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Materiaal met zeer hoge radio-activiteit

Opslag kernafval
bij reactor Jülich

door rob peters

rfoS^STRICHT - Hetöüit"°pnd.erzoekinstituut in hetl^aalL rh vlak bi-> Aken wil be"
der2oekc P̂ J!stof b« ziJn eiêen on"
o|n e!„ ueactor opslaan. Het gaat
borium hoeveelheid uranium 235,»og JZ en■uranium 238 waarvoor
''fieit definitieve opslagoplos-B ls gevonden.

Fe! oeveelheid kernafval heeft nog
En kan nZeer hoge radio-aktiviteit.
*ige vi3- -en onder uiterst zorgvul-
H ,!lfUlgheidvoorschriften in Jü-eu worden opgeslagen.

ken kader van gemaakte afspra-
Vefw°^et terrem van de opslag en

i
ing van kernafval tussen

"iet h en West-Duitsland en
standt °°g op de relatief kleine af-
bUr *ussen kernreactor en Lim-
ïen iHeerlen-Kerkrade-Sittard lig-
-om°P rond 35 kilometer van het
teriß<!'Zoeksinstituut) zijn de minis-
«jüór van VROM en Sociale Zakenste[. Duitse collega in kennis ge-

van het voornemen.

Btükw glsteren zÜn daarom ook
rjerm ein die betrekking hebben op
F Jüv gop het terrein van deKFA
Souv ter mzaSe gelegd bij het

ornement in Maastricht.

druk iq maakt niemand zich erg
gist °Ver de Plannen> zo leek netren. Milieudeskundigen zeg-

gen dat slechts in extreme gevallen
Limburg enig nadeel zal ondervin-
den van het Duitse kernafval.

WISSELEND BEWOLKT
te„ h°gedrukgebied ten wes-
'e'der^ PrankrÜk bepaalt ge-
v'ftci net weer m onze pro-

en matÜ>e westelijke
Se i Voert heldereen vrij dro-
Word cht aan. Wolkenvelden
t>ij>p n afgewisseld door zon-
tu^ Perioden. De tempera-
tje ,j Komt vandaag niet boven
de„ graden, terwijl de komen-

* "acht hetkwik daalt naar 3
Voo den-
treftT actuele informatie be-
"tUn» de hetweer in Limburgu « bellen 06-91122346

VANDAAG:
Ui'°P: 08.40 onder: 17.02*anop: 00.50 onder: 10.56

MORGEN
Uiaa

°P: 08.39 onder: 17.03nop: 02.02 onder: 11.10

Onvoldoende
Volgens de werkgroep gaan de Lim-
burgse gemeenten die wèl een be-
leidsnota hebben opgesteld daar-
mee lang niet ver genoeg: 'Er wordt
onvoldoende geld uitgetrokken
voor het, beleid.' En de inhoud van
de gemeentelijke nota's gaat niet
verder dan 'wat gangbaar is', aldus
de werkgroep.

Een ander geconstateerd knelpunt
is dat de gemeenten de enge gren-
zen die hetrijk heeft aangegeven, te
gemakkelijk accepteren. Volgens
de werkgroep moeten de gemeen-
ten zich hiertegen feller verweren
en zouden ze meer kunnen doen op
het gebied van de voorlichting om-
trent de minima. '

Gemeenten worden gedwongen tot
een strikt individuele benadering
van de problemen, waarmee mini-
ma te maken hebben.

Turkije: visum
verplicht voor
Oostenrijkers

ANKARA - Turkije heeft gisteren
besloten een visum verplicht te stel-
len voor Oostenrijkse staatsburgers
die het land willen bezoeken. De
maatregel is bedoeld als vergelding
voor de beslissing van de Oosten-
rijkse regering om een visumplicht
voor Turkse staatsburgers in te stel-
len.

Oostenryk besloot tot een visum-
plicht voor Turken in de hoop een
halt toe te roepen aan de groeiende
stroom illegale werknemers die
vanuit Turkije via Oostenryk in de
Bondsrepubliek en Zwitserland be-landen.

Evenals de Oostenrijkse maatregel,
die eerder dezeweek werd afgekon-
digd, zal ook de Turkse maatregel in
eerste instantie drie maanden van
kracht blijven.

CAO-overleg minister-bonden afgebroken
Dales: 2,5 procent voor

ambtenaren en niet meer

DEN HAAG - Het eerste CAO-
overleg tussen ambtenarenbon-den en minister Dales (Binnen-
landse Zaken) is zonderresultaatafgebroken. Dales wil de ambte-
naren dit jaar een loonsverho-
ging van 2,5 procent geven engeen cent meer. Dat is voor de
bonden absoluut onaanvaard-
baar. Zy eisen in totaal 5 procent
voor loon en aanvullendezaken,
zoals knelpunten bij onderwys
en politie.
OP 7 februari wordt het overleg
hervat. In de tussentijd zullen de
CNV-bond voor ambtenaren en
trendvolgers CFO, de ABVA-

t

/KABO en het Ambtenarencen-
trum op 5 februari een demon-
stratieve kaderbijeenkomst te
houden in Amsterdam. Zij ho-
pen dat het kabinet de komende
drieweken nogfinanciële ruimte
kan vinden in de eigen begro-
ting.

De demonstratieve bijeenkomst
beschouwen de bonden als een
ondersteuning. „Daarmee willen
we aantonen, dat onze eisen wor-
den gedragen door een zo groot
mogelijke groep van onze le-
den," zei ABVA/KABO-onder-
handelaarCees Vrins.

De bonden hebben de minister
duidelijk gemaakt, dat door de
inkomensachterstand ten op-
zichte van het bedryfsleven de
kwaliteit van de overheidsdien-
sten achteruit is gegaan. „Wil de
overheid weer kunnen concurre-
ren met de arbeidsmarkt dan
moeten ambtenaren in hun ar-
beidsvoorwaarden gelh'k worden
behandeld met de werknemers
in het bedrijfsleven." De bonden
vinden dat een algemene salaris-
maatregel van 2,5 procent het de
overheid weer mogelijk maakt
met het bedryfsleven in de pas te
lopen.

Werkgroep uit in nota kritiek op minimabeleid gemeenten

Meer armoede in Limburg
Van onze verslaggeefster

ROTHEM/MEERSSEN - De
armoede in Limburg neemt al-
maar toe, met name onder
mensen met een uitkering.
Daarnaast is het aantal Lim-
burgse gemeenten dat daad-
werkelijk heeft nagedacht
over een minimabeleid, over
armoede, nog in de minder-
heid.

Die kritiek wordt geuit in de nota
Gemeentelyk Minimabeleid die de
werkgroep Armoede van het Pro-
vinciaal Samenwerkingsverband
Uitkeringsgerechtigden Limburg
(PSUL) aan alle Limburgse ge-
meenteraden heeft aangeboden.
De werkgroep, die bestaat uit verte-
genwoordigers van uitkeringsge-
rechtigdenorganisaties en kerken,
probeert de problematiek van de ar-
moede in Limburg meer zichtbaar
en bespreekbaar te maken en het
verzet tegen deze armoede te orga-
niseren.

Gruweldaden in strijd tussen Azeri's en Armeniërs

Leger mag schieten
in roerige Kaukasus

MOSKOU - Sovjet-militairen in de
Kaukasus mogen het vuur openen
op Armeense en Azerbajdzjaanse
militanten om zichzelf en officiëlewapendepots te verdedigen. Dit
heeft Sovjet-televisie gisteravond
gemeld. Het bevel is uitgevaardigd
na berichten over aanvallen op wa-
pendepots. Tot nu toe hebben de
troepen zich uiterst terughoudend
opgesteld, zo werd tijdens het
avondjournaal gezegd.
„Maar nu detoestanden ondraaglijk
zyn geworden hebben de leiding
van het ministerie van Defensie, het
ministerie van Binnenlandse Zaken
en de KGB (veiligheidsdienst) hun
personeel opdracht gegeven ge-
bruik te maken van hun wapens in
stricte overeenstemming met de mi-
litaire regels en de wet," aldus de te-
levisie.
Indien nodig zal Moskou nog meer
troepen naar de Kaukasus sturen,
om een einde te maken aan burger-

oorlog tussen Armeniërs en Azer-
bajdzjanen, zo zei de woordvoerder
van het ministerie van Buitenlandse
Zaken, Joeri Grimitskich, gisteren.
Hij gaf aan dat de toestand nauwe-
lijks slechter kan zijn. Moskou be-
sloot maandag al 11.000 extra mili-
tairen te sturen en de noodtoestand
af te kondigen in Azerbajdzjan, de
Armeense enclave Nagorno-Kara-
bach en het oosten van Armenië.
Tot nu toe zag het er naar uit dat de
speciale troepen alleen waren inge-
zet om de strijdenden Armeniërs en
Azerbajdzjanen uit elkaar te hou-
den. Het besluit werd genomen na-
dat bij anti-Armeense pogroms de
afgelopen dagen volgens officiële
cijfers 60 mensen zijn vermoord. In
Bakoe waren dinsdagnacht op-
nieuw vier verkoolde lichamen ge-
vonden en elke dag komen weer
gruwelijke verhalen over de po-
groms, onder meer over Armeniërs
die levend in brand werden gesto-

ken. Onder hen was ook een zwan-
gere vrouw. En de pogroms in Ba-
koe en Lenkoran, in het zuiden van
Azerbajdzjan duren volgens Arme-
niërs in Jerevan nog steeds voort.
Ook in andere delen van Azerbajdz-
janen in het oostelijke grensgebied
van Armenië gaan de conflicten
door, waarbij volgens de televisie
opnieuw doden zijn gevallen.
De twee etnische gemeenschappen
hebben zelfverdedigingsbrigades
opgericht, wat de strijd alleen doet
escaleren. Zij maken, behalve van
jachtgeweren,gebruikvan moderne
wapens die vermoedelijk zijn gesto-
len uit militaire depots. In de jong-
ste gevechten is modern materieel
ingezet als machinegeweren, lucht-
doelraketten, pantserwagens en
zelfs helikopters waarvan de her-
kenningstekens waren verwijderd.
De troepen hebben de rust tot nu
toe niet kunnen terugbrengen. De
militairen hebben bovendien grote
problemen het strijdtoneel te berei-
ken. Inwoners van Bakoe, de hoofd-
stad Azerbajdzjan, wierpen gisteren
blokkades op bij het vliegveld om
de militaire pantserwagens tegen te
houden. En ook in andere delen van
de republiek houden militante
Azerbajdzjanen de Sovettroepen te-
gen.

" 'Gorbatsjot; grijp in'
schreeuwden gistermorgen in
Nederland wonende Armeniërs
bij de Sovjet-ambassade inDen
Haag uit protest tegen de ge-
welddadigheden in Azerbajdz-
jan. Volgens de demonstranten
zijn de afgelopen week tiental-
len onschuldige Armeense bur-
gers op beestachtige wijze afge-
slacht.
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Regering BRD:
DDR-burgers

blijven welkom
BONN - De Westduitse regering
heeft DDR-burgers gisteren de ver-
zekering gegeven dat zij nog steeds
welkom zijn in de Bondsrepubliek,
ook al maaktBonn zich zorgen over
hun aantal en de opvangkosten. „De
deuren van West-Duitsland blijven
openstaan," aldus minister van Bin-
nenlandse Zaken, Wolfgang Schaü-
ble.
Hij zei dat in de eerste twee weken
van dit jaarzon 40.000 Oostduitsers
en etnischeDuitsers elders uit Oost-
Europa in de Bondsrepubliek zijn
aangekomen. Over 1989 waren dat
er in totaal ruim 700.000.
Bonn zit erover in dat deze aanhou-
dende exodus zal leiden tot een eco-
nomische crisis en de toch al krappe
arbeids- iingmarkt in de
Bondsrepubliek nog meer onder
druk zal zetten.

(ADVERTENTIE)

het weer

0 Zie verder pagina 19

Grafdelvers in
Luik staken

i^INTERRESTANTEN
31/2 PRIJS

Raadhuisplein 17, Heerlen
|_____J"el. 045-711060

(ADVERTENTIE)

Bij Brilmij tijdelijk:
tweebrillen halen

_^_^_nbetalen!
ra _É1 _| Bk

il legen inlevering van deze bon twee n||LW complete brillen halen en maar één betalenpl
y\ (Geldig t/m 31 januari1990). "De gratis tweede bril is bestemd "In de gratis bril gaan normai' .

vooi dezelfde persoon die ook de blanke glazen in dezelfde sterkte als {
eerste (betaalde) bril gaat dragen. in de eerste (betaalde) bril| «Het montuur van de bril die u wel Wilt u mcci (vanabel, ontspiegeld. |
betaalt mag niet goedkoper zijn dan anti-kras, kleur, enz.) dan geldt| f 100,-. een toeslag.. " Het montuur van de gratis bril komt " Geen andere kortingen te zelfdei .
uit de kollektie monturen met het tijd., rode driehoekje. "Op beide brillen 1 jaargarantie.

\\j Heerlen |__riïlHfllH^l Maastricht
V Beek VlJfaiJMalHaß^ Sittard |

I ' In deGouden Gids vindt u deadressen £ I
fADVERTENTJEJ

fteWuft?Bt<./
Kapé Brunssum, Rumpenerstr. 5
Kapé Geleen, Rijksweg c. 50
Dr Kloon, Kerkrade, Hoofdstr. 44

(ADVERTENTIE)
Kijk vanavond naar 'Ihr Einsatz Bitte'
Duitsland 2, 19.30 uur. ■ _P"^V~t»j'^"V _W
Zie pag. 20 e»

(ADVERTENTIE)

Speklappen wwriff
met of zonder zwoerd mnuui

i^lq 500 gram

799 -|69
A«nbt«atngeng*_g t/mu.20 januari 1990. Zolang de voorraad strekt PnjawijziQinoen Ik^L^M^-^-W^-^-WÏVOOftMhouden. Deversaanbiecttngen zen alleen verknjgbaar in tüteton met eenversaldetmg. I^^LW^Lm LH/

MINI-PRDS&MAXi-KEUS ~^fewatt/~

(ADVERTENTIE)

NEDERLANDSE ARTIESTEN
____^__t#>i' \/_n-si/sirtri♦ -—— "1 uur or)en' c^es vona^'

H# ! I V ' eatfflESEto - JiwWiA .^artK»a_________ 1

" Zie verder pagina 19



Imogen Cooper
soliste bij LSO

MAASTRICHT - De befaamde En-
gelse pianiste Imogen Cooper is
deze week te gast bij het LSO. Sa-
men met ons provinciaal orkest en
onder leiding van Salvador Mas
Conde voert zij Chopins Pianocon-
cert nr. 2 uit. Verder staan op het
programma van dit concert de
ouverture Semiramis van Rossini
en de Derde Symfonie, de Rheini-
sche, van Schumann. Vandaag
wordt dit concert uitgevoerd in het
Cultureel Centrum van Hasselt,
morgen in het Staargebouw van
Maastricht, zaterdag in De Maas-
poort van Venlo en dinsdag in het
Wijngrachttheater van Kerkrade.
Alle concerten beginnen om 20.00
uur.

Tijdens haar hele carrière werd
Imogen Cooper overladen met prij-
zen. In 1967 won zij de Premier Prix
op het Parijs' conservatorium, in
1969 gevolgd door de Mozart Memo-
rial Prize in Londen. Zij heeft diver-
se plaatopnamen op haar naam
staan, o.a. met Alfred Brendel in
Mozarts dubbelconcert. In de film
Amadeus was zij te beluisteren in
Mozarts pianoconcert KV 466.

verder inMAASTRICHT - In de Toneelacademie,
Lenculenstraat 33 te Maastricht is vrijdag
deLFA-theaterproduktie 'De Bokken.jdeis'
van Tone Bulin te zien. De voorstelling be-
gint om 20.00 uur
In de Maastrichtse Vrije School geeft het
muziekgezelschap Bob, Frank en Zussen
zondag een noenconcert. Als tegenhanger
van de in zwang zijnde authentieke inter-
pretaties van oude muziek wordt op een
vlotte, eigentijdse manier muziek uit Mid-
deleeuwen en Renaissance uitgevoerd.
Aanvang 12.00 uur.

Het Asko-ensemble onder leiding van Jur
jen Hem pel is een van de meest gerenom
meerde ensembles op het gebied van de he-
dendaagse kamermuziek in Nederland.
Zondag 21 januari om 15.30uur voertdit en-
semble werken uit van Morton Feldman en
Elliott Carter op het Intropodium,St. Maar-
tenspoort 2 te Maastricht.
In het Loss Theater, Achter de Barakken
31a, speelt Thea Fleuren aanstaande zater-
dag 'Vreselijk verlangen', een humoristi-
schesolovoorstelling met teksten van Doro-
thy Parker, waarin vier vrouwen worstelen
met hun verhouding tot de man. Aanvang
20.30 uur.

De gitarist Brian Bromberg besluit zijn
tournee samen met Emiel van Egdom
maandag 22 januari met een concert in de
muziekschool van Maastricht. Voorafreser-
veren is mogelijk via de muziekschol
043-293141.

In Collegezaal Nieuwenhof van de Rijks-
universiteit Limburg zal dinsdag 23 januari
om 20.00 uur Drs. R. van Erkelens spreken
over leven, werk en opvattingen van de
dichter Georg Trakl.

HEERLEN - In de reeks Signe-lezingen
over literatuur, wordt komende zondag de
derde lezing gehouden in Galerie Signe.
Akerstraat 82a te Heerlen. Deze keer wordt
aandacht besteed aan Rainer Maria Rilke
(1875-1926), en wel speciaal aan de bundel
Neue Gedichten. De lezing begint om 12.00
uur.

SITTARD - In het kerkje van de Ned. Her-
vormde Gemeente te Sittard concerteert
morgen het Cuprum Quintet. Het ensemble,
gevormd door vijf onlangs aan het Maas-

trichts Conservatorium afgestudeerde ko-
perblazers, speelt werk van o.a. Scheidt,
Bach, Brahms, Koetsier en Joplin. Aanvang
20.00 uur.

In theater Sirkel vindt zaterdag een opwin-
dende avond voor mannen en vrouwen
plaats. De enige mannelijke buikdanser,
een Sittardse bodypainter en de live-band
Boulevard zorgen deze avond die om 22.00
uur begint voor een gevarieerd erotisch pro-
gramma n.a.v. het 100-jarig bestaan van de
Moulin Rouge.

ledere zondagmiddag zal Sirkel voor kinde-
ren vanaf vier jaar theateractiviteiten orga-
niseren. Vertelmiddagen, improvisaties,
sprookjes, zang, verhalen en het feuilleton
zullen dan aan bod komen. Komende zon-
dag om 15.00 uur staat Kindertheater
'Speelgoed' in Sirkel garant voor de voor-
stelling 'De tranen knallen uit mijn kop.

GELEEN - Haiold Pinters 'Een beetje pijn'
wordt maandag 22/1 gespeeld door toneel-
groep 'Tong' uit Geleen. Plaats van hande-
ling is het Hubertushuis in te Oud-Geleen.
Onder regie van Jos Jonkeis spelen Ger
Schoenmakers. Max de Bruin en Wim
Schutgens. Aanvang 20.30 uur.

Op advies van eigen beoordelingscommissie

Toestemming LBM voor
bondsconcours in MECC

door jos frusch
MAASTRICHT - De Limburgse Bond van Muziekgezelschap-
pen (LBM) heeft gisteren harmonie Wilhelmina uit Wolder offi-
cieel toestemming gegeven in het groot auditorium van het
MECC op 28 oktober van dit jaar een bondsconcours te organi-
seren. De muziekbond nam deze beslissing op advies van diri-
gent Harrie Wolters, lid van de LBM-commissie, dieaccommo-
daties op hun 'concourswaardigheid' test.

Wolters was eind vorige week in het
MECC aanwezig bij een proef van
de harmonie uit Wolder, waarbij
werd nagegaan of de akoestiek in de

grotezaal met eenvoudige middelen
kan worden verbeterd. Zoals be-
kend is het groot auditorium akoes-
tisch 'kurkdroog' en zonder aanpas-
singen volstrekt onbruikbaar voor
muziekuitvoeringen. Omdat er toch
aanvragen voor concerten bij het
MECC bleven binnenstromen, heeft
de directie afgelopen dagen enkele
experimenten laten uitvoeren,
waarbij gebruik werd gemaakt van
de klankkamer van de Heerlense
Stadsschouwburg. Dit mede in ver-
band met de feestelijkheden rond
het koperen jubileum van gouver-
neur J. Kremers, die in dezelfdezaal
worden gehouden.

„Toen wij hoorden dat er met' die
klanljkamer werd geëxperimen-
teerd, hebben wij zelf ook een proef
genomen", aldus voorzitter L. Bas-
tiaens van harmonie Wilhelmina.
„Onze harmonie heeft vorige week
in het MECC gerepeteerd en er de
beoordelingscommissie van de
bond bijgehaald. De klankkamer
blijkt een aanzienlijke verbetering.
Boven in de zaal is de akoestiek uit-
stekend, beneden iets minder." Dat
laatste wordt bevestigd door voor-
zitter Theo Rongen van de LBM:
„De bevindingen van de commissie
(lees-Harrie Wolters, JF) waren van
dien aard dat we hebben besloten
met het MECC door te gaan. Wat be-
treft het oplopende gedeelte van de
zaal is de akoestiek vergelijkbaar
met de Oranjerie in Roermond en
daar worden zoals bekend ook
bondsconcoursen gehouden."

De bevindingen van het LBM-com-

missielid stroken niet helemaal met
de opvatting van ing. Peutz van het
gelijknamig akoestisch adviesbu-
reau in Nijmegen, een autoriteit in
Nederland op het gebied van het
bouwen van akoestisch goede con-
certzalen. „Er is meervoor nodig om
het MECC beter geschikt te maken
voor muziekuitvoeringen. Niet al-
leen moet je de musici op het po-
dium een geschikte omgeving ge-
ven, ook in de zaal zullen voorzie-
ningen moeten worden aange-
bracht. Een behoorlijk compromis
is mogelijk onder voorwaarde dat er
voldoende geld is." En dat wil het
MECC zo weinig mogelijk uitgeven.
„Als er met een redelijke en over-
zienbare investering een aanzienlij-
ke kwaliteitsverbetering kan wor-
den gerealiseerd, dan zullen wij niet
nalaten dat te doen", aldus woord-
voerder Loek Hustinx van het
MECC. „Wij zullen ons daarbij laten
leiden door de opvattingen van de
mensen, die van de zaal gebruik
gaan maken. Als zij zeggen: dit is
voor ons acceptabel, dan is het ook
voor ons acceptabel. Wij willen niet
roomser zijn dan de Paus. En wat de
opvattingen van Peutz betreft:
blijkbaar liggen zijn belangen an-
ders dan die van de musici."

Verder benadrukt Hustinx dat het
MECC een praathuis is en dat men
er niet aan denkt om zodanige ge-
luidsaanpassingen door te voeren,
dat het MECC een concertzaal
wordt. „Daar hebben wij helemaal
het geld niet voor", aldus Hustinx.

„Wel zullen wij niet nalaten de
akoestiek in de zaal metrelatief een-
voudige en betaalbare middelen te
verbeteren. Een eventuele samen-
werking met de Heerlense schouw-
burg, om de klankkamer te huren,
sluiten wij daarbij niet uit."

# Scène uit de LFA-toneelproduktie De bokkerijders.

recept
Capueijnerschotel
met rookworst
Benodigdheden voor 4 personen:
1 flinke Gelderse rookworst, 1 li-
terblik capucijners, 100 g katen-
spek, 2 el gesnipperde ui, 1 el ge-
snipperde ui, 4 augurken, klontje
boter en peper uit de molen.
Wel de rookworst in water tegen
dekook aan.

Snijd het katenspek in kleine
blokjes en doe het samen met bo-
ter en twee eetlepels ui in de koe-
kepan.
Fruit alles goudgeel.

Laat de capucijners goed uitlek-
ken.
Snijd de augurken in blokjes.
Snij de rookworst in ringen met
een diktevan ± 1 cm.

Voeg al deze ingrediënten bij de
rest in de pan, 'dus ook de reste-
rende rauwe uitjes, versgemalen
peper uit de molen.

Warm het gerecht goed door.
TIP: Serveer hierbij een kaas-
aardappelpuree, die momenteel
kant-en-klaar te koop is.

hub meijer

kunst

Meer dan honderd deelnemers verwacht

Symposium in Maastricht
over muziek en revalidatie

MAASTRICHT - Hoe kan mu-
ziekbeoefening een weldadige
bijdrage betekenen bij het revali-
deren van lichamelijk gehandi-
capten; hoe kunnen de proble-
men overwonnen die oudere
mensen hebben bij muziekbeoe-
fening; hoe kunnen muziekin-
strumenten aangepast worden
aan de specifieke behoeften van
deze doelgroepen? Deze en ande-
re onderwerpen staan komende
zaterdag centraal tijdens een
symposium in de aula van het
Maastrichtse Conservatorium.

De organisatie ligt bij de oplei-
ding Orthopedagogisch Muziek-
beoefenaar, een studievariant
aan de Rijkshogeschool Maas-

tricht, ondergebracht in het ge-
bouw van de HBO-J aan het The-
resiaplein 20 in Maastricht.

Coördinator van deze opleiding
is Han Berghs, die tevens het
symposium heeft voorbereid. Er

worden meer dan honderd be-
langstellenden verwacht. Drie
sprekers zullen in de voormid-
dag aan het woord komen. Dat is
op deeerste plaats prof.dr.F. Wil-
son van de University San Fran-
cisco in Californië, over het on-

derwerp 'Problemen bij de oude-
re mens bij muziekbeoefening'.

Vervolgens spreekt prof.dr.
E.Westphal van de Universiteit
in Oldenburg (Duitsland) over
'beweging, muziek en lichame-

lijk gehandicapt zijn. De derde
spreker is mevrouw A. Reinouts
van Haga, muziektherapeute aan
een Mytylschool in Utrecht; zij
zal voorbeelden geven uit de
praktijk van aangepaste muziek-
beoefening.

In de tweede helft van het sym-
posium wordt gelegenheid gebo-
den deel te nemen aan work-
shops. Er zullen dan ook demon-
straties worden gegeven. Daar-
aan zal onder andere medewer-
king worden verleend door het
revalidatie Informatie Centrum
van de Lucaskliniek Hoensbroek
en door de Stichting werkgroep
aangepaste muziekinstrumenten
in Enschede. in de theaters

HEERLEN:- za. 20/1: Het jazzdansgezelschap Colors
Amsterdam Danee Theatre brengt: 'Am-
sterdam from dawn till dusk'.
" za. 20/1: (Kleine zaal) Sweat Producties
met 'Het ware Westen', toneelstuk van Sam
Shephard. (20.30 uur)
- zo. 21/1: Concert met het blaaskwintet Fïa-
ti. Op het programma staan werken van Mo-
zart en Brahms. (12.00 uur)

- zo. 21/1: Limburgs Jeugdtoneel (14.30 uur)
- zo. 21/1: Pianorecital door Enrico Pace met
werken van Schubert en Schumann.- wo. 24/1: Koninklijk Ballet van Vlaanderen
brengt de musical 'Chicago'.

KERKRADE:- do. 18/1: Karin Bloemen in haar nieuwste
show 'Een bosje bloemen.
- za. 20/1: 'Wien bleibtWien' met het Johann
Strauss Orkest olv André Rieu.- zo. 21/1: Jaap Aap Jeugdshow met Tonny
Wilson en Peter Grooney.
- di. 23/1: Limburgs Symphonie Orkest olv
Salvador Mas Conde met soliste Imogen
Cooper, piano in Chopins Tweede Piano-
concert.

MAASTRICHT:- do.lB/1: 'Wien bleibt Wien' met het Johann
Strauss Orkest olv André Rieu.
- vr. 19/1 en za 20/1: Jaap Mulder in het
avondvullend theaterprogramma 'Groene
vingers' (theatercafé, 23.00 uur).- vr. 19/1: Josine van Dalsurn en Paul Rött-
ger in 'Huwelijkspel' van Albee.
- za. 20/1: Karin Bloemen en haar gezelschap
in: 'Bosje bloemen.- di. 23/1: 'Noorderkwartier' met Mare van
Warmerdam,Aat Ceelen en Ton Schippers.
- wo. 24/1: Lunchconcert gegeven door Nan-
cy Braithwaite, klarinet en Jan Gruithuy-
zen, piano, (redoutezaal, 12.30 uur)
- wo. 24/1: Liesbeth List in het nieuwe veel-
zijdige soloprogramma 'List nu.
SITTARD:
vr. 19/1: Karin Bloemen en haar gezelschap
in: 'Bosje Bloemen.
za. 20/1: 'Zondagskinderen', een blijspel
met o.a. John Kraaykamp.- di. 23/1: 'Fiesta Flamenca', een flamenca-
avond geïnspireerd door sterdanser en cho-
reograaf Curro Velez.- wo. 24/1: 'Ding Dong...doe jij even open',
een vrolijke voorstelling voor en met kinde-
ren.

ROERMOND- do. 18/1: Cinderella, balletsprookje door

het Scalpino Ballet.
- vr. 19/1 en za. 20/1: Bonte (carnaval» 13
den (20.11 uur). 4- zo. 21/1: Concert met medewerking
Harmonie Crescendo Beegden, Har"? jj
de Vriendenkrans Heel en Fanfare 3'
sephPey. (19.00 uur).
- ma. 22/1: The beggar's Opera door W «
Company Londen. Voorstelling in "gelse taal. J- di. 23/1: Tine Ruysschaert herdenkt'
Paul Boon.- wo. 24/1: Kadett No 4711, nieuw pr°*
ma van Hans Liberg.

tTenzij anders aangegeven beginne"
voorstellingen om 20.00 uur.

" Enrico Pace, de winll^van het Liszt Concours 1".
zondag op de nieuwe vle"
van Heerlen.

'Boog' van Bob
Heppenerop radi

HEERLEN - Het Radio V
gramma Musica Nova (vanaf 'uur) is morgenavond (vanaf '1
uur) geheel gewijd aan de in "^wonende componist Robert C
Heppener. Dit naar aanleiding V
zijn compositie Boog, die hetf
ninklijk Concertgebouw Orkest
der leiding van Ricardo ChaOT,
19 oktober jl. in première bfl'
Naast een gesprek met de coi*
nist, wordt zowel dit orkestwei*
ook het a cappella koor*
Nachklange ten' gehore gebrac»'

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 blaasinstrument; 6 familielid; 7
afnemend getijde; 9 voorzetsel; 10 Europese
havenstad; 15 fijngemalen schelpen; 16 voor-
gebergte in zee; 17 senior (afk.); 18 symbool
van nikkel; 19 hulpmiddel bij het lopen; 21 or-
gaan; 23 paard dat in de telgang loopt; 25
hoewel; 26 muzieknoot; 27 bloeiwijze; 29 in-
sekt.

Verticaal: 1 klein persoon; 2 muzieknO°'r
drietenige struisvogel; 4 muzieknoot; "> $
thaak voor boeken; 8 deel v.e. dynamo;.* j<
paald onderricht; 11 deel van Oostenrijk-|
sportevenement (afk.); 13 godsdienst t3^14 in hoge mate; 19 aanhoudend; 20 Jwgram (afk.); 21 met name (afk); 22 s»%
Duitsland; 24 rijstbrandewijn; 27 ten be<"
van; 28 muzieknoot.

Oplossing van gisteren
1 barometer; 2 recensent; 3 menage*
treurspel; 5 ratteklem
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Rendementen
ren* h °u k de onderhandelaar na-
AJ o ond voor hoger personeel,
re'nd jervan de'Unie BLHP, de
takkamenten in de meeste bedrijfs-
nioet Waarvoor de nieuwe CAO
Mld gelden 'gewoon goed' noemt,
niet t erkgevers-voorman Vonk
225 der gaan dan een bod van
li'ge p.r°cent per 1 april, een eenma-
b|r "ltkering van 1 procent in okto-
een n Pas op 1 januarivolgend jaar

structurele verhoging van 0,75

procent. De Industriebond FNV en
de Unie eisen 4 procent, de CNV-
bond wil 3 procent en meer aanvul-
lende maatregelen op het gebied
van scholing en werkgelegenheid
dan de andere bonden.
Volgens de bonden komt het aan-
bod van de werkgevers neer op 2,68
procent op jaarbasis. Met nog een
salarisverhoging volgend jaarblijkt
dat ook over de looptijd van het col-
lectieve contract de meningen nog
verdeeld zijn. Waar de bonden een
eenjarige CAO willen om de ontwik-
keling van de inflatie af te wachten,
zijn de werkgevers inmiddels wel
opgeschoven van een looptijd van
18 naar 15 maanden.

'Beunhazerij'
Ook onderhandelaar Vonk namens
de werkgevers in de twaalf bran-
ches (onder meer loodgieters, gara-
gehouders van de Bovag, edelsme-
den, metaalbewerking) erkende dat
de standpunten te ver uiteen liggen
om een nieuwe CAO in het vooruit-
zicht tekunnen stellen. Zijn belang-
rijkste argument om de lonen zo
weinig te laten stijgen, is dat hogere
lonen 'de beunhazerij stimuleren.

Vandaag wordt er verder gepraat
tussen de Industriebonden en de
werkgevers in de metaal-industrie
(vroeger grootmetaal geheten) over
een CAO voor ongeveer 200.000
werknemers.

Sovjettroepen weg uit
gebied Stille Oceaan

U^NILA/BANGKOK - De Sovjet-
ten ls. °egonnen haar strijdkrach-
eer,Ven, ln het bijzonder haar marine-
Ie On en-in het gebied van de Stil-
et ,eaan terug te trekken. Dit heeft
de pd-van de Sovjet-ambassade in
gez 'bppijnse hoofdstad gisteren
gp„ gd- Aleksandr Lossioukov gafseen nadere details.

mee Sovjetunie is begonnen met
kracht 6 .reducties van haar strijd-
het u in Europa, in Azië en in
Waar d van de Stille Oceaan,
Sov °.nder de activiteiten van de
tweed| loot in de Pacific," aldus de

man van de ambassade in
groot "^ hopen dat de andere

lrnachten ons voorbeeld zullen

volgen," aldus Lossioukov in een
verwijzingnaar de twee reusachtige
Amerikaanse bases in de Filippij-
nen. In kringen bij de Amerikaanse
inlichtingendienst is vernomen dat
Moskou haar troepensterkte in de
vroegere Amerikaanse marinebasis
in Cam Ranh Bay in Vietnam heeft
verminderd. „Wij beschikken over
betrouwbare informatie dat een
squadron MiG-gevechtsvliegtuigen
en enkele onderzeeboten zijn terug-
getrokken uit Carcu Ranh," aldus
een niet met name genoemde func-
tionaris van de militaire inlichtin-
gendienst. „Wij weten echter niet of
deze trend zich zal voortzetten of
dat het gaat om een tijdelijke maat-
regel."

In ruil voor 'wettelijke garanties'
DrugsmafiaColombia

bereid tot overgave
tfru? ~ De Colombiaanse
ren afia heeft de regering giste-
Pm t

aangeboden vrede te sluiten.
is u *j Dewijzen dat het haar serieus
a atl Roofde ze een einde te maken
vatl

et vermoorden en ontvoeren
ters Pr°niinente figuren zoals rech-
var. en Journalisten, en de export
rje ,Cocaïne te stoppen. Ook willen
WaDrugSDaronnen afstand doen van
rjr^ ens' explosieven, vliegveldjes,

k°ratoria en dergelijke
teliik eer we constitutionele en wet-
ver, , garanties krijgen', aldus een
(Uiti ng van de 'Extraditables'
lan"e.verbaren), zoals de twaalf be-
noe e drugshandelaren zich

De verklaring werdvoor de radio in
Medellin - Colombia's drugsstad
nummer één- voorgelezen door een
vrouw die naar haar zeggen pas is
vrijgelaten door de terreurgroepe-
ring. Het voorstel is een reactie op
een 'verklaring tegen het geweld'
waarin de rooms-katholieke kerk en
devoorzitters van drie politieke par-
tijen, waaronder de regerende libe-
rale partij, maandag de drugsmafia
opriepen de handel in cocaïne te
stoppen en de door haar ontvoerde
mensen vrij te laten. De drugshan-
delaren zouden daarmee clementie
kunnen afdwingen.
De 'Extraditables' verklaarden de
regering op 24 augustus de 'totale
oorlog', een paar dagen nadat presi-
dent Virgilio Barco een groot-
scheeps offensief tegen de drugs-
handel aankondigde. Sindsdien zijn
zon 200 bomaanslagen gepleegd,
onder andere op een Colombiaans
vliegtuig, en zijn 193 mensen ge-
dood. Welke 'constitutionele en
wettelijke garanties' de 'Extradita-
bles' willen, werd niet duidelijk ge-
maakt in de verklaring.

Proces tegen
topmedewerkers

van Ceausescu
te m ;^EST- Vier vroegere naas-
rrw dewerkers van wijlen Roe-
bjn nse dictator Ceausescu zullen
Schu?H- ■ terechtstaan op be-
aan ging van medeplichtigheid
mee moord' zo heeft de Roe-
Gh„nse procureur-generaal,
0p orghe Robu, gisteren verklaard
gee e radio. Hij noemde evenwel
pr0c datum voor het begin van het

Iph e vier gaat het om de vroegere
B 0 van het politbureau Emil
cri lon Dinca, Tudor Postelnicu
rj'aal anea Manescu. Bobu was spe-
SeSc. de vertrouwensman van Ceau-
listp ' P°stelnicu de vroegere mi-
Wij, Binnenlandse Zaken, ter-
presid anescu fungeerde als vice-

Olieramp treft
Madeira-eiland

LISSABON - De hele noordelij-
ke kust van het eiland Porto San-
to van de tot Portugal behorende
eilandengroep Madeira in de At-
lantische Oceaan zag gisteren
zwart van ruwe olie nadat dins-
dag voor de kust van de archipel
een 20 kilometer lange en op een
aantal plaatsen 40 centimeter
dikke laag olie was waargeno-
men.
Er spoelden van olie druipende
zeevogels en -schildpadden aan.
Met bulldozers en emmers werd
de olie inkuilen geschept bij ont-

breken van een directe andere
oplossing. De ontziltingsinstalla-
tievoor zeewater is gesloten. Het
eiland Madeira bleefzelfnog bui-
ten schot en of olie zal kunnen
aanspoelen op het eiland Ilhas
Desertas bleef onzeker. Op dit
onbewoonde eiland komen de
laatste in vrijheid levende zee-

leeuwen in Europa voor.
Waar de olie vandaan komt is
nog niet bekend. De Spaanse
tanker Aragon verloor ruim twee
weken geleden in de omgeving
van Madeira tijdens zwaar weer
naar schatting 25.000 ton ruwe
olie. Mogelijk is de vervuiling
van dit ongeluk afkomstig, hoe-
wel deskundigen zeggen dat de
olie er in dat geval niet meer zo
zwart zou uitzien, maar door op-
name van zeewater een schui-
mend-geel voorkomen zou moe-
ten hebben.

" Bewoners van Porto Santo slepen emmers vol olie naar inderhaast gegraven kuilen in
afwachting van een betere manier om de ramp te bestrijden.

Kosten medische hulp driejaar bevroren

Ziekenhuizen achter
specialistenakkoord

UTRECHT - De ledenvergadering
van de sectie ziekenhuizen van de
Nationale Ziekenhuisraad (NZR)
heeft gisterochtend het in het 'vijf
partijenoverleg' bereikte akkoord
over de specialisteninkomens
goedgekeurd. Op de vergadering
waren negentig ziekenhuizen ver-
tegenwoordigd. Een grote meer-
derheid stemde in met het ak-
koord. Dat heeft een woordvoerder
van de NZR na afloop meegedeeld.

De afgelopen dagen heeft de sectie
ziekenhuizen vier ledenvergade-
ringen in het land gehouden om de
meningen te peilen.

Op 11 december vorig jaar sloten
de onderhandelingsdelegaties van
de partijen (ziektekostenverzeke-
raars, ziekenfondsen, specialisten
en ziekenhuizen) een overeen-
komst over de medisch specialisti-
sche hulp en de tarieven daarvoor.
Inmiddels zijn alle partijen ak-
koord met de overeenkomst, be-
halve de specialisten zelf. Die be-
slissen vandaag op een besloten le-
denraadvergadering. Daarna moet

het kabinet het akkoord nog goed-
keuren.

Het akkoord voorziet onder meer
in het gedurende drie jaar bevrie-
zen van de kosten voor specialisti-
sche hulp, herstructurering van de
tarieven en het verkleinen van de
inkomensverschillen tussen de di-
verse specialismen.
De Commissie Overeenkomsten
van de Ziekenfondsraad heeft gis-
teren unaniem besloten het resul-
taat van het overleg over de specia-
lisjteninkomens positief te beoor-
delen. Uitvloeisel van het akkoord
zijn vier modelovereenkomsten.
Als de Ziekenfondsraad deze over-
eenkomsten in zijn vergadering
volgende week goedkeurt, is het
'normale verkeer' tussen de partij-
en weer hersteld.

Ziekenfondspatiënten hoeven dan
niet langer hun nota's eerst bij het
fonds te declareren om ze daarna
rechtstreeks aan de specialist te be-
talen, een situatie die al sinds 1987
bestaat toen de overeenkomsten
waren opgezegd. Het goedkeuren

van modelovereenkomsten in de
gezondheidszorg behoort tot de
wettelijke taken van de Zieken-
fondsraad.

binnen/buitenland

Na mislukken CAO-onderhandelingen

Acties dreigen in
metaalnijverheid

Van onze redactie economie

hert m^ ~~ r omen vrijwel zeker acties in de metaalnijver-
Eev V*er on^ernandelingsronden zijn delegaties van werk-
fj *?rs en werknemers elkaar nog lang niet ver genoeg gena-
jWü om een CAO voor 1990 te kunnen verwachten. De 28.000einere bedrijven in twaalfverschillende sectoren bieden hun

rKnemers een loonsverhoging van ongeveer 2,7 procent.
gen 1S net iets meer dan de voorspelde inflatie," aldus Ties Ha-
(jg^^ens de Industriebond FNV. Naast een grote verschei-
ble/ . aan wensen waarover de meningen verdeeld zijn ge-
Co

Ven> is het tweede belangrijke breekpunt het uitblijven van
crete plannen voor nieuwe werkgelegenheid.

tal^bul"? ziJn gisteren al een aan-
stp,, actles gehouden ter onder-
bond mg Van het standpunt van de
on Vw11" ook vandaag staan actiesprogramma.
nip,, onderhandelingen voor eeneuwe CAO voor 260.000 werkne-
de \t?J Jn glsteren aan het eind van
Wk dag afgebroken. De Indus-
ovph den van FNV en CNV gaan
de m

g6n met de achterban over
°nrjpnier waarop de werkgevers
De f druk gezet kunnen worden.
CNv ? tne" en Voedingsbond
k e \ <\eft vandaag al een landelij-
FNv k dag georganiseerd. De
niet d i

praat volgende week
maa kaderleden in de bedrijven,
Plan^Volg,ens Hagen liggen de actie-hof enalklaar" Vorig Jaar is het de
drüf ?n, ln de sterk versnipperde be-
lijUptak wel gelukt om een behoor-
re n aruk °P de ketel te organise-

Onderzoekster: zwangerschap beschermt ook

'Pil halveert kans op
reuma- aandoening'

Van onze correspondent

LEIDEN - Vrouwen die de pil
hebben geslikt, hebben ruim
vijftig procent minder kans op
reuma dan vrouwen die het anti-
conceptiemiddel nooit hebben
gebruikt. Wat precies de oorzaak
daarvan is, is niet bekend. Maar
de mogelijkheid wordt niet uit-
gesloten dat- de pil iets in het af-
weersysteem verandert, waar-
door de kans opreuma wordt ge-
halveerd. Dat constateert de
Leidse onderzoeker Mieke Hazes
in haar proefschrift 'Conception,
contraception and reumatoid
arthritis' waarop zij vandaag pro-
moveert. Mevrouw Hazes ont-
dekte dat het sterkst bescher-
mende effect werd 'gezien bij
vrouwen bij wie reuma in de fa-

milie voorkwam
De pil heeft echter geen genezen-
de werking. Na een of meer
zwangerschappen neemt de kans
op reuma eveneens met de helft
af. Of roken en het drinken van
alcohol invloed op reuma heb-
ben weet Mieke Hazes niet. Bij
toeval kwam zij er achter dat de
reuma-patiëntes die aan haar on-
derzoek meewerkten, in elk ge-

val minder rookten en dronken.
Welke betekenis daaraan moet
worden toegekend is nog ondui-
delijk, zegt ze, en moet verder
worden onderzocht.

Van een beschermende werking
van de pil is al sprake als die,
slechtskorte tijd is geslikt. Of dat
nu een oftien jaarwas, het maak-
te niets uit, zegt Mieke Hazes.

Liberianen
op de vlucht
voor geweld

ABIDJAN - Meer dan 30.000 Libe-
rianen, voor het merendeel vrou-
wen en jonge kinderen, zijn naar
Ivoorkust gevlucht uit angst voor
de voortdurende gevechten in het
noorden van Liberia tussen het le-
ger en tegenstanders van de rege-
ring van president Samuel Doe.
Dat is gisteren vernomen in welin-
gelichtekringen in Abidjan.

In het Ivoriaanse departement Da-
nané zijn 24.500 vluchtelingen aan-
gekomen en in de regio Toulépou
nog eens 3.411. Zon zestig procent
van hen zijn kleine kinderen. Elke
dag komen er tientallen Liberianen
in Ivoorkust aan omdat er in het
graafschap Nimba nog steeds he-
vig gevochten wordt.
De Liberiaanse autoriteiten willen
de berichten over de voortdurende
strijd niet bevestigen. Inmiddels
zijn meer dan 200 mensen gedood
bij de bloedige onlusten in Nimba,
die eind december begonnen.
Goed geïnformeerde bronnen in
Abidjan sluiten niet uit dat het aan-
tal doden nog veel hoger ligt.

Inkomenssteun
akkerbouwers

LUNTEREN - Minister Braks van
Landbouw, Natuurbeheer en Vis-
serij gaat een regeling voor directe
inkomenssteun aan akkerbouwers
invoeren. Het gaat om een tijdelij-
ke, aflopende regeling met een
looptijd van vijf jaar. De bewinds-
man heeft dit gisteren aangekon-
digd tijdens de akkerbouwconfe-
rentie van de Christelijke Boeren-
en Tuindersbond in Lunteren.
De regeling is bedoeld voor akker-
bouwers met een bedrijf dat toe-
komst biedt. Braks wil daarmee
voorkomen dat de gegeven inko-
menssteun structuurverbetering in
de akkerbouw in de weg staat. „In-
komenssteun zal niet. moeten lei-
den tot uitstel van de beslissing om
een niet-perspectiefbiedend be-
drijf te beëindigen," aldus de be-
windsman. Zijn ministerie werkt
nu aan de uitwerking van de rege-
ling. Nog niet bekend is hoeveel in-
komenssteun de akkerbouwers
maximaal kunnen krijgen.

Een van de redenen om de steun te
verlenen is volgens de minister de
afwachtende wereldmarkt waar-
door de prijzen achterblijven.

Beeld Stalin
verwijderd
in Mongolië

PEKING - De communistische
autoriteiten in Mongolië zijn door
de knieën gegaan voor de aanhou-
dende druk van de bevolking en
hebben een van de twee veraf-
schuwde beelden van Stalin in
Ulan Bator verwijderd. Dit is giste-
ren vernomen van inwoners in de
hoofdstad.

Het standbeeld bevond zich voor
het gebouw van de legerofficieren
in het oosten van de stad. Het ande-
re beeld staat nog altijd voor de
openbare bibliotheek. Voor vele
Mongolen, hun land ingeklemd
tussen de communistische reuzen
China en de Sovjetunie, waren de
beelden van Stalin een herinnering
aan de tijd van repressie en zuive-
ringen onder hun eigen dictator
Choybalsan, een bondgenoot van
de Sovjetleider. „Het verwijderen
van het standbeeld is symbolisch.
Het zal mensen gelukkkig maken,"
aldus een inwoner van Ulan Bator.

Terug
De cellist Matislav Rostropo-
vitsj en zijn vrouw, de zangeres
Galina Visjnevskaja, die al
ruim 15 jaar als balling in de
Verenigde Staten leven, mogen
zich sinds dinsdag weer Sovjet-
staatsburger noemen. Het be-
roemde echtpaar krijgt ook alle
eervolle onderscheidingen te-
rug die het zijn afgenomen in
het Brezjnjev-tijdperk.

Giftig
De schoonmaakmiddelen Bak-
ta Steril en Hytox Quat moeten
worden verboden als reini-
gingsmiddel voor koffie-auto-
maten in bedrijven en op kan-
toren. Zij bevatten didecyldi-
methyl-ammoniumchloride.
Dat is - onverdund - zeer giftig.
Dat schrijft de Socialistiese
Partij (SP) uit Rotterdam aan
de hoofdinspectie gezond-
heidsbescherming van WVC.
Het milieu-alarmteam van deze
buitenparlementaire politieke
partij had een klacht ontvangen
van personeel van een automa-
tenfirma over veelvuldig géj
bruik van agressieve reini-
gingsmiddelen. Een woord-
voerster van het ministerie van
WVC zei dat de gewraakte rei-
nigingsmiddelen niet worden
verboden. Zij vallen wel onder
de Bestrijdingsmiddelenwet
maar zijn door de Warenwet
toegelaten voor gebruik in de
levensmiddelensector.

punt uit
Overleden

Een 45-jarige inwoner van Arn-
hem is gisterochtend dood in
een cel van het Arnhemse poli-
tiebureau aangetroffen. Hij was
zon acht uur eerder wegens
openbare dronkenschap opge-
pakt en naar het bureau ge-
bracht.

Alcohol
Automobilisten in Noord-Bra-,
bant laten massaal weten dat ze
alcoholvrij rijden. Dat mag al-
thans worden afgeleid uit de
stormloop op' de kleefplaatjes
met het opschrift 'Ik rij alcohol-
vrij' die in het kader van een an-
ti-alcohol campagne worden
verspreid door het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid
Brabant. Inmiddels heeft het
Regionaal Orgaan 60.000 extra
kleefplaatjes besteld. Dat bete-
kent dat er in totaal al 210.000
stickers zijn verspreid.

Onderzoek
De Haagse politie onderzoekt
ofer verband is tussen de bom-
aanslagen op Spaanse doelen in
Den Haag en bedrijven dieeco-
nomische contacten hebben in
Baskenland. De belangstelling
van de politie gaat onder meer
uit naar de contacten van het
zuivelbedrijf CCFriesland, dat
in 1988 heeft geprobeerd een
zuivelbedrijf in Navarra over te
nemen. Naar verluidt zou de
overname onder druk van de
ETA zijn afgeblazen.

Noriega
Zwitserland zal gegevens over
bankrekeningen die verband
houden met de vroegere Pana-
mese sterke man Manual Anto-
nio Noriega verstrekken om
Washington te helpen zijn be-
schuldigingen van handel in
drugs aan het adres van Norie-
ga hard te maken.

Gedood
Een ontvoerdersbende van vier
man uit Calabrië is in het noor-
denvan Italië in een hinderlaag
van de politie gelopenen in een
spervuur van riotguns gedood
toen zij zich weigerden over te
geven. De vier waren op weg
naar een fabriekskantoor. bij
Luino om de 27-jarige dochter
van een fabrikant te ontvoeren.

Levenslang
Een Hondurese drugsbaron is
door de federale rechtbank in
Los Angeles tot levenslange ge-
vangenisstraf veroordeeld. De
45-jarige multimiljonair Juan
Ramon Matta Ballesteros kreeg
tevens een boete van 450.000
gulden.

Aanrandingen
Een 21-jarige inwoner van De-
venter heeft bekend dat hij
sinds begin november 1989 in
en rond de binnenstad van De-
venter dertig vrouwen heeft
aangerand. De aanrandingen
waaraan de Deventenaar zich
schuldig maakte, kregen gaan-
deweg een steeds geweldadiger
karakter. Zo trok hij vrouwen
van defiets en verscheurde kle-
ding. De aanrandingen veroor-
zaakten grote onrust.

