
Honda civic autom. '80
’2.900,-; Opel Ascona '81
’3.500,-; Mitsubishi Galant
1600 '81 ’3.800,-; Mitsubi-
shi colt 79 ’2.200,-;
Renault Fuego GTS '81
’4.950,-; Honda Civic 79
’1.500,-; Ford Escort
bestel '81 ’2.300,-. Oude
Landgraaf 101, Schaesberg
Landgraaf. Tel. 045-311078
Te k. VW Golf 3-drs. 181
bwj. '89; Kadett Hatchback
3-drs. 13S '88; Kadett
Hatchback 13 '88; Kadett
caravan 4-drs. '89; Corsa
3-drs. 1.1 '88; Corsa Hatch-
back 3-drs. 1.5D'88; Corsa
3-drs. GSI '89; Kadett
Hatchback 3-drs. 1.3 S'85;
Kadett 3-drs. 1.3 S'85. Inr.
en fin. mog. 1 jr. garantie.
Garage Hannes BUISMAN,
Stenen Brug 6, Schaesberg
Landgraaf. Tel. 045-323800
Seat Ibiza SKI '89; Ibiza Del
Sol '87; libiza Crono '89;
Malaga 1.5 GL '88, '87 en
'86; Malaga 1.2 GLX '86;
Ronda 1.5 GLX '85; Ronda
1.2 GL 85 en '84; Fura GL
'84; Subaru 1600 stat.car
'88 en '87; Subaru Mini '84;
Seat 133 76; BMW 520 '80;
Citroen Visa Leader '86; Fiat
Panda 1000 CL '86; Panda
'81; Uno 45 '86; Ritmo 65 L
'80; Ritmo Diesel '80; Mitsu-
bishi Galant '84; Mazda 626
79; VW Passat '81; Audi
100 GLS 79; Toyota Starlet
'88; Rl4LS 79; Solara 1.6
GLS '91; Lada 2105 '82;
Saab 99 76. Seat-Dealer
A.C.H. Jeugrubbenweg 20,
Hoensbroek. 045-222455.
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. VW Golf
diesel, '87; VW Golf 1300,
'88; Suzuki Vitera, '90; Su-
zuki 410, '85; Opel Kadett
GSi, '86; Datsun 300 ZX,
'88; Mercedes 190 D, '89;
Autohandel FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. FIESTA, 1983, kl.
zwart, pr.n.o.t.k. Spoordam-
str. 25, Heerlen
Te k. Suzuki ALTO GLX,
nieuw, ’ 2.000,- beneden
nieuwprijs. Tel. 045-228534

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915
GEVRAAGD alle merken
busjes en bedrijfsauto's, tev.
lichte vrachtauto's, kontante
betaling. Tel. 08819-75641.
Te k. Ford TRANSIT 100,
gesloten bestel, dubb. lucht,
verlengd, bwj. '80, vr.pr.

’ 2.500,-. Tel. 04490-41985
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. en di. geS

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% korting

Hard&
Streng

Nieuwe S.M.! 50 cpm. 06-

-320.323.70
Meisjes
Spelen

Als hun vriend weg is!
50 cpm. 06-

-320.321.18
Privé bij

Mark en Boy
Tevens escort 045-223850

Gluren bij 't
buurmeisje

wat jealtijd wilde 50 ctpm.o6

320.330.80
320.323.20

in het ziekenhuis 50 ctpm 06

320.323.20
Diana de
Koning

De Porno Ster. 50 ct/pm. 06-

-_320.321.50
Contacten

Sexadvertenties 50 et/pm 06

320.321.05
320.321.17

Luister naar de lijn en kijk
in het sexblad 50 et/pm 06-

-„320.321.17
Rijpe

Huisvrouwen
doen hete spelletjes

met elkaar
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.

Op de Tippelbox
sexadvertenties

van hete meiden
Jj6-320.326.66 (50 et. Pm)

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-Box

_06-320.330.01 (50 Ct. Pm)

Sex'o'foon
Automatiek
Luister goed: de
meisjes bieden
je ruime keuze!
Geef antwoord
met je telefoon!
Probeer het 'ns
50 et/p m. 06-
-320.320.11

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

Jaqueline
Nieuw v.a. 10 uur, ook zat.

en zond. 045-721759

’ 50,- ALL IN
Katja, Brigit, Stella,

Monique. 045-423608.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Escortservice
Mariella maand, t/m

zaterdag v.a. 20.00 uur.
04490-23730.

Nieuw, Nieuw 5 nieuwe
jonge meisjes
bij Yvonne 045-425100

Stephanie
Privé. Ma. t/m vrij. v.a. 20 u.
Provincialeweg 26, Schil-

berg. Route Margraten-Belg
grens (richt. Slenaken,
Noorbeek, De Planck).
plusm. 1 km. v.d. grens.

04456-226.

Nieuw
Angelique, Elly, Kim, Jessie,
Marion, "Cinderella". Oude

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.

320.323.18
In de kleedkamer. 50 cpm.
06-320.323.18

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
Geniet mee met Michael en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

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

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
Men Only

Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 C/m
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

schat
06-320.32277 - 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 genomen begon ik
licht in 't hoofd te voelen., en

toohohohoh
06-320.320.13 - 50 et 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
Al 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 sexbox!! 50 et p/m.
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

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.
Bel rechtstreeks met Lenie!!!

Echt live. Informatie via...
06-320.324.94

(50 cpm)

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

045-462805.

Escort Liza
24 uur: 04904-15383.

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.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.
Lesbienes vertellen over
hun leven en... doen het

Life
06-320.330.52 - 50 Ct p/m

aan de gordel van de
strenge

Meesteres
hangt de leren plak. Bukken.

06-320.326.92 - 50 et p/m

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 LODEWIJK bankstel
3-1-1 vrp. ’1.550,-; Lode-
wijk noten dressoirkast vrp.

’ 875,-, noten salontafel vrp

’ 200,-. 045-323830.
I.v.m. verhuizing compl.
LITJ.-SLaapk te k., vr.pr.
’395,-. 045-217592.
WOONKAMERKAST, donk.
bruin essen, 2.50x 2.00 mtr.,
pr.n.o.t.k. 045-223502
Te k. sierlijke ant. EETKA-
MER met 6 stoelen. Mooie
vitrinekast uit grootmoe-
derstijd, 045-317630.
Te k. SLAAPKAMER compl.
m. alle toebeh., tel. 045-
-425065.
Oma's HANGKLOK, goed
lopend, ’300,-. Tel. 045-
-316760.
Te k. massief eiken DRES-
SOIR, pr.n.o.t.k., tienerka-
mer met opklapbed, bank-
stel 3-2-1. Piano . merk
Steinbach 045-418485

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

"Exclusief"
Industriestr. 13,Kerkrade-W

van 12.00 tot 24.00 uur
045-413887

Privéhuis
Donna

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

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.
Hij is wel vaak in gesprek

maar blijf proberen.
De Pornobox

onbeschaamd, maar wel
eerlijk.

06-320.320.51 - 50 Ct 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.)
John en Anja gaat uit de

kleren voor
Echte
Lifesex

06-320.32671 - 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

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.)
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 Ct 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
Weer vonden vurige bellers

van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan... De sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22 -50 et p/m.
Dame zoekt gave jonge

knul. Meisje wil contact met
ervaren heer. Ze vinden het

op de
Generatiebox.

06-320.326.27 (50 ct./p.m.)

Arme lift
met 2 mannen, en dan...het

eenzame huis.
06-320.323.85 - 50 et p/m

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op de
40-plus box

fijn en ongedwongen en met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28. 50 et p.m.
Lekkere Meid zkt sexcontact
Sex-contact-lijn
06.320.320.33 (50 ct.pm)

Homo
Zoek je een lekkere Boy?

Gay-Date. 06-320.330.18 -50 ct.p.m.
Direct snel sexcontact

live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 et. Pm)

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44. (50 et. Pm)
Zoek je een heet meisje?

Tippellijn
06-320.330.66 - 50 ct.p.m.

Ze komt op hoge
Hakjes

maar onder haar bontjas
draagt ze niets.

06-320.326.73. 50 ct.p.m.
Sandra's kennismaking met

SM, boeiend,

streng
en...ze wil meer...

06-320.329.23. 50 et p.m.

Kathy's S.M.
Heerlijk en discreet. 6 meis-

jes aanw. Club Elle.
Kapoenstr. 29 Maastricht.
Open ma./vrij. 13-23 uur.

Gay-Phone
hot Gay stories zoals ze

horen te zijn
06-320.322.06 - 50 et p/m

Sex op 't werk
avonturen tijdens werktijd
06-320.328.69 - 50 et p/m

Kom je
achter de ramen

Wij zitten al klaar...
06-320.326.69 - 50 et p/m

marion de wilde
belt zomaar mannen,

wat doe jij...?
06-320.326.31 - 50 et p/m

Assistentes
voor hun is niets te veel...
06-320.329.69 - 50 et p/m

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

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 p/m

Gay-Escort
hot Gay info met de beste

Call-80y5...
06-320.323.04 - 50 et 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 ruige

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 meid

Hetevrouwenlijn
06-320.326.33 (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

St. Tropez Bar
Putstr. 40, Sittard. ledere
dag 21-5 uur. Nog 2 leuke
meisjes gedocht. Bel eens
na 21 uur 04490-17402.

Nieuw Noenda
en assistente, pok SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Welk meisje of j. vr, wil
event. met vriendin

Heren
ontvangen? Appartement

gemeub. permanente bewo-
ning ook mog 045-254598.

Denise
De echte erotische v/d TV
06-320.326.20 - 50 c.p.m.

Anita
privé met escort. Ook zat.

Tel. 045-352543.

Meisjes
Bellen

Schaamteloos. 50 cpm. 06-

-320.321.62

Beige AANBOUWKEUK^
(bauknecht), 300 cm., i-Z-g
st., ’1.000,-. 045-31436Q
Te k. eiken EETHO*=K
compl. met 4 stoelen t.e.a D'Talmastr. 26 Heerlen. --Komplete GRENEN 2-persnslpk. mcl. bodem-matras e
dekbed. Tel. 04490-111jg>
WORTELNOTENKAST
2.30x2.60; Allesbrander &
tiek; Schuifpui 3.00x2.20 «*'
lamellen. Tel. 045-752172^
HENRI II eethoek en antiej1
fornuis, in prima st. Pr.n°-'
k. 045-319152. _^
Gaat u verhuizen of uw l""^renoveren? voor een bi|Z°rj
der mooie collectie VLO&"
BEDEKKING-gordijnen e'
zonwering gaat u naar Ho*1woninginrichting. M. S"
ders, Nieuwstraat 12-' 'Hoensbroek. 045-212900^
Te k. eiken EETHOEKJstoelen en ronde taf»'
slaapk. grenen met toebe"1"

t.e.a.b. Tel. 045-218906. .
Radio e.d.

Te koop Mitsibushi DA-F 2$
TUNER, ’ 75,-. Akai 400"
DS Stereo tape deck me'banden ’ 125,-. Alles in Prlj
ma staat. St. Joannesstra-*"-
-28 Kerkrade-W. Te'
410696. .

Te k. Yoyota CELICA 2.0L3T tnj. 16 klepper, bwj. nov.
nw. model, vr.pr.

f 29300,-. Tel. 045-257274
TeK Toyota CELICA 1600
ST^bwj. 78, vr.pr. ’750,-.
Mierstr. 7, Heerlen,
3eersdal. Tel. 045-727911.Fo'iJta STARLET 1.3 DX, 3drrff66, in nw.st, ’ 9.750,-.
re(^fl4s-455778

VAUXHALL (Ascona)
Tavelier 1.9 S automaat, i.z.
g.st, bwj. '79, APK,
f 1.750,-. Tel. 04754-85336
<oopje VW GOLF GTi, ex-
ra's, APK 1-91, pr.
f2.950,-. 045-319328
30LF diesel GLD, bwj. 11-
-79,* APK 11-90. Auto verk.
.z g.st. Tel. 045-228398
Te koop VW GOLF bwj. 78,

geel, i.z.g.st, pr.
f 050,-.Tel. 045-319305.
Tek. GOLF GL 1.6 gti, bwj.
Sb, 48.000 km. zeer veel
acces. 45-456896.
JW GOLF diesel, blauw-

1986. Autobedrijt A.
<lijn, de Koumen 7, Hoens-
jroffk. 045-220055.
VW JETTA C 1.6 diesel, bwj
nat '82, roest en schadevrij,
f 4.750,-. Tel. 04492-5376.
30LF C 1300 bwj. 4-'B5, km
56*000, kl. wit, lichtmet.
Agh., aparte grill. Pr.
f T 1500,-. Tel. 045-416486
ia 16.00 uur.
Te.k. GOLF 1800, bwj. '87,

50.000, div. extras,
nrl.mog. 04498-53498.
3AèSAT CL 1800, 90pk
grijsmet. 62.00 mkm. i.z.g.

ept. 88, BTW-rek.
n#j., overcompl. ’33.000,-
-■naf gasinstal. Tel. 045-
-311681 (9.00-17.00 u.) Tel.
345-313912.
Tejkoop VW GOLF GTI bwj.
BCK i.z.g.st. Autobedr. P.
Srtjits, Hoofdstr. 214,
Hoensbroek.
VW GOLF 1.6, 3-drs, 1984,
Dlcfow, i.pr.st. ’11.750,-.
345-444510.
Te""k. VOLKSWAGEN Polo,
dwL 78, APK, vr.pr. ’ 750,-.
Tefc 045-257871.
30LF diesel, bwj. 80, APK
3-*9O, in pr.st, motor olie-vr» ’ 3.250,-. 045-314373
Tek. VOLVO 360, 2 Itr., kl.
rod(l, i.g.st, bwj. 1983, vr.pr.
f a-000,-. 045-319305
VOLVO 740 GL, lpg, grijs-

-1987, Autobedrijf A.
Klijp, de Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
TeM. VOLVO 340 DL, 3-drs.

