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Jan Schäfer
(PvdA) verlaat
Tweede Kamer
JEN HAAG- Het PvdA-Kamer-oJan Schafer (49) stapt uit de
he;,. ,Kamer wegens gezond-eidsredenen. Hij zal dit dinsdag

bekendmaken. Als eer-
NOQopvolger staat voormaligE^-yoorzitter en oud-PPR-liddp£ Jurgens te boek. Of hij in-
Eaat ln de Tweede Kamer
Jur Zltten- is nog niet bekend,ergens heeft een eventuele be-aming nog in beraad.
ehafer was in het kabinet-Denerp/ussen 19?3 en 1977 staatsse-

n cans Volkshuisvesting. Daar-
niß,Werd hiJ wethouder stadsver-.^uwing in Amsterdam. In 1986J;31? Schafer terug in de Ka-
kon u lj werd toen belast met za-en betreffende het midden- en

Hij was de grote te-
sta .Peler van de toenmaligewatssecretaris Evenhuis (VVD)°P dat terrein.

het weer

Vanm MENDE BEWOLKING
iie *__°rg,en is het n°g vrij zon-

er al,een wat slu»er-
"k iY_irf!»ng aanwezig zijn. Intoen" dtlae zal de bewolking
*Vonrt en kan er in de
öelüt met name in net noor-
v»nc£e gedeelte van de pro-
Wind U Wat re&en vallen. De
«nat" dle eerst nog zwak tot
Vrü k

'S 2al aanwakkeren tot
Perat ,rachtig. De middagtem-
»»>u_ri bereikt een maxi-
maal! u? 7 eraden. 's Nachts
Voor kwik tot 2 graden.
tre^ actl«ele informatie be-
Wt . 7_.e net weer in Limburg*" u bellen 06-91122346

VANDAAG:
ivaaT °839 onder: 17.03*a«op: 02.02 onder: 11.10

MORGEN
*»a_nP: 0838 onder: 1705aanop: 03.14 onder: 11.29

'Uitbarsting'
President Gorbatsjov heeft gisteren
voor het eerst openlijk gereageerd
op de ontwikkelingen in de Kauka-
sus. „Óe problemen die zich tiental-
len, nee, honderden jaren lang heb-
ben opgestapeld, zijn nu tot een uit-
barsting gekomen," zei hij. Verder
verklaarde hij dat de regering nu
'haar toevlucht heeft moeten nemen
tot het gebruik van geweld tegen
misdadigers, tegen dit vandalisme.'

De veiligheidstroepen en leger heb-
ben toestemming om gericht te
schieten, als ze worden aangevallen
of als men probeert wapens te ste-
len. Moskou benadrukte echter dat
de veiligheidstroepen 'van niemand
opdracht hebben gekregen te do-
den, te schieten of in de aanval te
gaan. Ze zijn daar op de eerste
plaats om de openbare orde te hand-
haven.

Versperringen
De strijd gaat intussen nog onver-
minderd voort. In Bakoe bijvoor-
beeld worden nog steeds wegver-
sperringen opgeworpen om de op-
mars van de ordetroepen te verhin-
deren. Daar gaan ook de tegen de
Armeniërs gerichte acties door. In
Nachitsjevan, een Azerbajd_yaanse
enclave in Armenië, hebben Arme-
niers het dorp Kerki omsingeld.

Ook in Karabach blijft geweld aan
de orde van de dag. In de hoofdstad
Stepanakert zit het grootste deel
van de bevolking zonder water na
een sabotage-actie.
Turkije heeft verklaard dat het land
zich niet in het conflict zal mengen.
Iran gaf eerder een dergelijke ver-
klaring uit. Turkije en Iran grenzen
aan de gebieden waar de burgeroor-
log heerst.

'Perestrojka nel zo nodig als lucht'

Gorbatsjov noemt
critici'gespuis'

MOSKOU - Sovjetleider Michail
Gorbatsjov, die in het zuiden wordt
geconfronteerd met burgeroorlog
en een steeds luider klinkenderoep
voor onafhankelijkheid, heeft giste-
ren in het Kremlin zijn hervor-
mingspolitiek verdedigd. Gorbats-
jov noemde zijn cFitici 'gespuis' dat
moet worden weerstaan. Tijdens
een conferentie in het Kremlin
waaraan arbeiders, boeren en des-
kundigen deelnamen, hield de Sov-
jetleider zijn gehoor voor dat zijn
perestrojka-politiek al vrucht be-
gint af te werpen in de consumptie-
sector.
Hij herhaalde verder zijn inmiddels
al bekende uitspraken dat Moskou
geen andere keus heeft dan het
doorvoeren van zijn hervormingen.
„Wij kunnen eenvoudig niet door-
gaan te leven zoals wij hebben ge-
daan. Wij hebben perestrojka nodig
zoals wij lucht nodig hebben," aldus
de Sovjetleider.
Eerder zei Gorbatsjov al in een pro-

gramma van Radio-Moskou: „Nog-
maals benadruk ik dat het levenzelf-en niet iemands verzinsels, subjec-
tieve wensen of ambities - ons op
het idee hebben gebracht van radi-
cale hervormingen."

De toespraak van Gorbatsjov in het
Kremlin is een reactie op de toene-
mende kritiek op zijn beleid. Ter-
wijl in de zuidelijke Sovjetrepublie-
ken de onrust toeneemt en deLitou-
wers hun onafhankelijkheidsstre-
ven niet hebben opgegeven, blijven
de winkels leegen stijgen deprijzen
van de schaars aanwezige artikelen
drastisch.
De Sovjetleider pleitte voor een
'spirituele wedergeboorte van onze
samenleving' en 'de formatie van
een nieuwe morele atmosfeer op ba-
sis van socialistische en universele,
menselijke waarden. Wij moeten
vechten tegen al degenen die dit
proces van 'morele renaissance' wil-
len besmeuren, aldus Gorbatsjov.

Ondernemers wachten op centrumplannen

Kleinere bedrijven
laten het afweten

Van onze redactie economie

HEERLEN - De Kamer van
Koophandel voor de Mijnstreek
is er het afgelopen jaar niet vol-
doende in geslaagd de kleine be-
drijven in het werkgebied te
overtuigen van de noodzaak tot
investeren en innoveren. De
KvK maakt zich daarom ernstig
zorgen over het lot van de kleine

bedrijven in Zuid-Limburg
uu ac landelijk gehouden Erbo-
enquête blijkt zelfs dat de Mijn
streek in 1989 in verhouding de
minste investerende bedrijven
telde. De kloof tussen de grote en
de kleine bedrijven wordt steeds
groter, constateerde Ir H. Schif-
felers, de voorzitter van de Ka-
mer, gisteren in zijn traditionele
nieuwjaarstoespraak.

Het verschil tussen de grote be-
drijven (vanaf 50 werknemers) in
de Mijnstreek en de kleine be-
drijven is vooral te merken in
omzetten en investeringen. Bij
de grote bedrijven namen in het
afgelopen jaar de investeringen
toe met 23 procent, terwijl de
kleine bedrijven zelfs minder in-
vesteerden dan in 1988.
Ongeveer de helft van de kleine
bedrijvenblijkt in 1988 én in 198»'zelfs helemaal niet te hebben
geïnvesteerd, terwijl de grotebe-
drijven bijna allemaal investeer-
den. Met name in de detailhandel
in Geleen en Heerlen is het afge 7
lopen jaar nauwelijks geïnves-
teerd, in afwachting van de plaat-
selijke centrumplannen.

# Zie verder pagina 1 5

VUT
Eerder hadden de werkgevers voor-
stellen van tafel gehaald om met in-
gang van de volgende CAO de VUT-
leeftijd (in de metaal SUM) van 60
naar 61 jaar te verhogen. „Het bleek
nodig dit in te trekken om tot een
akkoord tekomen," aldus Blankert.
De onderhandelaars van de bonden
zijn wel akkoord gegaan met een
looptijd van vijftien maanden voor
de nieuwe CAO.

Concreet betekent het akkoord een
principe-afspraak dat de werkne-
mers er op 1 april aanstaande 3 pro-
cent structureel loon bij krijgen, in
september eenmalig 1,25 procent en
per 1 januari nog .0,75 structureel.
Ook de verlaging van premies van
enkele fondsen dragen bij aan het
totale percentage loonsverbeterin-
gen.
Voor de Industriebond zijn boven

dien belangrijke afspraken gemaakt
over nieuwe bedragen voor het leer-
lingenwezen en scholingsprojecten,
over kinderopvang en werkgelegen-
heid.

Azerbajdzjaans Nationale Front verklaart Armenië de oorlog

Moskou zet reservisten in
USKOU - Moskou heeft reservisten in actievedienst moetenoepen in een poging de burgeroorlog in Armenië en Azer-

ajuzjan te beëindigen. Sovjet-minister van Defensie, Jazov,
retigt daarmee de veiligheidstroepen in de crisisgebieden op
orlogssterkte. Toch gaan de gewelddadigheden in het con-

, let, dat al aan zeker 66 mensen het leven heeft gekost, in alle
l?vigneid door. Azerbajdzjaanse vertegenwoordigers ver-
aarden zelfs dat hun republiek Armenië nu de oorlog heeftverklaard.

gaan m°est tot mobilisatie over-minH-^°mdat door de troepenver-
voer, g Van de laatste üJd het
Pen v^ Va? vold°ende parate troe-
Kauka o0r de ondankbare taak in deu*asus onmogelijk bleek.

De meesten van de ruim 11.000 mili-
tairen, die naar Azarbajdzjan en Ar-
menië zijn gestuurd, komen uit de
Russische Federatie. Andere repu-
blieken, die dichter bij de brand-
haard liggen, weigeren troepen te
zenden.

" Straatbeeld in Jere-
van, de hoofdstad van
Armenië. Een groep
gewapende Armeniërs
schoolt samen op een
steenworp afstand
van door Moskou inge-
zette tanks en andere
legervoertuigen.

Werkgevers geschrokken van stakingsdreiging

Akkoord over CAO
in de grootmetaal

Van onze redactie economie

ZOETERMEER - De Indus-
triebonden zijn erin geslaagd
bij de werkgevers in de me-
taalindustrie een loonsverbe-
tering voor 1990 af te spreken

van 3,85 procent op jaarbasis.
Dat is vrijwel het percentage
van 4 procent waarop de groot-
ste bond in de sector, de In-
dustriebond FNV, de onder-
handelingen had ingezet.

De voorzitter van de werkgeversor-
ganisatie in de metaal- en elektro-
technische industrie, Blankert, gaf
na bijna vijftien uur onderhandelen
gisteravond laat toe dat de stakings-
dreiging een rol heeft gespeeld bij
de toegeeflijkheid van werkgevers-
zijde. Een week eerder bood de
FME nog ongeveer 2,35 procent. In
de loop van gisteren bleek een ak-
koord echter toch tot de mogelijk-
heden te behoren. Pas laat op de
avond kwamen de werkgevers met
het eindbod inzake de loonsverho-
ging.

CAO-akkoord
bij Sphinx

MAASTRICHT - De aardewerk-
fabriek Sphinx in Maastricht is
met de vakbonden een flinke
loonsverhoging voor de onge-
veer 1.500 werknemers overeen-
gekomen. De nieuwe CAO voor-
ziet in 2,5 procent loonsverho-
ging en een verlaging van de
pensioenpremie met 1 procent,
die volgend jaar in de loonscha-
len wordt opgenomen.
Bovendien krijgen de werkne-
mers in julieen eenmalige uitke-
ring van 0,5 procent. De VUT op
60-jarige leeftijd is tot 1993 gega-
randeerd. De CAO kent verder
afspraken over kinderopvang,
scholing en het in dienst nemen
van langdurig werklozen.
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Meerderheid LSV
achter akkoord

specialisten
UTRECHT- De medische specialis-
ten hebben gisteravond met grote
meerderheid het akkoord over bud-
getten, inkomens en tarieven goed-
gekeurd. Daarmee lijkt het conflicl
dat jaren heeft geduurd tot een ein-
de gebracht. Vandaag wordt de in-
stemming van het kabinet verwachl
met het besluit van de specialisten
organisatie LSV.
Tot een verwachte scheuring in de
LSV kwam het gisteren niet, maai
de hartchirurgen, cardiologen, oog
artsen, plastische chirurgen en ra
diologen stemden wel tegen het ak
koord. De hartchirurgen kondigder
bovendien aan dat zij, uit ontevre
denheid over het akkoord, voorlo
pig uit de LSV zullen stappen.

Minister wil
drankmisbruik

bestrijden

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Elke dag

en u staat
weermidden
in dewereld.

I*l*"diekomplete krant! |

| Naam:
| Adres:
| Postcode
:| Plaats:
b Telefoon (i.vn.
5 kontrole bezorging)

jNrdeTweevvekengrat.svv.lik
Ë Q een kwartaal- . ?5 55 I

H abonnement 'B D een maand- / 25 20 |
abonnement

Kg stuur mij
il n een machtiging tb.* TJ automatische betaling » |

Ë Q een acceptgiro-kaart
1 neze bon in een open enveloppe |PSonde^stzegel) zenden aan

■I Limburgs Dagblad. antwoordnummer 4b,
I 6400 VB Heerlen

LIMBURGS DAGBLAD
MAAKT UW

DAG KOMPLEET.
"""„Proost"...

(ADVERTENTIE)

Harlekijn's Dabyland
y J l'.'.U'.V.l-.: rt.._l!-T.. g \'/rp\
f Maar liefst meer dan 1.000 vierkante meter Jyii/^l^""//*'/ 'f boordevol met functionele baby- en i f./)/\P\ Wi meegroeikamers, aparte kinderwagens, A ISiW/J^ "^/tiAboxen, kinderstoelen e.d. Allerliefste /V <^ aJ^"_orY\

babykleding t/m maat 86. . ' \A//aV &ft/'_L«-">*-Ruime keuze in positiekleding, i 3_ÉË__^lÉi * * __»«-''*__-%0

" cadeau-artikeltjes en noem _H_^_______. III IU ll< '

Kouvenderstraat 141, Hoensbroek. Kl.t§wls__> , v . Tel 045221263

.ADVERTENTIE)

Zaligebrunch met
> . schitterenduitzicht!

Elke zondag van 12.00tot 14.30uur een zalige brunch
met allerlei heerlijke warme en koude gerechten.

» -~_ V^sPKSk _^* Slechts ’ 32,50 pp. Kinderen tot 12 jaar betalen ’ 1,-
-~^Sw_r \Sftfllf\_^^ voor iedere 10cm van hun lengte. Het schitterende

ÉiMÉjijjp- uitzicht is gratis en het gebruik van het binnenzwembad
Wér^ °°k' Maak e' een feestelijke zondag van en kom naarfcj^^^J^^^^ ons prachtig gelegen hotel in Epen.nf^^^^m^^^___mm_. Graag wel even reserveren!

____r^^% _____# % *"__ _f "* " *<j[ \/^\f . '\ j (f<k GoldenTulip Zuid Limburg
_T^_____J__-_J '^C J_lk_r_-t._al 23a, 6285 AH Epen (Ll Te. 04455 1818. I» 04455 241!

(ADVERTENTIE)

BOSJE ZON
Mimosa,
grote oogst,
rechtstreeks uit Zuid- . ; éjß'i *ft/

nü _Lijj -^iri^^SH[raw^^&,:'
Aanbieding is geldig - J^^wÉïélÜ*'^^__*^^'
Verkrijgbaar in denhalen '^ 88^l^^\/o^3i fÉp* _«0
met een bloemenafdeling ""^^^^^~ty4 $*»!& ""**-



agenda
JANUARI

" 19: OJE Echt: Glitterrock-
party

" 19: Nova Heerlen: Urban He-
roes

" 19: Exit in G Landgraaf: Non-
ext

" 19: De Slik Maastricht: De
Artsen

" 20: Torn Torn Heythuysen:
The Nozems

" 20: Fenix Sittard: Boogie Boy
& the Woogies

" 20: Wilhelmina Heerlen: Stiff

" 20: Unitas Brunssum: Toxik
en Defender

" 20: Trefpunt Itteren: Fietsef-
reem

" 21: De Fuu Swalmen: Cross-
road (mi)

" 21: Poat va Voelender Voe-
rendaal : Pigs might fly
(mi)

" 21: Boerderij Geleen: Steve
Marriott & Band (mi)

" 22: Evenementenhal Eindho-
ven: The Ministers

Aanmelden
De Stichting Popmuziek is nu op
zoek naar Limburgse groepen die
gespecialiseerd zijn in het glitter- en
glamrockrepertoire. Zij worden ver-
zocht zich vóór 1 maart met een
demo te melden bij Ben Romano,
Duindoornstraat 4, 6101 MP Echt.
Lopen er in Limburg niet genoeg
glitterbands rond, dan stelt de SPL
voor dat elke groep gedurende een
half uur een succesvolle popforma-
tie uit die gjorietijd covert. " Wijlen Mare Bolan van T-Rex

recept
Visimbaaltjes
Benodigdheden voor 4 personen:
150 g spinazie, 250 g kabeljauwfilet,
2 eieren, 4 el slagroom, peper en
zout.
Laat de spinazie in kokend water
snel 'slinken. Giet ze af en drukalle
vocht uit de blaadjes. Alvorens te
koken enkele blaadjes achterhou-
den voor de garnering. Snijd de vis
klein en pureer onder toevoeging
van slagroom in foodprocessor of

met staafmixer. Splits de eieren en
roer de eierdooiers door devispuree
en breng daarna op smaak met pe-
per en , zout. Vet ovenvaste
schaaltjes (timbaaltjes) in met boter.
Klop deeiwitten stijfen spatel voor-
zichtig door de vispuree. Schep de
helft daarvan in de gereedstaande
schaaltjes. Verdeel hierover de uit-
geknepen spinazie en dek af metde
rest van de vispuree. Plaats de tim-
baaltjes in braadslede met een laag-
je heet water en schuif de slee in

voorverwarmde oven van 180°C
stand 3. Bak de timbaaltjes gaar in
ongeveer 20 minuten. Laat daarna
even uitdampen en stort vervolgens
op de bordjes.
TIP: Dit gerecht is ook koud te ser-
veren met een sausje van mayonai-
se, slagroom en fijngeknipte bies-
look en gegarneerd met 2 of3 mooie
blaadjes spinazie.

hub meijer

POP

Id-elpee
De zon verdwijnt achter de rot-
sen op de Algerijnse zandvlakte.
Het is een hete dag geweest. De
herder heeft zijn schaapjes naar
het nachtverblijf gebracht. In
alle rust geniet hij na van de
mooie dag en het zojuist veror-
berde maal. Hij gaat op een be-
schutte plek zitten en pakt zijn
trompet. De oerzuivere klanken
doorboren de lichtrode hemel,'
worden even later ondersteund
door het ritme van andere her-
ders, die uit alle richtingen aan
komen lopen, en diehun muziek
bij uitstek, de raï, spelen. En dan
boven op de rotsen, verschijnt
een jongeling wiens stem de mu-
ziek en het melancholieke gevoel
compleet maakt. Toegegeven,:
niet iedereen zal dit gevoel her-
kennen. Maar zo ja, dan valt de
aanschaf van de elpee BELLE-
MOU MESSAOUD TERE DU
RAï' PRESENTS CHEB
HOUARRI sterk aan te bevelen..
Bellernou Messaoud is een oude
raï-knakker, die bij zijn come-
back heel slim het nieuwe zang-
talent Cheb Houarri introdu-
ceert. Diens zangstem vind ik
overigens niet erg bijzonder, dat
wil zeggen: ze onderscheidt zich
niet in positieve en niet in nega-
tieve zin van die van de erkende
sterren Cheb Khaled ofCheb Ka-
der. Nee, het bijzondere aan de
plaat is weldegelijk het heldere
trompetgeluid van Messaoud
zelf. Het meeslepende van deraï-
muziek, door de niet-begrij pen-
den steevast het saaie genoemd,
wordt op een verfrissende ma-
nier ondersteund oftewel onder-
broken door trompetklanken die
in jeoren smelten. De elpee 'Pere
du raï' is overigens op het World
Circuit-label uitgebracht met als
bestelnummer 11, hetgeen vol-
doende zegt over de ouderdom
van die platenmaatschappij. Een
sprong van enkele duizendenki-
lometers. Alsof het niks is (be-
landen we in Nigeria waar
YOUSSOU N'DOUR, gesteund
door niemand minder dan Peter
Gabriel. zijn THE LION presen-
teert. En dat is heel andere muzi-
kale koek. Het titelnummer van
deze elpee is merkwaardig ge-
noeg nog niet tot in onze hitpara-
de doorgedrongen, alhoewel het
geheel in de stijl gegoten is die
we van MoryKante kennen. Ver-
volgens krijgt N'dour vocale on-
dersteuning van the master him-
self in het met Biko-achtig ritme
gezegendeShaking the Tree. Dat
belooft veel voor de rest van de
plaat, maar helaas wordt aan die
verwachting slechts zeer ten dele
voldaan. En de aandacht ver-
schuift daardoornaar de teksten,
dievoor ongeveer de helft in het
Engels gezongen worden. Alhoe-
wel, Engels. De Amerikaanse
stad Tucson krijgt bij voorbeeld
als Nigeriaanse variant 'Toek-
són'. Ondanks dit onbedoeld ko-
mische effect, toont N'dour wel
aam over grote mogelijkheden te
beschikken. Over enige tijd kun-
nen die hopelijk resulteren in
een wat evenwichtigere elpee.

joos philippens

Even terug in de tijd. Tussen 1966 en 1969 hadden de
uit Engeland afkomstige Small Faces in Nederland
negen hits, waaronder Sha La La La Lee, Itchycoo Park,
Tin Soldier, All Or Nothing en Lazy Sunday.
Zanger Steve Marriott richtte samen metRonnie Lane de
Small Faces op maar verliet enigszins gefrustreerd de
succesvolle formatie omdat zij enkel en alleen werd
beschouwd als een hitparadegroep. In 1969 richtte hij
Humble Pie op, een groep die onsterfelijk werd dank zij
het legendarische live-album Performance-Roekin' At
The Fillmore. In 1977 volgde de onvermijdelijke
hergroepering van The Small Faces, waarna Marriott
zich tot de dag van vandaag bezig houdt met
solo-optredens. De inmiddels 42-jarige prefereert het
spelen in kleinere clubs waar hij oog in oog staat met het
publiek en zijn repertoire omvat uiteraard onder andere
oud werk van The Small Faces en Humble Pie. Steve
Marriott treedt zondagmiddag a.s. op in de Geleense
Boerderij. Het concert begint om 16 uur.

'Back to the seventies':
waar zijn de glitterbands?
De Stichting Popmuziek Limburg gaat in nauwe samen-
werking met jongerencentrum De Boerderij in Geleen
een festival organiseren onder de noemer 'Back to the se-
venties'. Men wil hiermee inspelen op de nieuwste rage
zoals die momenteel 'in' is in de Randstad, waar de glit-
terparty's als paddestoelen uit de grond schieten. Ook is
er in commercieel opzicht een hernieuwde belangstel-
ling voor de glitterrock die in de zeventiger jaren razend
populair was.

De glitterrock/glamrock staat ook
gedocumenteerd als 'nichtenrock'.
De voornaamste vertegenwoordi-
gers van deze 'consumptiepop' wa-
ren Gary Glitter (Rock And Roll
Part 1, 1 Didn't Know I Loved You),
Mud (Dynamite, Rocket), The Os-
mond Brothers (Crazy Horses), Suzi
Quatro, Slade (Get Down And Get
With It) en The Sweet (The Ball-
room Blitz). Deze groepen en arties-
ten maakten trendy muziek die het
antwoord moest zijn op de pseudo-
intellectuelerock van de zestiger ja-
ren. Maar de glitterrock kreeg later
ook serieuzere vertolkers in de per-
soon van bij voorbeeld Mare Bolan

die onder de naam T-Rex (Tyranno-
saurus Rex) in Engeland massahys-
terie veroorzaakte als voornaamste
exponent van de teenyboppercul-
tus. Bolan scoorde in relatief korte
tijd hits aan de lopende band, zoals
Hot Love, Get It On, Jeepster, Tele-
gram Sam en Metal Guru. Hij kwam
op 16 september 1977 bij een ver-
keersongeluk om het leven.

Urban Dance Squad naar Sittard
Wie er volgendeweek zondag bij
wil zijn zal zich moeten haasten,
want het zit er dik in dat de (ook
voor Pinkpop '90 genoemde) ra-
zend populaire Urban Dance
Squad in jongerencentrum Fe-
nix te Sittard voor een fiitver-
kocht huis zorgt. Je kunt nu al
voor 'n tientje per stuk kaarten
laten reserveren via ® 04490-
-10141. Voorts is voorverkoop bij
Siva in Sittard. Het optreden be-
gint op 28 januariom 21.30 uur.
De Urban Dance Squad debu-
teerde vorig jaar met het door
Jean-Marie Aerts (ex TC-Matic)
geproduceerde album Mental
Floss For The Globe. De muziek
van de Squad laat zich het beste
omschrijven als een mix van noi-
se, metal, heavy funk, rap, reggae
en hardcore maar met als sleutel-
woord 'power. Momenteel
maakt de groep een uitgebreide
tournee door Nederland, Duits-
land, Frankrijk, Canada, Ameri-
ka en Zwitserland. Zij bestaat uit
gitaristRené van Barneveld, bas-
sist Silvano Mattadin, drummer
Michel Shoots, Arjan de Vreede
(DNA) en Rude Boy Remington
(raps)." Urban Dance Squad komt volgende week zondagavond naar Sittard.

Nozems in
Torn Torn

De jonge veelbelovende band
The Nozems uit Utrecht speelt
morgenavond in café Torn Torn
te Heythuysen. The Nozems ko-
men voort uit New Annoyance,
een punkbandje dat in 1988 de
Kleine Prijs van Utrecht won. Na
een optreden met The Hippies in
de Melkweg zag men de nood-
zaak in van het in stand houden
van vroegere jeugdculturen en
veranderde de naam in The No-
zems. Onder invloed van jaren
zestig bands werd er meer melo-
die en samenzang aan de sound
toegevoegd, echter zonder de
punkspirit teverliezen. De groep
bracht inmiddels de EP Hea-
ven's Waiting uit die in muziek-
krant Oor tot het beste debuut
van het jaar 1989 werd uitgeroe-
pen.

De Artsen
vanavond in
Maastricht

De veelbelovende Arnhems-Am-
sterdamse formatie De Artsen, die
op haar recentelijk verschenen de-
buutalbum Conny Waves With A
Shell grote indruk maakt, staat van-
avond voor het eerst in Limburg op
de planken. Het concert van de
eigenzinnige gitaarband vindt
plaats in zaal De Slik aan het Maria-
bastion. Aanvang 22.30 uur.

Vertraging
nieuwe plaat

Public Enemy
Het heeft heel watvoeten in de >
de gehad voordat de nieuwe si»j
Welcome To The Terrordonie^variant op het FGTH-nummet' *come To The Pleasuredorne) y
Public Enemy. Het gebruik van
woord 'nigger' (neger) wekte he
genoegen op van de platenm
schappij die de Amerikaanse
pers verbood het woord in dey
te nemen. De muzikanten koze%
eindelijkeieren voor hun ge^.
door op denu verschenen sing'e^
biep is te horen bij de eerste ie
greep van het woord...

Marillion
in Ahoy'

In het kader van een nieuwe »j
pese tour zal Marillion op 3 aKj
voor een eenmalig concert naaL|
derland komen. Om aan de IFjj
vraag naar kaarten" te kunnen
doen wordt uitgeweken naaT,_ji
Rotterdamse Ahoy'. En de A^kaanse formatie The Cramps IL
op 9 maart een optreden in de 'T

sterdamse Edenhal. Voor beid^3tredens start de voorverkoop "H
gen.

Oplossing van gisteren
DOEü E L Z A
W--OMA--
EB--0 - - Ni
rotterdaJGR IT-KAA'
_SR N I JSTOK-Ml^
TELGANGE
AL--R--S
A--AAR--
goüdkeve'

puzzel van de dag

Horizontaai: 1 spoedig; 4 dakbedekking; 7
toevalligheid; 8 snelle gang; 10 streling met
de hand; 12 verbeterd Esperanto; 13 kaars-
drager; 16 muzieknoot; 17 toneeldans in
vroegere jaren; 18 sportevenement (afk.); 19
rivier in Frankrijk; 20 landbouwwerktuig; 22
tam; 23 paardekracht (afk); 25 onzinnig ge-
praat; 28 bijbelse naam; 29 vlaktemaat; 30
weg met bomen; 32 levenslucht; 33 oplos-
middel voor vetten; 34 opstootje.

Verticaal: 1 wending; 2 helder; 3 volt"o,':
per dag (afk.); 5 zangstuk; 6 voegwo<y
dashond; 9 vestingwerk; 11 grote w°yt <kruiper; 14 treurspel; 15 onhandig C'9-ij
stekelhuidig dier; 21 ad rem; 23 ko^;
voorwerp; 24 vangtoestel; 26 zonderling
walkant; 31 symbool van nikkel; 32 paa'
lee.
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Hongarije en
Polen vragen
terugtrekking

Sovje-troopen

I^ENEN/WARSCHAU - Hongarije
I VraasriglSnere" de Sovjetunie ge-

2iJn Bro^!. Sovjettroepen die opi *fr°ndgebied zijn gelegerd, dit
ken i^terlijk in 1991 terug te trek-
secr'ptl eft de Hongaarse staats-heren;! iS van Buitenlandse Zaken,

| gezeen omogyi' gisteren in Wenen1Walesa .^ondariteit-voorman Lech
I evenep de Sovjetunie gisteren
IPenuitl^ ?Pgeroepen al haar troe-
ft wii , !f.n terug te trekken, maarwel al dit dit jaar.
Te
ir> Po'uVe-'.,de Sovjet-ambassadeur
dat rilt vladimir Brovikov, zei hij
'lieuu, 6en, voorwaarde is voor een
aldu7w . atie' met de Sovjetunie,
law Kv u

SaS woordvoerder Jaros-

f-, ur Br°vikov, die naar de
Berei.H havenstad Gdansk was
sa ui ?,' nodlgde van zijn kant Wale-
Vol£.Pn een bezoek aan Moskou,
vakverh zegslieden van het Poolse

11 ls er een ontmoeting,
Gorhate- ' met Sovjetleider Michailoatsjov voorzien.
öe tr
gari_e°epenterugtrekking uit Hon-
het kan moeten plaats vinden in
de verrn61" .oVan de conferentie voornele ".Indenng van de conventio-
(CFE) in Europa
Va^ d. « verzoek voor de aftocht
ü't van öovJetmilitairen maakt deel
d°HderH!en voorstel dat Hongarije
derhanH v lndiende om de CFE-on-ngen over de omstreden
liepen k3n de stationering vanbiCPor lten het eigen grondge-
p^__ eer °P gang te brengen.

Vroegere leider
van Bulgarije
Todor Zjivkov
gearresteerd

SOFta r.
leiderrp~ tx"President en partij-
rije I-todor Zjivkov van Bulga-
Werd* ln november aan dekant
2»nde f 1 door nervormingsge-
van h~ IÜCI onder aanvoering
toladpn 6Uwe PartiJleider Petar
teerd 1S gisteren gearres-

Er i
SeoDenn" onderz°ek tegen hem
schuiHi„.. waarin h« wordt be-
sche vi f -Tan 'aanzetten tot etni-toe-eill dlgheid en baat en zich
a*n nf,tnen van grote bedragen
he" Rn

b eke gelden'- zo meldde
°Perr^faarse Persbureau BTA
de Bul Van een verklaring van
faal. gaarse procureur-gene-

Zjivkov 7_ „
commii_- i ' een dogmatische
35 jaar *' Was tot 10 november
voornn (

nT,de macht, een record
treden . uropa- De na zÜn af-tiissi^ !ngestelde officiële com-
-IJJk lnelaSt met het gerechte-Prakti,JierZoek naar corruptie-

u
van regeringsfunctio-
ad al eerder deze

g?meld voldoende be-ProcT, tenaal te hebben om eenes tegen hem te beginnen.

de fo£L n woordvoerder van
<£ÏÏIST z«n enorme som-

katie »
gebruikt voor de publi-

ken vn _fen groot aantal boe-
nen. «Ti 1

u PartiJleider in bin-
2iJn 2PBO

buitenland. Er is naar
>nati_f gen ook voldoende infor-vanl °ver. de bankrekeningen
tenland leZjivkov in het bui-

Referendum van de baan

Verbod Roemeense
CP ingetrokken

BOEKAREST - Het Roemeense
Front van Nationale Redding is bin-
nen een week teruggekomen vanzijn beslissing om de communisti-
sche partij te verbieden. Daarmee ishet referendum over het voortbe-
staan van de partij maar ook dat
over herinvoering van de doodstraf
op 28 januarivan de baan, zo maak-
te Silvio Brucan eisteren bekend.
Brucan, prominent lid van het front
dat na de val van het bewind-Ceau-
sescu Roemenië bestuurt, noemde
het verbod 'ondemocratisch' en in
strijd met het principe van het
meerpartijenstelsel. De rol van de
partij is door haar eigen schuld uit-
gespeeld, 'maar er is geen enkel de-
mocratisch land dat een communis-

tische partij bij de wet verbiedt.
Volgens Brucan zou alleen een fas-
cistische partij in Roemeni ë wor-
den verboden.
Het Front vaardigde aanvankelijk
vorige week vrijdag een decreet uitwaarbij de communistische partijonmiddellijk buiten de wetwerd ge-
steld. Maar al een dag later maakte
zijn voorzitter, lon Iliescu, bekend
dat het voortbestaan van de partij'
op 28 januari aan de bevolking zou
worden voorgelegd, in combinatie
met het eveneens vrijdag bij decreet
aangekondigde referendum over
herinvoering van de doodstraf. De
doodstrafwerd eind eind december
na de terechtstelling van Ceausescu
en zijn vrouw ingetrokken.
Volgens Brucan zijn de twee decre-
ten 'onder druk van de massa's' ge-
nomen. Afgelopen vrijdag was eennationale rouwdag in Roemenië, terherdenking van de duizenden
slachtoffers van de opstand tegen
Ceausescu. In Boekarest liepen de
herdenkingen uit op een massade-
monstratie tegen de nog steeds pro-
minente rol van communisten in
het Front. De betogers eisten daar-
naast ook de doodstraf voor dege-
nen die verantwoordelijk zijn ge-
weest voor het bloedvergieten

Colombia:
geen pact met
drugsmafia

BOGOTA - De Colombiaanse rege-
ring heeft verklaard dat drugshan-
delaren die zich aan de autoriteiten
overgeven en de wapens inleveren
een eerlijk proces tegemoet kunnen
zien. Zij verwerpt echter elke moge-
lijkheid van een 'pact' met de drugs-
mafia dat tegen de wet en tegen de
grondwet indruist.
Dit regeringsstandpunt werd
woensdagavond voor de Colom-
biaanse televisie vertolkt door de
minister van Binnenlandse Zaken,
Carlos Lemos. Het is de eerste offi-
ciële reactie van de Colombiaanse
overheid op een verklaring die de
drugsmafia eerder woensdag open-
baar maakte.

In die verklaring bieden de 'Extra-
ditables', zoals de twaalf belangrijk-
ste drugsbaronnen in Colombia zich
noemen, de regering aan vrede te
sluiten in ruil voor 'constitutionele
en wettelijke garanties' voor hun
reïntegratie in de samenleving.

'Regering moet druk op Zuid-Afrika vergroten '
FNV achter beleid
LOTA-gemeenten

Van onze redactie economie

DEN HAAG - De vakcentrale FNV
steunt het beleid van de Lagere
Overheden Tegen Apartheid (LO-
TA) om bedrijven zonder banden
met Zuid-Afrika te bevoordelen.
„Een voorkeursbeleid waarin ge-
meenten hun eigen mening uiten
moet mogelijk zijn," aldus voorzit-
ter Johan Stekelenburg gisteren tij-
dens een persconferentie in Den
Haag. Hij voegde daaraan toe dat de
spanning tussen de LOTA en de
overheid zou verminderen als de re-
gering zelf meer sancties tegen
Zuid-Afrika zou nemen.

Gemeenten die tussen de juridische

onmogelijkheden doorschipperen
en daarmee het bewustzijn bij de
burgers en de druk op Zuid-Afrika
vergroten, handelen in overeen-
stemming met het FNV-beleid,
prees Stekelenburg de LOTA. Het
kabinet heeft de besluiten van de
LOTA-gemeenten geschorst daar

deze in strijd zouden zijn met het
overheidsbeleid. De Tweede Kamer
heeft hier dinsdag mee ingestemd.

De LOTA zou zelfs overbodig wor-
den als de regering zelf minder aar-
zelend zou zijn met het nemen van
maatregelen tegen apartheid, aldus

Stekelenburg. Hij pleitte er dan ook
voor om de druk op Zuid-Afrika te
vergroten. Het huidige terughou-
dende beleid van de overheid, waar-
in de regering De Klerk kans krijgt
veranderingen door te voeren,
werkt volgens de vakbondsvoorzit-
ter averechts. Zo zou de invoer uit
Zuid-Afrika het afgelopen jaar zijn
verdubbeld.

De FNV denkt bij sancties van de
overheid aan bijvoorbeeld een ko-
lenboycot. Een mogelijke daling
van de werkgelegenheid neemt de
vakbond op de koop toe. „Al moetje
natuurlijk geen besluiten nemen
met oogkleppen op," aldus Steke-
lenburg. „Het gaat om het effect."

'Belangrijke rol voor kleine gemeenten'

Dales trekt geld uit
voor misdaadpreventie

EDE - Minister Dales van Bin-
nenlandse Zaken wil de ko-
mende vijfjaar 60 miljoen uit-
trekken voor criminaliteits-
preventie in gemeenten in ons
land. Dit bedrag maakt deel
uit van de 350 miljoen gulden
die in deze kabinetsperiode
extra aan criminaliteitsbestrij-
ding wordt uitgegeven. De mi-
nister zei dat gisteren op een
congres van de Verenigingvan
Nederlandse Gemeenten

(VNG) in Ede onder het thema
'Criminaliteit en beleid, be-
stuurlijke preventie in ge-
meenten.

Volgens Dales moet ook bij beleids-
gebieden als woningbouw en stads-
vernieuwing meer de nadruk wor-
den gelegd op het voorkomen van
misdrijven. Politie en brandweer
zouden op dit terrein een advies-
functie kunnen vervullen.

Een ander thema dat de komende

jaren de aandacht van de ministe-
ries van Justitie en Binnenlandse
Zaken zal krijgen is het vergunnin-
gen- en vestigingsbeleid.Ook op dat
terrein moet veelvuldiger de relatie
worden gelegd met een beleid, dat
er op gericht is veel voorkomende
criminaliteit te verminderen of te
voorkomen.
Kleine gemeenten moeten in de vi-
sie van Dales een belangrijke rol
gaan vervullen bij het voorkomen
van criminaliteit. De ministers van
Binnenlandse Zaken en Justitiezul-
len wat dit betreft een stimulerende

rol vervullen, aldus de minister
„Wij zijn er wat laat mee geweest
maar voor de komende jaren ver-
wacht ik daar veel van," aldus Da
les.

Resultaten
Lokale overheden moeten, aldus
Dales, een structureel preventiebe-
leid voeren. Vaak duurt het daarbij
gedurende een tijd voordat zicht-
baar wordt dat een beleid gericht op
voorkoming van veel voorkomende
criminaliteit successen oplevert,
maar soms zijn snelleresultaten wel
mogelijk. „Wij zullen de criminali-
teit nooit uitbannen, maar er zijn
wel snelle en verheugende resulta-
ten te behalen en dat geeft de burger
moed," aldus Dales.

Een van de belangrijkste aanbeve-
lingen in het gisteren gepresenteer-
de rapport over bestuurlijke pre-
ventie in gemeenten is dat er daar-
voor een sterk politiek en ambtelijk
draagvlak moet zijn. Het beleid
moet zich niet beperken tot het pa-
pier, maar het moet ook daadwerke-
lijk utigevoerd worden.

binnen/buitenland

VVD eist
forse aanpak
steunfraude

DEN HAAG- Er moet een scher-
strf>l£ontrole k °men op de ver-
fién Amg van sociale uitkerin--1voor uitkeringenDot beter worden getoetst,
m. ?. u

over mogelijke fraude« uitkeringen, mogen niet lan-ser -worden afgelegd zonder dattunii Wordt ondernomen. Even-veel moet het aantal gemeente-

uitgeb00
d controleurs worden

Shot het WD-kamerlid Lin-
van l n' ?Pecialist sociale zakenreal Jn, actie' gisteravond. Hijageerde daarmee in het VARA-tin^°gramma De Kloof op uitla-S va" het hoofd van de so-
en k .le_.nst in Amsterdam, Tang,
chen., d Van de sociale re-
voort -r m dle gemeente, Ter-
dat i« A

ang gaf onomwonden toe
üik h Amsterdam 'een aanzien-de]„f t

Van de uitkeringen 'ge-
WorHt en dele 'ten onrechte
dordt.verstrekt'. Tervoortgaf toe
do .«ii1 ZiJn dlenst een kast vol
om hlSbeftaat' waarbiJ het gaat
dos.f« ende steunfraude. DezehanrifE WOrden ecnter niet afge-SSdX°mdat het aantal men-
'het lDn de dienst werkzaam is
kan baeahappen?UdegeVallen niet

Veld re " staatssecretaris Ter
en frl ?;Clale Zaken>is misbruik
gen in

ude met sociale uitkerin-
denk T? l? nd niet erg groot- ..IkProplJf- ~ minder dan tienvrouwï aIdUS de bewmds-

CDUhoudt toch vast aan regering-Modrow

Toestand in DDR
blijft gespannen

OOST-BERLIJN - De toestand in
de DDR is nog steeds gespannen.
De bestorming maandag van het
hoofdkwartier van de (vroegere)
Staatsveiligheidsdienst in Oost-
Berlijn toont de noodzaak aan van
samenwerking tussen alle politieke
krachten en partijen. Dit heeft rege-
ringswoordvoerder Wolfgang
Meyer gisteren verklaard namens
premier Hans Modrow.
De ministers van vier kleine partij-
en die met de communisten de coa-
litie-Modrow vormen, hebben zich
tijdens een vergadering van het ka-
binet bereid verklaard in de rege-
ring te blijven. Er was deze week
twijfel ontstaanaan de loyaliteit van
de CDU, nadat haar secretaris-gene-
raal had verklaard dat de christen-
democraten uit de coalitie wilden
treden. Maar hij heeft alleen voor
zichzelf gesproken, aldus voorzitter
(en vice-premier) Lothar de Maiziè-
re die meent dat velen in de partij
'een regeerbaar land' willen.
Op een gisteren gehouden bijeen-
komst van de ronde-tafelconferen-
tie hebben de 16 er aan deelnemen-
de partijen en oppositiegroepen er

toe opgeroepen dat 'de aan de gang
zijnde revolutie kalm blijft. Zij wij-
zen er op dat 'het ontmantelen van
machtsstructuren niet gepaard mag
gaan met geweld tegen mensen of
eigendommen.
De deelnemers aan de ronde-tafel
hebben het parlement geadviseerd,
de nieuwe oppositiegroepen in het
land al voor de verkiezingen van 6
mei spreektijd in de Volkskammer
te geven. Verder willen zij dat de
perscensuur zo snel mogelijk wordt
afgeschaft. Er voor in de plaats
dient een raad van toezicht op de
media te komen. Deze blijft functio-
neren tot de regering een mediawet
bij het parlement heeft ingediend.
De Bondsrepubliek beschouwt de
door de DDR voorgestelde 'ver-
dragsgemeenschap' als de eerste
stap op weg naar het uiteindelijke
doel van een verenigd Duitsland.
Als het aan Bonn ligt, spreekt ook
Oost-Berlijn zich daarvoor uit zodra
de verkiezingen van mei gehouden
zijn. Dit heeft minister van de kan-
selarij Rudolf Seiters donderdag in
het Westduitse parlement ver-
klaard.

Hirsch Ballin
stelt 23 extra
officieren van

justitie aan
DEN HAAG - Minister Hirsch Bal-
lin (Justitie) heeft besloten 23 extra
officieren van justitie aan te stellen.
Acht van hen krijgen speciale ta-
ken, zoals de controle op de nale-
ving van milieu-wetgeving. De ove-
rige vijftien worden ingezet om de
bestaande achterstanden bij het
Openbaar Ministerie weg te werken.

Hirsch Ballin verklaarde dat giste-
ren in de Tweede Kamer bij de be-
handeling van de begroting van zijn
ministerie. Volgens de bewindsman
is 'een kwalitatieve en kwantitatie-
ve versterking van het Openbaar
Ministerie nodig. Volgens Hirsch
Ballin gaat het bij het Openbaar Mi-
nisterie om 'een inhaalslag op korte
termijn. De achterstanden in des-
kundigheid op terreinen als milieu,
fraude, automatisering en over de
werkwijze van de politie moeten
worden ingehaald. Ook bij de poli-
tie zelf'kan en moet het beter', aldus
de minister. Zo moet het ophelde-
ringspercentage van ter kennis van
de politie gekomen strafbare feiten
omhoog.

Onderzoek naar 'banditisme en terrorisme'

Parlementscommissie
België gaat VDB horen

BRUSSEL - De voormalige Bel-
gische premier en minister van
Defensie Paul Vanden Boey-
nants moet voor een speciale
parlementscommissie verschij-
nen. Dat heeft die commissie gis-
teren beslist. VDB, zoals de oud-
bewindsman in de volksmond
heet, heeft er zelf op aangedron-
gen om door de commissie te
worden gehoord. Sinds vorig
jaar stelt een speciale parle-
mentscommissie in België een
onderzoek in naar 'banditisme
en terrorisme' in het land.
Doel van dat onderzoek is klaar-
heid te brengen in de raadselach-
tige aanslagen die in de jaren
1982-'B5 door de zogeheten 'ben-
de van Nijvel' werden gepleegd.

Bij overvallen op grootwinkelbe-
drijven doodde die bende des-
tijds tientallen onschuldige bur-
gers.

Omdat al die overvallen slechts,
een geringe buit opleverden de-
den al snel geruchten de ronde
dat ze vooral bedoeld waren om

de Belgische maatschappij poli-
tiek te destabiliseren. Die meng-
den zich met andere geruchten
over rechtse kringen die uit zou-
den zijn op een staatsgreep. Ver-
scheidene malen is daarbij de
naam van VDB gevallen.

Het Belgische gerecht is er nooit

in geslaagd klaarheid te brengen
in de zaak van de 'bende van Nij-
vel'. Het dossier daarover telt nu
al meer dan 300.000 pagina's. De
onderzoeksrechter die het laatst
met het dossier belast was, Jean-
Claude Lacroix uit Charleroi, is
deze week bevorderd tot raads-
heer in het hof van beroep van
Bergen

Eveneens deze week verscheen
in België (van de hand van de
journalistHugo Gijsels) het boek
'De Bende en Co. Ook in dat
boek wordt weer een verband ge-
legd tussen een poging tot staats-
greep, het optreden van de 'ben-
de van Nijvel' en VDB. Maar be-
wijzen voor zon verband worden
niet gegeven.

punt
uit

Vertrek
De premier van Tsjechoslowa-
kije, Marian Calfa, is uit de
communistische partij gestapt.
Calfa is het derde lid van het
kabinet die in minder dan twee
weken de communistische par-
tij heeft verlaten. Door zijn ver-
trek bezetten de communisten
nog maar zeven van 21 posten
in de regering

Aanslag
De burgemeester van de Japan-
se stad Nagasaki, Hitoshi Mo-
toshima (67), is gisteren zwaar
gewond geraakt bij een aanslag
op zijn leven. De dader van de
aanslag die in het raadhuis
plaatsvond, is ontkomen. De
burgemeester van de in 1945
door een atoombom verwoeste
havenstad haalde onlangs de
woede van Japanse nationalis-
ten op de hals, nadat hij wijlen
keizer Hirohito medeverant-
woordlijk had gesteld voor het
ontstaan de Tweede Wereldoor-
log. Met dit verwijt doorbrak
Hitoshi Motoshima een Japans
taboe. Volgens de officiële ver-
sie waren de generaals verant-
woordelijk voor het uitbreken
van de oorlog in 1941 en heeft
wijlen keizer Hirohito er per-
soonlijk toe bijgedragen dat Ja-
pan in 1945 capituleerde.

CFK's
De EG-commissie in Brussel
wil dat er in 1997 een eind komt
aan alle gebruik van fluorkool-
waterstoffen (CFK's). Dat is
drie jaar eerder dan de afspra-
ken die op wereldniveau ge-
maakt zijn. Deze cfk's tasten de
ozonlaag rond de aarde aan. De
ozonlaag werkt beschermend
tegen de van de zon afkomstige
ultraviolette straling. De EG-
landen produceren jaarlijks
450.000 ton CFK's. Dat is bijna
de helft van de wereldproduk-
tie die op ongeveer 1,1 miljoen
ton ligt.

Fietsen
De Fietsersbond ENFB heeft
gisteren in een kort geding voor
de president van de rechtbank
in Den Haagvan de Nederlands
Spoorwegen en de gemeente s-
Gravenhage geëist, dat wordt
gestopt met het verwijderen
van buiten de fietsenrekken ge-
plaatste fietsen. Het aantal
fietsklemmen zou op korte ter-
mijn moeten worden uitge-
breid. Sinds november vorig
jaar verwijdert de spoorwegpo-
litie bij de stations Den Haag
Centraal en Den Haag Hollands
Spoor alle buiten de rekken ge-
plaatste fietsen, omdat ze over-
last zouden veroorzaken.

Ontslag
De Belgische staatssecretaris
voor wetenschapsbeleid. Pierre
Chevalier, heeft gisteren ont-
slag genomen. Hij is al vervan-
gen door een partijgenoot, de
Vlaamse socialist Eric Deryc-
ke. Chevalier kwam in op-
spraak toen hij twee weken ge-
leden door de Belgische Orde
van Advocaten voor een perio-
de van twee weken als advocaat
bij de balie in Gent werd ge-
schorst. Chevalier had als advo-
caat, overigens nog voordat hij
staatssecretaris werd, geld dat
bestemd was voor zijn cliënten
te laat of onvolledig afgedra-
gen.

Bank
De top van de Bank voor Ne-
derlandsche Gemeenten (BNG)
heeft gisteren verrast gerea-
geerd op het nieuws dat de ge-
meente Tilburg een principe-
overeenkomst met de Amro
heeft gesloten om de plaats in
te nemen van de BNG als huis-
bankier. Volgens president-di-
recteur W. Griffioen voerden
zijn bank en de gemeente Til-
burg nog gesprekken over de
voorwaarden over een nieuwe
overeenkomst. „Het argument
van Tilburg dat het bezwaarlijk
is dat het ministerie van finan-
ciën de voorwaarden bepaalt,
doet een beetje merkwaardig
aan. Het ministerie bepaalt
dezevoorwaarden niet".

Overleden
De Franse oud-minister van
Defensie, Charles Hernu, is
woensdag in Lyon op 66-jarige
leeftijd overleden aan een hart-
aanval. Hernu, de laatste jaren
burgemeester van de Zuidfran-
se plaats Villeurbanne, was mi-
nister van defensie in het socia-
listische kabinet van 1981 tot
september 1985. Hij moest af-
treden vanwege de 'Greenpea-
ce-affaire'. Leden van de Fran-
se geheime dienst hadden in
juli 1985 in de Nieuwzeelandse
haven van Auckland het vlag-
geschip van de milieubeweging
Greenpeace, de 'Rainbow War-
rior', tot zinken gebracht.
Greenpeace wilde actie voeren
tegen de Franse kernproeven in
de Stille Oceaan. Bij de aanslag
kwam de Nederlandse foto-
graaf van Portugese komaf,
Fernando Pereira (35), om het

Hare Koninklijke
Hoogheid prinses
Margriet viert
vandaag haar
47ste verjaardag.

(ADVERTENTIE)

V BELANGRIJKBERICHT J
Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te
moeten vertellen datonze artikelen „
* splinternieuw zijn,
* met volledigefabrieksgarantie geleverd worden,
* van gerenommeerde merken zijn, en
* dat onze service uitstekend is

Baby discount
viastadsautobaan, afslag "in de Cramer", derde straat rechts

V Laanderstraat 81 Heerlen, 045-712161
openingstijden: dinsdag-,woensdag- en vrijdagmiddagvan 1-5 uur /

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

Twee dochters van de in 1947af-
gezettekoning Michael I van Roe-
menië, prinses Margarita (rechts)
en haar zuster Sophie, arriveer-
den gisteren breed lachend op het
vliegveld van Boekarest voor hun
eerste bezoek aan de Roemeense
hoofdstad.