Veroordeeld
Meer dan 800 Chinezen zijn de
afgelopen maanden tot gevan-
genisstraffen veroordeeld van-
wege hun deelname aan de de-
mocratiseringsbeweging die*
vorig jaar juni door het Chinese"
leger in de kiem is gesmoord.*
Aldus de Amerikaanse krant dei
Washington Post gisteren.
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Jankzij vele funkties, o.a. -5297- 'I'IW Schuilregelaars voor het opna- i f >-*» dS? -CWQ-CXI) ï SCOTTBMq rv*H f

, w |IJ»jL- Qeling voor een nog beter ge-
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KftiüT7cn«ii m„alh,"h-,. n„ih n r «L^ fi7o -548 - W*/%/ j B__U^AUa ■ IEm^ll ÜPI lefoon- IOÜ bel cassettedeck, 5 bands _58§T- WW*/MARANTZSD4S II regeIbare bias, Dolby Ben C__3Bt;- 679 aiiaia^^^^». w^^^^^^^^»^^^^^^^^^» II XWsm II floMfti iaü" —f^iË

jps fc 773 midi uitvoering, zwart 64«;- 499 808 |l I J| i|| ILSjI IP oßunoio-^ NOG ENKELE VOORBEELDEN:
:RWOODCD32oDolbyßruisonderdrukking_249T- 185 Ï&3BB&EBBE& r"^7 ?¥¥¥W l^M^M IfeM^" "t^^SP TELEFUNKEN PCR 99 Dubbeldeck digitaal 2MT- 249

ÏÉACVB2DoIby Ben C + Dolby HX 49*399 AIWAAD-WX7O7AUTO- Z, \^, j-,T ,„„V„, 3 AKA|SW.M4S9LU|D. / Kfl TELEFUNKEN PCR 12 portable radio cass. stereo^ 99
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po£e»ui lvv luyii, ujNiiui, "477^7 il in ■ ■ i^— sterker, cassetterecorder, cas- LCD-display voor zowel tuner nisch gestuurde motor. Kom- tilS^B 19a- l^«J cmivmun^^n oitmo„ «^ 59-,c-t.mg, sen,: J43"- T+J+J Ejjj^jjfëS^i settespeler en platenspeler als Compact D,sc 2x40 Watt pleel met twee luidspreker- || m" W%^ SONY WMBI2 sttreu walkman 6», W_

llir?T'»r»iiJltf-tf.*'J'jC[:l ||i^'BT'»^Hl aicai py c5rAQQpï^pnpric disc platen. Microprocessor- graphic equalizer. LED-indika- voor externe antenne en exter- w\lffl WÊÉSJS&Ê.Wi l'Èt'Jifl ltJ[i-m
1 11°-ALI bBBCTi 11-.J- -Jlll J unr crnn gestuurde programmeerbare tic voor ingeschakelde bron. Ne bron (bijv. televisiegeluid). IL J/Ml ■■-■':.■ -mm-m-t--aÊÊmmm^-U^-m^-U^—m m^^-~~

__\__\ ____ ~_m __[ CHAMPAGNE GOLD Compact Disc speler voorzien Een cassettedeck voor opne- Afm.(bxhxd): 36x35x38 cm. _______ W PHIUPS JVC . .. . .QH SI Cassettedeck met 3 motoren en Van de nieuwste servo-deco- men en weergeven en eenvoor Inklusief draadloze afstandsbe- ~urm (~IMinc--DSb I!SISRBS3riHi u,„ — ll\ÏUtt3K\\B
JVCTDW777DUBBEL sche digitale bandtellers. LED S2SK deer-en loutkorrectietechnie- weergeven met dubbing en diening. SasrïxSem^ P I ijJTlill I Mff^^MllTu^^^^\--\xC^CASSETTEDECK piekmeters music scan Schuif- ko^Ponentensene. Dolby B/C ken. Alspeelmogelijkheid voor continue afspeelmogelijkheid. QQQ KwtaTÏÏ lIM^^M-I-I | HÜBi^-gl \^mmm_^_£^\SdubbelaStoreversedub- SffJÏÏSS. Bcm CD-single platen. Shuttle Overspelen op normale- of ho- USBÜT- gg*"ROJECTI LUID- Ph,L,psdc 590 AUTORADIO kVfTIS^^NVNSSn^ToE :omp*kSySteem- betereopLekwalitei. " ||IJtl^^ ,

_ Watt>uziek (JRLT) 100 Wat. kolomluidspreker ggSSssedesoe " H|
E,eK.rc.-,. mT, UZïïZïï JB9T- _^^^iErT^.-.....:.^^^5:, -_^ (bxbxd ink,. storfront).Zwart es- JS^Si^S; SSSSÏS-iS;- Wc 599M[l ÏJIP sen houtnerf, 2 iaar garantie Perfekte afwerking en indruk- "ders, loudness schake- ier, 20 voorkeurzenders, 2x22 INRUILSPELENDE .nn■'^_^^^_UmémmÉjimi-M-iM Mf&wl«.\\im*-- PER STUK wekkende klank OAA Watt + 2xB Watt uitgangsver- AUTORADIO - 10U

JSHIUDS "»"R - J^lKlPWffl ||l@m 000 PER STUK OQO JJ9T- mogen autoreverse cassette- Mg-\f\R
/ «pi«»il% E m ijuübi IBiP"ffllMIWBHiBL 2JW ZOU SÖT OÏJÏ7 fc-*^W gedeelte, gescheiden toonre- ZIQMy/ X ' Hw^rfi^gl «Mmtoga —■■—amißwnaaan -«ifpïif^ll^lllllMlÜBI« |

ENWOOD 9el'n9' d°'by B' antldie,Stal 'T^*/

I^SÈSS CD speler die uitstekend past '" J |IKB----igßlll| euvci c unnBRFFI HFU-
■ V op iedere installatie . Met de Jl|gLaj|«l XyjJTf^^ II -aristo r^^l^l^l^ll^l^lD^lJ^^kn KENWOODKRC 363 D AUTO- «hiele wuunüccLucn.

nCM„nMnm ■. M .- ~ , . intro-scan funktie hoort u \Jr * "g^Tl'T .f i." ■ ■ RADIOCASETTESPELER BLAUPUNKT SANRENO SOM 28 digitale tuner _Jm- 299
PHIUPS CD 210/600 CD schiktroorCDan|e^ln"art steeds het begin van een num- L-L-^gJiS^^Mg^B ■ R^ ll^Cjßß^al Geavanceerde autoradio cas- JVCKSR 490 digitaal, autoreverse, 4xB Watt W- 449

"jprocesor gestuurde, pro- 36x850 cm.^'^Deoó" is Ss Me" zwartemetalenkasL H^XXT^E'fl'f^'ffßl'^^SffM t IlS^N^^^^Bl f sBmÏWIootE- bIAUPUNKT CAMBRIDGE digitaal 4x6 Watt 489T-399
CD speler met 42 cm breed. -O^ft MM ::::;l::;:::,^sliiiiliaBsal 1 M [JSj ISlgWifcMgiiiCSall zenders, SDK'verkeersdeco- PIONEER KEH 8080 hoog verm.. dolby B, autorev. J299T- 849

■^Smet2onuLera OAA -449- QI 3 I 111 i^—^ Ü^TT l-ai Ife S^^S^gß-__„_ ' der, cassettespeler metauto-re- KENWOOD KRC 666 L autoreverse met slede _1399- 899M^******* WT- O^*" phiiipsJ ' _ k^ WB^yM ZSI rTBsJSHI BI 379
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Veiligheidsraad roept op tot vrije verkiezingen

Akkoord over rol
VN in Cambodja

van onze correspondent

„JNGAPORE - De vijf perma-
jjfjfe leden van de VN-Veilig-

n lc\sraad zijn het eens over de'dzaak van inmenging vaner! « in net al elf jaar durendegillet in Cambodja. Na af-
Sd
°p yan een tweedaagse be--Peking in Parijs, roepen deovjetunie, de Verenigde Sta-

je ' China, Groot-Brittanniëfrankrijk op tot vrije ver-
ezingen in Cambodja onderirecte toezicht van de VN.

worden gehouden
fun overgangsfase- waarin VN-
fjj °tionarissen zorg dragen voor de
i^J^ftlandse veiligheid. In een ge-
zij document zeggen

dat de VN ook de complete te-Pen, kking van buitenlandse troe-
(je moeten verifiëren. De vijf lan-
alle menen dat een duurzame vrede
„jiien kan worden bereikt door een,
ijn es°mvattende politieke rege-
len ' e zelfbeschikking moet bren-
Inh oor net Cambodjaanse volk",

den Un verklaring stellen de vijf lan-
j^, voor, dat een tussentijdse natio-
soet raac' w°rdt gevormd, die de
ty Vereniteit van Cambodja moet
len gen- Wie daarin zitting zul-
y, moeten nemen, is niet gezegd.
lov diplomatieke waarnemers ge-

dat zon raad waarschijnlijk
g,. Bestaan uit leden van politieke
re Peringen in Cambodja en ande-otficiële lichamen.

De secretaris-generaal van de VN,
Javier Perez de Cuellar moet een
vertegenwoordiger benoemen, die
toezicht houdt op het werk van de
VN in Cambodja. Wel waarschuwen
de vijfvoor de „zware financiële las-
ten" die de Cambodjaanse operatie
met zich mee zullen brengen.
Westerse diplomaten menen dat de
overeenkomst „een fundamentele
wijziging weerspiegelt van het
standpunt van zowel China als van
de Sovjetunie". Zij noemen het een
„sprong voorwaarts naar de oplos-
sing van het conflict". „Steun van
beide landen is cruciaal om het
plan, dat is ingebracht door Austra-
lië, ten uitvoer te brengen".
China staat, zoals bekend, achter de
Rode Khmer, terwijl Moskou de
Vietnamezen, die in 1979 Cambodja
binnenvielen, steunt. Beide landen
zullen mogelijk hun bondgenoten
nu overhalenom mee te werken aan
een snelle oplossing.

Vietnam
Vietnam is gekant tegen een rol van
de VN, zolang die de verzetscoalitie
van prins Norodom Sihanouk er-
kennen als de wettige regering in
Cambodja. China steunt de Rode
Khmer omdat het een doorVietnam
gedomineerde Indo-China vreest.'
In deverklaring worden het bewind
in Phom Penh, de Rode Khmer
noch prins Norodom Sihanouk ge-
noemd. Er wordt wel in opgemerkt,
dat de Veiligheidsraad een „snelle
hervatting van een constructieve
dialoog onder de Cambodjaanse

groepen „ zou toejuichen. De vijflanden vinden zon dialoog van es-
sentieel belang in een overgangs-
proces, waarin naar hun meninggeen van de partijen mag domine-ren.

De raad meent dat de vrije verkie-
zingen onder toezicht van de VN in
een politiek neutrale omgeving
moet worden gehouden, waarin alle
partijen dezelfde kansen hebben.
De aanwezigheid van de VN tijdens
de overgangsfase is noodzakelijk
om de binnenlandse veiligheid te
verzekeren

Rode Khmer
De vijf vaste leden van de Veilig-
heidsraad concentreerden zich tij-
dens de tweedaagse besprekingen
vooral op het Australische vredes-
plan voor Cambodja. Het Australi-
sche initatief beoogt de terugkeervan de Rode Khmer onmogelijk te
maken, die verantwoordelijk wordt
gesteld voor de moord op een a tweemiljoen landgenoten tonder hetschrikbewind van 1975 tot 1979.

De besluiten van de Veiligheidsraad
zullen als uitgangspunt dienen bij
de informele besprekingen tussen
de Cambodjaanse groepen, die vol-
gende maand, onder voorzitter-
schap van Indonesië, in Jakarta zul-
len worden gehouden. De leiders
van de Cambodjaanse groepen heb-
ben aangekondigd de besprekingen
te zullen bijwonen.

Tegenhanger Sovjet-leider: 'Perestrojka mislukt'

Jeltsinvindt dat
Gorbatsjovfaalt

Van onze correspondent

UTRECHT - „De perestrojka is
mislukt. Het leiderschap heeft ge-
faald", zegt Boris Jeltsin, de voor-
naamste tegenhanger van Gor-batsjov in de Sovjetunie, in een in-
terview met Elsevier van deze
Week. Jeltsins balans van vijfjaar
Gorbatsjov is negatief: de nationa-
liteitenkwestie is onbeheersbaar,
het economisch programma is een
verzameling loze beloften en het
hervormingsproces is failliet.

Volgens Jeltsin is het Democratisch
Pront een kracht waarmee Gorbatsjov
rekening zal moeten houden. „Heel de-
nigrerend noemt hij ons radicalen, alsof
heteen scheldwoord is. Wij willen resul-
taten in plaats van woorden. Concreet
betekent dat een nieuwe samenwer-
kingsvorm tussen de verschillende deer-
republieken van de Sovjetunie. Alleen
zo is het nationaliteitenprobleem op te
lossen".
De 'dissident van de perestrojka' voor-
ziet het definitieve einde van het
machtsmonopolie van de Communisti-

sche Partij van de USSR en zegt in zijn
interview met Elsevier daf er maar één
man in het Politburo is Gorbatsjov niet
meegerekend die in staat is het land te
besturen: Jakovlev. „De overige negen
zijn ver onder de maat".

Nieuw model
Jeltsin is vóór privé-bezit van productie-
middelen en land. „Er moet een nieuw
model komen, misschien met socialisti-
sche invloeden die depositieve aspecten
van het socialisme overeind laat, maar
ook westerse democratische verworven-
heden tot hun recht laat komen".

Op de vraag van de verslaggevers hoe
gedemoraliseerd de mensen in de Sov-
jetunie zijn, antwoordt Jeltsin: „De sa-
menleving kan niet langer voort in deze
ellendige toestand. Het volk accepteert
de lage levensstandaard niet langer. Het
hervormingsprogramma is niet alleen
vertraagd; het is tot stilstand gekomen.

Revolutie
En tenslotte: „Als regering en partij
geen radicale veranderingen doorvoe-
ren en de verhouding met de deelrepu-
blieken niet snel verandert, kunnen we
een revolutie verwachten. Een revolutie

van onderaf. Gorbatsjov mag in het bui-
tenland succesvol zijn; in het binnen-
land heeft hij niets bereikt. Wij zijn hem
allang zat".

Jeltsin heeft maandag tijdens een door
de Nationale Pers Club van Japan geor-
ganiseerde bijeenkomst dezelfde waar-
schuwing geuit. Als niet binnen drie
maanden radicale hervormingen tot
stand zijn gebracht, zal de Sovjetunie
zichzelf vernietigen, aldus Jeltsin. Hij
betwijfelde of een revolutie van onderaf
in de Sovjetunie zich „op een beschaaf-
de manier zal voltrekken, zoals in Oost-
Europa". Een herhaling van het drama
in Roemenië kan volgens hem niet wor-
den uitgesloten. „Maar ik ben een opti-
mist en ik hoop dat de Sovjetunie zich
zal herstellen".

Congres
Hij twijfelt of Gorbatsjov in staat is om
zijn macht te consolideren op het ko-
mende herfst te houden 28ste Congres
van de Communistsiche Partij. „Als het
Congres vorig jaar zou zijn gehouden,
zoals wij hebben gevraagd, was er niets
aan de hand geweest". Jeltsin zei er niet
van overtuigd te zijn dat Gorbatsjov kan
rekenen op de volle steun van het Con-
gres.

Procedures in
zaak-Stinissen

nu ten einde

Van onze correspondent

HAAKSBERGEN - Met de uit-
spraak van het Gerechtshof in
Arnhem, dat de behandeling van
comapatiënte Ineke Stinissen-
Swagerman (47) niet hervat hoeft
te worden, lijkt een eind te zijn
gekomen aan een reeks juridi-
sche procedures rond de beëindi-
ging van haar leven.

Een woordvoerder van de Nederlandse
Patiënten Vereniging deelde vanmor-
gen mee, dat deze organisatie niet van
plan is haar gelijk te zoeken bij de
Hoge Raad of het Europese Hof. „Het

belang van mevrouw Stinissen is daar
niet meer mee gediend" aldus beleids-
medewerker Innemee. „We willen niet
langer wroeten in haar sterfproces".

Vorige week wilde de NPV nog, dat
mevrouw Stinissen opnieuw voedsel
en vloeistof toegediend zou krijgen,
een eis die maandag andermaal voor
het Gerechtshof werd herhaald.

Het Arnhemse hof acht de NPV niet
gerechtigd ten behoeve van mevrouw
Stinissen op te treden in dit uitzonder-
lijke, strikt individuele geval.

Verder overwoog het hof dat de vorde-
ring toch niet zou kunnen worden toe-
gewezen, omdat het voortzetten van
het toedienen van voedsel en vocht een
medische beslissing is en dus door art-
sen dient te worden genomen.

Inmiddels gaat de conditie van de co-
mapatiënte sterk achteruit. Doktoren
van het verpleeghuis Het Wiedenbroek
in Haaksbergen, waar mevrouw Stinis-
sen verblijft,verwachten dat zij op kor-
te termijn zal overlijden.

Dubcek: Tsjechoslowakije
in toekomst lid van EG

STRAATSBURG - De voormalige Tjechoslowaakse partijleider Alexan-der Dubcek ziet zijn land in de toekomst lid worden van de Europese Ge-
meenschap. Bij een bezoek aan het Europese Parlement in Straatsburg
zei de huidige voorzitter van het Tsjechoslowaakse parlement dat hij nogvoor zijn vertrek uit Praag een brief heeft gericht aan de andere staatsin-stellingen, waarin hij vraagt te onderzoeken of Tsjechoslowakije aan de
voorwaarden voor het EG-lidmaatschap zou kunnen voldoen.
Dubcek, die in Straatsburg uit handen van de voorzitter van het Europees
Parlement, de Spanjaard Enrique Baron, de Sacharov-prijs kreeg wegens
zijn strijd voor de mensenrechten (foto), noemde gisteren geen termijn
waarop van lidmaatschap sprake zou kunnen zijn. Hij zei slechts dat dit
'een kwestie van tijd' is. Hij maakte wel duidelijk dat Tsjechoslowakije
eerst aansluiting zal zoeken bij de Raad van Europa, een losser samenwer-
kingsverband dat vooral op het gebied van de cultuur en de mensenrech-
ten actief is. Van de Raad van Europa zijn tot dusver 23 democratische
landen lid.

Solidariteit EG met
O-Europa kost veel

Van onze correspondent
STRAATSBURG - De solidariteit
van de Europese Gemeenschap met
de landen in Oost-Europa gaat zeer
veel geld kosten. Als de twaalf zou-
den besluiten om deze landen net zo
te behandelen als de zwakke regio's
in de EG zelf, dan is dekomende vijf
tot tien jaarminstens 44 miljard gul-
den per jaar nodig.

Dat zei de voorzitter van de Europe-
se Commissie, de Fransman Jac-
ques Delors, woensdag voor het
Europees Parlement in Straatsburg.
Bij de presentatie van het werkplan
van de Commissie voor 1990 zei hij
dat de financiële planning van de
EG door de gebeurtenissen in Oost-
Europa moet worden herzien.

Als de EG de steun aan de zwakke
regio's, zoals die nu gaat naar bijv.
Spanje, Portugal, Griekenland en
lerland, zou uitbreiden tot Polen,
Roemenie, Bulgarije, Hongarije,
Tsjechoslowakije en de DDR dan
moeten de sociale en regionale
fondsen van de EG jaarlijksmet 32
miljard gulden worden uitgebreid.

Daarnaast zou voor leningen van de
Europese Investeringsbank aan de
Oosteuropese landen nog eens 12
miljard gulden nodig zou zijn. Bij
deze bedragen is nog geenrekening
gehouden met de miljarden die
door het rijke westen worden gesto-
ken in de nieuwe Europese Bank
voor Herstel en Ontwikkeling.

Overigens wil dit niet zeggen dat de
EG-begroting ook met 44 miljard
per jaar zal moeten worden ver-
hoogd. Een deel van deze kosten
zou kunnen worden opgevangen
door verwachte meevallers op de
begroting, terwijl ook niet vaststaat
dat de EG-landen alleen deze last
zouden moeten dragen.

Delors heeft met zijn opmerkingen
vooral willen duidelijk maken wat
het het westen kan gaan kosten om
de politieke en economische her-
vormingen in Oost-Europa een vol-
waardige kans te geven. Hij zei dat
de Europese Commissie dit voor-
jaar een herziene begroting voor
1990 zal indienen.
Daarin zullen voorstellen voor een
speciale begrotingspost voor hulp
aan Oost-Europa zijn opgenomen.
Het staat wel vast dat die geen 44

miljard gulden hoog zal zijn. Delors
zei alvast te willen houdenaan de in
februari 1988 afgesproken begro-
tingsdiscipline binnen de Gemeen-
schap.

Aanstaande zaterdag komen de mi-
nisters van buitenlandse zaken van
de EG in Dublin bijeen voor spoed-
overleg over de situatie in Oost-
Europa. De Europese Commissie
zal dan ook voorstellen klaar heb-
ben voor uitbreiding van de nood-
hulpaan Roemenie. Dat gaatenkele
miljarden kosten.

Snelle toetreding van Oosteuropese
landen tot de EG zag Delors niet zit-
ten. Een uitzondering maakte hij
voor Oost-Duitsland, dat hij „een
geval apart" noemde. Maar hij waar-
schuwde tegen overhaaste toetre-
ding van landen „die politiek en
economisch nog niet klaar zijn voor
een pluralistische democratie en
een markteconomie".

NCW wil ook
discussie over
kernenergie

DEN HAAG - Het Nederlands
Christelijk Werkgeversverbond
(NCW) is het volledig met minister
Andriessen van economische zaken
eens dat er een nieuwe disucussie
moet komen over het gebruik van
kernenergie. Besluitenover gebruik
van kernenergie in het kader van di-
versificatie van het brandstoffen-
pakket kunnen niet langer uitge-
steld worden, aldus het NCW in een
persbericht.
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De witlofvan Jan Linders is prachtig blank van kleur en zit stevig in het blad. De struikjes worden dagvers aangevoerd en zijn van zon geweldige kwaliteit, dat ze voldoen aan de mooiste exportklasse.

Onze mooiste exportklasse krijgt u Superschoon J| Hak wittebonen 149 OkiNoki hazelnootcrème "1 69 Heerlijke luxe appeltaart Q95
deze week voor de helft van de prijs... vloeibaar wasmachinemiddel C75 groot glas 720 ml. j^ 1# 350gramnu J-e ± 1500 gram lj)r^ö nu voor Oe

2^o mm
11/2litCr ffi Becelkoffiemelk Campina halfvolle "I 59 Puur malse mw^J^J@^!js DouweEgberts ||p fles a 0,5 liter Z^fs nu vanille-yoghurt 1 liter J^?nu 1» varkensfricandeau

JrtjftJ Hj Rosta koffie Monaroomyoghurt 500 gram "795r^/rgj JSSL 250gram2<45nu Koyco ~akpfir np^ik-mararnia ïen m, ' A ■> t^^^^B^^^"^" f*', ,; ,_n Chinese tomaat of Chinesekip a 1.49 aardbei-ketir, perzik maracU)a. 15U nu /.

«Remonte B^8 frikandellen ~79Nu3 +1 zakje GRATIS bijverpakt! 125 ml. 99 NuZstuksvoor 1. g|J
verpakt per 600 gram 2. Él tuks è?° **m ±#

Groningerkoek nog SchwalbchenBiogarde 109 puur magerekipfilet 035
TT „ f 6 ,__ MP Nieuw: Groninger koek iVö yoghurtaardbei.'/z liter 1*29nu le geheelontvet, 500 gram nu (Je
Hollandse uien 198 Btj T mp" knffipmplk 1 600 gram 2^5 nu _Le .. r
npr2Wilnnpt . Wf Llnera kotliemelk pV

0 ~ , , , , „,~ Johmarauwkostsalade 179 Eigengemaaktebalkenbnj *}95per^Kuo-ner _■_. |^# pak a 340 gram X. Sprinklettes boterhamkorrels 119 bakje 200 gram ><#nu voor 1. 500gramnu Z,.
Hollandse Golden Dehcious 198 Haringfilets in tomatensaus 149 300 gram 1. .„.„,. Verse blinde vinkenprachtkwahteit! Per hele kilo nu le blik è 190 eram L79*nu L. Suoerunie ooloskoffie Af& »*) Onze bakkers bakken de Verse blinde ymken /iy>

v k lOC
bllkalvugram>^nu *" superunie oploskome bolletjes nu erg voordelig: ± 100 gr per stuk. 500 gr nu U.

(T)) Verse champignons 198 „^w> * Rl„eßan d pot a 200 gram <^i. ■« u n «f x i_ . , *~\->e
*» bakie+2Soeram . t, V — T , u

6 zachte witte bollen of Zigeunerschmtzels Q75DaK)e±ougram J.. ;rjhgg£- margarine TQ JonkerFris sperziebonen QQ 4 rozijnenbollen of /^irA 500 gram nu O.jg^Kiwi's 150l 50 tC»» 250 gram^nu literbliknu 77 6volkorenpuntjesof IJIJ Magere hampunt 199LS nu 3 stuks voor 1. Fantasi 109 Supergold zoute pinda's 159 10mini-puntbroodjes of 77 Sel/ongerookt. 100 gr 2^9 1/
Bavanabier i95 literfles>29nu Xe 350 gram _Le 6 grote puntbroodjes J . __
kratjeal2xO,3literflesiesL6tf T". Zwan: Saksische leverworst 1 99--J^^*^ 250gram2<4fnu le
<^^^^te(«^f Blue Band |M| MM| IiJMMi «MH v , . , , -, ne■BF'.Wj , ,

TÏO ■■■■ " Zeeuws boterhamspek 1 zj?
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De gezondheidstoestand van de Roemeense bevolking is slecht, het
peil van de medische voorzieningen in het land ronduit erbarmelijk.
Roemenië ligt op deze punten zeker twintig jaarachter en heeft drin-
gend behoefte aan allerlei medicamenten, medische apparatuur en
voorbehoedsmiddelen. Ook de vakkennis van specialisten, sterk ver-
ouderd bij gebrek aan vakliteratuur en contact met collega's in het
buitenland, moet dringend op peil gebracht worden. Besmettelijke
ziekten als hepatitis-A en -B, tuberculose en ook AIDS heersen onder
het volk van voormalig dictatorCeaucescu, een moderne Dracula die
het bloed van Roemeense kinderen tot zich nam om zelf jong en vi-
taal te blijven. Het volk daarentegen krepeerde jarenlang onder zijn
even breed- als diepgewortelde schrikbewind. Nu hij zelf het loodje
heeft gelegd, luidt de medische stand in Roemenië de noodklok.

Wat moet een
Roemeen nu
met tanden?

vlucht. Dat kan ik hen niet kwa-
lijk nemen want elke medicus
wil zich verder bekwamen en
hier kon dat niet meer. Ik ben er-
van overtuigd dat het nu beter
zal worden en doe een appèl op
hen weer terug te komen en mee
te helpen aan de wederopbouw
van Roemenië. Dat wordt een
zwaar karwei want Ceasusescu
heeft letterlijk alles vernietigd.
Onze cultuur, zelfs onze geest.
Zelf wilde hij fit en jong blijven.
Zo hield de president er een spe-
ciale kinderkliniek op na en on-
derging hij wekelijks transfusies
van bloed dat de kinderen was
afgenomen."

" Het zoontje van dokter Toma speelt tijdens het gesprek de show met de kapotte stetho-
scoop op zijn hoofd.

AIDS
De dictator heeft het Roemeense
volk nog een ongezonde erfenis
nagelaten: besmettelijke ziekten.

Voor Ceausescu bestonden die
in zijn land niet. Er mocht ge-
woon niet over gesproken wor-
denen een reële weergave van de
situatie in statistieken of andere
rapportages was al helemaal ta-
boe. Udubasceanu Toma, de
huisarts van Brastavatu, veert
overeind als een krantekop
wordt aangehaald. 'Sida - alte
amanunte', staat boven een arti-
kel in de nieuwe landelijke och-
tendkrant 'Romania libera'. Sida
is Roemeens voor AIDS, een
ziekte die net als hepatitis (geel-
zucht) en tuberculose in Roeme-
nië pas sinds enkele weken offi-
cieel 'bestaat. „Dit is de eerste
publicatie over AIDS, waaraan
voor zover ons bekend tot heden
elf landgenoten gestorven zijn.
Er zijn in Roemenië 220 geregis-
treerde AIDS-patiënten, waaron-
der tweehonderd kinderen. We
denken dat vooral zij eraan lijden

doordat de ziekte wordt overge-
bracht metvuile injectienaalden.
Middelen om ze te steriliseren
hebben we niet. Datzelfde geldt
voor hepatitis-A en -B en voor
open tbc. Betrouwbare cijfers
daarover zijn ons niet bekend",
aldus Toma.

Andere bevolkingscijfers in Roe-
menië, zoals die over geboorte en
sterfte, zijn uiterst onbetrouw-
baar. Ze zijn jarenlang door de
overheid gemanipuleerd. Het
eerste cijfer steeg in 1966 in elk
geval gigantisch toen alle voor-
behoedsmiddelen plotsklaps
werden verboden, een absurde
maatregel om het geboortecijfer
ten behoevevan het arbeiderspo-
tentieel drastisch te verhogen.
„Ceausescu wilde wel kinderen
fokken maar ze niet voeden",
zegt dokter Vlad bits.
Veel zuigelingen - en dat is nog
steeds zo - stierven in de eerste
levensmaand. Zuigelingen
mochten van de president pas
een maand na geboorte geregis-
treerd worden, zodat babies die
eerder stierven officieel nooit ge-
boren waren en het kindersterf-
tecijfer laag bleef.

Abortus is tijdens het schrikbe-
wind steeds strafbaar geweest
maar sindsdien toch aan deorde
van de dag. Omdat veelvrouwen
gezien het sombere toekomst-
perspectief hun vrucht per se
wilden afdrijven, namen ze hun
toevlucht tot allerlei paardenmid-
delen. „Vaak had dat inwendige
bloedingen en de dood tot ge-
volg", zegt dokter Vlad, „maar
medische hulp bleef uit omdat
artsen die zon vrouw durfden te
helpen, een zware straf riskeer-
den". Die kwelling van de be-
roepseer is voor de Roemeense
artsen nu verleden tijd. Het nieu-
we bewind heeft abortus gelega-
liseerd en voorbehoedsmiddelen
zijn weer verkrijgbaar.
De doktoren schreeuwen nu ook
om medicamenten. Vlad noemt
de belangrijkste: „antibiotica, le-
vertraan, cardiotonics, cortizon
en insuline.Maar er is ook erg be-
hoefte aan anaesthesie-appara-
tuur en tandtechnische midde-
len."

Naast de ruimte waar het ge-
sprek gevoerd wordt, zijn ka-

mertjes met twee gammele kin-
derbedjes en een tandartsen-
stoel, een vooroorlogs meubel-
stuk dat er afschrikwekkend uit-
ziet. Dokter Tuiculescu lon, een
36-jarige tandarts, vult Vlads
laatste woorden aan met een
anecdote. Tijdens deze bloedse-
rieuze conversatie blijkt toch
nog ruimte voor humor. „Afgelo-
pen jaar heb ik slechts een kies
kunnen plomberen. Toen was
het vulsel open hebik alleen nog
tanden en kiezen getrokken.
Eigenlijk is het niet erg. Want
wat kan een Roemeen nu met
tanden doen. Er is geen eten dus
hoefje ook niet te kauwen," zegt
lon met het gezicht van een boer
die kiespijn heeft.

Elena Cojocaru, onderwijzeres in
Brastavatu, is ook aangeschoven
en wil graag nog even duidelijk
maken dat de Roemeense jeugd
eigentijdse schoolmiddelen hard
nodig heeft. „Alle schoolboeken
zijn door hem vervalst. Ze staan
vol leugens. De meeste leer-
krachten hebben er met tegenzin
les mee gegeven, maar ze hadden

geen anderekeus. Thuis hoorden
de kinderen wel hoe het werke-
lijk zat, wij konden dat niet ver-
tellen." Juffrouw Elena vertelt
hoe ze na zijn val het protret van
Ceausescu heeft stukgeslagen.
„Midden voor de klas. Dat was
het fijnste moment."
Met een waar gebeurde anecdote
geeft Elena Cojocaru aan hoe tra-
gisch diep Ceausescu de verheer-
lijking van zijn persoon doorzet-
te. „Op gegeven moment kwa-
men de kinderen huilend thuis.
Wij hadden hen van de president
moeten vertellen dat de kerst-
man gestorven was en dat hij zijn
plaats had ingenomen. Dat von-
den ze verschrikkelijk."

Buiten de kliniek verdringen en-
kele duizenden dorpelingen zich
rond de voedselpakketten die
vanuit Limburg hierheenzijn ge-
bracht. Veel vrouwen hebben
kromme benenen het gelaat van
de mannen is diep getekend. En-
kele meisjes hebben duidelijk
zichtbaar al kennis gemaakt met
de tang van tandarts lon en de
gezichtjes van veel kinderen die

om snoep bedelen hebben een
vaalgele kleur. Hun ogen staan
diep in de donkere kassen. Nie-
mand maakt een echt gezonde
indruk. Jarenlang hebben deze
mensen geteerd op louter aard-
appelen, biscuits, wat brood en
een enkele keer groente. Een
overdosis aan zetmeel. Vlees,
zuivel, groente en fruit ging naar
het buitenland. Een langdurigte-
kort aan eiwitten, ijzeren bepaal-
de vitaminen. Veel kinderen lij-
den dan ook aan bloedarmoede
en botafwijkingen.

Medische hulp en voeding alleen
zullen echter niet genoeg zrjn om
hen er helemaal bovenop te hel-
pen. Op doorreis door het land is
nergens schoon stromend water
te vinden, toch de belangrijkste
voorwaarde voor hygiène. Het
sanitair is bar slecht. De meeste
Roemenen doen hun behoefte
buiten in een houten hokje dat
telkens verplaatst wordt. Toilet-
ten voor algemeen gebruik zijn
niet meer dan stinkende, sterk
vervuilde betonen hokken waar
zelden of nooit met water wordt
gepoetst.
Zelfs in de kliniek is geen stro-
mend water voorhanden. De wa-
tervoorziening bestaat uit een
glazen fles met een kraantje die
aan de muur is opgehangen. De
fles wordt telkens bijgevuld met
water uit een put of - als het
streng vriest - met gesmolten
sneeuw.

Bij het afscheid steelt dokter To-
ma's zoontje nog even de show.
Het kind heeft de stethoscoop
van vader op zijn oortjes gezet.
Dat mag. Het apparaat is enige
tijd geleden gebroken. Verkou-
den longen afluisteren kan hier
ook al niet meer.

# Een glazenfles boven een wasbak, de enige watervoorzie-
ning in hetkliniekje van Brastavatu.

" De maaltijd voor Roe-
meense kinderen be-
stond de afgelopen ja-
ren voornamelijk uit
aardappelen en bis-
cuits. Zuivel, vlees,
fruit en groenten was
in de winkel maar zel-
den verkrijgbaar,
snoepgoed al helemaal
niet.
Een Mars uit Neder
larid gaat er bij dit
jongetje in Brastavatu
dan ook goed in.
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KLASSIEK
Eigentijds en toch tijdloos.

Met de wanne uitstraling van
hoogkwalitatief vakmanschap. |

Kom het ontdekken op de
afdeling Klasse Klassiek van

Sijben Wooncenter.
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■ Klasse Klassiek SieMatic Keukenstudioß

Si ■ Modem Optima Woontextielß![U 'Slaapland' Projektenß |

t

m

Maasnielderweg 33, Roermond telefoon: 04750 -16141 Maandag gesloten. Geopend: di. t/m vr. 9.00 - 18.00 uur
za. 9.30 - 17.00 uur. do.koopavond.
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~i LimburgsDagbladgpiccolos
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlei»
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
O^er 1 kolom, in kleine letters met een wooro in
hoofdletters Minimum-hoogte 10 millimeter Prijs per
milhmeterhoogte: ’ 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.j.
Minimumhoogte: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk. Pnjs 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-m de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17.00 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

HetLimburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeDuco Summo Scanner)

Personeel aangeboden
KNUTSELAAR kan nog KOERIER, 55-plus, biedtTr^«^nt nfiVen%,ra«e zich aan voor enkele urenvan kisten of pallets, ook an- npr wppk Rr

__
r B „nder werk is welkom. Br.o.nr. fér

3100 6401 DPB-3314, LD, Postbus 3100, w^JTf,? '6401 DP Heerlen. neerien.

Personeel gevraagd
Voor Übach over Worms en omgeving zoeken wij:

Serieuze Bezorgers/sters
Melden bij: Limburgs Dagblad, Fr. Erenslaan 4,

6371 GV Landgraaf. Tel. 045-311782.
Voor VOERENDAAL vragen wij

Bezorgers M/V
die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur

's ochtends onze krant te bezorgen. Melden bij: Limburgs
Dagblad, Geerstr. 5, Heerlen. Tel. 045-717719

Seat-dealer Autosport zoekt
Chef Werkplaats

Schelsberg 175, 6413 AE Heerlen. Tel. 045-725507.

Chauffeurs gevraagd
voor binnen- en buitenland.

Zonder ervaring onnodig te solliciteren.
Broek Transport BV, Rijksweg 33, Lemiers. 04454-2341.

Voor een van onze filialen te Heerlen een
Vlotte enthousiaste verkoopster

gevr. 19 a 20 jaar. Liefst met ervaring in onze branche.
Aanmeld, na tel. afspraak. Luxe bakkerij Peter Broekmans,. 04492-1404

Voor Valkenburg vragen wij enkele
aktieve bezorgers

voor bezorgwerkzaamheden tussen 06.00 en 07.00 uur.
Melden Limburgs Dablad Valkenburg. Tel. 04406-15045.

Metselaars en Betontimmerman
gevraagd voor Nederland en Duitsland.

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

Gevr. zelfst. werkende kok
Solliciaties na telef. afspraak 045-716382.

's Zondags gesloten.

Part-time verkoopster
gevraagd met ervaring, leeftijd 30 tot 45 jr.

Woninginrichting HOWA, Nieuwstr. 12-14, Hoensbroek.
Tel. 045-212900.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard, Munstergeleen en.SusterenVoor meer informatie over de aard van het werk, de duur

van de bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en
extra's, kunt u tijdens kantooruren even langskomen of

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

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland en/aren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
City Tax Kerkrade BV vraagt
voor part-time en vaste
dienst TAXICHAUFFEURS
M, V. Telefonisch aanmelden
tussen 16.00-17.00 uur op
werkdagen, tel 045-452323.
Rijschool zoekt INSTRUC-
TEUR voor de avonduren.
Tel. 045-217487.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657 420584
Suppers Verspreidingen
vraagt enkele ser.
BEZORGERS voor huis aan
huis bezorging voor het ge-
bied Midden-Limburg voor
woe en dond. Min. lft. 15 jr.

| Inl. na 15.00 u. 04405-3702.
Met spoed gevr. TAXI-
CHAUFFEURS en chauf-
feurs met groot rijbewijs. Inl.
Taxi Hanneman, Strijtha-
genweg 125, Kerkrade. Tel.
045-452666, uitsl. vrijdag
18.00-19.00 uur.

iAank. schoonh.sp. of sp.
masseusse VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
Club Merci heeft plaats voor

I 2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814

|Zoekt u 'n leuke bijverdien-
|ste, wordt Avon CONSU-
LENTE. 045-312789.

Wouters-Sanders Delica-
tessen & Wijnen BV vrgt. m.
spoed een gemotiv. oproep
part-time . MEDEWERK-
STER m. erv. in kennis van
kaas- en vleeswaren. Lft. n.
van belang. 045-714116
Bar-dancing zoekt MEIS-
JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281
Contactburo ELVIRA zkt.
met sp. inschr. dames, tev.
L. meisjes v. nieuw privé, int.
mog. 045-419384.
SCHOONMAAKSTERS
gevr. voor de ochtenduren,
voor trappenhuizen in Ge-
leen en Sittard. Sollicitatie
tussen 10.00-16.00 uur telef
04490-18880. Koenders BV
Sittard.
ATTENTIE!!!! Verzeke-
ringsmaatschappij vraagt op
korte termijn rayon-advi-
seurs vOor de buitendienst,
zowel full-time als part-time.
Wij vragen grote dosis door-
zettingsvermogen en bereid
zijn zowel overdag als
's avonds te werken, i.b.v.
auto en telefoon, goed voor-
komen, leeftijd tussen 25 en
50 jr. is een pré. Wij bieden
goede verdiensten, profes-
sionele opleiding in eigen
bedrijf en ruime doorgroei
kansen. Denkt U aan bo-
venstaande te voldoen richt
dan uw sollicitatie naar: Ver-
zekeringsmaatschappij
B.V.Z. t.a.v. personeelsza-
ken H.G., Kerkstr. 358, 6441
BN Brunssum of bel nu 045-
-251200 of na kantooruren
04490-77446.

OCHTENDBLAD zoekt be-
zorgers(sters) voor de wijk
Eygelshoven. Chevrémont, i.
b.v. fiets of bromfiets en telef
Dagblad Unie Rotterdam
045-316209.
Ervaren zelfst. werkende
OBER gevr. spec. voor
weekends en feestdagen.
Sollicaties na telef. afspraak
tussen 18.00-22.00 uur,
045-228858.
Van de Bosch Bouw B.V.
vraagt METSELAARS, goed
loon en soc. voorzieningen
en vast werk. 04492-3042.
Gevr. leerling KOK en/of
medewerker voor Italiaans
Restaurantkeuken te
Hoensbroek. Br.o.nr.
B-3310 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
De Koperen Ketel vraagt
FRITUURHULP (m.v) m. er-
varing. Werktijden in overleg
Tel. 045-741445 b.g.g.
04490-25472.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 3 uuf per week.
Tel. 045-751980

Gevraagd met spoed erva-
ren colonnes TIMMERLIE-
DEN voor werk in Duitsland.
Tel. 045-230045 of 04405-
-1236.
Zelfst. FRITUUR-HULP ge-
vr. liefst met erv., voor 1 a 2
avond, p. wk., 045-352560.
Restaurant De Dorpskroon
vraagt een nette spontane
LEERLING-KOK plm. 18-20
jaar voor restaurantkeuken
ca. 25-40 uur per week. Tel.
afspraak voor sollicitatiege-
sprek na 20 uur. Tel. 043-
-644645, Ulestraten.
Restaurant Twiny vraagt
jongedame voor de AF-
WASKEUKEN voor de za-
terdag, leeft. 17-18jr. Pers.
aanmelden Promenade 149,
Heerlen.
Wij vragen ervaren adver-
tentie VERKOOPSTERS
voor provincie Limburg, i.b.v
een auto. Bel voor afspraak
02520-23991.
Ervaren LOCKSTER ge-
vraagd, uurloon. Tel. 045-
-322862.

onroerend goed te huur gevraagd
Gevraagd

eengezinswoning
met tuin en garage. Br.o.nr. B-3245 Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te huur gevraagd

Luxe villa, bungalow of landhuis
voor langere termijn, liefst omgeving Heerlen, (geen koop).

Tel. 045-326395.
WOONHUIS te huur ge-
vraagd omgeving Geleen-
Stein-Urmond-Beek met 3
slpks., tuin en garage. Tel.
04490-38897.

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.

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. luxe APPARTEMENT
m. 2 slp.k's. Te aanv. per
01-02-'9O. Huurpr. ’741,-
-(incl. stook, servicekosten)
Tel. 045-229300.
Te h. aangeb. woonhuis in
het centrum VALKENBURG
Tel. 04406-12651.
Sittard te h. mod. luxe vrijst.
HERENHUIS m. gar. en tuin
Per 1 mrt. ’ 1095,-p.m. tel.
053-335195 na 19 u.
Te h. 1 slaapk. FLAT centr.
Hoensbroek, pr. ’ 495,- excl
(voor werkend pers.). Te
bevr. Steenkoolstr. 1,
Hoensbroek.

Te huur BOYENWONING, 3
kamers, keuk., douche, eig.
c.v. Graverstr. K'rade-w Tel.
tijdens kant, u. 045-413540
KERKRADE/Spek-
holzerheide Industriestr. 23
te huur Appartement, lnd.:
hal, wk., badk., 2 slpks, gr.
terras, berging, ’ 765,- excl.
p mnd. Huursubs. mog.
Info.: 04742-3362.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19AKerkrade.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.

Onroerend goed te koop aangeboden

Beek, Broekhovenlaan
Het laatste geschakelde woonhuis met zolder en een max.
subsidie van ’ 41.000,- is in aanbouw, lnd.: woonk. ca. 33m2(mcl. open keuken), 3 slpks, badk., hobbyzolder bereik-
baar via schuiftrap. De woning is vorzien van tuinberging.
Prijs ’ 131.338,- v.o.n. (excl. max ’41.000,- subsidie).

Netto maandlast ca. ’ 560,-.
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

045-712255

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,7%.
Spaarhyp. v.a. 8,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.
VOERENDAAL Goed on-
derh. halfvrijst. woonhuis m.
gar. en tuin, cv., kunst, ko-
zijnen, dubb. begl. Ind. kel-
der, hal, w.e. woonk. ca. 30m2, keuken, bijkeuken,
badk. m. ligbad, 1e verd. 3
slpk., vaste trap naar zolder,
vraagprijs ’155.000,- k.k.
Aanv. i.o. Tel. 045-752279.
Te k. HEERLEN-Noord ka-
rakteristiek landhuis bwj. 85,
1220 m2, vr.pr. ’289.000,-
-k.k. Tel. 045-222933.
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.

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.
Te k. gevr. huis of BOER-
DERIJ. Opknappen geen
bezwaar. Tel. 045-750238.

Woningruil
Wie wil eengez. won. in
R'mond rujlen voor gelijke
won. in omg. NIEUWENHA-
GEN. Heerlen-Meezenbroek
beloning ’1.000,-. Tel.
04750-40041. Tev. beloning
’1.500,-.

Kamers
Kamer te huur te VOEREN-
DAAL. Inl. na 18 uur 045-
-750229
Ruime gem. KAMERS te h.
eig. ing. Tel. 045-458329.
KAMER te huur Geleen,
Rijksweg, ’ 375,- p.mnd.
all-in. Waarborgsom vereist.
Info.: 04742-3362.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
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.
Z.g.a.n Balken, vloerplan-
ken, kepers, deuren, licht-
koepels, werkbanken, dubb.
wandige schotten, trottoir-
tegels, div. maten ijzeren
balken. Grondverzetbedr. V.
HÖPPENER, Vijfbunderweg
1, Wijlre. Tel. 04450-2981.
BETONPLATEN en palen
voor schuttingen etc. Creu-
gers Beton, Economiestr. 46
Hoensbroek, (bij station).
Tel. 045-213877.
Te k. betonplaten GARAGE
t.e.a.b. Tel. 045-420584 bgg
045-416657. __
Te k. rollen DAKBEDEK-
KING met glasvlies met en
zonder leislag 04490-12645
Te k. COMPRESSOR 220 V
met grote ketel ’ 250,-.
Hommert 24 Vaesrade,
kruispunt Schinnen.

Te k. plm. 500 oud holl.
PANNEN ’l,- p.st. Tel.
04459-2236 na 18.00 uur.
Te koop of te huur BOUW-
LIFT, hoogte 7 mtr. Tel.
045-314336.

Reparaties
TV VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Górgens. Tel.
045-314122. .
Snelle en VAKKUNDIGE re-
paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Kalkslib, DSM en champig-
nonmest. P. PUSTJENS,
Tel. 04759-3565/ auto-tel.
06-52107893.
Te h. gemeente VOEREN-
DAAL: 3 paardenstallen m.
water en electra, een bui-
tenmanege en ca. 1 ha wei-
land, het geheel is voorz. v.
een solide afrastering. Inl.:
045-714509 Of 715372.

AutO'S &
Opel KADETT stationc. 1.3
S, 100% in orde, APK 8-90,
vr.pr. ’3.400,-, 045-318619
BMW bwj. '85 Turbo Diesel,
blauwmet. 150.000 km,
autom., airco, TRX 200 ban-
den, zomer- en winter-
wielen. 045-454219.
BMW 316, bwj.'7B, i.z.g.st.,
en aanhangwagen. Zonne-
bloemstr. 24, Bocholtz

Van part. BMW 728i, als
nw., alle keur. toegest., type
'82, autom., elektr. ramen,
spiegels, centr. vergr., pull-
manbekl., elektr. schuif/kan-
teldak, voor en achter
hoofdsteunen, 16 inch Rial-
velgen, P 5 banden stereo
radio/cass., power sound
systeem, pr. ’ 13.000,-, tel.
045-453065.

Ford Escort 1.3
Bravo 3-drs., '86, 1e eig.
open dak, spoiler, trekh.,
metalliclak. ’ 13.450,-.
Inr. en financiering mog.

Muciiimj
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Opel Kadett
1.3 S 3-drs., '88, 1e eig.

sportvlg., radio, 2e spiegel,
spec. striping, ’ 19.950,-.
Inr. en financiering mog.

MMJCIIiIïïMJ
Haefland 2, Brunssum.

Tel. 045-257700.

Kadett Sport
1.3 S, 3-drs., '86, sport-

stoelen, spoiler, sportvlg.,
2e spiegel, spec. striping,

’ 15.950,-.
Inr. en financiering mog.

7 C3F=>l=l_^

MJUCliifïït]
Haefland 2 Brunssum.

Tel. 045-257700.

(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

Te koop Ford ESCORT 1.6
CL 5-versn., okt. '86, wit,
km.st. 61.000, APK gek. okt.
'89, vr.pr. ’15.750,-. Tel.
04492-3384 na 17.00 uur.
STATIONCAR Ford Sierra
2.3 GL, 6-cyl., 08-83, APK
06-'9O, vr.pr. ’ 7.950,-.
045-319328
Te koop VOLVO 440 GLT inj
106 PK, grijsmetal. van febr.
'89, t.k. per 25-2-90. Tel.
04498-51356.
Honda Jazz 1.2 Special, 3-
drs., bwj.'B4, kl. rood, orig.
60.000 km, in NIEUW-
STAAT, APK 11-90, elke
keuring toegest. Vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
Te k. Citroen VISA. bwj.
sept. '82 I.z.g.st. Vr.pr.
’3.500,-. Tel. 045-740373.
B.g.g. 045-713117.
Te k. liefhebbersauto DAF
55, 1970, in unieke st., orig.
54.000 km gel., 1e eig. mr.
mog. Dorpstr. 19 Bingelrade
DAIHATSU Cuore bwj. '85 ,
2 cyl. (wegenbelasting
’62,- p. 3 mnd.) in.nw.st.
km.st. 41.000, vr.pr.

’ 5.200,-. Tel. 045-424793.
Te k. Ford SIERRA 2 l„ '89,
Volvo 360 GL, '88, Renault
11 GTX, '86, Opel Corsa SR
'85, Ford Fiesta, '85, Por-
sche 944, '83, Porsche 944,
'82, Autohandel L. Cüppers,
Diergaarderstr. Zuid SA,
Maria Hoop. 04743-1546.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Tek. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Te k. Fiat PANDA, bwj.'Bl,
APK gek. eind '90, met
voorspoiler en sportwielen.
Auto verk. i.z.g.st. Inr. mog.,
vr.pr. ’1.500,-. Tel. 045-
-228398
Fiat PANDA 45, rood, bwj.
'83, orig. 53.000 km,
’4.000,-. Tel. 045-721660.
Ford ESCORT autom., bwj.
'79, APK, ’1.350,-. Tel.
045-720951
Ford ESCORT KR 3, kl.
zwart, schuifd., sportvelgen
in.orgin.staat Ed Lemmens
Automobielen, Koningsweg
37 Kerkrade. 045-455432.
Ford FIESTA 11L, '77, APK,
’5OO,- Rondpunt 14,
Hoensbroek, Steenberg.
FORD Escort 1.6 Bravo '87,
rood, z.g.a.nw., 49.000 km,
pr. ’ 15.500,-. 04490-78674
Te k. Ford FIESTA, bwj. '81,
i.z.g.st., pr.n.o.t.k. Te bevr.
Broekhuizenstraat 105 A,
Landgraaf.
Te k. Ford SIËRRA 1600
i.z.g.st. bwj. '85, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-252732
Tek. LADA 2105, bwj. 1984,
met trekhaak en sunroof, kl.
wit. Te bevr. Dross. esser-
straat 45, Elsloo. Vr.pr.
’1.650,-.
MAZDA 323 HB 05-'Bl, nw.
mod., APKOI-91, 5 bak, pr.
’2.950,-. 045-322619
Mazda 929 Legato STA-
TIONCAR t.'ai, 54.000 km.,
duurste uitv., vr.pr. ’ 3.750,-
Inr. mog. Te bevr. 045-
-324763

Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Mistubsihi Saporro 2 L
GSR, t.'B2, sportv.,
’6.500,-. BMW 728 i aut.
schuifd. ABS sportvelgen, in
nw.st. 1e eig. ’9.500,-;
BMW 320 6 cyl. aut. t. '80
’4.500,-. Renault 18 GTL
Station LPG t.'B6 ’7.900,-.
Opel Commodore 2 5 S t.'Bo
’3.500,-. Ford Fiesta t.'Bo
’2.500,-. Opel Ascona 19 S
t.'B2 ’ 3.500,-. Golf Sprinter
t.'Bl, ’3.100,-. Renault 5
Parsienne t.'B3, ’ 5.200,-;
Toyota Celica t.'B2,
’4.900,-; Mini Metro t.'Bs,
’5.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’ 4.900,-; Suzuki Busje,
grijs kent., t.'B7 ’5.700,-;
VW LT-bus personenever-
voer t.'B2 ’ 5.700,-; VW
Passat station diesel, t.'Bo,
’3.500,-. Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3
LPG in nw st. ’ 3.900,-; La-
da 1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Datsun Cherry t.
'82, ’ 2.900,-; Rover 2000 S
t. . '84 nw. st. koopje

’ 4.500,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t. '81 ’ 4.900,-; Toyota Celi-
ca t. '79 uitgeb. ’2.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’3.500,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’5.500,-;
Opel Kadett bwj. '81,

’ 4.900,-. Talbot Horizon
autom., '82, ’ 2.900,-; Volvo
244 GLE t. '81, LPG

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83
’2.900,-; Mazda 323 t. '-82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82
’3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
’6.500,-; Datsun Violet 5
bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,

’ 4.900,-; Simca bestel '82,
’2.900,-; Opel Ascona '79,
’2.700,-; 2x Ford Taunus
'79 en '80 v.a. ’ 1.700,-; Al-
fa Sud t. '79 ’ 1.000,-; Su-
zuki busje t. '84 ’2.100,-.
Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK,
Geop. van ma. t'm vrijd. van
9.00-19.00 uur zat. tot 17.00
uur. Inr. gar. fin. mogelijk.
Te k. mooie MAZDA RX7,
bwj. '80, APK 11-'9O, magn.
velgen, achterspoiler,

’ 6.900,-. Tel. 04492-5033.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé 2 ltr. autom. bwj. '83.
045-712473.
MAZDA 323 i.z.g.st. '80,
APK, vr.pr. ’ 1.950,-. Palm-
str. 62 Heerlen.
MERCEDES 260 E ,rookzil-
ver, bwj. '86, autom., elec.
schuifdak, sportw., auto ver-
keerd in nw. st., mr. Merce-
des 190 E bwj. '82 tot '84
mog. Trichterweg 125,
Treebeek-Brunssum.
Te k. weg. aansch. huis
MITSUBISHI Pajero Tubro
Diesel bwj. '87, in.nw.st.,
km.st. 42.000, met boekje,
vr.pr. ’32.000,- . Inr. evt.
mog. Akerstr. 111 Kerkrade-
West, na 16.00 uur.
Opel CORSA 12 S bwj.'Bs,
km.st. 59.000 i.z.mooie st.
Tel. 045-228469.
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-90, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Te k. Opel MONZA t.'Bo,
2800 S, in nw.st., automatic,
airco., met. blauw, zeldz.
mooi, vr.pr. ’ 6.950,-. Inl.
045-324763
Opel Kadett Diesel bwj. '86;
Opel Kadett 1200 Benzine
'86; Opel Corsa SR bwj. '84;
Oep Kadett 1300 S bwj. '82.
Voskuilenweg 125 Heerlen.
Te k. Opel KADETT GSI 2.0
liter rood ’ 27.200,- 2>h jaar
Tel. 04405-2423.
Te koop Opel KADETT Ca-
ravan '79, APK '91, pr.
’1.500,-. Tel. 045-325671.
Opel CORSA 13S 4drs. '87
LPG als nw. ’ 13.500,- mr.
evt. 045-316940
RENAULT 18 GTS, bwj. '80,
i.g.st. Voor ml. 045-417551.
RENAULT 5 L First bwj. '87,
kl. rood, div. extra's, APK 2-
91, km.st. 31.000, pr.
’11.750,-. Tel. 045-219123
SEAT Ibiza 1,2 GL bwj. '87
SX-uitv. met vele extra's, kl.
zwart, vr.pr. ’ 15.500,-. Tel.
045-440728, na 18.00 uur.
Te koop kleine SUBARU Mi-
ni Jumbo, 5-drs., eind '83, i.
z.g.st. 045-453572.
Subaru MINI Jumbo De Lu-
xe 5-drs., 27.000 km, bwj.
'87, in nw.st., ANWB tech.
rapp. op verz. Koningsweg
37, Kerkrade. 045-455432.
Te k. Toyota COROLLA
Stationcar bwj. '82 pr.n.o.t.k.
Rembrandtstr. 25, Heerlen.
Te k. TOYOTA Corolla 1800
GL Diesel bwj. '85, 72.000
km. gelopen, ’ 8.500,-.
Hommert 24 Vaesrade,
kruispunt Schinnen.
VW GOLF LS, bwj.'79, APK,
i.z.g.st., vr.pr. ’2.150,-. Tel.
045-720951
VW BUS LT3I open laad-
bak, LPG, ’1.900,-. Tel.
04499-3885, na 18.00 uur.
Te koop VW GOLF GTI, s-
bak, schuifdak enz., eind
'80, ’5.250,-. 045-316940.
Te k. VW GOLF '78 t.e.a.b.
Tel. 04451-1874.
Te k. GOLF GTI '79 verl. uit-
geb. alarm etc.'veel nieuw!
Pr.n.o.t.k. tel. 045-717789
na 17.00 uur.
Te k. mooie GOLF diesel
'81-78; Opel Ascona 1.6 HB
diesel, rood, i.nw.st. '83;
Volvo 343 DL t.79; Opel Ka-
dett Stationcar '81; Mazda
323 stationcar '82-'B4;
prachtige Mitsubishi Lancer
GL '81; Suzuki Alto '82; Mit-
subishi Galant 2.3 Turbo
diesel '82. Steeg 33, Stem
(zondags kijkdag).