Dod, bwj. '85, circa
87*;b00 km., vr.pr. ’ 9.000,-.
Tet; 045-714607. ;
VOLVO 340 DL, 3-drs. juli
1968, 15.000 km, a.nw. pr.
f t6.500,-. 043-622476.
VOLVO 244 DL, 7-79, LPG,
trekhaak, APK, ’ 2.500,-.
Ten 04490-38360.
Te-k. VOLVO Amazon i.q.st.
Dwj-. '69, pr.n.o.t.k. Tel.
04^54-1920.
VW GOLF 1600 78; Mini
11fJ0 Special '80; Fiesta 79
f T.250,-. APK. 04499-3398
Hyyndai Pony nw. model,
autom. *85 ’6.500,-; Ka-
:les 1200 Stationcar 5-drs.
85v 3X Corsa '84 *85 '86;

KaHett 1600 autom. '85;
Forjj Siërra 1600 5-drs. '87,
lieiaw 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;
VWTGoIf CL 1300 '86; Opel
AsCona 79 ’ 2.000.-. Auto's
net Bovaggarantie. Inruil en
'inanciering. APK-keurings-
staition. Stan WEBER Auto-
aedojf, Baanstr. 38 Schaes-
Decfi. Tel. 045-314175.
Autphandel F.v. OPHUIZEN
Dtedt aan: Opel Kadett 16 S
3e{lan LPG '87; Toyota Ter-
zet '84; Mitsubishi Galant
3LX 2.3 T.D.83; VW Passat
3UD. 5-bak, '82; Volvo 343
3L6 2.0 t. 82; Mitsubishi
Saborro '80; Mini Metro '82;
Dpel Ascona 20 S aut. t. '80;
VWKever, in nw. st, '74; VW
3oH '81; BMW 316 '81;
3MW 318 79; BMW 525
80; GOLF D '80; Renault R 53TJ. *83; Opel rekord 20 S
4-drs. 80; Datsun sunny lpg
79; VW Derby S 78; Opel
<adett 1200 S '81; Ford
RëSta 1100 L Bravo '81;
Oateun Cherry '80; 2x VW
Polo 79 i.z.g.st. Triumph
aojlaim HLS '83; Audi 80 1e
3ig* '80; Renault 18 TS
3o|)nbi '81; A Manta GTE,
z.f.st. voor liefhebber; In-

<cóp, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045--224^5. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Jw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 Of 727742.
VOLVO 343 DL '80; Daihat-
su 1600 LE aut. '83 enz.
Tev. alle voork. reparaties.
Garage Piet de la Roy & Zn.,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Inkoop alle type auto's
f5OO.- tot ’40.000,-. Dir.
:ont. geld, 045-414372, ook
s avonds.

(Huis)dieren
Morgen 13 januari a.s.

Grote vogelmarkt
in Makado-Beek. (toegang gratis)

Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Te koop prachtige GROE-
NENDALER pups met
stamboom, 7 wk. oud, geënt
en ontwormd. 045-312189.
NEW-FOUNDLANDERS en
West-Higland terri ërtjes
m. stamb. Tel. 04104-93676
Blonde BOUVIER-pups met
zwart masker, ingeënt en
ontwormd. 08859-52369.
Te k. nog enkele bull-terrier
pups, 9 wkn. m. stamb. goe-
de afst. Navoln. 71, Heerlen.
045-224932.
Wegens omstandigheden te
koop, lieve DOBERMAN 16
mnd., met papieren, prijs
’600,-. 04498-55901.

Auto onderdelen en accessoires

Nieuw
BOSCH WISSERBLADEN 1990.

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

BOSCH bladen.
Een set wist een oppervlakte van 50 voetbalvelden!

BOSCH bladen gegarandeerd de beste!
TOPKWALITEITS-artikelen verkrijgbaar bij:

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

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te koop DOBERMAN 9
mnd. oud met stamb. Tel.
04406-14506.
ROTTWEILER pups met
stamboom, zeer mooi, beide
ouders HD-vrij. 045-421539
Te k. tamme grijze ROOD-
STAART 1 jr. oud met kooi.
Tel. 04405-3588.
Te k. PARKIETEN, kamer-
voliére en kooien. Tel. 045-
-742028.
Te k. DWERGPOEDELS,
klein soort in div. kleuren.
Tel. 04750-16590.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Limburgs Dagblad
Auto's

Zonnebanken/Zon nehemels

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. ’ 698,--

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-21265-*!>,

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-- 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

Muziek

(Bij de Markt) .
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizer ,

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz' 'Altijd leuke aanbiedingen en occasions. .n 'PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER W*v 'Koop bij de man die

het ook bedienen kan!!! _^
PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Goede DRUMMER gezocht
voor de Beat van L'Heure
Bleue. 045-711216 of
717993.

WIENER 3-rij, 11 mnd.. P"

’ 2.100,-. Tel. 045-4176J"j>
Te k. Schimmel PIANO <t
55374 bwj. *62, hoogte IJcm. Nat.houten kast, \pf{
pr. ’6.000,-. Afspraken te'
045-412860. J>

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20



Fortuna in
beroep tegen
straf Liesdek

SITTARD - Fortuna Sittard heeft
via een woordvoerder verklaard ze-
ker in beroep te gaan tegen de straf
die tegen Marcel Liesdek werd uit-
gesproken. Zoals gemeld werd de li-
bero van de Sittardse eredivisieclub
door de tuchtcommissie betaald
voetbal van de KNVB voor zes
duels geschorst. Naast Marcel Lies-
dek, strafte de tuchtcommissie van
de KNVB A. Pruymboom (DS'79),
een wedstrijd (3e gele kaart) en Dik
(NAC) een wedstrijd (3e gele kaart).kozen weg de juiste was. Maar de

omstandigheden zijn intussen wel
veranderd".

'The Beast'
in Londen

LONDEN - De Oegandese bok-
ser John Mugabi, wereldkam-
pioen in het' zwaarwelterge-
wicht (WBC), heeft zich inge-
schreven als deelnemer aan de
marathon van Londen op 22
april. Mugabi, die sinds kort in
de Engelse hoofdstad woont,
heeft zich aangemeld onder het
pseudoniem „The Beast". Vol-
gens zijn manager Mickey Duff
loopt dé bokser inderdaad „als
een beest". „Als John meedoet
aan die wedstrijd, dan is dat
omdat hij denkt tekunnen win-
nen", zei Duff serieus. „Hjj
heeft ongetwijfeld een betere
conditie dan de meeste atleten
die in Londen meedoen. John
loopt iedere ochtend twintig ki-
lometer hard en gaat daarna
nog even touwtjespringen. Dat
houdt hij een uur lang vol."TOMBOUCTOU - De deelnemers

aan de rally Parijs - Dakar hebben
opnieuw een weinig enerverende
verplaatsing meegemaakt op weg
naar Mauretanië, waar de laatste
twee etappes wellicht nogvoor enig
stuntwerk kunnen zorgen. De klas-
sementsleiders Ari Vatanen en Edi
Orioli kan overigens weinig meer
gebeuren.

Vatanen en Orioli
zitten op rozen

" HEERLEN - Basketbal Europacup
I mannen, vierde speelronde fïnale-
poule Den Helder - Jugoplastika Split
(Joe) 76-83 (48-38).

" DEN HAAG - Patrick Stroucken en
Danny Nelissen zijn opgenomen in de
groep van wielerbondscoach Piet
Kuys.

" WASHINGTON - Mike Tyson (37x
ongeslagen) komt op 18 juni in dering
tegen Evander Holyfield (27x winst).
Holyfield is de enige die „Iron Mike"
als amateur een nederlaag heeft toege-
bracht. Voor het boksgevecht in At-
lantic City of Las Vegas toucheert Ty-
son 40 miljoen en Holyfield 22 mil-
joen.

" PARIJS - De Franse tennissterYannick Noah heeft in een interview
gezegd, dat hij zijn loopbaan aan heteinde van dit jaar wil beëindigen.

Zwak
Daarmee refereert Zoodsma in de
eerste plaats aan de verrassende uit-
komst van het Europees kampioen-
schap in het najaar van 1989 in Zwe-
den, waar Italië kampioen werd en
Zweden als tweede eindigde. De ba-
sis voor het succes van beide landen
ligt in de Italiaanse clubcompetitie,
al sinds en jaar en dag de sterkste
ter wereld. Het gros van de Zweedse
spelers komt ook uit voor Italiaanse
clubteams. „Het bewijst dat het
kan", aldus Zoodsma. „De Neder-
landse clubcompetitie is te zwak als
basis voor het nationaal team, maar

met de trainingsarbeid en de enor-
me onderlinge competitie in Italië,
breng je de spelers op een individu-
eel hoog niveau. Daar profiteert het
nationaal team van. Al moet je niet
vergeten dat het jaren heeft ge-
duurd voor Zweden en Italië zo ver
waren. Onze sprong voorwaarts is
veel sneller gegaan".

Geld
Ondermijnend voor de huidige
structuur van het Nederlands he-
renteam werkt echter vooral het
geld. „Het verschil tussen het
loontje dat je bond verdient en de

gigantische salarissen die in Italië
maar tegenwoordig ook in West-
duitslandworden betaald, is enorm.
De jaarsalarissen voor de echte top-
pers lopen nu in Italië al op naar een
half miljoen gulden per jaar. Dan
praat je over bedragen die het niet
zo moeilijk meer maken om een
keus te maken", aldus Zoodsma.
De topspelers van Oranje staan bin-
nenkort derhalve voor een keus: de
uitdaging van de Italiaanse of West-
duitse competitie en het grote geld,
of volharden in de absolute beschik-
baarheid voor Oranje met als stre-
ven het behalenvan een olympische
medaille in 1992 in Barcelona

voetbal panorama

Vitesse test twee Russen
ROTTERDAM - Niet wereldrecord-
houder Belayneh Densimo, maar
zijn landgenoot Abebe Mekonnen
moet de ster worden van de tiende
Philips marathon van Rotterdam.
De naam van de Etiopier, die op 17
april de marathon van Boston Won
in 2 uur 9 minuten en 6 seconden,
werd tijdens een Nieuwjaarsrecep-
tie als eerste toploper prijsgegeven.

Abebe Mekonnen
in marathon

van Rotterdam
De Finse autocoureur Vatanen en
bijrijder Bruno Berglund beperkten
zich tijdens de dertiende etappe tot
het controleren van de race en na-
men zelf geen enkel risico. Vatanen
liep wel een achterstand op van vier
minuten op Philippe Wambergue,
de enige Peugeot-rijder die nog
geen dagprijs had opgehaald.

land en Nederland. Al bij aan-
komst op het Italiaanse eiland
zullen de aanhangers van beidelanden grondig worden gefouil-
leerd. Tot zij weer vertrekken
zullen de fans doorlopend onder
controle staan.

heeft in Maspalomas op Gran Ca-
naria een internationaal voetbal-
toernooi gewonnen door HSV in
de finale met 1-0 (George Grun)
te verslaan.

De komst van Mekonnen, die in
1986 in Rotterdam zegevierde, komt
de organisatie op een startgeld van
150.000 gulden te staan. Het is bijna
eenvijfde van het budget van acht
ton, dat Hermens tot zijn beschik-
king heeft voor het aantrekken van
de attracties. Een daarvan zou Ah-
med Saleh kunnen zijn.dat Russische spelers uitkomen

voor een Nederlandse club.

JHNHEM - Op Schiphol zijnJv 1derdagavond twee Russi-
he voetballers aangekomen

g n CSKA Moskou, die voor eni-
n "Jd op proef zullen mee trai-
rig bij' Vitesse. Het zijn de 20-ja-
\sjQ

Sergei Kroetov, hij werd in
tai uitgeroepen tot het grootste
23ent van de Sovjetunie, en de

■Jarige spits Valery Massalitin.

Bert Jacobs van Vitesse,
la *j de twee spelers al in eigen
2jd aan het werk heeft gezien,1 Kroetov en Massalitin de ko-. ehde weken beoordelen op

capaciteiten. Denkt hij dat
2
, aanwinsten kunnen zijn, dan

Srw Vitesse pogingen doen de
tPelers van CSKA Moskou over
'h jerTlen'Het zal voor net eerst
rj e ,e geschiedenis van het Ne-

r*andse betaalde voetbal zijn,

" BREDA - Hans Verel stapt op
bij NAC. Gisteren deelde de trai-
ner het bestuur mee, dat hij het
contract, dat in juli afloopt, niet
verlengt.

" MASPALOMAS - Anderlecht

wakije, Denemarken, Uruguay
en een trip naar Tunesië.