(ADVERTENTIE)

t dsabunuió van y^reiaen

Sittard

Stadswegske 17, 04490-26851
ümbrichterstr. 45-47, 04490-15218

Groot assortiment baby- en
doorgroeikamers, kinderwagens,
wandelwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
campingbedjes en sitters

Uit voorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 u

donderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u

't Babyhuis van Helden
P Stadswegske 17

I C___.--^-

Schouvburg Q I
Hutel da prinsQ I

Geiten Rijksweg Roeraond< t*
h|

I
*n

Vrijdag 19 januari 1990 "3[ l'mburgs dagblad \



~i LimburgsDagblad

_?piccolo's
Jn de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per

■ millimeterhoogte: / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte: 10 millimeter Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60

i Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75.
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie.
Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandetg t m vrijdag
8.30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 1700 uur.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw timmer, metsel,
tegel en schilderwerk, mcl.
openhaardenbouw. 045-
-460392.

SCHILDER kan nog alle
schilder- en behangwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-323883.
Voor al uw bouwkundig te-
kenwerk. 045-460392.

Personeel gevraagd
Seat-dealer Autosport zoekt
Chef Werkplaats

Schelsberg 175, 6413 AE Heerlen. Tel. 045-725507.
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.
_j B.E.M. BV. Tel. 04455-1871.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard, Munstergeleen en Susteren

Voor 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.

l " dgggafa*
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Wij zoeken op korte termijn een actieve
Chauffeur - bezorger m/v

Zijn taak zal bestaan uit het verzorgen van de distributie
van bloemen en planten vanuit het magazijn Maastricht

naar onze verkooppunten in Z-Limburg. De werktijden zijn
globaal van 5.00 -13.00 uur. De kandidaat dient in het be-
zit te zijn van het grootrijbewijs en chauffeursdiploma ( of

vrijstelling hiervan). Reacties aan Hendriks Bloemen, t.a.v.
Dhr. C. v. Deijnen, Heerderdwarsstraat 24, 6224 LT Maas-

tricht. Tel. 043-631756.
Restaurant Steins, Nieuwstr. 5, 6431 XP Hoensbroek

vraagt per 1 februari, part-time
Restaurantmedewerker M/V

Schriftelijke sollicitaties met pasfoto
richten aan bovenstaand adres.

I.v.m. ziekte van onze hulp vragen wij met spoedeen nette
Zelfstandige werkster

voor drie ochtenden per week in Simpelveld. Eigen vervoer
noodzakelijk. Brieven met volledige persoonlijke gegevens

naar: J.B. Meyers, Postbus 21047, 6369 ZG Simpelveld.
Voor Heerlen vragen wij
Bezorgers m/v

die genegen zijn dagelijks tussen 6.00 en 7.00 uur 's
ochtends onze krant te bezorgen.

Melden Limburgs Dagblad, Geerstr. 5 Heerlen.
Tel. 045-717719.

Restaurant
de Leuf

vraagt per direkt jongedame
voor ontbijt, op afroep, en
voor 1 ochtend schoon-
maakwerkzaamheden. Dal-
straat 2, Übachsberg. Tel.
045-750226.
Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV, Trich-

.terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll.), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Aannemersbedrijf Esperan-
oe, Dorpstr. 52, Brunssum.
045-270635. Per direct gevr
METSELAARS en béton-
timmerlieden. Akkoord- en
uurloon. Grensstreek Duits-
land^
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.
Gevr. betontimmerlieden
V.O.F. WEDO Tel. 045-
-416657/420584
Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.

Suppers Verspreidingen
vraagt enkele séV.
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.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., volgens CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. TeL 04490-
-45814
Bar-dancing zoekt MEIS-
JES. Werkt, in overleg. Inl.
045-218281
Gevr. nette VERKOOP-
STER v. Slagerij plm. 18 jr.
v. 30 uur. Vleeschmeesters.
winkelcentr. Op de Kamp
Landgraaf. 045-320006, na
19.00 u. 04490-20776.
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.

Barmeisjes "en buffetjuffr.
gevr. Madame BUTTERFLY
Vaesrade. 04492-1934
Gevr. ervaren KOK bekend
met groot keukentechniek.
Sollicitaties na telef. af-
spraak dagel. tussen 10.00-
-11.00 uur, 045-457845.
Ervaren LOCKSTER ge-
vraagd, uurloon. Tel. 045-
-322862.
Gevr. ZWEMINSTRUCTRI-
CE voor enkele dagen per
week, ervaring gewenst. Br.
met foto en verdere gege-
vens o.nr. B-3306, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
FITNESS-TRAINER(STER)
gevr. omg. Maastricht, bij
voorkeur CIOS of dergelijke
opleiding. Br. met voll. ge-
gevens en foto o.nr. B-3307,
LD, Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Sportclub vraagt AEROBIC
lerares voor enkele uren per
week, goede opleiding en
enthousiasme vereist. Br.
met foto o.nr. B-3308, LD,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Gevr. leerling KOK en/of
medewerker voor Italiaans
Restaurant/keuken te
Hoensbroek. Br.o.nr.
B-3310 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Van de Bosch Bouw B.V.
vraagt METSELAARS, goed
loon en soc. voorzieningen
en vast werk. 04492-3042.
De Koperen Ketel vraagt
FRITUURHULP (m/v) m. er-
varing. Werktijden in overleg
Tel. 045-741445 b.g.g.
04490-25472.
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.
Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel. 045-462805.

De Lucas-stichting voor Re-
validatie te Hoensbroek i
vraagt POOLKRACHTEN ;
(m/v), dij bij oproep werk- I
zaamheden verrichten in de
keuken, restaurants, huis- 'houding en magazijn. Aan- i
melding via een sollicitatie-
formulier dat is af te halen bij
de portier aan de hoofin- (gang, Zandbergsweg 111 te ;
Hoensbroek of aanmelding ,
via een sollicitatiebrief. Bei-
de aanmeldingen op te stu-
ren naar afdeling Perso-
neelszaken, Postbus 88,
6430 AB Hoensbroek. 'Voor het telefonisch contro-
leren en aanvullen van ;
adressen, vragen wij EN- j
THOUSIASTE, vriendelijke !telefonistes. De free-lance
werkzaamheden (ca. 15 uur
per week) kunnen groten- 'deels thuis plaatsvinden. Er- !
varing gewenst. Bel 045-
-714687 tijdens kantooruren. 'P&S, Honigmanstraat 378,
Heerlen
Wij vragen voor ons restau- .
rant in Bom part-time SER-
VEERSTERS, part-time
KEUKENHULP. Hoofdzake- ]
lijk in de weekends. Tel.
04498-51359 of tel. 04498-
-57030. 'KINDEROPPAS biedt zich :
aan vrouw 33, kan goed met ;
kinderen omgaan. Inlichtin-
gen 04406-12875. 'Erv. BETONTIMMERLIE- \DEN en metselaars gevr. ■voor grensgebied (hoog
loon, ace), tel. 080-541217.
Gevraagd ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN en metse-
laars. Hoog loon. Tel. 045-
-250238.
Gevr: Brood- en Banket- \bakker en leerling Brood- en
banketbakker. DIEDEREN,
Brood en fijne Banketwaren,
Spaubeek. Tel. 04493-4281
Wij zoeken mode-bewuste
enthousiaste commercieel
ingestelde FREE-
LANCERS, die ons in hun
regio willen vertegenwoor- :
digen. Géén verkoop kle- ;
ding. Inl. 080-224944. <

Onroerend goed te huur gevraagd
Te huur gevraagd

Luxe villa, bungalow of landhuis
voor langere termijn, liefst omgeving Heerlen, (geen koop). !Tel. 045-326395. .

Gevraagd
eengezinswoning

met tuin en garage. Br.o.nr. B-3245 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen.,

Eengezinswoning m. 3
sip.k's, voor- en achtertuin,
binnen straal van 25 km. v.
BRUNSSUM, max. huurpr.

’ 725,-. Ing. maart-april.
Tel. 033-948927.

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

Onroerend goed te huur aangeboden

_
. >

LOODS 100m2 te schaes-
berg. Te bevr. 045-311288.
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 huur BOYENWONING, 3
kamers, keuk., douche, eig.
c.v. Graverstr. K'rade-w Tel.
tijdens kant. u. 045-413540
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19A Kerkrade.

BOYENWONING: Ind. ei- <gen opgang, woonk., badk., j
slaapk., wc, berging, ’ 750,- -mcl. Huursubs. mog. 045- :
318154. 'Voor kamers/etages in DEN (
HAAG omstreken en prov. ;
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop 'Wagenstraat 179 I, den;
Haag. TeL 070-3643444. 'Geop. ma-za van 11-16 u. i
en van 20-22 u. |
Te h. luxe APPARTEMENT 'm. 2 sip.k's. Te aanv. per
01-02-'9O. Huurpr. ’741,-
-(incl. stook/servicekosten)

_
Tel. 045-229300.

; ; I
Onroerend goed te koop aangeboden

Open huis zaterdag 20 januari !
van 14.00 tot 16.00 uur.

* Maastricht, Vroenhof: Voor bewoning gereed: comforta- .
bele appartementen gelegen aan de Brouwersweg/hoek 'Volksplein (op korte afstand van het centrum). Keuze uit 4
typen appartementen met 1 of 2 slaapk. en woonk. totca. |
40 m2. Badk. met douche of ligb. Inpand. berging en ber- ,

ging in de kelder. Enkele appartementen met woonhal. .
Dakappartementen met serredak. Prijzen vanaf

’ 121.000,- v.o.n. Adres: Volksplein 90 Cte Maastricht. .
Inl. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.

Tel. 043-252933 . ,
Open huis zaterdag 20 januari

van 14.00 tot 16.00 uur!
" BRUNSSUM, Op gen Hoes 72:

Markante huizen met een keuze uit div. typen. Bijv.: gara-. ge, 2 slaapk. en badk. op beg. grond. Woonk./keuken ca.
35 m2en zonneterras op 1e verd. slaapk. en badk. met lig-
bad op de 2e verd. Prijzen vanaf ’ 89.000,- k.k.

Open huis-zondag 21 januari
van 14.00 tot 16.00 uur!

* HEERLEN, Corisberg:
Comfortabele woning op een bijzondere plek. Voor bewo-
ning gereed. Woonk. ca. 32 m2mcl. open keuken, 3 slpks.,
badk., hobbyzolder (bereikbaar via schuiftrap). Prijs
’136.393,- v.o.n. (excl. max. ’41.000,- rijksbijdrage).
Netto maandlast ’ 574,-. Adres: Heerlen, Roggehof 37.

* SITTARD, Haagsittard Park:. Direkt te betrekken halfvrijstaande bungalow met mogelijk-
heid voor gar. of carport. Woonk. 35 m 2mcl. keuken, 3
slpk., badk. Inpand. berging. Prijs ’ 155.531,- v.o.n. (excl.
een nog door de koper te ontvangen belastingvrije rijksbij-
drage ad. ’ 5.000,-). Adres: Sittard, Edisonstraat 4.

Inl. Stienstra Makelaardij bv
Tel. 045-712255.______
i . .

Nieuwenhagen
Halfvrijst. woonh. met gar.

en tuin, L-kamer, keuken, 3
slpks., douche, grote kel-

ders, dir. te aanv. Pr.

’ 95.000,- k.k. ma. t/m vrijd.
09.00-12.30. Hein Driessen

Ass. Tel. 045-421220.
HUIZEN te koop gevraagd.; Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
HEERLEN, Leienhoesstr.,
mooie grote hoekw. met ga-
rage en tuin, dichte luxe
keuken, 3 slpk., badk. met
2e toilet, ’125.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
aoed, tel. 045-728671.

Gevr.: woonhuizen tot max.

’ 125.000,- aanbiedingen
BOPA O/G 045-324133.
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. Lo. Tel. 045-752279.
LANDGRAAF, Troereberg,
in jonge woonbuurt gelegen -eengezinswoning, met 3
slpk. Woning is ca. 5 jaar
oud. Pijs thans na aftrek van |
volledige premie ’95.000,- |
k.k. Bij 100% financiering |
netto woonlast ca ’ 535,- p. |
mnd. Wijman & Partners |
Vastgoed. TeL 045-728671. i
VOERENDAAL, Op de Beek 'sfeervol boerenhuis met 3 I
slpk., mooie badk., geen tuin 'kleine plaats aan voorkant. 'Vraagprijs ’ 89.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671.

SITTARD, Jozef Hoenstr.,
goed onderhouden eenge-
zins woning in vriendelijke
buurt. 3 Slpk., achterom be-
reikbaar. ’ 90.000,- k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed, tel. 045-728671.
HEERLEN, Hofstr., gescha-
kelde eengezins woning met
grote woonk., open keuken,
tuin achterom bereikbaar, 3
slpk., ’103.000,- k.k. Wij-
man & Partners Vastgoed.
Tel. 045-728671.
HEERLEN, Fossiellenerf,
door garage geschakeld
vrijstaand woonhuis met
’lB.OOO,- overdraagbare
subsidie. Pr. ’ 120.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed, tel. 045-728671.
HOENSBROEK, Demstr.,
eengezinswoning met grote
garage, 3 slpk., badk. met
ligbad en 2e toilet, pand is
voorzien van dubbel glas.
Pr. ’115.000,- k.k. Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Bedrijfsruimte
Te h. op unieke ligging
(vlakbij centrum Geleen)
bijz. mooie magazijnruimte
v.a. 400 m2. (eigen parking)
lage huurpr. Inl. 04490-
-43950.

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

’ 1.500,-.

Woningburo DE GOEDE
HOOP, Wagenstraat 179 I,
den Haag, tel. 070-3643444
Stort ’ 125,-voor 2 jaar (24
mnd.) geldig, op postbank-
rekening 39.59.588 t.n.v. De
Goede Hoop. Per kwartaal
ontvangt v dan onze
woningruilgids. Woningruil
over geheel Nederland.

::■■■- . . . ;.. ; ! r. —..-,..■
Kamers aangeboden/gevraagd

Ruime gem. KAMERS te h.
eig. ing. Tel. 045-458329.
APP. te h. in studentenhuis,
centr. Heerlen, ’ 500,- mcl.
Tel. 045-713901.
VALKENBURG, kamers te
h. voor 't hele jaar, m. kit-
chenette, tel. 04406-14111
of 15323.
Gem. ZIT/SLPK. m. eigenk.
te h. voor nette pers. voor
Heerlen/Hoensbr., tel. 045-
-415718/725053.
BRUNSSUM. Gemeub. zit/
slpk. in rust. omg. m. gezam.
douche en w.e. na 16.00 u.
Laanderstr. 85 Heerlen.

Gezocht KAMER per 1 febr.
in Heerlen voor 4e jaars
HTS-Student. Tel. 08851-
-11078, na 18.00 uur.
Kamer te huur te VOEREN-
DAAL. Inl. na 18 uur 045-
-750229

Gem. KAMER te huur met
huiselijk verkeer. Liefst
oudere heer of dame
04406-12875.
Gestoff. kamer in studen-
tenhuis voor nette student
(e) in HEERLEN-Nrd.

’ 300,- p.mnd. all-in. Tel.
045-228162

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.
HOPPENER, 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
te.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. Görgens. 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.

Hobby/D_fi_z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Stabiel mooie DUJVENTIL
compl. I.z.g.st. Te bevr. Dr.
Schaepmanplein 4 Hrl.

Winkei&Kantoor

Computers
XT-AT- 386va ’ 39,- p.mnd

BUROCENTER
Dorpstr. 125, Brunssum.

Tel. 045-273525
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Geldzaken
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080, (tus-
sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

Met een PICCOLO in het
Limburas Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

"—......

Bedrijven/Transacties
Te koop FRITURE-INVEN-
TARIS oa. friture-oven 4-
pans merk Znaff. Tel. 045-
-417739/452817.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Landbouw en Veeteelt
Let op! tijd voor onderhoud
van uw kostbare machines.
Voor stralen en spuiten in
originele kleur. LIKABO B.V.
Maastricht. 043-635253.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’7,-. Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.
Te koop TRACTOR Deutz
D4O met hef. Valkenburger-
weg 87, Tel. 045-753090.

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.
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto's

Fiat Klankstad
Fiat Panda 34-45 '81 t/m '87; Fiat 127 1050 '85, '86; Uno 45
'83 t/m '88; Uno 60 S Silver '86,88; Uno Diesel '84; Ritmo
'84 t/m '86; Fiat Ritmo 105 TC '82; Fiat Regatta weekend

'85; Opel Kadett 1200 '82; Opel Corsa TR '84; R 5 GTL '86;
TR '84; Renault 9 GTL '85; Renault 11 TXE '85;

R 5 TL '81; Skoda 120LS '86/'B5; VW Golf diesel '87;
Seat Ibiza 1.2 L '85; Volvo 345 DLS '82; Visa 1.1 '85; Lada

1500 S station '83; Ford Escort 1.3-L 3-drs. '83 en '85;
Ford Fiesta 1.1 '85; Honda Civic 5-drs. '82; Hyundai Stellar
1.6 '86; Saab 900 turbo Sedan '81; Suzuki Swift 1.3 GS '86;
Volvo 244 GLE autom. met schuifdak; Volvo 345 DLS '82;

Diverse goedkope inruilers in voorraad.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

* Streng gekeurd * 3 maanden BOVAG Garantie
* 9 maanden extra BOVAG Garantie mogelijk voor auto's

van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAG GARANTIE
nflGebruikteWagens
UUPlusSysteem

8mw316 bwj. 1987
LPG, div. extra's, als nw. zo mooi en

in goede staat van onderh. Tel. 045-716056.

Inruilauto's
Fiat 127 Sport, grijsmetallic, 75 Pk, 5 versn 1982
Fiat 127 1050, 5 versnellingen, wit 1986
Diverse Fiat Panda's vanaf 1982
Diverse Fiat Unos vanaf 1985
Fiat Ritmo 60 CL, 5 versn., 5 deurs, metallic 1986
Citroën AX, rood 1988
Citroën BK, beige 1983
Ford Fiesta 1100 Special uitv., bruinmetallic 1983
Mazda 323 1.5 HB SGT, donkergrijsmetallic 1982
Volvo 340 DL, blauw, specialeuitvoering 1986

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50. Tel. 045 724140

Alfa Romeo
Alfa 164 2.0 T.S., bwj. '89, demo.

Alfa 164 T.D., '89, demo 0 km
E.A. Kozole B.V.
Landgraaf, Edisonstraat 23.

Tel. 045-321088

RENAULT
Top-occasion
Div. merken

met 1 jaar garantie.

Kerres b.v.
Dom. Mijnstr. 25
Tel. 045-452424

Wetzels Auto's
Industriestr. 35 Sittard.

Tel. 04490-10655
Mercedes

300 D aut. '88; Mercedes
300GD '86; Mercedes 2.5

T.D. '88; Mercedes 200 T.D.
'87; Mercedes 500 Sec. '84;

Mercedes 230 E aut. '86;
Mercedes 300 T.D.T. aut.

'85; Mercedes 300 T.D. '85;
Mercedes 240 D '79;
Mercedes 300 D '80;

Jaguar 3.6
Soverein '87;

Nissan 3.0 IZX '85; Porsche
911 SC '80; Porsche 928
aut. '80; Porsche 944 '84;
Porsche 944 '83; VW Sci-
rocco 1.8 GT '86; Renault

2.5 T.D. '87;

BMW 635
CSI '88; BMW 323 Cl '86;
BMW 320iBaur '84; BMW

323i'81; BMW 31684; Ford
Fiesta 1.1 Finesse' 87; Opel
Ascona Cabriolet '89; Opel
Kadett 1.3 S '88; Ford Es-
cort 1.3 Bravo '89; Ford

Siërra Ghia '87; Ford Siërra
2.0 GL aut. '83; Dodge Aries

2.2 '86; Fiat Argenta '84;
Chevrolet Camaro Z-28 '85;
Mitsubishi Galant 2.3 T.D.

'84; Opel Kadett 1,6iaut.'BB

Knutselkoopjes
Volvo 343 GLS, 1981,

’2.900,-; Skoda 120 LS,
1984, ’ 2.900,-; Renault 5
GTL, 1981, ’ 1.250,-. Fiat

Creusen Heerlen, Spoorsin-
gel 50, 045-724140.

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Opel Senator 3.0i43.000 km
'88; Toyota Celica ST liftb.
'87; BMW 524 TD aut. '86;
Daihatsu Charade Van die-
sel '88; Daihatsu Charade
Van diesel '87; Ford Orion
1.6 diesel Bravo '88; Ford

Escort 1.4 CL Bravo 25.000
km. '87; Ford Scorpio 2.0 GL

" '86; Ford Sierra 2.0 GL s-
drs. open dak '87; Ford Sier-
ra 1.6 laser 5-drs. '86; Ford
Sierra 2.0 sport '85; Ford
Sierra 2.0 GL 5-drs. '84;

Ford Sierra 1.6 L 5-drs. '83;
Ford Fiesta KR 2 '84; Ford
Fiesta Bravo '82; BMW 318
met div. extra's '83; BMW
525 LPG '81; Fiat Ritmo 60
luxe 5-drs. nw.st. '83; Fiat
Ritmo 85 super 5-drs. '82;

Hyundai stellar 1.4 GL 4-drs
sedan '84; Nissan Sunny 1.3
DX '84; Mazda 626 2.0 se-
dan '85; Mitsubishi Galant

Turbo D '83; Mitsubishi Lan-
cer GLX autom. '81; Opel

rekord 2.0Smet schuifdak
'81; Peugeot 305 GT m.

schuifd. stuurb. '84; Peugeot
305 GR '81; Skoda 130 L5-
versn. 39.000 km. 1e eig.
'86; Skoda 120 LS '85; VW
Golf 1.8 inj.'B7. VW Jetta C

'85; VW Passat diesel
schuifdak '84; VW Golf

sprinter recaro '81;
Cabriolets

Talbot Samba 1.583;
Inruilers

Honda Prelude '80; Mitsubi-
shi Galant 2.0 GLS groen-

met. '82; Mitsubishi Saporro
2.0 GSR '80; Opel Manta

1.9 S blauw '76; Opel Kadett
1.2 N '78; Peugeot 505 GR

met schuifdak groenmet. '80
Datsun Bleubird 1.8 GL sta-
tioncar blauwmet. '81; Dat-
sun Bluebird 1.8 GL sedan
blauwmet. '81; Lada 1500

stationcar wit '82; Ford Gra-
nada diesel wit '79.

Bedrijfswagens
Daihatsu Charade diesel

Van wit gr. kent. '88; Daihat-
su Charade diesel Van wit

gr. kent. '87; Renault 11 TD
Van diesel gr. kent. rood '84;

Renault 4F6 bestel geel
kent. wit '81. Erkend Bovag
Bedrijf. Inr. mogelijk. Eigen
werkplaats. Financ. zonder
aanbet. mog. Alle keuringen
toegest. Keuze uit 12-3 mnd
garantie. VVN-keuringssta-
tion. Gar. boven ’ 10.000,-.
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

graaf. Het adres voor de be-
tere gebruikte auto. Auto

Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-76, Heerlen. Tel. 045-

-424268-424231.
Honda CIVIC, 03-'BO, oud
mod., APK 12-'9O, pr.
’1.350,-. 045-319328
Te koop VOLVO 440 GLT inj
106 PK, grijsmetal. van febr.
'89, t.k. per 25-2-'9O. 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.
Weg. omst.hed. MITSU-
BISHI Colt 1500 GLX bwj B-
'BB, kl. wit, km.st. 7.000 vr.pr

’ 18.000,-.04490-46664
Te k. Honda ACCORD XE,
APK, bwj.'Bo, vr.pr.
’1.200,-. Schumanstr. 10,
Hfiprlpn-N

BMW 520 i'85, zwartmetal.
schuifkanteldak, Lm. velgen,
trekhaak, pioneer muziek-
inst., 5-bak, elektr. spiegels
enz. enz. in nieuw staat,
85.000 km. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal.
Fiat RITMO N Model '83, kl.
blauw, optimale cond., s-
bak, lage prijs, inruil moge-
lijk. Autobedrijf Boschker,
Heerlerweg 67, Voerendaal.
Tel. 045-751605.
BEDRIJFSAUTO'S. VW ge-
sloten bestel, '84 diesel, wit;
VW gesl. bestel diesel '83,
groen; Fiat Fiorino '87, wit,
nieuwstaat; Mazda 1600E,
open laadbak '84; Fiat 127
Van, stationcar model, '85,
wit, inruil mogel. Autobedrijf
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal.tel. 045-751605
AUDI 50 LS, APK, zuinige
auto, 100%. Haesenstr. 44
Schaesberg.Vr.pr. ’ 1.250,-
ALFA 33 JR, '87, 48.000km.
vele extra's, ’ 18.800,-. Tel.
045-420835
Te k. AUDI Coupé GT SE,
bwj. eind '84, i.z.g.st. Quat-
tro-uitv. km.st. 94.000. Tel.
045-210587.
Te k. BMW 316, LPG, bwj.
'85 i.z.g.st. werk. prachtige
auto. Tel. 045-221039.
BMW bwj. '85 Turbo Diesel,
blauwmet. 150.000 km,
autom., airco, TRX 200 ban-
den, zomer- en winter-
wielen. 045-454219.
BMW 315, bwj. '82, zeldz.
'mooi, div. ace. Kerkrader-
weg 166, Heerlen.
Te k. BMW 316, bwj. '77,
APK-'9l, pr. ’1.750,-. Tel.
045-728078.
Te k. BMW 518 4 cil. bwj.
1980 bruin m. eerste lak ge-
tint glas V. en A. kopsteunen
pracht auto. APK '90

’ 2.850,-. tel. 04490-40382.
Excl. BMW 728i, '85, blauw-
metalic, aircond., nieuwe
LPG-installatie, trekhaak,
Kenwood muziekinstallatie,
Lm. velgen, 5-bak, 4 hoofd-
steunen, ABS enz. enz. In-
ruil mogl. Autobedr.
BOSCHKER, Heerlerweg
67, Voerendaal, tel. 045-
-751605.
Te k. BMW 316 bwj. '83,
APK 8-11-90, vr.pr.

’ 8.500,-. Tel. 04454-2092.
CITROËN GSA t. '83, kl.
groenmet. weinig gelopen,
benzinevebr. 1:15, APK 2-
91, werkelijk in st.v.nw.
Weg. omstand. ’ 2.750,-.
Tel. 04490-29612.
Te k. Citroën VISA. bwj.
sept. '82 I.z.g.st. Vr.pr.
’3.500,-. TeL 045-740373.
B.g.g. 045-713117.
Tek. 2CV 6 Club '83, 76.000
km, APK 1-'9l, ’2.500,-.
045-454433 (tst. 228)
Te koop 2CV6, bwj. '85,
APK febr. '91, pr. ’4.500,-.
Tel. 045-710278.
Te k. CITROËN Visa 11 su-
per 4, bwj. '82, APK gek.,
heel mooi, pr. ’ 1.750,-. Tel.
04743-2220 na 15.00 u.
Apart mooie Citroën GSA
'83, kl. wit, optimale cond.,
lage prijs, inruil mogl. Auto-
bedrijf BOSCHKER, Heer-
lerweg 67, Voerendaal, tel.
045-751605.
Te k. liefhebbersauto DAF
55, 1970, in unieke st., orig.
54.000 km gel., 1e eig. mr.
mog. Dorpstr. 19 Bingelrade
Ford Siërra 2 ltr CL, 5-drs,
'88; Ford Escort 1.4 CL, t.
'87; Ford Taunus 1.6 '81;
Ford Escort 5-drs. '82; Peu-
geot 205, '86; BMW 316, '85
Mitsubishi Colt, 1.2, GL, '86;
Mitsubishi Cordia, '84; To-
yota Starlet DL, '87, Volvo
343 DL, '82; Lada 2105, '87,
'88, '86, Nissan Sunny 1.3
'84, Lada stationcar '86 en
'87, Honda Civic, '83; Honda
Prelude t. '84; Renault 11,
GTL, '83; Mazda 323 autom.
'81, Diverse inruilauto's ga-
rantie financiering en inruil.
Autocentrum Voerendaal
LADADEALER, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
FIESTA '79 ’ 1.250,-; Asco-
na '79 ’1.250,-; Golf diesel
'77 ’ 1.550,-; Renault 1480
’1.450,-, alle auto's APK.
Handelsweg 12, Susteren.
FIESTA ’ 950,-; Datsun
’950,-; Charade ’950,-;
Ascona ’ 950,-; Volvo

’ 950,-, APK. 04499-3398.
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
Ford ESCORT KR 3, kl.
zwart, schuifd., sportvelgen
in.orgin.staat Ed Lemmens
Automcbielen, Koningsweg
37 Kerkrade. 045-455432.
FORD Escort 1.6 Bravo '87,
rood, z.g.a.nw., 49.000 km,
pr. ’ 15.500,-. 04490-78674
Te k. Ford SIËRRA 1600
i.z.g.st. bwj. '85, vr.pr.

’ 11.750,-. Tel. 045-252731
ESCORT KR 3, div. extra's,
sportw. 71.000 km. ww-glas

’ 6.750,-. Tilburgstr. 43, Hrl.
Ford SIËRRA 1600 4-deurs,
blauwmetalic M '84, nieuw-
staat, inruil mogl. Autobedr.
Boschker, Heerlerweg 67,
Voerendaal. te1.045-751605
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uw oude spulletjes 't sn*.
kwijt. Piccolo's doen v*s
wonderen... Probeer ma
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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.
Te k. MAZDA 626 GLX cou-
pé, 10 mnd. oud, wit, met
spoiler, sportvelgen en ste-
reo instali., in nw.st., 15.700
km., 1e eig., nw.pr.
’41.500,- vaste pr.
’29.500,-. Schadevrij. Tel.
04490-22681 of 28486
Te k. MAZDA 626 GLX 2.0
sedan bwj. 1985, zwart m.
div. extra's. LPG 5-gang ge-
tint glas pullmann bekl. APK
'91 ’ 8.250,- moet weg tel.
04490-40382.
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. Trichtêrweg 125.
Treebeek-Brunssum. ,
Te k. MERCEDES 307 D,
Oprijder m. lier. Tel. 045-
-213424.
MERCEDES 300 D autom.,
bwj. '82, veel opties, in pr.
cond., 150.000 km., vr.pr.
’16.000,-. 04750-22697.
MITSUBISHI Galant 1800
GLXE, weg. omst. te k., 3
mnd. oud, km.st. 1.100. Tel.
04493-4782.
Te k. OPEL Kadet 13S
autom., 3-drs. bwj. '85,
LPG. Tel. 045-456401.
Te k. zeer mooie OPEL Ka-
dett autom. 1.3 S, bwj. '85,
mr. mog. Debetslaan 35,
Landgraaf.
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 BLITZ oprijwa-
gen, bwj. 1966, APK 10-'9O,
met res. ond. Pr. n.o.t.k. Te
bevr. 045-252319 of 421037
Te k. Opel KADETT GSI 2.0
liter rood ’ 27.200,- 2V* jaar
Tel. 04405-2423.
Opel CORSA 13S 4drs. '87
LPG als nw. ’13.500,- mr.
evt. 045-316940
OPEL Manta 2.0 S bwj. '80,
i.z.g.st. met lichte zijschade.
Vr.pr. ’ 2.250,-. Tel. 04492-
-4534.
Te k. zeer mooie Opel KA-
DETT 1.2 LS, bwj.'B6, km.st.
31.000. Tel. 045-273222
Te k. Opel KADETT, bwj.
'78, APK tot '91, i.z.g.s.t.
Ganzeweide 101, Heerlen
Prachtige KADETT 13 S HB
'83, zilver RDW 12-'9O, km.
63.500 Demstr. 26 H'broek.
Door bank teruggen.: Opel
KADETT 5-drs. APK gek.
bwj. '81. Taxatierapp. aanw.
’3.450,-. 045-717666.
Te koop PEUGEOT 205 GL,
bwj. '85, i.z.g.st. met. groen,
km 60.000, tel. 045-322631
bgg. 313863.
Te k. PEUGEOT 604 STI,
bwj. '83, km.st. 120.000,
1e eigen., i.pr.st., ’3.500,-.
Tel. 04406-16231
Te k. PEUGEOT 205, 5 drs.,
GL, 5 versn., bwj.'B4, vr.pr.
’8.750,-. 045-271720
Te k. PEUGEOT 205 XE 1.1
bwj. 1987 okt. kl. rood km.
42.000 i.st.v.nw. ’ 12.750,,-
-inr. mog. tel. 04490-40382.
PEUGEOT 505 STI bwj. '81,
alle opties, LPG, APK 2-'9l,
pr. ’3.450,-. Tel. 04750-
-22697.
Zuinige RENAULT 4 TL, m.
'84, APK 12-'9O, rood, geen
roest ’ 2.650,- 045-322619
RENAULT 5 L First bwj. '87,
kl. rood, div. extra's, APK 2-
91, km.st. 31.000, pr.

’ 11.750,-. TeL 045-219123
Renault 18 GTL Avenue '84,
luxe uitv. Tel. 045-722844.
SEAT Ibiza 1,2 GL bwj. '87
SX-uitv. met vele extra's, kl.
zwart, vr.pr. ’ 15.500,-. Tel.
045-4^0728 na 18 0(1 uur

Te koop Seat IBIZA iz-9„,
5-bak, 6-'B6, grijs ken
’6.750,-. 045-316940^^
Subaru MINI Jumbo DeJ-Jfxe 5-drs., 27.000 km, £*2'
'87, in nw.st., ANWB te*.
rapp. op verz. Konings*"
37, Kerkrade. 045-455*j£>
Te k. TOYOTA Corolla Ijs
GL Diesel bwj. '85, 72^km. gelopen, ’ B.s°"'
Hommert 24 Vaesra°c'
kruispunt Schinnen. <""Te k. TOYOTA Celica, $'div. extra's, bwj. '79,
gek. pr. ’ 2.800,-. Tel. °*254018. ____^
VWKEVER bwj. aug. '82>
rood, Lz.g.st., pr. ’ 4.5£*R. van Lennepstr. 16, n"
len-Welten, na 18.00jj_£<
VW BUS LT3I open la*Jbak, LPG, ’1.900,-. n,p
04499-3885, na 18.00J__>
Te koop VW JETTA 1-3' f
drs., bwj. '81, U-fcf
’ 3.250,-. Tel. 045-45357£>.
Tek. VW POLO bwj. '78,' J
st., APK gek., kl. beige-ie"
04490-18515. __<-"
Te k. GOLF GTI '79 verl. "jj.
geb. alarm etc. veel nie".
Pr.n.o.t.k. tel. 045-717°
na 17.00 uur.
Prachtige VW Polo t'*JAPK, nw. banden, vr-P"

’ 1.900,-. 045-273340^
SCIROCCO 1.8 GTI 5 &
verl. sportvlg. oud model-
liefhebber 045-230346__^
Te k. GOLF GLD bwj- '71
pr. ’2.250,-. Tel. 044!"
1304. _^jj
VW GOLF 1300 CL '82 '"nw.st. ’ 4.950,-. Fm»
mog. 045-455778. '
VW GOLF 1,3 SC m'B2. .
mooi, met APK. ’ 4.75^
tel. 045-454087. '
Te k. SCIROCCO GTI i-zfnst. type '78, ATS velgen »
extra's, vr.pr. ’ 3.250,-. ie

045-410705. ___
<<

Te koop VW PASSAT 'J 'APK 2-'9l, ’750,-. °4

316940. _^<
Te k. VW GOLF GTS, K
'86 i. schitterende st.. r
rood, div. extra's. Te be
Nieuwstraat 78, Hoensb[g>
Te k. VW KEVER 1970 J£geb. APK gek.; VW Ke**
1972 beide i.z.g.st., tev. °'derdelen. Tel. 045-2515°^
GOLF Diesel '87 3-drs- in
nw.st., 63.000 km, *_;£.
’17.000,-, alle keur. «5
gest. Tel. 045-2274J*
Litscherboord 47 Heerlen^
VOLVO 440 GL m. sp°''*
kl. rood, bwj. '89, _■%
16.30-17.30 u. 045-72485^VOLVO 340 DL autorna3'
1989, lichtblauwmet., *eyL
ziekte slechts 6.000 *'gelopen. 04490-344VL^-VOLVO 244 GL met LP|
sunroof, radio/cass., i-z-9- :5
bwj.'Bo. Pr.t.e.a.b. Zien
kopen! TeL oAsr7s3oSfy
VOLVO 340 diesel, '®a
slechts ’6.950,-. '04490-12138
Te k. VOLVO 240 JLGraraMuxe, eind '82, moo
'83, antr. met., betrouw^zuinig, get. glas, 4 hoofo
overdr., necam gas-m 51.m.-velg., blaup. radio/C*-
vr.pr ’ 9.750,- 04754j?1ig-f
Te koop VOLVO44O GL-T^;
grijsmet., mrt. '89. TeL v*
420055. ____^-
Te k. VOLVO 343 auto^
bwj. '77, met APK wege^
overcompl. pr. ’ 850,--
-04492-2575. ___-^
’5OO,- tot ’ 50.000.-jg,
Uw AUTO, schade of dete
geen bezwaar. Tel. °*723076 Of 727742. -
Ford TAUNUS 16L, nW- <?°
del, bwj. '81, APK

’ 2.650,-; Talbot Hon?1'

Ultra bwj. '84, APK 10;»

’ 2.750,-. Zeer leuke ai»"
Tel. 045-323178. -^In-Verkoop alle merlS
AUTO'S ook schade,
045-416239. ___-^

Voor Piccolo's
zie verder pagina °
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Financiering
De Vries zei over allefactoren die
een rol spelen bij alcoholgebruik
op het werk advies aan de Stich-
ting van de Arbeid te willen vra-
gen. De stichting zal vooral moe-
ten bezien hoe werkgevers en
vakbonden de problemen mee
kunnen helpen oplossen. Sociale
Zaken zal bedrijfscampagnes te-
gen alcoholgebruik mee gaan fi-
nancieren, aldus De Vries. Daar-
naast zal voorlichting aan be-
drijfstakken worden gegeven.
De Vries riep artsen, verpleeg-
kundigen, maatschappelijk wer-
kers, personeelsfunctionarissen

en psychologen die in bedrijven
werkzaam zijn, op mee te helpen
het probleem aan te pakken.

MINISTER DE VRIES
..advies over alle

belangrijkefactoren..

Minister voor EG-zaken vecht conclusie van Amnesty aan

'Turkije eerbiedigt
de mensenrechten'

Van de redactie buitenland

9j?N HAAG - De Turkse minister voor EG-zaken,u Bozer, wijst de beschuldiging van Amnesty In-
rnational van de hand dat politieke gevangenen. °g steeds systematisch worden gemarteld. Turkije
e^n democratisch land dat derechten van de menserbiedigt, maar in de praktijk komen 'geïsoleerde

van schendingen van de mensenrechten
°or, zo verklaarde hij gisteren in Den Haag.

Tür_-S er Bozer> wiens taak het is ,
beso t de EG binnen te loodsen,
LuKw m Den Haag met premier
lcert ,ers en staatssecretaris Dan-
*en_(buitenlandse zaken) het afwij-

advies van de Europese Cotn-
v OQ °ver de Turkse aanvraag
var. ,net lidmaatschap. De rechten
bei_ mens vormden daarbij een

aspect.
Vroe °mmissie vindt bet nog veel te
h.eftg. Voor onderhandelingen, en
H 0 lln dit verband niet alleen eco-
sc£lss^e Problemen, maar ook de
ten h

gen van de mensenrech-
te kwestie Cyprus, de behande-
bod Van de Koerden. en het ver-
gen Van de communistische partij

raDr.ens minister Bozer gaat het
Ben Uit van getuigenverklarin-
ont. Van 'bepaalde personen', en
te jv,feekt-het daarin soms aan exac-

matie' Als de situatie mede
var_d ~eoordeeld uit het oogpunt
Datio urkse wetgeving,van inter-
tir, nale normen en van de opvat-
biel Van biJ voorbeeld de Assem-
Ilof Van deRaad van Europa en het
Str Van de Rechten van de Mens in
een atsburg, ontstaat volgens hemn ander beeld.

Gevoelig'
JR

oVe5r st-elt dat de wetgeving in
tion^.enstemming is met de interna-
se 'aie normen en zegt dat de Turk-
taire opinie en de parlemen-
Voo °PPositie zeer gevoelig zijn
recut Schendingen van de mensen-
Uitß " Nationaal wordt controle
Pers T

efend door parlement en
ver2el;nternationale controle wordt
sehtr d door TurkÜe's lidmaat-
yjnj de Raad van Europa en
klali!f.rkenning van het individueel
WC ht biJ het Hofvan de Recn-
venH^n de Mens in Straatsburg. Bo-
verJtilen heeft TurkiJe de VN-con--1 les tegen marteling getekend.

Bozer spreekt niet over de soms
zware straffen, waarmee journalis-
ten worden bedreigd (en waartoe
een enkele ook is veroordeeld).

Anders dan in de EG-landen is in
Turkije de communistische partij
verboden. Het verbod is gebaseerd
op de artikelen 141 en 142 van het
Wetboek van Strafrecht, die devor-
ming van politieke partijen die uit-
gaan van tegenstellingen tussen
maatschappelijke klassen verbie-
den. Een ander artikel stelt zware
straffen op het leiden van, of propa-
ganda maken voor, een partij die re-
ligieus leiderschap van de staat be-
oogt. Al deze artikelen, aldus minis-
ter Bozer, moeten worden niet 'afge-
schaft' maar 'veranderd.

Terughoudend
Turkije vroeg medio april 1987 om
het volwaardig lidmaatschapvan de
EG. De uit 1954 daterende associa-
tie-overeenkomst voorziet welis-
waar in zon lidmaatschap, maar
noemt geen datum. In haar rapport
aan de EG-ministerraad heeft de
Europese Commissie de toetre-
dingsaanvraag niet zonder meer af-
gewezen, maar zij heeft wel uiterst
terughoudend gereageerd.

Geen enkel EG-land heeft tot nu toe
een categorisch veto over Turks lid-
maatschap uitgesproken. Van
Griekse zijde wordt oplossing van
dé geschillen over de Cyprus en de
Egeïsche Zee min of meer als voor-
waarde gesteld en in sommige EG-
hoofdsteden worden de problemen
die Turkse toetreding zou meebren-
gen breed uitgemeten.

De Nederlandse regering stelt zich
op het standpunt dat eerst de vol-
tooiing van de interne markt in 1992
tot een goed einde moet worden ge-
bracht voordat kan worden gedacht
aan eventuele uitbreiding.

Elk jaar sterven massa's dolfijnen in netten

Greenpeace signaleert
ecologische tragedie
Van de redactie buitenland

WELLINGTON - Per jaar komen
waarschijnlijk zon 100.000 dolfij-
nen om, omdat zij verstrikt raken in
de enorme drijfnetten waarmee
Aziatische landen de zee leegvissen.
Dit meldt de milieugroepering
Greenpeace.

„Er is gewoon een ecologische holo-
caust aan de gang," aldus Mike
Hagler van het Greenpeace-schip
Rainbow Warrior 11. De Warrior II
volgt twintig Japanse en Taiwanese

vissersschepen die met drnfnetten
vissen in de Tasmanzee tussen
Australië en Nieuw-Zeeland. Mi-
lieu-activisten noemen de drijfnet-
ten wel de 'Muren des Doods', om-
dat in de fijnmazige netten, die als
dodelijke 50 kilometer brede gordij-
nen in het water hangen, alle vissen
en zeezoogdieren vast blijven zitten
die erin zwemmen.

Hagler, de leider van de Rainbow
Warrior expeditie, verklaarde voor
radio Nieuw-Zeeland dat in de Tas-

manzee tijdens het lopende vissei-
zoen, dat twee maanden duurt, dui-
zenden dolfijnen zullen sterven.
„Laten we niet vergeten dat op het
hoogtepunt van het visseizoen er
meer dan 1000 visserschepen met
drijfnetten uit Japan, Taiwan en
Zuid-Korea in de Noord-Pacific vis-
sen. Dat levert een net op van 50.000
kilometer, voldoende om de even-
aar één en een kwart keer te om-
spannen".' En hij rekende voor:
„dan hebben we het over tiendui
zenden, zoniet honderdduizend(do
de) dolfijnen per jaar."
Japan heeft na protesten van mi-
lieu-activisten en landen in de Stille
Oceaan beloofd dat het vanaf 1992
niet meer met drijfnetten zal vissen.
De regeringen van de landen in de
Pacific willen dat Japan onmidde-
lijk stopt met deze vismethode, om-
dat zij vrezen dat hun visvoorraden
volledig weggevist worden door de
Aziatische vissersvloten.

" Silvia Schriever, als dokter werkzaam op het Greenpeace-schip Rainbow Warrior, houdt een
jonge dolfijn vast, die door Japanse vissers overboord is gegooid. Het dier raakte verstrikt in
drijfnetten, die telkens door vissers uit Japan, Taiwan en Zuid-Korea in de Stille Oceaan wor-
den uitgezet. Volgens Greenpeace sterven als gevolg hiervan elk jaarduizend dolfijnen.

binnen/buitenland

Stichting van Arbeid brengt advies uit

Minister voor selectief
alcoholverbod op werk

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Dc Vries
h °ciale Zaken) is voor een ver-bod op het gebruik van alcohol"P het werk, daar waar sprake isvan gevaarlijke situaties. Dc mi-hl !fr..Zal dc stichting van dc Ar-p!i blnnenkort om advies vra-h!" o,v.?r dc instelling van een
ont

y verbod-°c stichtingzalv»rL moeten aangeven hoe hetverbod het best gehandhaafd«an worden.

zei dit gisteren
zriiT presentatie van een onder-ueK naar factoren die een rol

spelen bij alcoholgebruik op de
werkplek. Uit het onderzoek
bleek dat daar waar alcoholop de
werkplek beschikbaar is dit het
drinken bevordert. Een tolerante
houding van collega's en be-
drijfsleiding ten opzichte van het
drinken op de werkplek is even-
eens van invloed.

Waar in bedrijven sprake is van
overwerk en lange werkweken,
wordt meer gedronken dan el-
ders, zo leerde het onderzoek.
Wanneer de leidinggevenden
veel drinken, drinkt ook het per-
soneelmeer. Er is sprake van een
soort voorbeeldfunctie. Mannen

drinken op het werk meer als er
sprake is van werk dat risico's
met zich brengt maar waarvoor
veiligheidsregels ontbreken.
Vrouwen drinken op het werk
als zij ontevreden zijn met dc lei-
ding, dc organisatievan het werk
of dc geestelijke belasting van
het werk niet aankunnen.

Kritiek
De mensenrechtenorganisatie uit
zware kritiek op de VS die nauwe
banden onderhoudt met de regering
van president Siad Barre en de
grootste wapenleverancier van So-
malië is. De VS hebben de toene-
mende moordpartijen niet veroor-
deeld, aldus Africa Watch.
Nadat de Somalische president in
1977 de banden met de Sovjetunie
verbrak, hebben de VS de rol van
wapenleverancier overgenomen.
Sinds 1980 hebben de VS een mili-
taire lucht- en marinebasis in de
noordelijke plaats Berbera.
Derecente pogingen van de Somali-
sche regering om in het noorden
vrede te bereiken, zijn volgens Afri-
ca Watch slechts een rookgordijn
waarachter de vijandelijkheden ge-
woon doorgaan. Er mogen dan re-
centelijk ongeveer 300 politieke ge-
vangenen zijn vrijgelaten, aldus het
rapport, dat neemt niet weg dat
honderden, misschien duizenden
mensen zonder vorm van proces
worden vastgehouden.

Ook de SNM maakt zich schuldig
aan het schenden van mensenrech-

ten, waaronder aanvallen op vluch-
telingenkampen in Ethiopië waar
zich etnische Somaliërs bevinden.
Daarbij zijn vrouwen en kinderen
vermoord.
Africa Watch staat niet alleen in
haar signalering van mensenrech-
tenschendingen in Somalië. In sep-
tember vorig jaarbracht het Ameri-
kaanse ministerie van buitenladse
zaken een rapport uit waaruit bleek
dat tussen mei 1988 en maart 1989
minstens 5.000 ongewapende Issaks
opzettelijk door regeringstroepen
gedood zijn. Amnesty International
meldde in oktober vorig jaar dat het
leger tussen de 15.000 en 50.000 on-
gewapende burgers in het noorden
had gedood.

Europarlement
keurt inval
in Panama af

Van de redactie buitenland

STRAATSBURG - Het Europees
Parlement heeft in een resolutie zijn
hartgrondige afkeuring uitgespro-
ken over VS-invasie in Panama. Het
parlement verlangt dat de Amerika-
nen hun bezettingstroepen onmid-
dellijk terugtrekken.

Volgens het parlement is militair in-

grijpen geen geschikt middelom de
binnenlandse problemen van een
land op te lossen. Alle staten zijn
soeverein, zelfs wanneer de rege-
ring van een land niet via vrije ver-
kiezingen tot stand is gekomen.

Aan de andere kant stelt het parle-
ment dat de dictatuur van Noriega
duidelijk heeft gemaakt dat de in-
ternationale gemeenschap „doel-
treffende middelenter bescherming
van de mensenrechten" nodig heeft.
De resolutie _is een compromis tus-
sen de christendemocraten en de
linkse partijen in het Parlement. So-
cialisten, communisten en Groenen
wilden de invasie veroordelen, maar
dat ging de christendemocraten te
ver.

IenDales is anders dan zij lijkt
Van de redactie binnenland

DEN HAAG - 'Dieuwke (De
Graaff-Nauta, staatssecretaris),
hou m'n tassie effe vast. Want die
goser stelt moeilijke vragen.'
Deze variant op een tophit van
enige tijd geleden, is in Haagse
perskringen te horen als minister
len Dales (Binnenlanse Zaken)
weer eens openlijk overhoop ligt
met een journalist die ze eerst in
de gelegenheid heeft gesteld
haar een paar vragen te stellen.
len Dales kan dan heel bits rea-
geren in de trant van „Verdikke-
me, heren, laat me er eens even
door," tot het weglopen voor het
oog van een draaiende tv-came-

„Dit kan niet. De top van het mi-
nisterie moet eens nadrukkelijk
met haarpraten over hoe ze dient
om te gaan met de pers. Als ze op
deze manier doorgaat, gaat haar
hele prestige naar de haaien."
Dat zijn een paar opmerkingen
van een ambtenaar van Binnen-
landse Zaken over het optreden
van de minister.

Toch is len Dales niet altijd zo,
Integendeel. Maar nu in korte
tijd drie incidenten zijn gepas-
seerd, krijgen de kijker, luiste-

raar en lezer wel een vertekend
beeld. Kort na haar aantreden als
minister organiseerde zij een
kennismakingsbijeenkomst met
de Haagse pers. Daar veront-
schuldigde zij zich min of meer
voor een eerder bits optreden in
Rotterdam. Zij zei zich geheel
open te stellen voor de vertegen-
woordigersvan welke media dan
ook. Alleen met dierestrictie, dat
men haar niet naar de bekende
weg zou moeten vragen. „Want
dan word ik furieus. Laten we
dat met elkaar voorkomen."
Daarna onderhield zij zich zeer
geanimeerd en geheel open met
iedereen en gaf op iedere haar
gestelde vraag een rechtstreeks
antwoord. Zjj liet zich bijstaan
door haar directeuren-generaal,
de secretaris-generaal en direc-
teuren van de diverse dienston-
derdelen van het ministerie.
Zelfs de directeur van de Bin-
nenlandse Veiligheidsdienst was
aanwezig. Hij had van de minis-
ter toestemming om alle schim-
migheid te laten varen. De vrede
leek getekend.