VW Golf AUTOMAAT, bwj.
'80, APK 12-'9O, zeer mooi,
vr.pr. ’ 2.950,-. 045-323576
te koop VW GOLF 1600
GLS bwj. '79, APK, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 1.900,-. 045-273340
SCIROCCO 1.8 GTI 5 bak
verl. sportvlg. oud model. v.
liefhebber 045-230346.
GOLF GTS 1800cc, 90 PK,
bwj. 8-'B5, kl. wit, zeer sport,
auto, uitb.set, get. glas, sun-
roof, alu. vlgn. Vr.pr.
’15.500,-. 045-328487,
werkd. tussen 9 en 16 u.
Te k. GOLF GLD bwj. '79,
pr. ’2.250,-. Tel. 04492-
-1304.
VOLVO 440 GL m. spoiler
kl. rood, bwj. '89, tuss.
16.30-17.30 u. 045-724850.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Loek SCHAEPKENS Auto-
bedrijf biedt te koop aan
plm. 70 top-occasions oa.:
VW Golf GTI type '85 alle
extra's ’ 15.900,-; Golf Die-
sel type '81 ’ 5.950,-; Derby
'81 LPG ’2.250,-; Golf
Sprinter veel extra's
’3.500,-; Jetta Sport LPG
type '82 ’ 5.200,-; Golf Die-
sel type '85 5-bak
’12.500,-; Golf LPG
’1.200,-; Polo C perf.staat
'82 ’7.250,-; Opel Kadett
5-drs. Berlina ’ 4.950,-; Re-
kord Traveller type '86 zeer
mooi ’13.900,-; Kadett
1600 SR 5-bak schuifdak
'83 ’7.950,-; Kadett GT
zeer mooi '85 ’13.500,-;
Kadett 1200 C ’1.200,-;
Rekord 4-drs. LPG '81
’4.000,-; Kadett Coupé
1600 '79 ’2.750,-; Manta
GT '86 ’14.900,-; Ford
Sierra 1600 Stationcar s-
drs. type '84 ’ 11.900,-; 3x
Ford Escort 5-drs. zeer
mooi va. ’ 8.950,-; Ford Es-
cort type '80 ’ 1.500,-; To-
yota Celica KT zwart type
'81 ’2.900,-; Honda Prelu-
de '83 ’ 6.950,-; Honda
Quintet 5-drs. type '82
’3.950,-; Honda Civic perf.
staat ’2.950,-; Mazda 626
'80 4-drs. ’1.250,-. Klim-
menderstraat 110, Klimmen.
Tel. 04405-2896.
Ford TAUNUS 16L, nw. mo-
del, bwj. '81, APK 9-'9O,

’ 2.650,-; Talbot Horizon
Ultra bwj. '84, APK 10-'9O,

’ 2.750,-. Zeer leuke auto's.
Tel. 045-323178.
In-Verkoop alle merken
AUTO'S ook schade, tel.
045-416239.
1e klas OCCASIONS met
bovag-garantie: Audi 80,
1800, '87; Opel Corsa,
12.000 km, '87; Peugeot
205 KR, 15.000 km, '87;
Seat Ibizia 1500 GL, '87;
Escort 1300, 5 drs., '86;
Ford Fiesta 1100 CL, '86;
Mitsubishi lancer GLX, '86;
Opel Kadett 1200 LS, 5 drs.,
'85, ’ 11.900,-; Fiat Uno 55
S, 5 drs., '85; Yugo 65A,
1300, nieuw 1990. Autobe-
drijf Martin Jorritsma, Pasto-
rijstr. 106 Nuth 045-242412
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
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
LOVEN Heerlen biedt te
koop aan: * Mazda 626 HB
2.0 GLX '84 '85 '86 '87 en
'88: Mazda 626 HB 1.8 LX
'88; Mazda 626 Sedan 1.8
GLX '88; Mazda 626 coupé
2.0 GLX '87 en '88; Mazda
626 coupé 1.6 GLX '85;
Mazda 626 coupé 1.6 LX '83
Mazda 626 HB 2.0 LX Die-
sel'B6. * Mazda 323 HB 1.6i
GT 8-11-'B5 '86; Mazda 323
HB 1.5 GLX '86; Mazda 323
1.3 LX 3x '86; Mazda 323
HB 1.3, 5-drs. '86; Mazda
323 HB 1.1. LX '87; Mazda
323 HB 1.3 Sport 2x '87;
Mazda 323 HB 1.5 GLX g,u-
tom. '87; Mazda 323 HB 1.3
LX autom. 2x '86; Madza
323 HB 1.3 DX '83. * Mazda
323 Sedan 1.5 GLX '86;
Mazda 323 Sedan 1.5 LX
'87; Mazda 323 1.3 GLX '85,
'86 en '87; Mazda 323 Se-
dan 1.3 LX 2x '86; Mazda
323 Sedan 1.7 GLX Diesel
'88. * Opel Kadett 12 S '84;
Opel Kadett HB 1.3 2x '87;
Opel Ascona 1.6 S '84; Opel
Omega 1.8 LS '87. * Austin
Mini Metro 1.3 Surf 30-10-
-'B7; BMW 315 '81; BMW
318 autom '81; Ford Fiesta
S '87; Ford Escort 1.3 84 en
'86; Ford Escort 1.6 L '85;
Ford Sierra 2.0 Laser met
LPG-onderb. '86; Ford Siër-
ra 2.0 GL 6 cyl. '83; Honda
Civic 1.5 sport '85; Mitsubi-
shi Saporro 2.0 GSR '82;
Nissan Prairie 1.8 7-3-'B7;
Peugeot 205 KR '85; VW
Golf '84; Volvo 340 DL Se-
dan '87. Goedkope inruilers;
Qatsun Sunny 120 V '80;
Mazda 323 '80; Mazda 323
'79; Opel Rekord autom. '79;
Opel Ascona '79; Renault 18
TS Stationwagon '80; Opel
Kadett HB 1200 '81. Inruil,
garantie en financiering. Pa-
lemigerboord 401 Heerlen.
Tel. 045-722451.
Te k. nw. type Ford TRAN-
SIT met open laadbak, laad-
verm. 1100 kg, olie vrije mo-
tor, nw. banden, APK gek.
10-'9O, bwj.'Bo, ’2.750,-.
045-323178
Te k. SIMCA Chrysler, bwj.
'79, APK-gek. 28.3..90. Tel.
045-228932.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. . loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424

Auto onderdelen en accessoires '
Kwaliteitsartikelen:

* BATA werkschoenen, hoog of laag, met of zonder stalen
punten

* MAKITA boormachines, cirkelzagen, haagse slijpers,
vlakschuurapparaten, decoupeerzagen etc.

" HELLA verlichtingsartikelen, zwaailampen, werklampen.

|<^gP B.V.

In de Cramer 31, Heerlen.
Telefoon 045-716951.

Aanhangwagens
Te k. AANHANGWAGEN
met res. wiel, nw. band.,
wielen, kogellagers, afdek-
zeiltje, laadverm. 1000 kg.,
afm. 180x110. Pr. ’450,-.
Akkerweide 154, Hoens-
broek 045-229685 na 16 uur

Motoren
BMW R65 LS, '82, pas ge-
rev., motorisch als nw.,

’ 5.000,-. Tel. 04409-2765.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

(Bromfietsen
Te k. weg. behalen rijbew.
FANTIC Oasis Parijs-Dak-
kar model, elec. starter,
schijfremmen voor en achter
waterkoeling, 10 mnd. oud,
4.500 km., nw.pr. ’ 6.300,-.
Trichterweg 125, Treebeek-
Brunssum.
OPRUIMING in racekleding,
30-50% korting. Rens Jans-
sen, Ganzeweide 54, Heer-
len. Tel. 045-211486.
mnd. oud, fluorkleuren, 18
versn. (Shimano) veel ex-
tra's. Tel. 045-415630.
Te k. PUCH Maxi starlet,
antr. blauw (kickstarter en
sterwielen), bwj. '89, km.st.
550, ’ 1.800,- mcl. verzek.
04490-23964 na 13.30 uur.

Motobecane RENFIETS
met kleding. Tel. 045-
-752283.
Te k. HONDA MTX bwj. '85
m. verzek., weg. mil.dienst
pr.n.o.t.k. 045-227793.

Sport & Spel
Nieuw! FIT-LIFE in Kerkra-
de, Landgraaf en Heerlen,
conditietraining voor alle
leeftijden. Tel. 045-459026
of 312703.

Vakantie
DUINLAND, St. Maartens-
zee, tel. 02246-3109, bun-
galow, zwemparadijs, car-
naval v.a. ’ 395,-, weekend/
midweek v.a. ’ 225,-.

Caravans/Kamperen
Te koop 6-pers. ALPEN-
KREUZER, in nw.st. Tel.
045-752283. .
ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.
Te k. Chateau Touring 390
Elite CARAVAN tel. 045-
-313298.

VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.
STACARAVAN te k. 7,5 m.

’ 2.750,-. Tel. 04492-2044.
Te koop STACARAVAN 10
mtr. lang, 3 slpk., douche,
wc, 2 jr. oud, van ’ 32.000,-
-nu voor ’21.000,-. Inl.
04492-2044.

(Huis)dieren

Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., ontwormd en geënt,
getatoeëerd. Valkenburger-
weg 25 Wijlre. 04450-4312.

Tek. 2 Duitse HERDERS uit
keurfok m. stamb. 8 mnd.
oud. 04450-2488, na 18. u.
Te koop sprekende tamme
BEO met kooi. Tel. 04493-
-3228.
Te k. DOBERMANN, 7 mnd.
oud, vr.pr. ’350,-. Tel.
045-751040

Lieve Maikel Proficiat Om^

ÉL, 4&t *_w_*_Wr

Proficiat
met je 7e verjaardag

Pappa, Mamma en Björn Roger, Jemajla
,

Jean
,P^L-IHFR A Armand, Emiel, Bas. Gl7

Brenda, Robbie, Ma*"1
Bi Kevin. 4

Reageren op
V" advertenties onder

BRIEFNUMMER-
Stuur uw brief (voldoe^

W_~ gefrankeerd) naar \$
Limburgs Dagblad, '€ Postbus 3100, 6401 Dp

Heerlen en vergeet ni*
Ca/ola22jaar links onder op de

Dan-kom enveloppe het numrne'
de advertentie te

HOERA! Mijn opa in de VUT vermelden.

Te koop prachtige GROE-
NENDALER pups met
stamboom, 7 wk. oud, geënt
en ontwormd. 045-312189.

ROTTWEILER pups Jj
stamboom, zeer mooi, D®
ouders HD-vrij. 045-421^

'
In en om de tuin

KIJK en vergelijk de prijs.
Voor Uw gehele tuinaanleg,
U belt wij komen vrijbl. langs
voor prijsopgave. Ook voor
straatwerk, opritten en sier-
bestrating. Zeer scherpe
prijzen. Tel. 045-323178.

TUINHUISJE, dubb. waiJJgeïsol., met gasverwafrïLj
afm. 2.44x2.44x2.45, Z*£
dak, pr. ’2.500,-. Kaa»Jdersteenweg 142, Kerkfjü?
Wat VERKOPEN?
teer via: 045-719966._^'

Opleidingen
.—■<"

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.CD.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Paf 2800 SpaceCap
HUISWERKBEGELEIDING
voor leerlingen Mavo/Havo/
VWO door erv. doe. Tel.
045-243988
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes door
gedipl. coupeuse. Sittard.
Tel. 04490-28992.

A.s. zaterdag start wee',
erkende opleiding tot M^
NETISEUR (1-jarig) m'o"
Academie voor natuu'S^
neeswijzen en Hypother»
045-322123. _^S

Rijles ;

chauffeurs-diploma
CCV-B, start volgende c'
sus op 27 januari. Ople|d>
door vakkundige leerkra^ten, aanmel. nog m<w
Verkeersschool ArnoW
sen, Hoogstr. 201, 6373 J.
Landgraaf. Tel. 045-31JJ2-;
Piccolo's in het LimbuJDagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-719925

1

Huwelijk/Kennismaking . <
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
ALLEENSTAANDE: heden
gezellige dans- en contact-
avond met DJ Richard in
Chalet Treebeek. Toegang
boven 25 jaar, legitimatie
verplicht. Het bestuur.
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
Weduwe, 61 jr., z.k.m. liefst
WEDUWNAAR t/m 65 jr. Br.
o.nr. B-3311 aan Limb.
Dagbl., postb. 3100, 6401
DP Heerlen.
JONGEHEER 42 jr., alleen-
staand, wenst contact met
nette dame. Br.o.nr. B-3323
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Besch. allst. heer 59 jr. i.b.v.
auto wenst kennism. met
nette DAME v. bl. relatie Br.
o.nr. B-3325, LD, Postbus
3100,6401 DP Heerlen.

Homo, 50 jaar, jong fli 1niet opv., zkt. VRIEND
nat./huidskl. onbelang1' _
Br. Ifst. met foto worden *
antw. Br.o.nr. B-3312 %
Limb. Dagbl. Postbus 3^
6401 DP Heerlen. _^ 'Mode Totaal, ;
Voor chique HANDö
BREIDE truien, drie soo^mohair. Leuke wintergara
brei-accesoires, enz.
U bij Garna zijn. Mgr. Pe|v
str. 51, Heksenberg-H^B'len. Dinsdag t/m vrijdag
17 uur. Zaterdag 10-I_gJ^
Te koop: - COMMÜ^
JURKJE Sissie model n 1"

140 Tel. 045-21 9668__^
Te k. zeer apart Sissy CO I
MUNIEJURKJE met toe^horen mt. 128-134, en W
witte bontjas. 045-22330^

afiTe koop excl. leren en »"j
de DAMESKLEDING. ' I
045-224145.

Bel de Vakman >

SCHILDER kan nog alle
schilder- en behangwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-323883.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.

DAKDEKKERSBEDRIJF ffNok, voor al uw dakd»
werkzaamheden, met
langste schriftelijke garanL,
Bel voor vrijblijvende offe n
Tel. 045-224459 75300g>-;
Ervaren DAKDEKKER *t
nog klusjeswerk aannek.
Tel. 045-224113. _^i_
Diepvries en KOELKAS,
REPARATIE zonder voo^.kosten. Bel Geleen O^45230. Service binnenjy
Voor al Uw grondwerk .
BESTRATING. J2|
Bosman. Tel. 04490-278j>
ANT.ENNEBOUW KocH^Ook voor Schotel-antenne
Tel. 045-441693 *s

Wonen Totaal
Rotan Rentenaar

Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. en di- 9e
OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels

20 - 50% korting
:—: _„r'

Unieke kans
voor keukenko-
pers. Massale
verkoop van
honderden

spiksplinter-
nieuwe keukens

van modern tot klassiek
voor minder dan

de halve prijs.
In ons centraal keukenma-
gazijn in Echt worden alle
showmodellen keukens ver-
zameld uit de Hom keuken-
supers, in alle afmeting voor
ongekend lage

prijzen
Kom geheel vrijblijvend kij-
ken, er is vast een keuken
voor u bij!

Hom keuken-
magazijnen Lo-
perweg 8 , Echt

Tel. 04754-86188 Geopend
maandag t/m zaterdag.

VLOERBEDEKKING, 9?j.
dijnen, karpetten, topk^f,,
teit, vele aanbieding**!.
enorme voorraad, gratis 9 'legd. Won.mr. Groo'e"
Kloosterstr. 22 Simpelvgjo^
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norf"
le prijs. R/J Handelsond»,
neming, Stationstr. zs^
Nuth. Tel. 045-242602__^
Gaat u verhuizen of u**l^-renoveren? voor een D'izia.
der mooie collectie VLOt
BEDEKKING-gordijnen \
zonwering gaat u naar
woninginrichting, M.
ders, Nieuwstraat 12'
Hoensbroek. 045-212jQO^
Te k. antieke BUFFETKAS
antieke kleerkast; 9re^e \.keukenkast boerenstijl- '045-317705. __<
Voor al uw 2e-handsrn^bels. Kouvenderstr. 2U 'Hoensbroek. *g

Te k. BANKSTEL: 3-2-1
ken, leren kussens, ’ 3'^ó.Oude olielamp ’ 290.-. K*

ren en rommelmarktSH
Brunssum 045-254800_^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 1u

)^nderda^^anLiarlT99rj^F8nvmourgs uaguicca



Kortwerkloos
rnenJLU^ e plan is vooral gericht op
2ijn rX n dle nog maar kort werkloos

111\e voorkomen dat zij gede-
daard raken zouden er „stan-
rnoetp °pstaP/biJ scholingstrajecten"
seh di Worden gerealiseerd. Men-
daai-m net werkloos zijn kunnen
J. WiiuV° gens beleidsmedewerkerPK\rfstta van de Industriebond
ding b

lnnen no time' aan een oplei-
grote0te .eglnrien om zich daarmee een
iridUstr

ans °P een baan in de metaal-
s°ort u, te verwerven. „Als een
mie 'okkertje" zou daar een pre-°P moeten staan.

Projectteam
°MchtaSt bePleit de FNV-bond de
Vier yjn.g van een projectteam van
2ou Dat
vraa .oeten onderzoeken waar de
2°ek.eniigt

' welk aanbod van werk-
arbeid\u er is en wat derol van de

reaus zou kunnen zijn.
k ehon!Lntle van de arbeidsbureaus«ens t t

Volëens de plannen even-
te^ ?f de taken van het project-
opleiri■et viertal zou zich ook met
ten at ng,svraagstukken bezig moe-,^aan houden.

De plannen, die met enkele kleine
verschillen ook zullen worden voor-
gelegd aan de onderhandelaars in
de metaalnijverheid, kunnen vol-
gens Wijkstra worden betaald uit de
20 miljoen gulden die in de lopende
metaal-cad is gereserveerd voor
werkgelegenheidsprojecten. Daar-
van is nog ongeveer 14 miljoen over,
aldus Wijkstra. Hij laat zich niet uit
over het aantal werklozen dat de In-
dustriebond met het plan aan werk
denkt te helpen.

Handelstekort
VS toegenomen
WASHINGTON - Het tekort op de
handelsbalans van de Verenigde
Staten is toegenomen van 10,25 mil-
jard dollar in oktober tot 10,5 mil-
jard dollarin november, zo heeft het
Amerikaanse ministerie van handel
gisteren bekendgemaakt. Het cijfer
over oktober betekent een kleine
herziening ten opzichte van het eer-
der opgegeven bedrag van 10,2 mil-
jard dollar.

Het tekort over november was het
grootste sinds december 1988. De fi-
nanciële markten hadden een nega-
tiefsaldo verwacht van ongeveer 9,5
miljard dollar. De tegenvaller ver-
oorzaakte een daling van de dollar-
koers met een cent.

De waardevan de Amerikaanse im-
port verminderde in november met
1,4 procent tot 40,69 miljard dollar.
De expbrt nam af met 2,7 procent
tot 30,19 miljard dollar, het laagste
niveau sinds februari.
Het tekort van de VS in de handel
met Japan verminderde van 4,9 mil-
jard dollar tot vier miljard dollar.
Het negatieve saldo met de Europe-
se Gemeenschap groeide van 148
miljoen dollar tot 325 miljoen dollar
en dat met Canada van 832 miljoen
dollar tot 1,244 miljard dollar.

beurs-
overzicht
Voorzichtig

- Op het Damrak
da„ en de koersen na een paar
voorn. van flauwte woensdag
ne ?ICntiq omhoog. De algeme-
voln gsindex kwam een
hon noger uit op 114,4 naeen
zet f^ punt van 114,8. De om-
ina» 24 müJard was hoog,
obii m°et in hoofdzaak aan de
Ven 8arties worden toegeschre-
n-iili w,ler bedroeg de omzet f 1,7
voor waarvan f666 miljoen
staat 1 Jongste 8,25 procent
ond nmg> die een dubbeltje
notler de uitgiftekoers van 99,8
een*? 1 e' ook in enkele 7,5 pro-
deld ingenwerd druk gehan-

D e
stemaandelenmarkt droeg het
onv Pel van een kalme maar niet
stei |endelijke tendens. Het her-
Pers Street hield verko-
op . aan de zijlijn en
ten s Verlaagde koerspeil stap-
öe ommigen weer in de markt.
gee "I^et bleef daarbij met nog
Van iP° milJoen gematigd.
gev' ® n°ofdfondsen boekte uit-
ste «■ olters Kluwer de groot-
f4S gmg met 3,66 procent totPret AF deed het met 3-61
slecht01,,, 10* f37'30 00k niet
cent Wessanen werd 2,55 pro-
FqÜ, meer waard op f64,40 en
ornh ging met 2,36 procent
ti 0na°Og naar f39,10. De interna-
lerrm ! f°ndsen werden wat ge-
Op Hi door de lagere dollar,

tem n ■ °kale markt ging Vredes-
f2s jUlm 9Procent omhoog naar
Pelïii, i> Nutricia Gemeenschap-
f ?8 -Cr, klom 7.53 procent tot
deert ; Fietsenfabrikant Union
(25 Jet met 3,27 procent op
Ook f

Ook niet onverdienstelijk.
lis uoSdsen als Grasso, Boska-
Samac irDe Telegraaf, Sphinx,
sloepoA yan OTP en Furness
Op lende weg omhoog in.
ÈWt

e parellelmarkt won De Drie
f3fi7n°m CS biJna 5 procent op
van h Lite kon het verlies
Boed Z ,voc,rgaande dag bijna
herw^a,ken °P fs'l°- Weweler
Wolff J 4°P f I°2- o°k Simac,
ren"' Nedschr°ef en HCA wa-
2ag /"endelijk. Gelderse Papier
Üjd aifen het einde van de beurs-
N>

aue noteringen doorgehaald.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 110,30 110,40
Ahold 124,20 124,40
Akzo 128,70 129,40
A.B.N. 39,20 39,40
Alrenta 156,80 157,00
Amev 59,00 59,20
Amro-Bank 75,40 75,50
Bols 169,00 172.50
Borsumij W. 70,00 71,00
Buhrm.Tet. 59.80 59,50
C.S.M.eert. 77,00 77,30
DAF 36,00 37,30
"Dordt.Petr. 126,30 127,00
DSM 116,00 116,50
Elsevier 79,30 80,30
Fokker eert. 38,20 39,10
Gist-Broc. c. 28,70 29,30
Heineken 118,70 120,20
Hoogovens 74,60 74,80
Hunter Dougl. 105,50 104,80
Int.MüUer 99,50 99,20
KBB eert. ■ 77,00 77,50
KLM 44,70 44,80
Kon.Ned.Pap. 48,00 47,60
Kon. Olie 138,20 139,10
Nat. Nederl. 70,90 70,80
NMB Postbank 48,80 49,60
Nedlloyd 86,00 87,40
Nijv. Cate 91,30 92,70
Océ-v.d.Gr. 278,00 279,00
Pakhoed Hold. 152,00 154,00
Philips 43,40 43,90
Robeco 103,10 103,30
Rodamco 78,40 78,30
Rolinco 102,60 102,60
Rorento 58,90 58,80
Stork VMF 46,20 46,70
Unilever 152,00 153,20
Ver.Bezit VNU 107,50 108,50
VOC 38,30 38,40
Wessanen 62,80 64,40
Wolters-Kluwer 43,70 45.30

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63,50 64,50
ACF-Holding 38,00 38,50
Ahrend Gr. c 247,50 249,00
Air Holland 29,30 28,60
Alg.Bank.Ned 40,10 40,30
ABN (div'9o) 38,60 38,60
Asd Opt. Tr. 19,80 19,00
Asd Rubber 5,70 5,60
Ant Verft. 415,00
Atag Hold c 103,20 103,60
Aut.lnd.R'dam 95,00 95,00
BAM Groep 95,50 a 96,00
Batenburg 84,00 84,50
Beers 135,00 136,00
Begemann 122,00 123,50
Beündo 362,00 361,80
Berkels P. 5,95 6,10
Blyd.-Will. 28,80 29,40
Boer De, Kon. 315,00 306,00
de Boer Winkelbedr. 63,20 64,10
Boskalis W. 13,10 13,50
Boskalis pr 13,10 13,90
Braat Beheer 45,80 45,00

Breevast 18,60 19,00
BurgmanH. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delftc 1000,00 1015,00
Center Parcs 57,00 57,00
Centr.Suiker 75,50 75,70
Chamotte Unie '.60 7,70
Cindu-Key 191,00 191,00
Claimindo 355,00 355,00
Content Beheer 20,50 20,50
Cred.LßN 58,40 58,60
Crown v.G.c 92,00 93,00
Desseaux 254,50a 253,00a
Dorp-Groep 1 34,00 34,50
DSM(div'9o) 112,00
Econosto 326,00 328,00
EMBA 127,00 127,00
Enraf-N.c. 67,30 67,50
Eriks hold. 112.00 112,50
Flexovit Int. 95,00 95.50
Frans Maas c. 103,00 103,50
Furness 126,00 127.80
Gamma Holding 81,00 82,00
Gamma pref 6,00 5,90
Getronics 30,00 29,60
Geveke 43,70 44,20
Giessen-de N. 220,00 223,00
Goudsmit Ed. 367,00 363,00
Grasso'sKon. 116,50 120,00
Grolsch 132,00 127 50
GTI-Holding 213,00 213,00
Hagemeyer 107,00 107,00
Idem'/2div.'B9 104,00 104,00
HALTrust B 13,60 13,70
HALTrust Unit 13,70 13,60
H.B.G. 195,00 194,00
HCS Techn 14,30 14,70
Hein Hold 103,00 103,00
Hoek's Mach. 202,50 204,00
Heineken Hld 103,00 103,00
HollSeaS. 1,15 1,17
Holl. Kloos 470,00 475,00
Hoop ElT.bk. 9,10 9,20
Hunter D.pr. 4,90 5,00
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,50 36,50
Industr. My 218,00 218,00
Infotheek 27,00 27,00
Ing.Bur.Kondor 580,00 a 570,00
Kas-Ass. 47,90 48,20
Kempen Holding 16,80 16,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 77,00 77,50
Kon.Sphinx 117,50 119,50
Koppelpoort H. 302,00 a 290,00a
Krasnapolsky 205,00 202,00
Landré &GL 61,80 62,00
Macintosh 39,50 39,30
Maxwell Petr. 670,00 670,00
Medicopharma 67,50 67,50
Idem (div9o) 65.50
Melia Int. 5,50 5,50
MHVAmsterdam 18,70 19,00
Moeara Enim 1160,00 1175.00
M.Enim 08-cert 15400,00 15100,00
Moolen en Co 28,80 28,80
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,40 8.40
Mynbouwk. W. 416,00 416,50

Naeff 300,00
NAGRON 48,00 47,30
NIB 645,00 646.00
NBM-Amstelland 18,70 19,00
NEDAP 399,00 395,00
NKFHold.cert. 322,00 a 322,50
Ned.Part.Mij 41,00 41,00
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1165,00 1150,00
Nutricia gb 73,00 78.50
Nutricia vb 86,30 88,50
Oldelft Groep c 185,00 185,50
Omnium Europe 15,20 15,20
Orco Bank c. 65,30 66,10 e
OTRA 181,00 182,00
Palthe 76,50 75,00
Philips div.'9o 41.90 42,50
Pirelh Tyre 35,80 35,20
Polygram 30,20 30.30
Polynorm 98,20 99,00
Porcel. Fles 190,00 188,00
Ravast 46,30 46,80
Reesink 74,50 75,20
Riva 52,20 52,10
Riva (eert.) 52,20 -52,00
Samas Groep 64.50 65,50
Sarakreek 29,80 30,00
Schuitema 1410,00 1410,00
Schuttersv. 167,00 a 166,80
Smit Intern. 53,10 53,20
St.Bankierse. 21,20 f 21,30
Stad Rotterdam c 45,40 45,60
TelegraafDe 83,80 86,00
Text.Twenthe 337,00 335,50
Tulip Comp. 36,50 36,50
Tw.Kabel Hold 147,00 145,80
Übbink 85.50 85,00
Union Fiets. 24,50 25,30
Ver.Glasfabr. 340,00 340,00
Verto 57,70 a 57,90
Volker Stev. 68,00 68,20
Volmac Softw. 49,00 49,50
Vredestein 23,00 25,10
VRG-Groep 55,50 56.30
Wegener Tyl 188,50 188,50
West Invest 23,80 23,20
West Invest e. 90,00 75,00 aWolters Kluwer 173,00 178,00
Wyers 48,50 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,80 37,50
ABN Aand.f. 75,60 75,60
ABN Beleg.f 55,20 55,20
ALBEFO 52,80 52,60
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 230,00 231,00
AllianceFd 11,80 11,80
Amba 48,60
America Fund 292,00 291,00
AmroA.inF. 90,10 90,00
AmroNeth.F. 76,60 75,80
Amro Eur.F. 74,50 74,30
Amro Obl.Gr. 154,50 154,20
Amvabel 79,70 80,20
AsianTigersFd 62,00 61,90
AsianSelFund 45,70 45,90
Bemco Austr. 58,00 58,00

Berendaal 108,00 108,00
Bever Belegg. 26.70 26,50
BOGAMIJ 109,30 108,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN ObLWaardef. 100,20 100,20
Delta LJoyd 42,10 41,70
DP Am. Gr.F.. 25,80 25,50
Dp Energy.Res. 48,00 47,50
EngHoll.BT.l 9,30 9,30
EMFrentefonds 61,90 61,90
EurinvestO) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 12,00 8,20
EOE DuStlnF. 300,00 301,00
EurGrFund 60,00 60,70
Hend.Eur.Gr.F. 216,00 216,00
Henderson Spirit 71,00 71,50
Holland Fund 73,50 74,00
HolLObl.Fonds 112,50 112,50
HolLPac.F. 114,80 113,00
Interbonds 550,00 550,00
Intereff.soo 50,50 50,80
Intereff.Warr. 364,00 364,00
Jade Fonds 180,20 180,50
Japan Fund 34,60 35,10
Japan Rot. Fund yenl 1140,00
Mees Obl.Div.Fonds 98,80 98,40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1520,00 1520,00
Nedufo A 138,00 138,00
Nedufo B 138,00 138,00
NMB Dutch Fund 40,30 " 40,30
NMB Global F. 49,00 49,00
NMB Oblig.F. 34,50 34,40
NMBRente F. 103,00 103,10
NMB Vast Goed 37,90 38,00
Obam, Belegg. 217,00 218,50
OAMFRentef. 13,55 13,70
Orcur.Ned.p. 48,40 48,40
Pac.Prop.Secf. 50,10 49,60
Pierson Rente 99,60 99,60
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo ObLinv.f 74,80 74,70
Rabo Obl.div.f 48,40 48,20
Rabo Onr.g.f. 84,90 84,90
Rentalent Bel. 133,30 133,00
Rentotaal NV 30.90 30,90
RG groen 49,90 49,90
RG blauw 49,40 49,50
RG geel 49,10 49,40
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 93,50 94,50
Sci;Tech 17,10 17,10
Technology F. 18,30 18,50
TokyoPac. H. 271,50 270,00
Trans Eur.F. 80,20 81.00
Transpac.F. 510,00 500,00
Uni-Invest 130,50 130,50
Unico Inv.F. 80,40 80,60
Urufonds 35,30 36,50
VWN 59,20 59,20
Vast Ned 127,20 127,20
Venture F.N. 46,00 46,00
VIB NV 86,10 86,00
VSB Mix Fund 51,50 51,50
WBO Int. 76,00 76,00
Wereldhave NV 210,50 210,20
Yen Value Fund 92,10 91,20

Buitenlandse obligaties
83A EEGB4II) 99,40 99,50
3/2 EngWarL 34,00 34,00
W* EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,50
Amer. Brands 65,10 66,50
Amer. Expres 32,80 32,40
Am.Tel.& Tel. 42,60 43,50
Ameritech 60,00 61,30
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 32,00 31,80
AÜ. Richf. 108,00 107,70
BAT Industr. 8,20 8,10
Bell Atlantic 98,30 99,30
BeUCanEnterpr 45,00 45,00
Bell Res.Adlr 0,35 e
Bell South 52,50 52,70
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17,50 18,00
Boeing Comp. 58,50 60,20
CDL Hotels Int. 0,95 0,83
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 18,00 18,70
Citicorp. 26,50 26,00
Colgate-Palm. 62,00 61,00
Comm. Edison 36.70 37,20
Comp.Gen.El. 523,00 510,00
Control Data 17,30 18,10
Dai-IchiYen 3000,00 2900,00
Dow Chemical 67,30 69,00
Du Pont 122.60
Eastman Kodak 40.00 39,80
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00 155,00
Exxon Corp. 48,30 48,30
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 43,25 45,00
Gen. Electric 62,60 62,60
Gen. Motors 41,25 42,50
Gillette 45,50 46.00
Goodyear 42,25 42,00
Grace & Co. 32,00
Honeywell 84,50 85,50
Int.Bus.Mach. 97,90 99,90
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56,40
ITT Corp. 55,20 55,50
K.Benson ® 5172,00
Litton Ind. 76,10 75,80
Loekheed 39,70 40,40
Minnesota Mining 80,00 80,50
Mitsub.Elect. 1150,00
MobüOil 58,20 59,00
Morgan $ 38,10 38.00
News Corp Auss 13,50 13,20
Nynex 82,50 83,20
Occ.Petr.Corp 28,60 29,50
Pac. Telesis 46,20 47,20
P.& O. © 7,00 7,00
Pepsico 57,70 59,10
Philip Morris C. 37,50 39,25
PhiU. Petr. 23,80 23,80
Polaroid 44,75 45,20
Pnvatb Dkr 301,00 301,00

Quaker Oats 56,00
St.Gobin Ffr 640,00 630,00
Saralee 30,00
Schlumberger 46,00 46,60
Sears Roebuck 37,00 37,30
Sony (yen) 36,50 36,50
Southw. Bell 55.00
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 37,60 37,40
Texaco 55,80 56.00
Texas Instr. 35,00 35,80
The Coastal C. 30,80 30,20
T.I.P Eur. 1,75 1.75
ToshibaCorp. 1160,00 1160,00
Union Carbide 24,25
Union Pacific 76,00 77.00
Unisys 14,40 14,60
USX Corp 34,50 35,50
US West 72,00 72,70
WarnerLamb. 116,90
Westinghouse 72,00 72,70
Woolworth 61,40 61,80
Xerox Corp. 56,00 56,00

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 48,00 49,00
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 82,00 82,00
ASARCO Ine. 68,50
AÜ. Richï. 205,00 205,00
Boeing Corp. 112,00 114,00
Can. Pacific 40,00 40,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 33,00 33,00
Citicorp. 49,00 48,00
Colgate-Palm. 120,00 118,00
Control Data 28,00 29,00
Dow Chemical 125,50 130,00
Eastman Kodak 76,00 78,00
Exxon Corp. 91,00 91,00
FluorCorp. 66,50
Gen. Electnc 119,00 120.00
Gen. Motors 78,50 81,00
Gillette 87,00 89,00
Goodyear 81,00 84,00
Inco 46,00 45,00
1.8.M. 180.00 185,00
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Loekheed 76,00 77,00
Merck & Co. 140,50 139,00
Minn. Min. 152,00 153.00
Pepsi Co. 108,00 105.00
Phiüp Morris C. 71,00 71,00
PhiU. Petr. 43,00 44,50
Polaroid 79,00 80,00
Procter & G. 25,80
Quaker Oats 104,00 104,50
Schlumberger 88,00 89,00
SearsRoebuck 69,00 68,00
Shell Canada 66,00 66,00
Tandy Corp. 68,00 70,50
Texas Instr. 64,50 68,00
UnionPacific 143,00 144,00
Unisys Corp 32,00 32,00
USX Corp 66,00 66,20
VarityCorp 3,15
Westinghouse - 137,50 138,00

Woolwoith 116,00 116,50
Xerox Corp. 96.00 104,00

Euro-obligaties & conv.
10V4 Aegon85 101,50 101,50

Aegon warr 12,00 12,00
10V2 ABN 87 94,25 94,25
13Amev 85 97,20 97,20
10 AmevBs 103,00 103,00
11 Amev 86 95,00 94,25
10/2Amro 86 95,00 94,80
10 Amro 87 94,00 94,00
5% Amro 86 95.00 95,00
Amro Bank wr 20,10 20,20
Amro zw 86 73.25 73,25
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 96,00 96,00
lO'/sEEG-ecu 84 100,75 100,75
93/4EIB-ecu 85 97,20 97.20
12/2HIAirl.F 95,00 94,80
12 NIB(B) 85-90 100,00 100,00
11V4NGU83 101,20 101,20
10NGU83 100,00 100,00
2'ANMBPb.B6 85.10 84,75
NMB Postb.war. 71,25 73,00
83/iPhil. 86 100,00 100,00
6% Phil.B3 98,50 98,35
11 Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 99,40 99.40
7 Rabo 84 99,50 99,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 4,90 5,00
Bredero aand. 27,50 27,00
Bredero eert. 26,30 26,30
11 Bredero 22,80 22,80
LTV Corp. 1,30 1,50
5 Nederh. 68-78 22,50 22,50
RSV.cert 1.11 1,11
7'/a RSV 69 86,00 f 86,00b

Parallelmarkt
Alanheri 28,50 27,50
Berghuizer 42,50 43,00
Besouw Van c. 49,50 e 49,20
CBI Barin Oce. yen 2090,00
Comm.Obl.F.l 100,60 100,40
Comm.Obl.F.2 100,30 100,00
Comm.OblF.3 100,80 100,50
De Drie Electr. 35,00 36,70
Dico Intern. 119,00 121,00
DOCdata 20,20 20,20
Ehco-KLM Kl. 38,50 38.50
E&L Belegg.l 75,70 74,30
E&L Belegg.2 75,10 74.10
E&L Belegg.3 76,40 75,30
Free Rec.Sh. 32,20 32,20
Geld.Pap.c. 72,20
Gouda Vuurv c 97,00 94,00
Groenendijk 37,00 36,70
Grontmij e. 199,50 200,00
HCA Holding 46,00 46,50
Hes Beheer 221,00 221,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3,50 e 3,60

Interview Eur. 9,10 e 9,30
Inv Mij Ned. 54,00 54,40
Kuehne+Heitz 47,00 48,00
LCI Comp.Gr. 76,80 77,80
Melle 289,00 289,00
Nedschroef 127,60 129,00
Neways Elec. 10,00 10,20
NOGBeLfonds 32,10
pan pacific 11,00 10,90
Pie Med. 10,00 10,40
Poolgarant 10,00 10.00SimacTech. 17.50 17,80
Shgro Beh. 48,50 48,50
Verkade Kon. 253,00 257,00
VHS Onr. Goed 17,00 17,00
Weweler 98,10 102,00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k

abn c apr 40,00 466 1,50 1,60
abn p jan 40,00 624 1,10 0:90
abn p apr 40,00 335 I,Bob 4,60
aegn c jul 110,00 402 6,60 7,00
aegn p apr 110,00 384 3,40 3.50
akzo c jan 130,00 445 0,90 0,90-1
akzo p jan 130,00 338 2,50 1,60
coc c jan 285,00 355 2,50 b 3,00 ■coc c jan 290,00 479 0,80 u,BO
coc c feb 295,00 350 3,40 3,50 I
coc c feb 300,00 343 2,00 2,50
coc p jan 280,00 788 2,20 0,80
coc p jan 285,00 793 3,70 2,20
coc p jan 290,00 518 6,30 4,60
coc p feb 285,00 649 7,70 6,00
hoog p jan 75,00 554 1,50 1,50
hoog p jan 80,00 399 5,60 5.80
hoog p apr 75,00 676 4,30 4,30
hoog p apr 80,00 436 7,20 7,00'
kim c jan 45,00 556 0,50 0,40
knp c apr 50,00 514 2,50
knp c jul 50,00 526 3,00
knp p jan 50,00 555 2^o
knp p apr 50,00 355 5,20 b 5,80
nlb p aug 97,50 1000 2,15 a 1.80"
nlc c mei 100,00 505 - 1.20
natn c jan 70,00 378 1,30
natn c apr 75,00 775 2,40 2,20
natn c jul 75,00 348 3,10 3,30phil c apr 40,00 360 5,30 5,30
phil c apr 45,00 1181 2,30 2.70phil c apr 47,50 755 1,30 1,40
phil p jan 45,00 1165 1,70 1,20
phil p jan 47,50 669 4,30 3.50 'phil p apr 40,00 326 1,40 l.OO-
phil p apr 45,00 1140 4,00 3,50' .phil p apr 47,50 903 5,50 5,30' -olie c jan 140.00 648 1,00 0.80
olie c apr 135,00 353 8,50 9,00
oüe c apr 150,00 539 2,40 240
olie p jan 140,00 481 230 1.80- '
olie p apr 135,00 345 330
unü c jan 150,00 805 3,00 3,70
unil p jan 150,00 348 1,40 0,60 a
unil p apr 145,00 349 3,30 270
voc c jan 35,00 471 3,10 3,00 b
voc c apr 40,00 542 2,20 1,60
voc c jul 35,00 370 4,80 5,00
voc c jul 40,00 529 2,50 2JO

Premie voor bedrijven en studerenden zonder baan

Industriebond FNV wil
werklozen in 'metaal'

Inter ~De Industriebond FNV wil het voor werklozen
°aaneSS^nter maken een opleiding te gaan volgen voor een
stroef^ metaalindustrie. Daags voor de vierde ronde van de
ccn ni

pende cao-onderhandelingen presenteerde de bond
§Uld °m werklozen die gaan studeren een premie van 1.000
2oudpn te Detalen- Bedrijven die werklozen in dienst nemen
gen eveneens een premie van 1.000 gulden moeten ontvan-

van £ s
t

len Passen in een geheel
ten "aaJreBelen dieeen einde moe-beidi!>? , aan de gespleten ar-
Èn er7 in de metaalindustrie.
heid t

1S er een grote werkloos-
vaaj.' terwijl anderzijds werkgevers
te veryl^' te hebben om vacatures

economie

Philips levert China
televisie-technologie

AMSTERDAM - Philips heeft
gesloten metet Lhinese ministerievan radio,'"men televisie voor de leveringvan geavanceerde televisietech-nologie. China zal D2MAC-appa-

?«uur kopen, zo heeft het elek-
laten weten.

D2MAC is een technologie dielussen de traditionele manier„n "Azenden en de zeer geavan-ceerde HDTV (high definition te-
'eyision) in staat. De apparatuur«"in een later stadium ook in

worden gefabriceerd. Eenwoordvoerder van Philips wist

niet te zeggen wat de waarde van
de overeenkomst is en wanneer
die is ondertekend.
Tegen het einde van het jaarzul-
len in China televisie-uitzendin-
gen worden verzorgd met behulp
van de nieuwe apparatuur. De
proefuitzendingen zullen zijn te
zien in Xinjiang, een dun bevolkt

en uitgestrekt autonoom gebied
in het noordwesten van China.

Met behulp van HDTV is het mo-
gelijk veel scherpere beelden te
krijgen dan met de tegenwoordig
gebruikte methodes. De techno-
logie zal ook invloed hebben op
computers, consumentenelek-

tronica en de wapenindustrie,

Een gevecht over de vaststelling
van een wereldstandaard is nog
aan de gang. Europese, Ameri-
kaanse en Japanse fabrikanten
willen elk hun eigen systeem
hanteren als standaard.

Philips is de grootste Europese
investeerder in China. Op televi-
siegebied heeft het concern al
een overeenkomst voor de ver-
vaardiging van kleurenbeeldbui-
zen. De produktie in de betref-
fende fabriek in Nanjing gaat in
de loop van dit jaarvan start.

Extra geld voor staat
door verkoop aandelen
DEN HAAG - De plaatsing van in
totaal 28 miljoen gewone aandelen
NMB Postbank Groep NV in de-
cember 1989 heeft bruto 1.302 mil-
joen gulden opgeleverd. Na aftrek
van deprovisie voor het bankensyn-
dicaat (3 procent) resteert 1.263 mil-
joen gulden. Na aftrek van overige
kosten voor de Staat beloopt de op-
brengst circa 1,25 miljard gulden,
circa 300 miljoen gulden meer dan
in de Miljoenennota was geraamd.
Minister Kok van Financiën heeft
dat bekendgemaakt in een brief aan
de Tweede en Eerste Kamer. De
meevaller van 300 miljoen gulden
zal worden ingezetvoor de boetebe-
dragen die gemoeid zullen zijn met
vervroegde aflossing van staatsle-
ningen uit het begin van de jaren
tachtig die tegen hoge rente werden
afgesloten. De exacte hoogte van
het bedrag aan vervroegde aflossin-
gen en boete in 1990 is uiteraard af-
hankelijk van de rente-ontwikke-
ling, aldus de minister van Finan-
ciën.

Het belang van de Staat in de NMB
Postbank-groep, dat op 4 oktober
vorig jaar was teruggebracht tot 49

procent, beliep na de plaatsing vandecember nog maar 23,6 procent.
Met de NMB Postbank is afgespro-
ken dat de Staat in 1990 niet tot
nieuwe herplaatsing van aandelen
zal overgaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van NMB
Postbank, namens het bankensyn-
dicaat dat bij de plaatsing betrok-
ken is. NMB Postbank zal buiten
nauwkeurig omschreven uitzonde-
ringen in 1990 evenmin tot een
eigen emissie overgaan, aldus de
minister van Financiën.

Appledealerverdubbelde omzet en winst in 1989

Heerlense computerbroers
hebben grootse plannen

HEERLEN - De Heerlense broers
Jo en Frans Klavora koesteren
grootse groeiplannen. Uitgerekend
een dag nadat deAmerikaanse com-
puterfabrikant Apple aankondigde
fors te moeten bezuinigen wegens
tegenvallende verkopen van perso-
nal computers, weten de twee direc-
teuren van het Limburgse Apple
Centre te melden dat hun omzet in
het afgelopen jaar is verdubbeld tot

’ 6,4 miljoen.

De Heerlense dealers - met de hele
proincie als afzetmarkt - doen het
dus goed. In het jaar dat zij hun om-
zet verdubbelden, steeg de omzet
van de andere Apple-dealers in Ne-
derland 'slechts' met 35 procent. Dit
jaar verwachten de broers een om-

zetgroei van 50 procent, tegen 35
procent gemiddeld in de rest vanhet land.
De winst van Apple Centre Heerlen
is in 1989 overigens zelfs meer dan
verdubbeld, maar daar willen de
Klavora's verder niets over kwijt.
„Dat lijkt ons verstandiger in een
tijd datje overal ziet dat Apple-dea-
lers worden opgekocht."
Door de gunstige resultaten is de
kas van de Heerlense leveranciers
flink gespekt. Hoog tijd voor de
broers om eens aan uitbreiding te
denken. Samen met de eigen topad-
viseur prof Theo J. Mulder is het
plan ontwikkeld om verder door te
groeien in het Limburgse. Het aan-
tal personeelsleden wordt met drie

uitgebreid tot vijftien en de Klavo-
ra's zijn van plan binnenkort een
concurrend bedrijf in deze provin-
cie over te nemen. Vervolgens
wordt nog dit jaar een nevenvesti-
ging in Maastricht geopend. In de
plannen voor de verdere toekomst
van het bedrijf tot 1995 staat boven-
dien nog de vestiging van een be-
drijf in Roermond op het rooster.
Maar daarmee zijn de groeiplannen
nog niet uitgeput. Na 1992 willen de
Klavora's de grenzen aan weerszij-
den van deze provincie overschrij-
den. In België zal het moeilijk wor-
den om nog een voet tussen de deur
te krijgen, maar zeker in West-
Duitsland zien de broers nog vol-
doende perspectief.

" De broers Frans en JoKlavora en hun adviseur Theo Mulder hebben grootste plannen.
(Archieffoto)

Produktie
Ford-Genk
in gevaar

Van onze correspondente
GENK- Door stakingen in de Brit-
se zusterbedrijven dreigt de pro-
duktiebij Ford-Genk in het gedrang
te komen.

Ford-Genk is voor levering van de
Siërra-motoren afhankelijk van de
Britten, maar de arbeiders in Da-
genham hebben zich uitgesproken
voor een staking die gisteren is in-
gegaan.

De arbeiders van de Britse Ford-fa-
brieken willen zo een forse loons-
verhoging afdwingen.

Smeets drukt
Business Week
WEERT - Koninklijke Smeets Off-
set in Weert gaat het Amerikaanse
weekblad voor de zakenwereld Bu-
siness Week International drukken
en in een oplage van 120.000 exem-
plaren van gemiddeld 100 bladzij-
den verspreiden buiten de Ver-
enigde Staten en Canada. Dat heeft
Smeets eergisteren bekendge-
maakt.

De onderneming drukt al de Atlan-
tische editie van het Amerikaanse
blad Time, de Britse The Economist
en het franstalige blad Jeune Afri-
que. De uitgever van Business
Week, McGraw Hill, heeft de Weert-
se drukkerij niet alleen uitgekozen
om druktechnische redenen, maar
ook om de beschikbaarheid van sa-
tellietverbindingenen een compleet
distributie-apparaat bij Smeets. Bu-
siness Week zal vóór het weekeinde
bij de lezers zijn.

Speciale beleningen
tegen lagere rente

AMSTERDAM - Op een inschrij-
ving voor speciale beleningen heeft
De Nederlandsche Bank gisteren
voor in totaal f5841,1 miljoen toege-
wezen. De beleningen dragen een
rente van 8,4 procent, de voorgaan-
de 8,5 procent. Volgens de markt is
de rente verlaagd om het verschil
tussen de Duitse en Nederlandse
rente te verkleinen.
De beleningen lopen tot 23 januari.
De vorige waren f7lBl miljoen
groot. Gisteren zijn de eerste f5O
miljoen van de inschrijvingen volle-
dig toegewezen. Op de inschrijvin-
gen boven dat bedrag is 25 procent
gegund.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 17-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, altef in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 24.950-/25
vorige ’ 25.380-/ 25.880, bewerkt
koop ’ 27.050, vorige ’ 27.480 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 285/ 355, vori-
ge ’ 285-/335; bewerkt verkoop i
laten, vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,85 1,97
austr.dollar 1,45 1,57
belg.frank (100) 5,22 5,52
canad.dollar -1,58 1,69
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 3.02 3,27
finse mark (100) 46,50 49,00
franse frank (100) 31,50 34,25
gnekse dr. (100) ' 1,05 1,25
ierse pond 2,84 3,04
ital.lire (10.000) 14,00 15.70
jap.yen (10.000) 127,00 133,00
noorse kroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,72 16.27
port.escudo (100) 1,18 1,36
spaanse pes. (100) 1,65 1,81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,65 32,15
zwits.fr. (100) 124.00 128.50.

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90875-1.91125
antill.gulder} 1,0525-1,0825
austr.dollar 1,5115-1,5215
belg.frank (100) 5,2785-5,3835
canad.dollar 1,63925-1,64175"
deensekroon (100) 29,125-29,175
duitse mark (100) 112,695-112,745
engelse pond 3,1510-3,1560
franse frank (100) 33.125-33,175
grieksedr. (100) 1,1585-1,2585
hongk.dollar (100) 24,3750-24,6250
ierse pond 2,9760-2,9860
ital.lire (10.000) 15,105-15,155
jap.yen (10.000) 131,10-131,20
nwzeel.dollar 1,1650-1.1760
noorse kroon (100) 29,220-29,270
oostenr.sch. (100) 16,0130-16,0230
saudi ar.ryal (100) 50,8750-51,1250,
spaanse pes. (100) 1,7440-1,7540
surin.gulden 1,0500-1,0900
zweedse kr. (100) 30,960-31,010
zwits.frank (100) 126,615-126,665
ecu. 2.2875-2,2925

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 192,20 193,50
id excl.kon.olie 187,20 188,50
internationals 194,20 195,60
lokale ondernem. 191,70 192,90
id financieel * 145,50 145.90
id niet-financ. 237,70 239,60
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 250,60 252,30
id excl.kon.olie 232,70 234,30
internationals 262,30 264,20
lokale ondernem. 237,10 238 50id financieel 189,50 190^10id niet-financ. 284.00 286,30
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 113,40 114,40
internation 111,80 112,60
lokaal 113,70 114,70
fin.instell 106,60 107.10
alg. banken 103,70 104,50
verzekering 110,20 110,20
niet-financ 115,80 117,00
industrie 114,10 115,50
transp/opsl 127,80 129,00

AvondkoersenAmsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 129,40 (129,40)
Kon.Olie 138,10-139,60(139,10)
Philips 43,60-44,20 gl (43,90)
Unilever 152,30-153,30(153,20)
KLM 44,50-45,00 (44,80)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2692.83 1154.87 221.89 1007.47
Hoogst 2711.39 1166.43 223.28 1015.21
Laagst 2643.77 1136.56 219.94 991.28
Slot 2659.13 114687 221.39 998.09
Winsf
verlies - 33.49 - 9.60 - 0.13 - 9.47
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Wonen Totaal

Te koop IJSKAST ’95,-;
gasfornuis ’ 95,-; diepvries
’190,-; wasautom. ’175,-.
Tel. 045-725595.
Te k. gevr. IJSKAST, gas-
fornuis, diepvries, bankstel,
eethoek, slaapkamer, enz.
Tel: 045-725595.
T"e k. eiken slpk.; gebeeldh.
compl. HERENBUREAU
met elektr. schrijfmach. Tel.
045-711609 (tussen 12.00-
-13.00 u. en 18.00-19.00 u.).
Te k. 4 eiken FAUTEUILLES
met losse velourse kussens,
vr. pr. ’ 300,- z.g.a.n. Tel.
045-410647.
Te k. eiken KAST, elemen-
ten, pr. n.o.t.k. Tel. 04405-
-2090.

Te k. witte SLAAPK. zonder
matrassen pr. ’ 200,-. Tel.
045-255784, na 16.00 u.
Te k. eiken BANKSTEL met .
salontafel, eiken eethoek en
stereotoren. 045-228932.
T.k. 6 rotan TUINSTOELEN
ovale tafel m. glaspl. Tev. a-
quarium 150x50x50 m. re-
servebak compl. met autom.
voederbak. 04490-50255.

Te k. blauw leren BANK-
STEL, nw.pr. / 4.500,-, nu
’2.000,-. Messing theewa-
gen ’ 50,-; wit marmeren
tafelblad 1m x 60cm ’50,-;
AEG wasmachine kl. defect
’lOO,-; Plaatradiator 2m x
60 cm ’ 35,-. 04492-5004.

Kontakten Klubs

Babbellijn
's Nachts alleen voor volwassenen 50 et. p.m.

j 06-320.330.03
Sexplosiebox 06-320.320.42
met zn tienen (s)explosief rommelen 50 ct'pm

De gouden tip, alleen voor U
Privehuis Michelle

de allerbeste
045-228481 / 045-229680
Party/Gay-boxen
Partyline 06-320.330.10

Sex'o'foon b0x....06-320.329.50
Harry's Gaybox 06-320.330.11

Homobox 06-320.325.50
50 et.p/min.

Verena, Anja en Tamara
Sterren van de Pin-Up, nu privé ma. t/m vr. van

11.00-24.00 uur. Tel. 045-251165.

Maak je keuze
Sexofoon Automatic...o6-320.320.11

Onschuldig?...o6-320.321.18
Mijn eerste keer 06-320.323.03
Vrouwen vertellen...o6-320.325.53

Partnerruil....o6-320.321.06
Chick 06-320.321.61

Lesbifoon...o6-320.321.00
Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-Adressen... .06-320.322.02
Cora & Wi11em...06-320.320.03
Groepssex-lijn... .06-320.321.04
Buren g1uren....06-320.330.80

Bizarre livesex....o6-320.321.01
Hard en streng....o6-320.325.70

Homofoon... .06-320.321.12
Homo-luisterlijn....06-320.330.22
Sex-intervieuw..o6-320.323.16
Sex-intervieuw...o6-320.323.18
Sex-intervieuw...o6-320.323.20

50 et.p min.

Escort
045-226565

River Side Club
Echte Sex kent geen tijd

E-9 afslag Echt Ohé en Laak. Dijk 2 Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Tel. 04755-1854. Tot ziens

Tevens meisjes gevraagd.

S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michaël en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 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

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12-50 C/m

’ 50,- ALL IN
Katja, Brigit, Stella,

Monique. 045-423608.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Privé
Meisjes Selfkant bij Sittard.
09-49-2456.1053 's mor-

gens vanaf 10.00 uur.

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

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

Tevens meisje gevr.

Sex Spel
luister en kies
wat zes hete

meiden met je
kunnen doen

0.50 p.m. 06-

-320.323.66

Je put me uit...
Ik ben

machteloos!
ÜErotifoonü
06-320.320.12

50 et p/m

Boxsextreem
06-320-320.43

plezier voor tien 50 ct'pm.

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 (50 ct.p.m.)
Zie de foto's van de dames

in Rosie Jan. Deelname
gratis. Bel 010-429.11.33,

100% discreet door
codesysteem.

De super
contacten-box

De eerlijkste, eenvoudigste
en snelste weg naar'sex-
vrienden en vriendinnen.
Probeer het maar op 06-

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt

dan is er de beste, de
heetste box van NL. op

nummertje 06-320.328.29
(50 ct.p.m.)

Geen studiowerk, maar
opgenomen in de slaap-

kamer. Geen sexverhaal,
maar 100%
Lifesex

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)

Kil metaal op een mooie
jonge huid. Tina ondergaat

de sensatie van
Geboeide
liefde. Soft SM.

06-320.329.23 (50 ct.p.m.)

Ze deden mee in
een lesbische

pornoshow
die werd verboden, maar bij
ons mocht alles, zelfs wat in

de show niet mocht....
06-320.329.25 (50 ct.p.m.)

Homo
Knullen ontmoeten elkaar
op een parkeer-terrein. Als
er plots iemand bijkomt is er

even schrik, maar dan....
06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

De venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en les-
bisch 06-320.326.88 (50c)

Gezellige
Dames

charmant, discreet
bezoeken u thuis of in hotel.

Tel. 045-311895.

Privé Cherry
met 3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.
SM Ze is afwijzend en hoog-
hartig. Het is allemaal onzin
dat SM. Maar als ze haar

Heer
ontmoet.... 06-320.326.92

(50 ct.p.m.)

homo
Als je2 jongeknullen zo met
elkaar bezig hoort, begrijp je

waar je zelf ook wel naar
verlangt. 06-

-320.326.91 (50cpm)

Ze dobbelen
om sex. Hij verliest. Heerlijk,
als een vrouw zich zo uit kan

leven
06-320.326.73 (50 ct.p.m.)