'Hooligans'
"CAGLIARI -De Italiaanse mi-
nister van binnenlandse zaken,
Antonio Gava, heeft na een on-
derhoud met vertegenwoordi-
gersvan de politie op Sardinië-en
Sicilië nog eens benadrukt, dat
alles gedaan zal worden om rel-
len tijdens de wereldtitelstrijd
voetbal te voorkomen. De Ita-
liaanse autoriteiten zijn vooral
bezorgd over de te nemen veilig-
heidsmaatregelen bij het duel op
16 juni in Cagliari tussen Enge-

" WENEN - Het Oostenrijkse
voetbalelftal speelt voor het be-
gin van de eindronde van de
strijd om de wereldtitel, vijf offi-
ciële oefeninterlands. Vast staat
een duel in Caïro tegen Egypte
(28 februari). Er wordt nog on-
derhandeld met drie landen: Ne-
derland, Ururguay en Portugal.
De oefenduels van Engeland: 28
maart Engeland-Brazilië; daarna
volgen duels tegen Tsjechoslo-

" ENSCHEDE - FC Twente
heeft de KNVB laten weten in de
bekerwedstrijd tegen Ajax, zon-
dag in het Diekmanstadion, geen
representatief elftal te kunnen
opstellen. De Enschedese club
beschikt nog slechts over zes
contractspelers, die volledig fit
zijn. Aan de omvangrijke lijst
van blessures en afmeldingen
werden twee namen toegevoegd:
Nielsen (scheurtje in kuitbeen)
en Peper (vriendin verongelukt).
De wedstrijd gaat overigens ge-
woon door.

Bij de motorcoureurs veranderde er
ook niets. Edi Orioli hield opnieuw
slechts de grote koek in de gaten en
liet de kruimels aan de anderen. De
meeste werden opgepikt door de
Fransman Gilles Picard.

Het tijdverlies van Vatanen had
vooral met pech te maken. Hij reed
onderweg een keer tegen een boom
aan, moest afen toe stoppen wegens
de darmklachten van Berglund en
had moeite op koers te blijven toen
zijn kompas de geest gaf. Hubert
Auriol profiteerde daarvan nog het
meest. De Buggy-coureur, die zon-
der co-piloot door het woestijnzand
stuift, gaf maar veertien seconden
toe op winnaar Wambergue en steeg
in het algemeen klassement een
plaatsje.

De inschrijving voor Nederlandse
deelnemers aan de tiende marathon
van Rotterdam (22 april) is gesloten.
Hoewel de inschrijvingstermijn
aanvankelijk op 1 maart zou aflo-
pen, hebben de organisatoren nu
reeds een streep getrokken voor Ne-
derlandse atleten. Rotterdam wil
maximaal 10.000 lopers toelaten.

Van onze sportredactie
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André van der Louw liet enkele
maanden geleden nog weten geen
trek te hebben in de functie van
voorzitter van het stichtingsbe-
stuur. „Het verzoek ligt nu anders.
Het gaat om een veel minder tijdro-
vende taak. Ik ga immers geen deel
uitmaken van het dagelijks bestuur.
Al besef ik mij dat het voorzitter-
schap van dé beheerstichting een
niet onbelangrijke achtergrond-
functie is".
Voordat de voormalige praeses van
het sectiebestuur betaald voetbal
van de KNVB de Rotterdammers
definitief uitsluitsel geeft, wenst hij

eerst nog een aantal gesprekken te
hebben. Van der Louw, al zes jaar
lid van Feyenoord, heeft de afgelo-
pen periode met lede ogen aan-
schouwd hoe bestuurders en geld-
schieters met elkaar over de vloer
van de Kuip hebben gerold."

Gehard
„Het gaat mij enorm aan het hart
wat er allemaal is gebeurd. Ik zou
het mijzelf later misschien verwij-
ten als ik risicoloos aan de kant zou
blijven toekijken. Ik weet dat ik in
een kritieke periode zal aantreden. " Frans Körver, trainer van Helmond Sport. Hij is van

plan zijn loopbaan te beëindigen in Brabant.
Foto: DRIES LINSSEN

Joopvan Rijswijk, voorzitter van de
sportclub Feyenoord (de amateurs)
en lid van de huidige beheerstich-
ting, zei gisteravond stomverbaasd
te zijn dat Van der Louw buiten me-
deweten van drs. Joop van der Reij-
den door Huub van den Boogaard,
president-direkteur van hoofdspon-
sor HCS, is gepolst. De beheerstich-
ting van Feyenoord had immers al-
leen Van der Reijden opdracht ge-
geven kandidaten te zoeken. Van
Rijswijk: „Van den Boogaard kan
veel willen, maar hij zit niet in de be-
heerstichting. Die bepaalt straks of
de kandidaten geschikt zijn of niet.
Bovendien heb ik te maken met een
achterban, waar niemand om heen
kan. Van den Boogaard mag dan
veel geld in de club steken, maar dat
wil niet zeggen dat hij het recht in
handen kan nemen. Het verleden
heeft immers bewezen dat de in-
vloed van allerlei geldschieters veel
problemen kan opleveren. We pas-
sen ervoor om nog een keer zon si-
tuatie mee te maken".

Grobbelaar naar Europees Hof
LIVERPOOL - Bruce Grobbelaar, doelman van Liverpool, is van
plan zich tot het Europese Hofvoor de mensenrechten te wenden in
een poging hetrecht te krijgen gekozen te worden in de Engelse voet-
balselectie. De 32-jarige Grobbelaar, die inmiddels de Britse nationa-
liteit bezit, mag volgens de regels van de FIFA niet door bondscoach
Bobby Robson worden opgeroepen, omdat hij negen keer in het na-
tionale elftal van Zimbabwe, zijn vroegere vaderland, heeft gespeeld.
Grobbelaar heeft in het verleden gespeeld in Zuid-Afrika, waar hij is
geboren, en in Canada, voordat hij naar Engeland ging en zich daar
liet naturaliseren.Voor het Europese Hof zal hij het voorbeeld aanha-
len van zijn landgenootGraeme Hick, een cricketer die na hetkrijgen
van het Brits staatsburgerschap wel onmiddellijkin de Engelse selec-
tie werd opgenomen.

Frans Körver
komt tot rust

Trainer beëindigt loopbaan in Helmond

André van derLouw: „Ik ben inder-
daad niet door Van derReijden zelf
gevraagd. Maar als ik het gevoel
krijg dat mijn komst zal leiden tot
meer verdeeldheid, haak ik direct
af. Ik wil dienstbaarzijn. Ik wil juist
bijdragen tot het sluiten van de ge-
lederen".

Onrust in volleybalteam
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Toekomst Oranje ongewis- Zoodsma overweegt aanbod Milan
die op sterven na dood was, weer
aan het draaien gekregen. Ook
met Roda heb ik hoge ogen ge-
gooid, om over mijn periode bij
MVV nog maar te zwijgen. Ik ben
altijd rechtlijnig geweest, mis-
schien dat dat veel mensen voor
het hoofd heeft gestoten."

MASSARA - Helmond Sport is
al negen dagen op trainings-
kamp in Massara op Sicilië. Gis-
teren keerde de ploeg terug in
Nederland. Trainer Körver heeft
tijdens de winterstop het con-
tract van zijn leven binnenge-
sleept bij de Brabantse eerste di-
visie club. Tot de zomer van 1997
zijn Helmond Sport en Körver
een verbintenis aangegaan. Na
bijna alle Limburgse ploegen,
behalve het Venlose VVV, onder
zijn hoede gehad te hebben, lijkt
deRoermondse oefenmeester nu
tot rust te komen in Helmond.

Effect
Direkteur/manager Van Loon
van Helmond Sport kan kort zijn
over de schampere geluiden die
in het voetbalwereldje de ronde
deden nadat de langdurige ver-
bintenis van Körver met Hel-
mond Sport bekend werd. „In
Limburg wordt graag gesproken
over hetKörver effect. Men reali-
seert zich niet dat men de trainer
Körver nooit de kans heeft gege-
ven langer dan de gemiddelde
drie a vier jaaraan te blijven. Feit'
is dat het 'Körver effect' inhoudt
dat hij de desbetreffende clubs
de eredivisie inloodst. Dat men
daarna besluit dat het wel mooi
is geweest met die Körver, dat
moeten ze zelf weten. Wij zijn in
ieder geval blij dat ze in Limburg
een uitstekende trainer als Kör-
ver hebben laten gaan".

Bij eerdere clubs als MVV, For-
tuna en Roda hebben ze hem een
dergelijke aanbieding nooit ge-
daan. „Blijkbaar waardeert men
wat van ver komt meer in Lim-
burg. Maar men heeft mij nooit
ontslagen bij een Limburgse
club. Ik heb een club als Fortuna,

Körver: „Je begint aan een kar-
wei en je werkt hard voor de
club. Blijkbaar beval ik daar zo
goed dat ze me deze aanbieding
doen. Ze hebben veel vertrou-
wen in me, daarbij komt dat we
quavoetbal op een golflengte zit-
ten. Ik heb, samen met de techni-
sche staf, een rapport ingediend
met wensen voor detoekomst. Ik
ben er de man niet naar om in de
eerste divisie te blijven met Hel-
mond Sport. Mijn huis daar is in
maart af, na deze zeven jaar heb
ik mijn schaapjes op het droge.
Ik kan dan, als ik zestig ben, gaan
rentenieren." Frans Körver koestert geen am-

bities in de richting van een tech-
nisch directeurschap. „Allemaal
onzin. Ik ben een man voor het
veldwerk. Niet voor niets noem
ik mij veldtrainer. Als mijn ge-
zondheid het toelaat dien ik het
contract uit, maar wel in de wei.
Ik denk er niet aan om technisch
direkteurte worden".

Van onze sportredactie
ROTTERDAM - André van der Louw wordt zo goed als zeker
voorzitter van de nieuwe beheerstichting van Feyenoord. Hij is
deze week door Huub van den Boogaard, president-direkteur
yan hoofdsponsor HCS, benaderd voor die functie en zegt „er
in beginsel positief tegenover te staan".

Er zijn op dit moment geen lauwe-
ren te verdienen. Omdat ik gehard,
gepokt en gemazeld ben door alle
functies die ik de afgelopen jaren
heb bekleed, weet ik dat ik ook niet
met bergen illusies op sportief en fi-
nancieel gebied aan het karwei
moet beginnen".Limburgs Dagblad sport André van der Louw

kopstuk in de Kuip

door hans straus

" Fragment uit de partij Nederland-Rusland. Een smash
van Fomin wordt door v.l.n.r. Grabert, Zoodsma en Benne
afgeweerd.
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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.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
TV CORNER, .Kruisstr. 52,
Heerlen. Speciale aanbie-
ding k.t.v.'s met videokanaal
v.a. ’ 98,- met een maand
omruilgarantie. Dag. ge-
opend van 12-18 uur. Dond.
koopavond, tel. 045-740743
200 m. v. Thermenmuseum

Huish. artikelen
Te k. DIEPVRIEZER. Tel.
04492-3419.

Kachels Verwarming
Te koop gebruikte GAS-
HAARDEN, gevelkachels,
bijzetkachels en gasfornui-
zen. Met 1 jaar garantie.
Donderdag koopavond. E.
Meesters, Brusselsestr. 129
B, Maastricht. 043-210540.
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Jubileum ’lOO,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Uitgaan
Gevr. ORKEST 2 a 3 perso-
nen voor Carnaval, za., zo.
en ma. Inl. 045-245093.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet, vrijbl. ta*.
Groenstr. 109, Geleen.
POSTZEGELS en munten
van alle landen aan- en ver-
koop. Postzegelhandel Kern
Locht 100A, Kerkrade-West
Tel. 045-410911
Te k. gevr. glazen en borden
met opdruk van KENNEDY.
Tel. 045-215418.
Gevr. van part. Modeltreinen
H.0., MARKLIN, Fleisch-
mann, e.d. 045-440556.
KLEURENTV'S gevr. v.a.
1981. defect geen bezw.
ook video's en stereo-torens
04406-12875.

Kunst en Antiek
Te k. JACHTKAST, antiek
eiken, t.e.a.b. Tel. 045-
-726591.
Antieke hoge KAPELKAST,
z. mooi. ’1.500,-. Flipper-
kast ’ 400,-. 045-444473.
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

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, Vz jr.

garantie. Ook voor alle re-
paraties. Tel. 04490-80532.
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek. Tel.
045-228481.
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Te koop AQUARIUM 100x
40x40 compl. m. planten,
vissen, verlichting e.d. Tel.
045-414298.
INSTRUMENTEN voor
Harmoniekes. Tel. 04406-
-40202.
SUCCES is geen toeval
maar is te leren. Voor gratis
brochure: Universa, Henne-
kuilstr. 14, 6121 KW Bom.
Second-hand DAMESKLE-
DING o.a. haute-couture
merken, nauwelijks gedra-
gen en niet ouder dan 1 sei-
zoen. Inl. 045-454231.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jongernas-
seuses. Tel. 045-353489.
MODELLEN gevr. voor aan
-komend schoonheidspe-
cialiste. Voor info: 045-
-244010. na 18.00 u.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

■ Te k. knoporgel ELKA met
keyboard GEM. Tel. 04490-

-" 19196.
CONTRABAS te koop. Tel.
045-218066
"* TV/Video

Kom nu
profiteren van

onze
massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkelevoorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Akai compact
disk CDM 659
geen ’ 558,- of

’ 498,- maar
’198,-.

Maar ook: Panasonic
kleuren TV, TX2171, met

teletekst en afstandsbedie-
ning geen / 1.598,- of

’ 1.298,- maar ’ 798,-.
Maar ook: Goldstar VHS

videorecorder geen

’ 1.078,- of ’ 798,-maar

’ 598,-. Maar ook: Elektri-
sche inbouwoven met grill

en draaispit geen ’ 998,- of

’ 498,-maar ’ 398,- en nog
veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Muziek

Muziekhuis Guus Arons b.v.
Introduceert in samenwerking met

Hammond
Suzuki Europe b.v.

De Hammond-traditie en Japansetechnologische perfektie

' verenigd in een nieuwe generatie Hammond Orgels:
De Super EX, SX en CX serie.