Ook hoofdredacteuren hebben al
eens met de minister, die toen
nog burgemeester van Nijmegen
was, te maken gehad. Het Ge-

nootschap van Hoofdredacteu-
ren was eens in 'haar' stad op be-
zoek. De joumalistenbazen ston-
den enigszins verveeld op het on-
vermijdelijke toespraakje van de
burgermoeder te wachten. Maar
dat pakte anders uit. „Heren," zei
zij, „u bent hier niet gekomen om
een obligaat verhaaltje aan te ho-

ren, maar om een borrel te drin-
ken. Laten we dat dan ook maar
gelijk gaan doen." Ze houdt nu
eenmaal niet van plichtplegin-
gen.
Journalisten in en rond het Nij-
meegse zeggen nooit hard en
openlijk ruzie met haar te heb-
ben gehad. „Alleen verlangde de
toenmalige Nijmeegse burge-
meester wel, dat een journalist
op haar uitlatingen alleen maar
jaen amen knikte. Als haar hou-
ding tegenover journalisten, al-
thans in het openbaar anders
wordt dan nu, is de kou snel uit
de lucht. Anders krijgt ze de
grootst mogelijke problemen,"
zeggen ambtenaren op Binnen-
landse Zaken, die duidelijk met
de opstelling van hun minister in
de maag zitten." MINISTER lEN DALES... weggelopen voor het oog

van tv-camera... Ander verhaal
Wat veel ambtenaren op Binnen-
landse Zaken verbaast, is dat de
minister tijdens een nieuwjaars-
receptie van het personeel een
heel ander verhaal hield. „Zij
hield daar zo uit het hart een
voortreffelijk verhaal over hoe
men dient om te gaan met de
Ders. Zoiets hadden we van haar

voorganger Van Dijk en diens
voorgangers nog nooit zo ge-
hoord." De minister heeft tijdens
die receptie op de haar bekende
wijze gezegd dat men journalis-
ten met alle middelen behulp-
zaam diende te zijn. Dat zou het
imago van Binnenlandse Zaken
alleen maar ten goede komen.
Geen week later loopt ze boos ,
voor de camera weg.

Vorige week bleef de verslagge-
ver van 'Den Haag Vandaag' met
de mond vol tanden staan, toen
de minister hem toevoegde: „U
bent er niet op vooruitgegaan",
en wegbeende. Maar ook daar zit
een verhaal achter. De verslagge-
ver had wel ruimer de tijd voor
een interview kunnen krijgen,
als hij maar wat later terug had
willen komen. Dat weigerde hij
echter en wilde per se direct een
kort interview. Maar hij nam, te-
gen de afspraak in, toch ruim de
tijd. En daar kan Dales slecht te-
gen.
Afspraak is afspraak, is bij haar
het devies. En of de tegenpartij
nu journalist is of niet, als hijzich
niet aan de afspraken houdt, is
de minister niet thuis.

cees keizer

Amerikaanseorganisatie uit zware beschuldiging

'Somalisch leger pleegt
genocide in eigen land'

Van de redactie buitenland
NAIROBI - Het Somalische regeringsleger heeft de afgelopen
twee jaar naar schatting tussen de 50.000 en 60.000 burgers in
het noorden van het land gedood. Dit is gisteren bekendge-
maakt in een rapport van de Amerikaanse organisatie Africa
Watch over de mensenrechten in Somalië.

Sinds mei 1988 zijn meer dan
400.000 Somaliërs naar het buiten-
land gevlucht wegens de hevige ge-,
vechten tussen regeringstroepen en
de guerrillastrijders van de Somali-
sche Nationale Beweging (SNM),
die vechten vanuit het buurland
Ethiopië. De meeste vluchtelingen
zitten in erbarmelijke omstandighe-
den in Ethiopische opvangkampen.
Daarnaast zijn nog eens 400.000 So-
maliërs naar andere plaatsen in het
eigen land gevlucht.

Africa Watch beschuldigt het leger
van systematische vervolging van
Issaks, de grootste etnische groepe-
ring in het noorden van Somalië. De
SNM bestaat voor het merendeel uit
Issaks.
De wreedheden van de regerings-
troepen tegenover burgers heeft
zich volgens Africa Watch inmid-
dels uitgebreid naar het zuiden en
midden van het land, nadat ook
daar nieuwe guerrillagroepen zijn
ontstaan. „Hele gebieden zijn ver-
nietigd door militairen die in een
strijd met hun eigen volk zijn ge-

wikkeld en zich gedragen als een
buitenlandse bezettingsmacht die
zich geen beperking laat opleggen
om te doden, te verkrachten en te
plunderen," aldus het rapport.

Tweede Kamer verbaasd
over instelling van

euthanasie-commissie
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De TweedeKamer
heeft verbaasd gereageerd op het
regeringsbesluit een commissie
in te stellen, die de euthanasie-
praktijk in Nederland gaat on-
derzoeken. Volgens de Kamer
had de regering beloofd daarover
eerst met het parlement te dis-
cussiëren.

Minister Hirsch Ballin (Justitie)
verklaarde gisteren bij de behan-
deling van de begroting van jus-
titie zich niet te herinneren dat
ook over de samenstellingvan de
onderzoekscommissie met de
Kamer zal worden gepraat. „Bo-
vendien is de onderzoeksop-
dracht nog niet precies geformu-
leerd," beklemtoonde Hirsch
Ballin. En daarover wil de be-

windsman met het parlemew
van gedachten wisselen.

De coalitiepartners CDA er
PvdA besloten bij de kabinets
formatie tot de instelling van dt
commissie om precies uit te zoe
ken hoe de euthanasiepraktijk ir
Nederland is. Het was vooral eer
compromis om de sterk uiteenlo
pende opvattingen van CDA er
PvdA voorlopig te verzoenen
Door eerst een onderzoek te ge
lasten, kunnen wettelijke bepa
lingen over euthanasie worder
uitgesteld.

De commissie die nu door de mi
nister werd ingesteld, komt on
der voorzitterschap te staan var
de heer Remmelink, procureur
generaal bij de HogeRaad.
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EEN AVONDJE JK
SOVJETUNIE
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(REIZEN
Sovjet Unie Reisinformatie-avond

mf'6tn 9roo,se diashow, infostands, dansacrobatiek, zangen temperament, volleuziek verzorgd door de folkloristische groepKabardinka uit Georgië.
aterdag 20 januari as. in de Hanenhof te Geleen. Aanvang 20.00 uur.aarten a ’ 7,50 verkrijgbaar bij Rabobank Lutterade te Geleen, de omliggende

en vanaf 19.00 uur aan de kassa.
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Auto's
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 T.D.'B3; VW
Passat CL D. 5-bak, '82;
Mitsubishi Lancer LPG '82;
Mitsubishi Saporro 80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
troën GSA 5-bak, '83; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Honda Civic autom.
'79; BMW 318 '79; BMW
525 '80; GOLF D '80; Re-
nault R5GTL '83; Opel re-
kord 20 S 4-drs. '80; Datsun
sunny lpg '79; VW Derby S
'78; Opel Kadett 1200 S '81;
Ford Fiesta 1100 L Bravo
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo 79 i.z.g.st. Triumph
acclaim HLS '83; Audi 80 1e
eig. '80; Renault 18 TS
Combi '81; Renault R5GTL
'80, ’ 900,-; A Manta GTE, i.
z.g.st. voor liefhebber; In-
koop, verkoop, financiering.
Diverse inruilers. Akerstr. N.
52C, Hoensbroek. Tel. 045-'
224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Hyundai Pony nw. model,
autom. 85 ’ 7.500,-; Ka-
dett 1200 Stationcar 5-drs.
'85; 3X Corsa '83 -'85 '86;
Kadett 1600 autom. '85;
Ford Siërra 1600 5-drs. '87,
nieuw model; Ford Scorpio
2.0 Gü '85; Ford Fiesta 1.1
'87; Opel Kadett Caravan
diesel 5-drs 87; Mazda 323
'82; Ford Escort autom. '86;
VW Golf CL 1300 86; Ford
Siërra 2.0 '84; Mitsubishi
Celeste '78 ’ 1.250,-; Opel
Ascona 1.9 ’ 1.000.-. Auto's
met Bovaggarantie. Inruil en
financiering. APK-keurings-
station. Stan WEBER Auto-
bedrijf, Baanstr. 38 Schaes-
berg. Tel. 045-314175.
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
'61 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.

KADETT 1.2 S 81; Daihatsu
1600 LE aut. '83 enz. Tev.
alle voork. reparaties. Gara-
ge Piet de la Roy & Zn.,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Te k. GEVRAAGD Sloop-
en loopauto's, schadeauto's
v.a. '85. Tev. tourcaravans
en aanhangwagens, wij ge-
ven u een redelijke prijs. Bel
vlug 045-440988 v.a. 09.00
tot 22.00 uur.

Te koop gevraagd AUTO'S
alle bouwjaren, met of zon-
der API^. 045-420572.
Opel KADETT '84, diefstal-
schade ’3.500,-; Suzuki
Bus 80, APK ’ 1.350,- tev.
div. andere goedkope auto's
m. APK, Benzine, Diesel en
LPG va. ’ 500,-.
Drs. Leenarts Roermond.
Tel. 04750-33155.
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.
Te koop, onder garantie en
service div. gebruikte auto-
mobielen. Mercedes 250 D
'87 div. extra's; Ford Scorpio
28i autom. div.l extra's '85;
Mercedes 200 123 '83; Re-
nault R5TS '82; BMW 320 4
cyl. '80; BMW 320 6 cyl. '81;
Opel Manta 20 GTE div. ex-
tra's '82; Mitsubishi Galant
81; Mitsubishi Sapporo '79;
Ford Sierra 16 '85; Opel
Corsa 11 84; Fiat 65 CL Rit-
mo '82. Inruil, financ. garan-
tie. Autoh. FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Occassionshow Volvo
A. KLIJN Hoensbroek, ruime
keuze occassions, allemaal
binnen te bezichtigen. Auto-
bedrijf A. Klijn, De Koumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Tekoop MANTA 2.0 bwj. '81
’3.450,-; Alfa Tl bwj. '82

’ 2.350,-; Mazda 323 Com-
bi bwj. '81 ’ 2.950,-; Citroën
GS bwj. '82, zeer mooi

’ 1.950,-; Toyota Tercel
bwj. '81 ’2.250,-; Honda
Prelude bwj. '81 ’4.950,-.;
Citroën AX Accent 8 mnd.
oud. Inr. mog. Heerenweg
248, Heerlen-Heksenberg.
Te koop doorlopend div.
schade-auto's o.a. VW Golf
diesel, '87; VW Golf 1300,
88; Suzuki Vitera, '90; Su-
zuki 410, '85; Opel Kadett
GSi, '86; Datsun 300 ZX,
'88; Mercedes 190 D, '89;
Autohandel FRANKEN
V.O.F. Ganzeweide 59,
Heerlen. 045-216475.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. 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.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Bedrijfswagens
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915

Auto onderdelen en accessoires

Hagen Top-Start
De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
" 30% hogere startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje/grijs
* Europese kwaliteit, 2 jaar volledige garantie

Vraag ook bij uw garage naar Hagen Top-Start!!!
Start het nieuwe jaar probleemloos bij

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

Te koop 15" RS VELGEN
met banden voor Ford Es-
cort of Sierra, pr. ’ 750,-.
Elandstr. 51, Heerlen. Tel.
045-225171.
Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.
Wat VERKOPEN? Adver-'
teer via: 045-719966.

Aanhangwagens
Te k. kl. AANHANGWAGEN
i.abs.nw.st. vr.pr. ’ 450,-.
Einderstr. 29 Heerlen.

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

’ 5.000,-. Tel. 04409-2765.

(Bromfietsen
SPORTFIETS met renstuur
te koop 18 versn. als nieuw
’250,-04406-12875.
Te koop RACE-FIETS merk
peugeot maat 60, pr. ’ 500,-
-2 jaar oud. Inl. Burg. Wil-
lemsstraat 28, 045-222378.
Te k. HONDA MTX bwj. '85
m. verzek., weg. mii.dienst
pr.n.o.t.k. 045-227793.
OPRUIMING in racekleding,
30-50% korting. Rens Jans-
sen, Ganzeweide 54, Heer-
len. Tel. 045-211486.
Te k. Puch MAXI, '86, met
helm, sterwielen, ’ 875,-.
Tenelenweg 77, Voerendaal
Te k. VESPA Ciao, 1 jr oud,
als nieuw, vr.pr. ’ 800,-.
045-214343.
Te k. PUCH Maxi bwj. '84
met sterwielen en cockpit
..z.g.st, pr. n.0.t.k., tel.
045-417471.
Te k. gebr. VESPA en Puch
Maxi, tev. grote sortering
gebr. en nwe. onderdelen
voor alle merken. In- en ver-
koop. Maasstr. 3, Beersdal-
beerlen. 045-725309.

<

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,-.
Trichtêrweg 125, Treebeek-
Brunssum.
Motobecane RENFIETS
met kleding. Tel. 045-
-752283.
Tek. gebruikte FIETSEN als
nieuw. Anjerstr. 8, Schinveld
Tel. 045-256719.
GROTE sortering ATB's o.a.
Teek, Giant, Koga, Raleigh,
Anlen. Verder div. overj. fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen, 045-726840.

Vakantie
HOCHSAUERL.ND / Win-
terberg, 2 vakantiewoningen
2-8 persoons vanaf 30,- DM
per dag. Tel. 09-49-2984-
-8527.
Ter overname MIDWEEK
crocusvakantie Weerterber-
gen, 6 pers. bung. Spec. pr.
Tel. 04492-1262.

' ! —i"-"" r-
Caravans/Kamperen

Grote caravanbeurs
Kom naar Den Bosch v. 19 t/m 22 jan. in de Brabanthallen.

De Bergjes Sta-caravans
debeste in sta-caravans, chalets. Na de beurs zijn wij weer
op ons showterrein: Schaapsbrug 2, Roggel, 04749-5079.

Te k. TOURCARAVAN 4.60
m., koelk., kachel, toiletr.,
PVC uitritsb. voort, en erker.
Pr. ’ 5.000,-. 045-418968.
Te koop 6-pers. ALPEN-
KREUZER, in nw.st. Tel.
045-752283.
Te koop STACARAVAN 10
mtr. lang, 3 slpk., douche,
wc, 2 jr. oud, van f 32.000,-
-nu voor ’21.000,-. Inl.
04492-2044.
Te k. Chateau Touring 390
Elite CARAVAN tel. 045-
-313298.

STACARAVAN te k. 7,5 m.

’ 2.750,-. Tel. 04492-2044.

ANDRÉ JAMET vouwwa-
gens nu nog tegen oude
prijzen v.a. ’4.995,-. Ten-
tenhuis Hans Stassar, Heis-
terberg 78, Hoensbroek.
Tel. 045-224200.

VOORTENTEN ca. 15 Mo-
dellen uitgestald, tot ’ 500,-
-korting. Tentenhuis Hans
Stassar, Heisterberg 78
Hoensbroek. Tel. 045-
-224200.

Kontakten/Klubs

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

50 c/m
06-320.323.01

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

06-320.330.02
Sexlijn 10 06-320.323.10

meer meisjes, meer verhalen, meer plezier 50 et p/m

De gouden tip, alleen voor U
Privéhuis Michelle

de allerbeste
045-228481 / 045-229680

Wij zijn al open om 13.00 u. Tussendeur en voorport. aan-
wezig. Div. mogelijkheden. SM-kamer aanwezig.

Madame Butterfly
Hommert 24, Vaesrade, gemeente Nuth.

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.

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic...o6-320.320.11

Vrouwen vragen...o6-320.328.30
Vrouwen be11en...06-320.321.62
Vrouwen bel 5ex...06-320.325.51
06-vrouwen privé...o6-320.321.02

Sexofoon...o6-320.320.01
Porno-m0de1...06-320.321.17

Chick contactlijn...o6-320.330.63
Candy contactlijn...o6-320.330.53
Sex-intervieuw.. .06-320.322.90

Xaviera Hollander...o6-320.320.02
Vrouwen be11en...06-320.321.25
Diana de Koning...o 6-320.321.50
Leer en rubber...o 6-320.321.14

Horrorsex...06-320.321.77
Mannen be11en...06-320.321.08
Sex-intervieuw.. .06-320.323.15
Sex-intervieuw.. .06-320.323.17
Sex-intervieuw.. .06-320.323.19
Sex-intervieuw...o6-320.322.00

Verborgen micrfoon...o6-320.360.69
50 et.p/min.

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

Typen is niet het enig wat ze kunnen...o6-320.329.69
Lingerie, hoor het naadje van de k0u5...06.320.327.34
Anja, vreemdgaan is nooit hetze1fde...06.320.322.08
Sex op het werk komt regelmatig v00r...06-320.328.69

35 jaar, alsof het de laatste keer i5...06-320.327.35
Vrouwen fantasieën echt over de schreef...o6-320.327.69

Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322.07
Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69

GAY ONLY
Marcel & André rtiaken héél wat mee...06-320.320.21
Gay-phone, kun je tegen een stootje...o6-320.322.06

Mr. Martin, dans naar zijn pijpen. .06-320.323.05
Escort, call-boys doen hun mond 0pen...06-320.323.04

!! NIEUW NIEUW !!
Het leukste wat je als man kan overkomen. Zomaar een
WlLDvreemde, HETE dame aan je telefoon... Hoe zou jij
reageren? Misschien kom jij ook nog wel aan de beurt!
Marion de wi1de....06-320.326.21

Circa 50 et/pm

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

11.00-24.00 uur. Tel. 045-251165.

River Side Club
Echte Sex kent geen tijd

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

Tevens meisjes gevraagd.

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*
The best voor 50 et p/m 06-

-320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12-50 c/m

Gay Bizar
Geniet mee met Michael en

zijn bloedhete bellers!
06-320.350.67 - 50 et p/m

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

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

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

Tevens meisje gevr.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

Kathy's S.M.
Heerlijk en discreet. 6 meis-

jes aanw. Club Eile.
Kapoenstr. 29 Maastricht.
Open ma./vrij. 13-23 uur.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

De wip-in box
heet zo, omdat er

heel wat ge.... wordt op
06-320.324.60 Leuk toch?
Trouwens, de Lijfsexbox,

daar durven ze ook en .... jij
mag best meedoen op

06-320.324.90 (50 ct.p.m.)

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

045-326191
Escortservice. All-in.

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.

Waar vonden vurige bellers
van de

Orgiebox
nieuwe dingen uit om 't nog

heter met elkaarte doen.
Alles op 06-320.324.40. En

dan De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

vrouwtjes niet om de pot.
Die zeggen hoe ze het willen

"doen" op 06-320.322.22
(50 ct.p.m.)

Dame zoekt gave jongeknul
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 (50 ct.p.m.)

De
naturistenbox

Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-
ven te laten zien en te laten
gaan. 06-320.327.88(50c)

Op de
bisex-box

vinden eerlijke mensen
elkaardieweten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje.... 06-320.328.38

(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.)
Kijk als je het zo doet met

zon blonde
kanjer

krijgt ze er nooit genoeg
van. Makkelijk als je het

weet 06-320.326.90 (50c)

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.
06-320.326.99 (50 Ct.p.m.)
Ze belden wel 4 keer of ze

mochten komen voor
Lifesex

Na 14 dagen onthouding
leefden ze zich uit voor de
micro 06-320.329.24 (50c)

Homo
Knullen ontmoeten eikaar
op een parkeer-terrein. Als

er plots iemand bijkomt is er
even schrik, maar dan....

06-320.329.22 (50 ct.p.m.)

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.
Wat gebeurt er,

als Conny plots 3
ontsnapte

knullen in haar tuinhuisje
ziet binnenkomen? Wat

willen ze? 06-320.321.30
(50 ct.p.m.)

Rusteloos dwaalt Anky van
18 jaar door het bos en

ontmoet de macho met de
bizarre

wensen... 06-320.330.17
(50 ct.p.m.)

Hij is werl vaak in gesprek,
maar blijf proberen. De

pornobox
onbeschaamd, maar we1....

eerlijk. 06-320.320.51
(50 ct.p.m.)

Het leven begint bij 40. Ook
het sexleven. Op dew
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)
Nee toch. Niet hierbuiten

uitkleden
Als er iemand aankomt...
Toch beleeft Wendy die

S6ns____ti&
06-320.323.85 (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 t/m zon 11.00-24.00uur.

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.)

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

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.)

Contactburo
Yvonne

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

Privéhuis
Donna

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

Het meisje met de
wondermooie

benen raakt opgewonden
als de man veel meer doet

dan hij mag...
06-320.326.70 (50- ct.p.m.)
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.)

Sm. Een strenge
Heer

en zij... op hoge hakjes en
met een piepklein tanga'tje..

hete werkelijkheid.
06-320.330.61 (50 ct.p.m.)

Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565
Lekkere meid zkt sexcontact
sex-contact-lijn
06-320.320.33 (50 et pm)

Homokontakt: jongens
zoeken jongens
06-320.325.01 (50 cpm)

Natasja doet het
met 3 mannen

Keukensex
06-320.327.77 (50 cpm)
Direct snel sexcontact

live-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 c pm)

Tanja en Wilma
samen in het

fietsen-sex-hok
06-320.328.88 (50 cpm)
Zoek ze uit die kanjers
Sex-afspreek-

band
06-320.330.21 (50 cpm)

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

Ujn: 06-320.326.33 (50cpm)
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel

06-320.321.44 (50cpm)
Zoek je een hete vrouw?
Tippelsexlijn

06-320.330.66 (50cpm)
Homo. Micheal luistert en..
met open mond
06-320.330.88 (50 cpm)

Jonge lieve vrouw doet het
met

een wilde
06-320.328.02 (50 cpm)

Op de Tippelbox
sexadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66 (50 c pm)
Sex met de buurvrouw en
nog veel erger
06-320.326.01 (50 cpm)

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-box

06-320.330.01 (50 cpm)- i
Flirt-café

Meiden versieren!!!
06-320.330.77 (50 cpm)

nombre hombre
daar kan jestil van genieten!

06-320.320.23 heterosex!
nog steeds de beste 50ctpm

de beurtlijn
06-.320.325.33 - de sex-

kwaliteit die u verwacht! elke
keer weer topsex - 50 ct.p.m

de beurtlijn
06-.320.325.33 - de sex- 'kwaliteit die u verwacht! elke i

keer weer topsex - 50 ct.p.m
Droom? Een mannendroom! 'Niet alleen leuk, ook lekker, \

bel

Zoenbabwe
06-320.325.22. - 50 ct.p.m. ]
Niet om 't geld, maar voor de

waanzinnige kick komen i
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 'Ze was te jong voor 'n fiets, :maar ze had de ervaring van
een volwassen meid!

Callcutta
06-320.320.13 Sexjeugdlijn- 50 ct.p.m.. i

bij
06-320.322.77

de juiste sexmentaliteit!...?
sex'met hart en ziel! nog

steeds onverdragelijk
pervers! ■ 50 ct.p.m.

Joyce
Privé en Escort, ma-zat.,
va. 11-24 u, 045-411766

Aanbieding in

Club Rustica
Trio met lesbisch show,

sexy meisjes verwelkomen
U. v.d. Weyerstraat 9,

Kerkrade-west. 045-412762

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.
'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
Keiharde sexgesprekken bij
allesofnietsbox

06-320.330.58 ook voor sex
met zn tweeën. 50 et p/m

De sexvonken en spetters
vliegen in het rond bij de

sexnonstopbox
06-320.330.57

niet te stoppen die
sexbox

50 et p/m
Baklap? Klapbak? Lapkab?

sex! dat vindt je op de
sexfleurbox
sex porno

grof! 06-320.325.20,
ook apart. 50 et p/m

Geen sexzeperdü maar
zenuwverlammendesex! de
sexverdoofbox

06-320.325.16 royal in alles!
knetterende SEX! 50 et p/m
Wij weten wel raad met jou

cabaretstok
dus voor een fijne?

behandeling bel je toch de
sexreteketetbox
06-320.325.14-50 Ct p/m

sexbambolino-
box

voor gele, witte, bruine,
droge, nette, hitsige, koele,
oude, hippe, snelle, leuke

sexbellers. 06-320.325.34 -
50 et p/m

Wij gaan gewoon door, wij
vinden het gewoon lekker, jó

de sextong-
zoenenbox

06-320.325.36 voor sex-
zoenen en meer. 50 et p/m

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

Tel. 045-352428.

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur

Welk
meisje

of jongevrouw wil heren
ontvangen. Appartement

gemeub., intern ook moge-
lijk. Tel. 045-254598.

Tina - Silvia
Vanaf 10.00 uur. Ook zat. en

zond. 045-721759.

Bar Mi Amore
5 nieuwe meisjes aanwezig,

Maand, t/m zaterdag v.a.
20.00 u. Leyenbroekerweg
160, Sittard. Tevens escort-
service. Tel. 04490-23730

Anja
Privé en escort, tel.
045-352559 ’ 100,-.

Nieuw
Angelique, Elly, Kim, Jessie,
Marion, "Cinderella", Oude

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.

Stephanie
Privé maand, t/m vrijd. van
15.00 tot 23.00 uur, Schil-

berg 26, route Margraten -
Belg. grens (De Plank).

Plusm. 1 km voor de grens,
tel. 04456-226.

Anita
privé met escort ook zat.

Tel. 045-352543.

’ 50,- All in .
Katja, Brigit en Stella, tel.

045-423608.
(Huis)dleren

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.
Te k. 2 Duitse HERDERS uit
keurfok m. stamb. 8 mnd.
oud. 04450-2488, na 18. u.
T.k. BOUVIER-PUPS 2
teefjes, 1 reu, zw. en gestr.
geënt en ontwormd met
pap., vader en moeder
aanw. Tel. 04759-1880.
Te k. DOBERMANN, 7 mnd.
oud, vr.pr. ’350,-. Tel.
045-751040
ROTTWEILER pups met
stamboom, zeer mooi, beide
ouders HD-vrij. 045-421539
Te koop tamme goedspre-
kende grijs ROODSTAART
met kooi. Tel. 045-229069.
T.k. CHINCHILLA'S (6 wk.)
jonge dwergkonijnen; hang-
oortjes; cavia's; dwergpape-
gaaien; valk-, grasparkieten
Tevens voor al uw dierenbe-
nodigdheden Leden vd Veer
Rumpenerstr. 70 Brunssum.

Bloem & Plant
Te k. verrijdbare PLANTEN-
BAKKEN, hoogte 1.50 mtr.
Tel. 04490-72242.

Opleidingen

Laatste week!!!
Dansen

leer je pas goed bij
Danscentrum Weisscher

F.D.0.-gediplomeerd
Lid van F.D.0., N.8.D., 8.U.L.D.0., N.R.R.A., N.A.D.B.

Wij starten half januari in
Geleen, Sittard, Nuth,
Treebeek, Brunssum

met cursussen in:
stijldansen, rock 'n roll, disco.

Ook 40 plus (gehuwde) parencursus stijldansen.
Onthoudnummer: 04493-4343

ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap
ROCK & ROLL Club Geleen
start op zond. 4 febr. weer
met cursussen Rock & Roll
en Boogie Woogie, voor be-
ginners, gevorderden en
vergevorderden. Inschrijven
kan op woensdag 24 en
donderdag 25 jan. tuss. 19
en 21 uur in Eldorado,
Bongerd 5, Spaubeek. Voor
verdere ml. 04490-41790

Man, 38 jr, zoekt vri. DANS-
PARTNER stijldansen, kur-
sus zilver, bij dansschool
Weisscher. Br.o.nr. 83342
aan L.D., Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Leer zelf KLEDING maken
in kleine groepjes door
gedipl. coupeuse. Sittard.
Tel. 04490-28992.

Rijles
CHAUFFEURS-DIPLOMA
CCV-B, start volgende cur-
sus op 27 januari. Opleiding
door vakkundige leerkrach-
ten, aanmel. nog mogel.
Verkeersschool Arnoldus-
sen, Hoogstr. 201, 6373 HT
Landgraaf. Tel. 045-311631

Huwelijk/Kennismaking
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Alleenst. sportieve man, 38
jr., 1.65 lang, zkt. jonge
VROUW van plm. 35 jr. en
1.65 lang om samen een re-
latie op te bouwen. En die
net als ik van dansen en Fit-
ness houdt. Br.m.foto.o.nr.
B-3297 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Sport, oudere heer zkt. ken-
nism. m. alleenst. DAME
40-50 jr. om samen 'n
goede relatie aan te gaan.
Br.o.nr. B-3299 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Man, 50 jr., zkt. ser. rel. met
nette VROUW, 42-50 jr.
Br.o.nr. B-3341 aan Limb.
Dagbl. Postb. 3100, 6401
DP Heerlen.

Mode Totaal
Dames! Komt U naar de exclusiefste

stoffenzaak
Tummers in Brunssum

Exclusieve communiestoffen, bruidsstoffen, damesstoffen.
Kerkstraat 302, Brunssum.

Te koop: COMMUNIE-
JURKJE Sissie model maat
140 Tel. 045-219668.
Te k. zeer apart Sissy COM-
MUNIEJURKJE met toebe-
horen mt. 128-134, en korte
witte bontjas. 045-223304.
Te k. COMMUNIEJURKJE
m. toebeh. mt. 134 tel. 045-
-321099.

Te k. lang wit COMMUNIE-
JUKRJE maat 134/140 met
toebeh., iets apart. Tel. 045-
-316052.

Baby en Kleuter
Te k. KINDERSTOEL, gre-
nen, ’45,-. 045-244963.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.

ANTENNEBOUW Koehen.
Ook voor Schotel-antennes.
Tel. 045-441693

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.

Te k. afrasteringen en poor-
ten tegen concur. prijzen.
VEENSTRA Hekwerken. Tel
045-316238. Fax 045-
-324791.

DAKDEKKERSBEDRIJF'
Nok, voor al uw daW»
werkzaamheden, me'
langste schriftelijke 9^Bel voor vrijblijvende on»
Tel. 045-224459/75300°.
Ervaren DAKDEKKER Jj
nog klusjeswerk aanne""
Tel. 045-224113. __^

NEW LOOK BV ScWj
berg. Gevelreiniging. ,
kappen, voegen, steigej"
huur. Tel. 045-31215*
045-312709. I

Wonen Totaal

Rotan Rentenaar
Ten Esschen 26 Heerlen, bij tennishal, ma. en di-r

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% kortina _^

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

offerte thuis. Fa. FRELICO.
Tel. 045-218731.

Te koop grenen SALONTA-
FEL 65x160 ’lOO,- en c.v.
radator z.g.a.n. ’30,-. Tel.
045-740655.
Te k. TAFEL en 4 stoelen,
eik. salonkast, 2 en 3-zits
bank, 2-pers. eik. si.kamer
045-315076, b.g.g. 324153.
Rundl. BANKSTEL v.a.
’695,-; rundl. clubs v.a.
’195,-; biedermeider eet-
hoek, bijz. mooi ’ 695,-;
eiken bankstellen v.a.
’195,-; pracht, bankstel
mohair ’ 695,-; pracht dres-
soirs, wandmeubels, enz.
spotpr.; barok eethoek;
schitt. grenen eethoek;
enorme keuze mooie spul-
len maar spotgoedk. en ook
nog inruilen van uw oude
spullen. 0.K.-hal, Agnes
Printhagenstr. 22-24, cen-
trum Geleen (vlakbij
Alb. Heyn.)

KWALITEITSKEUKENSj
topkwaliteit voor een no^Jle prijs. R/J Handels^neming, Stationstr. n
Nuth. Tel. 045-24260g_J
Weg. omstand. zwaar Jj
sief eiken VITRINE/W*JKAST vr.pr. ’ 1.575,- ij
pr. ’3.400,- half jr. "Jlmassief eiken salontafê1
pr. ’ 325,-. 045-323830 J
Eiken KAST te koop "jj
mooi 2,90 m I. 2 m "1

’ 950,- 04406-1287j^j
Te k. eiken BANKSTEL
salontafel, eiken eetnoe 1
stereotoren. 045-22893^j
Te k. splinternieuw °3
BANKSTEL, zw. mod- W
pr. ’ 2.500,-. Anjeliers» j
Heerlen __y\
Met een PICCOLO i" 1
Limburgs Dagblad yl
uw oude spulletjes 't &2
kwijt. Piccolo's doen v 3wonderen... Probeer "H
Tel. 045-719966. A

Voor Piccolo's
zie verder paginajN
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Gelderse papiergroep
koopt KNP Meerssen

Van onze redactie economie

'ftiNv M~ De KoninkliJke Nederlandse Papierfabrie-
toorn m Naarden en de Gelderse Papiergroep N.V. in Apel-gaan een vérgaande vorm van samenwerking aan. De
WrTv PaPierëroeP zal de in Meerssen gevestigde Specialty
'an 4n lslon van KNP overnemen en KNP krijgt een belangu Procent in de Gelderse Papiergroep.
°or do tölltsta t

van GP en Meerssen
Ms f ■ een c°ncern met groten-
feit inwisselbare fabriekscapaci-
kl'ish ns KNp-topman Dick Eij-
>ttleen absoluut niet de bedoeling
iWij J} °f meer fabrieken te sluiten.
"s Je f ven uitbreiding op het oog;
*i«t mL rieken zou sluiten ben je
Met do ulmping Dez»g en dat is juist
Nov bedoeling"- KNP Meerssen
'115 er 1989 een omzet van circalen m'lJoen. Er werken 430 men-
3 . ri
s3q e Apeldoornse onderneming

Procent van de aandelen geno-
enbeuaan de Amsterdamse Effec-
_reri Ts-Pc handel daarin lag gis-
l*de]; **} afwachting van de me-
Snd "g die in de loop van de och-
«d „ er de besprekingen zou wor-
*l al an- Woensdag was de han-
eda stilgelegd en waren die dag
>at g t tl-ansacties doorgehaald,
.t pa Deurde omdat de koersen van
>t>eri Plerfonds scherp waren opge-
dl ' nadat was uitgelekt dat er"ededeling zou komen.

erderheid van de aandelen
hem :rse,PaPiergroep is op dit mo-
*e hptk den van drs- HJ- Beensiit <jf bedrijf indertijd heeft gered
halj 'ailliete boedel van het voor-
Hij (j^ Papierconcern Van Gelder.
aE>ita^i dat met eigen geld en met

Mann dat hij op basis van zijnbaa 'er> met het bedrijf beschik-
ker .6eg van de ABN. Door een fï-

regeling te treffen met de
dercyn van het gefailleerde moe-Hjineern werd het in 1982 als Van

<i h/.Apeldoorn verzelfstandigd.
I°ldern Ursgan§ in 1986 kreeg de
<l.rSe pming de nieuwe naam Gel-papiergroep.

Lenen
°Vern elderse Papiergroep zal de
Hij ~me van Meerssen waar-
Wi' Jk met te lenen geld gaan fi-
Jan Mn- KNP zal de opbrengst
«_ensGeerssen benutten om van<ope °e 40 procent aandelen GP teSiraa * totale aandelenkapitaal
.Hm nominaal 25 miljoen gul-

ertifi stukken van f5nominaal elk.
<V°Or vaten stonden dinsdagavond
*elote et stilleggen van de handel)
Nn 7ofd 0p de Parallelmarkt voor

gulden- wat voor de helejk. OeP op een beurswaarde zou

uitkomen van 360 miljoen gulden.
Het is niet de bedoeling dat KNP
een openbaar bod zal doen op de
aan de beurs genoteerde aandelen
van GP. Men hecht eraan dat de
Gelderse Papiergroep, op de Paral-
lelmarkt genoteerd, een zelfstandig
beursfonds blijft. Wel bestaat de
mogelijkheid dat Beens te zijner tijd
zijn restant aan aandelen en certifi-
caten Gelderse papier alsnog aan
KNP overdoet. KNP wil daarvoor in
elk geval het recht van eerste gega-
digde hebben.

Speciaal papier
Zowel de Gelderse Papiergroep als
KNP Meerssen legt zich toe op de
produktie van speciale, ongestre-
ken papiersoorten. Beens heeft voor
deGelderse Papiergroep herhaalde-
lijk kopers over de vloer gehad. Hij
heeft het aan directeur Bakker uit-
eindelijk overgelaten een serieuze
kandidaat te zoeken voor zijn pak-
ket aandelen. Bakker: „Wij zochten
een band met een grote onderne-
ming in onze eigen sector. Daarbij
zijn we bij Koninklijke Papier te-
recht gekomen, temeer omdat KNP
een specialiteitendivisie had die we
graag bij onze bedrijven zouden
voegen". KNP-directeur Eijkel ver-
wacht dat in de nieuwe constellatie
de groep meer zal kunnen bereiken
dan wanneer GP zijn partner elders
had gezocht.

Beide directeuren noemen de ren-
dementen van hun bedrijven goed
tot uitstekend; de resultaten over
1989 zullen binnenkort bekend wor-
den. Gelderse Papier kondigde vo-
rig jaar weliswaar een lager resul-
taat over 1989 aan dan over 1988 was
behaald, maar inmiddels is er verbe-
tering-in de situatie gekomen. De
uitkomsten van 1990 zouden weer
hoger kunnen liggen. Sinds de ver-
zelfstandiging uit het failliete moe-
derbedrijf heeft de Gelderse Papier
trouwens geen verlies meer gele-
den. Tot de onderneming behoort
onder meer Van Houten & Palm in
Ugchelen (bij Apeldoorn) waar het
papier wordt vervaardigd dat De
Nederlandsche Bank gebruikt voor
de vervaardiging van de Nederland-
se bankbiljetten. Ook maakt Van
Houten & Palm het papier voor be-
taalcheques en paspoorten.

beurs-
overzicht
*n mineur
beufTERDAM - De effecten-
-eUr Was gistern opnieuw in mi-

*_ de - dat de dalinSen dank
<3en PnJshoudende dollar kon-
He st«den bePei"kt- De algeme-
-1,2 sloot de dag
.ietVt" laëer af op 113,2 na een

ki Unt van 112'8- De omzet-
Scheid n met f U milJard De-
het ,v. en- In aandelen ging nog
f IBi s.te °m: f866 miljoen met

11 "ioen voor Robeco als

nwerpers van de beurs
richt °P de PaPiersector ge-
Man' waar concentraties en
Vanri er| daarvoor aan de orde
driH-: daë 2iJn- KNP gaat een be-"onderdeel aan Gelderse Pa-
Rfyp Verkopen waartegenover
il) hf,fen belang van 40 procent
verw! APeldoornse bedrijf zalrnidda^ 611' KNP maakte in de

.t een afvlakking van de
f°tidsp °°rdit jaarbekend. Beide
gen, „n Waren donderdag overi-1S niet genoteerd.

<leli!km
farm-Tetterode heeft ein-

te u* toegegeven belangstelling
Piej-p^teren voor de Britse pa-
fte groothandel Robert Home.
tlteie wFS 1S bang dat een even-
een a °°P gepaard zal gaan met
blccfdandelenemissie. De koers
«het 1 nderdag dalen en wel
de yöl. Procent tot f58,60. Op
*er p!al.lelmarkt ging Berghui-
f44 4n Pler f L5O vooruit naar
öe mi' na een top van f46.
te n "ternationale aandelen wis-
ken, verhezen binnen de per-
'irie , houden. De grootste da-
3.47rT'as weggelegd voor DAF:
de PrPr°cent tot f 36. VOC was uit
op f met 3,13 procent verlies
k otl J: ' °' De grote onbekende
*ich r, VanYan de iaatste dagen hieldditmaal koest.

beurs van amsterdam slotkoersen/optlebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 110,40 109,90
Ahold 124,40 123,40
Akzo 129,40 128,70
A.B.N. 39,40 39,40
Alrenta 157,00 157,00
Amev 59,20 58,00
Amro-Bank 75,50 75,60
Bols 172,50 170,00 dBorsumij W. 71,00 71,00
Bührm.Tet. 59,50 58.60
C.S.M.eert. 77,30 76,80
DAF 37,30 36.00
Dordt.Petr. 127,00 126,00
DSM 116,50 115.00Elsevier 80,30 79,80
Fokker eert. 39,10 38,30
Gist-Broc. c. 29.30 29,40
Heineken 120,20 119,80
Hoogovens 74,80 74,90
Hunter Dougl. 104,80 102,60
Int.Müller 99,20 98,00
KBB eert. 77,50 77.00KLM 44,80 44,60
Kon.Ned.Pap. 47,60
Kon. Olie 139,10 138,10
Nat. Nederl. 70,80 69.80
NMBPostbank 49,60 49,00
Nedlloyd 87.40 85,80
Nijv. Cate 92,70 92,00
Océ-v.d.Gr. 279,00 275,00
Pakhoed Hold. 154,00 151,20
Philips 43,90 43,60
Robeco 103,30 102,60
Rodamco 78,30 78,40
Rolinco 102,60 102,10
Rorento 58,80 58,70
Stork VMF 46,70 46,00
Unilever 153,20 151,60
Ver.Bezit VNU 108,50 107,60
VOC 38,40 37,20
Wessanen 64,40 63,00
Wolters-Kluwer 45,30 45.20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,50 63,50
ACF-Holding 38,50 37,70
Ahrend Gr. c 249,00 248,00
Air Holland 28,60 27,00
Alg.BankNed 40,30 40,30
ABN (div'9o) 38,60 38,60
Asd Opt. Tr. 19,00 18,00
Asd Rubber 5,60 5,50
Ant. Verff. 415,00
Atag Holde 103,60 104,00
Aut.lnd.R'dam 95,00 95,00
BAM Groep 96,00 97,00
Batenburg 84,50 84,50
Beers 136.00 136,00
Begemann 123,50 125,10
Belindo 361,80 362,00
Berkels P, 6,10 5,95
Blyd.-Will. 29,40 29,40
Boer De, Kon. 306,00 310,00
de Boer Winkelbedr. 64,10 65,20
Boskalis W. 13,50 13,70
Boskalis pr 13,90 14.00 b

Braat Beheer 45.00 4540
Breevast 19.00 18 80
Burgman-H. 3420.00 342000
Cale-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 1015,00 1000,00
Center Parcs 57,00 5(590
Centr.Suiker 75,70 7530Chamotte Unie 7.70 7^o
Cindu-Key 191.00 190,00
Claimindo 355,00 358^00Content Beheer 20,50 2000Cred.LßN 58,60 5«00
Crown v.G.e 93,00 93.50
Desseaux 254,50 a 251,00 a
Dorp-Groep 34,50 3490
DSM (div'9ol 112.00 m'so
Econosto 328,00 33100
EMBA 127,00 12500
Enraf-N.c. 67,50 67 00
Enkshold. 112,50 l^'oo
Flexovit Int. 95,50 94,80
Frans Maas e. 103,50 104,00
Furness 127.80 127,80 eGamma Holding 82,00 81,50
Gamma pref 5,90 s^o
Getronics 29.60 29_0
Geveke , 44,20 44.00
Giessen-de N. 223,00 227^00Goudsmit Ed. 363,00 363,00
Grasso'sKon. 120,00 129,00
Grolsch 127,50 13050
GTI-Holding 213,00 212,00
Hagemeyer 107,00 106,00
Idem'/.div.'B9 104,00
HAL Trust B 13,70 13 50
HAL Trust Unit 13,60 1330
HBG. 194,00 193 00
HCS Techn 14,70 14 30
Hein Hold 103,00 103 00
Hoeks Mach. 204,00 203.00Heineken Hld 103.00 103,00
Holl.SeaS. 1,17 117
Holl. Kloos 475,00 468 00
Hoop Eff.bk. 9,20 _'io
Hunter D.pr. 5,00 5 00
ICA Holding 19,80 19 80
IHC Caland 36,50 36,40
Industr. My 218,00 218,00
Infotheek 27,00 26.00Ing.Bur.Kondor 570,00 570,00
Kas-Ass. 48,20 47,50
Kempen Holding 16,80 16,80
Kiene's Suik. 1400,00 1400 00
KBB 77,50 77,50
Kon.Sphinx 119,50 117,00
Koppelpoort H. ,302,00a 275,00
Krasnapolsky 202,00 197,00
Landré & Gl. 62,00 61,50
Macintosh 39,30 40,50
Maxwell Petr. 670,00 660]ü0
Medicopharma 67.50 66 70
Idem (div9o) 65,50
Melia Int. 5,50 5,50
MHVAmsterdam 19.00 19,00
Moeara Enim 1175,00 1162 00M.Enim 08-cert 15100,00 15100,00
Moolen en Co 28,80 28,50
Mulder Bosk. 73,00 7ü!oOaMultihouse 8,40 8,40

Mynbouwk. W. 416,50 416,50
Naeff 300,00
NAGRON 47,30 47.00
NIB 646,00 643,00
NBM-Amstelland 19,00 18,70
NEDAP 395,00 392,00
NKF Hold.cert. 322,50 322,00
Ned.Part.Mij 41,00 40,70
Ned.Springst. 10000,00
Nont 1150,00 1135,00
Nutricia gb 78,50 77,50
Nutricia vb 88,50 87,00
Oldelft Groep c 185,50 185,00
Omnium Europe 15,20 16,20
Orco Bank c. 66.10 e 65,70
OTRA 182.00 184,00
Palthe 75,00 75,00
Philips div.'9o 42,50 42,00
Pirelli Tyre 35,20 34,50
Polygram 30,30 29.70
Polynorm 99,00 99,00
Porcel. Fles 188,00 188,00
Ravast 46,80 46,80
Reesink 75,20 73,80
Riva 52,10 52,10
Riva (eert.) 52.00 52,00
Samas Groep 65,50 65.70
Sarakreek 30,00 29,00
Schuitema 1410,00 1410.00
Schuttersv. 166,80 166,00a
Smit Intern. 53,20 53,10
St.Bankiers c. 21,30 21,40
Stad Rotterdam c 45,60 45,40
Telegraaf De 86,00 87,50
Text.Twenthe 335,50 336,00
Tulip Comp. 36,50 35,80
Tw.Kabel Hold 145,80 145,00e
Übbink 85,00 84,00
Union Fiets. 25,30 25,50
Ver.Glasfabr. 340,00 340.00
Verto 57,90 57,90
Volker Stev. 68,20 68.20
Volmac Softw. 49,50 48.60
Vredestein 25,10 24,40
VRG-Groep 56.30 55,70
Wegener Tyl 188,50 187,00
West Invest 23,20 23,20
West Invest c. 90,00 70,00a
Wolters Kluwer 178,00 178,00
Wyers 48,50 48,10

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37,50 37,50
ABN Aand.f. 75,60 75,60
ABN Beleg.f. 55,20 55,60
'ALBEFO 52,60 52,60
Aldollar BF $ 22.00 22.00
Alg.Fondsenb. 231,00 229,50
Alliance Fd 11,80 11,80
Amba 48,60 47,80
America Fund 291,00 290,00
Amro A.in F. 90,00 89,70
Amro Neth.F. 75,80 75,10
Amro Eur.F. 74,30 73,60
AmroObl.Gr. 154,20 154.20
Amvabel 80,20 80,20
AsianTigersFd 61,90 62,00
AsianSelFund 45.90 45.60

Bemco Austr. 58,00 58.00
Berendaal 108.00 108,00
Bever Belegg. 26,50 26,50
BOGAMIJ 108,00 106,00
Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,20 100,20
DeltaLloyd 41,70 42.00DPAm. Gr.F. 25.50 25.50
Dp Energy.Res. 47,50 48.00Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 61,90 61,90
Eunnvestü) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 8.20 8 20
EOE DuStlnF. 301,00 298,00
EurGiFund 60,70 60,50
Hend.Eur.Gr.F. 216,00 216,00
Henderson Spint 71,50 71.00Holland Fund 74,00 73,00
Holl.Obl.Fonds 112,50 113,50
Holl.Pac.F. 113,00 113,00
Interbonds 550,00 550,00
Intereff.soo 50,80 51,10
Intereff.Warr. 364,00 365,00
Jade Fonds 180,50 181,00
Japan Fund 35,10 35,10
Japan Rot. Fund yenl 1140.00
Mees Obl.Div.Fonds 98,40 98,40
MX Int.Vent. 58,00 58,00
Nat.Res.Fund 1520,00 1530,00
Nedufo A 138,00 138,00
Nedufo B 138,00 138.00
NMB Dutch Fund 40,30 39,50
NMB Global F. 49,00 49 00
NMB Oblig.F. 3440 34.50
NMBRente F. 103,10 102,90
NMB Vast Goed 38,00 38,00
Obam. Belegg. 218.50 216.00OAMFRentef. 13,70 13.55Orcur.Ned.p. 48,40 48,40
Pac.Prop.Sec.f. 49,60 48,60
Pierson Rente 99,60 99,70
Prosp.l.H.lncome 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 74,70 74,70
Rabo Obl.div.f. 48.20 48^20
Rabo Onr.g.f 84,90 84^90
Rentalent Bel. 133,00 132,10Rentotaal NV 30,90 31,00
RG groen 49,90 49,90
RG blauw 49,50 49,50
RGgeel 49,40 49,10
Rodin Prop.S 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94.50 94,50
SciTech 17,10 17,30
Technology F. 18,50 18.50
Tokyo Pac. H. 270,00 270,00
Trans Eur.F. 81,00 80,70
Transpac.F. 500,00 500,00
Uni-Invest 130,50 130,50
Unico Inv.F. 80,60 80,50
Unifonds 36.50 35,70
VWN 59,20 59,20
Vast Ned 127.20 127,20
Venture F.N. 46,00 45,50
VIB NV 86,00 86,00
VSB Mix Fund 51.50 51,40
WBO Int. 76,00 76,00
Wereldhave NV 210,20 210,40
Yen Value Fund 91,20 91,30

Buitenlandse obligaties
B. EEGB4U) 99.50 99,00
ïVa EngWarL 34,00 33,50
5J.E1865 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,50 35,00
Amer. Brands 66,50 65,00
Amer. Expres 32,40 32,00
Am.Tel.& Tel. 43,50 42,50
Ameritech 61,30 60,50
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Inc. 218,00
ASARCO Inc. 31,80 31,20
Atl. Richf. 107,70 107,50
BAT Industr. 8,10 8,10
Bell Atlantic 99,30 97,80
BellCanEnterpr 45,00 45 00
Bell Res.Adlr 0,35 e
Bell South 52,70 52,00
BET Public 2,60
Bethl. Steel ls!oO 17.50
Boeing Comp. 60,20 60,20
CDL Hotels Int. 0.83
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 18,70 17,75
Citicorp. 26.00 26,30
Colgate-Palm. 61,00 61,00
Comm. Edison 37,20 37,00
Comp.Gen.El. 510,00 510,00
Control Data 18,10 17,50
Dai-Ichi Yen 2900,00
Dow Chemical 69,00 67,50
Du Pont 122,60
Eastman Kodak 39 80 40 00
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 155,00 152,00
Exxon Corp. 48.30 47,00
First Pac.HKs 1,30
Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 45,00 44.25
Gen. Electric 62.60 63,00
Gen. Motors 42,50 42,00
Gillette 46,00 45,70
Goodyear 42,00 40,75
Grace & Co. 32,00
Honeywell 85,50 84,70
Int.Bus.Mach. 99,90 98,00
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56.40
ITTCorp. 55,60 54,90
K.Benson (f) 5172,00
Litton Ind. 75,80 76,00
Lockheed 40,40 39,80
Minnesota Mining 80,50 81,00
Mitsub.Elect. 1150,00
Mobil Oil 59,00 57,70
Morgan % 38,00 37,75
News Corp Auss 13,20 12,90
Nynex 83,20 82,00
Occ.Petr.Corp 29,50 29,00
Pac. Telesis 47,20 47,00
P& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 59,10 59,50
Philip Morris C. 39,25 38,40
PhiU. Petr. 23,80 23,50
Polaroid 45,20 44,75

Privatb Dkr 301.00 300,00QuakerOats 56.00
St.Gobin Ffr 630.00 635,00
Saralee 30.00
Schlumberger 46,60 46,90
SearsRoebuck 37,30 37,20
Sony(yen) 36,50 36,40
Southw. Bell 55,00 54,70
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 37,40 36,75
Texaco 56,00 55,20
Texas Instr. 35,80 35,60
The Coastal C. 30,20 30,20TIP Eur. 1.75 1,75
Toshiba Corp. 1160,00 1160,00
Union Carbide 24.25
Union Pacific 77,00 75,50
Unisys 14,60 14,50
USX Corp 35,50 35.10US West 72,70 72,00
Warner Lamb. 116,90
Westinghouse 72,70 71,75
Woolworth 61,80 61,60
Xerox Corp. 56,00 55,70

Certificaten Amerika
AMAX Inc. 49,00 47,00
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 82.00 80,00
ASARCO Inc. 68,50
Atl.Richf. 205,00 204,50
Boeing Corp. 114.00 115,00
Can Pacific 40,00 39,00
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 33.00 33,00
Citicorp. 48.00 48.00Colgate-Palm. 118,00 118,00
Control Data 29,00 28,50
Dow Chemical 130,00 127,00
Eastman Kodak 78,00 76,50
Exxon Corp. 91,00 90,00
Fluor Corp. 66.50
Gen. Electric 120,00 119,00
Gen. Motors 81,00 80,00
Gillette 89,00 89,00
Goodyear 84,00 80,00
Inco 45,00 45.00
IBM. 185.00 182,50
Int. Flavors 118,00
ITTCorp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 77,00 76,00
Merck & Co. 139.00 137,00
Minn. Min. 153.00 152,00
Pepsi Co. 105,00 112,00
Philip Morris C. 71,00 71,50
Phill. Petr. 44.50 44.00Polaroid 80.00 78,50 d
Procter &G. 25.80 128.00
Quaker Oats 104.50
Schlumberger 89.00 87.50
Sears Roebuck 68,00 69,50
Shell Canada 66,00 66.50
Tandy Corp. 70,50 70,00
Texas Instr. 68,00 66,50
Union Pacific 144,00 145,00
Unisys Corp 32,00 32.00
USX Corp 66,20 66,00

Vanty Corp 3.15Westinghouse 138,00 136 00
Woolworth 116.50 116,00
Xerox Corp. 104,00 103,00

Euro-obligaties & conv.
10. Aegon 85 101.50 101,50

Aegon warr 12,00 12.00
10.2 ABN 87 94.25 93.75
lïAmev 85 97,20 97,20
10 AmevBs 103,00 103,00
11Amev 86 94,25 93,75
10'/_ Amro 86 94.80 94,80
10Amro 87 94,00 93,50

W_ Amro 86 95,00 95.00
Amro Bank wr 20,20 21,50
Amro zw 86 73,25 73,00
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 96,00 96.00
IO'.EEG-ecu 84 100,75 100,75
9*.E18-ecu 85 97.20 97,20
12'.HlAirl.F 94.80 94,80
12NIB(B) 85-90 100.00 100,00
lU. NGU 83 101.20 101,20
10 NGU 83 100.00 100 00
2'.NMB Pb.B6 84.75 84.25
NMB Postb.war. 73.00 73.25
B*4 Phil. 86 100.00 100 00
6.. Phil.B3 98.35 98.35
11Rabo 83 102,10 102,10
9Rabo 85 99,40 99,40
7 Rabo 84 99,50 98,75

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,00
Bredero aand. 27,00 27,00
Bredero eert. 26.30 26,30
11Bredero 22.80 23,00

LTV Corp. 1,50 1,50
5 Nederh. 68-78 22,50 23,50
RSV. eert 1.11 1,10
7'/_ RSV 69 86,00 f 86.00 b
Parallelmarkt
Alanheri 27,50 27,70
Berghuizer 43,00 44,50
Besouw Van c. 49,20 49,00
Barin Oceani yen 2090,00 2065.00
Comm.Obl.F.l 100.40 100.40
Comm.Obl.F.2 100.00 100.00
Comm.Obl.F.3 100,50 100,50
De Drie Electr. 36.70 37.00
Dico Intern. 121.00 121,00
DOCdata 20.20 20,10 e
Ehco-KLM Kl 38,50 38,50
E&L Belegg. 1 74,30 74,90
E&L Belegg.2 74.10 74,30
E&L Belegg.3 75.30 75.90
Free Rec.Sh. 32.20 32,00
Geld.Pap.c. 72.20
Gouda Vuurvc 94,00 94,00
Groenendijk 36.70 36,80
Grontmij c. 200.00 199,00
HCA Holding 46,50 46.50
Hes Beheer 221.00 219,00
Highl.Devel. 14.70

Homburg eert 3.60 3,60
Interview Eur 9.30 8,80
Inv. Mij Ned. 54.40 54,00
Kuehne+Heitz 48,00 48,00 e
LCI Comp.Gr. 77.80 76,50
Melle 289,00 289,00
Nedschroef 129,00 128,00
Neways Elec. 10,20 9,80
NOG Bel.fonds 32.10 31,60
pan pacific 10,90 10,90
Pie Med. 10,40 10,20
Poolgarant 10,00 9.90
Simac Tech. 17.80 17.60
Shgro Beh. 48.50 48.50
Verkade Kon. 257.00 256.00
VHS Onr. Goed 17.00 17.20
Weweler 102,00 101,10

OPTIEBEURS
abn p jan 40.00 622 0.90 o.Boa
akzo c apr 140.00 306 2,90 2.30-
-akzo p jan 130.00 438 1,60 1.60
amev p apr 60,00 662 3,50 b-
amro p apr 75,00 553 3,30 3,30
dsm c jan 115,00 602 1.80 0.60'
dsm p apr 115.00 406 6.00 6.50
coc c jan 285,00 580 3,00 1.00
coc c feb 290,00 557 6.00
coc p jan 280.00 1597 0,80
coc p jan 285.00 962 2,20 2,00
coc p jan 290.00 1260 4.60 6.00
coc p feb 280.00 629 4,60 a 5.00 -coc p feb 285,00 896 6,00 6.50
coc p feb 290.00 679 8,70 10.50
eoo c jan 290.00 543 1,40 a 0.20
eoo p jan 290.00 531 3,30 4.00
hoog c apr 80,00 305 3,10 3.00
hoog p jan 80,00 317 5,80 5,50 a
kim c apr 46,00 425 6,00 6.00
kim c apr 45,00 915 3,20
kim p jan 45,00 409 0,80 0,70 -
nedl c jan 86,00 797 2,00 0,50b'
nedl p jan 90.00 363 3,50 4,30
nedl p apr 90.00 327 6,20
nic c mei 100,00 2015 1,20 1,00
natn c jan 70,00 877 1.10 0.50
natn c apr 75.00 806 2.20 1.80
natn p apr 70,00 540 2,20 2.80
phil c jan 40,00 515 3.80 b
phil c jan 45.00 1169 0.10
phil c apr 45.00 517 2.70
phil c 093 30.00 753 18,50 18.6.
phil p jan 40.00 373 0,10 0.10
phil p jan 45,00 1507 1,20 1,30-
-phil p apr 40,00 789 1.00 1.20
phil p apr 42.50 621 2.20
phil p apr 45.00 1859 3.50 3,70
phil p apr 47.50 508 5,30 5.60
ohe c jan 140,00 455 0,80 ü.20
ohe c apr 150,00 584 2,40 2.20
ohe p jan 130.00 401 0.10 0,10
ohe p jan 135,00 406 0,50 0.50
ohe p jan 140,00 1258 1,80 2.20
ohe p apr 140,00 577 5,00 5,80
robe p jan 105,00 333 1,50 2,20
unil c jan 150,00 402 3,70 1.90
unil c apr 160.00 308 4,20
umi p jan 150,00 589 0,60 a 1.00

economie

ABN schrijft twee
keer hypotheek af

Van onze correspondent

g*[SCHEDE - Bij naar schatting
hr. _ tier>duizenden rekening-
'°uders van de ABN zijn deze

aand twee keer alle automati-wie overboekingen (hypotheek-
vr, j.'ngen en dergelijke) uitge-roerd. Het ABN-hoofdkantoor in
{^"sterdam heeft abusievelijk
banri 'Ceer dezelfc*e computer-pa waarop de rekeningnum-__ s staan, aangeboden aan de

Bankgirocentrale in Amsterdam.
Daardoor zijn de overboekingen
niet alleen op 2 januarimaar nog
een keer op 8 januariuitgevoerd. I Inmiddels zijn - aldus een woord-

voerder van het ABN-hoofdkan-
toor - bijna alle dubbele overboe-
kingen weer ongedaan gemaakt,

met terugwerkende kracht tot 2
januari waardoor voor de cliën-
ten geen sprake is van rentever-
lies. Alleen bij de klanten bij wie
het geld dubbel is overgeboekt
naar het privé-rekeningnummer
van een andere bank, is de fout
nog niet hersteld. Dat kan, aldus
de woordvoerder, niet met de
computer maar moet 'handma-
tig' gebeuren, waardoor er meer
tijd mee gemoeid is.