Ze kwam voor
Lifesex

en had vertelt dat Soft Sm
haar opwond. Bondage en
gehoorzaamheid. Ze kreeg
het 06-320.330.51 (50 cpm)
Ma fm zon 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
jonge meisjes bij

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade

045-425100
Twee jonge

lesbiënes
kwamen er voor uit Gelder-

land naar de studio. De
naakte waarheid., warm en

verliefd. Ze doen 't. 06-
-320.330.52 (50 ct.p.m.)

Contactburo
Yvonne

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

Privéhuis
Donna

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

Lydia van 18 solliciteert als
gegadigde. Moet 't echt

topless?
Maar dan... gaat ze nog

verder. Alleen hoge hakken.
06-320.326.72 (50 ct.p.m.)

Jezebel
SM-huis: de meesteressen

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

Tel. 04902-45749.

Vera
privé tel. 04754-85818.

Lekkere meid zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et pm)

Recht voor zn raap, voluit,
zonder schroom! dat kan de

Sexgeen-
gezeurbox

06-320.330.57 - 50 ct.p.m.
Sexafspraken

Direct snel sexcontact
live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 c pm)
Vreemdgaan, slippertjes

maken! bel
Sexwerkelijk-

heidbox
daar loop je geen blauwtje!
06-320.330.58 - 50 ct.p.m.
Breng ook een sexoffer...!
onze meisjes hebben last

van sexkrampen
06-320.330.59 de

Sexver-
langenbox

50 ct.p.m.
Zoek je 'n ondeugende meid

Hetevrouwen
Lijn: 06-320.326.33 (SOcpm)

de

Sexcultuurbox
06-320.325.14

voor de nieuwe manier van
vreemdgaan! onbegrensde

sex! 50 ct.p.m.
Prettige beweging? mee-

draaien? omwentelen? drif-
tig afwisselen? de

sexcarouselbox
06-320.325.16-50 ct.p.m.

Volop lekkere meiden op
de Sexrelatielijn
06-320.320.44 (50 cpm)

Heb je zin in sex?
De erotische
afsprakenlijn

06-320.325.80 (50 cpm)
Op de Tippelbox

sexadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66 (50 c pm)
Gevaarlijk lekker! de
sexproduk-

tiebox
06-320.325.34

met zn tienen of apart,
heterosex voortdurerid

prettig - 50 ct.p.m.
Overdag is Brian op de trim-

baan, maar hoe
masseert

zijn vriend dat soepele
lichaam in de nacht.

06-320.321.33 - 50 et p/m

Lekker gluren bij hete
Vrouwen

06-320.328.00 (50 cpm)
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-box
06-320.330.01 (50 cpm)

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 (50 cpm)
Doordringend dwingend tot

het smeltpunt! vloeibare
sexafspraken! bij de

Sexsensatiebox
06-320.325.36 - 50 ct.p.m.

Sexgigantenbox
met de dag prikkelender

06-320.325.20
toenemender sexgenot!
sex..lekker - 50 ct.p.m.

Elly komt voor
Lifesex

naar de studio. Nerveus.
Ontkleed u maar vast. Trio

met 2 man?..
06-320.321.32 - 50 et p/m
Liften is ook riskant voor

jongens. Hans merkt 't als hij
overnacht bij die aardige

man.
Homo

06-320.323.86 - 50 et p/m
Niet om 't geld, maar voor de

waanzinnige kick komen
deze 2 paren voor

Life-partnerruil
naar de studio.

06-320.326.71 - 50 et p/m
Haar man weet 't, als mooie
Hanna een nacht wegblijft in

een hotel met een
vreemde.

De volgende morgen...
06-320.326.93 - 50 et p/m
Vreemd. Mevrouw laat het
meisje zonder rokje maar

met

jarretels
de thee serveren, en dan...
06-320.330.19 - 50 et p/m

Als haar. korte rokje scheurt,
wordt de

Life-act
van Amy en John

spannende werkelijkheid.
06-320.323.84 - 50 et p/m

Homo
Het is wel even slikken voor

Ruud en Leo.
06-320.327.01 - 50 Ct.p.m.

Buurvrouw
Chantal

zou maar naast jou wonen.
Live-sex.

06-320.328.01 -50 ct.p.m.

Steffanie
Privé. Ma. tot vrij. om 20.00

u., Schilberg 26 richt.
Noorbeek. De Planck, tel.

/ 04456-226.

Linda
vertelt over de eerste keer

met 'n vrouw
06-320.328.03 - 50 Ct.p.m.

Joyce
Privé en Escort, ma-zat.,

v.a. 11-24 u„ 045-411766

Jonge vrouwen
samen onder 'n hete douche
06-320.329.01 - 50 ct.p.m.
Bel! De leukste box voor
Mooie meiden

06-320.329.99 - 50 ct.p.m.

Lisa
opwindend heet, houd van

sex in 't zwembad
06-320.332.01 - 50 ct.p.m.

Buro Elvira
inschrijvenen ass. gevr. Tel.

045-419384.

Jonge vrouw ontvangt vanaf
12.00 uur
thuis

Tel. 04406-41916.
"Nieuw Geopend*

Club Nirwana
Wij durven te-zeggen: "Onze
service behoort tot de top"!!!

Durf jij te bellen? 045-
-463323, bezoek ons in

Kerkrade, Nieuwstraat. 147

Anita
Privé en escort ook zater-

dags tel. 045-352543.
Privé bij

Mark en Boy
045-223850. Tevens escort

Escort Sonja
Nieuw... leuke meisjes ma.
t/m vrijd. 14.00-00.00 uur.

Tel. 045-352428.

Spoed!!!
Te huur gevr. een ruime club

voor S.M. Liefst Maastr.
(anders omg. Maastr.) Info
Meesteres Katja. Bekend bij

doma-massad. tel. 043--"Exclusief"
Industriestr. 13 Kerkrade-W.
v.a. 12.00 uur 045-413887
Tevens meisjes gevraagd

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Isabella
vanaf 10.00 u. ook zat. en

zon. 045-721759

Diana
Escort

045-320343
320323

Zonnebanken/Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilaW

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999'"'
Volledige garantie en service. ~,

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13 W
Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999^^

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

KLEURENTELEVISIE^Philips, Blaupunkt, fin
af ’ 95,-. Radio/tv Fra"»,
Bokstr. 33 Heerlen*"
Tel. 045-213432.

Computers,
Te koop nieuwe COQ
TERKASSA zonder P""
Tel. 045-228858. x

Kachels/Verwarming >— ~r^_\
Jubileum ’ 100,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Te koop ZIBRO-KA»,
RCA 86, pr. ’450/-
-17.00 uur 045-41745 V
Wat VERKOPEN? $
teer via: 045-719966^

Muziek >»
" —— g

Orgel en Keyböardshow .n
op donderdag 18 jan. van 17.00 t/m 21.00 uur demon^ N

Joep Servais de nieuwste GEM collectie. Altijd sp^p n
aanbiedingen en occasions. Div. modellen met 10 tot

korting i.v.m. balans-opruiming, nergens goedkop6

Muziekhuis Lyana
Mauritsweg 48, Stem.'Tel. 04490-33227.
Ma. t/m za. open. Donderdag koopavond^

Blaas- en amusementskapel "De Vloatlander Musik 3 ,
te Posterholt zoekt op korte termijn een

1e Klarinetist
Repetitie is op zondagmorgen. Inl. bij Sjef Sevetf r

04742-1656 of Har Demarteau, 04742-1359^
PIANO'S huur met koop-
recht van ’65,- tot ’200,-
-p.m. Gratis transport. Alle
merken gebruikte piano's
’450,- per jaar. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
010-4363500.
PIANO en vleugel en accor-
deons te koop gevr. voor
een nieuw te starten mu-
ziekschool. 04490-16580.
STEMMINGSMUZIEK voor
bruiloften, feesten en carna-
valsdagen. Tel. 045-323305
PIANO te koop. Tel. 045-
-417190, na 13.00 uur.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop antiek BANKJE
Queen Arm-stijl. Tel. 045-
-752283.

Foto/Filrrt,
Compl. DOKA-UlTf^.Cannon fototoestel, d|V^
zen en toebeh. in een .
’2.000,-. Tel. 045-2lg>

Literatuur,

Wachten op antwoord IL
Te koop BOEKJE vol "^b.v. versnellen van u^ ,
respondentie. Vraag !L
folder bij AVBM, P°fif5147, 6202 WG Maas^Stuur svp postz. van °mee voor antw. 'Braderieën/Mark^

Zaterdag 20 januari
11.00-17.00 uur

vlooienmarM
te Kerkrade in het Hiib&f

huis. Inl. 045.32411^
Te koop gevraagd >__—-o

Te k. gevr. ROMNEY-
LOODSEN, Nissenhurten
en direktieketen. tel. 01891-
-15603 of 18368.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-

-" 14, Heerlen 045-726392

GOUD, zilv., munt., P^etc. Cont. bet., vrijt*l-
Groenstr. 109, Gelegn^
Te koop gevr. grote o^
Cokes CV-KETEL, tel-
422107. ___^/

Voor Piccolo's
zie verder paginaHardsex

320*325*35
uitdagend 50 cm 06-

-! 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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Topsex
de lekkerste; 50 et p/m 06

320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12-50 c/m

06-Sex
Berty

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
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
Love

onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

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

sar Floriszstr. 37HS Am-
sterdam. De enige echte; 06-320.324.82

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

045-326191
Escortservice. All-in.

I Bespaar nu 220,- op uw zitplaatsen voorde zomer.— 1

Hartman luxe-fauteuil President-dub. Kwaliteit die tegen ons klimaat kan.Van Weerbestendïge Hartman Windsor tafel. Blad 80x80 cm. l Als set: 4 President-club fauteuils + Windsortafel. Met 5 jaargarantie. - "weerbestendig, glanzendPolycome Shine.In 5 standen verstelbaar.Plat inklapbaar. Met verstelbare poot. Eveneens van Polycome Shine. Nu geen 595,- maar
m*

vs voordeel- S
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag27 januari of zolang de voorraad strekt. \, YYOICIL SLCGQS IGUKGI Uil VÓXL/t

■ # % Bols bessenjenever 1 /lS)jJonge... jonge...en nog meer jenevers, i jgfeis»
i IS Bootz gin 1/1.9.)

Deze week staat bij Gall &Gall de jenever A Noiens Hg °-7 I**4*9s-. """
*» -nk " A m A 1 P - Belgische jenever 1K4_) Bootz rum . _,-even extra vooraan. De jenever? De |^. 1 iiter-t5r95- 1-/7 Hf bruin ofwit 14^

negen verschillende: jofele /A jonge jenever ] | |333ié!ÏÏN?!i^SvB 33
jonge jenevers,oprechte /^Ê^^^Ê -^f :^sw'""" Henkes Bols Igraanjenevers, kostelijke /Jj§ . ,jh ik EISST 18^5 jonge jenever
i * * i w-y&S'< st-wk. <—w * nier ~hj."_j B *?-■ v%korenwijnen en - laat ;mW "HjXr^ VI jm mH» \ 1 liter49^s" / Ij
dat maar gerust aan j| BdgShTjenever 1Q95 100^ I #1H
onze buren over - , ; o.7iiterw^ XO. I^V*-' -^ Ê_M
rondborstige Belgische \ % J f Weduwe Visser 10n; r> j Rl,-? , ~ -^-wS / graanjenever 1 \l^_) Parade VieUXjenevers.En al die ’ 1 hter4ft9s- ±kj. j. i&95
jenevers zijn nu ook - v / Bokma A^nc
extra voordelig. ./ S^Ü!! 23?5 1795 \,M
BijGaU&GaU. V** Weduwe Visser '^ ' WtW'

lli korenwijn yX9-) William Lawson's
. .>^ 1 liter -CO. j| whisky 0195

-,^rf< E 0.7 liter :
'^^_Wi korenwijn 0095 il» Bootz wodka 1A95

f S">t A V w'ffrnfBfX '", ■-. -^ X 1 liter42^5- -Cj7. | 0.7 liter4s^s-_ AT!.

V VJ /\ JL/ JL C^J VJ x\ JL/ Ly j£l mediurn'ar^vïydry A £Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 18 t/m -J^m.^^^ of fino r\4 J
dinsdag 30 januari 1990 (zolang de voorraad strekt). i7-oi-'9O. Voor het dichstbijzijnde adres, bel: 02503-60555. |||||| Q.7liter-é^r _. V^«
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Grappen
In Bergen, op drie na de oudste,
op één na de grootste en (volgens
de inwoners) mooiste stad van
Noorwegen, regent het veel.
Daarover bestaan grappen. Dat
honden blaffen tegen mensen
(dus toeristen) zonder paraplu.
Dat je aan een kind nooit moet
vragen 'Regent het hier altijd zo
lang?' - omdat je dan als ant-
woord kunt verwachten 'Ik weet
het niet meneer, ik ben pas zes'
en zo meer. Toch zijn de inwo-
ners van Bergen trots op hun
stad en is er een zekere rivaliteit
met die van Oslo. Ik herinner me
het verhaal van een Bergenaar

die zijn zeventigste verjaardag
met familie, vrienden en kennis-
sen vierde toen hij al tweeënze-
ventig werd en desgevraagd ver-
klaarde: 'De twee jaar die ik in
Oslo woonde, tel ik niet mee. De
aanzienlijke regenval - drie keer
zoveel als in De Bilt -duidtwel op
een mild klimaat. De haven van
Bergen blijft altijd ijsvrij. Regent
het de eerste vakantiedag inder-
daad, dan kun jebij voorbeeld de
villa bezoeken waarin de be-
roemde componist Edvard Grieg
(1843-1907) woonde, die overi-
gens van Schotse afkomst is en
daar Greig heette. Of het naar
Grieg genoemde concertgebouw
in de vorm van een reusachtige
piano dat, door de staatsdran-
kwinkel in de vestibule, van bui-
tenaf de indruk wekt een reus-
achtig café te zijn. Zelf spoedde
ik me naar het beroemde aqua-
rium van Bergen, omdat daar - in
een-oud fort - een door mij nim-
mer aanschouwd exemplaar uit
het dierenrijk zou rondlopen: de
rockhopper. Nu weet u nog niets,
maar een rockhopper of klif-
springer is een bijzondere pin-
guinsoort die alleen op de Falk-
land-eilanden voorkomt. Zon
rockhopper is een grappig beest-
je. Met zijn gele pluimoren lijkt
hij een beetje op een pingvin met
een roofvpgelkop. Het aquarium
van Bergen had meer verrassin-
gen in petto. Er is een vis dievan
sexe wisselt. Eerst gaat zij een
tijdje als koperkleurig vrouwtje
door het leven, later verandert zij
in een blauw mannetje. Een gro-
te steur heet Nikita en is inder-
daad een geschenk van
Chroesjtsjov, toen die het aqua-
rium in Bergen in 1964 bezocht.

Wie in Noorwegen is, gaat allicht
ook een kijkje nemen bij een vis-
farm. Bij MOWI in Fyllingsdalen
bijvoorbeeld zijn zo ver het oog
reikt bassins gevuld met zalm
van verschillende leeftijden. Ik
sta bij een vijver met tienduizend
twee jaren oude zalmen met een
gewicht van circa viereneenhal-
ve kilo elk. Het lijkt alsof ze on-
ophoudelijk boven het water uit-
springen, maar kenners vertellen
mij dat elke vis dat niet meer dan
zes keer per dag doet. Het is het
aantal dat de indruk van voort-
durend springende vissen wekt,

want tienduizend vissen zijn sa-
men goed voor zestigduizend
sprongen. Zijn ze nog wat ouder
dan gaan ze per boot naarde vis-
verwerkende industrie. Alarme-
rende berichten als zouden de
visfarms in Noorwegen een enor-
me verontreiniging van de zee
veroorzaken, worden door mede-
werkers van de MOWI-visfarm
ontkend. „Het water is hier hon-
derd meter diep en er staat een
sterke stroming, dus waar zou
-ïen verontreiniging met ammo-
niak vandaan moeten komen?",
zegt Arme Aarseth, de assistent-
manager. De zalmindustrie heeft
mijn eetlust niet bepaald opge-
wekt. Gelukkig staan er bij een
Noorse lunch altijd grotekannen
met appel- of ander vruchtensap
op tafel, kleine flesjes alcoholvrij
bier, mineraalwater en een soort
sinas. En vis. Schelvis, zeewolf,
zeeduivel, gekookte zalm. In
Noorwegen moet jevan vis hou-
den.

Fedje
Gebruik makend van verschei-
dene pontjes bezoek ik de vol-
gende dag Fedje (spreek uit:
Feije), een klein eilandje voor de
Noorse kust, van waar in het af-
gelopen najaar de honderdmil-
joenste zalm werd geëxporteerd.
Naar de Verenigde Staten.
Slechts 740 inwoners telt het
eiland nog, want behalve de vis-
industrie (o.m. vier visfarms, een
visvoer- en een sardinenfabriek)
is er op Fedje niets te beleven.

Jongeren trekken weg. Het
Noors Nationaal Verkeersbu-
reau zou het toerisme naar zulke
eilanden graag willen bevorde-
ren. Het probleem is dat niet
meer dan één eenvoudigpension
(met tien kamers) reizigers logies
biedt en ook slechts één huis
(met tien bedden) te huur is.

Voor het komende zomerseizoen
wordt een warenhuis omge-
bouwd tot een eenvoudigrestau-
rant.

Rotsen
Het afgelopen najaar speelde
zich in deze wateren een milieu-
ramp van beperkte omvang af
toen een Braziliaanse tanker op
de rotsen liep. Het betekendehet
eindevan tenminsteéén visfarm.
Een dag later vaar ik op een ge-
restaureerd Hardanger jacht (de
Mathilde) door de Hardangerf-
jord. Van Norheimsund via Ul-

vik naar Eidfjord, een mogelijk-
heid die voor iedereen bestaat.
Hoewel de Mathilde niet is
'drooggelegd', mogen passagiers
toch het roer ter hand nemen.
Links en rechts zijn tegen de
fjordwanden huizen gebouwd,
waarvan de bewoners tot ver in
deze eeuw uitsluitend per boot in
een of ander stadje konden ko-
men. Wegen bestonden er toen in
het geheel nog niet.

In Noorwegen moet men van vis en regen houden

Bergen,
de oude
Hanzestad
o.

met'Je l?ebt met je vrouw geboekt voor een tocht van een week
Non *>tatsraad Lehmkuhl, het grootste en oudste zeilschip van
mei tgerL Gebouwd in 1914- Je komt met de boot- die vanaf 21
h etr^ euJks van Amsterdam via Stavanger naar Bergen vaart, in
druk uSe navenstadje aan en meld je bij de loopplank van het in-
rej s Wekkende koopvaardijschip. Daar word jevoor derest van de
re vr^rf 11 *^e ecntëenote gescheiden, want zij slaapt met vijftig ande-
in n„|W,en m het ene deelvan het schip en jij met vijftig mannen
'e hd h°'n ander rumi- Een borreltje om de slaap in de schomme-
boorri gmat wat beter te kunnen vatten is er niet bij, want aan
dra P Van de Statsraad Lehmkuhl wordt geen alcoholhoudende
ëoed gescnonken ofzelfs maar getolereerd. Misschien is dat maar
het d

°°k, want desanderen daags moetje voor dagen dauw op omaek te schrobben en de reling te schilderen.

dewC27anë Je in de loop van
van en e een gamp op
ten Je vrouw' die Sinds de toilet-
Patrii °onmaakt of achter een
'en; poort emmers aardappe-
sDa;ast- Toch moet voor deze in-
(ca,ninBen 500 Noorse Kronen
daß gulden) per persoon per
tem *,orden betaald aan de kapi-
het' de dat bedrag gebruikt om
Ik 7 Pln de vaart te houden..
rj erleg^egen de schipper: „In Ne-
dievt stuurden wij vroeger
cau■ en moordenaars met zonmee».
een antwo°rdt: „Jawel, maar na
Uh i°Cht m<?t de statsraad
rn ß^

m unl korrt je als een ander'j^ens terug".
dip' i 3* nooPten wij vroeger van
De t°havuiten ook"-
-chen aP,ltein kan er niet om la-
vak Alleen door het maken van
saeiantlereizen met groepen pas-
sto, s kan een schip als de
"viss ,aad overleven. De steeds
schi

6 bemanning moet het
den net-ies en in de vaart hou-
kij ' Waartoe onderhoudswerk,
üit hmen in net want en spieden
i s D[!et kraaiennest behoren. Dat
bj; y storm op zee niet iets waar-
pa Je ingeschoten of dronken
oorfaglers kunt gebruiken. Het
vaa sronkelijk voor de koop-
üit miJ bestemde schip heeft
meiIaard ook geen aparte ka-
echt es Voor net huisvesten van
'ernafen' Ik begriJP net dus al-
af k We^' maar vraag me toch
ye

n°eveel Nederlandse vakan-
Nn ü gers voor een tocht naar de
in Jdelijke ijszee (Spitsbergen)
nep markt zullen zijn. Het
tüq"}x niet weg dat als de Stats-
het ln de havenvan Bergen ligt,
ke een lust is om er naar te kij-
acuj "et schip accentueert de er
het K

F ge'egen kleurige huizen in
w Deschermde havengedeelte,
sertk'!.11 de Tyskerbrygge (Duit-
Geß

ade) de beroemdste is.
na

n nuis, op St. Mary's Church
Jaar li7°verigens ouder dan het'
het o "-" toen een grote brand
(jerp entrum verwoestte. Een eer-
1349 t

catastr°fe voltrok zich in
all„ »r °en zeventig procent van
als Noren aan de pest stierf. Met
sefifeV°lg dat Duitsland de Han-

"nctie van een stad alsBergen

overnam. Vandaar ook die Tys-
kerbrygge.

" De vuurtoren op het eilandje Fedje

" Blik vanuit de hoogte. De 'Statsraad Lehmkuhl' in de haven van Bergen

tijdje vrij

Vuurtorens
Een avontuurlijk bestaan leiden
de drievuurtorenwachters die el-
kaar in het wit-rood-witte ge-

bouwtje op een alleen per boot
bereikbare rots op de punt van
het eiland afwisselen. Als de zee
te ruw is, overspoelt de zee de
aanlegsteiger op het vasteland en
ontwikkelen zich verraderlijke
onderstromingen. Zij kunnen
dan niet meer naar het eiland te-
rugroeien en moeten soms een
hele week in de vuurtoren blij-
ven tot het weer is bedaard. Maar
zoals alle vuurtorens in Noorwe-
gen zal ook deze toren, een van
de laatste die nog met de hand
wordt bediend, binnenkort wor-
den geautomatiseerd. In 2000 is
er geen enkele vuurtorenwachter
meer in Noorwegen. De uitdun-
nende beroepsgroep betreurt
dat. Het menselijk oog is niet te
vervangen, meent zij. Zo zagen
de vuurtorenwachters op Fedje
in '76 een olieplatform in een
storm ten onder gaan. Meer dan
eens hielpen zij zeelui in nood,
meestal bemanningen van olie-
tankers. Vanwege de drukke
scheepvaartroute is op Fedje ook
een loodsstation gebouwd. De
loodsboot zet loodsen af op pas-
serende tankers om ze te helpen
de kliffen te vermijden. Dat gaat
niet altijd goed.

Rendieren
Tot besluit van mijn korte trip
door Noorwegen rijd ik per bus
van het eindevan de Hardangerf-
jord over Europa's grootste berg-
plateau, de Hardangervidda,
naar Oslo. Een uniek en be-
schermd natuurgebied, waar in
het wild duizenden rendieren,
maar ook nog beren, wolven,
veelvraten, lynxen en poolvos-
sen leven. Scott bereidde hier
zijn expeditie naar de Zuidpool
voor. In het toendra-achtige ge-
bied zijn ook heel wat opnamen
gemaakt voor avonturenfilms in
de sneeuw, 's Zomers kunnen
wandelaars een achtdaagse voet-
tocht over de hoogvlakte maken,
waarbij kan worden overnacht in
blokhutten.

Info: Noors Nationaal Verkeers-
bureau, Saxen Weimarlaan 58,
Amsterdam.

Carlo Nagel

Reisroute voor
herdenking
Van Gogh

Het Instituut voor Cultuurtoeris-
me (ICT) heeft als eéh van de Ne-
derlandse bijdragen aan het
Europese Jaar van het Toerisme
een project ontwikkeld dat in het
teken staat van de herdenking
van de honderdste sterfdag van
Vincent van Gogh. Het project
bestaat uit een culturele route
door Nederland, België, Frank-
rijk en Groot-Brittanië.
De route voert door steden, dor-
pen en landschappen waar Van
Gogh (1853-1890) inspiratie op-
deed voor zijn schilderijen en te-
keningen. Doelstelling is een
beeld te geven van zijl» emotio-
nele, religieuze en artistieke ont-

wikkeling. In samenwerking met
SAGA Reizen (Groningen) zal
het ICT voor de periode van
maart tot augustus tiendaagse
groepsreizen onder deskundige
leiding organiseren. Aan het ein-
de daarvanwordt een bezoek ge-
bracht aan de overzichtstentoon-
stelling in het Van Gogh-mu-
seum in Amsterdam. De exposi-
tie wordt 30 maart geopend door
koningin Beatrix en is van 31
maart tot en met 29 julite bezich-
tigen. Ander onderdeel van de
overzichtstentoonstelling is de
expositie van tekeningen in hetrijksmuseum Kröller-Müller in
Otterlo.
De Stichting Van Gogh, die acti-
viteiten rond de herdenking van
de honderdste sterfdag organi-
seert, heeft een telefonische
nieuwslijn geopend met infor-
matie over het programma. Deze
lijn (06-3211990; in het Engels 06-
-3211890) wordt elke maand geac-
tualiseerd.

hapje her slokje der

Het moest er in dit Van Gogh-
jaar van komen....ROß HOOG-
LAND kondigde het in zijn co-
lumn (De Telegraaf d.d. 15 ja-
nuari jl.) al min of meer aan:
„Ook buiten de wereld van de
schone kunsten beten ze zich als
pitbutls in het werk en leven van
Van Gogh vast. Vincent is han-
del, in 1990". Dit moeten ze in de
'Bodegas y Cavas' van MANUEL
SANCHO ook gedacht hebben
toen ze er op het idee kwamen
twee wijnen ter ere van de hon-
derd jaren geleden gestorven
VINCENT VAN GOGH op de
markt te brengen. Ik heb overi-
gens in Nederland deze wijnen
nog niet gezien, maar wel al op
het domein Mont-Margal van
Sancho geproefd. Althans de
rode, niet echter de 'cava' (mous-
serende wijn). De rode stond op
mijn proeflijstje toen ik eind ver-
leden jaar Mont-Margal, ergens
in de Penedès, bezocht. 'Cava' en
'Tinto' dragen de naam Vincent.
Uiteraard. De rode is opgebouwd
met tachtig procent Tempranillo-
en twintig procent Garnacha-
druiven, is een melange van 1985
Penedès-wijnen en rook bij de
eerste kennismaking opvallend
naar hout. Later zou mijn reisge-
noot GERT CRUM opmerken dat
hij de smaak beter vond dan de
geur. Een opmerking die ik ge-
heel voor zijn rekening liet. Want,

ot>er smaak valt nu eenmaal niet
te twisten, zoals u weet. De rode
Vincent is, zo vertelde mij de uit
Utrecht afkomstige Nederlandse
exportmanager van Mont-Mar-
cal PETER SCHOONBROOD,
geheel op de smaak van Neder-
landers gemaakt. Na nóg eens
een teugje Vincent geproefd te
hebben, begon ik me af te vragen
of de Nederlandse wijndrink-
(st)er daar blij om moet zijn. En

ook wat men, daar in de Penedès,
wel verstond onder Nederlandse
smaak. Het zal u duidelijk zijn
dat de rode Vincent op mij wei-
nig indruk heeft gemaakt. Hoger
dan een slobberwijntje kon ik
hem niet taxeren. De prijs perfles
in Nederland bedraagt, zo leerde
ik, 6,95 gulden. Een vlotte super-
marktprijs dus. Zouden ze in de.
naaste omgeving van Manuel'
Sancho van meningzijn datwijn
voor een prikje mede behoort tot
de organen van wat men Neder-..
landse smaak noemt? Je weet het
maar nooit. Opvallend is wel dat
de rode (en ook de onder meer
voor de Nederlandse markt be-
stemde 'cava') niet onder de

naam Mont-Marcal verhandeld
wordt. Zo veel smaak, of zo men
wilt, zo veel stijl hebben ze dus bij
Manuel Sancho nog wél. Samen
met Rob Hooglaiid vraag ik mij
overigens af hoe Vincent van
Gogh zou reageren als hij op een
wolkje met de anno 1990-com-'
mercialiteit rond zijn persoon ge-
confronteerd zou worden. Ter in-
formatie: Manuel Sancho be-
schouwde tot voor kort wijn ma-
ken als een hobby. Hij bezit in
Spanje levens een grote platen-
maatschappij. Mont-Margal is >ondergebracht in een oud nor-
menkloostertje. De nonnetjes wa-
ren weliswaar heel lief maar ble-
ken ook niet het eeuwige leven te
hebben. Zo kwam op een dag het
kloostertje leeg te staan. Nu is het
het 'hart' van 'Bodegas y Cavas'
Manuel Sancho. Omringd door
tweeënzestig hectare druive-
gaarden.

" De
twee Van
Gogh-
etiketten
op flessen
met
Spaanse
wijn.

korte toer
ZATERDAG 20 JANUARI:
KERKRADE: Vlooienmarkt in het
Hubertushuis van 11.00 tot 17.00
uur.
MAASTRICHT: Antiek- en vlooi-
enmarkt in de Stationsstraat van
10.00-16.00 uur.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (noordelijk gangenstelsel).
Vertrek 14.00 uur vanaf Chalet
Bergrust, Luikerweg 71.
WAHLWILLER: Expositie werken
schilderes Dominique Eilfa in
hostellerie 't Klauwes.
HOENSBROEK: Expositie car-
toons in Kasteel Hoensbroek van
10.00 tot 12.00 envan 13.30tot 17.00
uur. Info: 045-211182.

ZONDAG 21 JANUARI:
BEEK/GROOT GENHOUT: IVN
(afd. Geleen) - middagwandeling
omgeving Groot Genhout. Vertrek
14.30 uur vanaf kerk in Groot Gen-
hout.
EIJSDEN: IVN (afd. Meerssen) -dagwandeling door de Voerstreek.
Vertrek 10.30 uur vanaf parkeer-
plaats De Laethof in Mesch/Eijs-
den.
GELEEN: IVN (afd. Spaubeek) -
middagwandeling rondom Dani-
ken. Vertrek 14.00 uur vanaf mana-
ge Oud-Geleen.
MAASTRICHT: Rondleiding grot-
ten St. Pietersberg (noordelijk gan-
genstelsel). Vertrek 14.00 uur vanaf
Chalet Bergrust, Luikerweg 71.
Rondleiding grotten St. Pieters-
berg (gangenstelsel Zonneberg).
Vertrek 14.30 uur Casino Slavante.
Rondleiding zogenaamde 'Linie
van Du Moulin', onderdeel oude
vestingwerken. Vertrek 15.00 uur
vanaf hoofdingang Radium/Vrede-
stein, Cabergerweg.
WAHLWILLER: Expositie werken
schilderes Dominique Eilfa in
hostellerie 't Klauwes.
VALKENBURG: Snuffelmarkt in
Centrum Cocarde van 10.00 tot
17.00 uur.
HOENSBROEK: Expositie car-
toons in Kasteel Hoensbroek van
10.00 tot 12.00en van 13.30 tot 17.00
uur. Info: 045-211182.
LIMBRICHT: Muzikale brunch in
restaurant In de Gouden Koorn-
schoof (Kasteel Limbricht) van
13.00 tot 15.30 uur. Info: 04490-
-14444/20777.

CAVA

V/IIICIIf
METHODE TRADITIONNELLE CHAHPENOISE

12% Vol 750 ml
Babotado, Crado , Embotetedo en iPrcwdid Mangel Swcho& H«;,SA Qvjs > Bodegas

C=.;telvi de» Mara faxjes Prod-cc of Spain
Ktj t* as&fegfit aa uu *«aCAT
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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
Te k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf 81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
KLEURENTV'S gevr. v.a.
1981. defect geen bezw.
ook video's en stereo-torens
04406-12875.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Te k. gevraagd PEUGEOT
504 en 505 v.a. 76: Toyota
Corolla en Carina 4-drs. en
alle merken bedrijsauto's.
Tel. 04755-2114.
Nette SPULLETJES gevr.
voor rommelmarkt. Br.o.nr.
B-3309, LD, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

Diversen

Twee halen
één betalen

Dames- en heren modeschoenen
en laarzen

Schoenmode Stinski
Kerkstraat 14, Übach o. Worms.

Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.

Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.

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.

De massage van VERO-
NIQUE blijft Uniek. Tel. 045-
-228481
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Carnaval
Te k. voor Zaate Hermenie 5
TROMMELS, 1 overslag-
trommel, deksels, tamboe-
rijn, 1 klaroen. Pr.n.o.t.k.
Tel. 045-220465.

Zegt een Donor Codicil

u pas iets

als u

zelf een

nieuwe nier nodig heeft?

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om na hun dood weefsels

en organen af te staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van een

transplantatie worden geconfronteerd.
.
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Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt 't voor iemand anders.

en iemand anders draagt 't voor u.

Denk erover. Praat erover. En haal een Donor Codicil bij uw huisarts

of apotheek. .<%..<§>
Het Donor Codicil Van levensbelang.
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In Ethiopië heerst hongersnood. Door droogte en oorlog zijn de oogsten mislukt. Mensen hopen
op vrede, maar de honger blijft. Vier miljoen mensen worden met de dood bedreigd. De televisie
toont weer beelden waaraan wij nooit gewend raken. Het is niet de eerste keer dat wij /fC-^\
uw hulpvragen Maar we moeten doorgaan.Wij blijven geven om de levens van mensen. ETHIOPIË
Die van hoop alleen niet kunnen leven. SAMEN KUNNEN WE ERGER VOORKOMEN. <j*>£^?
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ALLE | 1 1
winterjacks van Tenson - Melka - Arrow - Lacoste. # ij
ALLE lil i
wintertruien van Lacoste - Marz - Arrow - Bon Gusto. m Êk

EEN GROOT AANTAL f | I f Jjïlßl
costuums - colberts - pantalons en overhemden van al w Ëk
onze bekende merken. | ÉÊÊÈÊ' ■
VRIJETIJDSKLEDING |
ALLE ■'~,, { ik 1 kLevi's denimbroeken model 630 en 631. w M w MDobber winterblouses. W M \De hele dames-kollektie van Chilly-time. m JJ ÊÊÊ MÊÈm

vanHogVenStein, _w_\m_\_m
KERKSTRAAT 45, BRUNSSUM^^r-w^ IJI

= mUmbu,gSDagblaó PICCOLO'S \H het
WIDICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot in
'L«—i RESULTAAT. Bel 045-719966.
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NuHalen, Zomer'9obetalen.
't Is nu demooistetijd voor een nieuwePeugeot 205. Want als uvóór niet alleen uitgerust met een soepel schakelende 5-bak**, maar ook met 'n

31 januari 1990 een 205 personenauto koopt en registreert, kunt u kiezen uit benzine-injectiemotor en'n 3-weg-katalysator met een Lambda-sonde. Zo vol-
twee fantastische financiële aanbiedingen. doen vrijwel alle 205 modellen aan de strengste Europese milieu-normen.

De ene mogelijkheid is een renteloze lening tot maximaal 10.000,-. De 205 is verkrijgbaar in maar liefst 33 uitvoeringen. Van diesel tot

Waarbij u na aanbetaling tot 1 juli 1990 rijdt zonder rente te betalen of zelfs benzinemotor. Van 3-deurs tot 5-deurs. Van GTI tot Cabrio. En wat dachtu van
maar iets af te lossen. De aanbetalingkunt u in de meeste gevallen heel simpel al die fraaie extra's bij de Accent of deJunior.
oplossen dooruw huidige auto in te ruilen. Vanaf 1 juli 1990rekent u af. Kortom, met dit financieringsaanbod zijn uw mogelijkheden on-

De andere mogelijkheid is een lening over 48 maanden met een laag beperkt. Alle reden om vandaag nog even bij ons langs te komen voor meer
rentetarief van 7,9% effectief*. informatie of r^ETI *-*"" ■"" -~"\~r mm%-~\ "*"—-

Ondertussen profiteert vin beide gevallen van wat de 205 allemaal te een proefrit. Ë_^^_z_ m-—~-J ■ ~-S

bieden heeft: comfort, ruimte en betrouwbaarheid. De zuinige en pittige 205 is 'n Sterk lltlillllicr vanaf 1^995"
» DE LENINGEN WORDEN VERSTREKT DOOR PEUGEOT TALBOTFINANCIERING ONDER DE GEBRUIKELIJKEVOORWAARDEN VAN HUURKOOPOVEREENKOMST,WAARBIJ DEPEUGEOT-ORGANISATIE DE RENTE/RENTEREDUCTIE VOOR HAARREKENING NEEMT-

""M.U.V. DE XE 1.0 ENDE 1.6AUTOMATIC. PRIJZEN INCL.BTW. EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN 465.-.WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV, SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN,EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTO-BEDR^
SEEGERS 8.V., ST. JOSEPHSTRAAT44, TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER 8.V., WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944.

WSjfl SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.
Eël peugeot. dynamisch opweg.

DÖndërda^^anüarM99^# 12Limburgs Dagblad



Opbrengst
Telebingo zal waarschijnlijk 25
miljoen gulden opbrengen. Dat
is geen slecht resultaat, maar ook

geen uitschieter. Huybrechts
vindt het 'gigantisch. „Dat is in
Belgisch geld omgerekend bijna
een half miljard. En dat voor een
liefdadigheidsactie. Dat zou in
België fenomenaal zijn. Dat zou
over tweehonderd jaar nog in de
geschiedenisboekjes vermeld
worden. Ik vraag me dan ook af
waar de mensen het vandaan ha-
len dat jullie Nederlanders zui-
nig zijn."

Als er weer een actie komt en
Huybrechts wordt gevraagd, dan
zal hij weer meewerken. „Ik ben
hiervoor altijd in, maar een voor-
waarde is wel dat ik me van tevo-
ren op de hoogte moet kunnen
laten brengen van de ernst van
detoestand. Je gaat als journalist
niet van ganser harte een act vol
confetti en polonaise aankondi-
gen, maar als je weet dat het de
actie ten goede komt dan doe je
het wel met verve."

Huybrechts tekende vorig voor-
jaareen contract van driejaar bij
de KRO. Hij is niet alleen bij de
omroep gekomen om dit soort
programma's te presenteren.

„Dat zou ook onmogelijk zijn. De
KRO heeft mij dat contract aan-
geboden naar aanleiding van wat
ze van mij gewend waren op het
scherm. Dat kan dus alleen maar
geweest zijn de presentaties van
programma's als 'TV3' en mijn
journalistieke bijdrages aan
sportprogramma's in België. Het
is dan ook de bedoeling dat ik in
de toekomst aan programma's ga
meewerken die op een meer
journalistieke leest geschoeid
zijn. En dat mag best onderhou-
dend zijn en er mag ook best een
flinke saus ironie over."
Naast zijn werk voor de KRO
blijft Huybrechts meewerken
aan de sportprogramma's in Bel-
gië. Zo zal hij in juni voor de
BRT-televisie het Wereldkam-
pioenschap voetbal in Italië ver-
slaan. „Sportverslaggeving blijft
toch mijn métier. Dat andere is
leuk om er bij te doen."

films
door Gemmo Wildenberg
WHEN HARRY MET SALLY
Billv n Regie: Rob Reiner. Met:Pishl i.stal. Mes Ryan> Carrie
Heerlen Un° Kirby e'a* In: H5
Woo„en bannen en vrouwen ge-
orw Vrienden zijn? Of zit seks
tiek!rrniJdelijk in de weg? Rela-
tóch dle over een stel dat hetucn Probeert.

HETRODEKORENVELD
VCu l?87' ReSic: Zha"g
Wei£ TMet: GonS Li ' JianêSPieleltfng,RujUn ca" In: De
tarrj Heerlen en Filmhuis Sit-
Esterp^eslepend' en soms verbij-
de j"d eP,os dat zich afspeelt in
Platttien dertig op het Chinese
een "r*and en dat is verfilmd in
alle s.iui e grondig afrekent metChini onen van de traditioneleni<ïese cinema.

MYSTERY TRAIN
Met- v **eëie: Jim Jarmusch.
Napao °^ki Kudoh, MasatostriLul e' Nicoletta Braschi e.a. In:pmiere Maastricht
rnuspK2l-'11 films heeft Jim Jar-
een ti? Zlcn geconcentreerd op
ve n i. erna dat wellicht omschre-
deijn„ n worden als: „een vreem-
Persr. 'n 61gen huis"- Z"n hoofd-
ten v n vormen representan-
sies „? Tn generatie zonder illu-
nen ; ldealen. Zo ook de perso-
en p J dneluik. Zij visualise-
van n Amerika dat ontdaan is' 'nythes.

BACKTOTHE FUTURE 2

kis 'a/i. Regie: Robert Zemec--oPheMi:MJChael JFox' Christ-Ll°yd e.a. In: H5Heerlen,

Cinema-Palace Maastricht, Fo-
rum Sittard en Royal Roermond.
Marty McFly en Doe Emmet
Brown ontdekken dat hun woon-
plaats Hill Valley in 1985 dras-
tisch in zijn nadeel veranderd is.
Ze zullen terug moeten in het
verleden om een en ander recht
te zetten.

GHOSTBUSTERS 2
V.S. 1989. Regie: Harold Becker.
Met: Bill Murray, Dan Aykroyd,
Sigourney Weaver e.a. In: Maxim
Heerlen, Autokino Schaesberg,
Mabi Maastricht en Studio An-
ders Geleen.
Op de drempel van een nieuw
jaar redden de Ghostbusters de
baby van Sigourney Weaver uit
de handen van een wrede geest,
die de kleine nodig heeft om in
een nieuw lichaam op aarde te-
rug te komen.

BLUEBERRY HILL
België 1989. Regie: Robbe de
Hert. Met: Michaël Paf, Babette
van Veen e.a. In: Filmhuis Roer-
mond.
Robin (Robbe) de Hert en zijn
klasgenoten komen onder druk
van de omstandigheden in op-
stand tegen de benauwde sfeer
en dereli-fascistoide onderdruk-
king op school en thuis. Deze
autobiografische sfeertekening
van Vlaanderen in de jaren '50 is
met veel liefde gefilmd.

SEA OF LOVE
V.S. 1989. Regie: Harold Becker.
Met: Al Pacino, John Goodman
e.a. In: Roxy Geleen.
Twee Newyorkse politiemannen
moeten op zoek naar een bizarre
moordenaar die het gemunt

heeft op mannen die een contac-
tadvertentie plaatsen. De actie
dieze op touw zetten is even sim-
pel als ongewoon: ze plaatsen
zelf een advertentie.

" Theo en Thea in 'De ontmaskering van het tenenkaasimperium'.

GORILLAS IN THE MIST
VS 1988. Regie: Michaël Apted
Met: Sigourney Weaver e.a. In
Wijngrachttheater Kerkrade.
Film gebaseerd op het waarge-
beurde verhaal rond de Ameri-
kaanse onderzoekster Dian Fos-
sey, die grote bekendheid kreeg
door haar strijd voor de bescher-
ming van de met uitsterven be-
dreigde berggorilla's in Centraal
Afrika.

THE PACKAGE
VS 1989. Met: Gene Hackman

in Japan ziet de gevangene kans
te ontsnappen en wordt Conklin
aan een Japanse detective ge-
Joanna Cassidy e.a. In: Maxim
Heerlen.
Tegen de achtergrond van de
Berlijnse Muur spelend relaas
over de verijdeling van een
moordcomplot op de president
van de Verenigde Staten.

BLACK RAIN
V.S. 1989. Regie: Ridley Scott.
Met: Michaël Douglas, Andy
Garcia, Ken Takakura, Kate
Capshaw e.a. In: H5Heerlen en
Mabi Maastricht.
Nick Conklin, detective bij de
New Yorkse politie, moet een Ja-
panse moordenaar afleveren bij
de politie in Osaka. Bij aankomst

koppeld om de zaak op te lossen.
Daarbij raken ze verzeild in een
machtsstrijd tussen rivaliseren-
de Yakuza-groepen.

Carl Huybrechts presenteert nog driemaal Telebingo

'AI met al is het meegevallen'
Van onze rtv-redactie

JIIDDELBURG - Na Mid-
stre°b.rg nog drie recht"
dan ■ uitzendingen en«n zit de reeks van 13 afle-v r̂ingen van Telebingo er
P°r Carl Huybrechts op.

L_n a,* met al is het me mee-
W allen- Vanuit mijn ach-

stond ik niet te
shn en om een Sroot°Wprogramma te doen.
2i(Jendlen moet Je miJn rol
had vals invaller- De KR°

Q net plan opgevat om sa-j,en met Van den Ende en
doe an Telebingo te
Vor'n' maar die ziJn in juni
dat v *"aar weggevallen na-

' van den Ende zijn plan-en voor TVIO had bekend
Toen heeft meny gevraagd en ik heb 'ja'

w zeSd, hoewel ik vervuld
het Van grote twiJfel- Maar1 valt niet tegen. Het pro-Sma staat Het is ge-
grot volgens de geijkte
-str showprincipes en
eertmmen* Behalve na de
eer. uitzending toen er
ove aantal KRO-ledep viel
er r miJn woordgebruik, isgeen klacht of irritatieeer binnengekomen."

veerHrecnts raakte extra gemoti-
van ~. toen hij samen met Aad
j6ct

en Heuvel een aantal pro-
de «il. Sing bekijken waarvoor
tfoeld ngst van 'Telebingo' be-
Vjjj , *s- „Samenwerken met
aantr ïfi? Heuvel vond ik zeer
ik u e*keiijk en bovendien vond
Qoo d°el zeer prijzenswaardig.
is dj ln die landen rond te lopen
sterkt '.menmg aueen maar ver-

e&ri | u reist Huybrechts naar
rr,et °katle in Nederland, neemt

net produktieteam het pro-

gramma van die maandagavond
door en praat het vervolgens 'li-
ve' aan. elkaar. Verder is hij niet
bij het programma betrokken.
„Het enige wat ik in de gaten
moet houden zijn sterren en stre-
pen waarop ik moet gaan staan."

Hij heeft met die minieme be-
trokkenheid geen moeite. „Het is
vanzelfsprekend dat je, als je uit
de journalistieke sector komt, je
dan zon programma heel anders
zou maken en invullen, maar op
een bepaald moment constateer

je dat zon programma een ande-
re aanpak vereist dan je gewend
bent. Dus is het beter om het pro-
gramma door anderen te laten
klaarmaken, anders krijg je con-
flicten. Ik heb dan ook heel snel
vastgesteld dat ik het aan hen
moet overlaten. Zij maken er het
beste van. Zij hebben in deze
sector ervaring en ze hebbenhun
strepen verdiend. Als ik het op
mijn manier zou doen, zou het
voor mij wellicht prettiger wer-
ken zijn, maar het is zeer de
vraag of het dan hetzelfde effect
bij een groot publiekzou teweeg-

brengen. Ik heb daar geen enkele
ervaring mee. Ik doe nu wel al
meer dan vijftien jaar lang sport-
programma's op tv en dan werk
je voor het allergrootste publiek,
maar daar hoef jezelfniets aan te
doen. De actualiteit zorgt daar
voor de aantrekkingskracht en je
loopt er als presentator maar een
beetje tussen. Dit is anders."

" Carl Huybrechts: Sportverslaggeving blijft mijn métier. Dat andere is leuk om er bij te
doen."

DE KASSIERE
Nederland 1989. Regie: Ben Ver-
bong. Met: Monique van de Ven,
Marion van Thijn e.a. In: Cine-
ma-Palace Maastricht, Studio
Anders Geleen en Royaline
Roermond.
Een caissière in een supermarkt
is zwanger geraakt van een neger
dieop een Amerikaanse basis ge-
legerd is. Van de ene dag op de
andere gaan haardromen in rook
op. Ze trekt naar de stad en
pleegt overvallen om te overle-
ven.

PINOKKIO
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas
tricht.

show
Blaaskapellen uil het Rijn-Roer- en Maasdal

Limburgse muzikanten
uitgebreid op radio

Van onze rtv-redactie

de EN _ Diverse bekende Limburgse blaaskapellenzullen vanaf
leid

6 nderdag meerdere malen op de radio te beluisteren zijn. Aan-
di«n/nF ls de door Peter Beaujean uit Heerlen geproduceerde compact

'Volkstümliche Musikanten aus dem
Kolw' Runr" und Maastal'. In deze eerste aflevering op het label
Sim a - komt een vervolg) staan drie Limburgse kapellen centraal:
leni A°ster (Schin op Geul), Anseltaler (Landgraaf/Kerkrade/Heer-

n' en Die Lustigen Freunde uit het Noordlimburgse (NL) Beringe.

anmiddag besteedt de BRF uit Eupen tussen 13.00 en 14.00 uur in
daohtr°gramma 'Frisch Auf van Charles Dosquet uitgebreid aan-
dukt aarl de nieuwe CD- Volgens de Belgische omroep is deze pro-
Eur 6en Van de Deste die in dit genre in de afgelopen jaren in de
m .egl° ois verschenen. Daarom wil men nummers hieruit ookregel-

dl'g in andere programma's laten horen.

gram YRO~racuo heeft Rudy van Houten interesse voor het pro-
20onmaoiHobbyvitam'nen' dat wekel'Jks °P vrijdagavond tussen
Ma f" 00 uur °P Radio 2 wordt uitgezonden. Omroep Limburg in

dastncht besteedt aan de nieuwe CD tezijnertijd aandacht in hetP^gramma 'Licht Limburgs. " De Sjin-Aöster uit Schin op Geul, één van de drie Limburgse blaaskapellen met gezellige
muziek uit het Rijn-, Roer- en Maasdal.

THEO EN THEA EN DE
ONTMASKERING VAN HET
TENENKAASIMPERIUM
Nederland 1989. Met: Theo enThea, Adèle Bloemendaal, Marco
Bakker e.a. In: H5Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard enRoyahne Roermond.
Theo en Thea, wereldberoemd in
heel Nederland, willen een film
maken over Sneeuwwitje en de
zeven dwergen, maar er gaat van
alles mis. Naast dit filmavontuur
beleven ze nog een ander, heel
spannend avontuur.

kinderfilms

TARAN EN DE TOVERKETEL
In: Roxy Geleen.

OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen en Cinema-Pala
ce Maastricht.

Zangeres Mieke
tegen tankauto

TESSENDERLO - Omdat de
benzine uit de legertankauto
geen vlam vatte, zijn zangeres
Mieke met haar 5-jarig zoontje
Bartje ontsnapt aan een levens-
gevaarlijk ongeluk.
Op weg van Geel naar haar huis
in Tessenderlo, botste zij frontaal
tegen een, uit een zijstraat ko-
mende legerauto. De uit tankau-
to stromende benzine vloog ech-
ter niet in brand. De zangeres
liep wel enkele zware kneuzin-
gen op. Haar zoontje bleef onge-
deerd.

Ondanks de kneuzingen zal zan-
geres Mieke haar optredens
voortzetten. Zij is komende vrij-
dag present in Aarschot.

# Zangeres Mieke treedt
toch opondanks verwondin-
gen.

Oudejaarsconference

CD Youp
van 't Hek
geen succes

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM - Youp van 't Hek
houdt aan zijn warm ontvangen
oudejaarsconference geen plaat-
succes over. De compact disc
van de eenmalige(televisie)show
is tot nog toe bepaald niet de
winkels uitgevlogen. Voor zijn
platenmaatschappij CNR inmid-
dels reden genoeg om aan te ne-
men dat de gehoopte bestseller
zal uitblijven. „Met tienduizend
stuks hebben we het wel gehad",
aldus woordvoerder Ruud van
Dulkenraad. „Dat de verkoop
alsnog goed op gang zal komen,
mag je uitsluiten. Daarvoor is dit
produkt te tijdgebonden".

Voor de cabaretier mag - op
grond van het extreem hoge
waarderingscijfer 'öcht' bij ruim
drie miljoen kijkers - de voorlo-
pige afzet een behoorlijke tegen-
valler zijn. Als ervaren platen-
man had Van Dulkenraad er zelf
al ernstig rekening mee gehou-
den. „We leven nu eenmaal in het
video-tijdperk. Wie van Youp
nog eens wil nagenieten, heeft
hem op oudejaarsavond gewoon
opgenomen. In de grote jaren
van Wim Kan lag dat natuurlijk
wel even anders en kon je bij dit
soort kijkcijfers meteen aan
goud gaan denken".

Bij CNR bewaart men nog steeds
de beste (commerciële) herinne-
ringen inzake Youp van 't Hek
aan diens 'Eerste Officiële Echt-
scheidingselpee', die onder meer
met een Edison werd bekroond.

Bij een vervolg van zijn platen-
carrière denkt de platenfirma in
eerste instantie aan een dergelijk
conceptalbum en niet (meer) aan
registraties van shows. Van Dul-
kenraad heeft de stille hoop Van
't Hek in de loop van dit jaar tot
een 'them#-plaat' te kunnen
overhalen. Zoals bekend is Van 't
Hek voornemens om heel 1990
vakantie te vieren. Het (logische)
aanbod van de VARA om op-
nieuw namens deze omroep een
oudejaarsconference te houden,
heeft hij afgeslagen.

Opbrengst naar SOS-Kinderdorpen

Koffieconcert
in Grand Hotel

HEERLEN - Zondag 4 februari vindt in het Grand Hotel te Heerlen
een koffieconcert plaats. De opbrengst van dit concert gaat zijn ge-
heel naar de SOS-Kinderdorpen, waarvan prinses Margriet de be-
schermvrouwe is.

Het programma, dat om 11.30 uur begint, staat in het teken van klas-
sieke muziek. Het orkest van het Coriovallum College speelt werken
van Handel, Mozart en Purcell. Pianiste Yvonne Stachowska speelt
werken van Liszt, Chopin en Haydn. Orkest en pianiste treden belan-
geloos op voor dit goede doel.
De gemeente Heerlen heeft toegezegd om de opbrengst van dit con-
cert te verdubbelen. Het totaalbedrag gaat vervolgens rechtstreeks
naar de kinderen van het 'Heerlen-House' in Bylakuppe (Zuid-India).
De entree voor dit concert, dat georganiseerd wordt door het Comité
SOS-Kinderdorpen afdeling Heerlen, bedraagt 5 gulden voor volwas-
senen. Scholieren betalen ’ 2,50.

* Nieuwe plaat Janse Bagge Bend
SUSTEREN - 'Prins Dzjah dn eerste' is de titel van de nieuwesingle
van de Janse Bagge Bend. De plaat begint met een echte Limburgse
roffel en beschrijft het verhaal van een bewoner van Jamaica, die tot
prins carnaval zal worden gekozen. Naast het Susterens dialect zal de
aandachtige luisteraar ook een vleugjeSittards in de tekst horen. De
hiervoor verantwoordelijke man is prominent op de hoes afgebeeld
en heet Ton Meisen. Hij is percussionist en steeltrombonist bij de
JanseBagge Bend, dieal eerder landelijk bekend werd met nummers
als 'Sollicitere' en 'Proemevlaai'.

" Janse Bagge Bend: ditmaal met een muzikale ode ac
'Prins Dzjah dn ierste'.

* Volop show in 'Streeperkruis'
SCHAESBERG- Een keur van artiesten en groepen treedt aanstaan-
de zondagochtend vanaf 11.00 uur in 'Het Streeperkruis' te Schaes-
berg tijdens de tiende 'Herre-Sietzung' die daar door de prinseraad
wordt gehouden. Om het oor en het oog te strelen treden op de René
Krans band, het ballet La Cascade, Wiel Vineken, de Klumpkes
Blumkes, het duo Oetgeschloape en de beroemde Rolly Brandt Fami-
lie. Deze laatste groep treedt regelmatig op in Las Vegas en in de
Moulin Rouge van Parijs.Kaarten (twintig gulden) zijn in Schaesberg
verkrijgbaar bij: Jo Storms (Op de Heugden 18), Winand Smeets
(Eijkhagenlaan 21), Herman Pijls (Oranje Nassaustraat 40) en aan de
kassa van Het Streeperkruis aan de Streperstraat 66.