Ervaar de "Hammond-Sound Inspiration" met de onna-
volgbare "Hightech" Orkestbegeleiding in de nieuwe
SX 2000-E. Grootste Hammond-presentatie door:

Aart van de Beek
Vrijdag 12 januari en zaterdag 13 januaria.s. van 10.00 tot

18.00 uur in onze zaak (1e etage HAMMOND zaal)

U bent van harte welkom

Muziekhuis Guus Arons b.v., Honigmanstraat 5-7,
6411 LJ, Heerlen. Tel. 045-717155

Hammond the best of yesterday,
today and tomorrow

Te k. DWARSFLUIT merk R & B-band Nosmo-King
Prelude, ’ 450,-, als nw. zoekt ZANGER. Voor meer
04450-3446 na 21 u. info. 04490-77235.
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Heel, héél lang geleden in het
I land van de dinosaurus beginnen

Platvoet en zn vriendjes aan het
avontuur van hun leven.
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JaarlijksHor.leMKl.OOll
Nederlanders getroffen
door een hartinfarct en nog
eens 20.000 door een her-
seninfarct (beroerte).

ln ziekenhuizen, reva-
lidatiecentra en op vele an-
dere plaatsen wordt hard
gewerkt om dit onvoorstel-
bare aantal van 60.000
slachtoffers terug te drin-
gen.

Al ditwerk isgebaseerd
op wetenschappelijk on-
derzoek. Hetbezuinigings-
beleid van de overheid
biedt voor dat onderzoek
echter steedsminderruim-
te. Uw gift zorgter voordat
dit levensreddende werk
kan doorgaan.

Geef aan de collectant,
of stort uw bijdrage op gi-
ro 300 of bankrekening
70.70.70.600.
Hartelijk dank.
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Ir11 'il » *
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MISSCHIENKUNT V OOK lETS DOEN.
Tommie de Wit is elf jaar. Vanaf zn zevende is hij leven.Maarubegrijpthijmoeterwelallesvoordoen.
suikerpatiënt Elkeochtend geeft hij zichzelf een insu- Ukunt ook iets doen.Door een bijdrage te storten op
line-injectie. Regelmatig meet hij zn bloedsuiker- giro of bank tn.v. DFN Amersfoort Daarmee steunt
gehalte. En dagelijks staat hij stil bij wat hij welen niet u belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Tommie
mag eten. Tommie leidtzo een betrekkelijk normaal heeft er straks misschien baatbij.
GEEF VOOR DE BEHANDELING VAN SUIKERZIEKTE ■ GIRO 5766 " BANK 70 70 70 805
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M_^pj|«p bj| mmm mi MAWj ÊÊÊÊ^L ■ in het oog springende kleuren. Bent u een sportie** vH**^^" fc J MfUl: fc^*.^^Ma- ver type dan moet u zeker de Marbella Sport
m^mmmm mmm WM WM Wmm WMmmrmmm WM m gaan Dewonci eren Zn sportieve accessoires zijl "Januari 1990. Vlak na de jaarwisseling.We Wij starten het nieuwe jaar met twee zeer de moeite waard,

worden overspoeldmet debeste wensen.Allemaal aantrekkelijke actiemodellen. Zeker ook qua We geven toe, wat unu gelezen heeft zijn c
zeergemeend,zondermeer. Maarals dedagelijkse prijs. De komende weken staan ze bij alle Seat óók slechts woorden. Maarbij de Seat dealer
molen eenmaal draait, snel verwaterd en vergeten. dealers op uwkomst te wachten: deSeat Marbella worden ze omgezet in daden. Uw komst naar de ]
Daarom laat Seat het nietbij woorden. Red, Yellow of Black. En de Seat Marbella Sport showroom wordt in ieder geval beloond met een }__ ijskrabber-handschoen. <,___»___

8J jPi Jjr «a^ÉÉÉI Pik

HK£tË:-
meer's morgens vroeg. 7 \ J^S "> <m «dÊÊÊk P«i \\ a** 's *"^n' bovendien k
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L. i ifi Wi i% .*araßPt JÊW 1 u ..~„~~ „,m Gratis ijskrabber-handschoen.wfl X** *" **! ta M nog eens bovenop een
Wf financiering tegen 0% rente tot in 1991. *Wftmm mw zet *let' *^eat 'aat u n'ef: *n *^e k°u staan' i*»sS&l^■ Sterker nog, jezou het er haast warm vankrijge"'
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Marbella Red. Yellow of Black: XL-naafdoppen, leukestriping + logo, achterruitverwarming, verstelbare rugleuning en ■— mm.mmm
hoofdsteunen, hoedenplank, katalysator. Prijs fl. 12.395,-. b^S | mk^\kI
Marbella Sport: netzo compleet alsRed, Yellow ofBlack met extra o.a. wis-was installatie achter, dakspoiler, lichtmetalen Volkswagen Groep
velgen, brede banden, sportieve bekleding, 5-versnellingsbak. Prijs fl. 13.895.-.

GRATIS IJSKRABBER-HANDSCHOEN. HOGEINRUILPRIJS VOOR UW HUIDIGEAUTO. FINANCIERING: 0%RENTE TOT IN 199*-
BEEK,Automobielbedrijf Coumans-Beek B.V,DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,Autosport Brouns B.V, Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK, A.C.H., Jeugrubbenweg 20,045-222455.Wtf
RADE, Auto Aarts, Hamstraat211,045412545. LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V. (subdealer),Rötscherweg 60,045-313588. MAASTRICHT,Automobielbedrijf GM.Boosten & &J
Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bandeen, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Berge'
04490-14364. -^j
Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbodbetreft eenrentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomsl meieen looptijd tot 2 januari 1990in samenwerking met onzefinancieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden,voor het bij inruilbij tebela^^
met een maximum van 10.000gulden. Minimale aanbetaling 25%.De aanbieding geldt zolang de voorraad strektenalleen bijaanschaf van eennieuwe Seat personenwagen vóór15februari 1990en registratie vóór 28 februari 1990.IJskrabber gratis zolang devoorraad strekt Importeur PonCar 8.V..Heemstede, lel-

/&/ zaterdag

i -;-r^fir#g^ïl Motel Heerlen
" de grootste keuze in klassiek en modern, Brevort, J. Smits, M. v.d.

ook portretschilderen Einden eva. bekende kunstschilders
" aantrekkelijk geprijsde beroepsschilders, « Primart Kunstateliers, 04958-6067, de

maten tot 100/150 cm laagste prijzen, de mooiste kleuren, vrije
» verder werken van Schuller, P. Brouwer, toegang en ruilgarantie



" Adrie van
der Poel in
de salon van
zijn in
Belgische
stijl
gebouwde
villa. „Ik hoef
pas in
februari in
vorm te zijn".

Tafeltennissers
strijden om

Limburgse titel
SITTARD -De stadssporthal in Sit-
tard is dit weekeinde te klein om
alle wedstrijden om de Limburgse
kampioenschappen tafeltennis te-
gelijk af te werken. De organiseren-
de vereniging TTV Kolleberg heeft
moeten besluiten een deel van de
wedstrijden te laten afwerken in
tennishal Carperion. In verband
daarmee wordt, zover nodig, een
pendeldienst tussen stadssporthal
en Carperion onderhouden.
Bij het secretariaat van de organise-
rende dertig jaar oude vereniging
Kolleberg zijn 561 tafeltennissers
aangemeld. De jeugd (jongens en
meisjes) speelt op zaterdag en er
verschijnen die dag 287 jongens en
meisjes achter de (groene) tafels. Op
zondag zijn het 274 senioren die om
diverse titels gaan strijden.

Omdat de individuele deelnemers
aan meerdere kampen deelnemen is
het aantal inschrijvingen als volgt
samengesteld: 561 inschrijvingen-
eigen klasse; 526 inschrijvingen in
de open klasse en nog 220 inschrijf
vingen voor de dubbelspelklasse

In de grote sporthal van Sittard
staan 47 tafels opgesteld. In de ten-
nishal Carperion komen daar nog
eens 7 tafels bij. De wedstrijden be-
ginnen beide dagen om 9 uur en de
finales worden rond 19 uur ver-
wacht. De toegang is gratis.

DSM-toernooi in
Satellite-circuit

Van onze tennismedewerker
GELEEN - Het 23e DSM-toernooi
krijgt een internationaal karakter.
Het toernooi was vorig jaar een on."
derdeel van het nationale Audi-cSj
cuit. Dit jaar is het toegetreden tot-
het internationale Dutch Satellite
circuit, waarin de internatio.'
spelersvakbond ATP de coördinatie
heeft. Door het wegvallen van dé
toernooien van Tilburg en De Her-
tenkamp in Assen waren er plaai
vrijgekomen. De organisatie vat.
DSM-toernooi wilde hier graag op
inspelen.

Voorzitter Harrie Remerie: „We wij-
den hieraan graag meedoen, wanC
de spelers kiezen tegenwoordig
meervoor dit soort toernooien waar
zij punten voor de wereldranglijst
kunnen verdienen." Het meedoen
aan dit circuit heeft ook financiële
gevolgen. „Vorig jaar was er voor de
heren een prijzengeld van f 17.500,-.
Nu is dit opgehoogd tot 12.500 dol-
lar (25 mille, red.)". De totale begrr>
ting van het toernooi zal nu 75-dui-
zend gulden worden, want het da-
mes A-toernooi dat door de st.
sters zeer gewaardeerd wordt, zal
gelijktijdig op het programma blij»
ven staan.

Het DSM-toernooi krijgt een andere
datum. Was oorspronkelijk de week
van 11 juni genoemd, nu zal het^
menvallen met de eerste Wimhle-
don-week van 25 juni tot en metrf
juli, zodat de uitvallers voor het
hoofdtoernooi van Wimbledon aart
het DSM-toernooi kunnen mee-
doen.

oefenvoetbal
Eikenderveld-Rimburg 3-3

ZONDAG
Armada-De Ster 13.15uur
GroeneSter-Waubach. 14.30uur
Groene Ster 2-Waubach 2 11.30aat
Almania-Lindenheuvel 14.30uur

een steenworp afstand wonen sinds
kort ook Erik Breukink en John Ta-
len net aan de Belgische kant van de
grens.

Aan zijn status is al te zien datAdrie
van der Poel zijn centen niet op het
land en in het veld heeft verdiend.

Top smal
Adrie van der Poel voelt zich in zo-
wel ideëel als materieel opzicht ook
meer verbonden met die renners,
dan met coureurs van de categorie
Baars, Van Bakel, Kools, Hendriks
en Groenendaal. Bij elkaar vormen
ze niettemin de top in het Neder-
landse veldrijden, vandaag de dag.

De rijken van het peloton zijn weg-
renners, geen crossers. Adrie van
der Poel heeft geprofiteerd van en-
kele goede jaren, in '86 en '87, enke-
le goede resultaten in de voor-
jaarsklassiekers en zijn hoge (ooit
tweede) positie in het FICP-klasse-
ment. Dat hij inmiddels 31ste staat
in datzelfde klassement is dit jaar
nog niet pijnlijk voorzijn portemon-
nee.

Srrmi? t? " Vanavond vertrekt het
"iaar Eaters naar Utrecht om het
Trav °P te nemen tegen Langhout
Wif j

zondag om 18.00 uur
*nak ijshockeyers de borst nat
0iW nt?en uiterst gemotiveerd BP
Glan Heerenveen komt dan naar
Ülp k ,rook- De Friezen hebben er
hakt 8 bij Smoke Eaters een
éen le zetten aangezien de Oilers in

iNati Str'Jd verwikkeld zijn met
lattin0 kurk Gr°ningen om de be-
seft Van de zesde plaats die recht
corrm ofs deelname aan de play off-

tltie aan het eind van deze
Umw *n Heerenveen verloren deOnó' ,Urgers de wedstrijd volkomen
Van n g met 5_2- Sinds de komst
tstoït on Fraser, Chris Brant en Lau-
le,° «usconi gaat het stukken be-
fle u;et de ploeg uit Geleen. Vooral
het hr st van Brant heeft net team
Beven°odnodige zelfvertrouwen ge-

Al is er met gisteren niet eens zoveel
verschil, 'slechts' het wegvallen van
HennieStamsnijder kon worden ge-
noteerd. De top is al jareneven smal
als hecht, zoals Adrie van der Poel
in het veldrijden ook al jaren een
buitenbeentje is en de enige weg-
renner van importantie, die een wig
tussen de specifieke nationale cros-
sers heeft kunnen drijven.

Hij is dertig nu en wil nog acht jaar
doorgaan. Daarna verhuist hij met
Corinne naarFrankrijk, dat zijn ten-
minste de plannen. Dan trekt hij
weg uit die zo langzamerhand Ne-
derlandse wieler-enclave in de bos-
sen van Kalmthout. Want haast op

Topveld voor
Van Bellencup Afdalingszege

Franck Piccard

Bram van Es derde op slalom Lowlanders

Schaesberg-prijs: 1. Capsella Bonusan; 2.
Cas Buitenzorg; 3. Boyo France. Outsider:
Cassanova.
Bobslee-prijs: 1. Doe Belwood; 2. Dambo;
3. Evelyn Hazelaar. Outsider: Belloton WM.
Rodel-prijs: 1. Charitable; 2. Quote Unquo-
te; 3. Cid Olympic. Outsider: Claproos Val-
co.
Schansspringen-prijs: 1. Dack Bar; 2. Dur-
ban uit Uden; 3. Donald Wielinga. Outsider:
Davina Heidia.
Ski-prijs: 1. Crackje van Nora; 2. Connie
DD; 3. Bruno Frisco. Outsider: Charly
Spencer.
Langlauf-prijs: 1.Raide a Bid; 2. Easy Sta-
ges; 3. Baron. Outsider: Jan Hazelaar.
IJshockey-prijs: 1. Cay van Hoafer; 2. Zilco
Buitenzorg; 3. Boris Buitenzorg. Outsider:
Zimrod B.
W.N. van Bellen Cup: 1. Upper State Road;
2. Captain M.; 3. Chockey Treen. Outsiders:
Alysson de Fooz en Curieuse Darby.
Curling-prijs: 1. Zingana du Bois; 2. Anna
Dakota; 3. Do Lir Als Sassy. Outsider: Yvie-
na Odilia.