Concernomzel vorig jaar gedaald

Macintosh voorziet
betere resultaten

STEIN - De omzet van het
winkelconcern Macintosh be-
droeg vorig jaar’ 1035 miljoen
tegen ’llOO miljoen in 1988.Overeenkomstig eerder uitge-
sproken verwachtingen over-
treft de nettowinst die van
1988 (f 10,2 miljoen). Voor 1990
voorziet het bedrijf een ver-
dere verbetering van de resul-
taten, aldus het bestuur in een
nieuwjaarsbericht.

De daling van de omzet schrijft Ma-
cintosh toe aan de verkoop per 1 ja-
nuari 1989 van Macintosh Falcon
BV in Stem en Macintosh Interna-

tional BV in Kerkrade en per 1 juli
van Bendien Smits in Almelo. De
omzet van de andere activiteiten
steeg licht. Dit is de resultante van
een lagere omzet in kleding en een
hogere omzet bij de overige detail-
handel.

Limburgse 'Antjes'

Dat heeft effect, want nog altijd stijgt bij onze Oosterburen de verkoop van Nederlandse
kaas. Frau Antje is gezond, blond en jong.En dat laatste leidt er onvermijdelijk toe, dater
altijd weer nieuwe meisjes nodig zijn. Op defoto staan de twintig nieuweFrau Antjes uit
Limburg.

"Negen van de tien Duitsers kennen 'Frau Antje'. Daarmee is deze verpersoonlijking van
'Hollands Welvaren' een van de meest succesvolle reclame-symbolen in de Bondsrepubliek.

Levi Strauss
ontslaat 1100
medewerkers

SAN ANTONIO - Levi Strauss, be-
kend van de spijkerbroeken, gaat
een vestiging in San Antonio (Te-
xas) sluiten waardoor 1100 werkne-
mers op straat komen te staan. Het
concern brengt de produktie over
naar het Caribische gebied waar de
loonkosten lager zijn dan in de Ver-
enigde Staten, zo heeft 's werelds
grootste kledingproducent bekend-
gemaakt.
De onderneming wil zijn kosten
verlagen en de flexibiliteit vergro-
ten door de fabriek te sluiten en de
produktie uit te besteden. Een
woordvoerder weigerde bekend te
maken naar welk land de produktie
wordt overgebracht. Volgens Levi
Strauss is het beleid om zoveel mo-
gelijkartikelen die in de VS worden
verkocht ook te laten maken in de
VS zelf onveranderd. „Meer dan ne-
gentig procent van alle Levi's jeans
en meer dan 75 procent van alle kle-
dingstukken komen nog steeds uit
Amerikaanse fabrieken", aldus een
directielid.De onderneming bezit in
de VS 27 fabrieken en heeft over de
hele wereld 31.000 werknemers. De
omzet bedroeg over 1989 ongeveer
3,6 miljard dollar.

KNP verwacht
afkalving
van winst

MAASTRICHT - Koninklijke Ne-
derlandse Papierfabrieken KNP
heeft, volgens voorlopige cijfers, in
1989 een nettowinst behaald van
f290 miljoen, 16 procent boven de
in 1988 behaalde f250 miljoen. In-
clusief bijzondere baten en lasten
(o.a. de boekwinst bij de verkoop
van het belang in het Spaanse Celu-
pal, en KNP Vouwkarton in Eer-
beek)komt het nettoresultaat uit op
f 310 miljoen. Dit heeft bestuurs-
voorzitter F. de Wit gisteren meege-
deeld op een nieuwjaarsbijeen-
komst.
Gezien de vergroting van het aande-
lenkapitaal met 12 procent is het
nettoresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening (dus exclusief buitenge-
wone baten en lasten) per aandeel
gestegen van f6,71 tot circa f7.
Bij deze winststijging tekende De
Wit aan dat in het tweede halfjaar
sprake is geweest van minder
marktgroei en toenemende overca-
paciteit in Europa. Omdat deze ten-
dens zich in de eerste helft van 1990
lijkt door te zetten lijkt het niet mo-
gelijk het hoge winstniveau van het
eerste halfjaar van 1989 te evenaren.
Er wordt een daling van de grond-
stofkosten verwacht. Daartegen-
over zal een stijging van de energie-
kosten en een beheerste verhoging
van de personeelskosten staan.

Patstelling in CAO wegvervoer
UTRECHT- NOB-wegtransport, de
grootste werkgeversorganisatie in
het beroepsgoederenvervoer, ziet in
het CAO-akkoord tussen KNVTO
en vervoersbonden geen aanleiding
de onderhandelingen te hervatten.
Het eindbod van decemberblijft on-
verkort van kracht, aldus NOB-
woordvoersterT. de Hoogh.

De leden van NOB en de driekleine-
re organisaties PCB, KVO en FNK
hebben in totaal 60.000 werknemers
in dienst tegen de KNVTO 12.000.

Volgens De Hoogh geldt de
KNVTO-CAO slechts voor de helft
van die 12.000 werknemers, waar-
door het woensdag bereikte CAO-
akkoord aan betekenis inboet. „Als
de bonden over ons eindbod willen
praten, zijn ze van harte welkom,
maar er is voor ons geen aanleiding
dat bod te herzien", aldus De
Hoogh.

De CAO-onderhandelingen tussen
NOB en de drie kleinere organisa-
ties en de vervoersbonden van FNV

en CNV liepen op 21 december vast.
De leden van de bonden moeten
zich de komende weken over het
eindbod uitspreken. Acties liggen
in het verschiet. NOB biedt binnen-
landse chauffeurs 1,5procent loons-
verhoging en internationale chauf-
feurs 1 procent. Ook over de eisen
voor een maximum van 225 werku-
ren per maand en invoering van
nieuwe arbeidssystemen in combi-
natie met hogere onregelmatig-
heidstoeslagen valt met de NOB
niet te praten.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 18-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.270-/ 25.770, ,
vorige ’ 25.380/25.880, bewerkt ver- "koop ’ 27.730, vorige ’ 27.480 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 285-/ 355, vori-
ge ’ 285-/ 355; bewerkt verkoop ’ 400
laten, vorige I 400 laten.
Advieskoersen
amerik.doUar 1,85 1,97
austr.dollar 1,45 157
belg.frank (100) 5,22 5]52 .
canad.dollar 1,58 1,69
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,40 114,40
engelse pond 3,02 3^27
finse mark (100) 46,50 49^00franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,05 U25ierse pond 2,85 3,05
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 1^36spaanse pes.'(loo) 1,65 I^Bl
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,65 32.15
zwits.fr. (100) 123.75 128.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.doUar 1,91575-1.91825
antill.gulden 1,0550-1,0850
austr.dollar 1,5160-1,5260
belg.frank (100) 5,3815-5,3865
canad.dollar 1,63925-1.64175
deense kroon (100) 29,110-29,160
duitse mark (100) 112,670-112,720
engelse pond 3,1515-3,1565
franse frank (100) 33,120-33.170
griekse dr. (100) 1,1585-1,2585
hongk.dollar (100) 24.4250-24.6750
ierse pond 2.9760-2,9860
ital.lire (10.000) 15,115-15,165
jap.yen (10.000) 131.38-131.48
nwzeel.dollar 1,1750-1,1850
noorse kroon (100) 29,215-29.265
oostenr.sch. (100) 16.0070-16,0170
saudiar.ryal(lOO) 50.9750-51.2250spaanse pes. (100) 1.7410-1,7510 i
sunn.gulden 1,0525-1.0925
zweedse kr. (100) 30.985-31,035
zwits.frank (100) 126.705-126.755 >e.e.u. 2.2885-2.2935

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193,50 191,90id excl.kon.olie 188,50 186,80 ,
internationals 195,60 194,10
lokale ondernem. 192,90 191,10
id financieel 145.90 14470
id niet-financ. 239,60 237,30
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)

algemeen 252,30 250,20
id excl.kon.olie 234,30 232.20
internationals 264.20 262,10
lokale ondernem. 238,50 236,40
id financieel 190.10 188.50
id niet-financ. 286,30 283,60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 114,40 113,20
internation 112,60 111,90
lokaal 114,70 113.40
fin.instell 107,10 106,10
alg. banken 104,50 104,10
verzekering 110.20 108,80
niet-financ 117.00 115,60■industrie 115,50 114,30
transp,opsl 129.00 126.70

Avondkoersen Amsterdam
Amsterdam - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):

Akzo 128.70-129,20 (128,70)
Kon.Olie 138,10-140,50 (138.10)
Philips 43,40-44,00 (43,60)
Unilever 151.60-153,60(151,60)
KLM 44,60 (44.60)

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 2639.93 1139.94 220.32 991.59
Hoogst 2678.11 1154.52 222.71 1004.89
Laagst 2625.85 1129.09 219.38 985 28
Slot 2666.38 1142.43 222.15 999.02
Winst
verlies + 7.25 - 4.44 . 0.76 . 0.93
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ö OOG IN OOG MET ®
HET GEZICHT VAN DE JAREN NEGENTIG

! EEN PRIMEUR VOOR ZUID-LIMBURG - ï
Passend in de rijke traditie van Lancia is de [ÏSS*S^. ANOIADPDRA '
gloednieuwe DEDRA wederom een ■MIIVIH l/b■#■■#%
voorbeeld van stilistische en technologische IIITnAM lATIT _T* l_l /\ 111 v'
Met keuze uit 4 motoren, de I.6iE; I.BiE; ■P^^^B _#a »_ ■ , -i-/» * . ak..iai-^i c
2 OiE en de temperamentvolle turbo diesel \^ VAN 18 l/M 27 JANUARI t.
voert de LANCIA DEDRA u comfortabel, rM mü -13 ""' v
snel en vooral in stijl door de jaren negentig. ÉÊmmt WmR o^oom^ h" n

van 18 t/m 27 januari bent u van harte ïZiff l^_l# ____^______=__;>|T^T^~^^^^Lr"' ■'"^ fc l"»f -
welkom in onze showroom te Heerlen. ■^^^^■éÜB^FmS ===^======:=

U komt dan oog in oog te staan met het i^j Urjw^pj^
gezicht van de jaren negentig. P^i" 'IM BEGRIP lIM LAIMCIA'1Bm i BI
U bent van harte welkom. J^4M. .. "' ... ... Akerstraat 150, Heerlen, tel. 045-717755

[_ I r

BMW^OCCASIONSI
EER HIEUWE ERVARIRG VOOR EEU IRGEREDEM PRUS
3 Serie
BMW 316 antrac. met veel extra's 6/86
BMW 316 grijs met LPG 9/87
BMW 316 anrac. met shadow uitv .:.. 1/87
BMW 316irood 55000 km 1/88
BMW 316igroen met. div. ace 4/88
BMW 320ibrons met. 55000 km 9/85
BMW 320izwart met. 50000 km 6/88
BMW 320itouring grijs met 37000 km 5/88

5 Serie
BMW 520idonkerblauw veel ace 1/86
BMW 520iantrac. met. Edition uitv 2/87
BMW 520igrijs met. nw model 3/88

7 Serie
BMW 730iaut. groen met. 45000 km 4/87
BMW 735iaut. groen met. 24000 km 4/89

Vj\ mm lïi^B^l Kerkradersteenweg 5I atJ ■ w 1 Kerkrade_L______L_ii____JL______J teL 045-452121
UWBMW-DEALER

# SUZUKI 1
AUTOBEDRIJF BOS HEERLEN B.V. ;

Grasbroekerweg 9, Heerlen, tel. 045-724545

Suzuki Alto 3-en 5-drs '85,87,88
Suzuki Swift 1.0 3-en 5-drs '85,87
Suzuki Swift 1.3 autom '87
Suzuki Swift 6TI Demo '87
Suzuki SJ 413 QJX '85
Fiat Uno 45, Fiat Panda 34 + 45 '85,86,88
Skoda 130L '86
VW Jetta 1.3 '84
Hyundai Stellar '85
Volvo 340 GL autom. 26.000 km '87
Volvo 360 GLT 21 '86
Ook diverse andere merken voorradig
Al meer dan 40 jaar
een begrip voor service!

———_____________

MET VLAG EN WIMPEL
DEBESTE|

1..; ,„___, ki'iS. ■ ' as./MMMMMg _".*W#
ÉÊÊÊ

_____B^M||Bb__é_B

Transportefficiency wordt ondubbelzinnig
bewezen door deze serie bedrijfswagens van Iveco,
met als vlaggeschip de TurboStar.

Prestaties, zuinigheid en comfort zijn uniek.
De krachtige motoren van 260 pk tot liefst 480 pk
vormen in combinatie met versnellingsbaken achteras
een ideale aandrijflijn.

De TurboStars nemen, volbeladen, dan ook
ontspannen fluitend de allersteilste vrachtroutes.

__ADAPC A.P.K. KEURINGSTATIONVJ#%lx/AV7C TACHOGRAAF SERVICE V.D.O.

SEBREGTS*CO
Lindelaufer Gewande 8,6367 AZ Voerendaal
Telefoon: 045-752888/ Fax: 045-751120

___É _________
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|| NISSAN-dealer MERCEDES-specialist

" JURGEN AUTOBEDRIJVEN r^^i
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions stTOdnieuweeaütïsVen rraad

demonstratieauto'svan
HEERLEN KERKRADE | C2S£, J

Hoek Schelsberg-Huisbergstraat Langheckweg 36-40, "

tel. 045-723500 ind.terr. Dentgenbach tel. 045-452570

Nissan-dealer voor de Oostelijke Mijnstreek
Nissan Bluebird 2.0 lx 4d, '86, petroi Diverse gebruikte Nissans gjg«"?i? Â?9Sé 6

airco-veloure"tNissan Cherry 1.5 GL,'B5, wit KA'inra Qnnnw Rlnohir/H on 300 D: autom., '86, zilvermet., lederen bekl. enz. __-
Nissan Micra 1.0 DX, 5-'B7, rood MlC_a, bUIHiy, dlUeDird en 2MTD: (combi), rookzilverrn*.. schuifd.. getint glasl^
Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-grijs andere merken ïn 1986. , ___-
Nissan Stanza 1.6 SGL, '85, groen 260 E: autom., blauw/zwartmet., airco., div. extra's,
Nissan Sunny 1:3 LX, 4-drs., '87, d.grijsmet. PNJSkIaSSen Va. ’ 6500,- 30.000 km_,bwj. 1988.
Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs '87 zilver 280 E: ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen.
Mioo .r, d.- ."„. o om .o_ ki .' . r.-spiegel, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986. __—-Nissan Prairie 1.8 SGL, 85, bl. two tone „J, ".; — ; u,, TTT— r~_r_TnnO
~..,„ ...-„„r. . c UD o .oe evrM i icicwc ai nwe 230E: z'lvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra s, 65.0 wNissan Wagon 1.5 HB, 6- 86, wit tAULUbIEVc AUTO S k mi bwj 1987.

*" r. a- in_ nr, .or 23° E: autom., bl./zwartmet., elektr. schuif-.kanteld., ABSAudi 100 CD autom., blauwmet., 85 enz bw£. 1986.
ANDERE MERKEN BMW 325 i, div. extra's, blauw/zwart, '86 230 E:~donkerblauw, div. extra's, 1985.

Citroën BK GTI 16 v., rood, '87 200 T: (combi) geel kenteken, blauw/zwartmet., sportvelg ■Austin Metro 1.0 L, '82, beigemet. Porsche 911 SC coupé, rood, '79 ww. glas, diverse extra's, 60.000 km, bwj. 1987.
Ford Escort 1.6 diesel, '85, beigemet. Renault 21 turbo, wit, '88 200 D: blauw/zwartmet., div. extra's, 69.000 km, 1987.
Honda Civic 1.2 Special, '87, wit VW Golf GTD, grijsmet., '87 200 0: d.blauw, ww. glas, centr. vergr., bwj. 1987,
Hyundai Pony 1.5 L, 7-'B7, wit Nissan 300 ZX, zilver, '86 129.000 km. .
Mazda 626 2.0 sedan, '87, groenmet. Nissan Silvia 1.8 turbo, zwart, '87 I*°, D; roodmf "" w

nwJ'a?' »ntr vergr., r.-spiegel, alarm-____ _. o_ nn _ .on __ ■ buitentemp.mtr., 70.000 km, bwi. 1986.Mitsub. Starion 2.0 turbo, 83, beigemet. Nissan Patrol turbo diesel, zilvermet., '87 ,9oli^ktl9B7 wY^laT^entr veror enz 70 00"Opel Kadett 1.2 N, 5-drs., 5 sp,'B7, donkerblauw Honda Prelude 2.0 autom., goudmet.,'Bs km. "

Opel Kadett 1.2 SC, 3-drs., '87, wit 190 0: barolorood, ww. glas, centr. vergr., r.-spiegel, b«i-
Renault 21 GTS sport, 8-89, blauwmet. 1986.
Subaru Mini Jumbo, '83, beigemet. 190E: autom., blauw-zwartmet., zeer veel extra's, 35.000

% Toyota Starlet 1.3 DX aut., '85, zilver km J9BL " J
\ Volvo 340 1.7, 5-drs., '86, petrol 230 BE: (jeep), autom., groen, alle extra's, bwj. 1983, J240 TD: (Van) blauw, 1e eig., 1985. M

AANBOD- ’ / Mercedes 250D, aut. airco, etc 1989 1
8MW5201 //*7 ’ Opel Omega 2.4iCD, metallic, Im-velgen 1989 1

metallic /// / Subaru Mini Jumbo SDX, 5-drs. metallicl9BB I
centraal ’’ / ’ Ford Escort 1.3. Sport, uniek uitv 1988 1

slo, II E f VWGolf CL, diesel, metall. etc 1988 1
bouwjaar // Ik / Suzuki Allo GA. 3-drs loodnw. slaat 1987 1

1985 // /_^ / Mercedes 190E, metallic, centr. slot etc 1987 1
’l5 950 - // /^^ Toyota Celica ST.nw. model kleur wit 1987 1

// /■^■/ Mercedes 230E, rooksilv. metall. Im-velgen 1986 1
// ’ " Nissan Micra DX, blauwmetall 1986 1l\lßa\. Toyota Carina 1.6 GL 11, metall 1986 1

’ yf/\ '/ Ford Sierra 1.6Laser, coupé-uitv 1986 1
/^^^( \ / Mazda 626 LX, 4-drs, metall. 5-versn 1985 1/^^V_r) 1/ OpelKadett 1.2N, 5-drs. blauw 1985 1

’ II Seat Fura 900 GL, kleur rood, 3-drs 1985 1
/ ’ // BMW73si,abs. autom. metallic etc 1984 1/ mI // Opel Kadett 1.6D, 3-drs. nw model 1984 1
/ f II Mercedes 190D, schuifd. metallic, centr. slot 1984 1/ O’ // Ford Sierra 2.0V6, stationcarlpg-install. etc 1983 1

/ \f // Ford Escort 1.6 L. metallic, autom. 3-drs. 78000 km 1983 1

’ J^» /II 50 inruilauto's van div. merken van A tot Z gecontroleerd met een I/ 111 Bovaß oarantiebewiis en een keuringsrapport. Tevens uw adres I/ voor ,everin9ïan al,e merken nieuwe automobielen.
/ / Heerlenseweg 200, Landgraaf (Leenhof)’ / je| 045-728484/720002■ ■ r

____o^_k____v^_»_ I _frVßMfc_fTM-^ ___>^^__________________________^a__

NU BIJ f [TRI \ lïTjlllTiïlP^^ KERKRADE - BEEK
Ha EVtl-rl Cïnwo o_n_rJ^_r» onAAi^l O _T\__l_/tï rOIXI 016119 oGdcH! SPBCIcII _&,UI met 3-WeqkatalvSatOr 83 US~ * wyi%«i.«i y *,«n.wi «*» uo

m TTA _____l HPW_______________L. ,i_<_v *.
__TTïTV?_T_7_TTTT__P77?Tn?TT^3?ÏTl____- €__l___^_rl mW* ____iïïT?Y7__--_TTTTW?TT3J__________IJ W'm El_______i____________l(JF ■ J| |[^^^ fl ■ ________________rf___________-——"!^ ~-w/y wKffÊÊÊ P^-easaaasaßßsS _______-WB___H-__ afl2__'

'i_in_lTllTl_________i fr Jl _P^éÉ_2. P]|^i H_____k_ i 1^-4ffl M^lfffflll____ll II II II 11111 II F "É_fl_k m^TMmA mWéW 9__k_ !£_m____Bt^
mwJ*X~~^^mmW ___■_■_ _____^_________=_____. <J Kfftfl ___■_____■—^^HtTiÉ -7^^_____É_fl_l

'"^ Oft. £~TÊÊÊ ■É£*"!___s_JM--- _____ï HH D Qi
Hamstraat 70 Kerkrade l^^^l l»^^l ■______________MHE___S_&

' ■> «■ K'« X Weth Sanaer^tt7
_M__-__M R_É_B Beek tel 04490-7535?

». ~ t \,. . .___-______.., _■ _ 'Als extra s- 9etmt 9las' brede banden 185-65 TRI4, toerenteller,
verhoogd verstelbare bestuurdersstoel, rondom rode inlegbies,

pri's va f 32-820 ~ excl- afl.kosten. ML en garantie extra.
Extra tegen een zeer speciale Jos Bogman-prijs: RS alu velgen,

RS sportstuur, RS spoiler, boxen vóór en antenne.

ford betaalbare luxe )
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Chrysler Saratoga: 'Oort'
en toch stijlvol rijden

Wiji zijn de heer Oort eenJeetje dankbaar,' zegt H.«n Doorn, directeur vanhfirysler Import Holland._PiJn.Flannen hebben er toej^eid dat onze nieuwe Sa-v?w?ga.ln aanmerking komt
ten " u veel automobilis-
vaV. het h°gere segment
*«* de markt.' Naast con-
tot rende PriJzen (van 44VrSi ilIe) voor deze stijl-S Chrysler, moet hetioael die voornamelijk za-«üjke sector in plaats van
din! snelheid belangrijker
en Pu als c°mfort, ruimtegebruiksgemak bieden.

5 Onnmpoirteur die in totaal
nen aU}° s denkt te ku"'-
lan_x Verkopen

' ziet het be-stal Van -de Saratoga ge-
Vov

g groeien- Nu maakt de
doyager nog 43 procent van
kriJterkoop uit ' maar die
rem- steeds meer concur-«Uie van andere merken.
öederti|aaIr aStrat(? ga is in de Jaren
Het gebruikt door Chrysler.
Amerikff °?rs Pronkelijk een
de Tvl^s fJ?gschip,datnogin
de Sede Wereldoorlog tegen
evenvai.anners is ingezet. Nulwel zyn er stevige banden

met het Verre Oosten, onder
meer met Mitsubishi, Hyundai,
Beijing en Diamond Star. In de
Saratoga 3.0 istaat een een V6
motor van Japanse origine, in
Detroit is het 141 pk sterke blok
verder ontwikkeld. Een soortge-

lijke motor heeft deHyundai So-
nata en onwillekeurig denk je
aan dat model als je gaat vergelij-
ken. In Amerika wordt de Sara-
toga verkocht als Plymouth Ac-
claim en Dodge Spirit, die twee
merken hebben niet dat chique

wat in de ogenvan de Europeaan
bij Chrysler past.

De Saratoga komt zonder meer
origineler over, niet zo gedateerd
als de Koreaan. Het interieur
heeft helaas niet de uitstraling

die de buitenkant belooft. Hij is
wel heel uitgebreid toegerust,
vooral de 3 ltr versie heeft zowat
al het denkbare standaard. Al-
leen de cruise-control in het met
leer beklede stuur verzonken is
een extra.

Een korte rijproef leert dat de
viercilinder 2.5 ltr motor wat on-
dermaats overkomtvoor een der-
gelijkeauto, de V6met automaat
voldoet beter.

„In de totale markt betekenen
we nog niets," zegt Van Doorn.
„In marktaandeel zijn we Saab
voorbij, maar dat is niet zon
kunst. We zitten, nu we 18 maan-
den bezig zijn, met 2100 verkoch-
te auto's ruim boven onze doel-
stelling. Maar het blijft moeilijk,
zeker als je naar de prijzen in
Europa kijkt. In Duitsland bij
voorbeeld kost een Jeep LTD
slechts DM 54.000,-, hier komt
die auto op liefst f86.000,-. Het
verschil gaat naar onze grote
vriend Kok.'

" Chrysler
wil met de
Saratoga
voor klanten
in het dure
segment een
alternatiefbieden.

Fiscaal
Die fiscale problemen spelen
momenteel in Amerika het con-
cern geen parten. Wel een, zo
lijkt het, algehele kopersstaking,
waardoor er recent 20.000 men-
sen op non-actief zijn gezet. In de
V.S. is de auto kennelijk niet
meer nr. 1, men koopt al lang niet
meer elk jaar een nieuw model.
Het gevolg is een dramatische in-
eenstorting van de autohandel.
'Chrysler is weer terug' heette
het op de autotentoonstelling in
Frankfurt. Voor hoe lang?, is de
prangende vraag.

Koreaan komt ook met sportieve Scoupé

Hyundai brengt Pony
Wederom op de markt

%Unri r̂& ducïie onlangs van devX! Excel werd algemeen
j./ondersteld dat dit model de
«ein "?i'Volgde- Na de introduc-
se !.76/an dit door de Italiaan-
rtiod. 1 , er Glugaro ontworpen
pony V. kwamen er verscheideneWh _anten'De laatsteversie
back «

ny XP die als hatch-
is de * 5edan leverbaar was. Nu
komt h S,n Excel genoemd enmodi. ., ony als 3' en odeurs
ÜetmVJ1 , nieuw' op de markt.PrimT, del met vi Jfdeuren is eenme"r op de Salon in Brussel.re h ■<k dl .fls^ersie ko.t f 19.295,- en*e&rste Pony is de l-5i GT
Wjsvpr.'ï3,3l van f29.295,-. Het
«nodpn hll van 10 mille in het
gevulH!Inprogramma1nprogramma wordt op-
haal JL ?°r liefst 10 versies, alle-LCt len IJS ltr motor. in de
een j„.carburateur en als G met'njectiesysteem. De vermo-

gens zijnrespectievelijk 72 pk en
84 pk.

We hebben een tijdje met de
3-deurs Hyundai 1.5 GS met
5-bak gereden. Het is zonder
meer een nette auto, die 'value
for money' biedt. De Pony is be-
slist geen opzienbarend vervoer-
middel, maar doet het toch goed-
.De meeste kritiek hebben we op
de stoelen dieniet echt comforta-
bel zitten. Tamelijk krap en wei-
nig steun onderin de rug. De mo-
tor is op kruissnelheidrond de 80
a 90 km/u rustig, wordt er echter
meer snelheid gemaakt of flink
geaccelereerd danwordt het echt
rumoerig.
De vering schiet op oneffen weg-
dek tekort, dan begint ook de
hoedenplank te trillen.

De auto is 4.10 mtr. lang, 17.5 cm
korter dan de Excel. Die krappe-

re opzet merk je achterin op de
tamelijk vlakke bank en in de
kofferruimte van 300 ltr. Die
ruimde kan vergroot worden
door het neerklappen van de
achterleuning. De 5-deurs mo-
dellen zijn half maart vanaf f.
21.495,- alleen als GL en GLS le-
verbaar. De 3-deurs Pony staat
midden volgende maand in de
showroom.

Scoupé
Hyundai heeft al eerder de Scou-
pé getoond, een sportief ogende
auto, die zeker geen sportauto
wil zijn. Er is een gat in de markt
ontdekt tussen de sportief ogen-
de goedkope coupé en de duur-
dere sportcoupé en daarvoor is
dit model ontworpen. Een model
dat volgens onderzoek vooral de
alleenstaande vrouw van onder

de 30 jaar met een inkomen tus-
sen de 45 en 60 mille moet aan-
spreken. Vanaf mei is de Scoupé
te koop vanaf f 26.995,- en men
denkt er in de resterende acht
maanden 700 stuks te verkopen.
De auto heeft dezelfde 1.5 ltr in-

jectie-motor als in de duurdere
Pony- en Excel-modellen.

Vanaf 1 april gaat Hyundai wer-
ken met het zogeheten 3.6.2 ga-
rantieplan. Daaronder valt 3 jaar
of 100.000 km. garantie op de

aandrijflijn, 6 jaarop de carrosse-
rie en 2 jaar gratis Inter Euro Ser-
vice. Laatstgenoemde houdt in
dat je bij pech overal in Europa
door Hyundaiwordt geholpen en
zonodig direkt vervangend ver-
voer krijgt aangeboden.

" De nieuwe 3-deurs Hyundai Pony is ook leverbaar als 5-deurs model.

uitlaatjes
CITROEN heeft de BX-serie op
een aantal punten gewijzigd. Die
wijzigingen komen neer op een
verhoging van het uitrustingsni-
veau, een verbeterde geluiddem-
ping, restyling van het exterieur
en een wijziging van de bena-
mingen. Totaal hebben sinds de
introductie van de BK 1.800.000
Citroëns de fabriek verlaten. In
Europa is, volgens de importeur,
één op detien auto's van het seg-
ment van de hogere middenklas-
se een BK, in Frankrijk ligt de
verhouding zelfs twee op tien.
De auto is leverbaar vanaf 23.500
gulden voor de goedkoopste BK
tot 51.500 gulden voor de uitvoe-
ring met 16-kleppen motor.

VOLKSWAGEN komt op de Be-
drijfsauto-RAI, in samenwer-
king met Smulders Systems, met
een luchtveringssysteem als ac-
cessoire op de LT-serie. De sa-
menwerking tussen Pons Auto-
mobiehandel BV en Smulders
Systems inzake de bekende
kniel-Caddy, een rolstoelauto op
basis van de Volkswagen Caddy,
heeft tot ontwikkeling van dit
systeem geleid. Het systeem
wordt getoond op een LT 28 in
gesloten besteluitvoering. Door
toepassing van luchtvering op de
LT neemt het rijcomfort bij ver-
schillende belastingen aanzien-
lijk toe. De mogelijkheden voor
toepassing liggen op een breed
terrein. Vooral gevoelige pro-
dukten als bloemen, fruit en
elektronica kunnen zo optimaal
vervoerd worden.

RENAULT heeft sinds begin ja-
nuari in Sittard en Geleen weer
een dealer. Aan de Tunnelstraat
in Sittard kreeg Auto Bex offi-
cieel het Renault-dealerschap.
Daarmee is Renault na een perio-
de van twee jaarmet een modern
dynamisch bedrijf teruggekeerd
in de Westelijke Mijnstreek.
Auto Bex BV is een jong bedrijf
dat in 1982 het huidige païid aan
de Tunnelstraat opende. P.M.J.
de Butler, Algemeen Directeur
van Renault Nederland memo-
reerde in zijn toespraak bij de re-
ceptie dat Renault in 1989 dever-
koopomzet met 30% zag stijgen
ten opzichte van 1988.

SUZUKIMOTOR CO. heeft voor
de Nederlandse markt een spe-■ciaal type aan de uitgebreide Al-
to-serie toegevoegd, de Chique.
Het nieuwe model is gebaseerd
op de 3-deurs GLX-uitvoering
met handschakeling. Naast de
standaard extra's van de GLX,
zoals getint glas, wis/was instal-
latie op de achterruit en een
rechter-buitenspiegel heeft de
'Chique Saturn Black' metallic
lak. Ook is op de bestuurders-
plaats een draaistoel gemon-
teerd. Bij het instappen en uit-
stappen draait deze mee. De lu-
xueuze uitvoering kost 14.995
gulden.

LANCIA had in 1989 een positief
jaar. De dealers noteerden 43%
meer orders dan in 1988. Vooral
de nieuweDedra mag zich in een
zeer grote interesse verheugen.
Relatief de grootste stijging was
te zien bij de Lancia Delta. Door
de successen in de rallysport
maakte de Delta een ware come-
back. Voor de Thema werden
25% meer orders genoteerd. Voor
1990 verwacht Lanim BV, de Ne-
derlandse Lancia-importeur,
3000 Lancia kenteken-registra-
ties te kunnen noteren.

Salon in Brussel met twee wereldprimeurs

Ron h,R° en Toyota gebruikten de
nuari d!» ♦

sel' die van 18 Vm 28 Ja-
ftieuw,. ,ü __v?or de !ancering van hun
kanttof.^ odellen- De Italiaanse fabri-
Versies er! *J ZVn Alfa 33 Berline in vier
met een f e JaPanse gigant komt uit
overige w5rfnssende Starlet. Voor het
stad Srt_ ?i mdc Belgische hoofd-
Jnans ?*>_. blJzonders te noteren, al-Et nieiiws dat nog niet in deze
*°als dl ei gestaan. Een enkele exoot

T 613"3 6n de EX"

öe n
t2iJn voo^f^u ?3 moet het vooral vanaanv?i e nebben, daar is het mees-
Van de 7trtlm,merd' om hem in de lijn
ter0pfsl5 en 164 te laten passen. Ach-mJ wat hoger van taille en ver-

toont daardoor wat Lancia-trekjes en
Peugeot 405 kenmerken. De motoren
van 1.3 ltr/88 pk en 1.5 ltr/105 pk met
twee dubbele carburateurs zijn geheel
nieuw ontworpen. De show wordt ge-
stolen door de 1.7 ltr 16-klepper die 136
pk aflevert. Er komt ook een 1.8 turbo-
diesel van 86 pk, terwijl later dit jaar
nog een 4x4 versie wordt uitgebracht.
Het model 'sportwagon' komt in de
herfst uit.

Alfa Romeo spreekt van een 'volledig
vernieuwd dashboard. Dat is nogal be-
trekkelijk, hieren daar zijn wat aanpas-
singen verricht. Wat wel stukken is
verbeterd is het meubiliar, het zitcom-
fort is aangenaam en de gebruikte stof-fering bijzonder leuk. Standaard heb-

ben alle modellen elektrische raambe-
diening. De nieuwe Alfa 33 komt 1
maart op demarkt voor prijzen die be-
ginnen bij ongeveer 24 mille.

Toyota verraste met een heel jeugdige
kijk op de vormgeving voor kleine
auto's. Weliswaar veel gelijkenis met
de 205, het succesnummer van Peu-
geot, maar na 6 jaarwerd het wel tijd
om de gedateerde Starlet geheel te 're-
stylen'. De auto heeft voor en achter
een grotere spoorbreedte gekregen, is
als 3- en 5-deurs te leveren. En, uniek in
deze kleine klasse, kan voorzien wor-
den van een onafhankelijk systeem
van drieremkanalen werkend op 4 sen-
sors.

De betrouwbare Starlet, scoort regel-
matig met de minste pech bij de
ADAC-statistieken, krijgt drie moto-
ren: de 1 ltr/48 pk, de 1.3 ltr/75 pk en de
1.5 ltr dieselmotorvan 48 pk. De twee-
de generatie van deze voorwielaange-
dreven kleinste Toyota moet volgens
ontwerper Y. Sorimachi bewijzen dat
het merk volledig is afgestapt van het
idee 'lage prijs betekent lage kwaliteit.
We houden u op dehoogte.

onthulling van een geheel nieuwe serie Starlets bij Toyota.
Air- _ " Interieur van de nieuwe Alfa Romeo 33.

Cosworth
In Brussel presenteerde niet alleen de
Nederlandse Volvo iets nieuws in de
gedaante van de 460 sedan, ook Don-

Rervoort uit Loosdrecht stond er meteen nieuw model, de DIO met Cos-
worth turbomotor. Ook van Hollandse
origine is de Lada Samara in cabriolet
uitvoering. Hans Berg heeft met zijn in
België gevestigde bedrijf inmiddels zo-
veel reputatie opgebouwd dat hij ook
de 480 cabrio samen met Volvo gestalte
heeft gegeven.

Lada laat op de stand in Brussel ook
zien dat ze een heel geavanceerd ogend
prototype kan bouwen. De Nami 0288
Compact heeft een maximale binnen-
ruimte en minimale buitenmaten. Met
een lengte van 332 cm. en een breedte
van 155 cm. moet deze slechts 425 kg.
wegende auto plaats bieden aan vijfpersonen. De voorstoelen zijn draai-

baar en de achterbank is te verschui-
ven en met de 4 cilinder motor van 1
ltr/56 pk moet een gemiddeld vebruik
van 1:20 mogelijk zijn. Voorin is een
onafhankelijke luchtvering gemon-
teerd.

Bij Lada ook een bijzondere motor, een
7-cilinder die een vermogen van
169/5000 kW kan leveren. De positie
van de cilinders is in een cirkel en de
motor staat in de lengterichting. Het
maximum koppel is 380 Nm/3200 tr-
min en de motor heeft een boring en
slag van 92/100 mm. Door een driedi-
mensionaal mechanisme met draaien-
de drijfstangbeweging ontstaat er een
compact blok dat slechts 100 kilo
weegt.

" De Lada Compact, een bijzonder model.
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PU Veneken Sittard Veneken Beek Lfl
rm Audi 8018Nnijlgroen 1988 Audi 801.6 LPG blauw 1988 HJ
IC AudiBolBSwit 1988 BMW 316 i 4-drs. wit 1988 m
■fl Audi 801600 grijsmet 1984 Lada 1500 GL Stationcar beige 1987 LflQ*j Audi 801600 blauwmet 1985 Audi 801.6 CE blauwmet 1986 □■Jl Fiat Regata 70 ES rood 1984 Opel Kadett GLS 1.3 zilver 1985 rm
PC Fiat Uno 45 blauw 1985 Ford Escort 1.1 Laser 5-b. zilver 1986 IC
■_n Ford Sierra 2.0 wit 1986 Passat Avance Comfort I.Bi 5-drs. groenmet 1987 k^O^ Mitsubishi Lancer GL 1.2roodmet 1984 Passat 5-drs. Avance comfort diesel wit 1987 LM
□I Opel Ascona 1.6 S goudmet 1985 GolfGTDwif 1986 Hl
Hd Opel Kadett 1,2 S groenmet 1983 Porsche 924 S autom. roodmet 1986
"C OpelKadett 1.3 GL grijs 1986 Golf GTI 16Vzwartmet 1988 M^■fl Opel Kadett 1.3 S wit 1987 Golf GTi 1.8 wit 1987 LM
DN Peugeot 205 GT zwart 1985 Audi 100cc 2.3 E autom. roodmet 1985 rm
HÈ Peugeot 205 XE witrood 1986,1987 Toyota Starlet 1.3 575 pk wit 1987 IC
FC VW JettaCL 1.8 groenmet 1987 Passat 16005-drs. zwartmet 1988 LQ■_n VW JettaC 1.6blauw 1985 Renault R5TL blauw 1987
bH VW JettaC 1.3 wit 1985 Opel Ascona 20 S groen 1981 ■■■
UÊ VW JettaC 1.3 roodmet. 4-drs 1988 Fiat Uno 45 wit 1987 ■jjj
rm VW Golf Cl3goudmet 1984 OpelKadett Sedan 1.3 Szilver 1987 wft
pC VW Golf Cl3rood/blauwmet 1987 Audi 100 2.3 Ecc blauwmet 1988 Lfl■fl VWGolf CL 1.6 blauwmet 1986 OpelKadett 1.2 S groen 1983 Hjl
31 VWPassat GL 1.8blauwmet 1984 GolfMiljonair 1.6blauwmet 1989
□I VW Polo 3-drs. wit 1985,1988 BMW 316 4-drs. wil 1986 p_yfC VW Polo Coupé rood 1984 Golf Polo Jettavanaf 1983t/m1989Lfllfl Volvo 340 wit 1985 Dl
Dl Volvo 340 DL autom. rood 1988 JdRJ Volvo 343 DL autom 1982 Diverse motoren en uitvoeringen 76 stuks pC

5 Auto Veneken b.v. ffl
■" „Occasionkelder" „Occasionscentrum" Lfl
Lfl Leyenbroekerweg 27 Prins Mauritslaan 171 LM
Qm 6132 CN Sittard 6191 EE Beek nd
s__j Tel. 04490-15777 . Tel. 04490-72882 PO

27205

®' I I De nieuwe klasse voor de nieuwe eigenaar.
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2000 '87 ’ 75.000,- / 45.000,- I Mercedes Benz 300 E '87 ’120.000,- ’f*1 -Mercedes Beiu 300 0 '86 ’ 98.000,- ’53.500,- OpelKadett 1.6 0 '88 ’ 32.500,- \w*

| GELEEN 1 I HEERLEN 1 1 MAASTRICHT TU
Merit Type Bwj. »««-P'. Oiizs pr. "ert T»pe Bwjr. Hieuwpr. Onze pi. Merk T»pe Bwjr. «ieuwpr. Wj_
MercedesBenz 190 0 '84 ’ 61.500,- ’27.500,- Mercedes Benz 190 '87 ’ 62.000,- ’45.000,- Peugeot 4KSI ;88 ’ 40.000,- j»^
Mercedes Benz 190D '85 ’ 60.500,- ’31.500,- Mercedes Benz 19ME2.3 '87 ’ 71.500,- ’51.500,- **>& SSS" « ,X JS*
Mercedes Benz 190 0 '86 ’ 65.000,- ’35.000,- Mercedes Benz 230E '88 ’ 88.000,- ’67.500,- »««**»«« »£" " { I""'1""'-Mercedes Benz 190 0 '86 ’ 69.500,- ’35.750,- Mercedes Benz 1900 ant. '85 ’ 70.000,- ’31.750,- ï'"^"2 **" " {^ ftj*-
Mercedes Benz 190 E '84 ’ 66.000,- ’29.750,- Mercedes Benz 250DL '87 ’82.500,- ’54.500,- Mercedes Benz 300 E W ’135.000,- ’«"
Mercedes Benz 190 E '86 ’ 68.500,- ’38.750,- MercedesBenz 300 TD '87 ’120.000,- ’ 67.500,-
Mercedesßenz 190 E '87 ’ 69.000,- ’47.000,- Mercedes Benz 200 TD '86 ’ 86.000,- ’47.500,-
Mercedes Benz 190 E '87 ’ 70.000,- ’49.500,- Opel Omega 2.3 BGL '87 ’ 48.000,- ’27.500,-
Mercedesßenz 190 0 '87 ’ 62.500,- ’42.500,--■m^K De en/ge officiële MERCEDES BENZ-dealer in Zuid-Limburg, met vestigingen in:

HH !■ fl^M GELEEN - Rijksweg-Nrd. 125 - tel. 04490-46333 -]lIM Hi ___■ ■ HEERLEN/HOENSBROEK - Wijngaardsweg 55 - tel 045-224800, VRAAG NAAR ONZEJ|lm| I MAASTRICHT - Akersteenweg 10 - tel. 043-613200 7 UNjEKE ZEKERHEDEN^J

Strijthagenweg 123

II Wlk\*m kl nr Jkil 045-458000

__ . Ford Sierra 2.0 GL '87
740 GL div. extra s 88 Njssan Sunny 3 SLX w
740LPG 88 Fiat Panda 750L '87
740 GL 50.000km okt. 86 0 , Kadet( 1 3 m
740 GL nieuwstaat ;86 Nissan cherry 13 DX740 GL div. extra s 85 vw Go

,f 16GLs.drs '84
440 GLE Inj- okt. ;88 Ford orjon 16 GL '84
440 GL Inj. 89 Renault 5 65.000 km '84
340 Aut. 5-drs. sept. 88 y^ Q(M 13c 3. drs '83
340 DL 3-drs. 5-bak '88 Lada 2105GL LpG .85
340DL1.75-drs '87 29767
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Smeets is de enige officiële dus uitgesloten. voor een perfect onderhouden auto.
Mercedes-Benz dealer in Zuid Limburg. Smeets geeft ubovendien de zeker- Dat komt zowel uw portemonnee
Zwart op wit kan hij aantonen dat uw heid datuw Mercedes-Benzin top-condi- als de conditie van uw auto ten goede.
Mercedes-Benz bij hem in de beste tic wordt gehouden. Wij sturen onze Kies voorzekerheid, kies voor Smeets.
handen is. medewerkers jaarlijks naar cursussen Smeets MercedeS-BeilZ B.V.

Smeets levert uw Mercedes-Benz van de Mercedes-Benz fabrieken. wijngaardsweg 55,6433 ka Heerien/Hoensbroek, Tei. 045-22 4800, er. ..., , 1 it 1 /-_
_

1 1- 11 " Akersteenweg 10,6227AA Maastricht, Telefoon 043-613200
via het officiële kanaal. Herkomst en Op grondvan hunvakkennis en met Rijksweg noofö 125, 6_62ae ceieen, Telefoon 04490-45333

km-stand staan vast en worden gegaran- gebruikvan uiterstgeavanceerdenieuwe /T\ Naast officiële ,
deerd. Onverwachte tegenvallers zijn elektronische apparatuur staan wij borg L^^J M«?iT_edes-Benz dealer

V_Jx vooraluwdealer.