Limburgs dagblad
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WILLEN hebben:
i—~=m—V^PW^^^P^PW f*y&i\££_^_^_\_]_\ Omdat niet alleen smaken, maar ook \ mm^smi m

wensen verschillen, is er de Sunny collectie. Maar liefst Hf
28 verschillende en complete uitvoeringen staan er borg wp «9 Sr

H^-o-.iT"*■■■■■■■ ."*m P^B w
voor dat u kunt kiezen voor maatwerk i.p.v. confectie. Zo is W //A'JmrlHim

de Nissan Sunny er in 1.4 en 1.6 liter benzme-uitvoering met

12 kleppen, als 1.8 GTi met 16 kleppen en met de gerenom- ..t-'t-t^
meerde 1.7 liter dieselmotor. Naast multi-kleppentechniek ijl § \|L^^fH Bé^>
voor schonere verbranding en hoger rendement zijn bij- . JË WÈÈÊÈkwwÈ

m_m ftvoorbeeld de 1.6 benzineversies voorzien van een subliem fff ’ w WÊkl J^^—_m_—_W_MM_—_—_mBrÊÈmSmWÊÈtil—Wttm
elektronisch motormanagementsysteem met singlepoint- !SÉ| ■
injectie. En natuurlijk zijn er volop versies met katalysator. wr
Voeg daarbij de 3 jaar algemene garantie (met 'n limiet van HHHHHHMHHB9 lIIh W

uv w^
mum--_t__m

100.000 km) en 6 jaar carrosseriegarantie waarmee Nissan ■MM*ißt******MMlThT I ii —zijn kwaliteitsniveau onderstreept en u hoeft niet lang meer

na te denken. Of 't zou moeten zijn over de vraag welke jw \
Sunny nu 't beste bij u past! Vraag ook naar de speciale lllgßF'fli WÈÈ^Èu BL fLßft^^-
.Sail-vprsips "**************Tn?-ffiii!tJOJ.»j-i.u».ivv'wiitirT^^ y^ «__JMf-.ü SfIFJÜ ±L

COLLECTIE iP^^SHH; W__^_S____m_W_U% -~ :$■

Awk-w -- &JSk«£ J i? m ■S:\y^^^_^____^. njSSg^ :£*£ UËkVIBiI .:.:.-, .^,:v.-.".■■■-:■>:^-"^*-- BBlMh" ':: "mWJMË- x

UWBmmmWr^j—% &^^UU I —** i ÊUUUWSmS Bvl"«|-
-M " A^M I mBBR~-j -.^■rv^aaa-aaa-....j..j. .^^y^^^ssoKißßP"^ '**V!'t■?wm^üwwww ffwHHKJ-.

J,tl? 1.111-T3TT^B ïs^j»

Prijzen mcl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. _W^ «■Nissan is ook de maker van de Micra, Bluebird, Prairie, Maxima, 200 SX, 300 ZX,Terrano, ■$ ~>" #fl B^^^^King Cab, Patrol, Vanette, Urvan en Cabstar. IH'a " «f^B^^H
«Bk & j>. av—UUW Uw |M n W«|L*f-*J| ||pF I^^ //—mmammmmaaaah

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.E Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04490-71727. Brunssum, Autobedrijf Chiaradia (servicebedrijf), TMchterweg 122, tel. 045-212843.
Kerkrade, Jurgen Autocentrum,Langheckweg 36, tel. 045-462353. Maasbracht, Auto VanLaar BV, Hazenspoor 9, tel. 04746-3811. Maastricht, AutobedrijfAndréFfeyts BV,
Duitse Poort 15, teL 043-214175. Melick (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33, tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers B.V, Geerweg 14,
teL 04490-12814. St. Geertruid,Autobednjf G. Nelissen BV,Burg. Wolfsstraat 6,tel. 04408-1201.

■ -■■ ■ ■ ■ - ' \

VAN ONZE GEHELE VOORRAAD

HANDGEKNOOPTE OOSTERSE TAPIJTEN I
De gedwongen reorganisatie bij Schunck noodzaakte ons de vestiging Heerlen op te
heffen. De werkelijk schitterende en gehele voorraad Oosterse Tapijten dienen wij in
zeer korte tijd
onverbiddelijk te gelde te maken, _4ê^_k I

op prachtstukken, waaronder: B I m

Originele Perzische eet-en zitkamertapijten. B^^4F Ar _f\
Bijv. Keschan, Heriz, Bidjar, Mir, Kaskai, etc. -f \-W
Afmetingen van ca. 300x200 tot 400x300.
Zithoek-tapijten, bijv. Kurdistan, Hamadan, Keschan, Bidjar etc.
Maten ca. 200x140 en ca. 225x165.
Tafelkleden en lopertjes, in alle maten van ca. 30x30 tot 170x120.
Marokkaanse Berber-tapijten. Naturel tinten in 4 kg, 5 kg en zelfs 6 kg wol per m 2.

Supersterke tapijten uit India, o.a. Kaskai, Wisz, Tebriz en Bachtiar.
Maten ca. 200x140, 240x170 en 300x200.

Uiteraard blijft onze kwaliteitsgarantie van kracht. Betaling: a contant of met cheques.
I In de Rotondezaal

BH Wf9> IH H| I Donderdag 18 januari 17.00-21.00 uur I K*****^B_^_m __-_j_^_L (koopavond) I Bf^ B
I Vrijdag , 19 januari 10.00-17.00 uur I WÊ-MI Zaterdag 20 januari 10.00-16.00 uur I

ü>i./METENKO
JOllcher Str. 212-218 - 5100 Aachwi

Wir suchen ab sofort
C02-Schweißer
Rohrschlosser

Wir bleien Dauerarbeltsplalze, gutes
Elntommen und vorbUdUche Sozlallel-
stungen.

Ruien Slaan:Ijal. 0949-241-166816 J

11111111111111111111111111111111111111111111111 l

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42i 54i 601

5.000,- 146,- 120,- 111,-
-7.500- 215,- 176,- 162,-

-10.000- 287,- 234,- 216,-
-15.000- 430,- 352,- 325,-
-20.000- 574,- 469,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
2401 180 i 120»

10.000,- 112,- 122,- 145,-
-20.000- 225,- 244,- 291,-
-30.000- 337,- 366,- 436,-
-40.000- 450,- 489,- 582,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

DE ECHTE JUITVERKOOP
11

11r
TTTy [T^

1

Itenchcoats -pq qj)
van 149.-nu WViv'
i

Jacksen blazers -pq m
effen of met motief van 149.-nu vvivi

Verschillende damestruien
in lamswol, angora en katoen. Effen of metprint

vanaf %-fm*-f\-W tot fc^livU

■ HUMdrldJl

Buitenkleding ondermeer
*

Ski-overalls en jacks q(]
maten 74 t/m 92 van 69.90 nu WWn«7I
Ski-overallsJacks
en ski-sets -pa ga
maten 98 t/m 164 van 129.90nu WWnWV i

ii
ii

Joggingbroeken o od
in driekleuren, maten 98 t/m 128 van 29,90nu ViVV

1

2 Badstof onderbroekjes
maten 50 t/m 92 in uni, streep en stip Ckm

van 7.90 nu "fraW^ !
<

-j:
3 katoenen
damesslips ~ g/i
diversekleuren van 7.90 nu VivV

HENNES &MAURTTZ

Saroleastraat 14, Heerlen

Lim



Duitschland 1
09 03 'a9esschau.

Arnp r lter der Sonne Kaliforniens.
ffiet t e serie Af,-: Der Reinfall,
Don ifd Shackelford, Joan van Ark,

09.45 cUrray ca- (herh->'
4 Ft und Frisch, gymnastiek. Afl.

'°Oo T»10 oa la9esschau.Ia9esschau.
ChrL text: Der 9'eiche Gott? Was
eim ;en und Muslime trennt und ver-

-10 3s Lherh-)-
-11 on ~DF-'nfo Arbeit und Beruf.
'ï-03 ia9esscriau.
Ch,. V?tel Paradies. Tv-film van

12fe Peter Witt.IjS
I3 0n C.ers°verzicht.
13-0S la9esschau.Ia9esschau.
**i-45 r^D-Mittagsmagazine.
'4 On Wirtscr*afts-Telegramm.
l4-02 la9esscha"-rLIa9esscha"-
rL Sesamstrasse. Kinderpro-- 1430mma-jèün.Der kleine Vampir. 13-delige
übor ~ene- Afl- 11: Geiermeier ist

15.03 ia9esscha"-
Seri» Datl! Australische comedy-
trjr .; Afl- 4: Ein Klavier namens Hek-

-Is-30s-30 iT?icht' Einbrecher!
lige ,TT)Frühe Fernsehjahre. 6-de-
det^erie over de beginperiode van

16.rj0 Tisie- A,L 2-
603 la9esscr>au.Ia9esscr>au.

''aan Recht zu lieben- Brazi-
n6t„ serie naar een roman van Ja-

-16 3® Clair. Afl. 11.
16.45 t Trickfi|r"schau.
Ver) Ta9ebuch einer Gansemutter.
ö le|a door Angelika Hofer. Afl. 5:

17Oo * vom Tierarzt.
Inter orsicnt: Kinder in der Kiste -Van,?ational ■ kinderprogramma.

17 ?2daa9; Algerije.
172s Tagesschau.
sPiel racho- das WWF-Qewinn-

-17,3e
D e pPas Buschkrankenhaus. Afl.:

18.30 °"erabend. Aansl.: Karracho.
18,52 per und Heute- actualiteiten.
rje A!!a'con Crest. Amerikaanse se-

' 9-58 e lrrwege.
?0.00 Pjfpgramma-overzicht.
?0-1S IV^agesschau.
cW ,Genosse Trabant. Das Auto

Jl.oo £hres-
?l.03 De"' 7. Sinn. Verkeertips.
ren ""Kein schoner Land. Liede-
sent nelschappen en musici gepre-

i2 o 'eerd door Günter Wewel.Miterlebt: Notstand, documen-lliii..

taire over een ziekenhuis in de DDR.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Tanker. Tv-film van Volker Vo-

geler, met Katrin Schaake, Hans Mi-
chaël Rehberg, Karl Geroeg Sae-
bisch e.a.

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

België/TV 1
,730'1^ 0.0 Schooltelevisie.

met Sir>ia Mosa. Braziliaanse serie
I?.S«j VJcelia Santos. Afl. 99.
18.00 ï.ieuws-lB.QS

,k Tak. Animatieserie. Afl. 143.
bak ns- Afl-: Plons en de vuilnis-

IB.ln

'820 r'k ' Mak en Mon- Kinderserie.
re u Carolientje en Kapitein Snor-

l8-3Sir!"* Kinderserie.
jaD De tovenaar van Oz. 52-delige

'9-Oo if-e animatieserie.
9ra mUit*ending door derden. Pro-
-6n r a van de Agrarische Televisie-

-18.251m °"omr°ep.
0u«,„ Mededelingen en programma-

ls r2'cht.*$ Sieuws-
ren- Australische serie.

?I'oo Felice!Quiz-Van Verrassende vertellingen.
B6rt |a9' Een helpende hand, van
van al2man. Arthur Bourdon houdt
6n v een lekker gemakkelijk leventje
i\\ u9n de vrouwtjes. Jammer genoeg
rjje 'I v ast aan zijn ziekelijke vrouw,
bLi °9al wat van zijn kostbare tijd in

?1 3naß neeml-
ïj.2c Panorama.
&30 S"nst-zaken-
*Ms N,euws.
b Première. Filmmagazine met Jo

M 23.20 Coda. Humoreske, vanii.,.;.Levine-

" Tony Franciosa in een af-levering van 'Verrassende
vertellingen. (BelgiélTV 1 -21.00 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
AVRO
15.30 ««AVRO Service Salon.
17.00 Post! Correspondentierubriek

voor kinderen, met The real Ghost-
busters, tekenfilmserie. Afl.: De boe-
man is terug.

17.30 Toppop Gogo. Popprogramma.
Presentatie: Hans Schiffers, Bas
Westerweel, Robin Albers en Riek
van Velthuyzen.

18.00 "«Ontdek je plekje. Vandaag:
Dokkum. (herh.).

18.10 Slikwijzer. Medische rubriek.
Afl.: Slapeloosheid en slaapmiddelen.

18.30 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie naar het boek De Kabouter
van Rien Poortvliet en Wil Huygen.
Afl. 17: De redding van het stink-
diertje.

19.00 Growing pains. Amerikaanse
serie. Afl.: Breakfast club.

19.25 Preferenties. Spelprogramma.
20.00 (TT)Journaal.
20.27 Mommie dearest. Amerikaanse

speelfilm uit 1981 van Frank Perry. over het levensverhaal van de twee
geadopteerde kinderen van de actri-
ce Joan Crawford.

22.45 Karel. Karel van de Graaf ont-
vangt gasten.

23.20 Voorheen Van de rug af ge-
zien.

23.55-00.00 Journaal

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Naturund Medizin. Afl. 3:

Krebs und Krebsangst. (herh.).
14.15 Faszination Musik: Glenn

Gould - Wege der Musik, portret van
de Canadese pianist Glenn Gould.
(herh.).

15.15 (TT)Unsere schönsten Jahre.
Eine heiter-melancholische Liebes-
geschichte aus unserer Zeit, serie.
Afl. 4: Schau den Mond an, met Uschi
Glas, Elmar Wepper, Helmut Fischer
e.a. Raimund is de wanhoop nabij en
probeert uitstel te krijgen bij de belas-
tingdienst, terwijl Elfi via haar vader
geld probeert te krijgen om de zaak te
redden. Raimund komt zelfs op de
psychiatrische afdeling van het zie-
kenhuis terecht.

16.00 Heute.
16.03 1.-2 oder 3. Quiz voor kinderen.

Presentatie: Biggi Lechtermann.
16.45 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-

tie: Barbara Biermann.
17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-

dern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Alte Dame, leicht behindert.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""IhrEinsatzbitte. Spel en ge-

sprekken rondom Made in Germany,
met o.a. Edith Hancke, Pit Krüger,
Rainer Brandt. Presentatie: Dieter
Thomas heek.

21.00 Abenteuer Forschung. Docu-
mentaire over de overlevingskansen
van Indianenstammen in Zuis-Ameri-
ka. Deel 2.

21.45 Heute-journal.
22.10 ""Live. Talkshow vanuit de Alte

Oper in Frankfurt.
23.30 Der Drücker. Tv-film van Uwe

Friessner naar de roman van AN-
dreas Blechner, met Andreas Buttler,
Heinz Hönig-Honingbsaum, Herbert
Raule e.a. (herh.). Omdat hij het met

zijn vader niet kan vinden sluit Tom-
my zich aan bij een groep tijdschrift-
vertegenwoordigers die rondreizend
aan de kost komen. Het salaris is laag
en de leefomstandigheden zijn slecht,
maar Tommy zit al snel vast in het mi-
lieu.

01.15-01.20 Heute.

" Rondo Veneziano te gast
in het programma 'Ihr Ein-
satz bitte'. (Duitsland 2 -
19.30 uur.)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NOT
10.00-10.30 The big bang. Afl. 1.
11.00-11.30 Ik zoek, ik zoek een kin-

derboek. Afl.1.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Waslijn. Programma over de

Nederlandse samenleving en de im-
migranten.

18.15 Identiteitsontwikkeling. Dis-
cussieprogramma. Deel 3. (IOS)

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het Klokhuis. Ongewoon.
19.10 Press gang. Serie. Deel 6: Mo-

dem.
19.35 De vreemdelingenpolitie.
20.00 Journaal.
20.20 Lopend vuur. Mediarubriek.
21.03 (TT)De bezetting. 21 -delige do-

cumentaireserie van Dr. Lou de Jong
over het Koninkrijk der Nederlanden

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45 Porfavor. Les 18. (TELEAC)
23.15-23.20 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

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

voor Turkse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 934. Wayne vraagt
Pamela's hulp voor een samenwer-
king tegen Alison. Debbie neemt een
ondoordachte beslissing.

19.25 Mededelihgen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Eiland. Maandelijks kunstma-

gazine.
21.00-22.20 Het licht over de velden
en de bergen. Drama van Yoshiko
Nishimura. Een moeder en twee

dochters, waarvan er een verlamd is,
gaan op bedevaart omdat de moeder
haar man vermoord heeft. Onderweg
ontmoeten ze een wijze man die
voorspelt dat de verlamde dochter
weer zal kunnen lopen, mits ze de-
voot genoeg is.

Duitsland 3 West
08.55 Gymnastik im Alltag. Les 13.
09.10 Schooltelevisie.
11.55 Ak-zwo. (herh.).
16.45 Teletekstoverzicht.
17.10 Super-Grips. Spelprogramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 18.
18.30 (TT)Die Sendung mit der

Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en sport.
(19.40-19.55 Raamprogramma's van
de regionale studio's).

20.00 ■Millionenraub in San Fran-
cisco. Amerikaanse speelfilm uit
1965 van Ralph Nelson. Eddie is in
zijn jeugd met de strafrechter in aan-
raking geweest. Zonder het te besef-

fen wordt hij weer deelgenoot ge-
maakt van een misdrijf. Hij verliest
zijn baan en ziet geen andere uitweg
meer dan opnieuw het slechte pad te
kiezen.

21.42 West 3 aktuell.
21.55 Lander-Menschen-Aben-

teuer: Fest des niedergehenden
Rauches, documentaire over de do-
dencultus op Sulawesi.

22.40 Chateauvallon. 26-delige Fran-
se serie. Afl. 15, met Pierre Hatet,
Chantal Nobel, Luc Merenda e.a.

23.30 60 Millionen Erbsen. Portret
van de kunstenaar Anselm Kiefer.

00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/RTBF
14.00 Le monde de Jean-Michel Folon.
14.30 Jeu d'aujourd'hui: l'lnformatique.
14.45Les droits de l'homme: La violen-
ce. 15.15 Le Luxemburg beige: terre
gallo-romaine. 16.20 La banque et le
crédit: les particuliers, reportage over
diverse functies van een geldbank.
16.50 Offres d'emploi forem. 17.05
Nouba Nouba. 17.35The Colbys. Ame-
rikaanse serie. Afl. 9: La lettre. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten-magazine.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.00
Festival du cinéma de Bruxelles, Domi-
nique Wathelet presenteert defilms die
vanavond op het festival vertoont wor-
den. 20.10 Autant savoir, magazine.
Thema: Controle op de hygiëne bij
voedselbereiding. 20.35 Rambo , Ame-
rikaanse speelfilm uit 1982 van Ted
Kotcheff. Wanneer de Vietnam-vete-
raan Rambo in een plaatsje arriveert
waarvan de sheriff zijn gedrag niet ac-
cepteert en hem het verblijf daar ver-
biedt, wordt hij woedend, een spoor
van destructie achterlatend. 22.05 Le

monde du cinema-panoramique, 2-de-
lige serie over de Deense film. Deel 1:
Les enfants de Dreyer. 23.10 Uitslagen
van de Nationale loterij. Aansl.: Weer-
bericht en laatste nieuws. 23.35 Bour-
se, beursoverzicht. 23.40-23.55 Reflêts
du liberalisme, politieke uitzending.

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.
13.15 Bonjour les clips.
13.50 Fashion.
14.15 Lies my Father told me. Cana-

dese speelfilm uit 1975. (herh).
16.00 Télékids. Met Flipper.
17.00 5 Uur Show.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

J.R.'s ster is stijgende
19.30 Hits uit Holland.

19.55 Niet te geloven.
20.20 Equalizer. Amerikaanse serie.
21.10 Rescue 911. Aflevering van

deze gedramatiseerde documentai-
reserie met scènes van moedige
mannen en vrouwen die hun leven
waagden om anderen te redden.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Beer. Amerikaanse speelfilm uit

1985 van Patrick Kelly.
23.45 Journaal.
23.50 Dallas. Amerikaanse serie

(herh.).
00.55 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben - fit bleiben. Afl.

3.
08.30 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 18.
09.00-10.25 Schooltelevisie.
16.30 A trip to the moon. Afl. uit de

serie Play-time.
16.45 Au bistro. Afl. uit de serie La vie

quoditienne.
17.00 Telekolleg I. Cursus Engels.

Les 15.
17.30 Telekolleg 11. Cursus Natuur-

kunde. Les 18. (herh.).
18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Es war einmal...der Mensch.

Tekenfilmserie. Afl. 2: Der Neander-
taler. (herh.).

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.: Ein
sanfte Landung.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 BTrurfaut Reihe: Sic küssten

und sic Schlugen ihn. Franse speel-
film uit 1958/59van Francois Truffaut.
De recalcitrante 12-jarige Antoine
Doinel verrast op een dagzijn moeder
met een minnaar. Zijn ouders weten
niet goed hoe ze met hem om moeten
gaan en de leraren straffen hem al-
leen maar voor zijn weerbarstigheid.
Hij vlucht naar de zee.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Landtag aktuell. Parlementair
magazine.

21.45 Sport unter der Lupe. Sport-
magazine.

22.30 Miami Vice. Amerikaanse mis-
daadserie. Afl.: Goldenes Dreieck (2).

23.15 Verdamp lang her. 10 Jahre
BAP, reportage over de popgroep

' BAP n.a.v. het 10-jarig bestaan.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 Reflêts du liberalisme, politieke
uitzending. 19.30 Journaal met simul-
taanvertaling in gebarentaal en weer-
bericht. 20.00 The Paul Winter Consort
dans le Grand Canyon, muziekpro-
gramma. 21.00 Les chemins de la
guerre. Afl. 2: l'Angleterre. (herh.).
21.55 Journaal. Aansl.: Weerbericht en
beursberichten. 22.25-23.45 Art 21:
Peter Brook - metteur en scène,
(herh.).

TVS
16.05TVS Infos. 16.15 Temps Présent.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La Cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des Chiffres Et Des Lettres.
18.20 Recreation. 19.00 Teletourisme.
19.30TVS Infos et Météo. 19.40 Papier
Glacé. 20.00 Santé a la une. 21.00
Nord-Sud. 21.30 Rencontres Avec.
22.00 Journal Télévisé Et Météo. 22.30
Apostrophes. 23.45 Jazzin. 00.15-
-00.45 Continents Francophones.

Radio 1 radio: leder heel uur nws. 7.07 AVRO's: radiojournaal (7.30 Nws). 8.33: AVRO EEN, met om 10.50 Leuter-j koek en zandgebak en 12.15■ AVRO Radiojournaal met om 13 25: Financieel nws. (12.30 Nws. 12.55} Mededelingen t.b.v. land- en tuin-: bouw.) 14 07 Nederlands op AVRO■ 1. 15.07 NOS Actueel. 16.07 Echo-: magazine. (17.30 Nw5).18.35 Man; en paard. 19.03Onder tafel 19.53: Column. 20 03 Voor wie niet kijken; wil. 23.06 Met het oog op morgen. ■■ 002 Voor wie niet slapen kan 1.02; Zingen in de nacht. 2.02 Notenkra-
! ker. 3.02 Gospels van toen. 4.02: De ochtend-mix. 5 02-7.00 Wakker
■ op weg.

Radio 2
| leder heel uur nieuws. 7.04 Van-: daag ..donderdag. 7.51 Hel leven-
| de woord. 8 04 Hier en nu. 8.20
I Vandaag. ..donderdag, vervolg; 8.53 Ontmoeting. 9.04 Wie weet
I waar Willem Wever woont? 10.04i Plein publiek. 12.04 Discogram.
| 12.48 lets anders. 13 04 Hier en; nu. 13.20 Heer en meester. 15.04
| NCRV Coupe soleil. 16.04 De Fa-; milieshow. 17 04 Holland in de fi-
I le. 19.03 De Will Luikinga show.
I 21 jOO-07.00Zie Radio 1.

Radio 3
: leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
i vermoutshow 904 TROS gouden: uren. 12.04 Pop of een envelop.; 14.04 De nationale hitparade top: 100.18.04 Driespoor 19.03 TROS-: dancetrax. 21.03 De CD show.

■ 23.03-24.00 Sesjun.

televisie en radio donderdag

Nederland 1
NOS
s'ib^iÜ05 Nieuws voor doven en

vara renden'

6va3nnMuseumschatten- Prof Henk
Den

, 5 Eeeft acntergrond bij voorwer-, Pen u* Nederlandse musea.
17 no Neighbours. Australische serie.
17-»n7aP|do- Popmagazine.
174nJournaal-
ie?lnHS,ookie- 6-delige SchotsedelL ,en!- AfL 3- Stook|e heeft ein-zinnl Ch kans 9ezien het geheim-

-18 079wA
p
o
ak'e uit het water te vissen.

1807 n s kindermenu. Met om:
Din t, avonturen van Teddy Rux-ksL' ekenfilmserie. Afl.: Tweeg als

1820 ,|e-
v'onr B,?BS' Tekenfilmserie. Afl.: Dik

18 4o aar

' °e Smurfen. Tekenfilmserie.Illllllllimm,

19.00 Journaal.
19.22 ""De baas in huis? Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Modellen.
Samantha moet een scriptie maken
over modellen. Toevallig heeft een
goede vriendin van Angela een mo-
dellenbureau.

19.46 Labyrinth. Spelprogramma.
Presentatie: Peter Jan Rens.

20.20 (TT)Zeg 'ns AAA. Nederlandse
comedyserie. Afl.: In de soep. Tot
haar grote verrassing wordt Mien uit-
genodigd voor een weekendje uit.
Maar ze was juist een pan soep aan
het koken...

20.46 Wereldwijs. Spelprogramma
22.05 Achter het nieuws. Actualitei-

tenrubriek.
22.29 Golden Girls. Amerikaanse co-

medyserie. Afl.: Een pondje meer.
Het aanstaande verjaardagsfeest van
een kennis brengt de dames ertoe
eens op de weegschaal te gaan
staan...

23.00 Journaal.

23.10 De kloof. Discussieprogramma
over Haagse regels en Nederlandse
werkelijkheid.

23.55-00.05 Museumschatten. Be-
commentarieerd door Henk van Os.
(herh.).

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws ). 9 02 Veronicas mees-
terwerken I. 10.30 Muziek voor mil-
joenen. 12 00 Veronicas meester-
werken II 13.02 Nederland mu-
ziekland klassiek Gesprek met de
hoboist Bart Schneemann 14.00
Metronomium. 15.30 Zeggen en
schrijven 16.00 De Beweging met
om 16.00 Het Concert. Schwetzin-
ger Festspiele 1989: Wiener Strijk-
sextet; 1700 Portret. (18 00 Nws).
18.02 De verschijning en het ver-
schijnsel. 19 00 CD of Platen-
nieuws. 19.30 Het feuilleton. 20.00
Nws. 20.02 Het podium met om
20.02 De wandelende tak: Muziek
uit Soedan; 21.00 Voorland: Asko-
koor; 22.00 Downbeat 23 00-24 00
Audio Art

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9 02 NOS Sportief 9.25
Waterstanden. 9.30 Het overzicht
10.00 De zonnebloem. 11 00 50+.
12.00 Nws. 12.05 Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12 30 Christelij-
ke inspiratie in onze tijd. 12.53 In
gesprek met de bisschop. 13.00
Nws. 13.10 Derde Wereld. 13.40
Da Capo. 14.00Klasse. 15 00 Da-
mokles 16.00 NOS Cultuur met
Cultuur magazine. 16.45 Cultuur
special 17.25 Marktberichten.
17 30 Scheepspraat 17.35 Post-
bus 51 Radio-magazine. 17.55Me-
ded. en schippersberichten 18.00

Nws. 18.10 KRO-literair: Lezen
voor de lijst. 18.40 Turks program-
ma. 19.00 Progr. voor buitenl
werknemers. 20.30 Geschiedenis
van de bijbel. 21 30 You're welco--
me 22.00 Klassieke mechanica
22.30-23.00 DTP.

SSVC
13.00 Rainbow.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Take the plunge.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC.
16.00 Creepy Crawlies.
16.15 Paws Paws.
16.35 Byker Grove.
17.05 Count Duckula.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale Farm.
18.40 News and weather.
18.55 Wheel of fortune.
19.20 Floyd's American Pie.
19.50 Murder she wrote.
20.40 In sickness and in health.
21.10 Casualty.
22.00 News and weather report.
22.30 The visit.
23.20-00.05 Blackeyes.

RTL Plus
06.30 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 Banzai - Ticket ms Chaos.

Franse speelfilm, (herh.).
10.05 Der Preis ist heiss. Spelshow.

(herh.).
10.35 Tele-Boutique. (herh).

■11.00 Explosiv. Magazine met Olaf
Kracht, (herh.).

11.45 Der Schutzengel von New
Vork. Amerikaanse serie. (herh.).

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

13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. Amerikaanse

serie.
14.15 Australian Open: Tennis, sas-

menvatting.
15.45 netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Alfred Hitchcock zeigt. Mis-

daadserie. Afl.: Wenn dieser Mann
stirbt.

16.30 Hulk. Amerikaanse serie. Afl.:
Gestohlenes Leben. (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow
met Harry Wijnvoord.

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

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Orchi-
deenkiller.

18.45 RTL aktuell.
19.05 Weerbericht.
19.15 Die Sieben-Millionen-Dollar-
Frau. Amerikaanse serie. Afl.: Der
Meisterdetectiv.

20.15 Heisse Ernte. Westduitse
speelfilm uit 1956 van Hans H. König,
met Edith Mill, Erik Schuman, Hanna
Rucker e.a. (herh.).

21.50 Australian open: Tennis, sas-
menvatting.

22.30 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Fluch über Airwolf.

23.25 Monsters - Nachts wenn das
Blut gefriert. Amerikaanse serie.
Afl.: Süsse Versuchung.

23.50 RTL aktuell.
00.00 Australian open: Tennis vanuit

Melbourne. Commentaar: Ulli Potofs-
ki.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
11.00 News and weather.
11.05 Going for Gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Daytime Life.
14.00 One o'clock news.
14.30 Reportage.
15.20 Pretime.
15.55 Antenna.
16.45 Q.E.D.
17.20 Jackanory.
17.35 Alfonso Bonzo.
18.00 Newsround.
18.35 Our of the headlines.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Top of the pops.
20.30 Eastenders.
21.00 Tomorrow's world.
21.30 May to december.
22.00 News and weather.
22.30 One foot in the grave.
23.00 Crimewathch UK.
23.45 Question Time.
00.45 Crimewatch UK Update.
00.55 Weather Chart.

Eurosport
06.00 Sky, The World Business report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport menu. 10.00 Austra-
lian Open tennis. 12.00 Trans World
Sport. 13.00 Stormseal UK Snooker
Championships. 14.00 World Cup
Football. 15.00 Curling. 16.00 U.S.
Skins Golf. 18.00Australian Open Ten-
nis. 19.00 Mobil Motor Sport News.
19.30 Surfer Magazine. 20.00 Motor-
sport. 21.00 Curling. 22.03 AustralianOpen tennis. 23.00 European Basket-
ball. 00.00-01.00 Snooker.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I 08.30
SAT.I BLICK. 08.35 General Hospital.
Afl. Der Vorwand. Amerikaanse familie-
serie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General
Hospital. Afl. Eine Mauer des Schwei-
gens.Amerikaanse familieserie. 09.50
Teletip Gesundheit. Aansl. Ihr Horos-
kop. 10.00 SAT.I BLICK 10.05 SAT. 1
Teleshop. 10.30Wer geht den noch zur
Uni? Amerikaans/Duits/Franse kome-
die uit 1979 van Willard Huyck. Aansl.
tekenfilm. 12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Programmaoverzicht.
14.05 Perrine. Japanse tekenfilmserie.
Afl. lm schonen Land. 14.30Teletip Ko-
enen. Aansl. Teletip Backen en Horos-
kop. 14.40 General Hospital. Australi-
sche familieserie. Afl. Ein vaterlichter
Rat. 15.30SAT.I Teleshop. 16.05Rau-
chende Colts. Amerikaanse westernse-
rie van JamesLandis. Afl. Nur ein Hut.
17.00 SAT.I Bliek. 17.10 Nachbarn.
Australische familieserie van Mark Jof-
fe. Afl. Verwandte Seelen. 17.35 Tele-
tip Fashion. 17.45 Programmaover-
zicht. 17.50 Ein Duke kommt selten al-
lein. Amerikaanse actie-serie van Don
McDougall. Afl. Geld oderKerker.lB.4s
SAT.I BLICK. Aansl. SAT.I Wetter en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I
Wetter en programma-overzicht. 20.00
Hunter. Amerikaanse misdaadserie
van Tony Mordente. Deel 1. Afl. Die
Identitat des Informanten. 20.55 SAT.I
BLICK 21.00 Zwei in Teufels Küche.
Amerikaanse actiefilm uit 1979 van Ar-
thur Hiller. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00 Er-
ben des Fluchs. Amerikaanse horror-
serie van William Fruet. Afl. Die Erb-

schaft.23.4s-23.55 Programma-over-
zicht.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.00 Re-
mote Control. 12.30 VJ Kristiane Bac-
ker. 14.00 VJ Marcel Vanthilt. 17.00 3
From 1 at 5. 17.15 VJ Marcel Vanthilt.
18.00 Remote Control. 18.30 Club
MTV. 19.00 VJ Ray Cokes. 21.00 The
Big Picture. 21.30 Headbangers Ball.
23.00 VJ Maiken Wexo. 02.00 Night Vi-
deos 06.30-07.00 Club MTV.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02. 11.02Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Consument, Agenda
en Muziek. 13 05, 14.02, 15.02 en
16 02 Kort nieuws 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek 17.25 Anno
toen: geschiedenissen uit Limburg
17.55 Kort nieuws. 18.05-1807
Aankondigingen

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 De eerste ronde.
(6 30, 7.00 Nieuws 7 30 Nieuws enR V.A.-ber.) 8.00 Nieuws. 8.10 Bi-
stro & Co. 10.00 Nieuws 10.03
Parkeerschijf (10 30 In het spion-
netje). 11.50 Het Koekoeksnest
12.00 Limburg Vandaag 13.00
Nieuws. 13.10 Het schurend schar-
niertje. 13.15 Roddelradio 1400
Hitbox. 1700 Limburg Vandaag.
18.00 Nieuws. 18 10 Over stuur
20.00 Het orgeltje van Yesterday
22 00 Nieuws 22.05 Boem boem
23.30-6.00 Nachtradio. (5 00 en
5.30 Nieuws.)

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report. 20.00 Red Hai-
red Sien. 22.00 World News and Good-
year Weather foliowed by Korean Air
Golf Tournament Update. 22.15 Jack
McCall Desperado. 00.10 World News
and Goodyear Weather. 00.20 The Mix.
01.20 Time Warp. 01.50 The Mix

Belg. Rundfunk
6.35Radiofrühstück. 7 15 Wuf\seh-
kasten. 7 45 VeranstaltungskaJen-
der. 8.30 Besinnliche Won.
Musikexpress. 10.00-12;
aufgelegt. 12.00 Veranstaltur>g>ka-
lender. Musik bei Tisch 12 15 Ver-
anstaltungskalender. 1300 Fri-
schauf 14 20 Musikzeit heute
Country & Western. 15.00 Nach-
mittagsstudio 16 05 Spotlight
17 05 Oldiekiste 18.10 BRF-Ak-
tuell. 18.40-20.05 Jazz

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 Treff nachelf. 12.00RTL-Themen 12 15Ca-
sino Parade 14 00 Viva 16 00 En-
tenjagd 17.00 RTL-themen 17 15
RTL-Musikduell. 19 00 Neunzetvi -Vierundzwanzig. 00.00-01.00
Traumtanzer

WDR4
605 Morgenmelodie 9.05 Mus>k-
pavillon 12 07 Gut Aufjelegt
1405 Auf der Promenade. 15.00
Calé-Konzert 16.05 Heimatmelo-
die Mustk-Express. 20 05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21 00 Musik zum Traurnen 22.30
Nachtexpress.
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EAGLES "Hotel California"
Hun meest legendarische CD.
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LEONARDCOHEN"SoIong
Marianne"
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Hummel naar
'Heerlen-Noord'

Volgens De Hoop beweert het lan-
delijkCDA dat de ledenvan diepar-
tij in de volksmond christen-demo-
craten worden genoemd. En dat de
naam van de BCD daarom mislei-
dend is. De Hoop echter meent dat
'een CDAer de meest gebezigde
benaming is.

BRUNSSUM - Het landelijke
CDAvindt dat de naam van de
nieuwe partij Brunssumse
Christen-Democraten (BCD)
verwarring wekt bij de kiezer.
Een bezwaarschrift van het
CDA tegen de gemeente
Brunssum, die de naam goed-
keurde, wordt vandaag behan-
deld door de Raad van State.
De BCD bestaat zoals bekend
uit prominente, voormalige
CDA'ers die de partij uit on-
vrede de rug hebben toege-
keerd. Ben de Hoop, lijsttrek-
ker van de BCD, maakt zich
trouwens weinig zorgen over
de behandeling van het be-
zwaarschrift.

CDA-Brunssum
protesteert

tegen naam BCD

HEERLEN - Een marktkoopman
uit Eindhoven werd dinsdagmiddag
tijdens de wekelijkse markt op de
Bongerd in Heerlen bestolen. Hij
had zijn beurs, met daarin 1400 gul-
den, autopapieren en marktbeschei-
den, in de cabine van zijn bestelbus
gelegd.

Marktkoopman
bestolen

De beurs moet ontvreemd zijn tij-
dens een korte afwezigheid van de
eigenaar.

Getuigen hebben wel een man bij
de auto gezien, maar geen diefstal
opgemerkt.

CDA wil
'stedenband'

HEERLEN - De. Oostelijke Mijn-
streek kan in aanmerking komen
voor de titel 'stedelijke agglomera-
tie. Deze stedenband zou moeten
resulteren in een apart bestuursap-
paraat dat bepaalde taken van het
rijk, de provincie en de gemeenten
kan overnemen.

" Les ineen vreemde taal. Dat vergt uiterste concentratie... Foto: CHRISTAHALBESMA

Ethiopië
Sne„C, voor Ethiopië is be-
*<*ties '-aten we hopen dat de
"ioar„Woc"* Roemenië geen al te
>ji 0?

~ aanslag hebben gepleegd
lit e beurs. Want hulp voor
ttnd j °_ nacrende Afrikaanse
Sen l hard nodi9- De leer-

W Pr Van de oudste groep van
fc- einetschoo' in Zeswegen
■Kr tussen 13 en 15.
fen ?' de pet rond in die wijk.
EQndo S' 'ater doen ook de
Pi dgj aa/se scholen een duit
Peje . 20-'cje, zoaJs u elders inKr*nt kunt lezen.

Opruimen
> netr°elct Wereldnatuurfonds|J*i(iio naiuurvriendelijke vrij-

P^Scp!,? schrWt de Vrijwilli-
IWe ra(e uit Heerlen- Die
t?n h l?oeten dan de Rangers
fiet £ "NF gaan bezighouden
w^Tn {■"■oP"*uimen'i;an een na-
|*hM£J?led- Zal toch wel een

Woutje zijn...

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Bewoners van de
Brunssumse wijk Schuttersveld
hebben gistermorgen aan wethou-
der John van Dijk 294 handtekenin-
gen aangeboden uit protest tegen
het plan de woningen in die wijk te
verkopen aan de plaatselijke wo-
ningvereniging. Een groot deel van
de bewoners van het Schuttersveld
wil graag zelf die woningen kopen.
Het college denkt daar heel anders
over. Om hun wensen kracht bij te
zetten was een aantal bewoners
naar het gemeentehuis gekomen.Links (2)

r><Xre h 'fdat voert te ver. Beter
VQqQ.e,T na te denken over de
B^eer/ kriiat Groen Links
■fie*bn wouwen op een ver-
Pe^ r e Plaats? Landelijk ge-
■O^ ««Opt TOen jn dü opziet
m&rle maar helaas: de eerste
Wfatbn Se staat °P onver-lPoet e uiJ-/"de plaats. En toch
■w*-Hi "!? er alies aan' fciinfct
lEo** h lVsttrekker Paul Si'S»igen ee^'bij de vorige verkie-Bttdi -^s voor de positie van
W?UuTer gekozen, om een
'ffieljj °V een of twee te krijgen.

nrn t
En °°'cnu is het hui'\_fja het dameshoedje op.

>%■. ¥.e hadden kandidaten,
Qd aif kozen voor hun maat-

ft°Bst u 6 carrière- En on2e
_fH geklasseerde vrouw heeft
Mfrtu f dsuitkerin9- Haar
fordt rf raadsuergoeding
l f-eht ar 'n miTlderingop ge-
hijg, ,', 2°dat ze netto minder
» is j, i

rouu)en in de politiek.
* 9ao.n n°9 een lanae we9

Links
JVv. .m^^sionair Centrum (het
"juijj er gelukkig nog) gister-
■^*Uie °m °-r*e uur: persconfe-
PqJ Vo

Van Groen Links. In de
"Wet 3n et centrum een bord
kn/c.* aroP de tekst: Groen
?ai'Ui'w cC'lts af! Die tekst moest
J"e tyj.

yfc op de meest letterlij-
lße»i, g^2e 9eïnterpreteerd wor-
■je |j "iag geen enkele potitie-
UK^-ii nis aan aehecht wor-
fci eenaar taat hier uw 9edach-■j^. "« over gaan: hoe rood is
IL^tfeïi n'cs' Ofkunnen rechtse
iheldi (^et blauw bloed, die
Wij fï« ranJe-gezind zijn, wely W°en Links?

" Wethouder Johnvan Dijk (rechts) krijgt een stapel handteke-
ningen aangeboden. Foto: FRANSRADE

CDA-woordvoerder Hennekam
pleitte voor de instelling van een
dergelijk apparaat tijdens de begro-
tingsbehandeling van het ministerie
van Binnenlandse Zaken.——————(ADVERTENTIE)

Elke dag
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Belangrijkste argument van de ge-
meente de 584 woningen niet aan
particulieren te verkopen is het
volkshuisvestingsbeleid. Gezien de
wachtlijst van 842 woningzoeken-
den acht de gemeente het niet wijs
sociale huurwoningen te verkopen.
Verkoop van de huurwoningen in
het Schuttersveld zou betekenen
dat de gemeente twintig procent
van het totaal aantal woningen in-
die sector zou afstoten. „En dat kun-
nen we niet maken", zei Van Dijk.
Daarnaast zou de gemeente met een
aantal woningen blijven zitten om-
dat niet alle bewoners van het
Schuttersveld bereid zijn hun huur-
woning te kopen. En dat zou dan
weer betekenen dat het onderhoud
duurder wordt.

De gemeente meent trouwens dater
gevaar voor verpaupering bestaat
wanneer de woningen over zouden
gaan in particuliere handen. Omdat
de bewoners na het opbrengen van
de kostprijs niet meer genoeg over
zouden hebbenvoor onderhoud. De
bewoners bestrijden deze gedachte.
Zij wijzen erop dat veel wijkbewo-
ners nu al een hoop geld hebben
geïnvesteerd in het onderhoud van
hun huis. Wethouder Van Dijk heeft
berekend dat de woningprijs voor
particulieren ongeveer 65.000 gul-
den zou bedragen.

Dat de overdracht aan de woning-

vereniging goedkoper voor de ge-
meente is, geloven de bewoners niet
zo erg. Vooral omdat Brunssum de
corporatie drieëneenkwart miljoen
gulden moet betalen als sanerings-
bijdrage. De bewoners vrezen dat
bij de overdracht juist wel gevaar
voor verpaupering aanwezig is om-
dat er bij de woningvereniging tot
1999 geen geld meer zou zijn om
groot onderhoud te verrichten. Van
Dijk wees erop dat de woningen in
2001 weer in aanmerking komen
voor een renovatiesubsidie.
De gemeenteraad van Brunssum
neemt op 31 januarieen besluit over
de voorgenomen verkoop.

Verpaupering
Overigens zijn er al vanaf 1982 ge-
sprekken gaande over de verkoop
van de woningen die in '76 voor het
laatst gerenoveerd zijn.

LANDGRAAF - Dank zij een tip
van een getuige heeft de politie in
Landgraaf de automobilist kunnen
aanhouden die afgelopen maandag
een bromfietser aanreed en er ver-
volgens vandoor ging (zie LD van
gisteren). Het gaat om een 23-jarige
Heerlenaar. Tegen de man werd
proces-verbaal opgemaakt. Hij zal
zich te zijner tijd moeten verant-
woorden voor de rechter. Bij het on-
geluk werd de bromfietser aan een
knie gewond.

Doorrijder
aangehouden
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bij ongeval

BRUNSSUM - De bestuurders van
twee personenauto's zijn gister-
avond gewond overgebracht naar
het ziekenhuis na een aanrijding op
de kruising Prins Hendriklaan-Wil-
helminastraat-Eggelaan in Bruns-
sum. Bestuurder S. uit Brunssum,
rijdend op de Prins Hendriklaan
verleende gisteravond omstreeks
half tien, bij het linksaf slaan geen
vrije doorgang aan de auto, be-
stuurd door de 36-jarige S. uit Voe-
rendaal. S. uit Voerendaalraakte na
deklap met zijn voertuig bovendien
een electriciteits- cq verkeerslich-
tenkastje. Beide auto's raakten bij
het ongeval total loss. krijgen les van 'meester' Milos

Bazdar, die daarvoor wekelijks
speciaal uit Rotterdam komt.
Bazdar is coördinator van het
project Onderwijs Eigen Taal en
Cultuur, een initiatief van het
rijk. Over werk heeft hij niet te
klagen, want hij geeft soortgelij-

ke lessen in 28 plaatsen in het
hele land. In Heerlen is Bazdar
'ingehuurd' door enkele Joego-
slavische ouders die vinden dat
hun kinderen hun eigenlijke va-
derland niet mogen verlooche-
nen.

HEERLEN - Joegoslavische
kinderen uit Heerlen, Landgraaf,
Hulsberg, Gulpen en Maastricht
offeren sinds enige tijd hun vrije
woensdagmiddag op om zich op
de Talmaschool in het Bekker-
veld te bekwamen in de Servo-
Kroatische taal en cultuur. Zij

LANDGRAAF- De politie in Land-
graaf heeft in de nacht van dinsdag
op woensdag een 39-jarige man aan-
gehouden, kort nadat deze aan de
Honigmannstraat twee auto's had
opengebroken. De buit bestond uit
een autoradio en wat kleren. Tegen
de man werd proces-verbaal opge-
maakt.

Autokraker
gearresteerd

Volgens de fractievoorzitter van de
Groepering Heerlen-Noord zal dat
echter geen direct verkiesbare
plaats zijn. De nummers één tot en
met vijf staan al geruime tijdvast en
daar- wil Vrolings niet aan tornen.
Maar dat zal voor Hummel waar-
schijnlijk niet veel uitmaken. Nor-
maal gesproken kan hij bij de ver-
kiezingen op zoveel stemmen reke-
nen dat hij rechtstreeks in de ge-
meenteraad wordt gekozen.
De eerste voorkeuractiesvoor Hum-
mel zijn inmiddels al begonnen.
Aanhangers van het voormalige
Tweede-Kamerlid zijn met name in
Hoensbroek op pad om stemmen
voor Hummel te winnen. Zij heb-
ben het daarbij vooral gemunt op
traditionele PvdA-stemmers die
verontwaardigd zijn over de manier
waarop Hummel door die partij op
een zijspoor is gerangeerd.
De vaste vijf raadskandidaten van
de Groepering Heerlen-Noord zijn:
1. Th. Vrolings, 2. Th. Wijnen, 3.
J. van Haren, 4. J. Haemers en 5.
W. Vrolings.

Ook fractievoorzitter Thei Vrolings
van de Groepering Heerlen-Noord
bekende dat er met Hummel is on-
derhandeld. Niet zonder resultaat
kennelijk, want Vrolings schat de
kans dat er voor Hummel een plaats
op zijn lijst wordt gereserveerd op
'zeker vijftig procent.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Rein Hummel
doet op woensdag 21 maart
toch een gooi naar een zetel in
de Heerlense gemeenteraad.
De bij de PvdA in ongenade
gevallen Hummel krijgt vrij-
wel zeker een plaats op de lijst
van de Groepering Heerlen-
Noord. De achterban van deze
Hoensbroekse fractie verga-
dert vanavond officieel over
de kandidatuur van Hummel,
maar volgens een aantal leden
is dat slechts een formaliteit.
Hummel wilde gisteren zijn over-
stap naar de Groepering Heerlen-
Noord bevestigen noch ontkennen.
Wel gaf hij toe door de raadsfractie
te zijnbenaderd. „Meer wil ik er niet
over zeggen."

Schuttersveld tegen
verkoop huurwoningen

Handtekeningenlijst voor wethouder Brunssum
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Van onze verslaggever

Vossekuil
Er lijkt geen perspectief meer
te zijn voor de Heerlense
flatwijk De Vossekuil. De be-
woners hebben de moed
opgegeven, ze wachten op
de dingen die komen gaan.
Woningbouwvereniging,
gemeente, staatssecretaris,
Centraal Fonds, zeggen al-
lemaal: 'We onderkennen
de problemen, maar er is

nog geen besluit genomen over financiële ondersteuning. Zodoen-
de kunnen we nog niet anticiperen.' Met andere woorden: er ge-
beurt niets.
Intussen verslechtert de situatie in De Vossekuil met de dog en
wordt de stemming onder de bewoners er niet vrolijker op. Je zult
ook maar om je heen zien dat er steeds meer vernield wordt, dat je
huis steeds slechter wordt, er steeds meer buren vertrekken en
drughandel en criminaliteit toenemen.
Dat de bewoners samen met de stichting Zymose de noodklok ge-
luid hebben, is heel goed te begrijpen. Het wordt inderdaad tijd
dat 'het probleem De Vossekuil' tot een oplossing wordt gebracht.
Een ingrijpende, maar ook zeer definitieve oplossing is de sloop
van de vier flats. Vermoedelijk zal niemand rouwen om het einde
van dit wooncomplex, dat zoveel ellende teweeg heeft gebracht.
Voor de bewoners van De Vossekuil moet nu spoedig een einde
komen aan alle ellende. Zij zijn toe aan goede huisvesting in betere
woonbuurten.

WD.
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'Joegoslavische les'

Paul Simons
kopman van
Groen Links

Huidig raadslid Peter Polman
heeft zelf gekozen voor de moge-
lijk onverkiesbare derde plaats.
Volgens hem begint het raadslid-
maatschap binnen een twee-
mansfractie na zestien jaar te
zwaar te wegen. „Mocht Groen
Links een derde zetel winnen,
dan is het gemakkelijker werken
en dan wil ik myn ervaring graag
ter beschikking stellen."

HEERLEN - Paul Simons is, na
fikse onderlinge strubbelingen,
naar voren gekomen als lijsttrek-
ker van Groen Links in Heerlen.
De CPN'er was al eerderraadslid
van 1978 tot 1986. Op de tweede
plaats staat EVP'er Harrie Winte-
raeken. PPR-raadslid Peter Pol-
man staat op de derde plaats, ter-
wijl PSP'er Lucho Carreno de
vierde plaats bezet.

hebben. Toen dat niet lukte,
overwoog de partij zelfs de ge-
meenteraadspolitiek tijdelijk
vaarwel te zeggen. Na bemidde-
ling door Frits Dragstra is het
echter toch gelukt om de PSP
weer te betrekken bij de lijstver-
binding.

Vanwege deze Carreno, een Chi-
leense vluchteling, ontstonden
de problemen. De PSP wilde
hem per se op de eerste plaats

Op de plaatsen vyf t»t en met
tien staan devolgende personen:
Marita Rollé, Bernadette Rama-
kers, Geertje Geilen, Marion van
Zonneveld, Eric Corsius en José
Wobben-Stürtz.

Oud-Kamerlid PvdA op plaatselijke politieke lijst



t
Bedroefd om haar heengaan, doch dankbaar voor
alleswat zij voor ons deeden betekend heeft, geven
wij ukennis dat plotseling is overleden, onze lieve
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoe-
der, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Catharina
Werrij
weduwe van

Theodoor Stevens
Zij overleed in de leeftijd van 82 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Landgraaf: Frans en Finy Stevens-Göbbels
Aggie en Henk
Roel
Corine en René

Landgraaf: Jan en Finy Stevens-Weelen
René en Anita

Brunssum: Piet en Pauline Stevens-Veldpaus
Chevremont: Jo en Els Stevens-Krewinkel

Mirjam en John
Chevremont: Martin en Finy Stevens-Janssen

Familie Werrij
Familie Stevens

6463 ,CX Kerkrade, 17 januari 1990
Chevremontstraat 26
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 20 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chevremont, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 19 januari om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che-
vremont, dagelijks van 18.00 uur tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Na een liefdevolle verzorging in huize Tieder
is heden, tot onze droefheid, voorzien van het
h. sacrament der zieken, overleden, onze
zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Theodoor Sturmans
weduwnaar van

Katharina Heffels
Hij bereikte de leeftijd van 83 jaar.

Schinveld: Fer Sturmans
Arno Merckelbagh

Sittard: Wiel Sturmans
Mientje Sturmans-Vondenhoff
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Sturmans
Familie Heffels

6451 BL Schinveld, 16 januari 1990
Corr.adres: Past. Greymansstraat 25
De plechtige eucharistieviering, gevolgd
door de begrafenis, zal plaatsvinden op zater-
dag 20 januarias. om 11.00 uur in deparochie-
kerk van de H. Eligius te Schinveld.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen con-
doleren.
De avondwake is vrijdag 19 januari om 18.45
uur in voornoemde kerk.
Vader ligt opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

ï
Dankbaar dat we hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede, dat in Gods vrede is overleden,
mijn dierbare broer, onze zwager, oom en oud-oom

Lei Römgens
weduwnaar van

Mina Dirks
Hij overleed in de gezegende leeftijd van bijna 90
jaar, voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Römgens
Familie Dirks

Kerkrade, 16 januari 1990
Corr.adres: Grachterstraat 6, 6465 AN Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 20 januaria.s. om 10.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide,
waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Lei wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 19 januari om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Wij geven u kennis dat, na een liefdevolle verzor-
ging in de verpleegkliniek te Heerlen, toch nog on-
verwacht van ons is heengegaan, in de leeftijd van
72 jaar, onze zorgzame vader, schoonvader en lieve
opa

Leo Hubert Joosten
weduwnaar van

Grietje Dokter
Heerlen: Gonny en Cor

Jansen v/d Doormalen-Joosten
Roger

Hoensbroek: Ida en Jo Dormans-Joosten
Diana, Cindy

Heerlen, 16 januari 1990
Corr.adres: v/d Scheurstr. 2, 6413 VH Heerlen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari om
11.00 uur in de Sionskerk aan de Kampstraat te
Heerlerheide.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ergeen condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheidis van 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Enkele dagen na zijn 76e verjaardag ging van ons
heen, gesterkt door het sacrament der zieken, mijn
dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Viktor Th. Dibbets
echtgenoot van

Annie M.H. Cober
Brunssum: A. Dibbets-Cober

Heerlen: Theo en Joke Dibbets-Cox
Nicole en Jan
Mariëlle

Brunssum: Wiel en Corina Dibbets-Smerecnik
Jacqueline en Rob
Anja en Ferlin
Nelly
Familie Dibbets
Familie Cober

6446 RX Brunssum, 17 januari 1990
Jupiterstraat 30
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 20 januari om 12.00 uur in de paro-
chiekerk Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozen-
krans in Brunssum-Treebeek, waar/ia om 13.30 uur
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, heden donderdag om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela aan de Grasbroekerweg 20 in
Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen heden
donderdag en vrijdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van de heer

Vic Dibbets
Bestuur en leden Showband Antonius
Supportersvereniging Showband Antonius
Stichting Odeon

„Door deze kerk moeten wij
elkaar helpen om God te vinden, die
ons overeind houdt en
ons leven draagt."

Zijn preek bij '250 jaarWittem'

Wittem heeft veel verloren door het plotseling
heengaan van

pater
Marinus Krinkels

rektor van Wittem van 1967 tot 1981
Hij werd 64 jaar.
Niet alleen voor ons als huisgenoten, maar ook
voor vele, vele anderen is hij een bron van inspira-
tie geweest.
Hij had een groot hart voor allen diemet hun nood
naar Wittem kwamen.
Dankbaar voor de mens diehij was, vertrouwen wij
dat hij nu mag leven bij de Heer.