Lage Landen. Hij kreeg van de ju
voor zijn sprongen 136,18 punte
aanzienlijkmeer dan de Brit Dayv
Kilby-Edwards.

Hollands stapt op
stupt 'i w*" Huub Hollands is ge-
acht trainer bij de herenhoofd-
Lpann- Vtln Pancratiusbank/VCH.

et fn ngen Dinnen de selectie over
'Je wunct 'oneren van de in Kerkra-
Ber, ,oonachtige volleybalcoach, la-
"^et itn gr°ndlag aan het besluit.
slissii; een rationeel/emotionele be-
Uids ,geweest-Er borrelde onder-vee,. al een paar weken wat, te

ftjn Praar de resultaten tot nu toe
ï^zelf engevallen. Ik ben nu uit
itlrien JjPgestapt om de eenheid
W t", e spelersgroep niet in ge-le brengen".
Ifra*

sportkort
% A

h?£ATEN - Komende zondag
NQe

'n Margraten de Winterloop ge-■ > 11 ~* Alstanden: 2,5 en 11km. Start
*eg uur, resp. 12 uur aan de Eijker-

SernSELONA - Het*bestuur van de
«tic (penale Hippische Sportfede-
?°wi' Wll nog steeds de paarde-
„Hn" delen Di J de Olympische
!*lg ö^" 1 1992 gewoon in de omge-!Vi r 'oa'Telona houden. De proble-
i^stonH Paardesport-onderdelen
h Afrit toen in sPanje de gevrees-
r wachtanse pest uitbrak- °eFEI wil

n uefw".n tot na de zomer alvorens"mitieve beslissing te nemen.

n PP~ Zaterdag en zondag zijn de
t atl Ponyrijdend Limburg ge-

' t<-,k r? ruitersportcentrum vanjkh. s*raar wordt gedurende twee da-Nensp? eden om de indoorkam-west T nappen dressuur van het ge-
voor pony's.'Aanvang'ac dagen om 10.00 uur.

gp, Van onze medewerker
r4 e,£AESBERG - Acht Nederla'n-
var,a VlJ^Be^*=en en een Fin strijden
$chaVond °P de draf- en renbaan in
cUp n gom de WN" van Bellen-
Pier eze hoofdkoers lijkt op pa-
Worrieen gemakkelijke zege te gaan
«an d Voor HennieGrift. Hij komt
rioo , start niet de in Schaesberg
H 0LaltlJd ongeslagen Upper State
Werd' een rasechte sprinter. Toch
vvgeu deze combinatie ruim een
eet"st ge^den in Hilversum voor het
stand

g~ °P zlJn geliefde af-
start toen nad ni J vanaf de
honripl^, leiding, maar in de laatste
Werri P . meter ging de vlam uit en
Vjet niJ voorbij gelopen door Don
Wam^^'e wat 'ater °P toeren
geeri Vanavond wacht hem zeker
*al v gemakkelijke koers, want hij
>net ? start af al te maken krijgen
trcc ~f. kortebaantopper Chokey
*"aPta snel naar de ieiding gaat.
Cesvop &/I*' de laatste tijd zeer suc-
het u ln Schaesberg, zal ook vanaf
Düpjj g!n in de buurt van de Grift-
strüri Wl^en blijven en is in de eind-
liï $'-eer gevaarlijk,
de sprint van de avond,
<lri e r anssPringen-prijs, treffen
riet i e(J?nte winnaars elkaar. Favo-
karn s °ack Bar met de Belgische
de.rj^Pikeur Gerard Vergaer-
So0r.,a.9k Bar zal deze keer zijn per-
Om j nnk record moeten verbeteren

aanmerking te komen voor de
staat r\aar daart°e is hij zeker in

ban uit Uden en Donald
vers ga Presteerden goed in Hil-
d.ers 5? en zijn gevaarlijke outsi-
UUr_' ue eerste koers start om 19.00

Beide partijen maken zich daar niet
meer zo druk over als enkele jaren
geleden. De kwaliteiten van Van der
Poel zijn na drie tweede plaatsen op
de WK's inmiddels erkend, zijn
eigen wijze van voorbereiding op de
twee titeltoernooien in het veldrij-
den eveneens. Baars, Van Bakel en
al die andere typische veldrijders
moeten het geld juist in deze maan-
den pakken, Van der Poel heeft die
behoefte niet.

Maar kan Van der Poel het als derti-
ger echt nog? Het (weg)seizoen '89
was immers rampzalig. Zelfs zijn
vaste supporters zijn gaan twijfelen,
verwijzend ook naar zijn huwelijk
en de verhuizing van de oude boer-
derij in Hoogerheide waar zijn moe-
der hem in de watten legde, naar de
smetteloze villa („schoenen uit als-
jeblieft") waar Corinne Poulidor de
scepter zwaait en de voertaal, ook
tegen de twee honden, Frans is.

listiger
Adrie van der Poel trekt de - voor-

zichfige - hint direct opzijn fatsoen:
„Daar heeft het niks mee te maken.
Zelf heb ik niet de minste twijfels.
Ik woonde al eerder met Corinne sa-
men en toen ging het ook goed. Eer-
lijk gezegd heb ik het hier zelfs nog
beter dan thuis. Het is rustiger, ik
heb hier meer ruimte en word min-
der gestoord".

Van der Poel is er weer klaar voor.
Misschien niet direct voor een over-
winning op het NK cross, zondag,
maar wel voor de periode erna. „Al
zal ik ook zondag proberen van vo-
ren mee te gaan. Ik heb niets aan het
toeval overgelaten, ga eerst de om-
loop inspecteren enreis met vier op-
timaal geprepareerde fietsen af.

Speciaalvoor het zandparcours heb
ik wat bredere banden over laten
komen. Het WK-parcours is ook al
door mij geïnspecteerd. In Getxo is
het een leemput, niet te vergelijken
met het zandparcours in Maarn.
Daarom is de uitslag zondag ook
niet maatgevend. Ik hoef pas begin
februari in vorm te zijn".

SCHLADMING - De Fransman
Franck Piccard heeft donderdag in
Schladming een afdaling tellend
voor de wereldbeker gewonnen.
Piccard bleef de Italiaan Ghedina
en de Zwitser Mahrer voor. Voor de
Fransman, Olympisch kampioen op
de super-G en bronzen-medaille-
winnaar op de afdaling, was het de
eerste keer dat hij een afdaling in
het kader van de strijd om de we-
reldbeker won. Het was zelfs voor
het eerst in twintig jaar dat een
Fransman zegevierde op dit onder-
deel. Piccards voorganger was Hen-
ri Duvillard, die zegevierde in Se-
strières.

Bram van Es
De alpine-skiërs gingen in Alten-
markt de piste op voor de slalom,
het enige onderdeel dat door het ge-
brek aan echte sneeuw doorgang
kon vinden. Van de Lowlanders
was de Deen Nils Gelbjerg in 1.47,30
over twee manches de beste. Hij
was bijna drie seconden sneller dan
zijn landgenoot Jesper Steen Lar-
sen. Bram van Es was met 1.50,19 de
beste Nederlander. Hij werd derde.
Mischa Zöberer, die als beste Ne-
derlander in dit internationale veld
bij de medaillewinnaars was ge-
dacht en dat met de beste tijd in de
tweede manche liet zien, werd door
de allerminst eensgezinde jury ge-
diskwalificeerd. Anderen als Harald
de Man 11, Frits Avis en Hayo Ware-
mann haalden de finish niet. Ze
werden het slachtoffer van het ge-
brek aan wedstrijdritme op echte
sneeuw.

Beltgens en Koch favoriet
Van onze tennismedewerker

HOENSBROEK - Stefan Koch uit Herten bij de heren en Manon Beltgens
uit Sittard bij de dames gaan als favorieten van start voor de zege in het in*
vitatie A-B toernooi dat tegelijk met de Open C-D Heerlense dubbelkam.
pioenschappen verspeeld wordt in het sportpaleis Hendriks in Hoen-
broek. Armand Custers heeft zich met een lichte rugkwetsuur moeten te-
rugtrekken. Behalve Koch staan Theo Hoek, Bart Theelen, Tony Bok-
horst, Maurice van de Donk en Jeroen de Jong getipt als winnaars van de
zes poules die in de loop van de zaterdag verspeeld worden. Bij de dames,
verwacht men dat Ilse Leytens, Jenny Tielman en Janou Savelkoul dé
halve finales zullen spelen. Ook zij zullen dan op zaterdag hun poules win-*]
nend moeten afsluiten. De finales zijn zondagmiddag vanaf 15.00 uur ir»
het sportpaleis Hendriks in Hoensbroek gepland. ",

De organisatoren van de skiwed-
strijden om de wereldbeker op de
Hahnenkamm in Kitzbühel zijn be-
reid twee miljoen gulden te investe-
ren om het bekende evenement te
laten doorgaan. Het aanvoeren van
sneeuw naar de groene Oostenrijkse
Alpen kost massa's geld, maar de
klassieke wedstrijd moet gehouden
worden, vinden organisatie en In-
ternationale Ski Federatie. Helicop-
ters en vrachtauto's worden ge-
bruikt om sneeuw naar de Hahnen-
kamm te vervoeren, met het doel de
wedstrijd te redden. Per helicopter
wordt elke twee minuten een halve
ton sneeuw naar boven gebracht.
Volgende week zaterdag is de afda-
ling, een dag later de slalom.

De wedstrijd werd opgeschrikt door
het zoveelste ongeluk van dit sei-
zoen. Op de kunstsneeuwpiste ging
de Oostenrijker Michael Haas, de
55e starter in het veld van 69 deelne-
mers, te hard naar beneden. Wat een
gecontroleerde sprong had moeten
werd bijna een dodemansvlucht.
Haas vloog 40 meter ver en vijftien
meter hoog alvorens hij door de
vangnetten werd opgevangen. De
Oostenrijker verloor even het be-
wustzijn. Hij werd later naar het zie-
kenhuis gebracht met een zware
hersenschudding maar waarschijn-
lijk geen breuken.

trainerscarrousel

Lowlanders
De Nederlandse freestyle-skiër Mi-
chiel de Ruiter is in Altenmarkt ge-
kroond tot de beste springer van de

" Franck
Piccard
vliegt
letterlijk
over het
parcours in
Schladming.
Hij won
voor het
eerst een
afdaling in
het
wereldbeker
-circuit.

GUTTECOVEN - Met ingang van
het nieuweseizoen treedt Hein Has-
sink van Amstenrade in dienst bij
GVCG uit Guttecoven.

Smoke Eaters
naar Utrecht

Van onze sportredactie

KAPELLEN-BOS - Wereldkampioen Danny de Bic moet
het stellen met een rijtjeswoning; de Nederlandse titelhou-
der Adrie van der Poel met zijn vrouw Corinne Poulidor
verblijven in een pasgebouwde villa tussen de welgestelde
landgenoten van De Bic en de dennebomen van Kapellen-
Bos, onder de rook van Antwerpen. „Maar de wind staat ge-
lukkig altijd de andere kant op", aldus de miljonair gewor-
den boerezoon uit Hoogerheide.

J^AARN _ Het Nederlands
veldrijden, datzaterdag (liefhebbers, nieuwe-

?n sn5 n' dames en amateurs) enzondag (veteranen, juniorenenoeroepsrenners) in Maarn
wordt gehouden, zal niet door-* aggevend zijn voor de samen-
«etlers van de WK-afvaardi-
FJg. in tegenstelling tot het

in het Spaanse
zal het NK in het zandworden betwist. Wel zal tradi-

"egetrouw na de nationale ti-eistnjd een (voor)selectie be-
kend worden gemaakt.

TENNISSKIËN

Gelbjerg (Den) 1.47,30, 2. Steen Larsen
(Den) 1.50,11, 3. Van Es (Ned) 1.50,19, 6.
De Wit 1.51,90. Overall klassement: 1.
Luneznik (Joe) 1.44,39, 2. Stare (Joe)
1.44,40, 3. Czernik (BrD) 1.45.59, 14. Van
Es (Ned).

Schladming (Oos), mannen, wereldbe-
ker afdaling: 1. Piccard (Fra) 2.01,31, 2
Ghedina (1ta)ifc2.01,62, 3. Mahrer (Zwi)
2.01,73,4. Rey (Fra) 2.01,80, 5. Höflehner
(Oos) 2.01,86, 6. Krauss (W-Dld) 2.02,02,7. Zurbriggen (Zwi) 2.02,06, 8. Rzehak
(Oos) 2.02,21, 9. Wasmeier (W-Dld)
2.02,27, 10. Summermatter (Zwi) en Bes-
se (Zwi) beiden 2.02,58. Stand wereld-
beker afdaling: 1. Ghedina 35, 2. Zur-
briggen 34, 3. Piccard 25, 4. Höflehner
21,5. Mahrer en Heinzer (Zwi) 20. Stand
wereldbeker algemeen: 1. Furuseth
(Noo) 137, 2. Zurbriggen 135. 3. Bittnei
(W-Dld) 104, 4. Gstrein (Oos) 81. 5. Enks-
son (Zwe) 77, 6. Mader (Oos) 75, 7. Pic-
card 71.
Altenmarkt, Lowlanders kampioen-
schappen Freestyle springen: 1.De Rui-
ter (Ned) 136,18,2. Kilby-Edwards (Eng)
110,48, 3. Van de Burg (Ned) 104,47;
Overall klassement: 1. Foucras (Fra)
168,99, 5. De Ruiter. Slalom mannen: 1.