Gaat u pas nadenken over een

Donor Codicil als u

acuut een nieuwe lever nodig heeft?

Veel mensen vinden 't maar een eng idee om MS_i____£___H___tt_____;
E Naam

na hun dood weefsels en organen af te

staan. Totdat ze zelf met de noodzaak van **__.*_ | [9j |
____» _____^__"**^____ "f _*"»"■■"_ 9 f GetxxxtMatum

BB & T & i f fltf f * «wanctMnvm in i«val vm nood:een transplantatie worden geconfronteerd. , » -JLktj N"nv

«,_
Een Codicil heeft immers twee kanten: u draagt

't voor iemand anders, en iemand anders _________________ fcWoon

draagt 't voor u.

Denk erover. Praat erover. En haal een Donor t\ ¥3

Codicil bij uw huisarts of apotheek. Het Donor Codicil. Van levensbelang.
SBRE

_
I

/’ > *f_t*^*^^__B -_-KJa_-M_W^^__y*__^-i_r "' _\i>^ |j: * :<:

BENT U ER OOK ZO ÉÉN
DIE 'T VERKEER

MET ÉÉN VINGER REGELT?
EERST DENKEN, DAN DOEN.

Publikatie aangeboden door dit blac*' isamenwerking met de Stichting Ideële Reclame ijiHL

-^ *-0;
[ Arr

i
BMW 316 '. ]%hl
BMW 518 jSj rj u
GolfGTD, div. extra's, wit, 5-drs ;;5
Audi 100CC 2.3, steengrijs/bahamabeige 1985/lgBs IJ iAudi 80 CC 1800 cc, 4-drs., kalaharibeigemetallic ]S f|
Audi 80 diesel, safirblauwmetallic ]S) if1'
Audi 80 GT, safierblauwmetallic _L ~'Q
CitroënGSA Jjil'-O
Fiat Tipo 1.6,wit laèMFiat Panda, rood '* .
Fiat Panda 45 S, grijsmetallic ]gjj Or.
Fiat Uno 45, blauwmetallic 'JX '4.<
Ford Scorpio 2.0 CL, roodmetallic ]S( Irr
Ford Escort 1600L, grijsmetallic ]|5 'S.;
Ford Escort 1600 CL, goudmetallic 'S,;
Honda Integra autom., wit ]j 5 ch
Mazda 626 autom 'm vj
Opel Ascona 1.6S, blauw '%$ I?,Opel Corsa 1200,kl. zwart/blauw j^j I7'.Opel Kadett 13S, grijsmetallic IJS JOpel Kadett 1300N,kl. wit ]S
Peugeot 205 GR, grijsmetallic *# ."
Renault 5 GTL, grijsmetallic ]j 5l(

Skoda 120L Sjjjh^
Seat Fura, blauw IJrf .:""
Golf GTi, zwart ;&'8-l
Golf 1300 C, 5-drs., beige Iofl? ■st
VWGolf 1300 CL, wit X$ £.:VW Golf 1600 CC 1985/ dj.
VWGolf 1600diesel,geel ]%I <0.
VW Golf, zwart, div. extra's ]Xgj A
VWGolf 1600 CC, 5-drs„ rood JS B
VW Jetta 1300, 4-drs xS F
VW JettaCL 1600CC JS?
VWPassat 1600CC, 5-drs $ "»
Volvo 340GL, grijsmetallic IxS
VWPolo 1983- 15*"

Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot 18.00 uUr
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

donderdag koopavond tot 21.00 uur *4j

■dl
'BIMHBIIBiIMJ
■B-MBlill-üiMll___-t^l;

TOT 10.000,- i
Renault 9 automaat 1-1983 blauw
Renault 9 GTS 4-1983 rood
RenaultllTSE 9-1983 blauw
RenaultnGTX 3-1984 wit ~RenaultlBGTL 10-1984 blauw '<
Renault 18TD 1-1983 zilver
Fiat Ritmo 60 CL 1-1986 wit
Citroën GSA Spec 5-1985 zilver .—-^

VAN 10.000,- TOT 15.000,- __-^ i,
Renault 5 First 3-1987 rood
Renault STC schuifdak 4-1986 wit
Renault 9 GTL Louisiane 2-1985 roodmet. J
Renault 9 Broadway 9-1986 rood i
RenaultllTXE 10-1984 brons 5
Renault 11 GTL 2-1986 wit
Hyundai Pony 2-1986 wit
Ford Escort 1.3 Laser schuifdak 6-1984 roodmet.
Seatlbiza9oo 3-1986 rood ____—-^

SELECT CARS H
Renault2lTS 2-1987 wit
Renault2sGTS 11-1986 apollomet
Renault 25 TD diesel 1-1987 bord.rood
Ford Escort 14CL 5-d. 2x 3-1987 wit
Citroën BK 14RE 2-1987 blauw
Volvo34oQL 5-1986 wit -et 'Subaru Justy 4WD 4-1988 blauw/zilv*»" ,
Mazda 626 LX 6-1987 wit
* Auto's va. ’ 7.500,- met garantie
* Diverse goedkope inruilers ,>-■ ,
* Donderdag koopavond tot 21.00 uur '

I _______i_r^^__^T_^___r__>^^__)^i^^______ __F*l__f____ __^^^

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
""00 t
-03 'a9esschau..rnerN_n,er der Sonne Kaliforniens.
«Pruno anse serie- Afl: °er Seiten-

*4s FitAf| 5 ll "nd frisch. Gymnastiek.
'""Oo 't10.03 'a9esschau.
des u^nosse Trabant. Das Auto

'o.so *
s-

(iPs v D"Rat9eber. Toeristische
Wrn ndaa_: 1. Skivakantie, tips
we ,9e2|nnen met kinderen. 2. Nieu-
'l.oo-.i,P0rten. 3. Toeristisch nieuws.
'Wrf 500 Jahre Bundespost.
in &n„a9e vanuit de Beethovenhalle

ÖJs .nn-Ite mschau.
3.00 £ersoverz'cnt.
3.05 AD9r?Sschau--1.45 f|!?D-Mittagsmagazin.
'4-00 ~tschafts-Telegramm.
i9rarnm6Bamstrasse- Kinderpro-, Ri^ te Erde- 9-delige serie. Afl. 3:'5.30 Tdschacnt-'S-3s Jua9esschau.
chAm Disr|ey: Zotti, das Urvie-
,vanß!fulkaanse speelfilm uit 1976.?..,Robert Stevenson.'? 25 D^esschau.
.scherm 9rosse Klappe. Achter de
'3S Da

6" Van het WWF-programma.
rie Af

, | A-Team. Amerikaanse se-
se *.£: Feueralarm. Aansl.: Die gros-

8.30 ïDe

'«.52 .l^,"00 Heute. Actualiteiten.
stu-k) WF-Club. Live vanuit de

iü'OO !l_?9fammaoverzicht.
,15 D e 9esschau.

Arner|.'e Frucht des Tropenbaums.
6lai<e J^nse sPeelfilm uit 1974 van
Farro J, Wards- De attractieve Judithw. werkzaam bij het Engelse mi-

nisterie van Buitenlandse Zaken, gaat
op vakantie naar Barbados. Daar
wordt ze verliefd op de Russische mi-
litaire attaché Feodor Sverdlov. Hun
superieuren zien de verhouding niet
zitten en gooienroet in het eten.

22.00 Gott und die Welt: Welch' eine
Wende!? Christen in der DDR sind
herausgefordert, documentaire.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Sketchup. Sketches met Iris
Berben en Diether Krebs.

23.25 Sportschau.
23.50 (oo)Mann im Teufelskreis.

Frans/Italiaanse speelfilm uit 1977
van Edouard Molinaro. Pierre Niox is
een geslaagd zakenman, die alles
voortvarend aanpakt. Wanneer hij de
knappe Hedwige leert kennen, trouwt
hij al snel met haar. Maar bij de aan-
koop van een exorbitant dure vaas,
komt ze snel achter de ware aard van
haar kersverse echtgenoot.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN.GOLFLENGTEN
.abel — * ■ ■ *

Voor Ja
en cAI-abonnees:

analen zie schema exploitant

" %\.2Wart/wit programma
e 0 ~ stereo geluidsweergave
fY ~ tweetalig bij stereo-app.- teletekst ondertiteling

TELEVISIE

I N6deri-l"-l 1: 5' 26 29' 46> 51, 53 en 57|L_ and 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60

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

België/TV 1
l4 Q

■

1>30 S.' 00 Scn°oltelevisie.
,rneti,, n)a Mosa. Braziliaanse serie>-S 5M-Cella Santos. Afl. 100.
.8.00 T-euws-l6-05 plk Tak. Animatieserie. Afl. 144.'fe^Svede. 6U9dSerie- A,L 16:

kab°Uter- 26"deH9e
9ramJn'!2enclin9 door derden. Pro-
ro ep 'a Vah de Socialistische Om-

-0ver2jce^ede|mgen en programma-
ioj g'euws.
Ü°2o n ren- Australische serie.hii s,UUr Natu"r.

► ?tJeelfiiiS'nine ,ilm- AmerikaanseF beroep Ult 1976 van Mei Brooks. De

' £'an-t cpn fllmreg'sseur Mei Funn
.'9 Pictur Comeback om de bankroetI ?Vernamo |tudios te redden van een
f. lrr> te h! 'n idee is een stomme
l55 D« a'en met taln'ike sterren...

h
Grapefruit'. Ameri-| HaiDrj „ aoc umentaire van Laurende

LVan <*!,¥ een bezoek aan het huisJj 2 Salvador Dali.fe-30 M^^aken.*MS u.'euws-k!S &rbericht-
Lc'ee|-J 's 9e,d- Wekelijks finan-*3.oo s.?"°mische rubriek.

A^erik=L a9nachttilm: Dodenjacht.L '*aanse speelfilm uit 1981 van

Peter Hunt. Een stroper die ten on-
rechte van moord wordt beschuldigd
wordt over het ijsvan Canada achter-
na gezeten door een Mountie.

00.35-00.40 Coda. Het laatste schip
van Luc Van Brabant.

" Liesbeth List te gast in het
programma 'De Verbeule-
mansing'. (België/TV 2 -
20.25 uur.)

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 935.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.

19.30 Nieuws
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 De Verbeulemansing. 3-delige

serie. Afl.l: 1200-1914. Eens was
Brussel een stad waar iedereen Ne-
derlands sprak. Tot in 1794 de Franse
bezetter het Frans met geweld kwam
opdringen.

21.15 Desktop publishing. 10-delige
serie over grafisch vormgeven met
een personal computer. Afl.2: Typo-
grafie.

21.45 Sport-Extra. (Wielrennen,
rechtstreekse reportage van de Zes-
daagse van Antwerpen.

23.00-23.25 Streekspecialiteiten:
Een zaak voor de middenstand 3-de-
lige serie. Afl.3: Een feest van de mid-
denstand. Presentatie: Viona Westra.

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

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

landse serie. Afl. 18.
16.48 Billy Hotdog enLinda. Presen-

teren TROS Jeugdstation. Met van-
middag:

16.49 Heathcliff & Co. Drie teken-
films, (herh.).

17.21 Diamond Award Festival
1989. Vanuit het Antwerps Sportpa-
leis.

TROS
18.15 De bal is rond. 8-delig jeugd-

voetbalprogramma.
18.50 Tik Tak. Kleuterserie.
18.55 TROS aktua junior. Actualitei-

ten voor en door kinderen.

19.25 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:
De grote beurt.

20.00 (TT) Journaal.
20.27 Chinees Staatscircus. Deel 2.
21.32 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
21.33 TROS Aktua milieu. Thema:

Energie. Presentatie: Tineke Ver-
burg, Drs. Ed Nijpels en Maurits
Groen.

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

22.15 Binnenlandse zaken. Humor,
satire en sketches.

22.45 TROS Sport. Sportmagazine.
23.20 Derrick. Duitse politieserie. Afl.

De kruimeldief. Tijdens een inbraak ir
een villa is de kruimeldief Alfred on-
gewild getuige van een moordcom-
plot. De volgende dag blijkt ene prof
Siebach te zijn vermoord.

00.25-00,30 Journaal

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.44 EURO. Europa-magazine.
14.25 Karl May: lm Reiche des Silber-

nen Löwen, Duits/Spaanse speelfilm
uit 1965 van Franz JosefGottlieb. De
maharadja van Mossul, waarvan
Kara Ben Nemsi en zijn vrienden
dachten dat hij dood was, heeft het
plan om de schat van de Chaldeeën
te roven. Daartoe ontvoert hij de
kleindochter van de hoeder van de
schat.

16.00 Heute.
16.05 Mandara. Serie. Afl. 3: Die gol-

dene Hand. Hoewel Shabu haar voor
de vreemde Professor Hass gewaar-
schuwd heeft raakt Eeltje toch door
hem gefascineerd. Ze wordt prieste-
res van de godin Andara, en moet
machteloos toezien hoe haar vriend
Hendrik verongelukt.

16.50 Singen macht Spass. Muzikaal
avontuur met Rolf Zuckowski.

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

dern. .
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 Alf. Amerikaanse serie. Afl.:
Nachbarschaftshilfe.

18.25 Alf. Amerikaanse serie. Afl.: Re-
den ist Blech.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages

van correspondenten.

20.15 Der Alte. Duitse misdaadserie.
Afl.: Die Wahrheit. Tijdens de televi-
sie-uitzending van de psychologe Iris
Seebald klinken er door de telefoon
schoten. Later wordt het lichaam van
de vrouw van de collega van Iris, Dr.
Werdenfels gevonden. Zowel Iris als
haar zuster blijken hem niet alleen
professioneel te kennen.

21.15 Showfenster. Amusementsma-
gazine. Presentatie: Sabine Sauer.

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

fram Esser.
23.15 BAnna. Italiaanse speelfilm uit

1951 van AlbertoLattuada, met Silva-
na Mangano, Raf Vallone, Vittorio
Gassman e.a. Als ze op het punt staat
in een klooster te treden ziet de novi-
ce Anna haar ex-verloofde weer te-
rug. Hij wil nog steeds met haar trou-
wen, maar zij ontdekt dat haar werk
voor haar belangrijker is.

00.50-00.55 heute.

" Marie Versini en Lex Barker in de speelfilm Tm Reiche
des Silbernen Löwen'. (Duitsland 2 - 14.25 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 953 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/RTBF
14.00 Dormons bien. 14.30 l'Explosion
du tertiaire: Bruxelles. 15.00-15.30 La
science-fiction. 16.20 La haie, espace
dc vie sauvage, programma over dc
haag als afscheiding en landschaps-
verfraaier. 16.50 Offres d'emploi forem.
17.05 Nouba Nouba. 17.35 The Col-
bys, Amerikaanse serie. Afl. 10. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir, actualiteiten. 19.20
Paardenkoersen. 19.30 Journaal en
weerbericht. 20.00 Festival du cinéma
dc Bruxelles. 20.10 Contacts, ver-

keerstips. 20.15 James Bond-cyclus:
Goldfinger, Engelse speelfilm uit 1964
van Guy Hamilton. 22.05 l'Homme a
l'orchidée. 14-delige Amerikaanse se-
rie. Afl.: Echec au fou.23.00 Weerbe-
richt en laatste nieuws. 23.20-23.30
Bourse, beursberichten.

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOT
09.00 Het verhaal. Afl. 7.
09.30 English spoken. Afl. 5.
10.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 11.
10-30 Zoom. Your English magazine.

Afl. 5.
11.00 School-tv. Weekjournaal.
11.30 Brandpunt in de school. Afl. 5.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
16.55 Studio Sport extra. EK schaat-

sen dames en heren te Heerenveen:
500 m heren live. Commentaar: Hein-
ze Bakker en Heinz Vergeer.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-horenden.
18.00 Kanker. Twee Turkse vrouwen

vertellen hoe zij hebben ontdekt dat
ze kanker hadden, wat ze er aan heb-
ben laten doen en hoe dat hun leven
heeft beïnvloed.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.

18.55 (TT)Het klokhuis: Taalwerk-
plaats. *

19.10 Studio Sport. EK schaatsen
dames en heren te Heerenveen: 500
m dames; 5000 m heren. Commen-
taar: Heinze Bakker en Hein Vergeer.

20.00 Journaal.
20.20 Studio Sport. Ek schaatsen da-

mes en heren te Heerenveen: 5000 m
heren. Commentaar: Heinze Bakker
en Hein Vergeer.

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

21.10 Avondvoorstelling: Het ka-
mergeschut (1903), tweede eenakter
in de reeks 6x Heijermans over de on-
gewone reacties van een familie op
een pasgeboren kind, met Sylvia de
Leur, Ellis van Maarseveen, Erna
Sassen e.a. Regie: Feliks Arons.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
Presentatie: Charles Groenhuysen.

22.45 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

22.50-00.00 Studio Sport. EK schaat-
sen dames en heren te Heerenveen:
5000 m heren, vervolg. Commentaar:
Heine Bakker en Hein Vergeer.

TV5
16.05TVS Infos. 16.15 Santé è la une.
17.15 Les Francofolies de Montreal.
17.45 La Cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.35
Recreation. 18.55 Club TV5.19.00 Fu-
turs. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40
Papier Glacé. 20.00 Strip Tease. 21.00
Portrait: Benoit Quersin. 21.50 Musique
Ballade. 22.00 Journal Télévisé et Mé-
téo. 22.30 Ciné-Club: Marie Antoinette.
00.30-01.00 Sauve qui peut.

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.
14.10 Beestenboel.
14.40 Beer. Amerikaanse komedie uit

1985. (herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd door Irene Moors mei
vandaag: Flipper.

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

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

comedyserie.
19.50 Autovisie.
20.20 House Calls. Amerikaanse:

speelfilm uit 1978 van Howard Zieff. j
Een dokter, wiens echtgenote niet zo :
lang geleden is gestorven tracht een j
energieke en vindingrijke vrouw voor j
zich te winnen zonderzijn onafhanke- ■lijkheid op te geven.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 .Berg. Talkshow.
23.10 Wolf. Amerikaanse detectivese- :

rie. Afl.: Danny.
00.05 Journaal.
00.15 TV Romantica. Informatief live =programma van Ferry van der Wijst =over romantiek in de breedste zin van S

het woord.
01.00 Bonjour les clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
07.00 Bonjour Les Clips.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Afl.l.
09.10 Schooltelevisie.
11.40 AK-zwo. Herh.
16.45 Teletekst-overzicht.
17.10 Super-Grips. Spelprogramma.
18.00 Telekolleg 11. Cursus boekhou-

den. Afl. 5.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Die Wette.

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

20.00 Zu Gast beim Hirten in Hülm.
20.45 Die Latinos kommen. Docu-

mentaire over de greep van de Mexi-
caanse Amerikanen op de Californi-
sche samenleving.

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Deutschlandbilder: Bedrohtes

Leben.
22.30 Nie bist Du da. Tv-spel van Pe-

ter Deutsch, met Renate Geissler,
Dietmar Richter-Reinick, Jan Bam-
berger, e.a. Moet men na een huwe-
lijkvan 12 jaar nog eens opnieuw be-
ginnen? Ulla Zeiske ziet in de spiegel
de eerste rimpels verschijnen.Zou de
sympathieke Bernd echt in haar geïn-
teresserd kunnen zijn?

23.40 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal en weerbericht. 20.00
Le mystère des Amishs, documentaire
over deze Amerikaanse religieuze ge-
meenschap, die leeft zoals rond 1800
gebruikelijkwas. 21.00 ThePaul Winter
Consort dans le Grand Canyon. Herh.
22.00 Journaal, (herh.). Aansl.: Weer-
bericht en beursberichten. 22.30-23.25
Les chemins de la guerre. Afl. 2: l'Alle-
magne. (herh.).

Radio 1

radioleder heel uur nieuws. 7.04 Het Ge-
bouw metom 7.04 Act. binnenland.
(7 30 Nws). 8.09 De tafel van NL;
9.07 Redactie F. 10.06 Afdeling
binnenland met Mediarubriek en
BORAT; 11.06 De buitenlandrepor-
tage; 12.06 Afdeling binnenland.
(12.30 Nws); 12.53Bericht voor de
vissers. 12.55 Meded. tbv land- en
tuinbouw. 13.10 Hier en nu. 13.35
Kerk vandaag. 14.07 NCRV-V.I.P-
roem. 16.07 VARA Radio I vrijdag-
editie. (1730 Nw5).20.03 NCRV-
vrijdag-sport. 23.06 Met het oog op
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh,
Wat een nacht, metom 0.02 Stem-
band. 2.02 De wollige winternacht.
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 KRO's Ontbiitshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8.50 Postbus
900. 9.04 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee.
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus 15.30 Binnenlandse zaken.
16.04 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04 AVRO Radiojournaal.
18.30 De hersengymnastiek. 19.03

De burgemeester is jarig. 20.03
Hobbyvitaminen. 21.00-700 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 DRob ofdr onder 13.04Ha,
die Holland. 15.04 De top 40.18.04
Driespoor. 19.03 Stenders en Van

Inkel. 22.03-24.00 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
5*
sÏ_m-._-05 Nieuws voor doven en
SRO enden-

befiiJ ao Tao- 26-delige serie anima-
_re.m_Kles voor onderen. Afl. 19: De

frieL vrijda9 is anders. Geva-
Van . uallteitenprogramma.
No ournaal-
[zine Af|

k 7er Weg' Toeristiscn ma9a-
PO/RKK
[soph??10- Kan er uit Nazareth iets
«20* ■men? AfL 3: De moeder.
har,=,ruispunt *»■ Tweewekelijks
_80o^'ne over kerk en wereld.I»20 wournaal-fkaan vreemden. Ameri-
me' ri

e comedyserie. Balki moet exa-
ten h°?en- Je"W ze op hem wach-
op " «'en zijn vrienden herinneringen
Us T
0.00 u,om en JerrV- Tekenfilm.
sentsï " wal<u. Spelshow. Pre-

ma's" eu P"vé- SeTje program-
ornopv net milieu in °nze directe
"adenke9' Vandaa9: Voeding, stof tot

'ii 3 rïy|i*wits- Nederlandse speelfilm
Waaut Deel 2- Joel Palsma ont-
■komt !Tet een klaP' als h'j erachter
hemt. _! 2lin Qrote liefde DaniëlleSae

reftverla»en.
ihfiek punt Actualiteitenru-
Q In 'se m^,n^hin 9 but love- Amerikaan-
riq ° n^edyserie. Afl. 6. Hannah isja-
heSh_t arty neeft liefdesverdriet. Ze
Ö.oo i n samen uit eten te gaan.Ö.!S J

E°eu
n
r"aal.

vanA^n 'aar na de ramp. Portret
Vader en 2i'n vrouw As,rik die hun
loren ,

hrnoeder en twee kinderen ver-
ttecen?.!! de aardbeving in Armenië in

&Pc. f_T 5 Heat and dust. Engelse
Anna *Uit 1982 van James lvory-

<* erft een bundel brieven van

haar oud-tante Olivia. Daarin be-
schrijft deze haar leven in Brits-lndië
in de jaren twintig. Anna wordt
nieuwsgierig en besluit ook naar India
te gaan.

" Greta Scacchi in de En-
gelse speelfilm 'Heat and
dust'. (Nederland 1 - 00.00
uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben. Fit bleiben.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

boekhouden. Les 5.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.30 New of the week. Nieuws in het

Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Ich schreibe ein Tagebuch.
17.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

boekhouden. Les 5. Herh.
18.00 Der Fenstergucker, serie. Afl.

8: Mozarts Wien. Reportage over de
overgebleven sporen van Mozarts
aanwezigheid in Wenen in de 18e
eeuw.

18.29 «Fury, die Abenteuer eines
Pferdes. Jeugdserie. Afl. 13: Das
Wunder. Herh.

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Kinokalender. Filmmagazine.
20.15 Menschen unter uns: Esel rei-

ten konnen sic nicht mehr, portret van
een Analotisch gastarbeidergezin op
vakantie in hun vaderland.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Kultur spezial.
21.45 lm Gesprach. Ernst Peter Lueg

in gesprek met Ernst Elitz.
22.30 Zartlich ist die Nacht. 6-delige

Engelse serie naar de roman van F.
Scott Fitzgerald. Afl. 2.

23.30 Jazz-in concert: Out of the
blue, registratie van het Berner Jazz-
Festival '88, met MichaelPhilip Moss-
mann, Ralp Bowen, Steve Wilson e.a.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Liederen
voor sopraan, bariton en piano.
10.50Rusland rond het jaar 1917.
11.55 Chilingirian Kwartet. 12.30
Jazz op vier-concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. 14.00 Orgels in
stad en ommeland: Vijf eeuwen
Groninger orgelhistorie (3) 14.45
Klein bestek: Alexander kwartet.
15.30 Uit de schat der eeuwen.
16.00 Crème du baroque. 17.00
Cantates. 17.40 The Best of
brass. 18.00 Nws. 18.02 Musica
Nova. 19.00 De bovenbouw: After
dinner. .20.00 Nieuw,s. 20.02 Euro-
pees Concert Podium: Radio Symf.
Ork. met viool (In de pauze: Mu-
ziekspiegel). 22.00 Horizon. 22.30
NOS Jazzgeschiedenis. 23.00-
-24 00 NOZ Jazz.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25 Wa-
terstanden. 9.30 Tussen toen en
nu. 10.00 Meer dan muziek. 11.00
Een leven lang. 12.00 Nws. 12.05
Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vizier.
13.00 Nws. 13 10 Het Gebouw,
met om 13.10 Standplaats Doelen;
13.30 Hel interview; 14.30 Eurobu-

ro; 14.50 Muziek in het gebouw;
15.10 Afdeling onderzoek. 15.30
Het lab; 16.00Afdeling binnneland.

16.35 Welingelichte kringen. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine 17.55
Meded en schippersberich-
ten.lB.oo Nws. 18.10 Het verhaal.
18.20 Uitzending vanGroen Links
18.30 Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers 20.30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21 20 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

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

BTL Plus
100.00 Australian Open. Tennis.
i06.30 Hallo Europa - Guten Morgen
| Deutschland. Ontbijtshow.
;09.30 Australian open: Tennis, live: vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli: Potofski.: 13.00 Tele-boutique.
■ 13.25 Heute bei uns.
■13.30 California Clan. Amerikaanse
j serie.
i 14.15 Australian open: Tennis, sa-
i menvatting.: 15.45 netto: Ihre Wirtschaft heute.
115.55 RTL aktuell.: 16.00 Einfach tierisch. Dierenmaga-
; zine gepresenteerd door Iff Bennett.: 16.30 Konfetti. Met Nicole Bierhoff.■ 16.35 Transformers. Amerikaanse te-: kenfilmserie. Afl.: Das Hyperpro-

gramm.
i 16.55 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: The magie pen.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Aansl.: tekenfilm.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse serie. Afl.: Die
Geiselnahme. (herh.).

:18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
119.05 Vorsicht. Wetter!.
i19.15 Die glorreichen zwei. Ameri-
i kaanse misdaadserie. Afl.: Blüten.
i20.15 Ein Kafer gibt Vollgas. West-i duits/Zwitserse speelfilm uit 1972 van

Rudolf Zehegruber, met Joachim
Fuchsberger, Robert Mark, Kathrin

i Oginski e.a. Herh.
i21.50 Australian Open. Tennis, sa-

menvatting.
[22.30 Airwolf. Amerikaanse serie.:23.25 Monsters - Nachts. Wenn das
i Blut gefriert, Amerikaanse serie. Afl.:

Die Rache des Vampirs. In een grote: stad, slaat een vrouwenmoordenaar
I zijn slag. Blijkbaar is hij een compu-
i terfreak want hij kondigt zijn moorden
i aan via een beeldscherm. Opdat hij
i niet betrapt wordt, zijn deze compu-
| terboodschappen natuurlijk alleen: toegankelijk via een bepaald pas-

seerwoord.
23.50 RTL aktuell.
00.00 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

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 Mobil Motor
Sport News. 10.30 Surfer Magazine
11.00 Australian Open Tennis. 12.00
Skiing. 13.00 Tour de France. 15.00
Curling. 16.00 European Basketball
18.00 Australian Open Tennis. 19.00
Ringside Best of the Superbouts. 20.00
Autosport. 21.00 Curling. 22.00 Ford
Ski report. 23.00 Australian Open Ten-
nis. 00.00 Weightlifting World Cham-
pionships. 01.00-02.00 Snooker.

SATI
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. Afl. Verwandte Seelen.
09.00 SAT.I Bliek. 09.05 General Hos-
pital. 09.50 Teletip Koenen. 09.55 Tele-
tip Backen. Aansl. Ihr Horoskop. 10.00
SAT 1 Bliek. 10.05 SAT 1 Teleshop.
10.30 Happy-End am Wörthersee.
Oostenrijkse komedie uit 1964 van
Hans Hollmann. Aansl.tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Programma-overzicht. 14.05 The real
ghostbusters. Amerikaanse tekenfilm.
Afl. Der Mann der nie ankam. 14.30 Te-
letip Reise. Aansl. Ihr Horoskop. 14.40
General Hospital. Amerikaanse familie-
serie. 15.30 SAT. 1 Teleshop. 16.05
Paradise, ein Mann, ein Colt, vier Kin-
der. Amerikaanse westernserie. Afl.
Helden und Feiglinge. 17.00 SAT.I
Bliek. 17.10 Nachbarn. Australische fa-
milieserie van Mark Joffe. Afl. Alarm-
stufe 1.17.35 Teletip Test. 17.45 Pro-
grammaoverzicht. 17.50 ■Addams Fa-
mily. Amerikaanse komedie van Jerry
Hooper. Afl. Der Geheimagent im Hau-
se der Addams. 18.15 Die Ausgeflipp-
ten. Amerikaanse comedyserievan Jay
Sandrich. Afl. Schwache Hoffnung.
18.45SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. Quiz-show. 19.50 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht.2o.oo Drei Engel für
Charlie. Misdaadserie van Dennis Don-
nelly. Afl. Wenn Engel Urlaub ma-
chen.2o.ss SAT 1. Bliek. 21.00 Was

willst du? Amerikaanse speelfilm uit1978 van Howard Zieff. 22.55 SAT.I
Bliek. 23.05 Das turboscharfe Spanner-
Motel. Amerikaanse speelfilm uit 1982
van Stephen Verona. 00.30-00.40 Pro-
gramma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02, 1502
en 16.02 Kort nieuws. 17.02 Reg-
.weerber. 17.05 Limburg Actueel.
Agenda en Muziek. 17.25 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici. 17.55
Kort nieuws. 18.05-18.07 Aankon-
digingen.

BRT2
6 00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30. 7.00 Nieuws, 7.30 Nieuws en
RVA-Berichten ) 8.00 Nieuws. 8.10
Het leven is mooi. 10.00 Nieuws.
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13.10Goedop
Vrijdag. 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?
17.00 Limburg Vandaag 18.00
Nieuws 18.10 Hitnders. 20 00 Zig-
Zag. 22.00 Nieuws. 22.05 Country-

Side. 23.30-6.00 Nachtradio, (om
5 00 en 5.30 uur Nieuws.)

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12.07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie. 17.00 Mu-(sik-Express 20.05 Zwischen]

Broadway und Kudamm. 21.00 MuJ
sik zum Traurnen. 22.30-4.05)
Nachtexpress.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.05 Open Air.
13.00 News and weather.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes: Burney Mob go

wild.
15.10 Sport on Friday.
17.20 Jackanory.
17.35 Coppers and co.
18.00 Newsround.
18.10 Grange hill.
18.35 Small objects of desire.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Wogan.
20.40 Allo, allo.
21.05 Campion.
22.00 Nine o'clock news,
22.30 Arena.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Army Lives.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On the air. 18.30 Hit Stu-
dio International. 19.30 Time Warp.
19.55 Goodyear Weather Report.
20.00 Europe: The Final Countdown
World Tour. 21.00 Underground U.S.A.
22.00 World News and Goodyear Wea-
ther Report. 22.10 Blue Night. 00.10
World News and Goodyear Weather
Report. 00.20 The Mix. 01.20 Time
Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Control.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Marcel Vanthilt. 17.00 3 From 1 at 5-.
17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00 Remo-
te Control. 18.30 Club MTV. 19.00 VJ
Ray Cokes. 20.30 Yo!. 21.00 MTV At
The Movies. 21.30 VJ Ray Cokes.
23.00 VJ Maiken Wexo. 00.00 120 Mi-
nutes with Marcel. 02.00-07.00 Night
Videos.

Belg.Rundfunk
6.35Radiofrühstück 7 15 Wunsch-
kasten. 745 Veranstaltungskalen-
der. 8.30 Besinnliche Worte. 9.10
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt 12.00 Musik bei Tisch. (12.15
Agenda, 12.30 Nieuws). 13.00
Treffpunkt Frischauf. 14.05 Schul-
funkkonzert. 14.15 Musikzeit heu-
te Klassik leicht serviert. 15.00
Nachmittagsstudio 16.05 Spot-
light: Euro-Tops 17.05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell + Sportvor-
schau 18.40-20.05 Konzertabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11 00 Treff nach
Elf. 12.00 RTL-Themen 12 15Casinoparade.14.00 Viva. 16 OC
Entenjagd. 17.00 RTL-Themen
17 15 RTL-Musikduell. 17.SC
Sportshop 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig. 00.00-01.00 Traüm-
tanzer.
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mm ■ Wekelijkse wegwijzer voor uw bezoek aan bar - café - dancing - disco - braderie - _^—_______T'—~mm^X~~

M-^'B-JSbB ledere vrijdag, zaterdag en zondag "lf 't 831
d.j.'S FER EN WILCO Beekstraat 7, Schinveld, tel. 045-252975

______r * ■ "^ ■ w V __^____ V A 1

Durf jij deze uitdaging aan? ~~|
TT <

<

1
i

i

l I
Peter Logister Fotografie 'Modellen Sessibon i

FZ^W Wijngrachttheater
l Rodahal
i^^^i^ Kerkrade

Za. 20 januari, 20.00 u.

Ilr^j S WIEN BLEIBT WIEN
H ' Met het Johann Strauss OrkestWk 1 Ha 0.1.v. André Rieu

Jmft I K-b Entree: ’ 22,50; passen: ’ 15,75
jnk Zo. 21 januari, 14.00 uur

iflHl^L Wijngrachttheater
Hl__ ('-P-v- Jozef van den Berg)

K^SJI] M JAAPAAP JEUGDSHOW
Mm I Met veel grappen en grollen|^4 t^H | Entree: ’5-

Di. 23 januari, 20.00 uur
Wijngrachttheater
LIMBURGS SYMPHONIE
ORKEST
0.1.v. S.M. Conde
Soliste: Imogen Cooper, piano
Programma: Ouverture
Semiramide (Rossini);
Pianoconcert nr. 2 (Chopin);
Symphonie nr. 3 „Rheinische"
(Schumann)
Entree: ’ 17,50; passen: ’ 12,50

■ Wo. 24 januari, 20.00 uur
.:C«A| MMWijngrachttheater
■ ■«M^BGORILLAS IN THE MIST

Film met Sigourney Weaver

HVr.26 januari, 20.00 uur
Wijngrachttheater

„Door Het Vervolg"
Entree: ’ 12,50; passen: ’ 8,75

Za. 27 januari, 20.00 uur
Wijngrachttheater

„Carmen" van Bizet
Entree: ’ 27,50; passen: ’ 19,75

Even bellen is voldoende: 045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr. 10-16 uur; za.: 10-12
uur; vanaf één uur voor aanvang van iedere
voorstelling 30472

en ben je 15 jaar of ouder, volg dan onze vakkundige
opleiding

Mannequin / Dressman /
Fotomodel

Kom vrijblijvend naar een van onze informatie-avonden:
22 januari a.s.

te Heerlen Motel, Kasteelzaal Terworm 10
22 januari a.s.

te Maastricht. Novotel, Sibemaweg 10
23 januari a.s.

te Geleen, 't Plenkhoes, Bachstraat 2
9 februari a.s.

te Lanaken, Cultureel Centrum, Aan de Engelse Hof 10
9 februari a.s.

te Maasmechelen, Majestic, Pauwengraaf 50
Aanvang steeds 20.00 uur.

Uiteraard kun je ook JE)
tel. kontakt met ons « ~?\Éopnemen. *>^|___'

sessibcmmodels w'^^' LANAKEN

Heuvelstraat 15 ¥
Lanaken 3760, België. Tel. 09-3211714234
Een professioneel en snelgroeiende
organisatie, die internationaal werkzaam is. 29793

Il -3—lstadsschouwburg heerlen
WEUtI BTW IBEtffl ___mpi

I COLORS AMSTERDAM „EEUWIGE JEUGD".I DaNCE THEATRE. Toneelstuk met Henny Orri en
I Amsterdam trom dawn till Ellen Vogel, ’24,-- ’ 21,--I dusk". Jazzdans. ’21,-; pasp. ’ 18,-;pasp. ’ 16,-
I ’ 16.-

I Kleine zaal. Sweat produkties Hoofdstad Operette „EINE
„HET WARE WESTEN". NACHT IN VENEDIG". Nog
Toneelstuk van Sam Shephard enkele kaarten beschikbaar.I ’ 13,50; pasp. ’ 10,-; JTP-Tip

’ 7,50

liaakll \WWWIAiMM limburgs symphonieFIATI KWINTET m.m.v. Ingrid ORKEST 0.1.v. Salvador MasKappelle Vera Lansink, Conde g,-^-,. Roe|andFrank Fritschy en John g^,,,, vioo| en RosaI Groeneveld ’ 8,50; pasp. en Co x f2Q
_

kinderen tot 14 jaar ’6,-; ’ 17,50 - ’ 15,50; pasp.crèche ’ 2,50. J 14i50. yTp.Tip/^

LIMBURGS JEUGOTONEEL flWifM U_EQ
Tijl Uilenspiegel bij de Kteine zaa, BERENDSENChinezen . ’ 6,- VAN DER HEYDEN SUS 2.

mamfafm^^^mmmmmaafmm Akoestisch kwartet ’ 10,-;
(^J£|2j pasp. ’ 7,50
Pianorecital. ENRICO PACE
Winnaar Franz Liszt WfWftffU ______T__
pianoconcours. 1989. Progr.: ___■_____■______________! Hlltl
Schubert - Schumann ’ 25,-; DANSFESTIVAL ’ 7,50;
pasp. ’ 20,-. kinderen t/m 10 jaar ’ 5,-

Koninklijk Ballet van gJ^ltillÉjH B_______L_____
Vlaanderen. „CHICAGO". TOON BOERS schilderijen.
Musical ’48,- - ’ 45,- - ’42,-; Openingstijden: kassa-uren en
pasp. ’ 33,- voorstellingen.

Openingstijden kassa: ma. Vm vr. 10.00-15.00uur. Za.
10.00-12.00uur; één uur voor aanvang. Tel.: 045-716607.
Plaatskaarten eveneens tekoop bij Schunck, Promenade Heerlen
én via De Landelijke Reserveerlijn. 070-617710

Vanavond te gast in het TV-programma
„Ihr einsatz bitte"

Het marinekoor van de Zwarte Zee
uit de Sovjet-Unie

- * 2** " '.'V'4* '* i * l*s: "*** 8' *
m- : -______F" ' * - ' '— fK>

Op zaterdag 27 januari
live te zien in de Rodahal-Kerkrade

aeysa Nederlandse première
Er zijn nog kaarten beschikbaar.
Entree: ’ 30,- - ’ 35,- - ’ 45,-.
Reserveringen onder
telefoonnummer
045-454141
en bij alle VVV m viayH| mr
bespreekburo's. £^'

ÉElke
zaterdag „ toporkesten

en V^ JL.
>iaoO^ THE SPIKES

Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

i
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BOWUNG &PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

Het ideale adres voor uw familiefeestjes.
Sportief bowlen in combinatie met gezellig
dineren.
Dit kan bij ons al vanaf ’ 29,50 per
persoon.
Wij verzoeken u wel tijdig te reserveren.

Nu iedere zondagavond
„moonlighf'-bowlen.

Een spelsoort die alles biedt
sportief bowlen,

gezelligheid
en

kans op mooie prijzen.

Heeft u vragen of wilt u
reserveren?

Bel dan
714432,

30,93 na 16.00 uur.
Weltertaan 45,6419 CN Heerlen,

A telefoon: 045-714432 E

I DANCING
GORISSEN
BRUNSSUM
Zaterdag dansen met

orkest
Henny Lubbers

Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden

met orkest
Henny Lubbers

9 B

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
zaterdag en zondag

DISCO
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Dancing HOUSMANS Montfort I
|. ZATERDAG 20 jan. MANNHEIM 1
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BAR-DANCING ELMONDO
Akerstraat 88, Hoensbroek

Weekendprogramma:
disco - soul - salza - merenge

Donderdag: CÜSCO Happy HOUr
vrijdag: ladïes night
zaterdag: Caribean night
zondag matinee DJ TONY

BURO PINKPOP jtfflÈfe
PRESENTEERT
vrijdag 26 januari 7S^*/^^^
HANENHOF *2 Vp(
GELEEN (sJP^fp)

GOLDEN EARRING
+ support act. Aanvang 20.15 uur. Voorverkoop

’ 17,50 excl. bespreekkosten, in Geleen: Limburgs
Platenhuis, Maastricht: Music Plus, Sittard: Siva,
Heerlen: Satisfaction, Roermond + Disco Limburg.
Tel. ml. 04490-52500. ara

_99ffi
(.
CfVr. 19 jan. Bosje Bloemen c20.00 uur Wervelende show met Karin Bloem 6"' <

Entree ’ 19,50/’ 16,-. y *
Za. 20 jan. Zondagskinderen L'<
20.00 uur Blijspel met o.a. JohnKraaykamp en _

Pieter Lutz. Entree ’ 25,50 / ’ 21 ,-"_-' .
Di. 23 jan. Fiesta Flamenca
20.00 uur Flamenco-avond. Entree ’ 25,50/ fjs J
Wo. 24 jan. Ding, Dong, doe jij even open
14.00 uur Vrolijke voorstelling voor kinderen k

jaar. Entree t/m 10 jaar’ 5,-; volw. y 'e
Vr. 26 jan. Carmen a!*
20.00 uur Ballet Royal de Wallonië. Entree ’29" ij

1^ A
Zo. 28 jan. De gelaarsde kat ie
14.30 uur Limburgs Jeugdtoneel. Entree ’ 5.-_^ )<

Di. 30 jan. Sweet Charity
20.00 uur Musical met Simone Kleinsma. Uitveg? *
Wo. 31 jan. De Canadese Muur i
20.00 uur Familiedrama over voetbal, drank en »Jj ij

deren door het Raamtheater. ",
’25,50/’21,-. x

Expositie: t/m 17tebruari: Els Vertommen, olieverf I
derijen. > *' <_■'*
Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-'
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten^/

■ ■'

vt —-^ GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30
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I C TUCDTCDC 1-kJ 1 5 Zalen meteen voor'elk watwilsprogramma.

' J | "lLn I ___!_>__ ll^l I Dat is H5, de meest komplete bioscoop van 1Zuiden.
■

'Back to the Future' was slechts het begin HMMPHI: BACK TO THE FUTURE II
; ; met Michael J Fox en Christopher Uoyd ■ j■ _ »S-.«___
; Dagelijks 14.30-18 45 en 21.30 uur WW l'J -) iê I /tJ^S
■ Zaterdag en zondag óók 1630 uur A-L- Wf j ' '~T n1*"
j ; De lachsensatie van het jaar! ffl^SlwEen Koninklijke Familie Film:

_____tr^^^^^_m.' -^______i

en de Ontmaskering van het » ___. 'M9 Tenenkaas Imperium meto.a. J^Hrl
■ .dele Bloemendaai en Marco Bakker HT1-lf _____» 1

Ij Zaterdag en zondag óók 16 15 uur a|_ __M~__!___ k_4l
2 ___!%
ï Een smeris op de rand van de afgrond.. SÉ^T BilS Een gewetenloze doodsvijand.. ■ ""!■ \Wk*"Jj De mystiek van een onbekende wereld A ___P^__ 1

Zaterdag en zondag óók 16 30 uur 16 J j^yS tma\

E Een stoerekomedie met horens I;3F<^* 'E '7' .i Ivan de makers van 'Life of Brian' J|^|a^^_^^^^^_^M^J
ERIK THE VIKING jp§|
metTim Robbins, Terry Jones en Mickey Rooney *&.Dagelijks 14 00-18 30 en 21 00 uur MÊ^L'^%Zaterdagen zondag óók 16.00uur A.L Jfcmv ".f^SÖ?
Een heerlijke, warme tiitfilm van Rob Reiner. 111 m*
Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher en HL

MET SALLY ITbourw—d .
t-J.VliB Muziek Marc Shaiman fl^^MÉ_____ 9fcf jjj Dagelijks 18.30 en 21.00 uur H___ti____TK&S-X Vrij, ma, c*. en do. óók 14.00 uur A.L. W^"__B__________________».

_U^{ UIIHII U« 11111%ïaFtftfr Walt Disney Pictures presenteert fimii Hf11 I VFS_x9!_H een splinternieuwe tekenfilm, ontleend 1111 f{"■TiJ'll aan Charles Dickens' beroemde verhaal
SS OLIVER &CO ~ Mflü'llll/m NEDERLANDSGESPROKENI AL- .|f| IV■F Zaterdag en zondag 14.00-15.45en 17.15 uur tJUMII !"""
J^y|Q Woensdag 14.00 uur " | |
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Alcohol enverkeer datkun jeniet maken
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen dievinden dat zij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slokop gaanrijden

En wie durft er ietsvan te zeggen?
Niemand toch... daarbemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er weljaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden

Daar moetwat aan veranderen.
ZEG ER EENS WATVAN VOORZE
INSTAPPEN want

ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JENIET MAKEN

I~~^mkmmmmmmmmmWmW/ri///f%T\ TAV/// Veilig Verkeer Nederlandv7nßm—bet
>



Van onze verslaggever

Op Duits en Nederlands grondgebied in buurt Bocholtz

Plan bedrijventerrein
over landsgrens heen
HEERLEN - Er moet een groot bedrijventerrein komen bij
Bocholtz. Het 60 tot 100 hectare omvattende terrein wordt let-
terlijk 'grensoverschrijdend', wat inhoudt dathet zowel op Ne-
derlands als op Duits grondgebied komt te liggen. " JosPloum ontvangt de onderscheiding uit handen van lui-

tenant-generaal Jean Chabotier.
Dit plan maakte voorzitter Winand
Schiffelers van deKamer van Koop-
handel voor de Mijnstreek gisteren
bekend tijdens zijn nieuwjaarstoe-
spraak. Het plan is opgesteld in sa-
menwerking met de Arbeits und In-
dustriekammer in Aken.

„Het onlangs gepresenteerde Buck-
rapport heeft de behoefte aan be-
drijventerreinen in Zuid-Limburg
voor de komende tien jaarberekend
op 140 hectare. Dat lijkt ons nog te
pessimistisch. Daarom is het zaak
dat nu al wordt gedacht aan nieuwe
terreinen, die over een aantal jaren
in gebruik moeten worden geno-
men."Brunssum

deels in
het donker

gingsman in zijn woonplaats
Nieuwenhagen, werd geroemd.
Behalve zijn werk bij Afcent was
hij ook part time leraar aan de
Heerlense Hotelschool.

Bertram, een zeer actief vereniBRUNSSUM - Kerkradenaar
Jos Ploum, chefkok van de Af-
cent-officiersclub, heeft een on-
derscheiding gekregen voor zijn
uitstekende kookkunst en zijn
grote aandeel in het succes van
de club. Uit handen van de nieu-
we chef-staf luitenant-generaal
Jean Chabotier ontving Ploum
gisteren een 'award of distinc-
tion'. Ploum is twintig jaar in
dienst van Afcent.

Voor Ploum waren er felicitaties
van generaal Hans Enning von
Sandrart, de opperbevelhebber
van de geallieerde strijdkrachten
inCentraal Europa en zijn plaats-
vervanger sir A. Skingsley. Ze-
ven andere Limburgse burger-
personeelsleden werden onder-
scheiden voor hun langdurig
dienstverband.

De eind vorig jaar overleden
hoofdkelner, Hennie Bertram, is
de onderscheiding posthuum
uitgereikt. Het harde werk van

'De r. i-
Ded i„ °/Ule v<" Heerlen is
iralenri } uitkiezen van een
Ctiuifp.! „ 9 voor een gezonde
Sn t'y Wa^t het was giste-
>eer,,„ werkelijk het idealeyoor een veldloop, of niel Kamer van Koophandel

achter centrumplan
Persoonlijk vindt hij dat de aanslui-
ting 't Loon-Promenade bij het Van
Grunsvenplein aantrekkelijker zou
worden door wat horecagelegenhe-
den te plannen. Maar om de snel-
heid van de procedure niet te be-
lemmeren, krijgt deze opmerking
geen 'officieel' karakter.

De Kamer rekent er ook op dat de
winkeliers aan de Oranje Nassau-
straat niet de dupe worden van de
plannen. „Door de lange as van de
Klomp tot 't Loon vreesden zij in
een uithoek terecht te komen. Door
gevelverbetering en (meer) busver-
bindingen naar Heerlen-Oost kan
daar echter het nodige aan gedaan
worden".

HEERLEN - De Kamer van
Koophandel heeft geen funda-
mentele kritiek op het Heer-
lense centrumplan. „Er is lang
over gepraat, nu wordt het tijd
om aan de slag te gaan", zei
voorzitter Schiffelers in zijn
nieuwjaarsrede.

„We doen een appèl op de gemeen
teraad: geen gezeur meer over dé
tails, geen grote veranderingsvoor
stellen meer. Elk uitstel is een slech
te zaak", is ook de duidelijke me
ning van secretaris Nico Simons.

BRUNSSUM - In een groot deel
van Brunssum is gisteravond de
straatverlichting uitgevallen. Prins
Hendriklaan, Bodemplein, Haans-
berg, Egge, Schuttersveld, Oeloven,
Kruisberg en een deel van Treebeek
zaten vanaf 18 uur in het donker. De
PLEM-storingsdienst werd meteen
erbij geroepen. Het bleek dat er iets
fout was gegaan bij het schakelen
van de programma's van- de verlich-
ting. Even na achtuur was het euvel
weer verholpen en brandde de
straatverlichting weer volop.

„Het gebied bij Bocholtz is één van
laatste infrastructurele mogelijkhe-
den. Door het grensoverschrijdende
van dit terrein besparen wij ruimte,
terwijl de economische activiteit
toch ten goede komt aan onze re-
gio", legde secretaris Nico Simons
uit.

Voor de lokatiebij Bocholtz is geko-
zen in het kader van de Euregionale
gedachte. Bij het verdwijnen van de
Europese binnengrenzen hoeft men
zich niet meer strikt te beperken tot
het grondgebied van één bepaald
land. Daarbij wordt door deKamer
van Koophandel als argument aan-
gevoerd dat in het dichtbevolkte
Zuid-Limburg geschikte industrie-
grond schaars is. Zeker ook omdat
het Heuvelland om landschappe-
lijke redenen afvalt.

Dat het goed gaat met deze regio
blijkt ook uit de nuchtere cijfers
over 1989. Met name industrieter-
rein Dentgenbach loopt zo goed dat
volgens de laatste stand van zaken
al bijna het bordje "uitverkocht' te-
voorschijn gehaald kan worden.

00/dc?root aantal agenten,
»at er , ten> brigadieren en
le po iZ. met meer rondrent bij
fofc oj;."e' marechaussee etc.
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In het genoemde Buck-rapport
werd daarom al geadviseerd om ook
het bedrijventerrein De Beitel-
/Locht in gebruik te nemen en voor
kleinschalige bedrijven het terrein
in het Geleendal waar het ABP aan-
vankelijk wilde uitbreiden.

HEERLEN - Rein Hummel, die
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen op de lijst staat van de
Groepering Heerlen-Noord, heeft
het bestuur van die groepering laten
weten een wethouderszetel te clai-
men als men in de coalitie komt. Dat
heeft gisteravond een woordvoer-
der van 'Heerlen-Noord' meege-
deeld.

Voor 'Heerten-Noord'

Hummel claimt
wethouderszetel

Horeca

Accordeon
Overigens constateert de Kamer
van Koophandel dat de Heerlense
detailhandel in afwachting van de
plannen nauwelijks heeft geïnves-
teerd. „Maar zo gauw'dekogel op 20
februari door de kerk is, komen die
investeringen wel los", verzekert
Schiffelers.