De kloostergemeenschap van Wittem
Wittem, 16 januari 1990
Wittemer Allee 32
6286 AB Wittem
Hij wordt op zaterdag 20 januari begraven in Nij-
megen.
Wij willen hem in de avondwake op vijdag 19 ja-
nuari a.s. om 19.00 uur bijzonder gedenkenin de St.
Gerarduskapel.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons
betekende, geven wij kennis, dat heden nog vrij
plotseling van ons is heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, in het ziekenhuis te Sittard, in de
leeftijd van 91 jaren, onze dierbare moeder, schoon-
moeder, grootmoeder, schoonzus, tante en nicht

Maria Catharina
" Widdershoven

weduwe van

Peter Hubert Joseph
Brouwers

Nieuwstadt: Tiny de Wit-Brouwers
Zef de Wit

Geleen: ZefBrouwers
Christien Brouwers-Hellebrekers

Holturn: Pierre Brouwers
ledje Brouwers-Janssen
en haar kleinkinderen
Familie Widdershoven
Familie Brouwers

Nieuwstadt, 17 januari 1990
6118AVBrigidawal 1
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan-
nes de Doper te Nieuwstadt.
De avondwake met rozenkrans is as. vrijdag om
18.45 uur in bovengenoemde kerk.
Schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur achter in d.ekerk.
Moeder ligt opgebaard in het mortuarium van het
ziekenhuis te Sittard. Bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen we-
gens de droevige omstandigheden, gelieven deze
annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
f

Wij geven u kennis dat, na een langdurig ziek zijn,
toch nog onverwacht van ons is heengegaan, op de
leeftijd van 83 jaar, mijn man, onze vader, schoon-
vader en opa

Toon van der Poel
echtgenoot van

Corry van Veen
weduwnaar van

Trees Berends
Hoensbroek: Corry van der Poel-van Veen

kinderen en kleinkinderen
6432 GK Hoensbroek, 13 januari 1990
Hoofdstraat 172
De crematieplechtigheid heeft in het bijzijn van de
naaste familie in stilte plaatsgevonden.

t IDiepbedroefd, maar dankbaar voor hetgeen zij voor ons betekende, be-
richten wij u, dat God vrij plotseling tot Zich heeft genomen, voorzienvan
de h. sacramenten der zieken, in de ouderdom van 82 jaar, onze innigge-
liefde en zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Josephina
Hubertina

Schoenmaekers
weduwe van

Peter Joseph Storms
Wij bevelen haar ziel in uw gebedaan.

Kerkrade-West: R. Venerius-Storms
B. Venerius
Jos, Eliane en Ronald

Kerkrade-West: W. Storms
L. Storms-Meyboom
Tanja, Ron

Kerkrade-West: M.J. Ploum-Storms
J. Ploum
Chrétien

Kerkrade-West: J. Storms
W. Storms-Huynen
Yvette

Kerkrade-West: J. Storms
W. Storms-Houtema
Mare, Bart

Kerkrade: G. Storms
T. Storms-Souren
Sandra, Susan
Familie Storms

6467 ED Kerkrade, 17 januari 1990
Schaesbergerstraat 82
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden' op zaterdag 20 januari
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt
Ontvangen te Terwinselen, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overledene vrijdag 19 januaria.s.
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium (gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek), St. Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chè-
vremont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

"
f ~1

De blijken van medeleven ons op velerlei wijze betoond na het onver-
wachte overlijden en tijdens de uitvaart van mijn inniggeliefde man, onze
vader, schoonvader en opa

Nico Lamerichs
waren en zijn ons tot grote steun bij het verwerken van het verlies dat zijn
heengaanvoor ons betekent.
Hiervoor betuigen wij, mede namens de kinderen en kleinkinderen, onze
hartelijke dank.

L. Lamerichs-Gielen
Wilma Gielen

Landgraaf, januari 1990
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 21 januarias. om 11.00 uur
in de, parochiekerk van de H. Barbara te Kakert-Landgraaf.

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Diep ontroerd door een volle kerk, de vele bloemen, condoleances C
troostende woorden door familie, vrienden, buren en bekenden, onder'
vonden bij het plotseling overlijden en de begrafenis van mijn lieve maft
onze goede vader, schoonvader en opa

Sjeng Kools s

Een mooier afscheid, hoe intens en triest dan ook, hadden wij ons ni*
kunnen wensen. Wij hebben hier een grote steun entroost in gevonden e" n
willen u van harte danken voor dit bewijs van medeleven.

Roos Kools-Nederlands ,
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Wij nodigen u uit voor de plechtige zeswekendienst, die zal worden é* \
houden zondag 21 januarias. om 10.00 uur in deparochiekerk van de H" c
Monulphus en Gondulphus te Berg en Terblijt. 1.

-* 1
\
t

Hoe vlug gaat toch eenjaar, het lijkt nog helemaal niet waa1
Hoe langzaam gaat eenjaar, dag na dag zonder elkaar.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid hebben moeten nemen van he"1 'die ons zo dierbaar was, mijn onvergetelijke man en vader

Frits Donners
Nog bedroefd om het heengaan en de leegte die is ontstaan, herdenken >wij hem in de plechtige eerste jaardienst, die zal worden gehouden o 9 ,
zondag 21 januari as. om 10.00 uur in de parochiekerk St.-Pancratius t"
Munstergeleen.

Mia Donners-Fleischeuers
Mirna en Jos

Munstergeleen, januari 1990

. i i J|
Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonlijkte bedanken voor de vele
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij de crematie va"
mijn echtgenoot en onze vader

Piet Janssen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.
Speciaal willen wij iedereen danken voor de gaven aan het Koningin Wil'
helminafonds.

A. Janssen-Schafer
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 20 januari
om 19.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan de Doper te Eygelshoven- I

Bij deze willen wij een ieder die, op welke wijze ook, blijk heeft gegeven
van belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis va»
mijn zoon, broer, zwager, oom en neef

Wil Cortlever |
oprecht dank zeggen.

Familie Cortlever
Puth, januari 1990
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 20 januari as. on*
19.00 uur in de dekenalekerk te Schinnen.I -Zl A

Enige en algemene kennisgeving
t

Na een moeizaam leven is stil en bescheiden, zoals
zij was, van ons heengegaan, mijn dierbare vrien-
din, ons zusje, schoonzus en tante

Annie Bastin
in vriendschap verbonden met

Heinz van Boekei
Zij overleed op 41-jarige leeftijd, in het De Wever-
ziekenhuis te Heerlen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Heerlen: Heinz van Boekei
Voerendaal: Mia Huisman-Bastin

Ton Huisman
Patricia, Rob
Kevin

Hulsberg: Threzie Voncken-Bastin
Peter Voncken
Peter, Marjolie
Mario, Michaëla
Fabiënne

Heerlen, 16 januari 1990
Oude Molenweg 5
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 20 januari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Laurentius te Voerendaal,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de alg. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis vrijdag 19 januari om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen'in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed geheel onverwacht, tot onze diepe
droefheid, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 77 jaar, onze goede en zorg-
zame moeder, schoon-, groot- en overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, jante en nicht

Maria Agnes Bouhuijs
echtgenote van wijlen

Leonard Thomas
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: N. Thomas

C. Thomas-Nelis
Kerkrade: F. Thomas

A. Thomas-van Dijk
Kerkrade: Fr. Vinders-Thomas

F. Vinders
en haar kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Bouhuijs
Familie Thomas

6462 GG Kerkrade, 17 januari 1990
Delversweg 6
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
zaterdag 20 januarias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St. Antonius van Padua te Bleijerheide,
waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Tijdens de avondmis van vrijdag as. om 19.00 uur
wordt moeder bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in het streekmortuarium, ge-
legen op het terrein van de Lückerheidekliniek te
Kerkrade-Chèvremont. Bezoekuren van 18.00 tot
19.30 uur.

Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmee hij ons steeds heeft omringd, geven
wij u kennis van het overlijden, op de leeftijd van
96 jaar, van onze zorgzame vader, schoonvader,
grootvader, overgrootvader en betovergrootvader

Hendrik Jan Hoevers
weduwnaar van

Elisabeth Antonia Gertrud
Meenink

Sundre (Can.): A. Hoevers
J. Hoevers-Haenen

Nuth: K.G. Hoevers
F.L. Hoevers-van Walta

Hoensbroek: E.H. van Heumen-Hoevers
G.C. van Heumen
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Hoevers
Familie Meenink

Heerlen, 16 januari 1990
Corr.adres: K.G. Hoevers,
Op denToren 88, 6361 VG Nuth
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater-
dag 20 januari as. om 14.30 uur in het crematorium
te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren in
voornoemd crematorium.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwen.

Hoe vlug gaat toch een jaar,
het lijkt nog helemaal niet waar.
Hoe langzaam gaat toch eenjaar,
dag na dag zonder elkaar.
De leegte die zij achterliet,
bracht ons allen veel verdriet.
Maar de liefde diezij bood,
is niet te scheiden door de dood.
Al wat zij deed en wat zij zei,
gaat voor ons nooit voorbij.

Fieny Hoeve-Hermans
Nog bedroefd om het heengaan en de
leegte die is ontstaan, herdenken wij op
zaterdag 20 januari mijn lieve vrouw,
onze lieve moeder en oma in de eerste
jaardienst, om 19.00 uur in de parochie-
kerk H.H. Theresia en Don Bosco te Lau-
radorp.

A. Hoeve
Kinderen en kleinkinderen

Daar hetons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van onze lieve moeder en oma

Maria Kortis-Bour
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Familie Hanssen
Familie Kortis
Familie Feuster

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 20 januari 1990 om 18.30
uur in de parochiekerk H.H. Martelaren van
Gorcum aan de Sittarderweg te Heerlen.

Enige en algemene kennisgevi^h,
f lWij geven met droefheid kennis van het overig .

van mijn lieve vrouw, onze schoonzuster, tante unicht

Elisabeth Berta Dictf 5
echtgenote van

Men Theunissen »k
Heerlen: Men Theunissen j,

Familie Dicke t
Familie Theunissen I

6415 VK Heerlen, 14 januari 1990 ■Limburgiastraat 59 t
Ingevolge de wens van de overledene, heeft de &
matie in stilte plaatsgevonden op woensdag j' . '

t ij
Met verslagenheid hebben wij kennis geno^ I
van het overlijden van onze oud-dirigent, de h*^

Sjaak Cellissen
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen veel ste
te en troost.

Bestuur, dirigent en leden van he fCellis-Chor
KBO St.-Augustinus Geleen j

Onze oprechte dank voor uw medeleven bi)
ziekte, het overlijden en de begrafenis van

Johanna de Gronckel
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst op
dag 21 januari as. om 11.00 uur in de parochieke
te Bom.

Familie De Gronckel i

Daar het ons onmogelijk is een ieder per^1
lijk te bedanken voor de vele blijken van
deleven die wij mochten ontvangen bij de v \
grafenis van onze moeder, schoonmoeder
oma

Josephina Leonie
Maria Schreurs-ClootS
betuigen wij hierbij onze hartelijk dank.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden é ,

houden op zondag 21 januarias. om 11.00 nV
in de parochiekerk van de H. StephanuS
Wijnandsrade. .
Voor de vele blijken van medeleven ons betoo
tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de $

vaart van mijn lieve man, onze zorgzame va"
schoonvader en opa

Leo Jagers
betuigen wij iedereen langs deze weg onze harte
ke dank.

M. Jagers-Beismann
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, januari 1990 fl
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoUj>
op zondag 21 januari om 11.00 uur in de parocll
kerk van St.-Josef te Kaalheide-Kerkrade. j

vervolg familieberichten zie pagina
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'Neptijdbommen'
verkoopsucces

Van onze verslaggever de hoogte is geweest van de te
koop aangeboden wekkers.

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Op dit moment
hebben, voorzover bekend,
zes Limburgse gemeenten een
beleidsnota over de minima.
Dat zijn Heerlen, Sittard, Ge-
leen, Landgraaf, Maastricht en
Weert. In Roermond wordt er
iets aan gedaan middels een
fonds voor de minima. Daar-
naast is er een aantal gemeen-
ten dat zich bezint op het ar-
moedebeleid. Die toenemende
belangstelling vindt de werk-
groep Armoede heel verheu-
gend.

Man steelt
CAI-schotel

Simpelveld
gjPELVELD - De Simpel-
E "se„ Politie werd deze week
W onteerd met een wel zeer

diefstal. Rond
he'pi cUur Vlel maandagavond in
het n 'f'Pelveld, en dus ook in
van ?o,ltiefaureau de ontvangst
kwL satellietzenders weg. Er
van onmiddeUÜk een melding
diefsfT getuige binnen die de

.ice pla| meldde van de plaatselij-
Huk ; schotel die boven op de
van \f at' H« had het kenteken
teerd aUt° Van de dief geno"

Toen een politiepatrouille zich
alie " Wilde begeven, bleken
diencVler de banden van de
een Hto kapot gestoken. Met
affpn.ar* ere wagen gingen de
dacht t°p bezoek bij de ver-
Sim'fi ®*} bleek een 48-jarige
gara denaarte 2'Jn''m wiens
"ndÜS! de, gezochte CAI-schotel
De n,

d werd aangetroffen.
warman werd in verzekerde be-
Van Hê gesteld- °ver het motiefüeiJiw iefstal verkeert de poli-
in u f

er °°k op ditmoment nog
n^n

e 1;. ongewisse, aangezien de
«en , "?ardnekkig blijft ontken-
hebbe met de zaak te maken te

Milieugroepen
Studeren Duits
kernafvlplan

door rené vlems
Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Jammer is het dat er in Limburg
geen gemeenten zijn die een actief
minimabeleid voeren, stelt Frank
deKlaver van het PSUL. Althans de
bestaande beleidsnota's voldoen
niet aan hetgeen de werkgroep Ar-
moede onder 'actief verstaat. „Als
je het beleid vergelijkt met maatre-
gelen voor de minima in enkele ge-
meenten buiten deze provincie, dan
lopen de Limburgse gemeenten
achter," concludeert Frank de Kla-
ver.

De verkoper in Maastricht ligter
ook niet wakker van dat zijn be-
drijf voorwerpen heeft verkocht
die vallen onder deverboden wa-
pens: „Ik zit daar niet zo mee.
Het is leuk speelgoed. Ze tikken
op vier verschillende manie-
ren..."

De wekkers zijn bij V&D door de
controle geslipt, zo verklaarde
het bedrijf gisteren. D© namaak-
tijdbommen waren in Hilversum
pas enkele dagen te koop, voor
49,95 gulden. Een verkoopster
van de Heerlense vestiging zei
daarentegen dat de wekkers
vooral voor de kerstdagen goed
werden verkocht.

HILVERSUM - In Zuid-Lim-
burg blijken wekkers in de vorm
van een tijdbom in trek te zijn.
Bij V&D in Heerlen en Maas-
tricht zijn de afgelopen weken
enkele tientallen van deze 'nep-
tijdbommen' over de toonbank
gegaan. Het gaat om wekkertjes,.
waaruit draadjes lopen naar drie
namaak-dynamietstaafjes. In
deze uitvoering worden de klok-
jes beschouwd als verboden wa-
pens. Bezitters zijn daarom ook
strafbaar.
In tegenstelling tot de politie van
Hilversum heeft men de verbo-
den wekkers in beide Limburgse
steden niet in beslag genomen.
Simpelweg omdat men niet op

Limburg in 1988
aan de top met
infectieziekten

Prins Jan III
'alcoholvrij'

" Prins Jan 111 Cremers, zijn prinses Hilde en jeugdprinsRalfl toasten op het carnaval.
Met een glaasje melk natuurlijk. Foto: PETERROOZEN

I Vervolg van pagina 1

fede EN ~ Eind februari zal
K ns een openbare hoorzit-
ftiili m Julicn blijken hoe de
gre 'eugroeperingen in de

RerpStreek °P de plannen rea-
lvar, n- Drs Hub. Bemelmans
bu ' de Milieufederatie Lim-
sDra iWees eroP dat in samen-
in Trf met Natuur en Milieu
ke stht wordt bekeken wei-
ler, aPPen ondernomen kun-en worden.

In de nota signaleert de werkgroep
twee knelpunten. De gemeenten die
een minimabeleid hebben, trekken
daarvoor zulke bescheiden bedra-
gen uit dat het beleid niet daadwer-
kelijk kan worden uitgevoerd. „De
afstand tussen papier en praktijk is
groot.Het formuleren van een mini-
mabeleid wordt een fopspeen, op
het moment dat het niet of onvol-
doende vertaald is in een financieel
kostenplaatje," aldus de nota.

de idee komt om Nieuwstadt het
komende jaar droog te leggen
door een alcoholverbod in zijn
grondwet op te nemen. De kans
daarop is evenwel zeer gering,
want een paleisrevolutie is na-
tuurlijk iets wat een prins dienet
in het zadel zit absoluut niet kan
gebruiken.

Maatregelen
Het tweede probleem is dat de ge-
meenten genoegen hebben geno-
men met de enge grenzen die de
rijksoverheid aangeeft voor ge-
meentelijk armoedebeleid. Ge-
meenten worden zo gedwongen tot
een strikt individuele benadering
van de problemen, waarmee mini-
ma te maken hebben.

HEERLEN - Limburg en daarin
vooral Maastricht vertonen een be-
trekkelijk hoog aantal gevallen van
infectieziekten. Dat blijkt uit de cij-
fers over 1988, gepubliceerd in het
Maandbericht Gezondheidsstatis-
tiek van het CBS over december
1989.

NIEUWSTADT - De Nieuw-
stadtse prins Jan Cremers van
carnavalsvereniging De Foete-
laers heeft nog nooit van zn le-
ven een druppel alcohol binnen
gekregen. De 38-jarige Jan 111
verzekert dat zulks ook nooit zal
gebeuren. De inwoners van het
Susterse kerkdorpje noemen
hem niet voor niets liefkozend
'de alcoholvrije prins'.

De alcoholvrije prins kan het we-
ten, want hij draait al zon 35 jaar
mee in het Nieuwstadtse carna-
valsleven. Jan 111 is trouwens
een geboren leider, want doorde-
weeks bestiert hij een elektroni-
cazaak in Geleen.

van de Blauwe Knoop de bal
niet-begrijpend terug. „Ik heb
geen sterke drank nodig om ple-
zier te kunnen maken", klinkt
het bijna bestraffend uit zijn
mond.

Behalve aan sterke drank heeft
Jan 111 ook een grondige hekel
aan roken. Nieren en longen heb-
ben bij hem duseen leven als een
prins. Maar om te voorkomen dat
hij de geschiedenis ingaat als het
toonbeeld van soberheid, ont-hult Jan 111 net op tijd dat hijeen
zwak heeft voor snoepgoed. Per
slot van rekening noemt men
geen koe zo bont ofer zit wel een
vlekje aan. Ook een Bourgondi-
sche maaltijd stuurt hij niet on-
aangeroerd terug naar de keu-
ken. „Maar ik kan niet zeggen dat
ik te dik ben", vindt hij zelf.

Het aantal gevallen van TBC ver-
drievoudigde in die tijd. Gonorrhoe
(druiper) daalde van ruim 9000 tot
3300, syphilis van ruim 750 naar bij-
na 400. Ook de papegaaienziekte is
op zijn retour. Het aantal gevallen
van kinkhoest is na het hoogtepunt
in 1987 (met 2709 gevallen) gedaald
tot 112 in 1988.

In Nederland werden in 1988 nog
maar 12 gevallen van lepra gecon-
stateerd, het laagste sinds 1977; in
1985 waren er nog 325 nieuwe geval-
len. Het aantal gevallen van malaria,
voedselvergiftiging en hersenvlies-
ontsteking steeg in elf jaar tijd ge-
staag.

Jan 111 resideert aan de Eenbes-
weg in Nieuwstadt, samen metzijnprinses Hilde èn...jeugdprins
Ralf I. Want dat is zijn zoon. Het
spreekt voor zich dat ook de 12-
-jarige prins rook- en alcoholvrij
is. En als het aan zijn ouders ligt,
zal dat altijd wel zo blijven.

Daar horen onder meer een actief
voorlichtingsbeleid en een coördi-
nerende wethouder bij. Het beleid
dient verder cliëntvriendelijkte zijn
en het moet zich uitstrekken over
alle beleidssectoren van de gemeen-
te.

In de nota somt de werkgroep Ar-
moede twaalf maatregelen op die
gemeenten zouden kunnen nemen
om hun armoedebeleid daadwerke-
lijk inhoud te geven.

Hiertegen dienen gemeenten veel
actiever in het geweer te komen. Zij
worden immers opgezadeld met de
gevolgen van het beleid van de
rijksoverheid, stelt de nota Ge-
meentelijk Minima-beleid van de
Werkgroep Armoede. Buiten de veel grotere provincies

Noord- en Zuid-Holland en Noord-
Brabant heeft Limburg van veel in-
fectieziekten die gemeld moeten
worden bij de geneeskundig inspec-
teur de meeste gevallen. In 1988
werden 24 gevallen van dysenterie
gemeld (daarvan 4 in Maastricht),
150 hepatitis A (39 in Maastricht) 35
hepatitis B (6 in Maastricht), 17 ma-
laria, 24 hersenvliesontsteking, 5
kinkhoest, 17 schurft, 111 TBC, 67
voedselvergiftiging, 195 gonorrhoe
(waarvan 58 in Maastricht), 36 sy-
philis en 8 papegaaienziekte.

Roemeens
dankjewel

Alcoholverbod
Wel heeft de 'koning van de
Blauwe Knoop' het bange ver-
moeden dat hij zondigt tegen de
draconische Limburgse carna-
valswetgeving. Maar de Foete-
laers hebben daar vrede mee. Al-
thans, zolang hun koninklijke
hoogheid niet op het vermaledij-

„Welke verleiding?", kaatst het
hondstrouwe lid van het gilde

Terwijl zijn onderdanen zich al
dan niet overmatig tegoed doen
aan allerhande spirituosa, nipt
de prins van Nieuwstadt als een
rots in de branding zuinig aan
een 'spaatje'. Hoe kan hij de ver-
leiding in hemelsnaam weer-
staan?

Benstp?r g van kernafval is in te-
k ■ tot andei-e milieuzaken

te^. bruinkoolwinning het enige
°rgan? Nederlandse burgers en
ff* in r? ■ in staat stelt Procedu-

d sland aan te spannen. In-,niet aaT aanleidingtoe is zullenwij
*eind ""^breken óp de hoorzitting
k tebruari", aldus Bemelmans.e vtiA
buitpu *^ulich ligt vier kilometer
sta d ji*.het 18.000 inwoners tellende
Van^f h* een bosrijke omgeving. Al
gel(jt ftet begin van de kernreactor
dig viVoor de omgeving al een volle-
UiterJegverbod en zijn ook andere
Schrik Vergaande veiligheidsvoor-
Het . van kracht.
v°or'sjnisterie en het Bundesambt
kadej ahlungschutz hebben in het
benaaiYan de voorgenomen opslag
Wet v at artikel 6 van de Atoom-
kem d kracht wordt en dat bete-
kern. at de 950 uiterst gevaarlijke
en epogels van 6 centimeter lengte
gram gewicht van ongeveer 200
trloetftUlterst omzichtig behandeld
tra m Worden. Met name zijn ex-
te d-aa|-regelen nodig om de warm-
kérr ,al hft in totaal 225 kilo zware
ke n' al n°g uitstraalt te 'verwer-
l£f '

Veiijp°.et niet alleen een dubbelbe-
des k' bestand tegen bliksem-

and en vooral sabotage ge-
Zelf u worden maar ook de kogels
gietii orden in een 370 mm dikke
nenor^k koker en een 250 mm bin-
st°Pt van kogelgrafiet ge-

deraVoorschriften zijn echt niet kin-
vetl "g en lijken soms overdre-
bij (j aar wij moeten zorgen dat ook
latu^ meest onverwachte ramp of
komt" atastrofe geen stralmg vrij-
het r> ' Zo zei een woordvoerder vanöundesambt in Braunschweig.

Hub Dolmans
benoemd tot

consul Spanje
MAASTRICHT- Met ingang van af-
gelopen maandag is de heer HubDolmans uit Bunde-Meerssen be-
noemd tot honorair vice-consul van
Spanje in Limburg. Hij volgt Maas-
trichtenaar J. Grossimlinghaus op
die 42 jaar lang als zodanig werk-
zaam is geweest.
De consul-generaal van Spanje in

Rotterdam, Javier Gil Catalina,
heeft gisteren een eerste werkbe-
zoek gebracht aan de nieuwe vice-
consul. De heer Dolmans fungeert
als zodanig als enige in Nederland.
Hub Dolmans is 53 jaaren directeur
van een gelijknamig hoveniersbe-
drijf annex cultuurtechniek aan de
Bonaertsweg 6 in Bunde. Op dat
adres is thans ook het vice-consu-
laat gevestigd. In het maatschappe-
lijk leven is hij onder meer bekend
als sportvlieger, als lid van het
Struys-(Preuvenemint)-comité in
Maastricht en voorzitter van de
Schiet- en jachtvereniging Mergel-
land.

Rechtbank Maastricht
wil tv ook toelaten

In navolging van rechtbank Amsterdam

Bedrijfsongeval
in verffabriek

Tot haar verbazing kreeg de Kerk-
raadse familie een dankjewel-brief
terug, geschreven doorAlm Rogoje-
riou, een student uit Timisoara.
Over de hulpzendingen schrijft hij:
„Er komen transporten binnen uit
alle landen van Europa. Met mijn
vrienden werk ik als vrijwilliger bij
het verwerken van de pakketten.
Alles wordt gesorteerd, genoteerd
en opgeslagen. Oude mensen en
kinderen krijgen het eerst hulp. Dat
geldt ook voor gezinnen, die treuren
om hun doden." En tot slot bedankt
hij alle Nederlanders voor de hart-
verwarmende hulp.

HEERLEN - Zoals zoveel gezinnen
maakte de familie Waasdorp uit
Kerkrade kort na de jaarwisseling
een voedselpakket voor Roemenië.
Ook zij deed er een kaartje bij met
de beste wensen voor de Roeme-
nen.

(ADVERTENTIE)
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Van onze verslaggever

voorbeeld het NOS-Journaal en ac-
tualiteitenrubrieken. Vanaf 1986 is
dat namelijk het. geval geweest bij
de ABP-affaire. Wortmann wil de
richtlijnen, die toen in acht werden
genomen ook nu hanteren. „De re-
geling zal aanvaardbaar moeten zijn
voor alle partijen", waarmee Wort-
mann aangeeft dat de advocatuur
natuurlijk meer bedenkingen heeft
bij de toelating dan bijvoorbeeld het
Openbaar Ministerie of de recht-
bank.

„Volgens mij is er nauwelijks eenbelang mee gediend wanneer een
verdachte zich moet verantwoorden
voor rijden onder invloed en daar-
van televisieopnames worden ge-
maakt. De maatstaf zal de mate van
onrust moeten zijn die door het ge-
pleegde misdrijf is veroorzaakt." In
dat kader denkt hij dan bovendien
eerder aan het toelaten van came-
ra's bij de ABP-zaak (gemeen-
schapsgelden) dan bij èenverkrach-
tingszaak (veel minder maatschap-
pelijk belang). Dat vooraf toestem-
ming gegeven dient te worden door
de verdachte staat voor hem buiten
kijf.

MAASTRICHT - Een werknemer
van verffabriek Ciba Geigy ten
Hom bv in Maastricht, de 29-jarige
Belg A.P. uit Veldwezelt, heeft gis-
teren bij een bedrijfsongeval brand-
wonden opgelopen aan zijn benen.
Hij moest met tweede tot derde
graads verbrandingsverschijnselen
in het academisch ziekenhuis wor-
den opgenomen.

Onrust

onze verslaggever

:Ma^T^CHT - De rechtbank ineen re',. 1 werkt momenteel aan
l°e te i f ng om televisie-camera's
iVdt H

bij strafzaken. Verwacht
et Jaarat daar voor net einde van"haakt-l, audi°-visuele opnames ge-

<lia. d' t
Unnen worden door de me-

cler striu?elating zal geschieden on-
V°°rwa' h

vooralsn°g onbekende,

*^r Wnr,
'«cht mann> rechter te Maas-rec hth=e? contactpersoon tussen
gisteren en de media, heeft dat
Uitiati gezegd in een reactie op de
re Chth:gen van de Amsterdamse
Scher n president mr B- As"

neeft een concept-lei-
Var> be ïi keld voor het maken
f^hw i

en geluidsopnames in de'een r* al ln- Amsterdam. Nu zijn al-
staath, njvende Journalisten innun werk te doen.

vandiaaStrichtse rechtbank is een
Vai-inp elnige die kan bogen op er-s met cameraploegen van bij-

Mr P. Dahmen, deken van de Orde
van Advocaten in het arrondisse-
ment Maastricht, liet gisteren weten
dat de advocatuur in het algemeen
'liever geen televisiecamera's' in de
zittingzaal wil. Maar als het dantoch
zo ver komt, dan acht de deken het
niet meer dan billijk wanneer dere-
geling de mogelijkheid geeft om de
toelatingvan camera's van geval tot
geval te bekijken.

Het ongeval deedzich gistermorgen
rond kwart voor elf voor in een van
de werkplaatsen van de fabriek tij-
dens het verhitten van vloeistoffen,
waarbij op een gegeven moment
een hoeveelheid van die stoffen uit
de ketel naar buiten spoot. De DGD
heeft de Belg overgebracht naar het
ziekenhuis.

nu het ging om een grote institutio-
nele belegger met ambtelijke signa-
tuur. Een ander uitgangspunt was
dat er een belang was dat het pu-
bliek op behoorlijke wijze werd
geïnformeerd over het proces. En

tenslotte: het feit dat de hoofdver-
dachten publiekelijk bekend waren,
ontnam hen niet het recht op priva-
cy-bescherming bij het maken van
beeld- en geluidsopnames.

Hoe de regeling in Maastricht er uit
gaat zien is dus nog niet bekend.
Maar aangezien Wortmann de rich-
tijnen tijdens de ABP-affaire voor
denieuweregeling wil hanteren, zal
de toelating onder strikte voorwaar-
den plaatsvinden.
Uitgangspunten om de camera's
toen toe te laten waren bijvoorbeeld
de erkenningvan het bijzondere ka-
rakter van de zaak voor de media,

" Een snorrende camera van het NOS-Journaal volgt de
hoofdverdachte Masson bij het verlaten van derechtszaal. Met
gepubliceerdefoto's bleek men toen eerder problemen te hebbendan met soortgelijke tv-beelden. Archieffoto: WIDDERSHOVEN

" De verboden namaaktijdbommen die door de V&D- wer-
den verkocht.

Overigens blijkt dat in de eerste
twee weken van 1990 veertien geval-
len van 'gewone' meningitis (nek-
kramp) gemeld. Van de gevaarlijke
vorm die gepaard gaat met bloed-
vergiftiging (sepsis) zijn tien geval-
len bekend. Het aantal patiënten
leek eind vorig jaar weer iets op te
lopen. Dat is met meningitis altijd
het geval in die periode, aldus een
woordvoerster van het ministerie
van welzijn, volksgezondheid en
cultuur.
Bovendien is de registratie verbe-
terd zodat er meer gevallen worden
gemeld. Over het aantal gevallen
met dodelijke afloop kon het minis-
terie geen mededeling doen.

(ADVERTENTIE)
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Te weinig gemeenten
hebben minimabeleid

Werkgroep: 'Limburg loopt achter bij andere provincies'

Limburgs dagblad provincie



Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze rtv-redactie

Themadag
Vrouwengilde

Oproep tot boycot
Belgisch rundvlees

NCIV verzet zich
tegen imago van
'dwangcrediteur'

De themadag begint
om 9.45 uur en vindt
plaats in de Oranje-
rie te Roermond. Na

ding houden en het
met de aanwezigen
uitdiepen.

afloop van de thema-
dag wordt afscheid
genomen twee be~
stuursleden, meV'
A. Jafer Werkhoven
en mevr. J. Casten'
miller-Baggen.

voorbeeld postorderbedrijven die
op krediet luxe consumptiegoede-
ren hebben geleverd. Bovendien
blijkt uit eigen onderzoek onder 49
christelijke woningbouwcorpora-
ties dat die gemiddeld met 118 van
hun huurders eigen betalingsrege-
lingen hebben lopen. „Eerst geld
opzij leggen voor de primaire le-
vensbehoeften: voedsel, kleding en
onderdak, daarna komt pas de vi-
deorecorder of de cd-speler. Huur-
schulden moeten zoveel mogelijk
en op tijd betaald worden. Slechts
in incidentele gevallen gaan wij
over tot kwijtschelding van een
huurschuld. De betalingsmoraal
van weleer moet hersteld worden",
zei Aquina in Sittard.

ROERMOND - Voor
de vrouwen van het
Katholiek Vrouwen
Gilde wordt op don-
derdag 25 januari
een themadag ge-
houden. Onderwerp
is 'de vrouw en haar
zelfstandigheid. De
studiesecretaris van
de Nederlandse Bi-
schoppen, Mevrouw
dr M. Steemers van
Winkoop, zal over dit
onderwerp een inlei-

slachthuis in Kerkrade laat weten
dat nog maar heel weinig rund-
vlees uit België wordt aangevoerd
en hij verwacht dat het in onze re-
gio niet veel anders is. „Zeven a
acht jaargeleden maakte Belgisch
vlees nog zon 15 procent van onze
omzet uit. Na eerdere schandalen
is de omzet drastisch teruggelo-
pen."

KERKRADE - De Consumenten-
bond heeft slagerijen en vlees-
groothandelaren in ons land opge-
roepen ingevoerd vlees uit België
te boycotten. Uit een onderzoek is
gebleken dat een groot deel van de
Belgische rundveestapel met hor-
monen is vetgemest. Actie behoud grote

woonwagencentra

reet naar het uiterste middel van
ontruiming zouden grijpen.

Het conflict draait om de weigering
Van de christelijke woningbouwcor-
poraties om bij schuldsanering op
één lijn te worden gesteld met ande-
re schuldeisers bij de opstellingvan
een schuldsaneringsplan. Ketelaar
noemt dat namens de gemeentelijke
kredietbanken een 'verenging' van
het schuldenvraagstuk tot het eigen
probleem van de woningbouwvere-
nigingen.

Aquina wil huurschulden niet on-
der dezelfde noemer scharen als bij-

Ketelaar meent dat de NClV:voor-
zitter het probleem simplificeert.
Schuldsaneringen voor video of tv
komen voor, maar tv kan men
eigenlijk niet meer als luxe be-
schouwen, want er bestaat een recht
op informatie. Niet alleen de wo-
ningbouwcorporaties maar ook de
gemeentelijke energiebedrijven
gaan de fout in met eigen aflossings-
regelingen voor schulden, zo signa-
leert Ketelaar.

Van onze verslaggever
SITTARD - Voorzitter G. Aquina
van het NCIV, de koepel van
christelijke woningbouwcorpora-
ties, en de voorman van de gemeen-
telijke (volks)kredietbanken,
B. L. Ketelaar, zijn elkaar gisteren
in de haren gevlogen over de behan-
deling van huurders die met schul-
den kampen.
In een toespraak bij de heropening
van hetkantoor van de Woningvere-
niging Sittard verzette Aquina zich
hardnekkig tegen het beeld dat de
christelijke woningbouwcorpora-
ties 'dwangcrediteuren' zijn die di-

De bond gaat de Nederlandse
vleesbranche met die oproep bena-
deren. Ook zal zij minister Braks
(landbouw) vragen om maatrege-
len. De bond raadt de consumen-
ten aan bij de slager nadrukkelijk
te vragen om niet uit België af-
komstig vlees.

Directeur L. Hundscheid van het

„Alle binnenkomende dieren," al-
dus de heer Hundscheid, „worden
op eventuele spuitplekken gecon-
troleerd. Bovendien worden urine-
monsters afgenomen. Het is onge-
veer twee-en-een-half jaar geleden
dat een dier positief werd bevon-
den. Daarna is niets meer voorge-
vallen."

Spuitplekken

Nederland importeert jaarlijks
33.000 ton Belgisch rundvlees. Dat
is twee kilo per hoofd van de be-
volking per jaar. De totale waarde
is 200 miljoen gulden. De gemid-
delde Nederlander eet per jaar on-
geveer 67 kilo vlees.

den worden. De Tweede &£?s 'moet in het voorjaar de gewijd j,. <"woonwagenwet en de notitie w°°
wagenwet behandelen. ~#

,
Voor detijd zal naar allewaarscMf.
lijkheid een landelijk georganisev,
de actie naar het Binnenhof P,a et-vinden om de eisen kracht bij te.ari-ten. Woonwagenbewoner en e\e ji
genbehartiger Jan Schneid
('Klompen Jan') zou die actie. »j,
zien zijn ervaring op dat gebied,
den. Hij zei in een reactie dat
houd van de grotere woonwag $
centra noodzakelijk is aange^t
verplaatsing naar subkampjes g(.
logischerwijs gepaard gaat me\o0C
vangende werkgelegenheid (~~A
gaans sloopbedrijven). Verder n
hij grote bezwaren vanwege
hoogte van de huurprijs. eIyHet Landelijk Platform verteeg,
woordigt volgens woordvoerder
nus van Wanrooy 40.000 wooJJjfii-
genbewoners en Zigeuners,
maal 5.000 van hen wonen in **burg.

Het Landelijk Platform voor Woon-
wagenbewoners en Zigeuners vindt
dat door de landelijke en provincia-
le overheid 'geestelijke afbreuk'
wordt gedaanaan de cultuurvan de
woonwagenbewoners. „We willen
het parlement er van overtuigen dat
het wonen in kampjes van meer dan
vijftien woonwagens acceptabel is."
Daartoe zal er een enquête gehou-

HEERLEN - Het Landelijk Plat-
form voor Woonwagenbewoners en
Zigeuners start een actie voor be-
houd van de nog bestaande grote
woonwagencentra in Nederland. De
landelijk consulent Rinus van Wan-
rooy heeft dat deze week gezegd
naar aanleiding van een bijeen-
komst in Amersfoort waaruit bleek
dat de woonwagenbewoners in
meederheid een einde wensen aan
de verplaatsing naar subkampjes.
Voor Limburg zou dat betekenen
dat het woonwagenkamp in Maas-
tricht en Sittard behouden blijft.Het afgelopen weekeinde maakten

Belgische vee-artsen bekend dat
ministens 80 procent van de Belgi-
sche rundveestapel wordt vetge-
mest met behulp van verboden
hormoonpreparaten. De grond-
stoffen voor de gebruikte 'hor-
mooncocktails' zouden voorname-
lijk uit Oosteuropese landen ko-
men. De meest gebruikte produk-
ten zijn afgeleid van testosteron.

vaste mensen en medewerkers beta-
len, maar ook zorgen dat de tech-
niek op peil blijft. Vroeger konden
we daarvoor terugvallen op de NOS.
Daarvoor hebben we echter onvol-
doende middelen gekregen," aldus
Fey.

Hij begrijpt, zegt hij, dat de mede-
werkers daardoor gefrustreerd ra-
ken en hun beklag doen bij en over
directeur-hoofdredacteur Tieland.
Hij kondigde overigens aan dat er
een nieuwe directeur wordt aange-
trokken. „Vier directeuren, c.g.

Volgens Fey zijn de problemen
voornamelijk het gevolg van geld-
gebrek. „Na de verzelfstandiging in
'88 moeten we nu niet alleen zelf de

MAASTRICHT - Het functioneren
van de directeur-hoofdredacteur,
personeel en medewerkers bij Om-
roep Limburg wordt binnenkort on-
derworpen aan een kritisch onder-
zoek. Hiervoor wordt geen extern
bureau aangetrokken, maar het da-
gelijks bestuur neemt die taak zelf
voor haar rekening. Voorzitter drs
F. Fey van de sedert 1988 zelfstandi-
ge stichting liet dat gisteren desge-
vraagd weten naar aanleiding van
spanningen en 'problemen die bij
Omroep Limburg zijn gerezen.

Na spanningen, problemen en geldgebrek

Onderzoek bij
Omroep Limburg

hoofdredacteuren op tijd van tien
jaar moet toch voldoende zijn", be-
sluit Fey hoopvol.

Regionale STER
Jan Tieland (anderhalfjaar bij Om-
roep Limburg en afkomstig van de
RVU in Hilversum) zegt best te be-
grijpen dat er mensen zijn die kri-
tiek hebben op zijn beleid. Ander-
zijds heeft hij dat ook op sommige
redacteuren.

„En dat moet wederzijds ook kun-
nen in een gezonde verstandhou-
ding", aldus Tieland. Ook hij noemt
chronisch geldgebrek noemt hij als
oorzaak van de problemen.

uunuehaag 18 januari lyyuv20i_j (///(,(_/u, i yo j^/<u,y ly 1/iu.i-t.

Sterker dan de dood is de liefde ...
20 januari is het een jaar geleden dat wij
voor dit leven afscheid hebben moeten
nemen van mijn lieve echtgenoot en
onze zorgzame vader

Leo Frenken
Mevr. A. Frenken-Beernink
Roger en Pascal

Heerlen, 1990
De jaardienst ter nagedachtenis, zal wor-
den gehouden op zondag 21 januari as.
om 10.00 uur in de dekenale kerk van de
H. Pancratius te Heerlen.

,Mooi waren de jaren
die wij samen waren.
Groot was het verdriet
toen je ons verliet."

Het is eenjaar geleden dat wij afscheid moes-
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was,
mijn echtgenoot, zorgzame vader, schoonva-
der, broer, zwager, oom en neef

Wiel Andrieu
De plechtige eerste jaardienst zal plaatsvin-
den op zondag 21 januari as. .om 10.00 uur in
de parochiekerk St.-Clemens te Merkelbeek.

E. Andrieu-van de Winkel
Fons en Francine
Erik en Karin

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven bij het overlijden alsmede voor de
aanwezigheid bij de uitvaartdienst van onze
vader, schoonvader en opa

Joep Dols
weduwnaarvan

Truus Dols-Haenen
betuigen wij hierbij onze welgemeende dank.

Kinderen en kleinkinderen
Kerkrade, 18 januari 1989
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zondag 21 januariom 11.00 uur in
de parochiekerk van O.L. Vrouw van Lour-
des te Gracht, Kerkrade.

Dankbetuiging
Langs dezeweg willenwij iedereen bedanken voor de
vele blijken van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij het overlijden van mijn lieve man en vader

Cor Michiels
Clementine Michiels-Bruls en Anton

De zeswekendienst zal worden gehouden op zater-
dag 20 januarias. om 19.00 uur in de St.-Dionysius-
kerk te Schinnen.

De eerste jaardienst voor

Mathieu Stassen
wordt gehouden op zondag 21 januari om
10.00 uur in de parochiekerk van St.-Jan de
Doper te Limmel-Maastricht.

Kinderen Stassen

tHar Hendriks, 53
jaar, echtgenoot van

Toos Scheres, Tram-
straat 20a, 6088 EB Rog-
gel. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden
gehouden heden don-
derdag om 10.30 uur in
de parochiekerk van St.-
Petrus te Roggel.

tHelena van der
Varst, 72 jaar, Mar-

grietlaan 23, 6061 BE
Posterholt. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden op vrij-
dag 19 januari as. om
11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Matthias
te Posterholt.

tMia Peeters, 68 jaar,
weduwe van Lei

Straus, Evenkamp 25,
6041 PC Roermond. De
plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden
zaterdag 20 januari as.
om 11.00 uur in de Onze
Lieve Vrouwe Munster-
kerk te Roermond.

t Catharina Beurs-
kens, 76 jaar, weduwe

van Willem Hoeks, Ire-
nestraat 12, 6081 ER
Haelen. De plechtige
uitvaartdienst zal wor-
den gehouden zaterdag,
20 januari as. om 10.30
uur in de parochiekerk
van de H. Lambertus te
Haelen.
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tTruus Hamers, 77 jaar, weduwe van Leo Kost-
jens, Hubertusstraat 101, 6102 ATPey. De plech-

tige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 20
januari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Landricus te Echt.
4- Joseph van Hrck, 82 jaar, echtgenootvan A.C.H.

I Schoemacher, R.C. Godshuis, Pollartstraat 6,
6041 GC Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal
gehoudenworden op vrijdag 19 januarias. om 12.00
uur in de O.L. Vrouwe Munsterkerk te Roermond.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoon-
lijk te bedanken voor de vele blijken van me-
deleven die wij mochten ontvangen bij de be-
grafenis van mijn lieve man en vader

Cor Meeuwsen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

Nellie Meeuwsen-Terwint
Evelyn en Jack
Wim

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 20 januarias. om 19.00 uur in
de parochiekerk -H. Barbara te Treebeek-
Brunssum.

Wij willen langs deze weg iedereen bedanken,
voor de belangstelling en het medeleven on-
dervonden tijdens de ziekte en na het overlij-
den van mijn goede man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en lieve opa

Dolf Kitzen
Het heeft ons gesterkt dat u zich zo betrokken
voelde bij dit grote verlies.

M. Kitzen-Muijres
Ria, Cris
Tristan, Alain

De zeswekendienst zal worden gehouden op
zaterdag 20 januari as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van de H. Martinus te Bom.

Vanavond te gast in het TV-programma
„Ihr einsatz bitte"

Het mannenkoor van de Zwarte
Zee uit de Sovjet-Unie

Op zaterdag 27 januari
live te zien in de Rodahal-Kerkrade

26/63 Nederlandse première
Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Entree: ’ 30,- - ’ 35,- - ’45,-.
Reserveringen onder
telefoonnummer
045-454141
en bij alle VVV Hj BH|j|| _WÊFbespreekburo's. " "*^^^^jI UUM- jm Z3HHE_
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CuÜ©-MAASTRICHT l
Maastricht, Bemelerweg 1, telefoon 043-622541 din

OPEN HUIS
De MTS-Maastncht biedt u de volgende VRIJDAG 19 JAN. '90
keuzemogelijkheden:

14.30-16.30 uur en 18.00-21.00 uur ..
BOUWKUNDE

Een gedegen basisopleidingvoor funkties bij een architektenbureau of in de ui,
uitvoerende sector bij de aannemer, als 'uitvoerder, werkvoorbereider, alsmede in jaar
overheidsdienst ,var

iii-

ELEKTROTECHNIEK
met aparte studierichtingen:
ENERGIETECHNIEK jj<
ELEKTRONIKA JieEen ruime opleiding in de sterkstroomtechniek of de elektronika met
plaatsingsmogelijkheden in de uitvoerende en tekenkamersector. ~ (

WERKTUIGBOUWKUNDE
Een brede basisopleiding voor funkties als tekenaar-konstrukteur, werkvoorbereider, t,el
kalkulator, bedrijfsassistent, o.d. in de machine- en staalbouwkunde. 'fer

AANMELDING |
VAN LEERLINGEN voor 1 maart as.

Vooropleiding MAVO, HAVO (3 klassen) of LTS f;,,
Mogelijkheden tot voortzetting van de studie aan de HTS, de lerarenopleiding,
specialisatiekursus cd. M
Voor bezitters van een HAVO-diploma (met wis- en natuurkunde) is een verkorte 11
opleiding mogelijk. Nadere inlichtingen op school.

'aiN.8.:, Met ingang van het studiejaar 1991/1992bestaat de mogelijkheid om in het vierde
leerjaar van de afdelingen Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek o.a. te kiezen voor
het vak .LUCHTVAARTTECHNIEK". DE

«*.<Op verzoek wordt u gaarne een brochure met aanmeldingsformulier toegezonden. NB
Telefoon 043-622541. ' ;

je.
„MEISJES EN TECHNIEK"

waarom niet?????? mf I
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Aan de hand van het door de getuige opgegeven signale-
ment konden de daders worden aangehouden, nadat met
behulp van de brandweer het betreffende kluisje uit de
vijver was gedregd.

tijdens een een inbraak, waarbij een video, sieraden en
een diplomatenkoffertje werden gestolen. Ze kwamen
even later terug om ook dat op te halen.in

e brandkast was die avond weggehaald uit een woning
deze wijk. Daar hadden de inbrekers de kluis gezien

" President UVON
Nederland, mevrouw
J.van den Boet,
overhandigt de
president van de
Limburgse afdeling,
mevrouw M.van
Halder, de
installatie-attributen
in de vorm van een
oorkonde, speld en
vlaggetje.

Foto: WIDDERSHOVEN.

Angst en verwarring
na sluitingsplan V&D

Personeel in Limburgse warenhuizen volledig verrast

Nu komt dus langzaam de aap uit de mouw en de*- voorlopige? -
waarheid aan het licht. De kleine vestigingen in Brunssum en Kerk-
rade en de grotere in Sittard of Geleen (of blijkt over twee maan-
den uit een nieuwe geheime notitie dat het om beide winkels
gaat?) passen niet meer in de filosofie van het concern. Die wor-
den dus op termijn - 'We hebben absoluut geen haast' - de nek
omgedraaid.

bp Van onze verslaggevers

op . - Verbaasd en verontrust werd gisteren gereageerd
voop^[■ uitgelekte nieuws dat V&D toch werkt aan plannen
direct' s^u*l;*në van drie warenhuizen in Limburg. Zowel de
rjjjjg van net Vroom & Dreesmann-concern, als de filiaallei-
lioger-tn e va^t)onden werden bestookt met vragen over de
en il ij e sluiting van de warenhuizen in Brunssum, Kerkradem Geleen of Sittard.

De vraag resteert waarom daar dan niet wat opener over wordt
gedaan, zodat het personeel dergelijke ingrijpende maatregelen
niet uit de krant hoeft te vernemen.

Ook de rol van de vakbonden is hierwat onduidelijk. Blijkbaar wa-
ren zij en de ondernemingsraden van de diverse vestigingen al wel
op de hoogte. De bonden wekken op die manier op zijn minst de
indruk met de concerndirectie onder een deken te liggen en ook
daar lijkt het personeel van V&D niet bij gebaat.

P.S.

Officier achtsprake run een misdadige organisatie

'Groothandel' legde zich
toe op flessentrekkerij

klaard heeft hun klachten serieus te
nemen en waar mogelijk hen tege-
moet te komen.

een besluit verwacht kan worden.
Hij deelde gisteren wel de kritiek op
de V&D-concernleiding, dat op-
nieuw het personeel niet tijdig is
geïnformeerd over de nieuwsteont-
wikkelingen.

i>

«iet gpa.tste„woord is hierover nog
"tuum t ' reageert districtsbe-
Diermfr uJan vd- Brink van dedi ,n^on,d FNV- H« wijst er op
sieeht UltSelekte notitie van V&Dherleef" voorloPige is, die in het
Ceri*- en iUSi?en net warenhuiscon-ae.bonden nog niet serieussPrake is gekomen.

Vandaar dat Van dijk verklaarde
dat 'de gemeente eraan wil meewer-
ken de vestiging optimaal te laten
functioneren".

Brunssum
„Wij zouden het zeer betreuren alsV&D uit Brunssum zou verdwij-
nen," zegt wethouder John van Dijk
van die plaats. Een paar dagen gele-
den nog heeft het gemeentebestuur
contact gehad met de bedrijfsleider
van het winkelbedrijf, over de cen-
trumplannen die Brunssum mo-
menteel ontwikkelt. In dat plan
moet het plein voor V&D omge-
vormd worden tot een gezellig
plein. Met een lege winkel erachter
is dat vrijwel onmogelijk. van de gewraakte groothandel bo-

ven water was gebracht, lag vast in
een 1500 pagina's tellend dossier dat
de rechtbank gisteren tot leidraad
diendetijdens een acht uur durende
behandeling. Beide verdachten na-
men elke gelegenheid te baat om
zichzelf een ondergeschikte rol toe
te dichten. Eensgezind wezen zij de
Duitser F.S. als big boss aan.

Limburgse
zakenvrouw

treedt
naar buiten

rar n"j-hem zi Jn er nog wel tienN-enh "°m in Limburg de drieKiter,^ 1* zor>der ontslagen te
«ü 0n; Van de Brink schat dat er
t>ij dP

eer duizend werknemersNzen fVentueel te sluiten waren-
pijn o Werker>.krjruw^"collega Rob Vlietman be-
!s dat het n°g S°ed mogelijk
Vnpn vf,..Warenhuizen behouden
Serki ullJven: »Er wordt nog over
Pc vraat /u atieven nagedacht."
óf d ps ot het warenhuis in GeleenKrdt L" Slttard mogelijk gesloten
«ik h^°t

n Slsteren niemand duide-Kn £antwoorden. Wel liet Vliet-
Nlat d~ *£en dat het te denken geeft
NernLi Ittardse1ttardse vestiging onlangs
pW " 1S omgebouwd tot een mo-
ltlet wa ne\tdoor store', terwijl aan
|8«en oil " Uls in Geleen nog voorj? Nt ls vertimmerd,
«at L^er een publiek geheim
Vtoom x Geleense vestiging van
«*.indpr. Dreesmann het al driejaar
Betnidd In 6 doet dan het landeliJk
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MAASTRICHT - Voor fles-
sentrekkerij in grootschalig
georganiseerd verband eiste
officier van justitie mr J. Lau-
men gisteren in Maastricht
twee jaar gevangenisstraf te-
gen de 38-jarige voorheen in
Hom wonende L. J. en de 37-
-jarige in MiddenLimburg
neergestreken Duitser H. H.
De officier zag beiden als „be-
stuurders van een club van lie-
den die door het plegen van
misdrijven aan de kost probe-
ren te komen". Bedoelde club
was een in Susteren gevestig-
de groothandel in faillisse-
mentsgoederen.

een ministandje
Met tal van activiteiten zoals le-
zingen, ontmoetingen, presenta-
ties, enzovoorts wil het UVON de
zakenvrouw meer doen integre-
ren in de maatschappelijke za-
kenwereld zowel provinciaal als
landelijk. De afdeling Limburg
houdt bovendien contacten met
de collega's in de Euregio. Presi-
dent UVON Limburg mevrouw
M. van Halder ging in haar toe-
spraak nader in op de doelstellin-
gen van de Unie. UVON Neder-
land is op haar beurt aangesloten
bij het mondiale netwerk 'Fem-
mes Chefs d'Entreprises Mon-
diales'.

Na de receptie vond er daartoe
een visuele presentatie plaats,
waarbij elk UVON-lid de be-
schikking had over een vierkan-
te meter voor het inrichten van

Mr Laumen zag in die man echter
niet meer dan een marionet en had
daarom afgezien van diens verdere
vervolging. „Het was iemand die
waarschijnlijk voor een'paar dui-
dend gulden zijn naam te leen heeft
gegeven. lemand die eigenlijk niets
voorstelde..." , lichtte hij toe.

Dat gebeurde gisteren door de
installatie van een dertigtal Lim-
burgse zakenvrouwen die inmid-
dels tot deze organisatie zijn toe-
getreden; hun installatie als lid
van de UVON in Hotel Maas-
tricht ging gepaard met het pro-
moten van hun eigen onderne-
ming.

MAASTRICHT - Na zich gedu-
rende een jaar geformeerd te
hebben tot een Limburgse afde-
ling van de Unie van Vrouwelij-
ke Ondernemers Nederland
heeft deze afdeling zich gisteren
officieel aan de buitenwacht ge-
presenteerd.
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Loco-burgemeester Andre Cou-
mans: „Van sluiting van het V&D-
pand in Kerkrade is al meer daneen
jaar sprake. Maar het zou een slech-
te zaak zijn als daar midden in ons
centrum een lege plek ontstaat. On-
getwijfeld zijn er echter gegadigden
die zich daar willen vestigen. We
hebben al diverse geïnteresseerden
gehad die geïnformeerd hebben
naar vestiging in ons centrum."

Kerkrade

Roemenen beëindigen
hongerstaking Echt

Bemiddelingspoging directie heeft succes

ECHT - De veertien hongerstaken-
de Roemenen in het opvangcen-
trum voor asielzoekers in Echt heb-
ben gisteren hun actie beëindigd.
Dit gebeurde na een drie uur du-
rend bemiddelingsgesprek dat op
initiatiefvan de directie plaatsvond.
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'Toezegging'
Dat houdt in dat voor één Roemeen
die allergisch is voor bepaald voed-
sel, voortaan een dieet wordt klaar-
gemaakt. De andere Roemenen mo-
gen op dagen dat er 'Europees'
wordt gekookt hun voedsel op Roe-
meense wijze kruiden.

Voor deofficier was verdachte J. de
hoofdfiguur geweest in het crimine-
le bedrijf. Daarbij herinnerde hij er-
aan dat de man eerder al bij soortge-
lijke affaires in Roermond en Beek
betrokken was geweest en daarbij
forse gevangenisstraffen had opge-
lopen.
Over de door J. en enkele maten ge-
dreven groothandel zei officier Lau-
men: „Er zat in die hele onderne-
ming niets! Er waren drie bankreke-
ningen geopend maar van enig sub-
stantieel kapitaal was geen sprake.
Wel bleef aan het einde van de rit
een gigantische berg onbetaaldere-
keningen achter..."