AUTO/MOTORSPORT
Parijs-Dakar, 13e etappe Gao - Tom-bouctou over 412kilometer: Motoren: 1.Picard (Fra) Yamaha 3.55.59, 2. De Petri
(Ita) Cagiva op 2.42,3.Rahier (Bel) Suzu-
ki 5.36,4. Orioli (Ita) Cagiva 6.15, 5. Arca-
rons (Spa) Cagiva 6.26, 6. Picco (Ita)
Yamaha 10.03, 7. Mas-Samora (Spa)
Yamaha 11.52, 8. Wagner (Fra) Suzuki14.22, 9. Magnaldi (Fra) Yamaha 15.38,10. Signorelli (Ita) Yamaha 16.59. Stand:1. Orioli 62.48.07, 2. Mas-Samora op
1.16.58, 3. Picco 2.29.59, 4. Picard 2.50.24,
5. Magnaldi 2.50.26, 6. De Petn 2.59.06, 7.

Sydney, mannen, tweede ronde: Bec-
ker - Masur 6-3 6-3, Noah - Tsjerkasov 6-1
6-4, Lendl - Ivanisevic 6-4 6-2, Wilander -Kroon 6-1 6-2, Steeb - Fleurian 6-4 4-6
6-2, Krickstein - Annacone 6-3 7-6,
Whaeton - Forget 7-6 6-1, Sampras -Camporese 7-6 3-6 7-5. Vrouwen, derde
ronde: Reggi - Gigi Fernandez 6-1 7-5,
Frazier - Novotna 6-3 6-4, Zvereva - De-
mongeot 6-1 6-1, Porwik - Pospisilova
6-1 6-0, Paulus - Provis 7-6 6-3, Wiesner -Mandlikova 7-6 6-3, Halard - Langrova
6-2 0-6 6-4, Zurbakova - Sukova 6-1 1-6
6-3. Auckland, mannen, tweede ronde:
Connell - Stich 6-4 6-7 6-2, Guy - Steven
6-3 6-7 6-4, Tsjesnokov - Reneberg 6-4
6-4, Arias - Layendecker 2-6 6-2 6-2. Mid-
land (Texas), vrouwen, eerste ronde:
Wilmink - Raymond 1-6 7-5 7-6, Hoogen-
doorn - Waterman 6-3 6-0, Van den Berg
- Hakala 6-1 6-1, N.Rooimans - Reinders
6-3 6-1, Weerasuriya - Van Dierendonck
6-3 7-5.

Arcarons 3.09.13, 8. Medardo (Ita) Gilera
5.49.38, 9. Rahier 6.19.59, 10. Gil-Moreno
(Spa) Yamaha 8.56.46. Auto's: 1. Wam-
bergue/Da Silva (Fra) Peugeot 56 min.
14 sec. straftijd, 2. Auriol (Fra) Buggy op
0.14, 3. Ickx/Tarin (Bel) Lada 0.44, 4.
Waldegaard/Fenouil (Zwe) Peugeot
0.51, 5. Vatanen/Berglund (Fin/Zwe)
Peugeot op 4.36, 6. Ambrosino/Baum-
gartner (Fra) Peugeot 4.59, 7. Shinozu-
ka/Magne (Jap) Mitsubishi 7.22, 8. Ray-
mondis/Destaillats (Fra) Range Rover
9.13, 9. Cowan/Delferrier (GBr/Bel) Mit-
subishi 13.25, 10. Prieto-Perez/Juncosa
(Spa) Nissan. Stand: 1. Vatanen 21.57.23
straftijd, 2. Wambergue op 1.19.07, 3.
Waldegaard 1.21.04, 4. Ambrosino
3.51.52, 5. Cowan 4.27.37, 6. Shinozuka
5.26.34, 7. Prieto-Perez 5.45.54, 8. Auriol
6.05.11, 9. Servia/Puig (Spa) Range
Rover 7.18.54, 10. Pescarolo/Fourticq
(Fra) Range Rover 7.52.26.
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Id-tips:
sP°rt-prijs: 1. Charlie Brown; 2.

Hod ' J Difna. Outsider: Express Bel-

'Wereldkampioenschap
het enige dat telt'

Adrie van der Poel pas overpaar weken op zijn topUitslag niet
bepalend voor
WK-selectie

" limburgs dagblad "_§ sport

sport in cijfers



Kerkradenaar
in heksenketel

„Als mijn man ooit een bridgeboek
had willen inzien", verzuchtte mevr.
H. na afloop van de eerste competitie-
wedstrijd, „dan zouden we het van-
avond beslist beter hebben gedaan".
Misschien is meneer H. wel een na-
tuurtalent, dachten we, maar ja, ook
een talentvol ontdekkingsreiziger zal
op zijn weg door het oerwoud best een
blik op kaart of kompas mogen wer-
pen als hij tenminste enigszins terecht
wil komen waar hij echt naar toe moet.
Nu is één boekje op zich ook niet alles.
Zuid had in onderstaand spel best wat
meer fantasie mogen hebben en Oost
had dan beslist meer dan een boekje
moeten lezen om het goed te doen.
Z/Allen.

Noord Oost Zuid West
IKI D

ISch pas 2KI
en allenpassen.

Het ISch-bod van Noord zal in de boe-
ken wel nergens worden voorgeschre-
ven. U zou daar best een boertje,
vrouwtje, schoppentje méér voor mo-
gen hebben. Gelukkig bleef Zuid met

agenda

ATLETIEK

" ECHT - De recreatiesportvereniging
Kranenbroek houdt zondag een trim-
loop. De warming-up begint om kwart
voor tien. De eerste lopers starten om
10.30 uur. Inschrijven kan vanaf 09.00
uur in de blokhut aan het parcours in
natuurgebied 'Het Kranenbroek' in
Echt.

" HEYTHUYSEN - De Atletiekvereni-
ging Heythuysen houdt zondag om
10.30 uur een halve en kwart marathon.
Inschrijven kan tot tien minuten voor
de start en kost zes gulden bij Café Vo-
gels nabij de Busschop in Heythuysen.

VOLLEYBAL

" HEYTHUYSEN - Morgen sporthal
Aoreven, 17.00 uur: Kompro/HBC-
Camp/VC Linne, Kompro/HBC 2-
SEC/V.
WEERT, microhal Moesel, 17.00uur: Fa-
copa/VC Weert- NMS/Rapid.
MEIJEL, sporthal De Körref, 17.00 uur:
Peelpush-Datak/VCL 2.
BAEXEM, gemeentelijk sporthal, 14.45
uur: Bach SV-Jokers vc (dames).
HORN, van Hornehal,l7.oo uur: Jans-
sen & DeJong/VC Horn-VCE.

" Guido Consten speelt mor-
gen met VGZ Sittardia tegen
Tachos in Waalwijk.

Foto: PETER ROOZEN

speeld. Het vorig seizoen ging het
een stuk beter. Dit jaar helemaal".SITTARD - Morgen staat in de zaalhandbaleredivisie bij de

heren de topper tussen Tachos en VGZ/Sittardia op het pro-
gramma. De Taxandriahal in Waalwijk zal morgenavond vele
malen te klein zijn want er is slechts plaats voor zon kleine
duizend mensen. Niet voor niets werd door het bestuur van Ta-
chos overwogen om uit te wijken naar de Maaspoort in DenBosch. Maar de spelers van Tachos wilden het liefst in de voor
hen vertrouwde omgeving spelen. Een keuze waarmee het be-
stuur kon instemmen.

Van onze medewerker JOHN BANNIER

Guido Consten is een specifieke lin-
keropbouwer. Bij Sittardia staat op
die plek ook Wien Schmeitz, die dit
seizoen speelt als in zijn beste jaren
al kwam dat in het verloren gegane
bekerduel tegen Herschi/V enL niet
zo tot uitdrukking. „Ja, dat is mis-
schien de pech voor mij. Maar de
laatste weken laat trainer Jo Maas
Wien regelmatig alleen aanvallend
spelen zodat ik in de dekking over-
neem maar tegen V en L ging dat
ook niet zo best".

zyn zk.l aan de bescheiden kant'
hoewel 3KI achteraf ook gemaakt»
zijn. West startte nl. met hartenaas
op dat moment zijn 9 slagen al
kerd. Oost gafeen aansignaal (w&F
eigenlijk?), waarna West met h*
vervolgde en Zuid zelfs illusies oP_
slagen begon te krijgen. Hij won
de 9 in dummy (had Noord «e'
durven rekenen, dat hij.nog zov*ee>l
tree zou meebrengen) en sloeg * ,
des troef. Een 10e slag is nu mog1;
als West ruiten HV heeft of !JschoppenA. In slag 5 werd dus ru
boer gespeeld; deze liep door na^
vrouw, waarna schoppen terug k
en de leider tot 9 slagen beperkt "
Dit was nog altijd goed voor een ',
score, mede te danken aan het ftl'
OW verzuimd hebben tot 3R ml"*bieden. Maar goed, Zuid had het 1?
nog beter kunnen proberen. HU
nl. een klein extra kansje meenen 1!Na het halen van de troef spee"
hartenheer en écarteert daarop
ruiten in dummy. De 4e harten tf*
getroefd, ruitenaas gespeeld en .
volgens ruiten 10. Als West ruiten
heeft blijft de 10e slag vezekerd, *]
West komt nu geforceerd aan sla»
moet in de dubbelrenonce speleJJ
naar schoppenheer toe. Maar "speelwijze heeft ook succes als, n
hier, Oost ruitenvrouw heef en di**!
inzet op ruiten 10. Vooral als Oo&]
één bridgeboekje heeft doorge*n
steld zal hij dat niet zo snel doen. "1
daarin is hem in eerste instantie}
leerd dat de 2e hand „altijd" laagje
bijspelen. Doet Oost dat hier geO^
teloos dan komt West wederom iffl
ceerd aan slag en moet, net als b" j
de 10e slag brengen. Ook bij ongU**1,
zitsel neemt Zuid dan een kansj<jj
die 10e slag mee, hetgeen een 1"
score zou hebben opgeleverd.

Bondsbestuurder
laakt inzet clubs

'Je krijgt totaal geen medewerking'VGZ/Sittardia tegen Tachos. De
koploper tegen de nummer twee.
Eén punt scheidt beide ploegen van
elkaar. VGZ/Sittardia leed dit sei-
zoen nog geen enkele nederlaag.
Gelijk gespeeld werd alleen tegen
Kwantum Blauw Wit en E en O. Ta-
chos verloor, uitgerekend het eerste
competitie duel van het nieuwe sei-
zoen in Sittard tegen Sittardia. Het
werd toendertijd 26-21 voor de Sit-
tardse ploeg.

Beide ploegen geven op dit moment
de toon aan in Nederland. Met name
VGZ/Sittardia verrast. Een van de
spelers die het dit seizoen ook goed
doet is Guido Consten. Drie jaar ge-
leden haalde Bert Bouwer hem naar
Sittard. „Bert had mij op een toer-
nooi in Hulsberg zien spelen. Zag
wel iets in me, geloof ik. Het was
overigens wel een hele overstap van
Kerkrade naar Sittardia. In het eer-
ste jaar heb ik ook niet zo veel ge-

Wat is er nu zo anders aan ditSittar-
dia in vergelijk met verleden jaar.
„Ja het wordt misschien eentonig
maar het is toch de keeper. Met
doelman Dick Mastenbroek hebben
we een heel solide sluitpost binnen
gehaald. Dat werkt motiverend op
de ploeg. Zeker als hij je op belang-
rijke momenten er door sleept dan
geeft dat een extra stimulans in de
ploeg. En vergeet niet dat de team-
geest geweldig is. De sfeer waarin
getraind wordt is ontspannen".

Hoe liggen de kansen morgenavond
tegen Tachos. „Ik geef ons een rede-
lijk goede kans het duel te winnen.

agenda
GEWICHTHEFFEN

"SIMPELVELD - De volgende atleten
van Helios Simpelveld komen morgen
in aktie tijdens de Nederlandse kam-
pioenschappen gewichtheffen tweede
klasse: tot 52 kg.: Johnny Grooten: tot
67/2 kg.: Andy Cox. Paul Jussen en
Mark Hollands: tot 75 kg.: Marcel ten
Bruggecate en Ruud Middelhoven; tot
90 kg.: Michel Caubo (titelverdediger).

WORSTELEN

" SCHAESBERG - Morgen staat voor
de worstelaars van Simson de zware uit-
wedstrijd tegen de Halter uit Utrecht op
het programma. Om 20.00 uur zullen de
koplopers uit Schaesberg hun eerste
plek op de ranglijst verdedigen.

" SCHAESBERG - Zondag vindt in

sporthal De Baneberg te Schaesberg de
tweede wedstrijd plaats van de tweede
ronde van de competitie Nederlands
kampioenschap worstelen voor junio-
res. Aanvang 12.00 uur.