Of de groepering akkoord gaat met
de claim van het oud Tweede-Ka-
merlid, was nog niet bekend na de
vergadering van 'Heerlen-Noord'.
Er zal nog een vervolggesprek ko-
men.

„Ruim een jaar geleden hebben wij
een eigen plan ingediend, dat in gro-
te lijnen is gevolgd. Nu dat vervolg
er eindelijk is, moeten we verder
met dat plan, ook al is het niet voor
iedereen ideaal", aldus Simons.

Ineke Huisman
(Shahrazad) zal tij-
dens het dansfesti-
val voor de eerste
keer in haar leven
een Indiase tempel-
dans op haar ge-
boortegrond ten bes-
te geven.

Honderden dansers
present in Heerlen

Tijdens festival in Stadsschouwburg

Hummel, die bij de PvdA in onge-
nade is gevallen, werd tijdens de bij-
eenkomst van gisteravond op een
zesde plaats gezet, achter:
1. Th. Vrolings, 2. Th. Wijnen, 3. J.
van Haren, 4. J. Haemers en
5. W. Vrolings. Zoals gisteren reeds
gemeld, was de kans uiterst gering
dat nog getornd zou worden aan de
lijst van de eerste vijf geplaatsten.

ling 'Die bittere Tranen
der Petra von Kant.
Het dansgezelschap
Opus One zal een dan-
sen brengen uit ver-
schillende musicals.

planken brengt als
die in Heerlen. Maar
de belangstelling is
dan ook groot. Nu al
zijn voor het dans-
festival 450 kaarten
verkocht.

Arrestant steekt
cel in brand

Van onze
verslaggever

BRUNSSUM
lemand die door de
Brunssumse politie
was opgepakt heeft
het klaargespeeld
woensdagavond zijn
cel in brand te ste-
ken. De man, een 22-
-jarige Brunssum-
mer, smokkelde een
aansteker mee de cel
in en stak zijn bed
aan. Matras, dekens
en kussen ' vatten
vlam.
De jongeman was

opgepakt op verden-
king van een serie in-
braken in woningen.
Het is een bekende
van de politie en die
wist ook dat de man
nogal eens moeilijk
doet bij aanhoudin-
gen. Daarom werd
hij in de observatie-
cel gezet, waarin de
arrestant middels
een camera in de ga-
ten gehouden kan
worden. Op een ge-
geven moment, even
na acht uur, zag de
wachtcommandant
de brand in dg cel.

De arrestant werd er
snel uitgehaald. Hij
had rook binnen ge-
kregen en moest
naar het ziekenhuis
worden overge-
bracht. Twee andere
arrestanten die in
Brunssumse politie-
cellen verbleven,
werden tijdelijk
overgebracht naar
het Landgraafse po-
litiebureau.
Gistermorgen 'is de
Brunssummer uit
het ziekenhuis ont-
slagen. Hij werd
meteen voorgeleid
aan de officier van
justitie. Hem wordt
nu niet alleen een se-
rie inbraken, maar
ook nog brandstich-
ting ten laste gelegd.

heeft. Ook hiervan
wordt het resultaat later
op de planken gebracht.

De organisatoren belo-
ven dat de apotheose
van het dansfestival
zeer bijzonder zal wor-
den. Dan namelijk zul-
len alle 350 dansers ge-
zamenlijk de Rotter-
dam Shuffle dansen,
een nieuwe dans die
speciaal is ontwikkeld
voor een groot dans-
amateurspektakel dat
in het najaar in Rotter-
dam gehouden wordt.

Het dansfestival is op 28
januarivan 13.00 uur tot
17.30 uur en wordt ge-
houden in de foyer en
de grote zaal van de
schouwburg. Entree:
/7,50.

dansscholen uit Heer-
len en omstreken zullen
hun opwachting ma-
ken. De Dans Compag-
nie Limburg houdt op
die dag een openbare
repetitie van een ge-
deelte uit de voorstel-

De dansen die die dag
gebracht worden zijn
zeer divers. Van klas-
siek tot exotisch, van
volksdans tot de Lam-
bada. Vele ballet- en

Naast alle presentaties
zijn er twee work-
shops, een voor volwas-
senen, een voor de
jeugd. Aan de eerste,
ónder leiding van de
choreografe Elsa van
der Heyden, doen 36
volwassenen mee. Zij
beginnen al twee dagen
voor het festival met
oefenen, het resultaat is
te zien op de dag zelf.
Ongeveer dertig kinde-
ren nemen deel aan een
eigen workshop die als
thema 'Het dierenbos'

MAASTRICHT - Een chauffeur in
dienst van een Maastrichtse brou-
werij heeft gistermorgen even voor
10 uur een vrouw van middelbare
leeftijd uit de Maas gered. De man
sprong kordaat bij de Servaasbrug
in de rivier toen hij bemerkte dat
iemand te water was geraakt. De in-
middels gearriveerde Maastrichtse
brandweer kon het reddingskarwei
afmaken. Ook de rijkspolitie te wa-
ter was snel ter plekke maar hoefde
geen assistentie te verlenen. Het ge-
beuren trok veel publieke belang-
stelling.

Vrouw uit
Maas gered

Van onze verslaggever
HEERLEN - Het
dansen leeft. Dat is
de stellige overtui-
ging van de organi-
satoren van het
tweede dansfestival
dat op 28 januari in
de Heerlense Stads-
schouwburg gehou-
den wordt. Onge-
veer 350 dansers
zullen op die dag
hun opwachting
maken en in totaal
bijna dertig optre-
dens verzorgen. Er
is geen schouwburg
in Limburg die zo
veel dans op de
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Veldloop

(ADVERTENTIE)

NIEUWE grote partij veilingverse kamerplanten
NIEUWE collectie orchideeën
NIEUWE bloem- en groentezaden r i n 1 :13
NIEUW assortiment bloembollen o.a. lelies,
MOOIE CYCLAAM r dahlif'sf"z- -__

Tevens gelegenheid

van 6,95 voor 4,95 ZÏZJTSSr
_______________________ _^_____________________a

Vaesrade 100 - 6361 HH Nuth - Telefoon 045-244644 |

Van onze verslaggever

Afcent onderscheidt
chefkok Jos Ploum

Hoofdkelner Bertramkrijgt oorkonde posthuumMan uit beek gehaald De Heerlenaar zei tegen de poli-
tie dat hij voor eigen gebruik be-
zig was , maar daar twijfelt de po-
litie aan. Gezien de professionele
uitmonstering wordt aangeno-
men dat de 'verse de vars' be-
doeld was voor de handel. De
halve teil die deman reeds verza-
meld had is door de politie weer
in de beek gegooid.

gen van de beken die in beheer
zijn bij het waterschap Roer- en
Overmaas zijn verboden gebied.
Wij houden ons daar aan," aldus
een woordvoerder van de Rijks-
politie in Nuth.

kraag vatte. Niet het verzamelen
van 'verse de vars' (een aas dat
graag gebruikt wordt bij het vis-
sen) is strafbaar, maar wel het
feit dat de man zich in de beek
bevond. „Alle oevers en beddin-

NUTH - De politie van Nuth
heeft gistermiddag een 60-jarige
Heerlenaar bekeurd die in de
buurt van de spoorlijn 'verse de
vars' uit de Geleenbeek haalde.
Hij had ongeveer een halve liter
van dit levende aas uit de beek
gevist, toen de politie hem in de
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ff In plaats van kaarten \\

\\ /K) Marianne Paumen ))
) vi/ en )
\\ Frits Baadjou )J
l\ gaan trouwen op maandag 29 )1
// januari om 15.30 uur in het ((
ij gemeentehuis van Landgraaf, li
)) Adres van de dag: (i
\\ café de Veldhof ))
tl Veldhofstraat 49 \\
Jj Eygelshoven fi
)) Receptie van: (l
\\ 19.00 tot 20.30 uur f)
l( ledereen is van harte welkom \l
)) Ons adres: (l
Jj Dorpstraat 57 f)l( 6373 JC Landgraaf \\

t
Jk voel de winden Gods vandaag
Vandaag hijs ik het zeil".

Na een leven dat getekend werd door eenvoud en
bescheidenheid, is heden op 67-jarige leeftijd over-
leden

Cornelis (Kees)
Melissant

Heerlen: Arme Melissant-Brinkman
Amstelveen: Dick Melissant

Adri Melissant-Post
Martijn, Kasper

Utrecht: Christian Melissant
Anna van de Poll

Voerendaal: Joan Habets-Melissant
Jan Habets
Jeroen, Isabelle

17 januari 1990
Ovidiusstraat 38, 6417 VX Heerlen.
De crematieplechtigheid zal gehoudenworden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op zaterdag 20 januariom 15.30 uur.
Na afloop van deplechtigheid is er gelegenheid de
familie persoonlijk te condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Lieve opa,
heel hartelijk bedankt

voor je warme vriendschap.
Jeroen en Isabelle

t
Plotseling hebben wij afscheid moeten nemen van
mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder, dochter,
zus, schoonzus, tante en nicht

Marianne Sijkens
echtgenote van

Herman Heijne
Zij overleed in de leeftijd van 26 jaar.

Brunssum: Herman Heijne
Heleentje
Rebecca
Familie Sijkens
Familie Heijne

6444 DD Brunssum, 18 januari 1990
Platanendreef 30
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop maandag 22 januariom 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Vincentius a Paulo te Rumpen-Bruns-
sum, waarna debegrafenis volgt op hetr.k. kerkhof
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Marianne zal bijzonder herdacht worden in de
avondmis van zaterdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het St.-Gregoriusziekenhuis in Brunssum, da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Je hebt nu rust gevonden,
al is vol droefheid ons hart.
Je lijden moeten zien,
niet afdoende kunnen helpen,
dat was onze smart.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis, dat heden van
ons is heengegaan, onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Adriana Cornelia
Maria den Hoed

weduwe van

Nicolaas Wilhelmus Dresen
Zij overleed op de leeftijd van 81 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken.
Wiltz (Lux): Rina van Dijk-Dresen

Mare en Josian
Sandra en Mike

Veldhoven: Chris en Andrea Dresen-Pennings
Ron en Dinne-Marie
Jacqueline
Patrick

Sittard: John en Annie Dresen-Vondenhoff
Theresie
Marcel
Familie den Hoed
Familie Dresen

17 januari 1990
Huize Ter Eyck
Corr.adres: Montgomerystraat 16, 6135 BW Sittard
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
maandag 22 januari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning te Nieuw Einde-Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de algemene be-
graafplaats aan de Kampstraat te Heerlerheide.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.40
uur achter in dekerk.
Moeder zal bijzonder herdacht worden in de h. mis
van 11.30 uur op zondag 21 januari a.s. in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Gelegen-
heid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks van 17.30
tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Nooit vragend, nooit klagend
Zijn pijnen in stilte steeds dragend
Zijn handen hebben voor ons gewerkt
Zijn hart heeft voor ons geklopt
Zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Na een voorbeeldig en zorgzaam leven, is heden, na
een kortstondige ziekte, in het St.-Laurentiusziè-
kenhuis te Roermond, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, nog vrij plotseling van ons
heengegaan, in de leeftijd van 67 jaar, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Toon Grummels
echtgenootvan

Leny van der Slik
Voor zijn zielerust vragen wij uw gebed.

Roermond: Leny Grummels-van der Slik
Roermond: Gerry Grummels

Theo Mouwens
Angelique
Wendy

Krefeld: Yvonne Sölle-Grummels
Jürgen Sölle
Hellen en Daniël
Diana

Roermond: Marianne Hendrix-Grummels
Bert Hendrix
Manuela
Vivianne

Roermond: Truus Bodelier-Grummels
Hein Bodelier
Dennis
Kevin
Familie Grummels
Familie van der Slik

18 januari 1990
Voorstad St.-Jacob 16, 6041 LM Roermond
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 22 januari 1990 om 11.00 uur in de Ka-
pel van OnzeLieve Vrouw in 't Zand te Roermond,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op
der.k. begraafplaats Tussen de Bergen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijke condoleance vanaf 10.30 uur.
Zaterdag zal voor pap tijdens de avondmis van
18.30 uur gebeden worden in eerdergenoemde
kerk.
Pap is opgebaard in het Dela-uitvaartcentrum,
Olympialaan 2 te Roermond, alwaar gelegenheid is
tot afscheidnemen van 17.45 - 18.45 uur.
Indien u door omstandigheden geen persoonlijke
kennisgeving mocht ontvangen, gelieve deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

Met diep leedwezen hebben wij kennisgenomen
van het overlijden van

Toon Grummels
Hij heeft zich met groot enthousiasme ingezetvoor
de belangen van het CDA.
Wij verliezen in Toon een gewaardeerd bestuurslid.
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur en raadsfractie van
het CDA-Roermond

Met droefheid en verslagenheid maar dankbaar
wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, hebben
wij kennisgenomen van het overlijden van ons be-
stuurslid en regionale campagneleider

Toon Grummels
Wij wensen de familie veel sterkte om dit verlies te
dragen.

Het bestuur CDA-regio Roermond
Het regionaal campagneteam

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het
overlijden van onze oud-direkteur

Toon Grummels
Wij missen in hem een grote steun en toeverlaat.

Helenawerf - Moset b.v.
Roermond

I *Op 13 januari 1990 hebben wij op 94-jarige leeftijd
afscheid moeten nemen van onze lieve, onvergete-
lijke ma en oma

Tina
Hermans-Mooren

weduwe van

Henri Hermans
Onze dank gaat uit naar het personeel van huize de
Berg voor de bijzondere, liefdevolleverzorging van
ma in haar laatste levensjaren.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Corr.adres: Henri Hermans
Burg. Savelbergstraat 13, 6417 CN Heerlen
Op haar verzoek hebben de uitvaartmis en de bege-
leiding naar haar laatste rustplaats op het kerkhof
a.d Akerstraat te Heerlen, op 18 januari 1990, in fa-
miliekring plaatsgevonden.

t I
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
zij ons gaf, geven wij u kennis dat heden, in haar
eigen, vertrouwde omgeving, geheel onverwacht
van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Maria Roselina Molm
weduwe va.n

Peter Joseph Hinskens
Voorzienvan het h. sacrament der zieken, overleed
zij op 78-jarige leeftijd.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Hulsberg: H.J. Hinskens
G.M.J. Hinskens-Janssen
Luc en René

Landgraaf: M.H.L. Hinskens
Familie Molm
Familie Hinskens

6374 JTLandgraaf, 17 januari 1990
Groenstraat-West 104
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal worden gehouden op zaterdag 20 januari
as. om 11.00 uur in de parochiekerk van H. Jozefte
Waubach.
Samenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.40 uur ge-
legenheid is tot schriftelijke condoleance.
Heden (vrijdagavond) wordt de overledene bijzon-
der herdacht in een eucharistieviering om 19.00 uur
in voornoemde kerk; vooraf om 18.40 uur rozen-
kransgebed.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwen-
hagen, Beuteweg 32; bezoektijd dagelijks tussen
18.30 en 18.45 uur.
Zij die onverhoopt 'geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
willen beschouwen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te___________ bedanken voor het medeleven ons betoond bij de
ziekte, het overlijden en de begrafenis van mijn lie-
ve man en pappa

Jo Hamers
willen wij u langs deze weg hartelijk danken voor
de vele condoleances en bloemen.

Tonia C. Hamers-Pitti
Arjan

St.-Geertruid, januari 1990

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 21 januari 1990 om 10.15 uur in dekerk van
de H. Gertrudis te St.-Geertruid.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen van hem
die ons zo dierbaar was, mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

May Meys
Wij herdenken hem tijdens een h. mis, welke zal worden gehouden op
zondag 21 januariom 11.00 uur in de H.H. Theresia en Don Boscokerk te
Lauradorp.

Mevrouw N. Meys-Janssen
kinderen en kleinkinderen

■_____________________■___________________________-—————"————«■■■——^ ———~^—""^""^
Wij willen u langs dezeweg hartelijk danken voor allewoorden van troost^de vele bloemen, een persoonlijk schrijven, alsmede voor uw aanwezig-
heid bij de uitvaartmis en de begeleiding naar zijn laatste rustplaats.

B. Pfennings-Hafkamp
kinderen en kleinkinderen

6133 AN Sittard, januari 1990
Vijverweg 9

De zeswekendienst zal worden gehouden in de kerk van Christus Koning
te Leyenbroek-Sittard op zondag 21 januarias. om 11.00 uur.

I lil-

Voor de vele zeer gewaardeerde blijken van deelneming
ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van mU'1 -—lieve man, mijn goede en zorgzame vader, schoonvader_______________________ en opa n

Guus Jessen
zeggen wij hartelijk dank.

A. Jessen-Landuyt
Paul en Maria
Torn

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op
zondag 21 januari as. om 11.30 uur in de St.-Petruskei*
(grote kerk) te Sittard.

De overvollekerk, debloemen, devele condoleances, h.h. missen en uw mede-
leven bij het overlijdenen debegrafenis van mijn dierbare man, onze lieveva-
der en opa

Mathieu Houben
hebben ons diep ontroerd. Een mooier afscheid, hoe intens triest danook, h*1' g
denwij ons niet kunnen wensen. Héél hartelijk dank hiervoor. Speciaal w^e/J
wij danken onze beide bisschoppen, deken Kirkels, pater Van Deelen en de t>U:
priesters en assistenten van Rolduc voor hun medeleven en de mooie liturg''

Mevr. M.H. Houben-Coenen en
kinderen en kleinkinderen

De pl. zeswekendienst zal niet plaatsvinden op zondag 21 januari(zoals ver-
meldop gedachtenisprentje) maar op zondag 28 januariom 10.30 uur in de St- ,
Servatiuskerk te Vaesrade. _^ _

■——»»»——-—_______________---■ . ""^ hei
, > scl

-_*

Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven bij dc ■»>_____________ ____________
ziekte, het overlijden alsmede uw aanwezigheid bij de
grafenis van mijn lieve man, onze zorgzame vad«r' \
schoonvader en opa '
Pierre Slootmakers

Marlies Slootmakers-v.d. Harst <
Kinderen en kleinkind '

Grevenbicht, januari 1990
Wij nodigen u uit voor de zeswekendienst die gehouden
wordt op zaterdag 20 januari om 19.00 uur in de kerk va"
de H. Catharina te Grevenbicht. \jr1 —^|^

11 _F—'"^■■*■^^ .̂ \c

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dankbaar-
heid jegensO.L. Heer haar als moeder, schoonmoe-
der, grootmoeder, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht te hebben gehad, ge-
ven wij kennis dat heden van ons is heengegaan,
voorzien van de h. sacramenten

Agnes
Cretskens-Jennissen

weduwe van

Zef Cretskens
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: Jan en Mia

Cretskens-Jacobs
Hoensbroek: Chris en Johan

Eken-Cretskens
Hoensbroek: Lei en Mia

Cretskens-Killaars
Hoensbroek: Fien en Emil

Bosma-Cretskens
De klein- en
achterkleinkinderen
Familie Jennissen
Familie Cretskens

Hoensbroek, 18 januari 1990
Kasteellaan 260
Corr.adres: Paadweg 2, 6431 BV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 22 januariom 11.00uur in deSt. Janskerk
te Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
centrale begraafplaats aan deRandweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur,
bidden wij mede voor haar zielerust.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek. Gele-
genheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00-
-15.00 uur en van 19.00-20.00 uur. Zondag alleen van
14.00-15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis dat heden van
ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoe-
der, groot- en overgrootmoeder, zus en tante

Anna Gertrudis
Janssen

echtgenote van wijlen

Jan Haverkort
Zij overleed, na een liefdevolle verpleging in de St.
Jansgeleen, voorzien van de h. sacramenten, op-de
leeftijd van 84 jaar.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen
Familie Janssen
Familie Haverkort

Geleen, 17 januari 1990
Corr.adres: Norbertijnenstraat 9 1166 AL Geleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den zaterdag 20 januarias. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, waarna de begrafenis op het parochiekerk al-
daar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 11.30
uur in de kerk.
Mede tot intentie van de overledene zal een avond-
mis worden opgedragen heden, vrijdag 19 januari
om 19.00 uur, in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Wetend en aanvaardend dat zij door de Heer werd
geroepen, geven wij u kennis dat zondag 14 januari
van ons is heengegaan, onze lieve en zorgzame
moeder, schoonmoeder, oma, tante en nicht

Anna Maria van Dael
weduwe van

Jakob Fliegen
Zij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 75 jaar, in het St.-Gregorius-
ziekenhuis te Brunssum.

Agnes en Leo Gerards-Fliegen
Wilco en Kitty - Mandy en Alex

6372 MPLandgraaf, Aan deSchacht 8, januari 1990
Overeenkomstig de wens van de overledene, heeft
de crematie, op woensdag 17 januari 1990 in het
crematorium te Heerlen, in besloten familiekring
plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

. t
Door een droevig ongeval is heden van ons heenge-
gaan, mijn dierbare zoon, onze broer, schoonbroer,
oom en neef

Nico Dobbelstein
Hij overleed op de leeftijd van 53 jaar.

Elsloo: M. Dobbelstein-Driessen
Spaubeek: Fr. Dobbelstein

A. Dobbelstein-Odekerken
Elsloo: C. Swelsen-Dobbelstein

P. Swelsen
en al zijn neven en nichten
Familie Dobbelstein
Familie Driessen

6181 HL Elsloo, 18 januari 1990
Heirstraat 7
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 22 januariom 10.30 u. in de St. Augusti-
nuskerk (oude kerk) te Elsloo, waarna de begrafe-
nis op het kerkhof bij de kerk zal plaatsvinden.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zondagmorgen, tijdens de hoogmis om 9.15 u., zal
hij bijzonder herdacht worden in bovengenoemde
kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo. Bezoek dagelijks van 17.00tot 17.30 u.

Enige en algemene kennisgeving

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, geven wij u kennis dat vrij plotseling,
na een liefdevolle verzorging in bejaardenhuis
Oranjehof te Valkenburg a/d Geul, in hetDe Wever-
ziekenhuis te Heerlen, op de leeftijd van 87 jaar is
overleden

Lowie Nols
echtgenoot van wijlen

Maria Catharina Erkenbosch
Uit aller naam:
Familie Nols
Familie Erkenbosch
Directie bejaardenhuisOranjehof

6301 WK Valkenburg a/d Geul, 16 januari 1990
Bejaardenhuis Oranjehof
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben zater-
dag 20 januarias. om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Joseph te Broekhem, waarna de begrafe-
nis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats te Ro-
them.
Overtuigd van uw medeleven zal er geen condole-
ren zijn.
De dierbare overledene is opgebaard in mortua-
rium Smeets, Spoorlaan 29, Valkenburg a/d Geul;
bezoek dagelijks van 18 tot 19 uur.

■ ■

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens
zijn leven heeft gegeven, hebben wij heden af-
scheid genomen van

Jan Josef Stevens
Hij overleed op de leeftijd van 70 jaar.

Uit aller naam:
Familie Stevens

6191 JJ Beek, 16 januari 1990
Markt 52
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 20 januariom 11.00 uur in de St. Martinus-
kerk te Beek, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium Nedermaas te Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar geen condoleren.
Heden vrijdagavond om 19.00 uur wordt de avond-
mis gehouden, mede tot intentie van de dierbare
overledene, in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek, alwaar geen bezoek.

Het is alweer een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van mijn zorgzame man, onze lieve
vader en opa

Herman Storms
De eerste jaardienst zal worden gehoudenop 21 ja-
nuari as. om 11.00 uur in de parochiekerk H. Ste-
phanus te Wijnandsrade.

Toos Storms-Smit/.
kinderen en kleinkinderen

Enige en algemene kennisgevJ^V^
In dankbare herinneringaan wat hij voor ons en j 66
len betekende, hebben wij geheel onverwacht, te
scheid moeten nemen van mijn inniggeliefde nv gj.
onze zorgzame vader, schoonvader, zoon, t"* (j ezwager, oom en neef

Henk Geven
echgenoot van rje

Maria van Ansem cv
baHij werd 50 jaar. s .

Heerlen: M.C. Geven-van Ansem . ter
Kerkrade: Trudy en Math Mullers-Geve»

Heerlen: Huub Geven UitHeerlen: Hendrik Geven WeMaastricht: Marie-José en Werner ra(
Pieters-Geven \y
Familie Geven str
Familie van Ansem Ij,

17 januari 1990 *«Kookerstraat 100, 6416 HH Heerlen b Q

Wij nemen afscheid van papa tijdens een ".^plechtigheid in de aula van het crematorium te . »v
stenrade op maandag 22 januari a.s. om 14.30 u Ve
Geen condoleances. ~ c
Papa is opgebaard in de rouwkamer van hetDe £ .
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot
scheidneman aldaar, dagelijks van 16.00-17.00^

______________________________________________________________________________-^li«
I . ~i tij

Het is alweer een jaar geleden dat wU , ve
scheid moesten nemen van onze moe^ di
schoonmoeder en oma

Mia o
Schoutens-Vromefl £

-<

" of te
Wij zullen haar gedenken in de h. mis ~ *zondag 21 januari om 10.00 uur in deK *rochiekerk van de H. Clemens te Mer" &
beek.

d
Kinderen en kleinkinderen .
Dankbetuiging

Bij het overlijden van onze lieve broer, zvva»
oom en neef

Piet Lenzen
mochten wij vele blijken van deelneming ont^'((gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betü%(
daarvoor aan alle betrokkenen onze harte1"
dank. {■

Ria Martens
en familie Lenzen

Kerkrade, januari 1990 . .
j^i -De plechtige zeswekendienst zal worden geho^ r |i s

op 21 januarias. om 10.00 uur in de parochie"
van het H. Hart van Jezus te Haanrade. J r

I iM]
Voor uw belangstellingen medeleven betoon"
het overlijden en de begrafenis van moeder, oma
overgrootmoeder

Josephina
Jansen-Cox

betuigen wij u onze oprechte dank.

Kinderen kleinkinderen
en achterkleinkind

De plechtige zeswekendienst zal worden gehoi* ;
in de parochiekerk van de H. Clemens te Mer
beek op zondag 21 januari 199Ó om 10.00 uur. j

4
Voor de enorme belangstelling, de vele ''■
ven, bloemen en condoleances bij de en
tic van mijn lieve man, onze goede va»
grootvader en overgrootvader

Frans van Voorden
~^5 1

betuigen wij onze oprechte dank. Het
voor ons een grote steun bij dit verlies.

Mevr. K. van Voorden-Wass»»1*
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, januari 1990 J
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Toename anonieme
Aidstest Limburg

door hans toonen sinds vijfjaar sociaal verpleegkun-
dige bij de GMD.
Ook bij de Gezondheidsdienst in
Maastricht wordt vaker anoniem
over Aids geïnformeerd. Vorig jaar
turfde men 250 telefoongesprekken
die uitsluitend over deze gevreesde
ziekte gingen. Een jaar eerder no-
teerde men 175 gesprekken tegen
125 in 1987.

Daarnaast verzochten er 75 om een
anonieme Aidstest, die bij vijftig
werd uitgevoerd. „Ook bij ons werd
de angst bij het merendeel niet be-
vestigd," aldus sociaal verpleegkun-
dige Susse Vaas.
Bij de GMD in Geleen worden tele-
foontjes over Aids noch over ge-
slachtsziektes precies bijgehouden.
Concrete cijfers ontbreken dan ook.
Wel onderstreept men daar de erva-
ringen van Heerlen en Maastricht
over de verrassende toename van
anonieme vragen over risico's van
deze dodelijke ziekte.
De even anonieme als angstige vra-

genstellers lopen in leeftijd uiteen
van 20 tot en 60 jaar. En zijn allen
heteroseksueel. Deze leeftijden zijn
gebaseerd op het feit dat de GMD
bij de bloedtest wel informeert naar
geboortejaar en initialen. „Verder
gaat onze informatie over persona-
lia niet," verzekert Hans Franssen.
Volgens hem komen velen op het
ROA-spreekuur na een onbezonnen
vrijage, waarbij ineens niet meer ge-
dacht is aan het in achtnemen van
voorzorgsmaatregelen zoals het ge-
bruik van een condoom. „Vaak is
men op (zaken)reis geweest in bin-
nen of buitenland. Onder invloed
van drank volgde er dan een 'vlug-
gertje' met een onbekende. Een-
maal thuis komt de angst voor Aids
opzetten. Uit schaamte voor deze
slipper gaat men dan niet naar de
eigen huisarts, maar klopt men bij
ons aan."
Opvallend vindt hij ook, dat steeds
meer personen die een nieuwe rela-
tie aangaan uit voorzorg een Aids-
test wensen.

" Stefan Bartos is de laatste dagen flink verzwakt. Zijn hon-
gerstaking is vandaag denegende dag ingegaan.

Foto: PETER ROOZEN

Roemeen dreigt ook te stoppen met drinken

Hongerstaker Bartos
ziek en depressief
Van onze verslaggever.

SUSTEREN - De in Susteren wo-
nende hongerstakende Roemeen,.
Stefan Bartos (33), begint behoorlijk
ziek en depressief te worden. Zijn
'wanhoopsaktie' beleefde gisteren
de achtste dag. Bartos dreigt aan-
staande maandag ook met drinken
te stoppen als hij op dat moment
nog geen enkele reactie op de 15
maanden geleden ingediende asiel-
aanvraag heeft.

Na een gesprek gisterochtend met
burgemeester Hans van Mierlo van
Susteren is zijn laatste greintje hoop
op een snelle afhandeling van zijn
zaak door het ministie van justitie
namelijk verdwenen.
„We staan als gemeente machteloos.
Het ministerie beslist absoluut zelf
in dit soort aangelegenheden. Maar
de ambtenaren op het departement
raken niet meer onder de indruk
van een hongerstaking en laten zich
niet beïnvloeden of haasten door

deze aktie. Ik heb geprobeerd om
Stefan Bartos dat aan het verstand
te brengen en aan het eten te krij-
gen. Maar hij zegt zelfs te gaan stop-
pen met drinken," vertelde burge-
meester Van Mierlo na afloop van
het gesprek.

Handtekeningen
Bartos zelf bleek gisteren ten einde
raad. Ziek en depressief kondigde
hij aan tot het bittere eind door te
vechten voor zijn zaak. „Ik begrijp
het eigenlijk niet. In de krantvan 11
januari staat dat het gemiddeld zes
weken duurt om te beslissen over
een verblijfsvergunning. Ik spreek
Nederlands en kon voor de derde
keer deze week werk krijgen en' in
mijn levensonderhoud voorzien."
Een in Heerlen wonende kennis van
Stefan Bartos is deze week een
handtekeningenaktie gestart om de
Roemeen te steunen. Er zijn inmid-
dels 120 adhesie-betuigingen verza-
melt.

wipr?N/?EERLEN/MAASTRICHT - Steeds meer Zuidlim-
Dat is H lntormeren anoniem of zij Aids hebben opgelopen.
en Maa e+eiT.aring van medische gezondheidscentra in Heerlen
dat „IT Vooral in de Oostelijke Mijnstreek is het aantal
süeel n SnfSt VO°r Aids op het z°êeheten SOA-spreekuur (sek-
beld M^draaëbare aandoeningen) verschijnt, bijna verdub-

' W ovlv ♦ Uljeraard eveneens anonieme bloedtest blijkt bij
' Schaamt dat deze anSst niet terecht is. Overigens is
( Willen br voornaamste reden van de voorkeur anoniem te

Op het SOA-spreekuur van de Ge-
meenschappelijke Gezondheids-
dienst (GMD) in Heerlen versche-
nen vorig jaar 85 personen met hun
onrust uitsluitend gericht op Aids.
In 1988 waren dat er 'slechts' 45.
Van de 85 verzochten er zeventig
om een bloedtest. Na uitleg van de
sociaal verpleegkundige bleven er
uiteindelijk 35 over voor deze test.
„Van hen kon 99% opgelucht naar
huis," verzucht Hans Franssen,

Hoekje voor
rokers in

ziekenhuishal
Van onze verslaggever

SITTARD - Het ziekenhuis in Sit-
tard gaat het rookverbod in de hal
bij de hoofdingang gedeeltelijk op-
heffen. De directie heeft daartoe be-
sloten," omdat van de ontmoetings-
ruimte beduidend minder gebruik
werd gemaakt. De hal was vóór het
van kracht worden van het rookver-
bod, begin dit jaar in openbare ge-
bouwen, altijd een drukbezochte
plaats voor patiënten en bezoekers.
Dat bezoek nam na 1 januari zien-
derogenaf..
Dit besluit betekent voorlopig een
opluchting voor de uitbater van de
coffeeshop, die de omzet van zijn
zaak in de hal na 1 januari met een
sprong zal teruglopen. Maar woord-
voerster L. Claasse van het Maas-
land-ziekenhuis benadrukte giste-
ren dat de maatregel genomen is
omdat de hal de functie als ontmoe-
tingsplaats dreigde te verliezen.

In die hal zal nu een afzonderlijke
hoek voor rokers worden gereser^
veerd. Op de wettelijke bepalingen
zijn, aldus Claasse, dergelijke uit-
zonderingen mogelijk als de niet-ro-
kers geen overlast wordt bezorgd.

In de 'rokershoek', ongeveer een-
derde deelvan de ziekenhuishal, zal
de reeds bestaande afzuiging van
lucht worden versterkt. „De prak-
tijk zal moeten uitwijzen ofdie tech-
nische ingreep voldoende is," aldus
de zegsvrouwe.

De firma Erkens, die de coffieshop
exploiteert, is inmiddels op de
hoogte gebracht van de gedeeltelij-
ke opheffing van het rookverbod.

Vorige week ontstond onder het
personeel enige onrust, toen bleek
dat het rookverbod zijn uitwerking
op de omzet van de coffeshop niet
had gemist. Gevreesd werdvoor het
werk van vijftien medewerkers, als
de teruggang in het bezoek en daar-
mee ook de clientèle van blijvende
aard zou zijn.

Kleine bedrijven
vaker opgeslokt

door grotere
Vervolg van pagina 1

Ook acties in Heerlen en Kerkrade

Bonden opnieuw bij
Volvo aan de poort

HEERLEN - Niet alleen de
ontwikkelingen op investe-
ringsgebied baren de KvK-
voorzitter grote zorgen. Hij
signaleert ook het verschijnsel
dat steeds meer kleine bedrij-
ven, met name in de detailhan-
del, hun zelfstandigheid prijs-
geven en opgaan in grotere
verbanden.

Schiffelers: „Zwakkere bedrijven
lijken altijd wel een argument klaar
te hebben om verbeteringen na te
laten. Als het slecht gaatmet de om-
zet is er geen geld om te investeren,
als het beter gaat, is er geen tijd
voor. De lachende derde is dan het

Meerinformatie
sluitingsplan

V&D gevraagd
Van onze redactie economie

\ ?NVSEN ~De Dienstenbond
koorri

gaat vooralsnog niet ak-
V&n met de plannen van

'■ gen n ,°m vi Jf kleine vestigin-
Jle mï ner dan 3-200 vierkan-

< ÖnsK waaronder de vesti-
de °;n örunssum en Kerkra-
b 0nrtP .^rmijn te sluiten. De
het ni

een aantal Punten uit
Werk? eerst nader uitSe-
de i *len- Daarna zal ze met

6'16^11
vatuat he_ ft ,saintv!ett

J
vo °rzitter Gerard Tous-

'eren Z1 deDienstenbond FNV gis-
Klein "^gedeeld. Uit de Notitie
u'Uekt V\stlgingen, die deze week

* .renh' ek dat V&D behalve de
fade c_lUtZen ln Brunssum en Kerk-
Wbp komende jaren ook de ves-
straat . Amsterdam-Bilderdijk-
IjmuiH erdam Nieuw West en
Werd "j^n wil sluiten. De notitie
konden weken geleden aan de

1raa d v__ *en groepsondernemings-
i . verstuurd.

Veel°^,°P\g hebben we ontzettendToussa .^te met die Plannen", aldus: «tUuMp"1: Volgens de FNV-be-
'. sluitir»g in tegenspraak

organi-=rak,en die in 1988 over dere-niSatle bij V&D zijn gemaakt.
In hettiePlan 00rsPr°nkelijke reorganisa-
tijds h' Waaraan de vakbonden des-
Ven vvr^l°edkeuring hebben gege-

Bpn ,met gesproken over ge-
-6 n siuiting van warenhuizen.

Gevolgen
len in.f We met de nieuwe plan-
tetl wat h" 11?611 wiHen we eerst we-
gevveest financiële gevolgen zijn
toe" alHarïnde reorganistie tot nu
de Dil°u,s Toussaint. Voorts heeftWsJenb°nd FNV problemenS.Wn/on* dul^et de sluitings-

U arbeidsplaatsen zijn ge-
ï
de bed^i- .YAlle werknemers van
ï^lswaar i^ vestlgingen wordendergebra k? ers binnen V&D on-
VmkV ,maar voor het totale
Va* Werw ,tekent dat toch verlies.^^gelegenheid."

'Lokalen'
willen

samensraan
*'ch beJf-ii ~ Vier organisaties diehouden met lokale en/of
"> het N„ gohtiekkomen zaterdag

zich t u abantse CviJk bi->eenSa^enw«,t aden over eventuele
6e^eentr ,g üJdens de komendeaadsverkiezingen op 21

Kg^PWrT./16 PartiJ Nieuw Lim-I.Hi (FNpV .7-' de Fries Nationale Par-
K. ,ek bem'n - Zlch actiefmet de poli-Sïet_Vrabantse °naf-ipereniginL P*?er«ie (BOF) en de
| r̂Oe DoH"g Plaatselijke Politiekeneringen (VPPG).

Air Canada
gaat wellicht

Beek aandoen
MAASTRICHT- Air Canada onder-
handelt met de directie van Maas-
tricht Airport om met een DCB-
-vrachtvliegtuig op Beek te gaar;
vliegen. De luchthaven heeft de Ca-
nadese maatschappij al een offerte
aangeboden voor chartervluchten.
De beslissing kan nog deze maand
vallen.

Volgens een woordvoerder van de
luchthavendirectie bevinden de on-
derhandelingen zich nog in een te
pril stadium om te kunnen zeggen
dat Air Canada toehapt. „Gesprek-
ken in dit stadium bieden nog geen
enkele garantie dat een bedrijf ook
werkelijk komt."
Stationmanager Han Peeters vari
Maastricht Handling Services be-
vestigt dater met Air Canada wordt
gesproken, nadat eerder directeur
Jense contacten met Air Canada
ontkende. Manager Dickmann van
het Europese hoofdkantoor van Air
Canada in Frankfurt zegt zelfs niets
te weten van de plannen.
Ook Royal Jordanian Airlines zou
interesse hebben in een vermeerde-
ring van het aantal diensten vanuit
Maastricht. Eind vorig jaarverplaat-
ste Royal Jordanian zijn vracht-
vluchten van Schiphol naar Maas-
tricht. Als het aantal vluchten wordt
uitgebreid kan 'Beek' een knoop-
punt worden voor de truckdiensten
van Royal Jordanian.

Of het nu aan de acties van gister-
ochtend vroeg lag, maar gister-
avond laat werd er onverwachts
toch een akkoord bereikt.

Van onze redactie economie

HEERLEN - De Industriebonden
van FNV en CNV en de Belgische
bond ABVV trokken gisterochtend
opnieuw bij Volvo in Bom aan de
bel. Vorige week waren de geza-
menlijke vakbonden op dezelfde
plek aanwezigom te protesteren te-
gen het gebrekkige sociale beleid in
de autofabriek, gisteren hielden de

bonden een poortactie in het kader
van de CAO-onderhandelingen, om-
dat de fabrieksdirectie weigerde de
districtsbestuurders in de kantine
toe te laten.
Vertegenwoordigers van de Indus-
triebond hadden in de kantine de
werknemers willen voorlichten
over het moeizame verloop van de
onderhandelingen in de metaal-
CAO.

grote bedrijf, dat misschien ook te
weinig geld en tijd heeft, maar wel
de juiste prioriteiten stelt."

Later op de dag gisteren heeft de In-
dustriebond FNV ook bij twee an-
dere bedrijven in Limburg kantine-
acties gehouden. Bij Gartner in
Heerlen (200 werknemers) vonden
de bonden een gewillig gehoor van
100 mensen en bij Stork in Kerkra-
de vond de kantine-actie plaats on-
danks een verbod van de directie.

Toch waren er 50 van de 75 werkne-
mers aanwezig. De directie slaagde
er niet in debijeenkomst te beëindi-
gen. Toen daartoe pogingen werden
ondernomen, zetten personeelsle-
den zon grote keel op, dat de direc-
tie het plan maar snel liet varen.
Eergisteren werden bij zowel Cox
Geelen in Eijsden als bij De Globe
in Belfeld ongeveer 80 werknemers
toegesproken. Het gehoor is dit jaar
veel aandachtiger dan enkele jaren
geleden, viel districtshoofd Nico
Prigge daarbij op: „Een prima
sfeer!"

Pogingen van de Kamer van Koop-
handel om bedrijven te helpen, heb-
ben slechts betrekkelijk succes.
Slechts 10 procent van de bedrijven
in de Mijnstreek bezoekt deKvK in
Heerlen regelmatig, nog eens 10
procent komt incidenteel, maar de
resterende 80 procent laatzich nooit
zien.

Schiffelers erkende dat dat kan ko-
men door het verwarrend grote aan-
bod aan instellingen dat de onder-
nemers van advies wil dienen. Daar-
om moet gestreefd worden naar een
doorzichtige voorlichtings- en ad-
vies- infrastructuur, met alle instan-
ties onder één dak, benadrukte hij.

Franciscanen weigeren
betaling smartegeld

van onze verslaggever

vanE? O
LEN ~ °e nabestaanden

vorig °P vriJdag 1 september
Schr_f>daar vermoorde Louisschade eisen 2-500 gulden
ter' V^e£g°cding van 'kamppa-
Pater t Deelen (ofm). De kamp-
heeft' ;eY.ens Pastoor van Nuth,«abe^t,'cn .namelijk volgens de
uitHel«a!nden onnodig grievend
«ian wn Ver de vermoorde
van n=_t tt Franciscaner-orde
sloten heryan Deelen echter be-
e»s a,7ft_uet te gaan op diestaanriL advocaat van de nabe-
rechtw£_- °Ver gaan tot een
«>a de nftk ' .° heeft mr Hidde-« «e pater laten weten.

8 VOOr de eis tot scha-
SPoo I^3 Was

u
een Pagina-

Dagbia?tlkel ln het Limburgs
iaa ii?r n 9 september vorigm een beeld werd ge-

enkfle gepleegderaaanslagen. In het verhaal

ker weten. Dat heeft hij mij
meerdere malen laten merken.
Hij leefde in angst gestraft te
worden voor fouten, waarvoor ze
je in dat drugsmilieu altijd weten
te vinden", aldus de geciteerde
pater in het krantenartikel.

Belangrijk argument niet in te
gaan op de eis, is het feit dat pas-
toor Van Deelen reeds in deze
krant via een ingezonden brief
zijn uitlatingen over Louis
Schneider heeft betreurd. Het
publiceren van deze briefwas ge-
heel volgens afspraak met de na-
bestaanden.

Mr Adelmeijer, advocaat van de
pater Franciscaner Van Deelen,
wenst namens zijn cliënt geen
commentaar te geven zo lang de
zaak niet voor de kantonrechter
is geweest. En volgens Hidde-
ma's kantoorgenoot mr Vonken
kan dat nog lang duren.

Geen commentaar

nabestaanden: „Ze worden zelfs
nagewezen als zouden ze betrok-
ken zijn bij drugscriminaliteit."
Volgens de raadsman lijden de
nabestaanden ook materiële
schade als gevolg van de uitlatin-
gen.

Advocaat Hiddema vindt de be-
schuldigingen uitermate ingrij-
pend voor de nabestaanden en
spreekt als gevolg daarvan van
gemiste levensvreugde voor de

wraakte artikel onder meer ge-
zegd: „...'Lowieke's' nieuwe vij-
anden moetje veel eerder zoeken
in de wereld van de drugs..." En:Zon pak geld voelt heel lek-
ker aan bij mensen die van jong-
saf hebben moeten schooien. En
die nu ineens ontdekken dat je
de burgermaatschappij meer
kunt plukken met handel in
drugs dan met steuntrekken.
Louis begon zich ernaar te gedra-
gen... Louis wilde er ook uit. Ze-Pater Van Deelen heeft in het ge

doet pater Van Deelen enkele
uitspraken over Louis Schneider
diehij goed heeft gekend. De vijf
eisende nabestaanden zijn de va-
der van Louis Schneider, zijn
drie zussen en een broer. Zij vin-
den dat wijlen Louis Schneider
door de uitlatingen van dekamp-
pater getypeerd wordt als een
drugscrimineel, terwijl hij nooit
voor drugsmisdrijven is veroor-
deeld of vervolgd.
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9KvK-voorzitter Schiffelers
De Mijnstreek beleefde in 1989 in
economisch opzicht overigens een
uitstekend jaar. Er vestigde zich een
recordaantal van 600 nieuwe bedrij-
ven. Van de ongeveer 60 hectare uit-
gegeven bedrijventerrein in Zuid-
Limburg blijkt zelfs ruim 50 hectare
uitgegeven te zijn in de Mijnstreek.

Die ontwikkeling leidt tot de nood-
zaak zo snel mogelijk te werken aan
een uitbreiding van het areaal be-
drijventerreinen. De KvK denkt
daarbij aan de aanleg van een Eure-
gionaal, grensoverschrijdend be-
drijventerrein op de grens bij Bo-
choltz en aan de uitbreiding van het
bedrijventerrein Holturn-Noord bij
Bom.
De investeringen, de export en de
werkgelegenheid in de Mijnstreek
namen meer toe dan in de rest van
Limburg en overtroffen sterk de
landelijke groei. Tegenover een lan-
delijke stijging van de investerin-
gen van met drie procent, kende de
Mijnstreek een stijging met zeven-
tien procent. De export nam toe met
zestien procent tegenover landelijk
tien procent en de werkgelegenheid
met vier procent. Landelijk was dit
drie procent. Leed in 1988 nog één
op de zeven bedrijven verlies, in het
afgelopen jaarwas dit één op de tien
en in 1990 naar verwachting nog één
op de veertien.

Spoorlijn
De voorzitter van de Kamer van
Koophandel toonde zich verheugd
over de verbetering van de infra-
structuur door de spoedige aanleg
van een treinverbinding Heerlen-
Aken en de aanleg van een contai-
nerterminal voor de binnenscheep-
vaart in Bom.
De treinverbinding met Aken is vol-
gens Schiffelers vooral van belang
wanneer die stad wordt opgenomen
in het net van de supersnelle trein,
Brussel-Luik-Aken-Keulen.

" Kaderleden van de Industriebond deelden gisterochtend in alle vroegte pamfletten uit aan
Volvo-werknemers. De directie had de bonden verboden dewerknemers in dekantine toe te spre-
ken. Foto:PETER ROOZEN
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Voor uitlatingen over vermoorde L.Schneider

provincie

Schaamte voornaamste reden voor bezoek GMD-centra Limburg Protest tegen
draagtassen

van Provincie

_ Limburgs dagblad M

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De Stichting
Milieunetwerk Heerlen heeft ge-
meend het provinciebestuur op
de vingers te moeten tikken van-
wege in omloop zijnde plastic
draagtassen met als opschrift 'De
provincie maakt werk van Lim-
burg. In de vouw van deze tas-
sen staat vermeld: „Deze draag-
tas is gefabriceerd van chloor- en
zwavelvrij polyethyleen en als
zodanig niet milieu-verontreini-
gend. De verbranding is pro-
bleemloos en zonder gevaar".

Naar aanleiding van die laatste,
gerustellend bedoelde, verzeke-
ring houdt Milieunetwerk Heer-
len de provincie voor dat dit op
zich waar mag zijn, maar dat in
Limburg het huisvuil niet wordt
verbrand. Het Provinciaal Afval-
stoffenplan 2 geeft aan dat ver-
branding van afval in deze pro-
vincie pas rond het jaar 2000 kan
worden gerealiseerd. Naar het
oordeel van de Heerlense milieu-
verdedigers zal gouvernemen-
teel polyethyleen dus nog vele ja-
ren en in grote hoeveelheden in
de Limburgse bodem terecht ko-
men. Het meest grieft hen de
suggestie dat het gebruik van dit
soort tassen is aan te bevelen. De
Provincie zou juist meer aan-
dacht moetenvragen voor beper-
king van dit soort verpakkings-
materiaal, vindt Milieunetwerk
Heerlen.



Zonnebanken Zonnehemels

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

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

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

Te k. a. ZONNEHEMEL 10-
-lamps, prijs ’600,-. tel. 045
-215950, na 18.00 uur.

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio/tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.

~ Te k. prof. ZONNECOMBI-
NATIE met gezichtsbruiner,
na 18.00 u. Tel. 045-452742

Huish. artikelen
Voor een KOELKAST, diep-
vries, wasautomaat of kook-
plateau, t.v./video- en ste-
reo-app. Verkoop, inruil, in-
koop. Het juiste adres
"Vriesko" Sittarderweg 136,
Hrl. Tel. 045-728130.
Te koop DIEPVRIEZER-
LADEN, ’200,-. Doorvaart-
str. 17, Brunssum. "AEG WASCOMBI. ’ 275,- 6
mnd. gar.; Philips boyenla-
der, hoge toeren ’ 225,- 6
mnd. gar.; KTV Philips 12
kan. afst.bed. ’350,- met
gar. Tel. 045-271036.

Kachels/Verwarming

Te k. combi CV-KETEL
nieuw in doos ’ 1.000,- en
vloerverwarming 2 groep
unit en 200 mtr. slang
’690,-. 010-4770366.
Jubileum ’lOO,- KADO op
alle gas- kolen- houtkachels
De Kachelsmid de beste en
goedkoopste, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.
Te koop droog open-haard
HOUT, ’ 50,- per m3, gratis
thuisbezorgd. Tel. 045-
-221043/410801.
Te koop grote cokes- kolen
CV-KETEL met boiler, 3 jr.'
gebr. / 1.100,-. 045-318154

Muziek

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

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
PIANO te koop. Tel. 045-
-417190, na 13.00 uur.
R & B-band Nosmo-King
zoekt ZANGER. Voor meer
info. 04490-77235.

Elka BUHNEORGEL te k.
m. ritme tel. 045-321099.

Braderieën/Markten
Zaterdag 20 januari

11.00-17.00 uur
; vlooienmarkt

te Kerkrade in het Hubertus-
huis. Inl. 045-324112.

JÊÊé%£*3 Provinrip
Viftó ■ «W»IIH»IC Bureau Bibliotheek
ff&rü I ■ L Postbus 5700LimDlirCJ 6202MA Maastricht?^ tel. 043-897386

imdwMing Overeenkomstig het besluit Jaarrekening Zie-
m 16/3-90 kenhuisvoorzieningen 1984 ligt ter Provin-

ciale Griffie,Bibliotheek, ter inzage:- jaarrekening 1988 metde daarbij beho-
rende accountantsverklaring van de Stichting
Rode Kruis Bloedbankvoor Noord-Limburg
te Venlo;- jaarrekening 1988 metde daarbij beho-
rende accountantsverklaring van de Stichting
H. Gregorius deGrote te Brunssum.

Kunst en Antiek

Grote antiekbeurs Limbricht
Gemeenschapshuis. Veel verschillende meubelstijlen,

kleingoed en Coriosa, sieraden-poppen-beelden-porse-
lein-glas enz. enz. Zaterdag 20 jan. 13.00 - 17.00 uur.

Zondag 21 januari 11.00 - 17.00 uur.
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
Te koop antiek BANKJE
Queen Arm-stijl. Tel. 045-
-752283.
Te koop kompleet antieke
INBOEDEL. Tel. 04410-
-19857.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerlen. 045-714666.
Te koop gevr. Fleischmann,
Marklin of Trix-express,
Sch. HO, tel. 04746-2635.
Te k. gevraagd PEUGEOT
504 en 505 v.a. '76; Toyota
Corolla en Carina 4-drs. en
alle merken bedrijsauto's.
Tel. 04755-2114.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
Gebr. STOEPTEGELS, grijs
plm. 100 m2. Moeten be-
zorgd worden, 045-215969
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911'

Diversen
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
LD., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Aardappelen KLEIBINTJES
1e kwal. v.a. 45 et. p.kg.
Uien 5 kg ’ 3.50, wortels 5
kg ’3.00.; Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
De massage van VERO-
NIQUE blijft Uniek. Tel. 045-
-228481
Exclusieve KAMERS te huur
per uur met video en douche
045-229680.
Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-
seuses. Tel. 045-353489.
Te k. 2 schilderijen en eiken
t.v.-kast en eiken opklap-
bed; paardehaam. Tel.
04406-41916.