Vrijspraak
De gelijkluidende strafeisen van de
officier hadden voornamelijk be-
trekking op het deelnemen aan een
misdadige organisatie. Ten aanzien
van J. achtte mr Laumen ook zes-
tien nader gepreciseerde niet be-
taalde inkopen bewezen, voor welk
feit hij verdachte H. wenste vrijge-
sproken te zien.

Achter de gisteren gehouden straf-
zaak stonden 41 bedrijven in bin-
nen- en buitenland die zich door de
Susterse onderneming ernstig be-
nadeeld voelden. Samen hadden zij
voor 480.000 gulden, 68.000 D-Mark
en ruim een miljoen Belgische
francs aan deze firma geleverd zon-
der daarvoor echter betaling te ont-
vangen.
De leveringen waren zeer geva-
rieerd van samenstelling en leken
bedoeld om enerzijds een voedings-
markt op peil te houden en ander-
zijds een kleine bazar van de grond
te brengen. Voor het ene werden
grote partijen worst, vis, haring- en
schelpdierproducten alsmede een
hele stoot melk in Susteren afgele-
verd, voor het andere onder meer te-
lefaxen, compressors, schrijfmachi-
nes, zestig serviezen en een partij
speelgoed.
Was met inkoop een totaalbedrag
van circa zes ton gemoeid, in de
boekhouding werden uitgaande
facturen voor niet méér dan 177.000
gulden gevonden. Onbeantwoord
bleef gisteren de vraag of sprake
was geweest van niet voldoende af-
nemers danwei van aflevering met
forse kortingen. Toen politie en jus-
titie op bezoek kwamen, bleken de
magazijnen nagenoeg leeg.

Marionet
Al hetgeen aan handel en wandel

% Directeur Bert Havenith (rechts) van het opvangcentrum
voor asielzoekers en woordvoerster Maria Ghertan (links) van
de hongerstakende Roemenen maken bekend dat na zes dagen
een einde is gekomen aan de hongerstaking.

Foto: JAN-PAUL KUIT

Vesti^ordvoerder van de Geleense
Pamfi S' waar 90 fulltimers en 45hét achten werken, vertelde
«eels j^Personeel de meeste perso-

himu de mogelijke sluiting
het NfVo dnJf dinsdagavond via
«lei, b"J°umaal moeten verne-

«ieer,ydA"fractie in de Geleense ge-
«en '-eraad is dadelijk op de plan-
«rief "gesprongen. In een brand-
len daan, Ben W stellen de socialis-
«aal 1 sluitmg van het Geleense fi-
Henp Regelrechte ramp" zou be-
gevojg Benalve dat dit nadelige
*°U heli Voor de werkgelegenheid
«let h 7ben' z°u volgens de PvdA
belan 'el.verdwijnen van V&D een
1, Publiekstrekker uit het
tir h t verdwijnen. Burgemeester
"Wn mnk van Geleen deelt de
StsterrS Van de pvdA. Maar hij heeftvan vTr,gen van de hoofddirectie
*roe P(Bt vernomen dat er op znduid|lj.Pas eind dit Jaar, begin 1991
de keu j-ld te verwachten is over
"Jen. e die gemaakt moeten wor-

gen 'J3l^ ls bet nieuws ook ingesla-
bedrüflieen b°m. Plaatsvervangend
"Jat e*!^leiderB. Bouten zei gisteren
*aak hi»fn mineur-stemming in zijn
lr -log?' HJJ verklaarde echter dat
beleen " keuze tussen Sittard ofhankeiVu gemaakt. „Die keuze is af-miJ 5

t
Van nadere studies, zoalsW. Orfw d

nderzoek," aldus Bou-. K bouten wist niet wanneer

J. op zijn beurt hoorde vrijspraak
eisen voor hem verweten gebruik
van een valse huurovereenkomst,
maar werd daarentegen wel schul-
dig bevonden aan oplichting door-
dat hij met een leugenachtig verhaal
bij een vervoersbedrijf in Sittard
grote partijen uit Hamburg inge-
voerd vlees zou hebben wegge-
haald. Zelf had hij tevoren gefin-
geerde bestellingen op de telex ge-
zet, zo verweet hem de officier.

meiijk dat zij door dè buitenwacht
ook op de hongerstaking zouden
worden aangekeken. Ook was het
van belang dat de verstoorde ver-
houding tussen het personeel en de
Roemenen weer hersteld werd om
geen onwerkbare situatie te krij-
gen", aldus Havenith in een toelich-
ting.

Ghertan vond dat de actie toch re-
sultaat had gehad ook al zou ze zich
in de toekomst wel een paar maal
bedenken alvorens weer een hon-
gerstaking te beginnen. De woord-
voerster verklaarde dat het niet de
bedoeling was geweestvan de Roe-
menen om onrust te zaaien in het
centrum.

Woordvoerster Maria Ghertan ver-
klaarde namens de Roemenen dat
zij besloten hebben een punt achter
de actie te zetten nu Havenith in een
'menselijk verlopen gesprek' ver-

Bij het bemiddelingsgesprek waren
behalve negen Roemenen ook di-
recteur Bert Havenith van het op-
vangcentrum, een maatschappelijk
werker, een arts van het Centrum
Gezondheidszorg Vluchtelingen en
een lid van de vreemdelingenpolitie
aanwezig.

Na dat onderhoud werd door de di-
rectie nog een bijeenkomst voor het
personeel gehouden. Dat kreeg te
horen dat ze ondanks de door de ac-
tie ontstane onrust weer normaal
hun werk moesten hervatten. Voorts is de Roemenen nogmaals

een gesprek met een arts van het
centrum toegezegd om over hun
medische klachten te praten. Over
dewoning waar de actie uiteindelijk
om begonnen was, heeft Havenith
gezegd dat zodra zij in aanmerking
zouden komen voor een woning, ge-
tracht zal worden de groep in één
pand onder te brengen.
Volgens Havenith is er geen sprake
van dat door de leiding onder druk
van de hongerstaking toezeggingen
zijn gedaan. „De toezeggingen be-
vinden zich allemaal binnen de gel-
dende richtlijnen en procedures.
Met het gesprek hopen we de Roe-
menen duidelijk hebben gemaakt
welke de gangbare procedures en
regels voor asielzoekers zijn", aldus
Havenith. Hij kon zich wel voorstel-
len dat de Roemenen uit angst en
onzekerheid over hun situatie zijn
gekomen tot de hongerstaking.

„Ik heb zelf wel twintig telefoontjes
is gehad van burgers die zich groen
en geel ergerden aan de actie. Ook
zijn er een vijftal boze brieven bin-
nengekomen. We moesten boven-
dien een escalatie tussen voor- en
tegenstanders van de hongersta-
king in het centrum voorkomen.

Niettemin werd maandag door de
directie besloten tot een bemidde-
lingspoging die een eind moest ma-
ken aan de actie. Voor de directie
was de maat vol, omdat de actie
leidde tot onrust onder personeel,
andere asielzoekers en mensen van
buiten het centrum.

Kwaad

Het betreffende voorbereidingsbe-
sluit treedt in werking op 1 januari
1990 en ligt met bijbehorende over-
zichtstekening vanaf 19 januari 1990
voor eenieder ter inzage op kamer
2.09 van het Stadskantoor, Nieuwe
Markt 55 te Echt.
Echt, 18 januari 1990

De burgemeester voornoemd,
mr. L.H.F.M. Janssen

GEMEENTE ECHT
VOORBEREIDINGSBESLUIT

De burgemeester van de gemeente
Echt maakt ingevolge artikel 22 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend, dat deRaad der gemeente
in zijn openbare vergadering van 21
december 1989 besloten heeft te
verklaren, dat een partiële herzie-
ning wordt voorbereid van het be-
stemmingsplan „Echt-U", voor wat
betreft ,het perceel kadastraal be-
kend als sektieK nummer 363 gele-
gen aan de Nieuwe Markt, een en
ander ten behoeve van het oprich-
ten van een winkel met boyenwo-
ning.

officiële mededeling

eSTRICHT - Tijdens de
Vja , aaJ> Gezondheidszorg
VriJda wordt morgen,
v^n u, een vergelijking gege-
Care ;^en Primary Health
verlG^ ü) en Vrouwenhulp-rienmg (VHV).

E>rsAnltlduzijJn er inleidingen vanaan de vtt *ardon' medisch biologe
§elkes

v u Amsterdam, Dr. Elly En-
K°°r 'd* r£? aam biJ bet Instituut
°rs. Npl „,,, oPen en sociologe
's jjj®1 WiHekens.

n
gs zi^n er workshops en

V°or d„er aanbevelingen gedaan
o°rdt a

Jaren negentig. De dagSteunn,, georganiseerd door het
ner^S!Vnc ondiaal Vrouwen-
bond hl .7' door Vrouwenstudies
?n Vljßn^etenschappen RUL
.°0 tot irLen duurt vriJdag van
ri,rn «L 6-?° uur in het City Cen-

7^ CaPUcijnenstraat in
lm u Deelname kost tien gul-"uchtingen: ® 045-713132

Studiedagover
gezondheid in

Maastricht

De andere asielzoekers vreesden na-
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Gemakkelijk, diskreet en snel!
Wij garanderen strikte geheimhouding
Bedrag 96x 72x 60x 42x

3.000,- -" - 71,- 92,-
-6.000- - 120,- 136,- 179,-

-12.000- 195,- 234,- 266,- 351,-
-18.000- 292,- 351,- 400,- 526,-
-24.000- 389,- 468,- 533,- 702,-
-36.000- 584,- 703,- 800,- 1053,-
-50.000- 781,- 976,- 1111,- 1463,-
-enz.
Elk bedrag tot ’.100.000,- en andere looptijd mogelijk.
Looptijd 96 mnd. geldt bij duurzame aanschaf. Bij
overlijden meestal kwijtschelding.

(ADVERTENTIE)

GELD NODIG?
Binnen één dag beschikbaar

Krediel- pjnnd aftien» ihecr.
bedr»o mcl.ram» net im loort.

5.000,- 100,- 13,8% 72
11.000,- 220,- 13,1% 71
20.000,- 400,- 12,8% 71
30.000,- 600,- 12,8% 71
5.0.000,- 1000,- 12,6% 70

HUISBEZITTERS
EXTRA LAGE LASTEN

zonder taxatie-kosten
KREDIET- LOOPTIJD IN
BEDRAG MAANDEN

1e hyp. 2e en 3e h ypoth.
360 x 240 x 180x 120 x

10.000,- 73,- 112,- 122,- 145,-
-15.000- 110,- 168,- 183,- 218,-
-25.000- 183,- 281,- 305,- 363,-
-40.000- 293,- 450,- 489,- 582,-
-75.000- 550,- 844,- 917,- 1091,-
-■u.
Eff. jaarrente 1e hyp. vanaf 7,9%. 2e en 3e hyp, en pen),
leningen vanaf 11,39%. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling
van aflossen mogelijk. Vraag INFO. '

Bij een van de daders thuis werd de kluis opengebroken
en ongeveer 6.000 gulden eruit gehaald. Hierna werd de
brandkast opgevuld met belastend materiaalvan eerdere
inbraken, zoals lege portefeuilles.

Inbrekersbende
aangehouden na
gesjouw met kluis

Vervolgens werd de kluis weer op de fiets» geladen en
stapvoets vervoerd naar de vijver in de buurt. Onderweg
viel het zware object van de fiets. Een getuige die dat
hoorde en zag, maakte daarvan melding bij de politie, na-
dat hij vernomen had dat er in de buurt was ingebroken.

MAASTRICHT - De gemeentepolitie van Maastricht
ho h

zes J°ngens in de leeftijd van 17, 18"en 19 jaaraange-
uden, die ervan worden verdachteen serie inbraken enetstallen op hun kerfstok te hebben. Ook twee perso-

den de Zicll aan neunë hebben schuldig gemaakt, wem-n in de kraag gegrepen. De aanhoudingen kondenpaats hebben doordat er in de avond van donderdag 11
cjenuari °P onhandigewijze met een gestolen kluisje door, wijk Oostermaas werd gesjouwd. De inbrekers had-
vfiu bedoenng het geval in devijver bij de nabije sport-eden te dumpen.

Zo lekte dinsdag een notitie
van de directie uit. Het bedrijf denkt aan sluiting van ondermeer de
vestigingen in Brunssum, Kerkrade en Geleen of Sittard.

Er zijn de nodige kantteke-
ningen te plaatsen bij het
concernbeleid van V&D van
de laatste jaren. Dat beleid
wekt minstens de indruk niet
zorgvuldig om te gaan met
de belangen van de werk-
nemers. Ook met de open-
heid naar het eigen perso-
neel lijkt het droevig gesteld.

Beleid

Donderdag 18 januari 1990 921

Het is niet de eerste keer dat er onrust ontstaat over herstructure-
ringsplannen van V&D. In juni 1988 meldde het warenhuisconcern
ook al een ingrijpende reorganisatie, die later onder druk van de
vakbonden werd teruggedraaid.

In november '89 sprak directeur Kessels voor zijn beurt, zo heette
dat in een verklaring, toen hij had aangekondigd dat acht vestigin-
gen in ons land zouden worden gesloten. In een televisie-uitzen-
ding, speciaal voor alle V&D-vestigingen, bood hij toen zelfs zijn
excuses aan voor de onrust die was ontstaan onder het personeel.
Uiteindelijk bleek het, na weer diverse ontkenningen, te gaan om
sluiting van een vestiging in Urnuiden en een reorganisatie van de
supermarkten, waaronder ook enkele in Limburg.

provincie[_ Limburgs dagblad



OPENDAG I
zaterdag 20 januari

HAVO-MBO SITTARD
Beukeboomweg 24, Sittard

met o.a.

* info over de nieuwe Havo/MBO-opleiding;

* info over de beroepsgerichte
eindexamenvakken (informatica,
bedrijfseconomie, spelactiviteiten,
omgangskunde, gezondheidskunde én
wiskunde A-B. 30042

ledereen is welkom van 10.00-13.00 uur.

Zijden bloei aan de Heerlense Bongerd
Zijden bloemen en planten zijn duurzaam. Als

decoratie stralen ze stijl en klasse uit, om te schenken
aan iemand die je lief is, of om jezelf te gunnen.

Na hun bloemsierkunstzaak openen Ans en Paul
Douven nu

„Ans Douven Exclusieve Zijden Bloemen en
Planten".

In het nieuwe, gezichtsbepalende hart van het
centrum,

de Heerlense Bongerd 20.

ANS DOUVEN
exclusieve zijden bloemen en planten

Heden, IK januari, zijn we vanaf 10.00 uur geopend
30112 U BENT VAN HARTE WELKOM

Ukunt het moorJen stappen.
Van de 100.000 neushoorns in 1960 zijn er nu nog hooguit
4.000 over. Er zijn er dus reeds 96.000 afgeslacht.

De reden? Sieraden en dubieuze medicijnen. Daar moet
een einde aan komen.

Het Wereld Natuur Fonds probeert daarom alle neus-
hoorns aan een veilig reservaat te helpen. Uw hulp is een
geweldige steun in de strijd tegen het uitroeien van deze
prachtige dieren.

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

Wanneer u minimaal f 27,50 overmaakt, bent u boven-
dien voor een jaar donateur en u ontvangt ons tijdschrift
'Panda. Maar het meestbelangrijke is natuurlijk, datu er op die
manier voor zorgt dat iedere cent op de juiste *ktvoplaats terechtkomt... £? m f<^
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De Ford Escort 1.6 GT. Valt uw keus op de 3-deurs Escort met Klaar voor heel veel sportieve ritten
Koopt u een Ford Escort Europa, dan kunt u de krachtige 1.6 motor met katalysator, dan (waarbij u natuurlijk de toegestane maxi-
rustig zeggen dat u alles heeft wat u zich in kunt u voor weinig geld een flink lijstje mumsnelheid niet uit het oog verliest, ook
deze prijsklasse kunt wensen. met sportieve extras toevoegen aan dè toch al is dat nog zo moeilijk). Net als voor alle

Groen getint glas rondom, twee van al niet geringe specificaties. Fords, geldtvoor deEscort 1.6 GT standaard
binnenuit verstelbare buitenspiegels in de Houdt u vast, daar gaan we: sportieve een 6-jarige garantie tegen doorroesten van
carrosseriekleur, fraaie rode biezen, wis/was- voor- en achterbumpers, meegespoten in binnenuit en een levenslange garantie op
installatie achter, toerenteller, witte wieldek- de kleur van de carrosserie. Speciale zijbe- reparaties. Bovendien kunt ude normale
sels, brede 175/70banden -'t zit er allemaal scherm-strips. Sportstoelen en bekleding in garantie tot maximaal vier jaar uitbreiden
standaard op. Bovendien kunt u kiezen uit sportieve 'Daytona'-stof, sportstuur, speciale met de speciale Ford Garantie Extra. Om
10 uitvoeringen met verschillende diesel- wieldoppen en extra brede 185/60 banden alles - plus nog een beetje meer -te krijgen,
of benzinemotoren, waarvan er twee een om 14 inch stalen wielen. En daar staat hoeftunu alleen'nogmaar bij uw Ford
automatische transmissie hebben. ie dan: de Escort 1.6 GT (v.a. f 25.740,-). Dealer langs te gaan.

ledere Ford is 6 jaar gegarandeerd tegen doorroesten van binnenuit. Over de gunstigeFord Credit financiering, de levenslange garantie op reparaties en Garantie Extra zal de dealer u graag informeren.
Alle genoemde prijzen zijn mcl. B.T.W. maar excl. f 485,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

Autobedrijf
Van Haaren
Heerlen BV

Schandelerboord 25 Heerlerbaan 66
6415 AA Heerlen 6418 CH Heerlen
tel. 045-721152 lel. 045-410155

Auto
KONINGS B.V.

Mgr. Vranckenstraat 20

SITTARD
Telefoon 04490-16046

Automobielbedrijf
JOS BOGMAN B.V.

Wethouder Sangersstraat 7
BEEK

Telefoon 04490-75353

VADAH
AUTOCENTER

Sittard B.V.
Rijksweg-Zuid 90-100

SITTARD
Telefoon 04490-15200

Automobielbedrijf
JOS BOGMAN B.V.

Hamstraat 70
KERKRADE

Telefoon 045-423030

A
CHARLES

FEIJTS B.V.
Beatrixhaven

MAASTRICHT
Korvetweg 20-22

Telefoon 043-632555^^^^'
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HEERLEN
boyal: The Abyss, dag. 18 en 20.30 uur,
da.. ?k 1530 uun R'voli: Fletch lives,
xim ou en 21 uur- do ook 15 uur- Ma"

'"■ Uhostbusters 2, dag. 16.30 18.45 en
futn o ook 1430 uur- H5: Back tü the■jWie 2, dag. 14.30 18.45 en 21.30 uur.
het t° 6n Tnea en de ontmaskering vanl tenenkaasimperium, dag. 14.15 19en
bn» n ",r- Blackßain. dag- 14 18.30en 21
uu 'wt tl Viklng- daë- 14 18-30 en 21
siPr J d Tmnë. dag. 18.30 uur. De Kas-
uur g- 21 uur- oliver en Co- daÊ- 14

exposities

MAASTRICHT
Thl k Rain ' do 21 uur- Theo en
kaa en de ontmaskering van het tenen-
dgg lmPerium, do 21 uur. The Abyss,
dae 9n ,uur' nes and videotapes,
tho'f uur- Cinema-Palace: Back to
Avn iUre 2' da§- 18-30 en 21-15 uur. De
dae i»n' dag' 2115 uur- De Kassière'
dirTs h ° uur' Lum'è'"e: Secret wed-
schp në' *"" uur- Abschied vom fal-
-I Wn ra,adies, dag. 21 'uur. Mystery'ram, dag. 22 uur.
SITTARD
UUrUTh BaCk to the future 2- da8 2030
van i en Thea en de ontmaskering
üUr tenenkaasimperium, do 20.30

Wethouder Jos Zuidgeest pre-

HEERLEN - De gemeente Heer-
len heeft nieuwe informatiemap-
pen geïntroduceerd, speciaal be-
doeld voor mensen die van een
minimum-inkomen

(
moeten

rondkomen. Er is foldermate-
riaal gemaakt met 'tips voor mi-
nima', onder meer over sociale
uitkeringen, wonen, scholing en
onderwijs, belastingen, studie-
kosten en schulden. Tevens is
een klapper samengesteld met
informatie voor instellingen die
werken met ofvoor de minima.

Van onze verslaggever

Brigitte Hollands van 'Open
Deur' in Treebeek-Brunssum,
die zon minima-groep begeleidt,
zei dat de folders als een positief
gebaar moet worden gezien,
maar dat de organisaties hopen
dat het hier niet bij blijft. „Het
uitgeven van de folders is eigen-
lijk een erkenning van het feit
dat minima structureel niet meer

senteerde gisteren het nieuwe
materiaal aan vertegenwoordi-
gers van de belangengroeperin-
gen 'Vrouwen in de bijstand',
'Omega', WAO/AAW Belangen-
vereniging en WAO/AAW Vrou-
wengroep. De mappen met de folders liggen

bij bibliotheken, gemeenschaps-
huizen, maar ook bij de sociale
dienstvan de gemeente en bij de
dienst Welzijn. Inlichtingen over
ditvoorlichtingsmateriaal van de
gemeente zijn te krijgen bij de
coördinator minimabeleid (Put-
graaf 3, Heerlen S 045-764516),
die van maandag tot en met don-
derdag van 9 tot 12 uur bereik-
baar is.

Diamanten SjengJanssen kan geen dag zonder duiven

'Wie vóór mij klokt
heeft altijd prijs'

Jubilarissen

" Sjeng Janssen(78) met een duifwaarvan hij dit jaarveel verwacht.
Foto: CHRISTA HALBESMA

den voor een Barcelona-winnaar
zullen ongetwijfeld de halve ton
benaderen. Dikwijls kreeg ik bij
aankomst in het clublokaal te ho-
ren 'kom eens met andere dui-
ven. Met andere woorden: laat
die goede duiven thuis en geef
ons ook een kans. Maar de tijden
veranderen snel. Zeker in de dui-
vensport. Zó heb je supervlie-
gers, zó zitje met een hok zonder
uitschieters."

LANDGRAAF - Een derde
van de Landgraafse vereni-
gingen kampt met problemen
van blijvende aard. Dat blijkt
uit een knelpuntenonderzoek
onder plaatselijke vereni-
gingen van de stichting Sport
Jeugd en Cultuur. De resulta-
ten zijn inmiddels aangeboden
aan het college. Over het alge-
meen wordt de betrokkenheid
van de leden als grootste pro-
bleem ervaren. En dat geldt
dan met name voor de sport-
verenigingen. Zestig procent
van de 132 Landgraafse ver-
enigingen heeft meegewerkt
aan het onderzoek.

Van onze verslaggever

NUTH - Hij is hard op weg naar
de tachtig. Maar ondanks dieres-
pectabele leeftijd is Sjeng Jans-
sen er heilig van overtuigd dat hij
met zijn duiven nog eenmaal zal
doorbreken tot de regionale top
der melkers. Hij is als het ware
niet van het duivenhok aan de
Dwarsstraat 7 in Nuth weg te
slaan. „Een dag zonder vroege
vogels, is een dag niet geleefd", is
al zestig jaar het motto van
'Sjeng uit de Gats'.

Van onze verslaggever

" Het gouden paarHölsgens-Ramaekers.
Foto: CHRISTA HALBESMA Aanleiding voor het onderzoek wa-

ren signalen uit het vereningingsle-
ven dat men hieren daarproblemen
had met een aantal zaken. "

Huldiging
In café Tervoorst, Voorster-
straat 55 te Nuth, wordt za-
terdag het 60-jarig bestaan
gevierd van de postduiven-
vereniging De Duif. De re-
ceptie vindt plaats van 18.30
tot 20.30 uur. De vereniging
en het overkoepelend or-
gaan Phoenix huldigen de
volgende jubilarissen: Sjeng
Janssen, 60 jaar liefhebber;
Jack Weerts, Wim Coenen,
Wiel Curfs, Jan van Hork en
Jo Muitjens 40 jaar liefheb-
ber. Na de receptie is er een
feestavond.Uit het onderzoek blijkt dat de

sportclubs met name te kampen
hebben met de betrokkenheid van
de leden en de accommodaties. Bij
de jeugdverenigingenblijkt er voor-
al gebrek te zijn aan leiding, terwijl
de culturele verenigingen sterk ver-
grijzen.

Dikwijls zat het hem tegen. Als
de hoog gespannen verwachtin-
gen uitbleven en er uiteindelijk
niet meer inzat dan een 'platte
prijs. Maar Sjeng Janssen be-
haalde ook grote successen. Met
name in de jaren zeventig. Toen
speelde ' hij samen met Wiel
Schoffelen zaliger.

" In Klimmen wordt vrijdag de
gouden bruiloft gevierd van
Leon en Anna Hölsgens-Ramae-
kers. Het gouden paar woontaan
de Tiendstraat 22. De dankmis
wordt om 15.00 uur opgrdragen
in de St. Remigiuskerk. De re-
ceptie vindt van 17.30 tot 18.30
uur plaats in gemeenschapshuis
Op Dr Plats, Houtstraat 25 in
Khmmen.

Gouden paar

per persoon

Verder valt op dat de contributies
bij sportverenigingen twee keer zo
hoog zijn als bij culturele vereni-
gingen.

Fusie

O.verigens bestaat het verenigings-
leven in Landgraaf maar voor een
kwart uit vrouwen.

„Het mooiste van deze sport is en
blijft het moment waarop je een
duifop het dak ziet vallen. Want
daarvoor laat ik een duif mee-
doen aan een wedstrijd. Het zien
van je oogappel. De spanning
ontlaadt zich tenslotte in het lo-
kaal als alle klokken worden
opengemaakt en de uitslag
wordt doorgegeven." Ondanks
het feit dat hij slecht kan zien,
weet Sjeng Janssen van geen op-
houden. „Het verhaal dat ik op
mijn tachtigste verjaardag alle
duiven van de hand zou doen, is
een fabeltje. Duivenmaat Co
Geurts helpt geregeld met het in-
korven en zolang ik nog maar
een tikkeltje kan zien, houd ik
duiven. Van opgeven of stoppen
wil ik niets weten."

Eerst een hok samen met pa in
Geleen, daarna in Schinnen en
vanaf 1937 in Nuth. Een liefheb-
berij diealles in zich heeft. Sport,
spel, spanning, vreugde, eer-
zucht, dierenliefde, maar ook
verdriet, teleurstelling, jaloezie
en onbegrip.

Woorden uit de mond van een
duivenliefhebber die in juni 79
jaar wordt. Maar nog vol ambi-
ties, getuige zijn kreet: 'Wie vóór
Sjeng klokt, heeft altijd prijs.

Volop geheimen. Maar ook kwa-
lijke praktijken. Duivenmelkers
die knoeien met hun klok, waar-
door wel eens ongeloofwaardige
vliegtijden worden geregis-
treerd. Helaas ontbreekt in de
meeste fraudegevallen het be-
wijsmateriaal. Onlangs werd een
'knoeier' nog geschorst voor tien
jaar. „Die mysterieuze gevallen
doen de duivensport geen goed.
Maar wat men ook probeert, het
is nog niemand gelukt om het
spel waterdicht te krijgen. Niet
alleen op het gebied van fraude,
maar ook met doping. Want in de
medische wereld zijn ook prepa-
raten verkrijgbaar die (tijdelijk)
wonderen verrichten bij duiven.
Jammer, want de sport is toch zo
mooi. Ik verlang nu al naar de
eerste zondag in april, dan is de
eerste vlucht. Dan zie je de resul-
taten van de kweek. Ik vind het
komend voorjaar extra span-
nend. Want ik heb duiven op het
hok zitten met grote klasse..."Vier van de acht voetbalclubs in

Landgraaf die een vragenlijst invul-
den lieten weten vóór een fusie te
zijn. Vandaar ook dat de onderzoe-
kers aanbevelen de mogelijkheden,
wensen en motieven omtrent fusies
binnen de voetbalsport nader te on-
derzoeken.

„Een prachtige tijd. Belangrijke
vluchten'van Barcelona en Dax
gewonnen. In die periode ver-
huisden wel eens duiven voor
een leuk prijsje naar Japan. Er
werden toen wel eens giganti-
sche bedragen genoemd. Maar
geen enkele melker noemt de
exacte prijs van een duif die hij
verkoopt. Dat is een van de vele
geheimen in deze sport. Maar de
bedragen die nu worden gebo-

Een van de hoogtepunten van de
festiviteiten vrijdag is de reünie.
Meer dan 1000 oud-(bestuurs)le-
den en leden, tot in Zwitserland
en Amerika toe, zijn aangeschre-
ven en velen hebbenreeds toege-
zegd te komen.

Horecaschool
(MHS/MTROO) viert dit jaar
twee keer feest. Allereerst wordt
vrijdag in de Heerlense stads-
schouwburg en in het schoolge-
bouw zelf het feit herdacht dat
deze studentenvereniging vijf-
tien jaar bestaat. lets later dit
jaar, half mei, doet 'Ganymedes'
het nog eens dunnetjes over. Dan
geeft deze actieve studentenver-
eniging een feestelijk tintje aan
het tiende landelijk bekende
sportweekend dat dan weer op
Heerlens grondgebied wordt ge-
houden. „Dit jaar doen er zelfs
deelnemers uit het buitenland
mee ", aldus Ganymedesvoorzit-
ter Edwin Hanssen, die samen
met zijn bestuursleden al maan-
den in touw is om dit jubileum-
feest tot een succes te maken.

deibare

" Postduivenvereniging De
Luchtbode in Klimmen viert za-
terdag het 80-jarig bestaansfeest.In verenigingslokaal Keulen
wordt van 19.00 tot 20.30 uur de
receptie gehouden. Tevens wor-
den de jubilarissen gehuldigd.
Giel Muijtjes en Louis Smeets
zijn 40 jaar liefhebber. De zilve-
ren jubilarissen zijn Ger Erkens,
Leo Dols, Piet Geurts, Hub
Hanssen en Wiel Lemmens. Basisscholen

in actie voor
Ethiopië

GELEEN
9 wr*al Ziekenfonds, Elisabethstraat
18/ jvan Frank van Helfteren. T/m

' °Pen tijdens kantooruren.
SITTARD
Le^ er' Steenweg 86. Werk van Hans
UUr men- T/m 3/2, open do t/m za 12-17
Gra'fj T1tzraedthuis. Rosmolenstraat 2.
20/i, k̂ van diverse kunstenaars. Van
en , , 17/2-°Pen di t/m vr 10-17uur, za
Stel 4"17 uur Galerie Michel Knops,
Viel We§ 44. Schilderijen van Henk
17 Uu'Jzer- T/m 25/2,open wo t/m zo 14-

LIMBRICHT
U F?,Ures Volkskundig Centrum, Allee
Kerft muziek in Limburg. T/m 31/1.
T/ m uit verzameling Van Oss.
20 i 4 J'1' °Pen di t/m vr 13-17 uur, za en
1 vu, uur Galerie Voorburght, Allee,erk van Ria Jussen. T/m 31/1.

VAALS

Mm ' Kerkberg 2. Werk van Iz
13 1.7 ■ T/m 11/2, open wo, do, za en zo"uur, vr 13-20 uur.

MAASTRICHT
vial
Ppr*rie Signature, Kapoenstraat 24.
lenHnanente expositie van steeds wisse-
uUr obJeften. Open wo t/m vr 13-18
Wh?* 13"17uur Galerie Wanda Reiff,
Pers n aat 43 Drawings van o.a. Co-
T/n,' D°koupil, Parmiggiani, Raveel.
"efant ' open d' t/m za 13"18 uur Bon"
typ./1 ten,»useum, Dominikanerplein 5.
Wei.u Van Robert Mangold. T/m 28/1.
28/ i Van Théodore Schaepkens. Van
Serr , 6/5- Tekeningen van Richard
10.J7 18/2 t/m 27/5- °pen di Vm vr

Kon 'Uur. za en zo 11-17 uur. Kamer van
Sev nde|. Het Bat 2- werk van Henk
l°oru aS T/m 12/3, open l»dens kan"
8o s"?"" Galerie Fah, Brusselsestraat
Ata* C£uder'Jen en objecten van Nuray
Galt " m 9/2' °Pen vr t/m zo 13-17 uur.
van H Artisart. Grote Gracht 43. Werk
buro^rns Engelman en Teun Roosen-
"ür r i 3/2- °pen di t/m za 1330-17.30

alei"ie La Dependance, OL Vrou-
'en wm 24- Zeefdrukken van Jos Cae-
T/n, , °ul Maters en Henk van Vessem.
koon ' open wo t/m zo l 2"17-30 uur en
'aasstaV°nd- Galerie Henn, St. Nico-
W 0■ 26c- Werk van Tonn Prins. Open
straaf za 16"20 uur. Simera, Bogaarden-
Arm.; 4°t>- Werk van Huub de Koning.
3/2 and Stijnen enRené Reynders. T/m
S chl

,Pc.n di t/m za 13.30-18 uur. Galerie
64 rtn & van Noorden,Rechtstraat
t/m ~Jockexpositie. T/m 18/2, open do
h 0f 14-18 uur. Generaalshuis, Vrijt-
au, B

ontmoetingen met Limburgse
k eri Urs- T/m 4/2. Schilderijen en plastic-
Van iV,an J°pie en Teun Roosenburg.o^'J/2 t/m 4/3. "
stra fl^ Anny van den Besselaar, Tafel-
-6/2* 1" 6a. Werk van Guy Cleuren. T/m
U Ur °Pen do 13-17 uur, vr t/m zo 11-17

HEERLEN
s^mburgse Volkssterrenwacht,
31/io olweg 95- Ruimte Zlen- T/m
af im P reis door het zonnestelsel. Van-
en ,7' Pen di Vm vr en zo 13-17 uur, di
Raariv, Ook 19.30-22 uur. Stadsgalerij,
'ie v-, isple'n 19- De zondeval, installa-
t/m vr",, dwin Janssen.T/m 4/2, open di
'erhnf Vl7 uur'za en zo 14-17 uur. Wel-
Maa„-. Wek van schildersclub CCV
za ,1 leht- T/m 31/1, open dag. 9-21 uur,
str;j" *? 13-19 uur- Galerie de Nor, Geer-
Tm2n ? ExDoS'tie van ToineDekkers.
Van y' {" Expositie van Werner Kisseler.
za . '1 "m 18/2,open tijdens café-urenAki . vanaf 17 uur. Galerie Signe,
con f/aat 82a. Werk van Francis Ba-
Eikei, n 19/1 t/m 4/3- Werk van Henk
"z0 ]4aar- Va" 20/1 t/m 11/2,open wo t/m
vanT uur- Stadsschouwburg. Werk
vr in ,?n B°ers. T/m 28/1, open ma t/m
dyla» uur Galerie Sart, J.F. Kenne-
T/m 2fi/i Werk van Rosie van Uden-ui"en üpen ma t/m vr Uidens school-
Th
eXDamenmuseum- De liJd gefixeerd,
Van le van foto's "'t de 19de eeuw.an 'M/I fm 18/3.

HOENSBROEK
Werw erie 68> kasteel Hoensbroek.
QDen Van Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
en £"?.? t/m vr 1012 en 13.30-17 uur, zaj^o13.30-!? uur.
VerL Dai>k. Fototentoonstelling, Jeanet
9.00 l(fnen' T/m 15/3- °Pen ma Vm VI""10.00 uur.Ui .
LANDGRAAF

Horecastudenten
vieren dit jaar
tweemaal feest

" De studentenvereniging 'Ga-
nymedes' van de Heerlense Mid-

Na een gezamenlijke koffietafel,
rondleidingen, videofilms, caba-
ret en toespraken door directie
start rond 21.00 uur het galabal.
De 'Diamonds Eightband' uit
Maastricht en de eigen school-
band 'Juice Cats' zorgen afwisse-
lend voor muziek. Omdat de stu-
denten de beschikking hebben
over de hele schouwburg, zijn er
her en der barretjes ingericht
waar onderandere ook discomu-
ziek te beluisteren is.

LANDGRAAF - De leerlingen en
leerkrachten van de Landgraafse
basisscholen houden komende za-
terdag een grote actie voor de hon-
gerende bevolking van het Afri-
kaanse land Ethiopië. Op 6 januari
kon een geplandeactie voor Roeme-
nië niet doorgaan omdat aan de gro-
te behoefte aan voedsel en kleding
grotendeels voldaan was en de dis-
tributie van goederen in dat land
een probleem bleek.

1

(ADVERTENTIE)

L&sv
LIMBURGS DAGBLAD

De televisiekrant van uw
eigenLimburgs Dagblad!
Voor Limburgse ondernemers, diereklame-boodschappen op
LD-TV willen uitzenden, hebben wij een uitvoerige brochure
met een tarief-lijst klaar liggen.
Belt u ons even?

Heerlen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+ t

LD-TV. Telefoon: 045-739300.

KERKRADE - Het Drukkerscollec-
tief, een activiteit van de stichting
SCEW afdeling Mens en Werk,
zoekt vrijwilligers. ledereen die in-
teresse heeft in zeefdruk- en offset-
technieken kan hier terecht. Voor-
kennis is niet vereist. Aan de hand
van het werken aan opdrachten
voor niet-commerciële organisaties
worden de technieken stapsgewijs
geleerd.

Drukkerscollectief
wil vrijwilligers

De onderzoekers spreken de hoop
uit dat de adviesorganen in de ge-
meente, de sportraad, de culturele
raad en de jeugdraad die het afgelo-
pen jaar nieuw leven zijn ingebla-
zen, met deresultaten uit de voeten
kunnen. „De onderzoeksresultaten
vormen voor die adviesraden een
prima uitgangspuntwaarop het toe-
komstige beleid mede gestoeld kan
worden. Ook is er voldoende aanlei-
ding om een aantal probleemvelden
aan te pakken", schrijft de stichting
Sport Jeugd en Cultuur.

Rond Kerstmis kreeg Stef Pelzer
van de Bernadetteschool het idee
om een actie te beginnen voor Roe-
menië. Hij verwachtte steun van de
gemeenteraad omdat even eerder
de nota vredes- en veiligheidsbeleid
was overgenomen door deraad. De
meeste van de 19 basisscholen in
Landgraaf toonden zich enthou-
siast. Enkele dagen voor een en an-
der zijn beslag zoukrijgen, moest de
actie worden afgeblazen.

Het Drukkerscollectief aan de Drie-
vogelstraat 87 in Kerkrade is op
donderdag en vrijdag geopend van
10.00 tot 16.00 uur. Wie belangstel-
ling heeft kan elke ochtend terecht
bij Mens en Werk: @ 045 - 411539.

Zaterdag tussen 10.30 en 14.00 uur
gaan de Landgraafse kinderen langs
de deuren met de collectebus.

Heerlen Schinskoel wordt zondag de film
'Bronson Kinjite' vertoond. De en-
tree is een gulden.

Kerkrade

Wafermolen- Van Clermontplein 11.
v °nd aarc*e bewaarde, archeologische
"tiek en' Permanente expositie. Kera-
"Trip, van Joop Crompvoets, Frankotta!'nissenen Peter van Veen. T/m 21/1,y^ja, zo H-17 uur.

Regioredactie
°ostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
'S 045-739881

Kfntoor Heerlen,* 045-739284

"Hollman,® 045-422345
"ans Rooijakkers,* 045-714876J^ans Toonen, chef
«045-443316s|chard Willems,
|®04406-15890kantoor Kerkrade,s 045-455506
£>os Philippens,® 04455-2161

" Tijdens de video-middag in de

" SJOB gaat morgen zwemmen in
In de Bende in Nieuwenhagen. Men
vertrekt om 18.30 uur bij het Ont-
moetingscentrum. Deelname kost
voor leden ’ 5,- en voor niet-léden

’ 7,50.
" In het Hubertushuis wordt zater-
dag van 11.00 tot 17.00 uur een vlooi-
enmarkt gehouden.

Schinveld

" Wie zondag met de harmonie
mee wil naar het concours in Poel-
dijk, kan zich vandaag nog aanmel-
den bij het bestuur. De kosten be-
dragen ’ 34,-.

" De Vrouwen Initiatief Groep be-
gint vandaag met een vrouwen
praatgroep voor overdag. De groep
komt iedere donderdag, behalve in
de schoolvakanties, van 9.15 tot
11.45 uur bijeen in het gebouw aan
de Koningstraat 71. De kosten zijn
’2,50 per keer. Voor informatie: me-
vrouw A. Jansen, S 224179 of me-
vrouw T. Sillen, S 252955.

Bingelrade
In jeugd- en jongerencentrum 't

Mallegat aan de Limburgiastraat
gaat vandaag van 19.00 tot 20.30 uur
een tienerclubvan start voor leerlin-
gen van de de eerste twee klassen
van het voortgezet onderwijs. De
eerste avonden is er geen entree;
daarna wordt het 75 cent per keer.

Theater, Kerkberg 4 te Waubach,
ziet er voor komend weekeinde als
volgt uit: vrijdag 20.00 uur: opvoe-
ring thriller 'Valstrik voor een man
alleen' door toneelgezelschap On-
derling Kunstgenot Blerick. Entree
’7,50. Zaterdag 14.00 uur: kinder-
voorstelling Theater Speelgoed
Amersfoort met 'Tranen knallen uit
mijn kop. Reserveren noodzakelijk.
Zondag 11.00 uur koffieconcert
door pianiste Marianne Soeterbroek
en Remy Beckers, alt-saxofoon. En-
tree ’5,-.

" Het St. Sebastianus Schutters-
broederschap 1617 houdt zondag
het patroonsfeest. Om 10.00 uur
wordt de mis opgedragen. Na de
mis en de koffietafel gaat men in op-
tocht naat de woning van schutters-
koning Wil Buck, waar het konings-
diner gegeven wordt. Tijdens het di-
ner wordt dr A. Lemmens als erelid
geïnstalleerd.

" Bij de afdeling Mens en Werk van
SCEW loopt al enkele weken een te-
ken- en schildercursus. Er kunnen
weer nieuwe deelnemers geplaatst
worden. De lessen worden op don-
derdagmorgenvan 9.30 tot 11.30 uur
gehouden in het gebouw van Mens
en Werk, Drievogelstraat 87. Voor
informatie kan men tijdens werkda-

gen van 9.00 tot 13.00 uur contactopnemen met Els Ramekers,
S 411539.

" Het IVN maakt zaterdag een win-
ter-excursie van twee uur in de
Groene Long. Deelnemers moeten
een verrekijker meenemen. Men
vertrekt om 10.00 uur vanaf de par-
keerplaats van kasteel Ehrenstein.

Landgraaf

" Het programma van het Grand

klein jovrnaal
oostelijke mijnstreek redoctie: 739282

Brunssum
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" Het jubilerende Ganymedes-bestuur met in het midden
op de voorste rij voorzitter Edwin Hanssen.

Veel Landgraafse
clubs in de knel

Onderzoek brengt tal van problemen aan het licht

bioscopen kunnen rondkomen van de uit-
kering die hen van staatswege
wordt verstrekt. Wij weten dat
verbetering van dit inkomen niet
binnen de bevoegdheden van de
gemeente ligt, maar dat wil niet
zeggen dat de gemeente niet de
taak heeft om luidkeels, samen
met ons, haar stem te verheffen
ten aanzien van het beleidvan de
landelijke overheid."

Heerlen geeft speciale informatiemappen uit

'Tips voor minima'
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4<s^,
ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG
HELP ONS OP TIJD TE ZIJN! IN
ETHIOPIË HEERST HONGERS-
NOOD. VIER MILJOEN MEN-
SEN WORDEN MET DE DOOD
BEDREIGD. SAMEN KUNNEN
WE ERGER VOORKOMEN.

W
lITSM 20111* GHUEI - «lISI - iilSl) II MM

MM/CIST UI Ilfil - IEKUWSi KW HUIS
sncniK McwuaciK mtr - tui fin

IFJB DES HOIItS - IMCK «KIUII

——"" ' *^l

Wacht

met

Henk

zeggen

als

He- He- He-

Herman

zich

aan u

voorstelt.

Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet.
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zo komt een
gesprek vlotter op
gangen gaan weelkaar
ook 'n beetje beter be-
grijpen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-1531 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
Geef stotteraars

even t/e tijd.

Publilcstie aangeboden door
dit blad, in samenwerking met de.
StKhting_ldeêle _Reclame üflMfc

Bil
Ukunt

het moorden
stoppen.

Opdit 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
steun in de strijd tegen het uitroeien
van deze prachtige dieren

Vergeet daarom vooral niet op
uw bank- 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 jaardonateur en uontvangt ons
tijdschrift 'Panda.

Maar het meest belangrijke is.
dat u er op die manier .o0
voor zorgt dat iedere f(f,f\
cent op de juiste * WKkV.
plaats terechtkomt... WWF

HBO 25 ZEIST. |

Kom Dixons helpen opruimen, daar heeft u voordeel van. En nu helemaal want erzijn kortingen te verdienen tot 25%. **

«Opruimingbij Dixons! I
v^ A wf^S^^^SSj_wß^^^T r\ ! VHS-Ccamcordermetnetvoeding^^^ / m °NY|
W^BivVjMaJ acculader, accu schouder^^É |Sj§| lm 1 ■ I o«H^j (■trWWtTt M!è#^^^ Mf%» J AV-kabel en cassette, I 9°:
■ |^ 6x motorzoom. /

________^ aiiÉ^!y I °

1 585^5,^^11 Fuji DL 160 Philips D 8678 ' "
ril*11!"* ~r>nrfiCD's __>"' I ' Supercompo met digitale radio met 12voorkeuzezenders.

«Mi«*nnetCD-speler.CD-wisselaarvooro *^P,,"\_aS_a«i I Autofocus compactcamera met ingebouwdeflitser en automatische Dubbel cassettedeck met high speed dubbing. 5-bands equalizer en Ü
draaitafel. dubbö tunerj _^^^^Z^*l belichting, drop-in filminleg. Tele- en groothoekobjectief en N afneembare boxen. Werkt op 220Ven batterijen.

I St?r]ï'^l 3"Weg "* 11 V^-W^W^ I ■ f\l

mpufseAF 1
Van299r" 24V" E_j U

SÏÏSpfflSr" C t 381 IQI van499? voor *#^-^#
'"uHiSter

PC*rrMnumm!^^ Philips computersetNMS 9116

i&\ *Kku\ l \

f___m^_\_f m%\ A-W^ÊÉLrÊk H "^ BM 7523 monochroommonitor

B/"" i^^lsj Ir m m ft# /t\ met printsnelheidvan 120 | fPff^'.l'ïffflpiPß

'VHS videoband voor 4 uur Per stuk M^-W_W^ *% _#%#%_#% V°°r I
Vaoi^voo| *oc H?Ti99^ l#vricre-sts 3yyyrLzsËsSl
_. . _¥ -W + / _"/*./ s Van J^HF» voor II _W .^_F A l*- 1 «at-ai k^ .^v f2stuks «^ t m L| \J0/

__________
"^ W *

v\y Canon Aiitn 7_^. 7__^ft/\ orm^L» __>r uto_ioorn Os/o "

I _i^r^_-M_w __■_! _P^^ _L._. I _>j
_<_r ______ *

f Tegen inlevering van deze bon, ] I _H_i_|_R|__B_H_^_| f ______TrSßox The Hits
I bij ontwikkelen en afdrukken van | I f V_fl|jiS__i ' "«!*"«*
j uw volle fotorolletje J I
1 NU een vergroting van 20x30 cm | f J.TSOI Geldig t/m 10 februari .1990 / ""^report JM JM Wtf^^^-^-i^7"' H_P _W __T

i^WiiWBPB jekomt ogen
Alleaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. I U* \^ 1 r^"""»» ■_»_■_ i_ ai

_______ _____
11

___________ ____________
L^evïc0

r
mr mÊÊÊÊ-ÉÊÊ--m-W--W-^-mÊ Cil Ol wil VCKOIt» ï-X^Mde *.045-713826 J

i '————^— 1

iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

UITSLAG A-trekking 3e klasse 86e loterij
*_*ffv4fl Een service vooronze -mb-i-i^----------a-—-■g_S| Neaerande antn DM 1.000.000,-0P10tnr.439122
Jfji T2Neemvoormeer informatie of _—— .—--_£i_3J toezending van de volledige °" SOOOO.- oplotnummers 570423

trekkingslijst kontakt ob met PM «0.000.-535333 848917 ;
DM 25.000,- oplotnummers 372357 576864 651021
DM 10.000.-OP lotnummers047930 072487 084406 120750 128410 144672 221572 267329 355883 459794

481061 564475 589320 697374 717632 805767 834106 854599 923959 998616
DM 5.000,- oplotnummers eindigend op05169 09714 20142 70264
DM 2.500,- oplotnummers eindigend op4949

Afdeling Klantenservice dm i.ooo,-op lotnummers eindigend op727 ~
<__*_r**L lIVIFSjtI ELS DM 576,-op lotnummerseindigend op 17 52 (ondervoorbehoud)

ss-s^j--^- süddeutsche Klassenlotterie
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimm

'■'■■■«''■■■■■■■■■■*■■'

Reageren op
advertenties onder
BRIEFNUMMER.

Stuur uw brief (voldoende
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen en vergeet niet

links onder op de
enveloppe het nummer uit

de advertentie te
vermelden.

I «*fl»»J»««ff»»»*f«ff»«B»l*»«B

SPREEKVAARDIGHEID Geleen di 23/1 20.00 u. Cultureel Centrum Hanenhof, Groenstraat 44!
Heerlen vr 26/1 20.00 u. Motel Heerlen, Ten/vorm 10 (v.d. Valk)
Maastricht ma 22/1 20.00 u. Café Rest. dn Ingel, Vrijthof 13
Roermond ma 22/1 20.00 u. Cult. Centrum de Oranjerie,
Kloosterwandplein 16
Venlo wo 24/1 20.00 u. Paviljoen Venlona, Hogeweg 10
Weert za 27/1 10.00 u. Hptel Jan van der Croon, Driesveldlaan 51

SNELLEZEN Heerlen di 23/1 20.00 u. Motel Heerlen, Terworm 10 (v.d. Valk)
VERKOOPKUNDE Heerlen di 23/1 20.00 u. Motel Heerlen, Terworm 10 (v.d. Valk)
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a"9- Metallfacharbeiter"aschinenschlosser
Schreiner
urK| vorblkillcrie Soziallel-

l^_L!___r,: Til. 0949-241-166916

Epüepsie?
]&tje_x!£_wet
J imtenspgl

Nederland telt ruim
"""000 mensen meteP'|epsie. Is dat ook,D|J u deel van hetleven? Praat mee.

Word lid.

'NFORMATIE:
(°3O) 52.35.78.pOstbus 9587,

GN Utrecht.
NEDERLAND

<H!_I[W_MAATS^^
te'y,,..

BBSSSp^ %mw '"'■'/ J»Ksft> "nHtoo»' J-^^W^l^Wh vxê&y _—_\ _m_%

[ V.m.-f lU»JU M t/m 128 -C^JU I Kindermaten... -t» J«/U | | Alle kindermaten... 19«9U j^^^||j|

(^^Jr^üüü^ Philips midikombinatle _i__^^Hr____________.|^^i___»£a=i=___l met compact disc- _____"__! j^
V wisselaarFCD 585 MB ttB9HB9OE9

en 19 voorkeurzenders. versterker Philips midi compact
van 2x40 W met 5-bands equali- disc-spelerCD 600

stereo- m CaSSCttßdeck, program- 1 1 Programmeren van max. 20 nummers.
7092 meerbareCO-speler,CD-wisselaar j heTvwM2m's^cd*!sDniZdi't'

vcJh' Dubbel cassettedeck geschikt nummers en semi-automatische B^ § versneld hoorbaar. Digitaal gestuurde
Hißhkfro ,casset,es- i ■ . m platenspeler, Met afstandsbedie- II synchronisatie mogelijk voor perfecte
'"aebouwH dubhin9- 1 l_T«W mug en twee luidsprekerboxen _^mmÊÊ'mm^^**-UW_W-W .opnamen op

°°"wde microfoon. _f \»Ï* JH «'t # W W Philips cassettedeck /. F. F«W

IPSSB
if ' 8'" _f "T"Y " ■ _F met CD Record Sync._W^J7

_»r- W VooR:_k>»>»i7 _,«ST- _.

Eenéoed '^pv.„ ■ ■ wdS fe^_r %F W Philips handhaardro^ergfaPstandemcompo fk^M . HP4318
T^B^Chine AW 7798 _■ _-_. _i A Inschakelbaar op 1000 en 500 W. Zeer

fer_2]_J MCglll IIICU __ eu*

I rL.,:.- , I ' DTllllV%_o I <fi^^*%
W/^-*^^. ■■ MmmmmLJmfkw9^% Philips lichtgewicht striikiizer

__J/ . , Beveiligd tegen oververhitting. A/let open
,i-_ ______________rr* —T—rTl handgreep.Knopenrand enf^^1 . fIBSSr ; afgeschuindepunt. MT^lf_P -W n il i*S #*TTï _^__C____tf

' iDe^^are CD-speler. Digitale radio _ I MATCHIII Nt i^l'\ «tJP1 _^***s_____B___v

M_flps_ïat<__%y-il_j_: Philips draa^bgßjkïenren- Philips digitalepè-sonen-
stereo Menrentelevisie Fp«j televisie 14QBj_>>WlÖir weegscl^ hTS32Ï

ÉT^
28PC8.7,/OQB KU| MBt37cm/90 o,donkergBlintB/FSQ' ■ Weegbereik tot 136kg. LED-display.

S-g Met 70 cm/1100 'FSO' Black fine Hißri- Hißri-beeldbuis. 40 Voorkeurzenders. Nauwkeurigheid: afwijking van ten hoog-v-*^ beeldbuis. Menu voor het instellen en 2 W muziekverfnogen. On screen ste 1%. Automatische — - —bedienen. Computer-controlled teletekst «ösp'ay Afneembare tTT^^WÊf nulinstelling en afslag _W*T»T*—f
On screen display. teleskoop-antenne. _t_A* \* fj _R^__**____rMatrix stirround sound. 60Voorkeurzen- *- ** j_~"é( -_--_______■

ran ders. Hifi -stereo versterker met2 x40W |„r\|
rouziekvermogen. _T~TTTTtt __"__»- P*_*
Afstandsbediening f, I I I ■ d__^_^\K — en afneembare _rvf "Wk» tJ t^i 3S _*^j J_r^____

_a luidsprekerboxen. ■_ __> AA Al iO^ (_*^jpfc

j^smidiHiFi.kombinatie H BM ■© PhilipsMatehliijgJgJi^greo
glO *-_-___-_-_________p_if M^orejordeï Philips stille superluxe

k aande uit digitale tuner met 29 voor Philips slimlißO VR 6589/02 draaitOPStofZ_Uer HR 6700
de^k CdJ8, ,dubbel autoreverse cassette- 'HQ VHS-videoreCOrdflr M^^^L^!^A. : Methet unieke Philips reactieve geluiddem-

I ''^vermogen. Jj fr^J Voorprogramme ring van /.T.T«» Synthesizer met /.IfJ^ ' pisteolgreêr ffllJ3S*"1 Me,2x6oW [Ml -f 4 programma'stot i^ l^ ]4W geheugenvoor fvl Ui! CT KuTSK' i/V.T.Wjl^Cmogen. j_Q_t_fc_!7 31 dage-t vooruit. _L_C_i_-_J 48 voorkeurzenders. I_TV»T_7 5 liter _b>_^J-7
I JP U_KK_f ' l_P\/_Phr'Vl PVlllinC I A,wi)kingen in afbeeldingen,

■■ > ■ -fc ■* JLIVWI II Ml ËlIII~*'V_I omschrijvingen en prijzen voorbehouden.

1 -J h_!lK^r!lr^^iß«aiilri'»

BERGMANS jaHfO ssra"l& WIJNEN g/g^ gsai^s1

_____2!__H

Laat een

m ümburgsDagblad piccolo m he. j_________ ■____ ■ _______________ I _____!_____iipiccolos
_A_4Si__i ]All__----------______L_____L___l doen. Be!

045-719966.