VOLLEYBAL

" LANDGRAAF, morgen, sporthal Ba-
neberg, 14.15 uur:Datak/VCL-VC Dyna-
mic(dames, 16.00 uur: Datak/VCL 2-
IKS'72(dames). KERKRADE, sporthal
Rolduc, 17.00 uur: Furos-NMS/Rapid.

SOFTBAL

" HEERLEN - Zaterdag en zondag or-
ganiseert de Heerlense honk- en softbal-
club All Stars een softbalclinic. De de-
monstraties en trainingen staan onder
leiding van Els Kok, international en
een van de beste Europese pitchers en
Don Wedman, coach van de nationale
kampioen Terrasvogels. Aanvang zater-
dag 11.00 uur, in sportpark Varenbeuk.

Veel zal afhangen hoe we ons na dat
verlies tegen V en L weten te her-
stellen. Ik moetje eerlijk zeggen dat
ik niet zo heel erg veel weet van die
ploeg. Alleen dat die Pool Konitz
gevaarlijk is maar dat hadden we al
in Sittard gezien alhoewel hij toen
nog niet erg ingespeeld was. Als we
winnen houdt dat nog niet automa-
tisch in dat we er dan al zijn. We zit-
ten dan pas net over de helft van de
competitie en hebben dan n»g tien
heel moeilijke wedstrijden voor de
boeg".

Leny Lelkens: 'Als je eenmaal stopt is alles voorbij'

Aan de wieg van
hockey in Heerlen

Van onze medewerkster
LISETTE MEYRINK

" Het veteranenhockeyteam van Heerlen met links keepster Leny Lelkens

Vandaag de uitslag en de prijswin-
naars van de schaakpuzzzelquiz van
twee weken geleden. Allereerst de
antwoorden op de tien vraagstellin-gen.
1. De finale van de kandidatenmatch
tussen Timman en Karpov wordt in
Kuala Lumpur (Maleisië) gespeeld.
2. Wit: Kgl, Db4, Lfs, Lg3, a4, e5, f2,g2, h4. Zwart: KbB, TdB, Tcs, Lb7, b6,c7, f7, g4, h5. Zwart speelt en wint. 1...., Tdl-l- 2. Kh2, Tel (dreigt mat op hl)
3. Lf4, Thl+ (niet 3 L:g2 wegens 4.
L:cl) 4. Kg3, Th3+ (op 4 Tcgl volgt
5. Le3 en de witte koning heeft een
vluchtroute) 5. g:h3, Tgl+ 6. Kh2,
Thl+ (6. ..., Tg2+ levert na 7. Khl,
Tg3+ 8. Le4 niets op. 7. Kg3,T:h3 mat.
Dit was een momentopname uit de
partij Nowarra-Samisch, Wenen 1941)
3. De ELO-rating van Gary Kasparov
is op de ratinglijst van 1 januari 1990
2800. Na het Interpolistoernooi in Til-
burg vorig jaarverberde Kasparov Fi-
schers rating en kwam op 2793 pun-
ten. Inmiddels heeft Kasparov zijn ra-
ting opgekrikt tot 2810. Daarom zijn
alle oplossingen die vanaf het ge-
speeld Interpolistoernooi uitgingen
goedgerekend.
4. Wit: Kh3, Db4, TdB, Ld3, a4, b2, e5,g4, h2. Zwart: Kh7, Dgl, Tas, Lf3, b7,
b6, f7, g6, h6. Wit geeft mat in zes zet-
ten. 1. ThB+ (1. L: g6+,K:g6 2. Dd6+ ,
Kh7 leidt niet tot mat). 1 K:hB 2.DfB+, Kh7 3. D:f7 + ,KhB 4. DfB +, Kh7
5. L:g6+, K:g6 6. DgB mat.
5. Wie was wereldkampioen schaken
in de periode 1962-1969? Bedoeld was
hier Tigran Petrosjan. Terecht merk-
ten Maurice Marell en J. H. Jongedijk
op dat in 1962. Botwinnik nog wereld-
kampioen was en dat in dat pas in 1963
Petrosjan hem versloeg.
6. FIDE: Fédération Internationale

Des Echecs
GMA: Grandmasters Association
7. Wit: Kfs, Lgl, Le6, Pd2, c4, d 3
Zwart: Kh4, c6, d4, e7, g4, g3, h5
Wit geeft mat in vier (Jan van Me***
len, Melick)
Typerend voor dit probleem lS (
vele wegen naar mat in vier leiden (
meest gekozen oplossing is 1. K1*2. Pf3+ , g:f33. g:f3,g24. Lf2 mat «"
Bijkerk en G.J. Marell beginnen m*
Kg6enz. Ook populair was de oV^ising 1. Kf4, c52. Lf2 (of Lh 2, C l<j
huis), g:f2 3. Pf3+, g:f3 4. g3m&A
origineelste oplossing was afkom 3
van J.H.J. Lafleur en J.H. JongefJ
1. Pe4 (Pbl),cs 2. Pc3, d:c3 3>

"(Le3), c24.L.:e7 (Lgs)mat.
8. Jeroen Piket is met zijn 21 jaa ]
jongste Nederlandse grootmeester
9. Wit: Kfs, Te2, Te4, Lf3, Pds Z*3Kd3, d7Wit geeft mat in drie ZeY4
(Greenwood) 1. Lhl!, d62. Tg2,K:el
Td2 mat.
10. In de eerste klasse van de r^j
speelt geen enkele Limburgse schy
vereniging. In de tweede klasseK^ispelen Schaesberg en Venlo. En inj
derde klasse spelen Gess, DJC, Br 1^

sum en 't Pionneke. a
De beste tien inzenders zijn: Wout
kerk, Heerlen (8 goed); Patrick DL
sens, Voerendaal (—); R.F. Van *\
Sittard (8); Maurice Marell, Landgj?
(8); H. Meddeler, Heerlen (8); *■*".
Lafleur, Lemiers (9); G.J. MB^Landgraaf (9); Peter van Dinteren. j

leen (10); J.H. Jongedijk, Schinv
(10); Rob Zink, Sittard (10). J
Loting heft uitgewezen dat de &ü
prijs, een VVV-kadobon t.w.v. I.
gewonnen is doorRob Zink. De t*
de en derde prijs, een kadobon ***" (

’ 25,- gaan naar Peter van Dintere 11

J.H. Jongedijk.

" Dambondbestuurslid Jo Gorissen luidt de noodklok voor het
Limburgse dammen. Foto: DRIEs LINSSEN

HEERLEN - Leny Lelkens had 50
jaar geleden niet durven dromen
dat ze baanbrekend werk voor de
hockeysport in Limburg zou ver-
richten, toen ze samen met een paar
vriendinnen en een gymnastiekle-
raar de stick ter hand nam om weke-
lijks voor de 10l een balletje te slaan.
Tien jaar later opendeze als voorzit-
ster het eerste eigen clubhuis van de
hockeyvereniging en later arbitreer-
de ze als een van de eerste vrouwe-
lijke hockeyscheidsrechters. Nog
steeds speeltze met haar 68 jaareen
vrolijke pot mee, als doelvrouwe bij
de veteranen van HCC Heerlen. Wat me enige tijd geleden overkwammaakt iedere dammer op zijn tijd weleens mee.

In 1945 vlak na de oorlog voegden
de Heerlense dames- en herenteams
zich samen tot de huidige hockey en
cricketclub Heerlen. In de tijd die
daarop volgde werd op tal van ge-
huurde boerenweides en grasvel-
den gehockeyed. „We zijn heel wat
keren verhuisd. Omkleden deden
we een tijdlang in een café, achter
het gordijn, waarna we over straat
naar het veld renden", gniffeltLeny,
„of we stonden in ons onderbroekje
in een boereschuur die bij de weide
lag."

„Ik kan de bal ook terugkaatsen.
Het Limburgse bestuur mag de
hand ook gedeeltelijk in eigen boe-
zem steken. Ze doen hun bestTnaar
af en toe weten ze niet hoe ze moe-
ten functioneren. Veel clubs liggen
onderling overhoop. Dat maakt de
penibele situatie er niet beter op".Aan alle improvisatie kwam-in 1947

een einde. In dat jaar werd onder
voorzitterschap van Leny Lelkens
in de Govert Flinckstraat een eigen
clubhuis met kleedlokalen door de
toenmalige burgemeester geopend.
„Dat was de kroon op het werk. Het
hijsen van de vlag betekende voor
ons de officiële erkenning van de
hockeysport in de regio."

In december 1939 is het allemaal be-
gonnen. Toen vatte Leny Lelkens
samen met een aantal schoolvrien-
dinnen het plan opom wekelijks het
toen nog onbekende hockeyspel-
letje te beoefenen. Leny: „Van mijn
leraar lichamelijk opvoeding kre-
gen we instructies op het grasveld
voor het Sint Claracollege. Hij had
er 10lin want hij wierf uit Maastricht
en omstreken meisjes voor onze
hockeytraining. In 1941 sloten we
ons aan bij het mannenteam in
Heerlen. We noemden ons de Heer-
lense Hockeyclub en gingen mee-
draaien in een noodcompetitie tij-
dens die oorlogsjaren".
Een uitwedstrijd spelen was in die
tijd een hele onderneming want ver-
voer, wegen en treinverbindingen
waren slecht. „Om vijf uur 's och-
tends zaten we met de mijnwerkers
voor de vroegste ochtendmis in de
kerk, want diemocht je niet missen.
Daarna renden we met het hele
team naar het station. We kropen
dan met zijn elven in een coupé en
stuurden andere passagiers met een
vriendelijk woord weg, want we

hadden altijd grote 10l en dat gaf
nogal wat herrie. Voor zeventig mi-
nuten in Brabant waren we in totaal
wel zon acht uur onderweg. De boe-
meltrein van toen stopte zo onge-
veer bij elke dikke boom".

klagen maar doen! Want als je een-
maal stopt dan is het echt voorbij."

Leny Lelkens viert deze week haar
gouden hockeyjubileum. Want
dank zij diverse bestuursfuncties in
al die jaren heeft zij een belangrijke
bijdrage geleverd aan de ontwikke-
ling van de hockeysport in Heerlen.
„Mijn leeftijdsgenoten verklaren
mij voor gek, maar daar trek ik mij
weinig van aan. Mijn reactievermo-
gen is misschien wel iets minder,
maar we hebben een team dat el-
kaar opvangt. Ik zeg maar zo: niet

HEERLEN - Het gaat slecht
met de Limburgse damsport.
Vindt Jo Gorissen, pr-functio-
naris van de provinciale bond.
„De verenigingen doen weinig
tot niets om de damsport
nieuw leven in te blazen. De
inzet van de clubbestuurderen
is ver beneden peil. Al jaren-
lang stagneert het ledenaantal
rond de 250. Recent is een da-
lende tendens zichtbaar. We
zijn verreweg de kleinste dam-
provincie van Nederland".

Van onze medewerker
EDDY BUDE

De verenigingen kijken alleen maar
naar zichzelf. Dat is de visie van in-
ternationaal scheidsrechter Roel
Küppers uit Kerkrade. „Men kijkt
alleen maar naar zichzelf. De Vaste
Zet uit Geleen koopt veel spelers bij
collega-verenigingen weg. Eureka
en nog een aantal andere clubs heb-
ben ook een slechtereputatie op het
gebied van wegkapen van talentvol-
le spelers. Wat ik mis bij de Lim-
burgse clubs is een toekomstvisie.
Eén drang om er iets van te maken.
Het Limburgse dambestuur is veel
te gemakzuchtig. Een gemeen-
schappelijke inspanning kan de
damsport in Limburg er weer bo-
venop helpen. Ledenwinst staat pri-
mair".

Schaesbergenaar Peter Schelle-
kens, een der sterkste dammers in
onze provincie, onderstreept, de
woorden van Jo Gorissen. „Mijn er-
varing is ook dat de clubs niet al te
veel doen. Twee jaar geleden, ver-
brak ik het wereldduurrecord. Vier
dagen achtereen dammen. De res-
pons van de overige clubs was niet
geweldig te noemen. Dit was vol-
gens mij een goede gelegenheid het
dammen te promoten".

Kopen

Jo Gorissen, bijna een jaar be-
stuurslid van de Limburgse dam-
bond, luidt de noodklok. De be-
schuldigende vinger gaat nadruk-
kelijk in de richting van de clubs.
„Het leek me een aardige gedachte
om meervoudig oudwereldkam-
pioen Iser Koeperman simultaan te
laten spelen. Op kosten van de pro-
vinciale bond. Ik had alles geregeld.
Alleen de locatie was nog een pro-
bleem. Met veel pijn en moeite vond
ik een vereniging bereid haar lokaal
ter beschikking te stellen. Je krijgt
totaal geen medewerking. Zoiets is
toch om te huilen Als we zo door
gaan, is de damsport inLimburg ten
dode opgeschreven".

„Ook het Limburgse bestuur be-
loofde mij massaal te steunen en bij
te staan. Uiteindelijk kwam daar
weinig van terecht. Trouwens, dat
hele Limburgse bestuur is al jaren
een 'corrupte bende. Meer dan eens
heb ik ze op oneerlijk gedrag be-
trapt. Van mij mogen ze meteen op-
stappen. Helaas zijn er geen vervan-
gers".

Niet eens
Joep Bruggeman, bestuurslid van
de Heerlense damvereniging Eure-
ka, is het absoluut niet eens met
deze kritiek. „Het is een beetje
goedkoop ons de schuld te geVen
van de malaise waar de Limburgse
damsport inderdaad in verkeert.
Dammen is blijkbaar een erg moei-
lijk verkoopbaar produkt. Veel ver-
enigingen zijn in het verleden actief
geweest om het dammen te promo-
ten. De moed is velen blijkbaar in de
schoenen gezonken".