Uitgaan
As. zaterd. speelt voor u het
stemmingsorkest Coby en
the Sunshines in café/bar/
dancing CHEERS, Heerler-
heide. Aanvang 20.30 uur.

Carnaval
Te huur gevraagd voor car-
naval; HONDENPAKKEN,
tel. 045-752568.
I——.

tSibilla Heinrichs, 67 jaar, echtgenote van Henri-
cus Muyzers, Wilhelminalaan 14, 6061 AZ Pos-

terholt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 20 januari as. om 10.30 uur in
de parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

Akkoord over OR
Omroep Limburg

Van onz!e rtv-redactie

MAASTRICHT - Het personeel
van Omroep Limburg is gister-
avond akkoord gegaan met een
concept voor een ondernemings-
raad. Dit orgaan, gebaseerd op
wettelijke inspraak, is nu ook
voor de medewerkers bij de Om-
roep in Limburg een feit. De on-
dernemingsraad bij Omroep Lim-
burg komt in plaats van de tot nu
bestaande personeelscommissie
die dateert uit de periode dat men
ressorteerde onder de NOS. Om-
roep Limburg is sedert 1988 een
zelfstandige stichting. Een meer-
derheid van het personeel van
Omroep Limburg liet tijdens de
gisteravond in het omroepge-
bouw in Maastricht gehouden
vergadering overigens nog eens
nadrukkelijk weten dat men. in-
stemt met het beleid van de huidi-
ge directeur-hoofdredacteur Jan
Tieland.

Eerste groep
'Maastrichtse'
accountants

HEERLEN - Aan de Rijksuniversi-
teit in Limburg studeren vandaag
deeerste studenten van de postdoc-
torale opleiding Accountancy af.
De faculteit der Economische We-
tenschappen startte in augustus
1988 met deze opleiding, die voor
een deel in de eerste en voor een
deel in de tweede studiefase ge-
schiedt. De opleiding in Maastricht
wordt gekenmerkt door een korte
studieduur (een tot twee jaar korter
dan elders) en een internationale
oriëntatie.
Het NIvRA (Nederlands Instituut
voor Registeraccountants), dat over
een eigen opleiding beschikt, maakt
ook gebruik van de opleidingaan de
RL.

Vereniging wil aanwijzingsprocedure en meetsysteem afdwing

vandaag twee gedingen
over vliegveld Beek

Van onze verslaggever

GELEEN - Voor de president van
de rechtbank in Den Haag dienen
vandaag twee kort gedingen over
vliegveld Beek. Beide gedingenzijn
tegen de Staat aangespannen door
de Vereniging Geen Uitbreiding
Vliegveld Beek.

De eerste zaak betreft een uitbrei-
ding van het luchthaventerrein met
twee percelen ten behoeve van de
aanleg van het Noord-oostplatform
in 1984. Volgens de vereniging la-
gen de bewuste percelen buiten het
hek van de luchthaven en had der-
halve voor deze uitbreiding een
nieuwe aanwijzingsprocedure voor
het vliegveld gestart moeten wor-
den. Dit houdt onder meer in dat de
luchthaven gezoneerd moet wor-
den. De vereniging is erop gebrand
dat dit gebeurt omdat dan de thans
geldende, soepel overgangsbepalin-
gen voor het vliegveld komen te
vervallen. Volgens de vereniging
schuift de Staat de aanwijzing al ja-
ren moedwillig voor zich uit om
deze soepele bepalingen ook voor
de nog aan te leggen Oost-westbaan
te kunnen gebruiken.

Het tweede kort geding betreft de
eis van de vereniging dat op vlieg-
veld Beek een waterdicht geluid-
meetsysteem wordt aangelegd.
Hierover zijn al enkele gerechtelijke
procedures gevoerd die uitmond-
den bij het gerechtshof. Dat ver-
wees de eis uiteindelijk terug naar
de president van de rechtbank om-
dat onduidelijk was welk systeem
nu het geschiktst was.
De vereniging liet vervolgens TNO-
Delft met bij derden geleend geld
onderzoeken welk systeem het best

op 'Beek' geplaatst kon worden. In
tussen besloot de minister het zoge
noemde Fanamos-meetsysteem ir
1990 te installeren.Dit registreert d\
exacte route die vliegtuigen volger
bij starts en landingen.
De vereniging eist vandaag dat di
Fanamos-systeem wordt aangevulc
met een apart net van twaalf meet
punten waarmee de geluidsniveaus
van toestellen bij opstijgen en lan

- den kunnen worden vastgelegd-J
>- kunnen overtreders van de ée\i
i normen op vliegveld Beek *e worden opgespoord, stellenTNU
ï de vereniging.

Een aanvullende eis in dit ged;1*.
t dat de Staat haar de 40 mille die]I TNO-onderzoek gekost heeft.- taalt. Zij kan de particulieren
3 haar het geld hebben voorgeq- ten dan weer terugbetalen.

Om kleine criminaliteit in Sittard tegen te gen

Plan voor bewakin
op parkeerplaatsen

Van onze verslaggever

SITTARD - Het gemeentebestuur
van Sittard is bereid om een parti-
culiere bewakingsdienst in te hu-
ren, om de kleine criminaliteitop de
parkeerplaatsen tegen te gaan. De
politie is niet bij machte om op te
treden tegen de reeks van vernielin-
gen, autodiefstallen en andere delic-
ten op parkeerplaatsen.

„De nuchterheid gebiedt te zeggen
dat er niet meer tegen in te gaan is.
Dat betekent dat aparte middelen
nodig zijn, zoals een bewakings-
dienst", verklaarde burgemeester
J. Tonnaer van Sittard. Volgens
hem heeft de politie de mankracht
niet om de parkeerplaatsen vol-
doende in de gaten te houden. .

is jammer dat de maatschapPell
ontwikkelingen zó zijn. Ik zeg
met grote tegenzin en spijt, "!
zoiets gaateen hoop geld kosten
bedragen zijn maar voor een
beperkt deeltvia hogere tarieve"
rug te vragen."
De kleine criminaliteit op voor^slecht belichte parkeerplaaj
kwam gisteravond tijdens de r**
vergadering aan de orde, toen ",
gesuggereerd om het benede" (
van parkeergarage De Wieër >n
binnenstad 's nachts afsluitba3

maken ten behoeve van auto s (
bewoners. Op advies van de P° :
van Sittard zal daartoe echter
worden besloten, omdat een df j
lijke maatregel allesbehalve leid
een vermindering van het risic°
de bewoners, zo is onder ande"
Heerlen gebleken.

Zijn uwoude deuren of keuken niet meer naaruw zin? Dan heeft u twee mogelijk-
heden: uitbreken - nieuwe kopen; of door PORTAS laten renoveren. Ons alter-
natief heet: kwaliteit en uiterlijk als "nieuw" - bovendien ook nog voordelig,
snel en zonder rommel. Passend bij uw interieur, van rustiek tot modern.

Bel op ofbezoek ons! Van Wel BV, Hoekerweg 4, Bunde, tel. 043-647833 jj

Tonnaer maakte een vergelijking
met de wijze waarop met name de
grootwinkelbedrijven het probleem
van de groeiende winkeldiefstallen
het hoofd hebben geboden. Tegelij-
kertijd zei hij het jammerte vinden
als de gemeente Sittard zich ge-
dwongen voelt om daadwerkelijk
tot het aantrekken van een eigen be-
veiligingsdienst over te gaan: „Het

Managers-
wedstrijd

MAASTRICHT- Met instemming
van de Europese commissie
wordt er een Europese manage-
mentscompetitie gehouden onder
de naam Eurochallenge. De wed-
strijd biedt bedrijven en overhe-
den een zeldzame gelegenheid
praktische ervaring op te doen
met strategische vraagstukken
diepassen in het Europa van 1992.
Teams die willen deelnemen krij-
gen een uitgebreide training.

Europese
steun voor

Euregio's
DEN HAAG - De Europese &
missie heeft ruim 22 miljoen f>
den beschikbaar gesteld uit
Europees Fonds voor Regiol*j
Ontwikkeling voor de zêj
grensregio's langs de Nederig
Duitse en Nederlands-Belgis
grens. ..
Het geld is bestemd voor gl.
overschrijdende samenwerk1!
De samenwerkingsprojecten
helsen onder meer informatie-,
wisseling en databanken ten
hoeve van het bedrijfsleven, c°^municatievoorzieningen, to*
me, arbeidsmarkt- en scholing
frastructuur, verkeer en verV*^
landbouw en milieu.

J
—^ . — ' .1

tl

w w j J Het enorme succes van de Citroën BK moet te
I—l/^l j^l__f^ \ 7^^^^\ 7^^l^Tr danken ziin aan z n eigenzinnige veersysteem.
j_ j\_^L VJcLaL XX Xv>X XwXC^ v CZsX. v vaK«^ want dat maakt de auto zo veili§ en c°mf°rtabei-

f^ _- Om over het gemak voor de caravanbezitter
X% x%*>% l>% XX j-i i,i/\ I | x%*_# no£ maar te zwii§en- Daarbij koppelt de BK lage

| Jij AjZjji Ifi^^Jl lii^ onderhoudskosten aan enorm veel ruimte. |X L^^>v3L\3V^X_l_.^_yJ--_i Geen wonder dat deze bijzondere auto al bijna twee

y-jiJMßßjßjßßH^^Bfift*'*^**^^"'' ' :.i n i rïmöm— ty^^^^ ;'- ■ OjP"1-

Am __r /J___ ö __B'7l W'S l/^r B /^M_______lHH_-H-_____-HH___aß^l Ë I
/JW am Ikam dlV^dC'^l.Vl^'*-!* Z—w Z. 111 I ___^^^i___ I _______________F_Ay Imm «■ ___r __________________! ,~*"'^^^

r f i_#
li"^^ -

■"■! '> neerklapbare achterbank, toerenteller, oliepeilmeter en
lfeM_________H ______ -'■ J-MM MMMIMWMMNMK!'

Hl fj||^_M _rVÏ o

R k > " '«I ■ 9*l "»Hi __f__l________rL i*B jB ö

[ > # A
' SSmmÉM Mmnmm jw__i«««wwte| "* o r

*Prijzen inclusief BTW, maar exclusieff 485,- afleveringskosten.Afgebeeld (groot) de BK 16 Valve f 51.500,-->>

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

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 58-62, MAASTRICHT AUTOBEDRIJF NIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD. .
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Van onze redactie economie

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever fel handgemeen wisten de agenten
de L.'s te overmeesteren.

Kans gering
opterugvinden

Geleense

Nieuwe middelen
b tijd nT e Stichting de komen-
raar m ' , naar buiten treden en
riddelp n gelHk nieuwe financiëlecien aanboren.

vaitmenuoop van omstandighe-
n bepr °<? nog eens samen met

r e NedTlotlnFtekort over 1990 vanSt 4 a"dse Stichting van maarS ziin ?lljoen gulden. Extra gel-
aig. J aaarom eigenlijk hard no-

Fietser
gedood
in Stein

Van onze verslaggever

MAASTRICHT- De Bouw- en
Houtbond FNV pleit bij de
provincie Limburg voor de op-
richting van een SociaalFonds
Grindbaggerbedrijf. De pro-
vincie zou volgens de bouw-
bond een heffing op gewon-
nen grind moeten instellen.
Het op te richten Sociaal
Fonds Grinbaggerbedrijf zou
dan met de opbrengst van die
heffing de sociale gevolgen
van ontslagen in de grindwin-
ning kunnen verzachten. " Ondanks de slechte berichten uit de wintersportgebieden worden ski's en andere winter-

sportartikelen goed verkocht. Foto: DRIESLINSSEN

Wintersporters
laten zich niet
uit veld slaan

grotingstekort moet hierin echter
flink geschrapt worden.

Een woordvoerder van Perry Sport
in Heerlen zei deze week heel tevre-
den te zijn over de verkoop van de
wintersportartikelen. Van verhuren
is dit jaarveel meer sprake geweest
dan de voorbije jaren. „We zitten
aanzienlijk boven de planning."

Mevrouw Van de Bergh van de ge-

lijknamige sportzaak in Roermond
zegt dat er 'ontzettend negatieve be-
richten' in omloop zijn over de ski-
mogelijkheden. Ze vindt die geheel
onterecht: „De verhuur van ski's en
schoenen gaat enorm. Anderekeren
waren drie weken voor aanvang van
de carnavalsvakantie alle ski's ver-
huurd, dit jaarmoeten we al vijfwe-
ken vantevoren concluderen dat de
voorraad 'op' is.

Mevrouw Quanjel van de gelijkna-
mige sportzaak in Geleen kan niet
anders dan de verkoop 'geweldig'
noemen. De gekochte ski's die ver-
kocht worden zijn nog nooit zo duur
geweest als dit jaar. De gemiddelde
koper besteed voor zeshonderd gul-
denaan ski's en vierhonderd gulden
aan schoenen. Mensen willen kwali-
teit. „Of er nou sneeuw ligt-of niet,
de mensen gaan gewoon. Ze hebben
de vakantie nou eenmaal gepland"

Pogingen van de Bouw- en Hout-
bond om met de werkgevers tot col-,
lectieve afspraken te komen zijn
mislukt omdat de tot voor kort be-
staande eenheid in het werkgevers-
kamp (het Grindverkoopkantoor)
ontmanteld is doordat ieder voor
zich ging handelen.Extaaandacht voor

leprozen in Nepal

Leprastichtingheeft begrotingstekort
Lepra wordt al enkele jaren wereld-
wijd bestreden met MDT (Multi-
drug therapy), een behandeling van
patiënten met verschillende medi-
cijnen die in combinatie worden
toegediend. Een preventief middel
is er nog niet, wèl is het wetenschap-
pelijk onderzoek voortdurend daar-
op gericht.

De vakbond schuift de schuld van
de nu onstane werkgelegenheids-
problemen in de schoenen van de
provincie, omdat door toedoen van
het provinciaal bestuur de besluit-
vorming ernstig zou zijn vertraagd.

HEERLEN - Sportzaken die
handelen in wintersportartike-
len tonen zich nu, vijf weken
voor de grote wintersportva-
kantie, niet ontevreden over
de verkoop van skilatten en
skischoenen. Hoewel een en-
keling de verkoop momenteel
karakteriseert als 'hopeloos',
zegt de meerderheid van de
ondervraagde Limburgse han-
delaren in dergelijke artikelen
'heel tevreden' danwei 'gewel-
dig tevreden' te zijn.De provincie kan het nog goed ma-

ken door mee te werken aan het op
te richten Sociaal Fonds.

Strafzaak eindigt
in raadszaal Beek

Politierechter veil coma's op burgemeesterszetel
Nieuwe landelijke voorzitter van de
Stichting is drs Jan deKoning, oud-
minister van Sociale Zaken. Hij
vindt lepra een medisch en sociaal
verwoestende ziekte, die met kracht
bestreden moet worden. Over de
hele wereld zijn er ongeveer 10 mil-
joen leprapatiënten waarvan er
slechts zon 4 miljoen zijn geregis-
treerd.

Training
De steun van de Stichting voor Le-
prabestrijding in Nepal concen-
treert zich in het oosten van het
land. Daar worden medische exper-
tise en financiële middelen ter be-
schikkinggesteld voor het organise-
ren van vaste en mobiele klinieken.

De Nederlandse Stichting heeft
veldprojecten onder haar hoede in
21 Afrikaanse en Aziatische landen.
Alle lopende projecten kosten dit
jaar bijna tien miljoen. Door het be-

De nadruk ligt vooral op training
van het personeel van de gezond-
heidscentra en ziekenhuizen en het
opleiden van trainers voor plaatse-
lijke gezondheidswerkers.

'Oof(ip ?,N ~ Deze maand wordt

* .den w maal in meer dan 150
!. erd n ereldlepradag georgani-
erlandZJcarhjkse actie van de Ne"
'tfijding voor Leprabe-
°°ral aa j wijdt deze keer'ePal 7andacht aan de patiënten in
Vn n Zl->n ongeveer 60.000 le-
Sectfin e_,Stlchting heeft voor de
Sniden „"»daar bi-Jna één miljoen

Wpr ii,etrokken- VoorafgaandeeldlePradag op zondag 28
'"^burc. de k°mende dagen inomt We?r 4000 collectanten opeen bijdrage te vragen.

l8°o1)o a*r,'ferd in onze provincie
'!Nr v^Ui en opgehaald. Het be-E^e k^. e Kling Limburg hooptK vS^S °0000 col-
r°or R_ rt na de inzamelingen
hordvn "!lemë en Ethiopië. Eentü dat er van de Kring vreest! m8 sDrL eens van een verzadi-
Fal zovl i

zou kunnen zijn omdat2°veel is gecollecteerd.

wordt

Uit provinciale heffingen op grind
kunnen dan aanvullingen op uitke-
ringen van ontslagen grindwerkne-
mers worden verstrekt en omscho-
lingen worden gefinancierd. De
bond doet het voorstel aan de pro-
vincie omdat een dergelijke hhef-
fing ook al voor het herinrichten
van de grindwingebieden toegepast

Zoals bekend blijft de sneeuw in de
wintersportgebieden uit. In België
zijn momenteel geen enkele winter-
sportmogelijkgeden. Datzelfde
geldt voor Andorra, Italië, Zuid-
Duitsland en Frankrijk. In Oosten-
rijk ligt een klein laagje sneeuw zo-
dat alleen nog uitgeweken kan wor-
den naar hogere hoogte. Afdalen tot
in de dalen is daar overal onmoge-
lijk (bron: teletekst). Een hopeloze
situatie dus.

BEEK - Een rechter aan het werk in
de raadszaal, vonnis wijzend vanaf
de pontificale burgemeesterszetel.
Geflankeerd door de officier van
justitie, die het echter noodgedwon-
gen moet stellen met een beduidend
soberder uitgevallen wethouders-
stoel. Dat bijzondere voorrecht was
gisteren weggelegd voor politie-
rechter mr. Hermesdorf en officier
van justitie mr. Van Opstal, tijdens
een strafzaak die 's ochtends in het
Sittarde kantongerecht was begon-
nen maar in de namiddag in het
stadhuis van Beek eindigde.

Om een betere indruk te krijgen van
de situatie ter plekke en om zich te
kunnen vergewissen van de daad-
werkelijk aangerichte schade, be-
sloot mr. Hermesdorf de zitting te
schorsen en te verplaatsen naar de
woning van het slachtoffer in Beek.
Vandaaruit toog de politierechter
vervolgens in rechte lijn naar het
Beeker stadhuis, met in zijn kielzog
onder meer de officier van justitie,
enkele politie-manschappen die als
getuige waren opgeroepen alsmede
de verdachten en hun raadsman, de
buurvrouw en een ander slachtof-
fer, wiens auto tijdens de wilde
kapaktie van de L.'s schade had op-
gelopen. Ook plaatselijk politie-chef
Boerboom vervoegde zich, als 'aan-
dachtig toeschouwer' bij het gezel-
schap.

De twee verdachten - vader en zoon
L. uit Beek - stonden gisterochtend
in Sittard terecht op beschuldiging
van vernieling en wederspannig-
heid in de tuin van de woning van
hun buurvrouw aan de Raadhuis-
straat.

BRUSSEL - Volgens de Bel-
gische staatssecretaris van
landbouw, Paul deKeersmae-
ker, wordt in de Belgische
slachthuizen slechts ongeveer
tien procentvan het vlees 'po-
sitief bevonden. De Belgi-
sche consumentenorganisatie
Test Aankoop heeft bij een
onderzoek in een op elke vijf
biefstukken hormonen ge-
vonden.

'Controle
in België
strenger'

" Een moderne 'vleeshal' in Smeermaas. De Belgische slagers zijn niet bang dat de boycot-oproep van de Consumentenbond tot het wegblijven van hun vele Nederlandse klanten zalieiden- Foto: WIDDERSHOVEN

'Meent ge dat Nederland
zo'n proper land is'

Klanten en slagers halen schouders op over hormonen
Merkwaardig is dat Test Aan-
koop deoproep van de Neder-
landse consumentenbond nu
ook 'veel te drastisch' noemt.
„In Nederland zelf zal de si-
tuatie niet veel beter zijn dan
bij ons", aldus een woord-
voerster van de Belgische or-
ganisatie.

Bij het staatssecretariaat van
landbouw in Brussel wijst
men erop dat de controle in
België'aanzienlijk strenger is
dan in de overige EG-landen.
Bij ons ligt de drempel op 1a 2
ppb (parts per billion of delen
per miljard) terwijl Nederland
een norm van 5 ppb hanteert.
We dringen er bij de EG-com-
missie al jaren op aan om de
norm in alle EG-landen even
streng te maken, aldus het
staatssecretariaat.

In de Beeker raadszaal, die door het
stadsbestuur voor één keer bereid-
willig werd afgestaan om dienst te
doen als rechtszaal, ontspon zich in
de middaguren een langgerekt pro-
ces dat zelfs korte tijd node werd
onderbroken voor een heuse koffie-
pauze. „Op kosten van de gemeen-
te," stelde Boerboom de aanwezi-
gen snel gerust. Uiteindelijk kwam
mr. Hermesdorf pas tegen de avond
tot zijn gedetailleerdevonnis.

Het tweetal had na een slepend me-
ningsverschil omstreeks april van
het vorig jaar enkele in hun ogen
hinderlijke bomen op het grondge-
bied van de buurvrouw onherstel-
baar beschadigd en 'afgetopt. Toen
een aantal agenten van de ijlings ge-
waarschuwde Beeker rijkspolitie in
de tuin poolshoogte kwam nemen
en vader en zoon vervolgens wilde
aanhouden, bleken de twee daar al-
lesbehalve van gediend. Ze pleeg-
den hardhandig verzet en pas na een Vader L. werd - onder meer - ver-

oordeeldtot het betalen van 750 gul-
den schadevergoeding aan zijn
buurvrouw en 300 gulden aan de
eigenaar van de auto.
Bovendien moet hij vóór 1 mei alle
rommel, takken en ander snoeihout
in zijn buurvrouws tuin hebben op-
geruimd en zullen gemeente, politie
én brandweer erop toezien dat - met
toestemming van de buurvrouw -
de nog overeind staande boom-
stronken deskundig worden ge-
rooid.
Zijn zoon bracht het er overigens
beter vanaf. Mr. Hermesdorf ver-
klaarde hem weliswaar schuldig,
maar zonder oplegging van straf.

STEIN - Bij een ongeval in Stem isgisteren de 50-jarige Nico Dobbel-
stein uit Elsloo om het leven geko-
men. Het slachtoffer fietste evenvoor half acht naar zijn werk over de
Heidekampweg. Toen hij die weg
wilde oversteken, werd hij aangere-
den door een Duitse personenauto.

hier is veel meer concurrentie. In
Maasmechelen zijn op een af-
stand van een kilometer zeven
beenhouwers. Wie slecht vlees
verkoopt, kan sluiten."

Om sociale gevolgen van trage procedures te verzachten

FNV wil sociaal fonds
voor grindbaggeraars

iiJOPi.OjOö,arts Mar9reet Hogeweg onderzoekt de ogen van een leprapatiënt. Van de ongeveer 10c" i-eprahjders zijn er ongeveer 250.000 blind.

De Bouw- en Houtbond FNV doet
het voorstel in een brief aan de le-
den van Provinciale statenvan Lim-
burg. De bond kwam op het idee
door de ontwikkelingenrondom het
Stevolgebied. Eind vorig jaar is be-
sloten dat er een Milieu Effect Rap-
portage (MER) moet worden ge-
maakt voor tot verdere uitbreiding
van de grindwinning mag worden
overgegaan. In afwachting van de
MER vertragen de producenten de
nog toegestane grindwinning, con-
stateert de bond. „Gevolg is dat de
eerste ontslagen al zijn aangezegd."

Van onze verslaggeefster controleerd moet worden. Maar
dan wel op een manier die niet
omstreden is, én in alle EG-lan-
den op dezelfde manier."

De fietser bezweek ter plaatse aan
de verwondingen.

De politie van Stem is op zoek naar
getuigen om de juiste toedracht van
het ongeval te kunnen vaststellen:
telefoon 04490-35555.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
2527

,
5 tussen 8 en 12 uur.

Paniek
Alhoewel de Vlaamse televisie-
zender VTM op woensdagavond
een uitgebreide reportage gewijd
heeft aan hormonen in rund-
vlees, zegt een slager in Maasme-
chelen geen negatieve reacties
gehad te hebben van zijn klan-
ten.

Gemeente Schinnen
BEKENDMAKING

De burgemeester van Schinnen
maakt, ingevolge artikel 26 van deWet
op de Ruimtelijke Ordening, bekend
dat met ingang van 20 januari 1990 ge-
durende één maand ter gemeentese-
cretarie, afdeling ROV, kamer 2.09,
voor een ieder ter inzage ligt het door
de raad van de gemeente Schinnen in
zijn vergadering van 21 december 1989
vastgestelde bestemmingsplan Brein-
der-Hegge-Nagelbeek, Schacht IV-
complex.
Gedurende bovenvermelde termijn
van één maand, kunnen degenen die
zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad gewend hebben, alsmede
een ieder die bezwaren heeft tegen de
door de raad aangebrachte wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerpplan
zoals dat ter visie gelegenheeft, schrif-
telijk bezwaren indienen bij het colle-
ge van Gedeputeerde Staten van Lim-
burg, postbus 5700, 6202 MA Maas-
tricht.
Schinnen, 18 januari 1990

De burgemeester voornoemd,
F.I.J. Loefen

MAASMECHELEN/SMEER-
MAAS - Voor een grote slagerij
in het Belgische Smeermaas
staan wagens met een Neder-
lands kenteken geparkeerd. Bin-
nen gaan naast hamburgers en
karbonaden ook de bieflappen
en runderpoulet vlot over de
toonbank. De klanten lijken zich
weinig aan te trekken van de op-
schudding die is ontstaan over
het Belgisch rundvlees. De sla-
gers zelf, de beenhouwers, zijn
verontwaardigd over de oproep
van consumentenbond om het
Belgisch rundvlees te boycotten.

Van onze verslaggever

'3n de 81 " kans datnet lichaam>. di^ ;Jarige Elly Br»nk uit Ge-Sevinp ds 28 december in deyan het Spaanse Beni-
unden io vermist, nog wordt ge-
fn Woorn Ulterst klein- Dit heeft
PVÜ inordvoerder van de Guardia

aa8d meegêdS giStCren deSge"

Pc "'^Brinuen nemen aan dat mc-l!_ar Uitstan 1S ver°ngelukt tijdens
6 om-_«,7i Je ln net noodweer dat

«^Sjaar . g Van Benidorm eindfranse riitISterde- Formeel zet deI n maar SP
u

tic het onderzoek
'rete r ZlJ,neeft weinig hoop tot
*!*ben 'esultaten te komen. „We
!__ar nietl ehjk al,es afgezochtKhteruitlii gevonden- We blijven
f*1 de G,?iJ^en^ ald"s de zegsman

Civil gisteren.

fcariisa°t^d|rr^ citer van de hulp-
K?tterdan-. ÖUS- International in
fc^ 1 de pl,noemt de vermissing
!?"" Ook Pi

ense "een intriest ge-
Hlol^ hot fUer neemt aan dat de
K* het sllla

t
Chtoffer is gewordenr 1noe ,Ch!e weer- -En dan kanKalden .Weken, misschien welJ' e'd hebblU" en, voordat we zeker-u°en , aldus Pleiter.

VTOUw Pf..; i.!rnaariw!5k vertr°k in decem-t"°P 28 H d°rm voor een vakan-te ha
d
a
e
rC^mbfr ging ze wande-

d ee n na*ar, nond. Het dier keerdeen 'Sgeen.ef hotel terug- Sinds-P^Se f! teken meer van de Ge-ve<nomen.

De grote vlees-supermarkt die
vijfhonderd metef over Belgi-
sche grens gelegen is, verkoopt
80 procent van het vlees aan Ne-
derlanders. Met volle bood-

„Wij Belgen laten ons niet zo ge-
makkelijk beïnvloeden, we ra-
ken niet zo snel in paniek als Ne-
derlanders." Toch weet hij zeker
dat zijn Nederlandse klanten in
het weekeinde gewoon weer zul-
len komen. „Ze vinden dat het
vlees hier beter is. Logisch, want

Volgens deeigenaarheeft het be-
richt dat twintig procent van het
Belgisch rundvlees verboden
hormonen bevat, nog geen gevol-
gen gehad voor de omzet. Hij is
ervan overtuigd dat de Neder-
landse consumentenbond met
een oproep tot boycot, de zaak
opblaast. „Meent ge nou echt dat
Nederland zon proper land is?
Nederlands kalfsvlees werd pas
toch ook geweigerd in Duitsland
omdat er hormonenin zaten. Na-
tuurlijk vind ik dat er streng ge-

schappenmandjes staan ze in de
rij voor dekassa. „Hier zitten on-
der andere ham en runderstoof-
vlees in", zegt een van hen desge-
vraagd. „Ik heb het wel in de
krant gelezen van die hormonen,
maar dan doet me niks. Dan kun
jetoch helemaal niets meer eten?
En geloof maar niet dat het Ne-
derlandse vlees beter is."

Een collega-beenhouwer in de
zelfde straat is het hier roerend
mee eens. Hij durft nog steeds
zijn hand in het vuur te steken
voor de kwaliteit van zijn vlees.
„Ik verkoop gezond vlees. Maar
het gevolg van dit alles zal wel
zijn dat wij minder rundvlees
verkopen, de prijzen naar bene-
den moeten en daardoor nog
meer Nederlanders naar België
zullen komen voor hun vlees."

Hij denkt dat de hele hormonen-
affaire flink overtrokken is. „Wij
verkopen alleen maar gekeurd
vlees in. Dat keuren kost ons
trouwens 55 centime per kilo.
Als er gerotzooid wordt met hor-
monen, moet dat keihard aange-
pakt worden. Want nu zijn de
beenhouwers en de klanten de
dupe, terwijl die er niets aan
kunnen doen."

Vrijdag 19 januari 1990" 17
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Slap jein eenVolkswagen Polovan 19.395,- r
*

*
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zit jemeteen in
een Coupé 1.3-injectie.

Is dit verbazingwekkend of niet? Minstens zo indrukwekkend als zn prestaties is de veiligheidsvoorzieningen. Een zuinig karakter. Een wissers met wiswas-automaat, tunnelconsole, b®*,
Bij ieder ander merk betaal je altijd meer voor een ruimte in de Polo Coupé. Hij biedt u namelijk een hogerestwaarde. En, last but not least, een auto die een stuurwiel. Fox-aanduiding op de achterzijde, etc

coupé, terwijl de Polo Coupé gewoon de goedkoopste hoeveelheid ruimte die u verder alleen aantreft in auto's grote dosis rijplezier verschaft. Stap binnenkort zelf eens in de Polo Coupé t (
Volkswagen is. uit een duurdere klasse. Nu de Polo Coupé de goedkoopste Volkswagen is, vaar zelf zn ruimte en rijkwaliteiten. En vóél vooft

En alsof dat al niet verbazend genoeg is, is de Polo Met al deze wapenfeiten is de Polo Coupé in zn is het extra interessant om 'm met het Fox-pakket nog de kracht van zn 1.3-liter- injectiemotor. Wij nodifl
Coupé ook nog eens uitgerust met een 1.3-liter-injectie- eigen klasse nu helemaal de aantrekkelijkste optie completer te maken. graag uitvoor het maken van een proefrit,
motor met geregelde katalysator. geworden. Zeker als u bedenkt dat het ook nog eens Voor slechts f 600,- krijgt u o.a. groengetintglas, een

Daarmee is deze Volkswagen nog feller en sneller een Volkswagen is. Dus een auto vol technische grille met dubbele koplampen, kunststof beklede bum- (&Jfh\ VoIKSWQQGn.Wi© CUlCiö"
geworden (top 153 km/u). zekerheden. Met een lange levensduur. Verregaande pers met witte sierlijst, intervalschakelaar op de ruite- \\iy met katalysator

Polo Coupé f19.395- Polo Fox (Coupé of 3-deurs) fl9 995.-. Polo Van fl6 086,-. Prijzen zijn 'vanaf'-pnjzen inclusiefBTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BEEK: AutO Veneken B.V Tel 04490-72882 BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf NÏC. Nijsten B.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: Garage Veneken B.V Tel.: 045-412641. HOENSBROEK: AutO TdSCO BV Tel.: 045-22°
MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vbn S_TClten en Zn. Tel.: 043-434500. MECHELEN: AiltO CdUDO B.V Tel.: 04455-1592.

MEERSSEN: Autobedrijf Ploemen-Schols BV Tel 043 644888 SITTARD: AutO Veneken BV Tel 04490 15777 VALKENBURG: AlltO Caubo Valkenburg B.V. Tel 04406 15041

lEen zelfstandige funktie in een dynamische buitendienst
Is dat de positie waarnaar u zoekt?

Indien dit inderdaad het geval is en

■ uw leeftijd ligt tussen de 24 en 35 jaar
■ uw vooropleiding is Havo en/of Meao
■ u woonachtig bent in het rayon
■ u commercieel en expansief bent ingesteld
■ pionieren voor u een aantrekkelijke uitdaging is

dan bent u wellicht binnenkort onze nieuwe

VERTEGENWOORDIGER (M/V)
ij; in het rayon Valkenburg/Voerendaal g
.ji waarin u een vast clièntenbestand gaat beheren en exploiteren. §i
_: S

De beloning is zeeraantrekkelijk en bestaat uit:
":" ■ een vast salaris meteen gunstige provisieregeling :":"
jij ■ uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een :jij

premievrij pensioen, een 13e maand, winstuitkering en
diversespeciale personeelsregelingen :":

ij: ■ een onkostenvergoeding. ij:
In het eerste jaarwordt een inkomen gegarandeerd van ":"

jij minimaal f38.000,-. Na ingewerkt te zijn is het mogelijk een Jij
inkomen teverdienen dat hierver boven ligt. jij

IUwordt door de Maatschappij vakkundig opgeleid terwijl |i
u voortdurende begeleiding en steun van een ervaren inspekteur jj:
geniet. Sj

U kunt uw schriftelijke sollicitatierichten aan

J|g" De Verzekerings Unie
|*|| | Levensverzekering Mij NV

l t.a.v. deafdeling Marketing,
I Catharijnesingel4B,3sll GC Utrecht.

U kunt ook bellen onder telefoonnummer 045-210767
of tot 16.30uur 030-333417

■'/-_i__^>i>iiin_A___________JJi-^**^^

ITÓÓoT 120'" '* 351- I
lift- 292,- 351,- 400,- 526,;

1 36.000,- 584,- 703,- W^ I

FINANCIERINGSKANTOOR jÉÉ Él

Scharnerweg 108 Maastricht *jÊ mf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel.045-225000'dagelijks van 11.00- 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

j*QCORSTENS-
AgT VERSCHUREN

/"S* Helmond koopt
Zat. 20 jan. mankanaries lichte
kleur 10 popjes alle kleuren 5 ro-
de & roodzalm man 15 popjes
13 kneu & sljsbast. 11 putter-
bast. 27.50p.st. glosters, witte &
kuifkanaries spec. prijs. d. dui-
ven 10 meeuwen 4 zebras 6
parkieten 8grijze valken 20witte
etc. 30 roseicollis 20 pp. bren-
gen 11-11.45Uputstr. 10 SIT-
TARD 12.45-1.30urijksweg 46
BERG & TERBLIJT 2.30-3u1 maastrichterlaan 7 BEEK.

■ll REZA REZA MODERN REZA ■§ 1 1
GELEEN GELEEN SITTARD U£MRijksweg-Zuid 193 Groenstraat 10A+B Kerkstraat Stad 1

■ lil T.1.04450-55052 Tel. 04490-50400 Tel. 04490-15259 lil

Jl TOTALE LEEGVERKOOP! UJ
J VAN DE MAGAZIJNEN! 1^H ALLES! ALLES MOET NU WEG! H■ll lilLJ OOK REZA MODERN: LEUKE KORTINGEN! *l

IMI KIJK EN VERGELIJK Ml
111 l REZA REZA-MODERN REZA V\imi GELEEN GELEEN SITTARD AJ
■ Rijksweg-Zuid 193 Groenstraat 10A+B Kerkstraat 1 Stad J^V^M Tel. 04490-55052 Tel. 04490-50480 Tel. 04490-15259

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371

Vraag vrijblijvend
prijsopgave.

9K .UB KHI

NEDERLANDSE STICHTING
VOORLEPRABESTRIJDING

VV ibau-straat 135,
1097DN AMSTERDAM,

tel. 020-938973.

Beft erals dekippen bijJ\

|p^^ypyypy^_pptM^^p^^w^p^^i^^pyy^^^j^^^T^y^^^^r^P^^^^^^_^^^^yW HnH l^^W P*HP^I __PW^__^P^_.^lP^^H^____e9W^*_2_li

1

f _,_i_,-. WD^w_j ' PICCOLO'S in het
IgjDICCOIOS Limburgs Dagblad zijn groot ifl;
?Lb-_-i RESULTAAT. Bel 045-719966'I : =



één lijst uit. Wie haalt daar opge-
lucht adem?

Gele G
De stemming was zeer optimis-
tisch, gistermiddag in deOverste
Hof teLandgraaf, waar de fractie
Gulpers het verkiezingspro-
gramma presenteerde. (Waarvan,
u de hoofdpunten al eerder hebt
kunnen lezen in deze krant) De
campagne is van start gegaan en
dat zal iedereen in Landgraaf we-
ten ook. Vraag je een vuurtje,
krijg jeeen vlam uit een Gulpers-
aansteker. Sta je stil voor een
verkeerslicht, zie je op de achter-
ruit voor jeeen gele G. (Volgens
Dré Boumans de g van goed en
Gulpers, volgens Jan Gulpers
zelfook de gvan grieze duvel) En
verder dragen de (kandidaat)le-
den buttons waarop eveneenszon gele G prijkt. Da's trouwens
ook wel gemakkelijk voor 'vijan-
den'van de fractie. Kunnen ze de
G gebruiken voor Ga weg Gij
Gulpers-aanhanger. Opdat door
toedoen van deze fractie geen

Kiespijn is een politieke
rubriek die dient als aan-
loop naar de gemeente-
raadsverkiezingen die op
21 maart worden gehou-
den. Kiespijn verschijnt
elke vrijdag op deze pagi-
na.

zijn politieke toekomst. U weet,
Heiligers werd door zijn eigen
partij Nieuw Landgraaf aan de
kant gezet ten faveure van Johan
Jonker, de nieuwe lijsttrekker.
Interessante vraag is natuurlijk
met wie Heiligers dan wel in ge-
sprek is. Aangezien hij zelfde ka-
ken stevig op elkaar houdt, maar
eens wat andere bronnen aange-
boord. Huub Rutjens laat een
stilte vallen waaruit al snel blijkt
dat hij onaangenaam verrast is
met de vraag. Want inderdaad,
Heiligers heeft aan de deur ge-
staan, maar is niet binnen ge-
vraagd. Een iets minder lange
stilte laat Nic Odekerken van het
CDA vallen. Ook bij die partij is
Heiligers langs geweest. Hem op
de lijst zetten bleek gewoon on-
mogelijk, even los van het feit of
Heiligers welkom was geweest.
Maar Uwe blijft in gesprek. Het
lijkt op het lied van de tien ne-
gertjes. Toen waren er nog maar
vijf.

'Appèls'
Moet je het persbericht van het
Vrouwenappèl Landgraaf gek
ven, dan had het weinig ge-
scheeld of er waren twee vrou-
wenappèls geweest. Want de par-
tij zat met een luxe probleempje:
er waren te veel kandidaten voor
één lijst. Omdat deregistratieter-
mijn al verlopen was komt het
Vrouwenappèl straks maar met

Huisvuil uit Horst
als compost op de

Nuther plantsoenen
neerd in plastic zakken. Deze cate
gorie afval kunnen de mensen we
kelijks voor de deurzetten. De zoge
naamde 'probleemstoffen' als lak
ken, verf, olieën, vetten, cosmetica
producten, batterijen, gif-en bestrij
dingsmiddelen komen terecht in dt
KCA-box (Klein Chemisch Afval).

Kiespijn
Carnaval

roeg de fractie BBK in Kerkra-
een tijdens de beschouwin-torhtn °g af waar°m er bij de in-vla^ Van Sinterklaas niet ge-
aanda^frd' nU verle& men de
beein naar carnaval. Om te
datRnt n_.moeten we opmerken
rie i

°ekend staat als een se-u/e partij die niet voor nietset zeven zetels in de raad verte-zeel001\cngd is- Maar laten we
zoen!" at de Partij zeer 'sei-
het cnlf V°eÜg' is- BBK wil dat
overdr le bekljkt Gf de sleutel"
en/nf

ac l' de carnavalszitting
gezond °Ptocht via de kabel uit-L°*n kunnen worden. „Dit' Dehoeve van die bewoners
md» Tlke reden dan ook nietviteLge^enheid ziJn deze acti-
efT,. J te wonen" Het is jam-kieti^ asen dit jaar na de ver-
door& Va,t

' anders was er
voor "^waarschijnlijk gepleit

* eSeriën1"6" **" het jaarllJk"

In gesprek
maann ln gesPrek." Dat is nu al
Uw* u ,lang het antwoord dat
geeft Heillëers "'t Schaesbergwanneer je hem vraagt naar

■ * Ërnrny Bardoul
Emmy Bardoul
lijsttrekker
CDA Simpeveld
veld REL yELD - Het CDA Sinipel-
%l-F ,°,tz heeft Emmy Bar-
'ijst a

anken bovemnaan op de
<r>eent et voor de komende ge-
r'ge 1 aadsverkiezingen. De 46-ja-
der vanf.V,rouwe'is gehuwd en moe-klnderen. Emmy Bardoul-
S<rn_li ! s voorzitter van het CDA
het P?lveld-Bocholtz. Zij is lid vancm?en bestuur CDA regio
Umbure en Vrouwenberaad
We'^en 2 tot en met 10 worden
Wie ] wen d°or: John Lemmens,
J*U w!!eiJers' Pierre Schnackers,van dP V,?rs.' ThiJs Cleuters, Wilmak*n Ti. Wener-Busink, Peter Vonc-"^°ep van de Aa en Leo Kohl.

Van onze verslaggever
WIJNANDSRADE - Nuth heeft als
een van de eerste gemeenten in
Zuid-Limburg het resultaat - 27.000
kilo compost - in ontvangst mogen
nemen van het gescheiden ophalen
en verwerken van groente-, fruit- en
tuinafval.
De compost komt uit het gesorteer-
de huisvuil van Horst-America.
Deze Noordlimburgse gemeente
werkt bereidwillig mee aan een
proef van de firma Cotrans met ves-
tigingen in Beek en Deurne. Horst-
America is de voorloper van Wit-
tem, dat in februari op dezelfde wij-
ze het afval gaat ophalen.
„De inwoners van Horst-America
scheidenhun huisvuil in drie onder-
delen en bieden dat ook gescheiden
aan", zegt Cotrans-medewerker
Harry Lemmens.
Composteerbaar materiaal zoals af-
val van groente, fruit, snijbloemen,
vaste planten, etensresten, koffiefil-
ters, koffiedik, theezakjes en eier-
schalenkomt in een mini-container
en wordt tweewekelijks opgehaald.

Niet-composteerbaar afval zoals
kunststoffen, plastic, steen, hout, ta-
pijt, metaal en blik wordt gedepo- genomen

De gemeente Heerlen heeft even-
eens interesse getoond voor deze
vorm van huisvuil-ophalen. Maar
een definitieve beslissing is nog niet

In Nuth is men erg blij met de
grondverbeteraar uit Horst-Ameri-
ca. De heerNuy van de dienstOpen-
bare Werken: „De compost is van
uitzonderlijke kwaliteit door het
lage gehalte aan zware metalen. Hetis ideaal voor plantsoenen. Vooral
na lange droogte is dit middel een
uitkomst, omdat deze compost het
water langer vasthoudt. De grond
wordt losser en is beter bewerk-
baar."

Lemmens: „Om het verhaal com-
pleet te maken komt het glas in de
glascontainer, wordt verzocht het
oud papier mee te geven aan vereni-gingenen wordt textiel aangeboden
aan diverse inzamelacties."

WEEKEND-
DIENSTEN
APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. v.d. Wouw, Dorp-
straat 153, S 251620.
HEERLEN. Apotheek Aarveld, Ver-
giliusstraat 18, S 713385 en Ganze-
weide, Stanleystraat 23, S 210772.
B.g.g. TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Lempers,
Hoofdstraat 5 Schaesberg,
S 310777. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Schönefeld, Hoofdstraat 2,
S 452523.
KERKRADE-WEST. Snijders,
Kampstraat 114. S 420777.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, S 460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Janssens, Kou-
venderstraat 90, S 225677.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
8 711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en het Groene
Kruis.)

GROENE KRIJS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend S 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder E 462222
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevalleng 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoorder
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Vluggen, Bleijerheiderstraat 93,
S 452913. Van zondagmorgen 10.00
tot maandagmorgen 8.00 uur v.d.
Poel, Peschbeemdenstraat 9,
S 452913.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. Jeh-
ne, Dr. Ottenstraat 48, S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag Pieck,
Pasweg 97, S 311322 en zondag
Ypma, Schumanstraat 14
S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN
HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. van Noord, v. Weerden
Poelmanstraat 243, S 420914.
Spreekuur zaterdag en zondag van
11.00 tot 12.00 uur. B.g.g. TIGH
_? 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Smeets, St. Pieterstraat 41 Kerkra-
de, S 455079. Spreekuur van 11.30
tot 12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS- WIJLRE - WIT-
TEM. Voncken, Herenhofweg 6 Me-
chelen, S 04455-15555. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
BRUNSSUM - SCHINVELD -NUTH - HOENSBROEK - SCHIN-
NEN. Grauls, Overbroekerstraat $3Hoensbroek, S 227065. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30
tot 18.00 uur.
1 ,

SOS-HILPDIENST
Dag en nacht bereikbaar, S 719999.Geslachtsziektenbestrijding:
24-uurs infolijn S 740136.

DIERENARTSEN -
Raadpleeg uw eigen dierenarts. Uwordt eventueel doorverwezen.

Kerkrade

Onderbanken
"De Stichting Ouderenwelzijn
gaat op zondag 11 februari naar de
uitvoering van de operette Gaspero-
ne in het Stadttheater te Aken.
Kaarten voor de bus en de entree
zijn voor ’ 32,50 en ’ 28,- verkrijg-
baar bij de bekende adressen in de
vier kernen.

Voerendaal

" Vorming en Scholing met Vrou-
wen houdt maandag om 20.00 uur in
de vergaderruimte van De Joffer
een informatie-avond over de 1990
maatregel, die inhoudt dat alle vrou-
wen die in 1990 18 jaar worden eco-
nomisch zelfstandig dienen te zijn.
Alle vrouwen vanaf 18 jaarzijn wel-
kom. De entree is ’ 2,50.

" De VSV start binnenkort met een
serie cursussen voor vrouwen. Voor
informatie: Corry Janssen,

Bingelrade

Schinveld

Schimmert
" Met ingang van 1 februari wil de
taekwondovereniging Cheon Kwon
beginnen met zelfverdedigingsles-
sen voor vrouwen en meisjes. De
lessen worden gegeven in de gym-
zaal naast de basisschool Chèvre-
mont, nieuwbouw Akkerweide.
Voor meer informatie: J. Busing,
S 045-722611. " De fanfare St. Caecilia houdt op

18 maart in het Gemeenschaphuis,
Hoofdstraat 12, de tweede voorron-
de voor het Mgr. Roncken toernooi
voor muzikanten tot 18 jaar.Deelna-
me staat open voor solisten en en-
sembles. Ook slagwerkers kunnen
aan het concours in Schimmert
deelnemen. Voor informatie: H.
Cortenraad, Trichterstraat 13 , 6333
AD Schimmert.

" De Comodore Club Kerkrade
houdt zondag vanaf 14 uur een bij-
eenkomst voor computergebrui-
kers in café A jen Bouwerweij,
Franciscanerstraat 44.

(ADVERTENTIE)
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De televisiekrant van uw
*igen Limburgs Dagblad!

Ag en nacht continu op de buis! Met het laatste nieuws uitP'aats en regio! Met het weerbericht, verenigingsnieuws,
venementen-agenda en veel sport, zeker in de weekends.*j» met opvallendereklame!D-TV is er voor u! Wanneer u maar wilt! Dag en nacht!

■^^jjeerjen kanaal 59+/Kerkrade kanaal 64+
LD-TV. Telefoon : 045-739300.

Eygelshoven" De schutterij St. Eligius-Juliana
haalt zaterdag oud papier op.

Merkelbeek
Auto

uitgebrand
KERKRADE - Een achter de Du-
rox-steenfabriek in Abdissenbosch
geparkeerde personenauto is
woensdagavond helemaal uitge-
brand. De brandweer van Kerkrade,
uitgerukt met twee voertuigen, kon
alleen nog maar nablussen.

" De Zuidelijke Speciaalclub van
Harzerkwekers houdt deze week
haar jaarlijkseclubwedstrijd. Zater-
dag is het publiek vanaf 10.00 uur
welkom in café Oud Sjilvend.

" In de Schinskoel start maandag
een club voor meisjes van 14 tot en
met 16 jaar.De kosten zijn ’ 15 per
periode. Voor informatie: Jenny
Roost van de Schinskoel, S 256092.

" Het Schuttersbroederschap St.
Sebastianus houdt maandag het pa-
troonsfeest. Om 9.00 uur is er een
mis met aansluitend een bezoek aan
het kerkho^ln^het verenigingslo-
kaal Dr Toere worden de koffietafel
en de jaarvergadering gehouden.
Om 17.30 uur biedt schutterskoning
Wiel Thuis het koningsdiner aan.
Om 20.30uur is iedereen welkom op
de feestavond in Dr Toere.
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vasteloavend
Droepnaze

" Luc Snijckers (30) is de jubi-
leumprinsvan CV De Droepnaze
uit Vaesrade. De vereniging viert
dit weekeinde het 3xll-jarig be-
staan. Zaterdag is er van 19.30 tot
21.00 uur in 't Pomphuuske prin-
se- en jubileumreceptie. Tijdens
deze receptie wordt Wiel Meens
gehuldigd in verband met zijn
22-jarig lidmaatschap. Aanslui-
tend is er een reünie. Zondag-
avond wordt de galazitting ge-
houden.

" Prins Luc I van de
Droepnaze.

Busehjonge
" Als Prins Jo I gaat Jo Hahn-
raths de scepter zwaaien over
het Buschjonge-rijk. De prinse-
receptie vindt op zaterdag 27 ja-
nuari om 19.30 uur plaats in café
Oud Molenberg

" Prins Jo I van de Busch-
jonge.

De Geete

" Prins Joep II en de CV De
Geete uit de Groenstraat in
Übach over Worms houden za-
terdag om 20.30 uur gala-bal in
gemeenschapshuis 't Ströatje.

Lotbroekers
" Vrachtwagencheuffeur endisk-jockey Wim Driessen gaat
als Prins Wim II regeren over DeLotbroekers. Op zondag 28 ja-
nuari houdt hij om 11.11 uur re-ceptie in het MFC Gebrook.

" Prins Wim II van de Lot-
broekers.

Eekheuëre
" Ook de Eekheuëre worden ge-
regeerd door een vrachtwagen-
chauffeur. Ruud Dewitte, 34
jaar, gehuwd en vader van twee
kinderen, gaat als Prins Ruud I
de scepter zwaaien in het Eiken-
derveld. Zaterdag houdt hij van-
af 19.11 uur receptie in het HKB-
gebouw.

" Prins Ruud I van de Eek-
heuëre.

Kalk aan de Books
"In Harmoniezaal Coerver-
Goebbels aan de Dr.Nolensstraat
te Bocholtz vindt zaterdag 20 ja-
nuari, aanvang om 20.11 uur, een
carnavalszitting plaats. Tegen
22.15 uur wordt de nieuwe prins
geproclameerd.

De Wuif
" Prins Jean I (Jean Winthagen)
van de CV De Wuif in Ransdaalhoudt zondag vanaf 11.30 uur re-
ceptie in zaal Coumans te Rans-
daal.