\|Met deprijzen van
Piek lach jeiedereen
kamerbreed uit. 0

DESSOEVORA NOVILON BONAPARTE 2*Ü _;„100% Synthetisch tapijt met juterug De mooiste motieven van alle r_ r\mr\r _____r*+^mW:en 7 jaar garantie bij woonkamer-en bekende merken o.a. Krommenie, KULKI i |Jl Sll'l llVltrapgebruik. Leverbaai_m 3 eigen- Peguia, BN. Honderden rollen Dit vorstelijk tapijt nu in 5 kleuren^__Bll3_2______hPlHtijdse kleuren. 400 cm Breed. voorradig in 200. cm, 300 cm, extra voordelig. 100 % Synthetisch,V^B__NMfflNormaal 205,-. Nu voor 400 cm breed. vuilwerend behandeld, juterug. S^W_{ S_Mffi_S3!!P!fc
±_SV," 200 cm Breed vanaf ___

7 Jaar garantie. 400 cm Breed. PJrra3l2ÖMsrW_i Lil_iV,VD NortnaallB9,,Nuvoor KflK^s« JT_S| L^V
MALIA GRATIS LEGGEN ■ S (P***^^
mTfnssë^S — /S^_l_LW__
Normaal 89 Nu voor %_^^^ÊÊÊ^ HONDERDEN

iK * BlS_fflfe_2 _r tot + 10 meter
dONAiAIvIE v_t _f / \ ___ _^?!W__B!W___--'»___l |_f o.a. Louis c. Bonaparte,

y^n? _F fiijrf'T ' —wSmaSKÜili/ISÏ Hr_^^»w __*^>__ Desso, Bergoss, Parade enz., enz.MADE l^napA f J_X M_WmSmW C j mclKORTINGEN "» f
Luxe slaapkamertapijt in 5 zachte *» \ W _E_»pasteltinten o.a. roze, mint en bleu. \_. ' wM B±. <SS—400cm Breed. ' __*"^J x*^.. 4_W „ „ „
Normaal 109,, Nu voor _^ __. T _^rT¥ri J 0 A**___V)CM WIJ STOPPEN MET

/^v 85," LOUIS DE & vX\ onze afdeling

->Tjf\ r^Y— POORTERE *él Êvv Perzische tapijten

W&MI LANDWOOL^ ROMA^ Alle Pem^heC ff 100% Zuiver scheerwollen berber in Ons allermeest verkochte tapijt; r_uc 1 Cl/.nLllC
lA^Tyil 1 de kleuren beige, grijs, donkerbeige Sterk, mooi en voordelig. Geschikt Tanïitpn motg^y I^Jfl fjr ______w en blauwgrijs. Jute rug. 400 cm Breed. voor trappen! Jute of foam rug. 400 Idpijlcll lllcl_JL I Ifll IX _____________Normaal 295,-. Nu voor _____ en 500 cm breed. 5 Jaar garantie. mr/7\V___ __________ __LV^--r^ 17S - Voorradig. _._VC' - Mj7C

\___f____i WS»W _HLry<TTn^ ■*"""*-*' J 400 Breed normaal 109,-. Nu ___ ___
¥-_-» y.-_-¥, T.-,

V Sli^SS_P»^^_ — 89,- KORTING
W >___r*il_r__^Vs___3___[ P\^RN}ri 500 Breed normaal 139,, NuWaB_H3w_\S _Lv- T§_r 110 - en toCilloo7c WAARDEVAST!

i R3_sÖS?!ïï Kaii^ë^^r '

'i^-____9s Dagblad



Toyota is echt hi-tech. Al jaren /CA_>\ Tl^^^l^TA
nummer 1 met solidemulti-

kleppentechniek en dan nu ook

met een nieuw computergestuurd

multipoint injectiesysteem. I

JÉjflj WmÈt i

m_m Dat maakt de nieuwe motor van

~* ■*< de Corolla met 3-wegkatalysator
___K»i________________

BÜPII WÊÊh, ' *mMm tot cc" vaw schoonste in

zijn klasse. Ik vind dat belangrijk.

VMtÈm Maar het gaat nog verder: neem

bijvoorbeeld de 1.3 liter van deze

Wkp j0Corolla XLi. Die levert maar liefst - B

HM;-; Dat kom je meestal alleen bij

■^i : duurdere auto's tegen. Toch is hij I*
even zuinig gebleven.Dankzij de .

-,n ■*~Ts\'i{ii{{til(f*ïii\ïfy W—UUUU—KmmWffiiÏYi?r^~ ri 'nieuwe inipctip VoeQ daar de .^.-^"?-__-_gff^rr %SÊÊ-WÊÊIÈ W_m-mÊÊÈS£&. HATCHBACK 1.3 Xl>iH|p^|H nieuwe iTijcaie. vucg uuui uc ï^—*^j3È' WÊÊ WÈÊÊÈkb.

jÖP**^ .P'^Sèb^ I baarheid aan toe en nog eens de *&!*r ; /JFf ___k

■^ 3-jaarsgarantie, dan weet ik het J^&^^' (M WÊÊk -^memmmz^ ""^B WÊb-BI jrf-w-^/ï tW&sVïs y&tf?%_os%s r'''-'J-S~~z^ )Éjli_Éi______ii

~^ K-ffe J9w/. £"/_ /h/7/i portemonnee ook. .^""mfflMr J^^m-, , SL____P^-____________i i_n ___*_4_______P^x7\________ ai %_Eg: / ja»ffi_^ wawfe.

-Wr^éwzÊ-Wffiss f t ._ _ - OMÊÊÊÈ. \<4êêl
*" ■ . 3 ■ ■ ■ ] ■"

"■IIMSÊ __________! HMÉkw. "^ j _ MinjULiijuuiiiMßiiiiii mi "Il"""1" Il""" .ii__M_t_W--W"""'M^^wll,'M i .MM._-_, ._>______! '■-yy^ato
lt ■'^^ ________ :>:;:::':Si_-BB8w'ir(WW'l'''^^^^T^^ , ~.-.._,, ijuii_____*_rtift__ïüi liilllljtJj/^l^t!t^^T^T__^__ü_M___i __^_______H

'""""'' i ______■_& 'ia _H_____4^-:":o"^■ ■':' | ' :: :; HM 1111 lllllililflüfJJJ'*''"'^lr liii^li__l_li__liii___Éi_HHtffi

WmiwÊ^^ ÊÉ-*Ê __^____^^__ht^_l_?S_S -''-i"

:,v __9^79^wl______i '_''■■' 9g9H_____-____H_Zr____i j_WaK^ W$V "*/.'?':s'' BSK_r

__R__P___ _ÉP_____H____M__P__i __PHH__ H __^" __P"B_| _■■ _P_H_| ■■■■■■■ jHÜI tP"m HH BP^I ___P-______j___p_______j___p_-B__j

jife^^^Ék Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VRRaamsdonksveer. Tel. 01621-85900. *JgA Toyota, nummer lm ll_Éb T°y°tas hebben 3 Jaar garantie en 6 jaarcarrosserie- ~'Svw^'_;BwSji Prijzen mcl. BTW en excl. a/leveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. H^fl multikleppentechniek. garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. .
L — ■ k)

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS B.V. -Stationsstraat 31 -Tel. 04749-17280OIRSBEEK-AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -ProvincialewegZuid9l-Te1.04492-1814«POSTERHOLT-AUTOBEDRIJFJANBAKK^
BV-Roermondsewegl6A-Tel 04742-2444 "LANDGRAAF -AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Baanstraat 129 -Tel. 045-318888»MAASTRICHT-AUTOPETITMAASTRICHTB.V.-Molensingel 11 -Te1.043-616900«SCHlN^ \
GEUL - "GARAGE WIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258 "SITTARD-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -Rijksweg Zuid 212 -Tel. 04490-21000«SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord - ,;
Tel 04499-3300 «ULESTRATEN-AUTOM.BEDRIJFLOUIS PETIT 8.V.-Langs de Gewannen 8-Tel. 043-642703. . ./, «

'Off. Agent _J> *", tg- 1_^g Provincie
L_ff| Limburg
mededeling Verordening grondwaterbescherming
M n/3-90 Limburg 1989.

Kennisgeving van aanvragen en van de ont-
werp-beschikkingen naar aanleidingvan
deze aanvragen om ontheffing.

Voornemen.
GedeputeerdeStaten zijn voornemens aan:
1. De Maatschap Duysens, Schampeljoen-

steeg 14teEckelrade - ondervoorschriften- ontheffing te verlenen van het verbod
voor het bouwen van een mestkelder met
bovenbouw bij haar bedrijf inEckelrade
(Bs 56940);

2. J.Wagemans, Hombergerweg 21 te Lot-
tum - onder voorschriften - ontheffing te
verlenen van het verbod voor het verbou-
wen van een open loods tot varkensstal
met gierkelder bij zijn bedrijf in Lottum
(Bs 56712);

3. A. Bongers,Broekhuizerweg42te Lottum -
onder voorschriften - ontheffing te verle-
nen van het verbod voor het bouwen van
een jongveestalannex mestopslagruimte
bij zijn bedrijf in Lottum (Bs 54647/56714);

4. J.H.G.M. Reijnders, Retersbekerweg 56 te
Klimmen - onder voorschriften - onthef-
fing te verlenen van het verbod voor het
bouwen van een veestal annex mestkelder
bij zijn bedrijf in Klimmen (Bs 57084).

Tervisielegging.
De aanvragen, ontwerpbeschikkingen en an-
dere relevante stukken liggen ter inzagevanaf
19 januari 1990 a. ten provinciehuize (biblio-
theek) tijdens de werkuren; b. ten gemeente-
huize van Margraten (ad 1), Grubbenvorst
(ad. 2 en 3) en Voerendaal (ad. 4) tijdens de
werkuren en daarbuiten op de aldaar gebrui-
kelijke plaats en tijd, tot het eindevan de ter-
mijn waarbinnen beroepkan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag.

Bezwaren. >
Gemotiveerde bezwaren kunnen door een-
ieder tot 20 februari 1990schriftelijk worden
ingediend bij Gedeputeerde Staten, Postbus
5700,6202 MA Maastricht. Degene die
daarom telefonisch verzoekt (043-897632)
kan tot 13februari 1990 mondeling bezwaren
inbrengen.

Geheimhouding.
Degene diebezwaarmaakt kan verzoeken zijn
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
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door fred sochacki

Van onze verslaggever

" Feyenoord maakte het PSV knap lastig. Hans van Breukelen kan pas op het laatste nippertje
een inzet van John Metgod onschadelijk maken.

Wim Kiefl wil PSV zo snel mogelijk verlaten

Hiddink en Dorjee
verlengen contract

ches. „Naast het basissalaris dat be-
hoorlijk werd opgetrokken, worden
de verdiensten van de trainers be-
paald door het succes dat ze heb-
ben. Hebben ze grote succes, ver-
dienen ze veel. Zo simpel is dat.
Voor ons is dat de beste vertrouwen
dat we van hen in de toekomst kon-
den krijgen", aldus PSV-voorzitter
Jacq. Ruts.

EINDHOVEN - Guus Hiddink en
Hans Dorjee zullen ook dekomende
twee jaar verbonden blijven aan
PSV. Beide trainers, voorantwoor-
delijkevoor de technische gang van
zaken bij de landskampioen, ver-
lengden gisteren hun contract. Een
contractverlenging die plotseling in
een stroomversnelling kwam nadat
KV Mechelen maandag weer bij
Guus Hiddink had aangeklopt.

h-^jÖHOVEN - IJver alleen
de * uiteindelijk niet vol-
seizn om de tweede keer dit

te stunten tegen PSV.
iJJnUe voor Pim Verbeek en
voet,sPelers omdat Europees
in *al door de 2-1 nederlaag
*WVT,achtste finales om de
ber j°:beker definitief buiten
■Ja] u . ls. gekomen. Feyenoord

dit seizoen zonder prijs
het v

6n stellen> maar zal met
i tbal dat in Eindhoven

'£ yoorgeschoteld snel uit
r van de eredivisie

!, 'ï'toflffprt 2-1 (1-D - 15. Lerby 1-0, 31.

' l n den V- j 2-1. Scheidsrechter:
fc"1: k_. n e- Toeschouwers: 19.500. Gele

n LSy: Van„ en Heus (Feyenoord)."t~ Valckv. veuk,elen: Gerets, Nielsen, KootCp Van Aerle, Vanenburg en Lerby;y >>><W ïïario en EUerman.
S LHeu, vV..Hl<*'e; Lokhoff, Troost, Brandsh°lten' Pn _^ich (84- Van Geel>- Metgod,v^^" en Blmker; Keur en Griga.

'Ust van ld-geliJke tred met de werk-
") rje " zlJn opponent, maar bleek

Sch
a werking koelbloediger. Het

e<iUid_ !? Eindhoven was echter
?'e bpiHn kleiner dan de afstand
en kl Clubs op de ranglijst heb-ner misschien wel dan het
Vt v Verschil in de uitslag zelfs

na 2fi"m°eden- Hoe dan ook, deeen_.■ u-000 toeschouwers kregen
J}e 'lma cupstrijd te zien.

er nni!e.n hebben kunnen zien

' tNstri-^ in Nederland nog prima
1 Skti nn gespeeld worden",
| *it var, k

vs Hiddink op de kwali-i JUS *" het duel in. „De uitslag in

' at Wü ccl is volledigterecht, om-- rpi!reze gelijke strijd het opti-
Setl dir! dement haalden uit de kan-

,f> .'e zich voordeden".
Griga

' °old ziVvf VooYoornemens die Feyen-
en zi Jn aanhang heeft

\ n in h Voor dit nieuwe jaar, wer-
?emaai/tet.PniliPs-stadion openbaarA*WdTo Met Stanislaw Griga en
Was de R holten in de gelederen
"an gpi^ otterciamse equipe er alles
%'efu

n de laatstekans op Euro-
i,

al niet teverspelen. Geen
V£>n i__ V opgave in de residentie

pet £slaanvoerder. PSV, spelend
pingpald Vanenburg en Flem-

§edr_ en weer in de gelederen
Keder]„ n door de smadelijke 0-4

' gptag udle het in de Kuip leed,
oodschaP aan het Euro-

Van en«en van de tegenstander.
et af aan hield de Ploe_ van

ha*id e
een moordend tempo in11 traentte op die manier de~£Sv'aamse bluf af te troeven.8en_-t<rartte sterker", gaf Gunder

NgsW 11 toe- »Maar na dat ope-
er in 7^artler kwam mijn ploeg'be-

<6ker p
spel en heeft vervolgens

!eriOüri uur minimaal gelijke tred
**lfs |n met de tegenstander".
Scoord oren Lerby's treffer, ge-
Vrj T, na een slecht verdedigde in-
afbreuk n Valckx> deed amper
V°orn_ aan Feyenoords goede-
tya 'lemens.
beek/B 6 ploeë van het koppel Ver-
> engtsson nog niet zo lang ge-

Naast de financiële invulling werd
tevens de visie op de toekomst van
de club naast elkaar gelegd. „Hid-
dink ondersteepte zijn wensen, ter-
wijl wij van onze kant duidelijk
maakten hoe ij de nabijeen ietsver-
dere toekomst zien". Over de invul-
ling van die wensen werd angstval-
lig gezwegen gisteravond in Eind-
hoven. Duidelijk is dat o.a. Erwin
Koeman hoog op de verlanglijst
staat.-^ (ADVERTENTIE)

fÜtE/VT AUTOSPORT BROUNS B.vTI
__jjgyagen Groep. ÏÏZSiïUSi HM"en

bekendgemaakt na de bekerwed-
strijd tegen Feyenoord. Kieft zat bij
dit duel op de bank, terwijl de aan-
val werd gevormd door de Deen
Povlsen en de Braziliaan Romario.
De Amsterdammer wil naar het bui-
tenland, liever vandaag dan mor-
gen.

Gistermiddag gaf hij manager
Ploegsma te kennen zo snel moge-
lijk uit Eindhoven te willen vertrek-
ken. „Van hem kreeg ik de toezeg-
ging dat mijn manager uit kan zien
naar een andere werkgever. Ik denk
niet dat ik het seizoen hier uit-
maak", aldus de aanvaller. Volgens
de speler zijn er de laatste dagen
dingen gebeurd die hij niet kan ac-
cepteren. „Het feit dat ik voor dit
duel ben gepasseerd, is onaanvaard-
baar. Het is beslist geen emotionele
beslissing. Ik heb alles goed over-
dacht. Een voetballer van 17 han-
delt emotioneel. Ik ben 27 en heb al
het een en ander meegemaakt. Ik
weet waar ik mee bezig ben". Kieft
zei nog geen contacten met andere
clubs te hebben.

Wim Kieft wil zo snel mogelijk weg
bij PSV. De international heeft dit

Buitenland

„Indertijd heeft Mechelen contact
gezocht", gaf Hiddink toe, maar
weigerde dat als aanleiding te zien
voor een versneld akkoord. „Nee, de
intentie om langer met elkaar door
te gaan bestond reeds geruime tijd.
We hadden al diverse gesprekken
daartoe gehad. Begin deze week
werd een en ander definitief afge-
handeld. Het is niet zo geweest dat
het een kwestie van de een tegen de
ander uitspelen was. Ik had geenzin
in een koehandel".
De verbintenis houdt financieel en
fikse verbetering in voor beide coa-

# Marco van Basten scoort zijn eerste van drie treffers voorAC
Milan in de competitiewedstrijd tegen Atalanta.

Zwitserland helpt
in FIOD-zaak Ajax

LAUSANNE - De hoogste Zwitser-
se juridische instantie heeft beslo-
ten de Nederlandse justitie te assis-
teren bij het onderzoek naar het ge-
bruik van zwart geld bij de voetbal-
club Ajax. Gegevens waaruit .moet

Van Hoof blijft
opvolger Krol

MECHELEN - Fi van Hoof zal
waarschijnlijk langer dan gedacht
de honneurs waarnemen als trainer-
/coach van KV Mechelen. Verwacht
wordt dat Van Hoof het seizoen af-
maakt om daarna pas plaats te ma-
ken voor een door voorzitter Cor-
dier aangetrokken toptrainer.

De in eerste instantie assistent en la-
tere opvolger van de vrijdag ontsla-
genRuud Krol, heeft dinsdag name-
lijk Julien Aerts gevraagd voor de
komende vier maanden als zijn hulp
te willen fungeren. De trainer van
de B-kern in Mechelen, heeft dat
verzoek ingewilligd. Dat er geen
sprake is van enige weken, blijkt
wel uit dat Aerts vier maanden on-
betaald verlof heeft genomen bij de
gemeente.

PSV-Feyenoord:
73 arrestaties

EINDHOVEN - Voor, tijdens en na
de voetbalwedstrijd PSV-Feyen-
oord heeft de Eindhovense politie
gisteren 73 supporters aangehou-
den. Op een enkele uitzondering na
betreft het aanhangers van Feyen-
oord. Een woordvoerder van de
Eindhovense politie heeft dit na af-
loop van de wedstrijd meegedeeld.
De verdachten, die in leeftijd varië-
ren van 17 tot 26 jaar, zijn aangehou-
den wegens onder andere mishan-
deling, het aanrichten van vernielin-
gen en het gooien van vuurwerk.
Een aanhanger van de Rotterdamse
club werd ingerekend omdat hij een
suppoost van PSV zodanig mishan-
delde dat de man een gebroken
neus opliep.

scorebord
/ knvb-beker J

Achtste finale:
PSV-Feyenoord 2-1

/ buitenland J
ITALIË
Bologna-Udinese -. s 0-0
Cremonese-Lazio 2-1
Fiorentina-Juventus 2-2
Lecce-Inter 0-0
AC Milan-Atalanta 3-1
Napoli-Cesena 1-0
Roma-Genua 0-1
Sampdoria-Ascoli 2-0
Verona-Bari 1-1

Stand: Napoli 20-30, Inter 20-28, Sampdoria
20-28, AC Milan 19-27, Roma 20-25, Juven-
tus 20-24, Atalanta 20-23, Bologna 20-20,
Bari 20-19, Lazio 20-18, Fiorentina 20-17,
Lecce 20-17, Genua 20-16, Cesena 20-15, Cre-
monese 20-14, Udinese 20-14, Ascoli 20-12,
Verona 19-11.

SPANJE
Kwartfinale beker, eerste wedstrijd:
Real Sociedad-Barcelona 0-1
Vorige week al gespeeld:
Real Madrid-Valladolid 3-0
Sporting Gyon-Cabiz 0-0
Zaragoza-Valencia

ENGELAND
FA-cup, derderonde:
Everton-Middlesborough 1-0
League Cup, vijfde ronde:
Nottingham Forest-Tottenham Hotspur 2-2
Sunderland-Coventry 0-0
West Ham-Derby 1-1

INTERLAND
Vriendschappelijk:
Griekenland-België 2-0

blijken onder welke voorwaarden
de transfer van de Deen Henning
Jenssen van Real Madrid naar Ajax
tot stand kwam, moeten door de
Zwitserse bank worden vrijgege-
ven. Dit is in Lausanne bekend ge-
worden.

Met de overgang van de voetballer
was in 1979 een bedrag van 550.000
gulden gemoeid. Het betreft een
van de transfers uit de periode tus-
sen 1979 en 1983, waarbij oud-be-
stuursleden van de Amsterdamse
club de fiscale spelregels niet in
acht hebben genomen. De FIOD is
momenteel bezig met een diep-
gaand onderzoek. De Spaanse justi-
tie heeft bevestigd dat het bedrag
van ruim vijf ton nooit bij Real Ma-
drid is aangekomen. Het onderzoek
moet uitwijzen of de betreffende
speler, dan wel derden met het geld
zijn gaan strijken.

PDM naar
Tour en Vuelta

EINDHOVEN - De PDM-wieler-
ploeg van Jan Gisbers rijdt dit sei-
zoen naast de Ronde van Frankrijk
ook de Ronde van Spanje. Gisbers
kreeg gisteren van de organisatoren
te horen dat PDM welkom is.
In de Vuelta komen Erik Breukink
en de Mexicaan Raul Alcala in elk
geval niet aan de start. Ook de ler
Scan Kelly voelt weinig voor een
Spaans optreden, maar de organisa-
tie doet alle moeite hem alsnog over
te halen. Voor de Vuelta, die van 24
april tot 15 mei wordt gehouden,
heeft ploegleider Jan Gisbers de
Oostduitser Uwe Ampler aangewe-
zen als kopman. De volgende ren-
ners van PDM nemen deel aan de
Spaanse Ronde: de Nederlanders
John van den Akker, Peter Hoon-
dert, Gert Jakobs, Frank Kersten en
John Vos; de Oostduitsers Uwe
Ampler en Uwe Raab en de Belg
Dirk de Wolf.

Veertien renners
voor de rechter

PARIJS - De Franse wielerkam-
pioen op deweg Eric Caritoux moet
voor de rechtbank verschijnen. De
Fransman wordt met veertien ande-
re coureurs, onder wie Tourné, Cas-
taing, Thurau, CLaveyrolat en Ber-
nardeau, verdacht in 1986 tijdens de
zesdaagse van Parijs het verboden
middel Tonedron van een man te
hebben gekocht. De man werd eni-
ge tijd geleden door de politie gear-
resteerd. Hij had een lijst met klan-
ten in zijn bezit. Daarop stonden
ook de namen van de coureurs.
Wanneer de veertien wielrenners
zich voor de rechtbank moeten ver-
antwoorden is nog niet bekend.

Bareelona dicht
bij halve finale

SAN SEBASTIAN - Barcelona
heeft zich in San Sebastian een re-
delijke uitgangspositie verworven
om de halve finale in de strijd om de
Spaanse voetbalbeker te bereiken.
De ploeg van Johan Cruijff won de
eerste wedstrijd in de kwartfinale in
de regen en op een drassig veld met
1-0 van Real Sociedad. Het doelpunt
werd in de 39ste minuut gemaakt
door Salinas.

" STUTTGART - De Belg Etienne
de Wilde en zijn Westduitse partner
Volker Diehl hebben de zesdaagse
van Stuttgart gewonnen. Het twee-tal verzekerde zich in de laatstesprint van de overwinning. Voor DeWilde was het zijnzevende overwin-
ning van dit seizoen. De ZwitsersUrs Freuler en Hansrüdi Marki wer-den tweede.
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cessenreeks van AC Milan te onder-
breken. Uit een voorzet van Madon-
na zette de Argentijn Canniggia in
de twaalfde minuut Milan op een
achterstand. Twee minuten later
maakte Marco van Basten zeer fraai
met een zweefduik gelijk. Maar
daarna stokte de inventiviteit van
de AC Milan-spelers. Twee indivi-
duele acties van de zeer gedreven
spelende Van Basten rond de 60e
minuut leidde tot de 3-1-overwin-
ning. In de tweede helft werd Can-
niggia uit het veld gestuurd nadat
hij Massaro had nagetrapt.

Van onze sportredactie

MILAAN - AC Milan baant
zich met grote passen een weg
naar de koppositie in de Ita-
liaanse competitie. De wereld-
kampioen versloeg gisteren in
het midweekse programma
Atalanta met 3-1, waardoor de
oogst uit de afgelopen 9 wed-
strijden 17 punten bedraagt.

Milan staat nu met een verlies-
punt meer dan Napoli op een
vierde plaats. De overwinning
kwam geheel op naam van
Marco van Basten, die zijn eer-
ste hattrick van dit seizoen
scoorde. De oud-Ajacied staat
nu met tien treffers op de der-
de plaats van de topscorers-
lijst.
Aanvankelijk leek Atalanta de suc-

Rode Duivels
opnieuw zwak

ATHENE - België
lijkt vooralsnog niet
voorbestemd bij de
eindronde van het
toernooi om het we-
reldkampioenschap
voetbal een rol van
formaat te gaan spe-
len. De ploeg van
bondscoach Walter
Meeuws begon de
reeks van vijf voor-
bereidingsduels gis-
teren in Athene met
een nederlaag van
0-2 tegen Grieken-
land.
De positie van
Meeuws, in het
openbaar conse-
quent gesteund door
zijn voorganger
Thijs, blijft wankel.

De oud internatio-
nal, momenteel in
conflict met spelma-
ker Scifo, koos in
Griekenland voor
het' systeem, waar-
mee Thijs door de ja-
ren heen succes oog-
ste. Vijf verdedigers,
een aanvaller. De
Grieken, sterk ver-
jongd sinds de WK-
uitschakeling, had-
den er geen proble-
men mee.

In het met 1.000 toe-
schouwers slecht be-
zette stadion van
Athene - de arena
biedt plaats aan
75.000 mensen - had-
den de Rode Duivels
voor de rust een

overwicht. Slechts
Van der Linden, de
vooruitgeschoven
spits, was met een
kopbal een keer
dichtbij een treffer.

België, zonder de
wegens clubver-
plichtingen ontbre-
kende verdedigers
Gerets en DeMol,
werd in de 58e mi-
nuut verrast door
een doelpunt van
Tsalouhides, die uit
een corner van Sara-
vakos intikte na een
aarzeling in de Belgi-
sche defensie. De
ploeg van Meeuws,
in Italië ingedeeld
bij Zuidkorea, Span-
jeen Uruguay, drong
daarna vergeefs aan
op de gelijkmaker.
Een Griekse coun-
ter, afgerond door
Apostolakis, besliste
het duelin de slotmi-
nuut.

Na afloop biechtte Van Basten op
waarom hij dit keer tot het uiterste
was gegaan: 'In de beginfase miste
ik een hele simpelekans en dat nam
ik mezelf enorm kwalijk. De laatste
weken begon weer dat gemakkelij-
ke in mijn spel te sluipen. Daarom
heb ik nu weer eens alles gegeven.

De eerste goalwas een beauty, maar
op het niveau waar ik nu speel mag
je daar eigenlijk niet meer bij stil
staan".

Contract
De oud-Ajacied is zeer tevreden
over het spel van AC Milan en
maakte gisterenmiddag bekend dat
hij volgende week zijn contract tot
1993 zal verlengen. „Daar hebben
nooit problemen over bestaan, maar
Berlusconi (de voorzitter van AC
Milan) en ik moeten er onze handte-
kening nu eens onder zetten", licht-
te de spits toe. „Het was mijn eerste
hattrick in dit seizoen en dat geeft je
toch een lekker gevoel. Ik wil dit
jaar proberen om topscorer te wor-
den, maar dat is in Italië een zeer
lastige uitdaging. Belangrijker is
het om kampioen te worden van Ita-
lië. Dat zou voor mij eigenlijk de
eerste keer zijn omdat ik twee jaar
geleden niet tot de basisploeg be-
hoorde en het daarom ook niet van
dichtbij heb meegemaakt. We heb-
ben er aanvankelijk heel slecht voor
gestaan dit seizoen, maar sinds ok-
tober zijn we gewoon de beste
ploeg. We staan eigenlijk op maar
één punt achterstand van Napoli.
De strijd is dus helemaal open".

Feyenoord pas in slotfase uit KNVB-beke rstrijdgewipt

PSV kolbloediger

Nederlander scoort drie keer en verlengt contract

Glansrol Van Basten

leden na zon tegenslag het moede
hoofd al vroeg in de schoot legde,
werden nu, anno 1990, de krachten
opnieuw gemobiliseerd. Nadat Stan
Valckx, de vervanger voor de ge-
blesseerde Jan Heintze, een inzet
van Regi Blinker van de lijn had ge-
haald en Hans van Breukelen de
hulp van de paal moest inroepen na
een schot van Metgod, maakt Sta-
nislaw Griga definitief zijn opwach-
ting. Piet Keur won zijn kopduel
van Ivan Nielsen en bracht de
Tsjech aldus oog in oog met Van
Breukelen. De Eindhovense keeper
was kansloos tegenover het preci-
siewerk uit Oost-Europa.
Het kruit van Griga was daarmee
verschoten. Feyenoords tweede
aanwinst Arnold Scholten, Gerrit
Plomp zette zijn Bundesliga-traditie
voort en verbleef op de reserve-
bank, speelde zich vervolgens in de
kijker. Zijn schot vloog tegen de
paal. Daarmee was de laatste kost-
bare mogelijkheid voor de Rotter-
dammers voorbij. Evenals het per-
spectiefop Europees voetbal. „Daar
kunnen we wel naar fluiten", con-
stateerde ex-Ajacied Arnold Schol-
ten nog eens ten overvloede. „Ik kan
dus ook moeilijk tevreden zijn over
mijn eerste optreden met Feyen-
oord. Voor mij is het wel duidelijk
dat zowel de ploeg als ik beter kun-
nen dan waartoe we vanavond in
staat aren".
Nadat de ploegen zich het grootste
deel van de tweede helft in even-
wicht hadden gehouden, kapte Juul
Ellerman doelman Joop Hiele en
geheel Feyenoord acht minuten
voor het eindeuit.
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„Mentaal ben ik daardoor ge-
hard. Ik had de schaatsen al in de
bomen gehangen. Schuld? Mis-
schien moet ik mezelf wel het
meeste verwijten. Maar ja, je
bent achttien, jewilt er graag bij-
horenen je durft nog niet alles te
zeggen. Van de KNSB heb ik
niets gehoord. AlleenArie Koops
is een keer langs geweest. En van
de Aegon (sponsor/red.) kreeg ik
een bos bloemen. Achteraf ge-
zien kwam ik te jong in de kern-
ploeg. Het enigewatje dan denkt
is: ik moet het ijs op, anders val
ik erbuiten".

In haar eentje bereidde ze zich
voor op het nu lopende seizoen.
„Van de zomer was ik echt van
plan hard te trainen. Met het
idee: ik zal die kernploegmeiden
eruit rijden. Je moet toch een
doel hebben, hè. Tijdens een van
de trainingen kwam ze met haar
racefiets ten val en brak haar
sleutelbeen. „Toen sloeg mijn
houding ineens honderdtachtig
graden om. Zo van: bekijk het
maar. Daarna heb ik gewoon al-
les gedaan waar ik zin in had".

Verwijten

Serieus

door wybren de boer
Duitse lotto trekkingA: 20,22,24,33,37,43Reservegetal: 44. Trekking B: 3, 15,22,25,26, 46. Reservegetal: 36. Spel 77: 6710958.

Het schaatsseizoen was voor
Grimbergen dit seizoen een lan-
ge solotoer. Na zes seizoenen in
de verschillende bondsselecties
en één seizoen met de alternatie-
ve kernploeg, bereidde ze zich de
voorbije maanden in haar eentje
voor. Vriend Leo Visser koos
voor een opleiding tot piloot in
Beek en Grimbergen volgde hem
naar Limburg. Overdag werkt ze
in de sportwinkel bij de ijsbaan
in Geleen. Aan het eind van de
middag stapt ze twee uurtjes op
het ijs.

GELEEN - Jolanda Grim-
bergen (22) zat vier jaar in
Jong Oranje en twee jaar in
de kernploeg. Het schaats-
publiek leerde haar on-danks dat vooral kennen als
de vriendin van Leo Visser.
Maar sinds het eerste week-
einde van dit jaar weten de
volgers dat ze zelf ook hard
kan schaatsen. Als nummer
twee van de Nederlandse af-standskampioenschappen
neemt ze dit weekeinde deel
aan het Europees kam-
pioenschap in Heerenveen.

na vijf toernooien: 1. Van der Smissen
420 punten, 2. Nieuwenburg 391, 3. Jas-
pers 361, 4. Velthuis 343, 5. Burgman
342, 6. De Vries en Bongers 341, 8. Van
Bracht 339, 9. Van der Ven 313, 10. Ha-
vermans 306, 11. Van Kuyk 287, 12. Vet
286, 13. De Wit 277, 14. Van Cromvoirt
274, 15. Pijl 270, 16. Van de Looy 256.

" Jolanda Grimbergen en Leo Visser na de training op de
ijsbaanvan Geleen. Foto: WOUT STEENSMA

Pas in november begon ze se-
rieus te trainen. „Trainen is als
eten en drinken. Het is een ver-
slaving. En afkicken is moeilijk.
Ik begon twee dagen keihard te
trainen, even rust, en dan weer
keihard trainen. Dat hield ik niet
vol. Ik had vier dagen nodig om
te herstellen. Op aanraden van
de gewestelijke trainer hier, train
ik nu kort en intensief. De basis
heb ik nog wel, alleen die is min-
derbreed. In uren ben ik flink te-
rug gegaan. Meer dan de helft."

Ook de plaatsing voor het EK
kan de ontspannen voorberei-
ding niet verstoren. „Ik had vori-
ge week al in trainingskamp in
Haarlem kunnen zitten. Daar zag
ik het nut niet van in. Ik zei tegen
Last: of ik nou in een publiek-
uur in Haarlem rijdt, of in Ge-
leen, dat maakt weinig uit. Bo-
vendien heb ik er niet op gere-
kend dat ik me voor het EK zou
plaatsen. En er moeten wel elke
dag boodschappen worden ge-
haald. Je hebt zelf in de hand of
je scherp aan de start komt. Hier
kom ik van de baan en rommel
daarna wat in dewinkel. In Haar-
lem gaanze na de training het ho-
tel in. Dan zit je je daar te verve-
len".

SCHAKEN
Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi,
grootmeestergroepA, vijfde ronde: Pi-
ket-Andersson 1/2-1/2, Dokojan-Short
1/2-1/2, Kuijf-Kortsjnoi 0-1, Nunn-Goe-
revitsj 1/2-1/2, Dlugy-Nijboer 1-0, Van
der Wiel-Portisch 1/2-1/2, Petursson-
Anand 1/2-1/2. Stand: 1. Kortsjnoi en
Short 3 1/2 punten, 3. Dokojan, Nunn enAnand 3, 6. Dlugy 2 1/2 en 1 afg., 7. Pe-
tursson, Piket en Andersson 2 1/2, 10.
Goerevitsj en Kuijf 2, 12. Portisch 1 1/2
en 1 afg., 13. Van der Wiel 1 1/2, 14. Nij-
boer 1.
Grootmeestergroep B, derde ronde:
Van Wely-Judith Polgar 0-1, Winants-
Peelen 1-0, Brenninkmeijer-Van der
Sterren 1/2-1/2, Zsuzsa Polgar-Hellers
0-1, Sofia Polgar-De Jong 1/2-1/2, Daml-
janovic-Fedorowicz 0-1. Stand: 1. Van
der Sterren, Fedorowicz en J. Polgar 2
1/2 punten, 4. Hellers 2 (uit 2), 5. Bren-
ninkmeijer 1 1/2, 6. Winants 1 (uit 2), 7.
VanWely, Z. Polgar, Damljanovic en De
Jong 1, 11. Peelen en S. Polgar 1/2.

TENNIS
tweede ronde Open

"«n en-fi0t!f ka*i*P'-enschappen, man--6"2,"2, Sri i! . Oodb"dge-Pistolesi 6-3 6-2
geeft orfv valle 6"4 6-4 2"° Lavalle
fors-Bn.' Youl-Drewett 6-4 7-6 6-0, Pern-JV'noer"jju,era 6"4 6-3 1-6 6-4, Novacek-<Wdf r,/ 6"4 6-l 4-6 6-3, Leconte-H 6-2 3"k fi4;6 63 6"4. Sampras-Arrese
*er 6-4 r., „ 6-3, Tsjerkasov-Layendec--6-2 6.3 .ö/7 7"5 6-0, Lendl-CarbobeU 6-4
2"6 8 fi' "uster-VanRensburg 1-6 7-5 7-56"2, GJI5 leur'an-Volkov 6-4 1-6 7-5 2-6oresar d!?"Pereira 6-2 6-4 6-3, Gomez-
fiitsch fi , 03"6 6"3 6-2, McEnroe-Anto-
T 7 6-2 kAo ?, 6"1- Bloom-Bergström 2-6
ïf^'Oen i' Noah-A_enor 7-6 6-3 6-3.?vernri__,, dubbelspel,eerste ronde:
v 6 4-6 6-4 avier Sanchez-Bates/Nijssen
r°Uw«._ ■man-Uu enkel, tweede ronde: Jager-7-6, Lo amoto 6-1 6-1, Date-Schultz 7-5Sukov» »,emoore-Pampoulova 6-3 6-3,

f.' 1* 6-2 r ned,vedeva 6-2 6-°. Huber-Bur-Pc Lon« i *end'ck-Keller 7-5 6-2, Graf-6-0, K=?f 6l 6"2- McQuillan-Sharpe 6-3?egEi nna Maleeva-McDonald 6-3 6-2,2-6 6 i fiU,rit 6-4 6-4, Meshki-Dahlmann
?eins_,^i' Kelesi-Meier 6-2 6-4, Smylie--6-25.7 pler 62 6-4, Shriver-Provis 1-6i^-Terr 8̂11 lus-Miyagi 7-64-6 6-0, Novot-VroUwlesva" 6-16-1.
»lck/Marv dubbe'. eerste ronde: Fen--6-2 6-4 y Joe Fernandez-JagermanAfis

knie overbelast", zegt Grimber-gen. Ze hield het schaatsen de
rest van dat seizoen voor gezien.
De zomertrainingen deed ze.nor-
maal mee. „Maar ja, bij het fiet-
sen belast je je enkel nauwe-
lijks".

kenhuis. Grimbergen kon nor-
maal lopen, maar voelde wel
pijn. De leiding zette haar op het
vliegtuig naar Nederland, met als
enig advies: Ga daar maar eens
naar een ziekenhuis. „Niemand
zei: we maken een afspraak met
een of andere specialist", aldus
Grimbergen.

BADMINTON
ke|'.,eehA.Taiwan Masters, mannen en-> ls_n/onde: Pelupessy-Kasayapa-
fo«de- v ;i°- Vrouwen enkel, eersteSjilarnotl uDljck-Kitaura 7"n H-3 11-4,Sr?yat

r?;H°°gland 'l-7 U'S. CoenenCha" C U.O A 2

Van der KnaaP-

BILJARTEN
aag, tussenstand GP-driebanden

Zakopane, wereldbeker skispringen,
13e wedstrijd: 1. Weissflog 207 punten

(104,5 + 108meter), 2. Felder 204 (104 +
111,5), 3. Fidjestöl 199(110 + 100), 4. Ploc
196 (103,5 + 105,5), 5. Vettori 193,5 (98 5
+ 109,5), 6. Tepes 193 (104,5 + 102,5) 7
Jez 191,5 (101,5 + 103,5), 8. Haim 190
(103,5 + 98,5), 9. Ulaga 189 (99,5 + 105,5)
enLunardi (Ita) 189(101 + 100,5). Stand:
1. Vettori 163 punten, 2. Thoma 133, 3.
Weissflog 121, 4. Jez 117, 5. Nikkola 115,
6. Laakkonen 100.

SKIËN Omdat een buurtbewoner dwars
ligt, is ijsbaan Glanerbrook nog
steeds uitsluitend overdag ge-
opend. Slechts bij het vage
schijnsel van de nabijgelegen
wielerbaan konden Visser en
Grimbergen de afgelopen twee
weken het ijs op. „Een keer uit-
gezonderd heb ik toch elke dag
op het ijs gestaan", meldde Vis-
ser monter.

GELEEN - Terwijl de overige
drie kernploegrijders zich in de
Zwitserse zon koesterden, legde
Leo Visser zijn rondjes afin duis-
ternis. Samen met vriendin Jo-
landa Grimbergen, ook deel-
neemster aan de Europese titel-
strijd, trof de kampioen van 1989
de laatste voorbereidingen voor
het toernooi in Heerenveen op deonverlichte piste van Geleen.

Leo Visser traint
in de duisternis

De rentree van de viervoudig ju-
niorenkampioene is vooral op-
merkelijk, omdat drie seizoenen
terug een enkelblessure het defi-
nitieve einde leek te betekenen
van haar loopbaan. Tijdens een
trainingskamp met de kernploeg
in Inzell stapte ze tijdens het
hardlopen op een steen en ging
daarbij door haar enkel. 'Geen af-
gescheurde' enkelbanden luidde
de diagnose in een Westduits zie-

Rentree
Grimbergen verwacht nog een
tijdje in Limburg te moeten blij-
ven wonen. Leo Visser zou daar
mogelijk ook een vervolgoplei-
ding moeten volgen. De kans op
een terugkeer in de kernploeg
wordt daarmee kleiner. Grim-
bergen: „'s Winters zit je van
maandag tot en met vrijdag in
trainingskamp. Daar heb ik geen
trek in. Thuis zit ook iemand die
je een beetje moet verzorgen".

Na de eerste ijstrainingen in hetnieuwe seizoenkreeg ze evenwel
opnieuw problemen. In decem-
ber tijdens de Kraantje Lek-tro-
fee in Haarlem gaf ze op. Dokter
Olsthoorn, orthopedisch specia-
list bij het Slotervaartziekenhuis
in Amstelveen, constateerde ge-
scheurde enkelbanden. „Alles in

Ook in Nederland werd geen ern-
stige blessure geconstateerd.
Drie weken later stond ze weer
op het ijs. De pijn kwam terug,
nu ook in de knie. „Omdat ik
mijn enkel ontlastte, werd mijn

Morgen:
EHC-GFC '18 (19.00)
Zaterdag:
Groene Ster-Hoensbroek (14.30)
Zondag:
EHC2-RKSVB (1100)
SVN-EHC (H.00)

MELBOURNE- Als het aan John McEnroe ligt, krijgen we deonderhandse service steeds vaker te zien en als Stanley Fran-
ker zijn zin krijgt, wint Boris Becker de openAustralische titel.Beide zaken hebben niets met elkaar te maken, maar geven
wel aan dat er in Melbourne niet uitsluitend over de Olympi-
sche kandidatuur voor 1996 wordt gepraat.

snort kart
■

UD°RTMUND - Borussia Dort-
Serefi nee,ft Sovjet-verdediger
traot_ (22) gecon-
bekS" .Gorloekovitsrj kreeg"endheid omdat hij deel uit-
van h oVan het nationale team
Ronrf bovJetunie dat in 1988een

" (Wn medaille won op de
Goï£P!scne sPelen in Seoel._ Sov _f ovitsJ wordt de vierde
CornpetSitïeler ln de Westduitse

fl *>ee°vÏÏEN "°P h6t Londense
1 gelsf eld, Gatwick heeft de En-

Terrv Ju u w°ensdagmorgen_ reldw_j^arsh' een vroegere we-
t 'ereeu"1„'°en boksen in het wel--3 31-fari„ «'

aan_ehouden. De nu' moord ntwordtverdacht van
Sar'oFr0aLZwnarre°negereimPreS"

!rUit(EEK ~ Zondag wordt in het
nep_;Sportcentrum aan de Ma-

" eono^eg m Bocholtz een spring-
H.OO rS gehouden. Aanvang

br^ENSBROEK - De Hoens-
-2at PMSe bokser Jacky Tabak zal
kam\?ag bIJ de Zuidnederlandse
niet f,nschaPPen definitief
meer, men teSen de Roe-
Wei ic

Sk■ ■ kamPioen Dimitrescu.
Duit„s mJ erin geslaagd om deex-

I 'ichti, Jumorenkampioen in hetI als 7eltergewicht, Frohwerk,< bro_L.egenstander naar Hoens-ueK te halen.

'rneiS SSEL - Het Limburgs
voorJesvoetbalteam heeft in de

| afdei;onden van het Nederlands
| tearr. gskamPioenschap net

slaE"^an
rNiJmegen met 3-0 ver-

hak* uVlak voor rust opende
rj e fcha van Geleen (Sp. WW)
rnaatt en dezelfde speelster
t\vej\le na een kwartier in de
(Sust helft 2~°- Diana Baars
de ren) wist vlak voor het ein-
eind^ een afstandsschot de
bren nd op het scorebord te

De laatste heeft zich voorzien van
een pet met voor-, zij-en achterklep-
pen. De Australische overheid zou
hem zo kunnen inzetten bij de cam-
pagne, die tot doel heeft de bevol-
king ervan te overtuigen niet langer
dan een kwartier per uur in de zon
te zitten. Dit als gevolg van het gat
in de ozonlaag. „Het is niet het ele-
gantste dat men zich kan voorstel-
len", zegt Lendl van zijn pet: „In dit
toernooi gaat het er niet om wie er
het mooist uitziet, maar om het win-

Pete Sampras, die op de openings-
dag in de allerlangste match uit de
geschiedenisvan het toernooi (4 uur
59 minuten) Tim Mayotte eronder
kreeg, leefde zich tegen de Span-
jaard Jorge Arrese opnieuw uit in
een vijfsetter. Het aantal geplaatste
spelers werd tot twaalf terugge-
bracht door de overwinningvan Mi-
kael Pernfors op de nummer der-
tien Sergi Bruguera. Stanley Fran-
kers voorkeur voor Boris Becker als
winnaar is gestoeld op eigenbelang.
Hoe langer de Westduitser in Mel-
bourne wordt vastgehouden, des te
minder tijd krijgt hij zich voor te be-
reiden op de Davis bekerwedstrijd
tegen Nederland begin februari in
Bremen en (wat belangrijker is) te
wennen aan het tijdsverschil van
tien uur....

McEnroe is in het beste humeurvan
de wereld. In twee partijen heeft hij
slechts acht games afgestaan. Een
betere toernooi-start kan hij zich
niet herinneren.De 31-jarigeAmeri-
kaan is zelfskandidaat voor de eind-
zege, al schat hij met een beschei-
denheid, die hem zelden siert, de
kansen van Boris Becker en Ivan
Lendl hoger in.

„Ik voorspel dat we het dekomende
tien jaar heel wat meer te zien krij-
gen. Het breekt het ritme. Op gravel
is het zelfs nog effectiever dan op
kunststof."

schokt of beledigd, maar vol begrip Veiligheid
Dat laatste doet Lendl met evenveel
overtuiging als McEnroe. De ver-
moeiende vijfsetters worden voor-
alsnog uitgevochten door het voet-
volk. Thomas Muster en de door zes
veiligheidsagenten omringde Zuid-
afrikaan Christo van Rensburg hiel-
den elkaar op het centrecöurt uren-
lang bezig. Muster won en dat was
een wonderbaarlijke prestatie voor
iemand, die na een verkeersongeluk
de wereld maandenlang vanuit een
rolstoel aanschouwde.

Antonitsch imiteerde Michaël
Changs onderhandse service van
Parijs. Maar anders dan Ivan Lendl
reageerde John McEnroe niet ge-

nen van partijen en je werk goeddoen."

Noor Pedersen
naar TVM

HOOGEVEEN - Cees Priem heeft
zijn wielerformatie voor komend
seizoen versterkt met de Noor Dag
Erik Pedersen, die het afgelopen
jaar voor PDM uitkwam.

" Ivan Lendl, met hoofdbescherming tegen de zon, moet ook in
Australië zijn fans van handtekeningen voorzien.

I99PVVERSUM - Er komen in
sterktln..Nederland twee speel-
een elMsten voor tennisspelers:
Vo0r .oor het enkelspel en een
,'leerTk dubbelspel. Tot nu toe is
welke enkelspel bepalend in
t-huiou Categorie een tennisseru'snoort.

De Nederlandse bondscoach leeft in
Melbourne tussen uitersten. De
vrouwen doen het uitstekend. Wel-
iswaar werd het 'kanon' Brenda
Schultz vernageld door een nietige
Japanse; Kimiko Date genaamd (5-
7, 6-7 en een tiebreak van 7-9), maar
Nicole Jagerman haalde de derde
ronde. De nationaal kampioene ver-
sloeg Kumiko Okamoto, de hoogst
ingeschatte van de Japanse meisjes,
met 6-1 6-2.

Uitersten

Alle vier de leden van Frankers Da-
vis bekerteam verloren in de eerste
ronde. Torn Nijssen en Mark Koe-
vermans konden de Zweed Lars
Jonsson en de Tsjechoslowaak Mi-
loslav Mecir geen set ontfutselen,

De teamleden hebben afgesproken
niet in het gemengd dubbelspel te
zullen aantreden. Dat vervroegt de

Beckers' geleide projectielen be-
kwamen Paul Haarhuis slecht en
Michiel Schapers verknalde het na
een goede eerste set tegen de jonge
Australiër Todd Woodbridge.

thuisreis aanzienlijk. Schapers weet
in Rotterdam een hal waar eenzelf-
de soort tapijt ligt als in Bremen. Zo
heeft het Nederlands team één ding
voor op Becker: een betere voorbe-
reiding. Ten aanzien van Carl-Uwe
Steeb, de tweede man van de
Bondsrepubliek geldt dat niet, hij
ligt er in Melbourne ook al uit.

trainerscarrousel

De komst van Pedersen werd moge-
lijk door het aantrekken van de
Noorse sub-sponsor Hydro Magne-
sium, waarvan het moederbedrijf
Precision fïetsframes op de markt
gaat brengen. TVM haalde ook een
tweede sub-sponsor binnen. Yoko,
fabrikant van audio- en videoappa-
ratuur, tekende een contract voor
één seizoen. Het bedrijf heeft al een
jarenlange binding met de wieler-
sport. Het steunde zeven jaar de
wielerformatie Superconfex van
Jan Raas.

Elke dag zullen er veertig stalen
worden afgenomen. De betreffendeatleten worden voor het grootste
deel door loting aangewezen. Spor-
ters die een wereldrecord verbete-ren, worden automatisch aan eentest onderworpen. De befaamdeWestduitse arts Manfred Donikeleidt het onderzoeksteam. Binnen24 uur belt hij deresultaten door demedisch adviseur van de Spelen.

WIJK AAN ZEE - Viktor Kortsjnoimag dan inmiddels 58 jaar zijn, aan
het schaakbord lijkt hij de eeuwige
jeugd te bezitten. Gisteren melddehij zich in Wijk aan Zee naast Nigel
Short aan de kop van de grootmees-
tergroep A. Kortsjnoi won in agres-
sieve stijl van Rini Kuijf, de Brit
stond een halfpunt af aan de tot nu
toe zeer gedegen spelende Sovjet-
rus Dokojan, die daardoor, net als
deBrit Nunn en de Indiër Anand op
een half punt blijft volgen.

Vriendin van Leo Visser buiten kernploeg om terug bij de top" LINNE - Wil Meisen uit Susteren
wordt met ingang van het nieuwe
voetbalseizoen trainer van vier-
deklasser Linne. Meisen werkt nu
nog voor Susteren.

oefenvoetbal

" HEERLERHEIDE - Groene Ster,
uitkomend in de derde klasse B^heeft het contract met trainer Toon
Ploum met een jaarverlengd.

De solorit
van Jolanda
Grimbergen

Bordeaux-Parijs
geannuleerd

yolgend„~ oor het tweede opeen-
cd«i>ed« ■*!_ar 1S de beroemde wie-

I ***■ W Bordeaux-Parijs afge-

' °leté dn nr.eeft de organisatie, la So-
■U1 Pari; uour de France, woensdag
i ?*e orea!! bekend gemaakt. Als het

' Uk*E&atie volgend jaarook niet
Verd\viin*eauUx"PariJs te latenrijden,

*}et evenement van deJ^-Man aiender. Tourdirecteur?e or_r„„"e Leblanc, ook belast metlet WoS,1S_üe van Bordeaux-Parijs,
ovprfag weten niet te wanho-

ueker v f toekomst van de klas-Ker ep'n' ,gend jaarvinden we ze-en oplossing".

nestalen met het vliegtuig naar Syd-
'ney worden gebracht. Daar bevindt
zich een door het Internationaal
Olympisch Comité erkend laborator
rium. De stalen zullen door zorgvul-
dig gecontroleerde koeriers, die de
monsters in de handbagage meene-
men, persoonlijk worden overhan-
digd in de Australische stad.
Op de vroegste vlucht van Auck-
land naar Sydney zullen twee stoe-
len in debusiness-classvoor de koe-
rier en zijn vracht gereserveerd zijn.
De stalen worden 's nachts be-
waard, en bewaakt, in een afgeslo-
ten kamer in het medisch centrum
in Auckland. De volgende dag wor-
den ze verpakt in een verzegelde
doos, die maar door één persoon
mag worden opengemaakt.

Maar niet alleen het vervoer van de
stalen is met alle voorzichtigheid
omgeven. Ook als de sporters hun
urine dienen te produceren, zijn de
veiligheidsmaatregelen streng. Er
mag gedronken worden, maar al-
leen uit speciale flessen water die
door de organisatie zijn gevuld.

SARIYER - Het gaat niet zo gewel-
dig met zijn club, maar officieel
weet Cor van der Hart niets over het
gerucht dat hij als oefenmeester van
het Turkse Sariyer op de schopstoel
zou zitten. Twee weken geleden
wonnen de mannen van Van der
Hart met 5-0 van Samsunspor. Daar-
door verstomde de kritiek enigs-
zins, maar na de 2-0 nederlaag tegenGalatasaray was het weer mis. Op
een onderhoud met de voorzitter
volgde echter vrijwel direct een lief-
desverklaring van de spelersgroep
voor de zestiger.

Kortsjnoi sluipt
naar de top

Zeer strenge
dopingcontrole

Bij Gemenebest Spelen

AUCKLAND -Tijdens de Gemene-best Spelen, die 24 januari in de
Nieuwzeelandse stad Auckland be-ginnen, zullen elke morgen uri-

Spelers steunen
Van der Hart

GELEEN - Smoke
Eaters kan het slot-
weekeinde van de
bekercompetitie in
de eerste divisie op
een tweede plaats af-
sluiten. De Limbur-
gers zullen dan beide
wedstrijden, mor-
genavond om 19.30
uur thuis tegen Gro-
ningen en zondag-
avond in Tilburg te-
gen Trappers moe-
ten winnen.
Het Geleense ijshoc-
keyteam staat op
scherp en begint vol
zelfvertrouwen aan
de laatste loodjes. In
de twee bekerduels,
de beker is inmid-
dels al in het bezit
van de Rotterdam,
zullen de Pettersson-
boys alles uit de kast
moeten halen om
hun tweede plaats te
handhaven. Doel-

Smoke Eaters
bijt zich vast

in tweede plaats
man Jeff Vijfshaft,
de Nederlandse-Ca-
nadese doelman van
de Groningers, wil
het zijn ex-club ze-
ker moeilijk maken.
Vijfshaft is momen-
teel in goede doen en
staat op de selectie-
lijst voor het natio-
nale team.
Het uitduel tegen de
Agpo-Trappers zal in
het kader van de re-
vanche staan. In de
laatste confrontatie
walste Smoke Eaters
vrij gemakkelijk
over de Tilburgers

heen in de Pellikaan-
hal.

" NIJMEGEN - De
spelers Fred Hom-
burg en Planton (Nij-
megen) zijn door de
tuchtcommissie van
de ijshockeybond
geschorst voor res-
pektievelijk twee en
vijfwedstrijden. Bei-
den waren na afloop
van het duel Smoke
Eaters-Nijmegen be-
trokken bij ongere-
geldheden met het.
publiek.

Amerikaan naast Lendl en Becker favoriet voor eindzege

Donderdag 18 januari 199029

John McEnroe in vorm

lotto

HONDA
HERAL

Haefland 15, Brunsstrm
_^ 045-252244

mijn enkel was in die tussentijd
vergroeid", aldus Grimbergen.
Op 11 januari '88 werd ze geope-
reerd.
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Deze week zit erzelfs _
in deprijs minder vet.
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