„ 1>om een duidelijk winstplan ov j
spoor te komen. Dat lukte niet,
52. .. 8-12 53. 32-28 35-40 54. 28-23 *j
■55. 43-39 44x33 56. 22-18 12-17 57. »°j
33-38 58. 13-8 38-43 59. 8-2 43-48 &>■,
18! 48-34 61. 18-13 34-25 62. 2-16
witte schijf is te ver opgedrongen- \
nu achteraf denk ik nog steeds da j,
stelling na de 52e zet analytisch ren
is, al ben ik er niet helemaal \W' fker van. Welke eindspelliefhebbel^
er de tanden in en zoekt het pl**^*
uit? ,2-1
In departij volgde: 52. .. 35-40 53. '1
40-45 54. 17-11 8-12 55. 11-6 45-50- *er niet onaardig uit maar winLi
niet. 56. 32-27 12-18 57. 43-38 öM» |
38-33?? De vermoeidheid breek 1
wit mocht dan wel niet remise *°$
ren met 58. 27-22 18x27 59. 6-1 W^gt
brands bij de analyse even sugg6'^
de maar hij kwam er al snel op te ji
wegens 59. .. 26-31 60. 38-33 31-3%
33-28 45-50 en wart wint maar m^38-32 was een puntendeling niet n ,
af te wenden geweest. Op 58 "■ \«i
volgt immers 59. 27-21 26x17 60- fy
50x22 61. 6-1 en 1-1. Na wits 58. ■Ó°J.
deed zwart in de partij vanzel's^kend 59. 45-23 en Besuyen kon °*j
ven en deed dat ook. Hij moet of'
zonder er iets voor terug te krijg^jji
Al met al niet bepaald een geW
optreden van mijn kant maar laat
nu meteen na afloop achterkom 6**1),/
zwart na het foutieve 49. 34-30
diagram (i.p.vT het correcte 49. "> J*
wel degelijk sluitend kan w"
Zwart moet het na 49. 34-30 als
doen: 49. .. 9-14! Toch! 50. 19x1"
en nu de hoofdvariant 51. 23-19 -
Verhindert direct 32-27 weer do1
13)! 27x9 (4x35) met winst. 52.
Bxl9 53. 32-27 31-37 54. 27x18 19-f!*^18x29 37-42 en dam halen op 48 VJ
zonder dat er nog bijzondere t 0
aan te pas komen. J
Er was natuurlijk een verzacht^omstandigheid: het beoordelen a
het lastige eindspel en het uitrek
van de winst in het plots verai1'1variantencomplex was binnen '^jj
seconden niet te doen, maar toen fzon gemiste kans soms lang 'hoofd zitten.

In deze stand was mijn tegenstander
(Ko Besuyen van Twentes Eerste) met
wit aan zet. Ik zag hieréén reële voort-
zetting voor hem, nl. 49. 34-29 en zocht
na die zet de winst in 49. .. 9-14 50.
19x10 15x4 51. 23-19 26-31. Verhindert
32-27 door (8-13):, maar na 52. 19-L3
Bxl9 53. 32-27 22-28 54. 27x36 28-32 55.
36-31 is remise onvermijdelijk. Op 49... 22-28 zou 50. 19-13 volgen en na 49. ..
8-12 50. 29-24 zou de stand zelfs hele-
maal gelijkwaardig zijn. Kortom, ik
maakte me zorgen over 49. 34-29.
In snel wegtikkende bedenktijd deed
wit echter niet 49. 34^29 maar 49. 34-
-30? Zelf had ik ook nog maar minder
dan een minuut en moest me nu in-
eens op heel andere mogelijkheden-
richten. Moet zwart 49. .. 22-28 50. 32-
-28 (want 19-13 (9x29) 32x34 (26-31) is
kansloos). 50. .. 9-13 51. 23x32 13x35
spelen? Maar hoe zit het daarna met
het eindspel na 52. 27-22? Safe ziet dat
er wel uit. Of moet ik 49. .. 9-14 50.
19x10 15x4*doen want dat geeft andere
varianten dan na 49. 34-29 enz.? Tja,
tja. Schiet opkerel, zetten, je gaat door
de klok, nu beslissten. Daar gaat ie,
het veilige eindspel in: 49. .. 22-28 50.
32-27 9-13 51. 23x32 13x35 52. 27-22.
Van de nieuwe bedenktijd gebruikte
ik op dit moment een klein half uur

schakenmet michielbunnik

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Sittardia-speler Consten: 'Ook Tachos moeten we kunnen pakken'

Limburgs dagblad "j sport
Vrijdag 12 januari 1990 " 22

bridge

dammenmet johnvan denborst


	Limburgsch dagblad no. 10 12.01.1990
	Stinissen mag sterven van rechter
	Lei Molm overleden
	het weer WEINIG VERANDERING
	Parkeerwachters van Maastricht massaal ziek
	Tegenspraak
	Ontwerpwet moet aan parlement worden voorgelegd Gorbatsjov zet deur naar afscheiding open
	Oppositie stapt niet in regering Modrow
	Pentagon bezuinigt
	vandaag
	sport
	Elf Roemenen in Echt in hongerstaking
	Partij: in Joegoslavië verkiezingen
	Id-elpee
	popagenda JANUARI
	Drie opvallende concerten: Volop keuze hardrockers
	Stuur massaal kaarten naar Jan Smeets! Wie wil jij dit jaar zeker zien op Pinkpop?
	En The Ministers bij NCRV Copycat Trap in Vrij Spel
	recept Preisoep
	pop quote
	Golden Earring terug in Geieen
	Tanita Tikaram naar Utrecht
	Elpee Beatles
	Oplossing van gisteren
	puzzel van de dag
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad b.v.
	Doorbraak in Bulgarije over echten Turken
	WVC komt AOW'ers niet tegemoet
	Auto
	Fiscus laat één miljoen mensen inkomen schatten
	binnen/buitenland 'Etnische rellen in Roemenië'
	'Dienstplichtigen kiezen voor eigen auto' OV-kaart militairen mislukt volgens bond
	Uil dossier ond-KVP minisier blijkl: Klompé vond Alfrink een 'dorpspastoortje'
	Tirana: geen onlusten, geen executies Grieken demonstreren tegen bewind Albanië door frits schils
	Vlucht
	Overleg over Z-Afrika-beleid vruchteloos
	Zilveren Camera voor Zilvold
	punt uit Opgespoord
	'Irissen'
	Drugdoden
	Granaten
	Reisbeperking
	Gestolen
	Beschadigd
	Kris Aquino
	Simulator
	Zelfstandig
	beurs-overzicht Verdeeld
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	'Oort' pakt zelfstandigen met lage winst
	Research wordt flink opgevoerd DSM wil steun Voor onderzoek
	Ingetrokken
	Verdubbeling aantal vliegtuigpassagiers
	economie Aanbod werkgevers nog niet voldoende Industriebond FNV bereidt acties voor
	Hypotheekrente blijft stijgen
	Nog geen zicht op hervatting overleg bouw-cao
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Golf van nieuwe ïnodellen in Brussel
	auto Voor autobranche wordt 1990 boeiend jaar Autoverkopen blijven dit jaar op niveau 1988
	'Knijper' voor autogordel blijkt levensgevaarlijk
	uitlaatjes
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	België/TV 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	RADIO
	België/TV 2
	Nederland 3
	België/RTBF
	RTL Veronique
	Duitsland 3 West
	België/Tele 21
	TV 5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	televisie en radio vrijdag Nederland 1
	Duitsland 3 SWF
	Radio 4
	Radio 5
	RTL Plus
	SSVC
	SAT 1
	Omroep Limburg
	BRT 2
	WDR 4
	BBC Europe
	Eurosport
	Super Channel
	MTV Europe
	Side 2330-6.00 Nachtradio. (on>
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	Rimburg
	Licht
	Moeziek
	Autokrakers
	Keukenbrand
	Innbraak
	Missionair Centrum wil niet wijken Verzet tegen centrumplan
	Beleggers
	Ruim 40 amblenuren weg Brunssum kan sparen via pre-vutregel
	Derde Ies-Boeing Awacs aangekomen
	Politie: 'Tragisch misverstand' 'Nep-loodgieter' te goeder trouw
	Fusie met Mavo 's Petrus en Paulus en Wormdal een feit Nieuwbouw bij 'Eijkhagen'
	Groen Links oneens over kieslijst
	Collectief
	'Psychiatrische afdeling in elk groot ziekenhuis'
	Eerste hulp
	Stankmeting bij composteringsbedrijf Bilzen
	Aanleiding
	Einde aan LBO-opleiding tot matroos in Limburg Binnenvaartschool Mook fuseert met 'Amsterdam'
	Lezing over Hollandgangerei
	Contributie LLTB hoog
	Bejaarde mal1 mag blijven
	Advies
	Vraag
	Opwindend
	Chauffeurs moeten eigen rit betalen
	UTP kwaad op minister
	Onopvallend
	Toppunt
	Status
	Rijks- en gemeentepolitie in Limburg: 'Geen radarcontrole vanuit vuilsnisbak'
	provincie Mineraal bang voor instabiel Oost-Europa
	Versobering
	Intens
	Strijdlustig
	Zoektocht naar Geleense vrouw zonder resultaat
	Zoektocht
	Lei Molm, een aimabel man
	Profielschets nieuwe gouverneur Minister Dales naar Maastricht
	Bijzondere Synode bracht geen eenheid in RK Kerk Nederland Kloof tussen bisschoppen en gelovigen groter dan ooit
	Sceptici
	Mgr Gijsen
	Besluiten
	Aanhangsel
	Rolduc
	'We willen de zaken zo snel mogelijk afhandelen' Bestuur Volvo Car erkent sociale onrust
	Actie op camping in Lanaken
	Lichte stijging bij Rooms-Katholieken Inkomsten grote kerken stabiel
	Per ziel
	Stachtoffer overleden Taxi-chauffeur recd over klant
	Zwart
	provincie Veranderingen
	Agressie in treinen valt in Limburg wel mee Conducteur Goessens zelden in de tang
	Supporters
	Afkalving
	Johan de Meij wint compositieprijs voor blaasorkesten
	Uitsloot ammoniak per gebied aanpakken
	In Limburg geen belasting op afgestaan bloed
	Partij Nieuw Limburg houdt forumdiscussie
	Hulpteams autisten binnenkort van start
	Informeren
	Vrouw raakt voet kwijt
	kiespijn Zwerven
	Ontslag dreigt voor acht personeelsteden Kledingwinkel annex kapperszaak failliet
	Meer zwerven
	Laureaat
	Verkeer baart Hulsberg zorgen Schoolroute onder de loep
	Verliezen
	per persoon Gestaagd
	Penningmeester.
	Landgraaf
	Heerlen
	oostelijke mijnstreek vasteloavend Jubileumprins in Schaesberg
	Alleen nog verzet van medezeggenschapsraad Pius XII en Sancta Maria gaan samen
	Verpompen
	klein journaal
	Simpelveld
	Kerkrade
	Gemeente neemt maatregelen bij visvijver Binnenkort einde aan vissterfte in Schinnen
	Hoensbroek
	weekend-agenda APOTHEKEN
	GROENE KRUIS
	ARTSEN
	TANDARTSEN
	HULPDIENST SOS
	DIERENARTS
	Thema-avond seksualiteit
	Gehard
	Grobbelaar naar Europees Hof
	Toekomst Oranje ongewis-Zoodsma overweegt aanbod Milan Onrust in volleybalteam
	Twijfels
	Zwak
	Geld
	Vitesse test twee Russen voetbal panorama
	'Hooligans'
	André van der Louw kopstuk in de Kuip
	Trainer beëindigt loopbaan in Helmond Frans Körver komt tot rust door hans straus
	Effect
	Fortuna in beroep tegen straf Liesdek
	Vatanen en Orioli zitten op rozen
	'The Beast' in Londen
	Abebe Mekonnen in marathon van Rotterdam
	Smoke Eaters naar Utrecht
	Topveld voor Van Bellencup
	Id-tips:
	Hollands stapt op
	sport kort
	Top smal
	listiger
	SKIËN sport in cijfers
	AUTO/MOTORSPORT
	sport Uitslag niet bepalend voor WK-selectie
	Adrie van der Poel pas over paar weken op zijn top 'Wereldkampioenschap het enige dat telt'
	Lowlanders
	trainerscarrousel
	Bram van Es derde op slalom Lowlanders TENNIS
	Afdalingszege Franck Piccard
	Bram van Es
	Tafeltennissers strijden om Limburgse titel
	DSM-toernooi in Satellite-circuit
	oefenvoetbal
	Beltgens en Koch favoriet
	agenda GEWICHTHEFFEN
	WORSTELEN
	VOLLEYBAL
	SOFTBAL
	Leny Lelkens: 'Als je eenmaal stopt is alles voorbij' Aan de wieg van hockey in Heerlen
	sport SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK Sittardia-speler Consten: 'Ook Tachos moeten we kunnen pakken' Kerkradenaar in heksenketel
	agenda
	'Je krijgt totaal geen medewerking' Bondsbestuurder laakt inzet clubs Van onze medewerker EDDY BUDE
	Niet eens
	Kopen
	bridge
	schaken met michiel bunnik
	dammen met john van den borst

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111

	illustraties
	Binnenstad Heerlen krijgt nieuw aanzien
	de bezeten bezitter
	panda en de magimixer
	" Op deze plek zal vóór 1 juli de nieuwbouw van het Eijkhagencollege worden gerealiseerd. Foto: frans rade