" Prins Jean I vanDe Wuif.
Sjpassbuule
" Prins Frans II van de Sjpass-
buulle houdt zaterdag vanaf
19.11 uur receptie in café De Do-
maniaal, Nieuwstraat 108 Bleij-
erheide.

Jonge Boek

" De Jonge Bock Nieuw Einde
houden zaterdag vanaf 20.00 uur
in café De Varenbeuk een carna-
valsrevue-bejaardenavond. En-
tree ’3,50.

Paljassen

" De CV De Paljassen van
Schandelen proclameert zater-
dag de nieuwe prins. De zitting
begint om 21.11 uur in café Oud
Meezenbroek. De heer F. van
Werseh wordt gehuldigd in ver-
band met zijn 11-jarig lidmaat-
schap.

llerre-zitsung
" De Oud-prinsen van Schaes-
berg houden zondag een herre-
zitsung in het Streeperkruis.

lleksenberg
" In café 't Karrewiel aan de
Heerenweg te Heerlen houden
de ex-prinsen van de Heksen-
berg zondag om 11.00 uur het
frühschoppen.

Zeemplekkesj
" CV De Zeemplekkesj uit Mer-
kelbeek houden zaterdag om
21.30 uur prinsebal in zaal Kleu-
ters.

De Koelköp
" CVDe Koelköp van Hoens-
broek-Zuid proclameren zater-
dag hun nieuwe prins. De zitting
vindt vanaf 20.11 uur plaats in
Ons Trefcentrum, Pius XII
Plein.

eirideufj> SC,'leiden °V9ehaalde huisvuil in Horst-America wordt na een speciale verwerking uit-J als compost verspreid op een plantsoen in het Nutherkerkdorp Wijnandsrade.
* Foto: DRIES LINSSEN

frictie ontstaat. Op de foto ziet u
trouwens hoe de. hoffotograaf
van het ENSU-weetje de familie
Gulpers vastlegt voor de eeuwig-
heid.

Kerkhof
„Bij de PvdA in Heerlen hangt
dezelfde eensgezinde sfeer als op
een kerkhof." Geen kinderachti-
ge woorden die No Vineken aan
de PvdA in Heerlen stuurde. Van
dat soort opmerkingen liggen ze
bij de PvdA doorgaans niet wak-
ker, ware het niet dat de naam
Vineken tot gisteren op nummer
20 van de lijst voor de verkiezin-
gen stond. 'Kotspolitiek', daar
beschuldigt No Vineken de
PvdA'er Kuyper van. En dan
gaat het natuurlijk om het 'lozen'
van Rein Hummel. Want daar is
Vineken niet over te spreken.
Ook niet over de plaats die hij
toebedeeld kreeg, trouwens. En
ongetwijfeld zijn ze bij de PvdA
in Heerlen vanaf nu ook niet
meer zo te sprekenover No Vine-
ken.

Eindredaktie: Emile Hollman.
Met een bijdrage van Joos Phi-
lippens.

"Defractie Gulpers poseert
voor defotograaf.

Foto: DRIES LINSSEN

Limburgs dagblad M oostelijke mijnstreek

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

" In verband met deelnameaan het
nationaal kampioenschap te Poel-
dijk, houdt de harmonie St. Caecilia
zaterdag vanaf 20.00 uur generale
repetitie in het Ontmoetingscen-
trum.

_
i

S 04459-1620, Marian Mertens
S 045-752136 of José SendenS 04459-1774.

" Mensen, die als geweerdrager of
tamboer de gelederen van de schut-
terij St. Johannes-St. Clemens wil-
len versterken, kunnen zich aan-
melden bij J. Timmermans,
S 04492-3964.
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treft Jannike ook voor de recß,
voor het antwoord op devraag .
hun beider zoon Robin krijgt tow
wezen.

Iri Borgs juridische touwtrek»
past ook een aanklacht tegen
boulevard-blaadje 'Hant i vee»*
('het «gebeurde deze week')'.
meldde dat zijn romance met ",
op de klippen was gelopen. Het V
kei verscheen op de dag van J1

trouwen. In de laatste zaak is ".,
maar zijdelings getrokken. Het
treft hiereen cis voor schadeveriv
dingvan zijnvrouw Berta tegen ,
mannenblad Fid Actuelt. Dat Pu^ceerde naakt-fotos van de Italië
zangeres uit een grijs verleden-

Niet als coach of trainer, niet op de
bank maar alsregisseur van een elf-
tal dat furore maakt. De 'oude man'
is zeker niet tot op de draad versle-
ten en wordt door coach Bert Ja-
cobs en de rest van Vitesse in staat
geacht zn ploeg Europa in te schie-
ten. „Dat zou nog eens wat zyn",
vlamt de ambitie weer op. Frans
Thijssen, het draai- en kapwonder
uit de Wiel Coerver-school, daagt de
fysieke mogelijkheden van topsport
in teamverband tot het uiterste uit.
Bijna 38 jaaren verre van atletisch,
maar wel in staat om Fortuna mor-
genavond een hoop last te.bezorgen.

„Je moet van mij niet meer ver-
wachten dat ik een sprintje trek met
een twintigjarige. Dat kan ik niet
meer aan. Daarvoor hebben we an-
deren in de ploeg. Ik moet mijn
zaakjes op routine, techniek en tak-
tiek oplossen. En zo lang dat nog

steeds zo gaat als nu het geval is, ga
ik door. Een doel heb ik me niet ge-
steld.Volgendeweek hoop ik nogte
kunnen spelen. Veel verder kijk ik
echt niet. Alhoewel, Europees voet-
bal zou een leuke bekroning zijn".

Frans Thijssen is de onbetwiste lei-
der in Jacobs geelzwarte verzame-
ling. Een samenstellingvan jeugdig
elan en routine; een goede mix tus-
sen werklust en techniek. Vitesse
doetvan zich spreken. Dat is niet op
de laatste plaats de verdienste van
de mensen die in de Baandert reeds
hun sporen verdienden. Frans
Thijssen is er nog steeds niet uit of
Vitesse goed speelt ofdat het niveau
van de eredivisie zo schamel is.

„Het zal wel ergens tussenin liggen.
We spelen makkelijk tegen subtop-
pers als Roda JC en FC Twente. Vi-
tesse is een geheel. ledereen werkt

Vroegere trainer Rainer Mund: 'Niets van waar

Karin Kania geeft
dopinggebruiktoe

STOCKHOLM - Björn Borg gaat
een poging doen zijn gehavende re-
putatie en geslonken fortuin in een
reeks rechtszaken te redden. De
vroegere tennisgrootheid heeft de
Zweedse top-advocaat Henning
Sjöström aangetrokken om hem en
zijn nieuwe echtgenote, de Italiaan-
se popster Loredana Berta, juri-
disch bij te staan in vijf rechtzaken.

In de eerste zaak die loopt, wordt
Borg geconfronteerd met een scha-
declaim van ruim tachtig miljoen
gulden, die is ingediend door zijn
vroegere persoonlijke adviseur Lars
Skarke wegens contractbreuk.

Tevens heeft Borg een zaak lopen
tegen het tijdschrift Z. Dat liet, in
samenwerking met Borgs vroegere
vriendin Jannike Björling T-shirts
drukken met daarop de tekst 'Björn
Borgs Collection' en daarbij foto's
van de drie partners van de Zweed:
Mariana, Jannike en Berta. Borg

Oranje tegen
Oostenrijk

Blauw Wit
zoekt in DDRversterking

NEERBEEK - Kwantum Bl^lWit is nu al druk doende de yjfi
voor komend seizoen op eenrijt J,(s]
krijgen. Het ligt in de bedoelingj
de selectievan de Neerbeekse ha*
balclub wordt uitgebreid met ee l̂itwee spelers uit de DDR. TeV^igaatmen in Oost-Duitsland op l * j
naar een speler/trainer. Guus *.I
telberg, nu nog trainer van y^>
Wit, zal dan technisch direC'-jl
worden van de club. Voorzl^/Leon Frissen vertrekt vandaag ".j
de DDR, waar de Nederla"^handbalploeg onder leiding \
Guvs Cantelberg momenteel \
blijft voor een dubbelinterland .
gen de DDR. Frissen gaat in *L
nach en in Leipzig onderhand^De voorkeur van Blauw Wit gaa j
naar een sterke opbouwspeler
mogelijk een rechterhoekspeler-

Verwijderd
uit Roemeense

competitie

ZEIST - Het Nederlandse voetbal-
elftal speeltruim een week voor het
begin van de eindronde van de
strijd om de wereldtitel een oefen-
duel tegen Oostenrijk. De twee deel-
nemers aan het toernooi in Italië
treffen elkaar op 30 mei in Wenen.
Op 12 junibegint voor Oranje de we-
reldtitelstrijd tegen Egypte. De
wedstrijd maakt deel uit van de trai-
ningsstage van Oranje, die naar alle
waarschijnlijkheid eveneens in
Oostenrijk zal worden gehouden.
De interlandwedstrijd in Wenen is
het derde oefenduel voor Oranje in
de aanloop fCSSr Italië. Op 21 februa-
ri speelt dekampioen van Europa in
Rotterdam tegen Italië. Op 28 maart
ontmoet Oranje in Kiev de Sovjet-
unie.

Feyenoord-
Fortuna
blijft 0-2

BUKAREST - De Roemeense v«*
balbond heeft besloten FC O'l
Victoria Bukarest uit de hoogst J.
visie te verwijderen. Speler*
clubs zouden zich de laatste J^1hebben beschuldigd aan het rn%.
puleren met uitslagen en bedrejê f
van scheidsrechters. De resul 13 ..
die beide ploegen in de eerste c°^petitieronde hebben geboekt D^ .ven van kracht. Het seizoen za| ■11 februari in de hoogste div' (|
worden voortgezet met 16 clubs-

ZEIST - De eindstand van de op 20
augustus vorig jaar gestaakte eredi-
visiewedstrijd Feyenoord-Fortuna
Sittard blijft 0-2. Bij dat duel braken
acht minuten voor tijd ongeregeld-
heden uit op de tribune achter de
Limburgse doelman Ruud Hesp.
Toen een opgewonden horde sup-
porters door de afrastering heen-
brak, het veld bezette en spelers na-
joeg, besloot scheidsrechter Luinge
de wedstrijd te beëindigen. Het be-
stuur betaald voetbal heeft donder-
dag besloten de na 82 minuten be-
reikte stand aan te merken als eind-
stand. Deze uitslag was overigens al
in de stand van de eredivisie opge-

" BREDA - Minder dan ander'1
week nadat Hans Verel zo ve'
send koos voor DS, hoopt NAt-
nieuwe trainer te kunnen vaS^\.gen. Gisteren werden Pim Ver 1

en Cor Pot voor het eerst bena<
de twee belangrijkste kandio 'om Verel in juli op te volgen- ;:
üjkt erop, dat Verbeek de voor*..
heeft boven Pot, van wie beken» ,; >
dat hij bij RBC een verbind
heeft die deze zomer afloopt.nomen

"Karin Kania was tijdens haar actieve loopbaan bijna niet teverslaan. De Oostdiuitse zou nu hebben toegegeven jarenlang
stimulerende middelen te hebben gebruikt.

Maassen

Frans Maassen 13.000 gulden rijker

Hoofdprijzen voor
Kelly en PDM

vijfde stek. De Superconfex
ploeg van Jan Raas viel met dc
elfde plaats buiten de prijzen.

serse franks. De inmiddels 34-Ja'
rige Kelly vergaarde het grootste
puntentotaal dank zij zijn over-
winning in Luik-Bastenaken-
Luik, de derde plaats in de Win'
canton Classic, vijfde prijzen Ü*
Milaan-San Remo en de Grote
Prijs van Amerika en de zevende
in Parijs-Tours.

Uiteraard was Scan Kelly gister'
avond in zijn nopjes met de ïêtfi"
ring van zijn persoontje. „Dit jaaj
wil ik ook weer de eerste plaat*
op de individuelewereldranglÜs
van de FICP veroveren", veJ'klapte hijzijn nieuwe doel aan de
vooravond van zijn veertiende
profseizoen. „Ik heb dieranglüs
meerdere jaren aangevoerd. ü
staat Fignon nummer een, maar
ik wil die plaats terug. De kleine
honderd punten die ik achter-
stand heb op Fignon moet ik lta
het voorseizoen kunnen inh3'
len".

Overigens werden gisteravon
ook de nummers een, twee e^drie van de FICP-wereldranr
lijst, respectievelijk Laurent Fig'
non, Charley Mottet en Scan Ke)'
ly in Le Pré Catelon ook op &*
podium geroepen om de res te
rende koek van het prijzenfest*
val te verdelen.

door bennie ceulen

HEERENVEEN - De Oost-
duitse schaatsbond gaat bij de
televisiezender TVS het inter-
view opvragen, waarin Karin
Kania zou hebben toegegeven
dat ze jarenlang doping heeft
gebruikt. Dat heeft de alge-
meen secretaris van de
schaatsbond, Horst Briese-
meister, verklaard. Rainer
Mund, de vroegere trainer van
Kania, ontkende desgevraagd
dat zijn pupil ooit verboden
stimulerende middelen heeft
gebruikt.

De DDR-leiding, in Heerenveen
voor de vandaag beginnende Euro-
pese titelstrijd, acht het onwaar-
schijnlijk dat de tienvoudige we-
reldkampioene een vaste klant in de
anabolicahandel is geweest. Niette-
min toonden Briesemeister en de
coaches Gaby Fuss (vrouwen) en
Werner Unterdörfel (mannen) zich
onthutst over het bericht.

„Wij hebben er vorige week in Da-
vcos van gehoord", liet Briesemeister
vreten. „Niemand schijnt het pro-
gramma geziente hebben. Mocht de
reportage het bericht bevestigen,
dan zal dat zeker gevolgen hebben.
Het feit dat Karin al twee jaar gele-
den is gestopt, speelt daarbij geen
rol. Wij kunnen haar geen titel afne-
men. Er is slechts een morele straf
mogelijk".

Ontkend
De nu 28-jarige Kania behaalde in
het tijdvak 1980-1988 naast tien we-
reld- drie Olympische titels in het
hardrijden op de schaats. Zij is daar-
mee de succesvolste vrouw aller tij-
den. Vanaf 1978, toen zij de kunstrij-
baan voor de 400-meterpiste verwis-
selde, werd zij begeleid door Mund,
de trainer van SC Einheit in Dres-
den. „Ik heb altijd ontkend dat de
prestaties van Karin tot stand zijn
gekomen na het gebruik van verbo-
den middelen", zei Mund, tegen-
woordig jeugdcoach in Dresden.
„De suggestie is vaak gewekt. Het is
onjuist. Ik heb de Nederlanders tal-
loze keren uitgenodigd. Opdat ze
z_en hoe wij trainen. Er zijn geen ge-
heimen, ook geen medische".
]J_und ontkende dat de 'bekentenis'
ihgegeven zou kunnen zijn door fi-

nanciële motieven. De schaatstrai-
ner zei zijn ex-pupil sedert vier
maanden niet te hebben gezien. „Ze
is volwassen en verantwoordelijk
voor haar eigen daden. Ik dacht niet
dat zij in financiële moeilijkheden
verkeerde".

Sinds haar debuut ondergingKaniatalloze dopingcontroles, die alle een
negatief resultaat hadden. Briese-
meister: „Een of meer titels uit haar
rijke loopbaan kunnen we haar niet
afnemen, omdat de test telkens ne-
gatief was. Wij moeten de zoge-

naamde bekentenis onderzoeken en
eventueel daarna met Karin gaan
praten".

Fuss en Unterdörfel hebben het tv-
interview evenmin gezien. Fuss,
bondstrainster sinds 1988: „Dit is'
onvoorstelbaar voor mij. Het is on-
begrijpelijk dat ze dergelijke uitla-
tingen doet. Of zij inderdaad heeft
gebruikt, weet ik niet". Unterdörfel:
„Welk belang zou ze er mee hebben,
dit te verklaren. Ik geloof het niet
zo".

PARIJS - Voor de achtste ach-
tereenvolgende keer is een Ne-
derlandse merkenploeg de beste
gebleken in de belangrijkste een-
daagse profwielerwedstrijden
met de wereldbeker als inzet.
Evenals in 1988 kwam het PDM-
team van Jan Gisbers vorig jaar
als primus uit de bus. Bovendien
won PDM-kopman Scan Kelly
het voor het eerst ingestelde in-
dividuele wereldbekerklasse-
ment, hetgeen betekent dat de
lerse vedette in 1989 de regelma-
tigste prof in de 12 wereldbeker-
wedstrijden was.

Niettemin kwamen wel tweeren-
ners van Jan Raas hun prijzen in
Parijs afhalen: Frans Maassen en
Edwig van Hooydonck. De Lim-
burger eindigde dank zij de
tweede plaats in Milaan-San
Remo en zijn overwinning in de
Wincanton Classic als vierde in
het individuele wereldbe-
kerklassement. Maassen kon
zich daardoor in de Franse me-
tropool 10.000 Zwitserse franks
(13.000 gulden) op zak steken.
„Mooi meegenomen", lachte de
in maatkostuum gestoken Maas-
sen, die als enige Nederlander bij
de eerste tien van het eindklasse-
ment eindigde. Zijn ploegmak-
ker Edwig van Hooydonck, in
1989 winnaar van de Ronde van
Vlaanderen, eindigde als zesde
in het klassement en verdiende
daarmee zesduizend Zwitserse
franks.

Voor winnaar Scan Kelly was
uiteraard de grootste geldprijs
weggelegd. De steeds grijzer
wordende ler ontving een che-
que ter Vaarde van 30.000 Zwit-

Uit handen van de Nederlander
Fred Zimmer, directeur-generaal
van Perrier, en Hein Verbrug-
gen, voorzitter van de internatio-
nale profwielrenunie FICP, ont-
vingen de aanwezige prijswin-
naars in totaal ruim 550.000 gul-
den voor hun prestaties op dera-
cefiets in 1989.

PDM scoorde vorig seizoen in to-
taal 104 punten in de 12 wereld-
bekerkoersen en werd daarvoor
gisteravond beloond met de we-
reldbeker en 50.000 Zwitserse
franks. Het als tweede geëindig-
de Zwitserse Helvetia (88 pun-
ten) ontving 30.000 Zwitserse
franks. Het Belgische Sigma
(20.000 Zwitserse franks) finishte
als derde en de Panasonic-ploeg
van Peter Post legde beslag op
de vierde prijs, die nog goed was
voor 16.000 Zwitserse franks.
Cees Priem's TVM ontving
13.000 Zwitserse franks voor zijn

Gisteravond werden in het ma-
jestueuze Parijse sterrenrestau-
rant Le Pré Catelan de door we-
reldbekersponsor Perrier ge-
schonken geldprijzen uitgereikt
voordat de met toeters en bellen
omgeven feestavond met een di-
ner en artiestenoptreden werd
voortgezet

Nederland had na de hervatting niet
meer de kracht om ietsaan de opge-
lopen achterstand te doen. Mede
omdat de meeste Nederlandse spe-
lers de vermoeiende zeven uur du-
rende busreis van woensdagavond
nog in hun benen hadden zitten.

Handballers kunnen DDR
twintig minuten volgen

EISENACH - De Nederlandse
handbalploeg heeft deeerste'van de
twee vriendschappelijke interlands
tegen de DDR verloren: 27-22. De
Oostduitsers prepareren zich op de
strijd om het wereldkampioenschap
voor A-landen in Tsjechoslowakije,
over zes weken. Nederland werkt
_iaar het Europees kwalificatietoer-
nooi in Finland over twee maanden
toe. Daar moet de ploeg van bonds-
coach Guus Cantelberg zich zien te
plaatsen voor de wereldtitelstrijd

voor B-landen, die volgend jaar in
Oostenrijk wordt gehouden.

Nederland leek in de eerste twintig
minuten van de wedstrijd, evenals
anderhalve maand geleden in Haar-
lem, opnieuw voor een verrassing te
kunnen zorgen. De Oranje-formatie
dwong toen de DDR een zeer ver-
dienstelijk gelijkspel van 21-21 af.
Na twaalf minuten had het nationa-
le team een voorsprong van twee
treffers (5-7). Dat kwam ook omdat

Doelpunten Nederland: Jacobs 4, Berend-
sen, Schuurs, Boomhouwer, Robert Fiege 3
Van Olphen, Groener 2, Joop Fiege, Engel
vaart 1,

de Oostduitsers meer met zichzelf
dan met de tegenstander in de
knoop zaten. Tien minuten voor de
pauze vond deDDR het juisteritme
en boog de 9-9 gelijke stand van dat
moment om in een ruststand van 14-
-10.

Ex-Fortunees morgen dreiging in De Baandert
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Thijssen wil met
Vitesse Europa in

door fred sochacki
ARNHEM - Eigenlijk was Frans Thijssen al afgeschreven voor
het 'grote werk' toen hij ruim vijfjaar geleden naar De Baan-
dertkwam. Hij speelde drie voortreffelijke seizoenen bij Fortu-
na Sittard en was nog steeds niet op. De zware achillespees-
blessure die hem bij FC Groningen een seizoen lang parten
speelde, luidde het definitieve einde van zijn glansrijke carriè-
re in. Thijssen zwachtelde het gekwetste lichaamsdeel tegen
het eind van dat voetbaljaar nog eens goed in en vestigde de
aandacht van Vitesse en Bert Jacobs op zich. Als jeugdtrainer
werd hij naar Arnhem gehaald en morgenavond om 19.30 uur
probeert hij zijn voormalige werkgever het leven zo zuur mo-
gelijk te maken in de confrontatie Fortuna Sittard-Vitesse.

" Frans Thijssen
(rechts) bij zijn
vertrek uit De
Baandert. Morgen
keert hij voor even
terug op zijn oude
stek. Arme Evers
(links) volgde
Thijssen en speelt
nu ook bij Vitesse.

Foto: PETER
ROOZEN

voor iedereen. Dat kun nietvan elke
tegenstander zeggen. Zeker niet als
daarbij denkt aan de eerste sei-
zoenshelft van Feyenoord. Als je
naar zon ploeg kijkt, valt het niveau
toch wat tegen".
Frans Thijssen is volop bezig met
zijn sport. Elke dag weer opnieuw.
De ontmoeting morgenavond tegen
Fortuna heeft voor hem een bijzon-
dere betekenis. Een weerzien met
oude vrienden en kennissen. Hij on-
derhoud nog regelmatig contact
met Sittard en omgeving, maar is
geenszins van plan cadeautjes weg
te geven. „Al heb ik het nog zo naar
mijnzin gehad. Een overwinning op
Fortuna betekent dat de kloof naar
die club een stuk groter wordt. En
hoc groter de kloof naar de midden-
moot wordt, hoe dichte Vitesse bij
Europees voetbal in de buurt komt.
Of ik er dan volgend jaar nog bij
ben? Ik weet het niet. Nochmaals zo
ver kijk ik niet vooruit. Je weet
maar nooit wat de dag van morgen
kan brengen. Ik begon bij Vitesse
als jeugdtrainer. Binnen de kortste
keren stond ik echter als vrije ver-
dediger binnen de lijnen. Nu ben ik
en jeugdtraineren speler. Tussen de
trainingen van het eerste en de
jeugd door heb ik amper tijd om te
douchen ofte eten. Ik maak er geen
probleem van, want ik doe het nog
steeds met plezier".
Snel oogde Frans Thijssen nooit.
Nu zeker niet. Zijn spel heft echter
nog steeds dat verrassende, die on-
voorspelbare opening. Morgen zal.
hy deze specifieke kwaliteit tegen
zijn ploegmaten van weleer te gelde
proberen te maken. Fortuna is ge-
waarschuwd; een van de sluwste
voetbalvossen heeft zijn streken ze-
ker nog niet verleerd.

Borg wil reputatie:
redden in rechtzaak



totaal 35.000 toegangsbewijzen
aan de man zijn gebracht. Van de
verwachte recette van 700.000
gulden blijft voor de KNSB an-
derhalve ton winst over.

Op de eerste dag van het toer-
nooi-nieuwe-stijl werken de
mannen de 500 en de 5000 meter
af, de vrouwen rijden aleen de
500 meter. Eerste Nederlander
op het ijs is Veldkamp, die op de
sprint met oud-kampioen Niko-
laj Goeljajev het eerste paar
vormt. Leo Visser, Europees en
wereldkampioen, lootte op de
500 meter de Oostenrijker Zsolt
Zackarias (achtste rit) en op de
5000 meter Nikolaj Radtsjenko
uit de Sovjetunie (zevende).

Vrouwen, 500 m: 1. Börner-Boiko, 2.
Kleemann-Prokasjeva, 3. Bogatova-
Grimbergen, 4. Voetelink-Meijer, 5. Ne-
meth-Moser, 6. De Vries-Schalling, 7
Mischke-Starkova, 8. Zdrojek-Nystedt
9. Borkowska-FelieeUi, 10. Skjeggestad
Belci, 11. Yttredal-Krohn, 12. Kivipelto
Tönsberg, 13. Kerla-Abdoelina, 14. Kan
tanen-Petra Becker.

5000 m: 1. Trüger-Kreuz, 2. Zackarias-
Goeljajev, 3. Sighel-Sjoelga, 4. Bos-Ade-
berg, 5. Tonat-Veldkamp, 6. Karlstad-
Van der Burg, 7. Radtsjenko-Visser, 8
Gustafson-Jarvinen, 9. Garajev-Jeklic
10. Milesi-Koss, 11. Ledergerber-Sön
draal, 12. Hadschieff-Merdovic, 13
Kyncl-Eminger, 14. Rahnasto-Spiel
mann, 15. Monti-Herda, 16. Radke.Loting mannen, 500 m: 1. Goeljajev-

Veldkamp, 2. Van der Burg-Sjoelga, 3
Adeberg-Karlstad, 4. Kreuz-Herda, 5
Hadschieff-Bos, 6. Sighel-Spielmann, 7
Ledergerber-Radtsjenko, 8. Visser-Zac
karias, 9. Tröger-Koss, 10. Gustafson
Jarvinen, 11. Garajev-Monti, 12. Sön
draal-Kyncl, 13. Tonat-Milesi, 14. Emin
ger-Rahnasto, 15. Jeklic-Radke, 16. Mer
dovic.

Op duizend staanplaatsen na zijn
alle kaarten voor het toernooi
verkocht. Dat betekent dat er in

Bokhorst favoriet
bij LKtennis

sport kort

" MAASTRICHT - De beste biljar-
ters van het District Maastricht en
Omstreken kampen dit weekeinde
in biljartcentrum De Burght te Heer
om de districtstitel libre hoofdklas-
se. Het deelnemersveld telt acht fi-
nalisten. Vandaag beginnen de par-
tijen om 19.30 uur; zaterdag en zon-
dag om 13.30 uur.

SITTARD - In tennishal Carperion
in Sittard spelen deLimburgse ten-
nissers dit weekeinde voor de Lim-
burgse titels in het enkelspel, met
uitzondering van de A-categorie.
Twaalf heren staan genoteerd voor
de wedstrijden in de 81-klasse.
Tony Bokhorst uit Bergen gaat als
favoriet van start. Voor de andere fi-
naleplaats moeten Jeroen de Jong
uit Nieuwenhagen en Pascal Hos uit
Susteren op papier gaan strijden. plaats

" MAASTRICHT - Volgende week
vrijdag (26 januari, 20.00 uur) houdt
Toer- en Wielerclub Maastricht de
jaarlijkse presentatie van het ren-
nersbestand. Dit gebeurt in café 't
Oude Centrum, Stationsstraat 222,
Nuth. Voorafgaande hieraan vindt
de algemene ledenvergadering

Thialfvrijwel uitverkocht

Van der Burg-
Karlstad topper
op 5 kilometer
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HEERENVEEN - Het treffen
tussen de Noor Geir Karlstad en
Ben van der Burg op de vijfkilo-
meter vormt naar verwachting
het absolute hoogtepunt van de
eerste dag, vandaag, om de Euro-
pese schaatstitel in Heerenveen.
De twee ontmoeten elkaar in de
zesde rit. Daarvoor hebben twee
andere kampioenschapskandi-
daten, de Italiaan Roberto Sighel
en Bart Veldkamp hun 5000 me-
ter al moeten rijden.

ecker en Edberg hebben problemen met enorme hitte

Wilander en Mecir
krabbelen terug:

Van onze medewerker
FLOR SCHILTE

Pikant detail is dat in 1988 de Fin
JuhaKankkunen met de nodige
irritaties het Lancia-team verliet
omdathij de zege in Monte Carlo
aan Biassion moest laten. Nu
keert hij weer achter het stuur
van een rode Lancia Delta Inte-
grale 16V terug. Naast Biasion en
de Finse boerenzoon Kankku-
nen is de Fransman Didier
Auriol de derde rijder in het Lan-
cia-team.

HEERLEN/MONTE CARLO
Massimo Biasion, de 32-jarige
wereldkampioen, is dit jaar in de
Rally van Monte Carlo de man
waarop wordt gejaagd. De Lan-
cia-rijder uit Bassano delGrappa
kan de trilogie volmaken, na
reeds in 1988 en 1989 de zege
naar huis te hebben gereden in
deze 'koninginneproef. De voor-
naamste concurrentie komt dit
jaar wellicht uit de Japanse
hoek.

Met de Nederlandse deelname
aan de Rally van Monte Carlo is
het magertjes gesteld. Tot twee-
maal toe stond een Nederlandse
équipe op de hoogste trede, maar
dat is wel al lang geleden. In 1938
zegevierde Bakker-Schut met
een Ford. In 1953 was het de
beurt aan Gatsonides-Worledge,
ook met een Ford. Deze Gatsoni-
des is tegenwoordig bij de Rijks-
politie leverancier van snelheids-
registratie-apparatuur.ln de ja-
ren '70 en '80 namen de Limburg-
se rallyrijders Henk Vossen en
Man Bergsteyn vaker deel aan de
sterrit. Dit jaar is het slechts een
uitgeweken Nederlander die de
vaderlandse driekleur verdedigt.
Bram van Hilten, een in Luxem-
burg wonende deviezenhande-
laar, start vanuit Bad Homburg
met een Ford Sierra Cosworth
onder statnummer 57. Van Hil-
ten is bekend uit de circuitsport

,en nam ook al deel aan de 24
Uren van Francorchamps.

"WEERT - Op het parcours Tunge-
ler Wallen in het Weerter kerkdorp
Tungelroy wordt zondag een cyclo-
cross voor licentiehouders van de
Nederlandse Wielren Bond NWB
gehouden. Start half twee. k

se een aantal wedstrijden gespeeld
wordt, start het toernooi morgen om
9.00 uur. De halve finales beginnen
zondag om 9.00 uur waarna om 14.00
uur de eerste finales zullen begin-
nen.

De verdere plaatsingen: heren C: 1. David
Hofman (Hoensbroek); 2. Guido Bodeutsch
(Landgraaf). Dames: 1. Chantal Leenen
(Melick); 2. Frauke Joosten (Heythuysen).

Heren C2: 1. Daniël Jongen (Brunssum); 2.
Hans Fransssen (Brunssum). Dames C2: 1.
Valerie Salden (Geleen); 2. Chantal Vleu-
gels (Klimmen). Heren Dl: 1.Chris Massari
(Roermond); 2. Peter Kerstjens (Bergen).
Dames Dl: 1. Chantal Hos (Susteren); 2.
Claudia Gulikers (Voerendaal).

" BEEK - In Beek had gisteravond
de bekendmaking plaats van de
beste sporters van het jaar 1989. Bij
de heren ging de titel naar triatleet
Louis Delahaye. Een sportvrouw
van Beek was er, evenals in 1988,
ook nu niet omdat de jury geen
dame vond die voor die titel in aan-
merking kon komen. Sportploeg
van Beek werd het danspaar Henk
en Karin Vaassen.

PANNINGEN - In de eredivisie
zaalhandbal komt van Limburgse
bodem alleen Bevo in actie. De hek-
kesluiter speelt zondag om 14.40
uur in de sporthal van Parmingen
tegen Swift Arnhem. De beide Lim-
burgse troeven bij de dames, Her-
schi/V en L en Holbox/Swift, spelen
zondag een uitwedstrijd. De Ge-
leense dames gaan op bezoek bij
Hellas. Rode lantaarndrager Swift
gaat naar Schiedam, waar UVG
gastvrouw is.

Handbalprogramma

In de 82-klasse mogen Dick Kouw
uit Gennep en AndreaKriescher uit
Kerkrade voorlopig voor de laatste
keer als favoriet van start gaan. Zij
zullen na 1 april op de 81-lijst staan.
Hier zijn de andere finaleplaatsen
toebedacht aan Pascal Hooymayers
uit Ulestraten bij de heren en Sonja
Essers uit Maastricht bij de dames.

Met tien deelneemsters is de Bl-
klasse bij de dames vrij goed bezet.
De beide finalisten van het invitatie-
toernooi in Hoensbroek, Ellen Brut-
saert en Jenny Tielman, zijn niet
van de partij. De plaatsingscommis-
sie heeft nu Ilse Leytens uit Puth de
favorietenrol toebedeeld. Zij zal
echter terdege rekening moeten
houden met Anique Snijders uit Ge-
leen, die haar in de poule in Hoens-,broek afgelopen week versloeg.

" MAASTRICHT - In de eredivisie
squash heeft koploper Interact
Maastricht haar eerste nederlaag ge-
leden. Interact verloor met 2-1 van
het op de voorlaatste plaats staande
Gelderland. Bij Maastricht ontbra-
ken de vaste spelers Matthew Oxley
en Roel Maassen. Na tien wedstrij-
den heeft Interact Maastricht nog
steeds met acht punten de leiding
voor Dicky Squash uit Amsterdam.

valdon-Dechaume 6-4 4-6 7-5, Garrison-Tho
ren 6-2 6-0.
Vrouwen dubbel, eerste ronde: Novotna-
/Sukova-Bakkum/Van Rensburg 6-2 6-3,
McGregor/McGregor-Bollegraf/Durie 6-4
3-6 6-3, Schultz/Temesvari-Pratt/Woolcock
6-3 6-3.

Nadat vanavond in de C- en D-klas

" BOCHOLTZ - In tegenstelling
met hetgeen gisteren in deze ru-
briek werd vermeld, vindt de
springwedstrijd die zondag door de
landelijke rijvereniging De Sport-
vrienden uit Bocholtz wordt georga-
niseerd niet plaats in Bocholtz maar
in het ruitersportcentrum van Het
Edele Ros in Beek.

# Boris Becker volgt geconcentreerd de bal tijdens een opslag
in de partij tegen Scott Davis.

Stuttgart, eindstand zesdaagse: 1. De Wil-
de. Diehl 167, 2. Freuler/Marki 160, 3. op 1
ronde Bincoletto/Bontempi 95, 4. op 3 ron-
den Clark/Holenweger 86, 5. op 5 ronden
Günther/Görgen 32, 6. op 7 ronden Bölt-
s/Tourne 22, 12. op 19 ronden Pieters/Le
Grand 68.

WIELRENNEN

Geleen-Almania 1-2
Zondag:
Urmondia-RKONS (12.00)
Caesar-MVV2 (14.00)
SVE-Armada (14.30)

" HEERLEN - Derdeklasser VV
Armada en Jo Pepels hebben voor
het komend seizoen een overeen-
komst getekend. Pepels is sinds
twee jaarwerkzaam bij Armada.

Hereford-prijs: 1. Broad Daylight; 2. Char-
lie Brown; 3. Cita Ricardo. Outsider: Dion.
Wetherby-prijs: 1. Cavalcade; 2. Davina
Heidia; 3. Charle Axkit. Outsider: Caline.
Lingfield-prijs: 1. China V.; 2. Connie D.; 3.
Crackje van Nora. Outsider: Daya Bay Bon-
net.
Kelso-prijs: 1. Cita de Bloomerd; 2. Agos-
tinho Mendel; 3. Cay van Hoafer. Outsider:
Boy Sneep Taxix.
Windsor-prijs: 1. Carolus C; 2. Dabrowa
EV; 3. Dominique. Outsiders: Chapel en
Durban uit Uden.
Towcester-prijs: I.' Aran's Glory; 2. Cris de
Gournay; 3. Baron. Outsiders: Caline des
Sourees en Chaunty Top.
Bangor-prijs: 1. 1. Claudia Casindra; 2. Cid
Olympic; 3. Cick Mendel. Outsider: Cla-
proos Valo.
Stratford-prijs: 1. Abbado R.; 2. Boy de
Bloomerd; 3. Brigitte G. Outsider: Anna Da-
kota.
Clonmel-prijs: 1. Easy Stages; 2. Cas Bui-
tenzorg; 3. Delicatesse. Outsiders: Capsella
Bonusan en Ceres van Troje.
Sandown-prijs: 1. Charly Ludwig; 2. Zeb
Wolfrath; 3. Zilver Ulandia. Outsiders: Cann
de Bloomerd en Zimrod B.

ld-tips

G " Het tien koersen
We Programma dat vanavond

ri
\afgewerkt op de draf- en ren-

',rideln chaesberg biedt een bij-
Str" attractief hoofdnummer. In

atford-prijs komen tien paar-
"^2.n? de start over de afstand van, jneter.Favoriet voor de zege is

;|)rsverse allroundkampioen Ab-
jalri

it; z^n laatste twee starts
{. hij respectievelijk een«e en een eerste plaats in sterke

outsiders zijn Boy de
<"; ?oeri^erd en Brigitte G, die beide
'r 'Wp,. de voeten kunnen over de_ '"e öfafstand- Een handicap diegaarden in deze koers moeten

m nen is de bandenstart. Op
J.cj gganier werd in het verleden al-

st
start, maar de paarden die de

Jaren deel zijn gaan nemen
,j koersen zijn nauwelijks be-

t\ n aruf1 dit fenomeen.
ndere koers die eruit springt is

,-s "^.mei-prijs met 13 deelne-
i bnrii er.in zal Easy Stages met
i rt l v

6 Gr^t zich willen revanche-
,„°0r een pechvolle koers van

i- H;inam eek' H"' maakte toen aan de■ uto een korte gallopade en

moest genoegen nemen met een
tweede, plaats. Laat de Amerikaanse
hengst de fouten vanavond achter-
wege danis er voor hem geen vuiltje
aan de lucht. De eerste koers start
om 19.00 uur.

trainerscaroousel oefenvoetbal
VOETBAL
Los Angeles, vriendschappelijk: Mexico.
Argentinië 2-0 (1-0) - 33. Munoz 1-0, 59. Al-
ves 2-0. " OIRSBEEK - De gemeente

Schinnen zal dit jaar geen kampioe-
nenavond meer houden. De respons
vanuit de verenigingen was daar-
voor te gering. Daarvoor in de plaats
wordt er nu vandaag vanaf 17.00 uur
in de sporthal van Oisrbeek een zes-
kamp gehouden voor de jeugd.

Vrouwen enkel, tweede ronde: Sabatini-
Bollegraf 6-1 6-1, Halard-Henrickson 7-6 6-2,
Whitlinger-Phelps 7-5 6-3, Van Rensburg-
Cioffi 6-0 6-4, Tanvier-Inoue 6-4 6-4, Mary
Joe Fernandez-Rinaldi 6-4 6-4, Mandlikova-
McGregor 7-6 6-3, Wasserman-Zvereva 7-5
6-1, Demongeot-Kidowaki 6-4 6-1, Faber-
Leand 6-1 6-3, Porwik-Wiesner 6-3 7-6, Ga-

Mannen dubbel, eerste ronde: Haarhuis
/Koevermans-Doohan/Taroczy 6-2 7-5, Dre
wett/Masur-Mronz/Schapers 6-4 4-6 14-12.

TENNIS
Melbourne, mannen enkel, tweede ronde:
Becker-Scott Davis 6-3 7-6 4-6 6-2, Svens-
son-Courier 7-6 6-7 6-3 6-1, Chamberlin-Pes-
cosolido 6-7 7-5 6-3 6-4, Javier Sanchez-An-
nacone 6-1 7-6 6-3, Jonsson-Gustafsson 6-1
6-2 6-2, Woodforde-Tsjesnokov 6-3 6-2 7-5,
Masur-Odizor 7-6 6-7 6-3 6-1, Paloheimo-
Forget 6-4 3-6 6-3 6-3, Riglewski-Borwick 6-2
6-4 6-2, Wahlgren-Wöhrmann 4-6 7-5 7-5 6-3,
Wilander-Wostenholme 6-2 7-5 6-3, Knck-
stein-Krishnan 6-1 4-6 6-3 6-1, Delaitre-Jo-
nes 6-3 4-6 6-3 6-4, Mecir-Sznajder 2-6 6-1 6-0
6-2, Wheaton-Larsson 6-3 6-2 3-6 6-1.

sport in cijfers

SCHAKEN
Wijk aan Zee, Hoogovenstoernooi, groot-
meestergroep A, afgebroken partij vierde
ronde: Portisch-Dlugy 1-0. Grootmeester-
groep B, afgebroken partij eerste ronde:
Winants-Hellers 0-1.

Wereldkampioen Massimo Biasion favoriet in Rally Monte Carlo

Massale aanval Japanners

-ür^ derlandse inbreng in Mei-
%o 's nog verder gereduceerd.
je jn<? B°Hegraf was te zeer ondei
iabrjgi Van het centre court om
H.cd SaDatmi serieus tegenspel
'^itig n' Carin Bakkum kwam er-
iosSp°P hoog niveau tekort om

* brß„airbank ln nog groter gevaaiengen.

Boris Becker en Stefan Edberg
klaagden meer over de hitte dan
over de tegenstand die zij donder-
dag ondervonden. Becker stond een
set af aan Scott, maar toen zijn servi-
ce eenmaal ging lopen was het met
de Amerikaan gedaan. Edberg liet
Patrick Kühnen geen set. Zowel
Becker als Edberg speelden bloots-
hoofds. De hitte was echter zo groot
dat zij erover denken het voorbeeld
van Ivan Lendl te volgen en zich te
voorzien van de één of andere
hoofdbedekking. „Als je dat niet
doet, val je hier dood", zei Becker.

>oUdi0Udi Platste zich door een een-lenhói Zege °P de Canadees Wos-
tir ma if VOOr de derde ronde, Me-
Wdhaa^.te na een haperend begin
|je s V gdiS een einde aan de aspira-Wostennolm's landgenoot

De Nederlandse belangen in het en-
kelspel rusten nu nog op de frêle
schouders van nationaal kampioene
Nicole Jagerman. Tot ergernis van
trainer Auke Dijkstra was Manon
Bollegraf door zowel het centre
court als haar Argentijnse opponen-
te tegeïmponeerd om zich aan de af-
gesproken taktiek te houden. Die
was gebaseerd op het voorzichtig
opbouwen van de slagenwisselin-
gen.

v 0
V'g- ander was 1989 een ramp-
iIJ afnvanS van de vorige titel-

de Melhourne was de Zweed
W^c, °P de wereldranglijst en

J zich. af- wat n°ë de moeite
s^finpZ °u 2^n om z'cn voor mte
"ien mn'lVJu moet hij genoegen ne-

mor 1 de viJftiende positie en ligt
"E-rst atie voor het opscheppen.
Sze een plaats h'J de top-tien, of
». pr

s en natuurlijk een behoorlij-
loqj »ratie biJ een Grandslamtoer-

aardaar het belanëriJkste is dat ik
V-ru 'Sheid in het spel weer voel".

rde niJ na zi Jn zege op Wos"

In plaats daarvan sloegBollegraf zo-
veel gemakkelijke ballen uit, dat Sa-
batini meer punten kreeg toegewor-
pen dan zij zelf maakte. Hoe slim de
taktiek was bleek uit de weinige ral-
lies die Bollegraf aanging en waar-
uit ze steeds als winnares te voor-
schijn kwam. Als ervaren speelster
had Bollegraf ongevoelig moeten
zijn voor de kriebels in de keel en
het knikken van de knieën. Maar zo
werkt dat in het vrouwentennis
niet. Het standsverschil is groot.

Sr a HOVEN - Erik Meijer isSrd Werp FC tot 15 Juni ver"
%veri aan eerste-divisieclub Eind--sDitsts üJ~e twintig-jarige centrum-
te s - Meerssen was aan zijn eer-
Ne W?en bezig biJ de Belgische

Br_ t
ser> maar kwam door een

jitiij, aar>tal buitenlanders niet in
tNerr nS voor een basisplaats.

'ltar_ Speelde eerder bij Fortuna

Bollegrafs doel is dit jaarbij de eer-
ste vijfentwintig te komen. Dan nog
staat zij ver in de schaduw bij Graf
en Navratilova.

Toppaard Abbado R
op Schaesberg

Van onze medewerker
HANS SINNIGE

" Massimo Biasion, favoriet voor de eindzege in de Rally van Monte Carlo.

tweemaal om de aantekeningen

* te controleren.Als ik kijk naar de
jongeren van nu: die rijden de
klassementsproeven soms wel 15

maal om pace-notes te maken

niet meer terug achter het stuur
van een rallywagen. De nuchtere
Duitser twijfelde aan het einde
van 1989, met aanbiedingen van
Toyota en Mitsubishi op zak,
over zijn toekomst. „Vroeger
werd elke klassementsproef voor
de rally driemaal verreden. Een-

Ook dit jaar zijn de hellingen in
Frankrijk onbesneeuwd. Een na-
deel voor de vierwielaangedre-
ven rallybolides, die op een wit
tapijt pas in hun elementzijn. De
Rally van Monte Carlo heeft vijf
startplaatsen. Naast Bad Hom-
burg vertrekken de 181 teams uit
Bareelona, Lausanne, Reims en
Sestrière. Zondagmorgen start
de rally met 28 klassementsproe-
ven. Woensdagnacht staat twee-
maal de scherprechter, de Col de
Turini, op het programma. Don-
derdag wordt tegen half tien de
winnaar op de Quai Albert ler
verwacht na 604 kilometer wed-
strijd.

keer vóór een rally. Zodoende
zou ik veel meer moeten trainen
voor een wedstrijd. Waarom
moet ik me na twee wereldtitels
blijven bewijzen ten opzichte
van veel jongererijders. Je moet
weten wanneer het tijd is om op
te houden". Röhrl blijft in de toe-
komst aan als testrijder bij Audi
om een nieuw sportwapente ont-
wikkelen en verschijnt in 1990 in
het Duitse Toerwagenkampioen-
schap met een Audi VB.

In ieder geval keert de viervoudi-
ge winnaar ('BO-'B2-'B3-'B4) van de
'Monte', de Duitser Walter Rohrl,

veelbelovenderijders onder con-
tract. 'El Matador' Carlos Sainz
temt als goede Spaanse rijder
een Toyota Celica GT4 net zoals
een stier, getuige het spektaku-
laire ongeval tijdens de Race of
Champions in december. De
Zweed Mikael Eicsson en de
Duitser Armin Schwarz maken
het trio vol.

In 1990 zal in het Rallywereld-
kampioenschap sterke oppositie
komen uit 'het Land van de Rij-
zende Zon. De Japanse merken
gaan met topmateriaal en toprij-
ders in de aanval om de hegemo-
nie van Lancia te doorbreken.
Mitsubishi, met de vierwielaan-
gedreven- en vierwielbestuurba-
re Mitsubishi Galant VR-4, zet de
Fin Ari Vatanen en de Zweed
Kenneth Eriksson in. Mazda
houdt het, in afwachting van het
nieuwe rallywapen, op de twee
oudgediende Finse wereldkam-
pioenen Hannu Mikkola en Timo
Salonen. Toyota heeft drie jonge

(ADVERTENTIE)

I Kan eeïï,:|eeduizendpoot1 so'n gezeUlfn van overlatenI aaried&v^ gakken J

IO4S-7199661ft " " otrrOLO-TEAM van ■
c
c
tlUnSmrgs Dagblad regelt ■

1 «PDiCCOIOS f

./"URNE - Bij de bekende kandidaten voor de zege in
fóoen nnen enkelspel bij de open Australische tenniskam-

Becker, Lendl, Edberg en McEnroe, dienden
teren twee 'oude' nieuwe gegadigden aan. Mats Wilan-

'*f(iw terug te krabbelen uit de diepe put, waarin hij bijna
h wenen was en ook MiloslavMecir is net op tijd weer fysiek
psychisch in vorm.

sport



De laatste zondag waren de kampioe-
nen al vroeg bekend, want v.d. Pas-
Schippers stonden toen al een straat-
lengte voor. Maar alle anderen streden
nog voor lijfsbehoud, eer, meester-
punten of uitzending naar Genève. En
omdat een aantal heren de verrichtin-
gen van hun dame niet wilden missen
en, waar nodig, het kroost hadden
meegenomen, kreeg De Nieuwe Re-

De nationale damesparencompetitie
is ten einde. Ze werd dit jaarvoor het
eerst gespeeld in het nieuwe, nationa-
le bridgecentrum te Utrecht, waar de
betere spelers van de inmiddels 79.000
leden in de toekomst dus regelmatig
te gast zullen zijn. Winnaars in de
bondsklasse A, en dus kampioen van
Nederland, werden v.d. Pas-Schip-
pers in grootse stijl. V. Eck-Grotens
moesten helaas afhaken en zullen vol-
gend jaar vanuit de bondsklasse B
moeten proberen weer bij de top-14
van Nederland te komen.

U ziet dater met OW-spellen 3 soorten
groot slem zijn te spelen. Maar u hoeft
zich niet te vermoeien met de vraag
hoe u dat met uw biedsysteem uitge-
kiend en mooi opbouwend gaat afhan-
delen, want Noord begon steevast met
een preëmptief bod.

Aan een der tafels ging dit als volgt:
Noord Oost Zuid West
3H 3SA 4H 4SA
pas 5H (2 azen)pas 7Sch.
En terwijl het 7Sch-kaartje nog maar
nauwelijks op tafel lag, excuseerde v.
Ipenburg, die later 2e zou worden,
zich omdat ze natuurlijk 7SA had
moeten bieden. Die 10 punten extra
maken iri een parenwedstrijd soms
een wereld van verschil uit. Groot

Van onze medewerker PIERRE FRAMBACH
HOENSBROEK - Het tweede bedrijf van de Zuidnederlandse
bokskampioenschappen zal morgen plaatshebben in het cen-
trum aan de Prinsenstraat te Hoensbroek. Het wordt meteen
een van de meest interessante avonden die in dit toernooi ge-
pland zijn. Niet minder dan zes partijen, waarvan maar liefst
vier in de A-klasse, beslissen direct over het kampioenschap in
de betreffende categorie. Een voor de Limburgse boksliefheb-
bers ongekende kans om veel kwaliteit op een avond in aktie te
zien.

By Olympia Hoensbroek zal zwaar-
gewicht Patrick Driessen dit jaar
niet in de ring komen. Na het plotse

Simson vast
in het zadel

Gewichtige kampioenen

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

overlijden van de trainer 'ome' Hen-
drik Frijters heeft hij het trainer-
schap op zich genomen. „Geen ge-
makkelijke taak", zegt Driessen. „Ik
hoop dat onze boksers nu nog eens
latenzien watze van Frijters geleerd
hebben. Ik heb goede hoop en met
jongens als Jozef Muyen en Jacky
Tabak moeten we dan ook direct
goed kunnen oogsten". De wedstrij-
den in het centrum in Hoensbroek
beginnen om 20.00 uur.

# De leden van de boksvereniging Olympia Hoensbroek in een vechtlustige pose.
Foto: FRANS RADE

Biljartleraar Wiel Rouwet: 'Het stikt in Limburg van de talenten'

Meester van het groene laken
22.Lb6 gevolgd door 23.P12 hoewe'
dan alleen maar afwachten kan-
...,g4 23.Lb6,De8 24.Tc7,Dh5? V*
memanoeuvre is hier erg ongebl" .
lijk. Beter was het de pion naar j
spelen. 25.Db3? Nodig was
25.f:g4,Dh4 waarna zwart nog '}&
ter staat, maar een onmiddellijk
slissing zit er dan niet in. 25. .""&

De organisatie van deze avond is in
handen van twee boksverenigingen
namelijk Olympia Hoensbroek en
BC Landgraaf, op zich al een uniek
feit.Beide verenigingen leveren dan
ook het grootste aandeel in het aan-
tal boksers die binnen de touwen
komen. De belangrijkste partijen
zijn Ilea Hofman (Landgraaf) tegen
Madretsma (Eindhoven), Math
Haagmans (Landgraaf) tegen Henk
de Vaal (Eindhoven) en de plaatse-
lijke boksers Jacky Tabak tegen de
Duitser Sökhmer en Jozef Muyen
contra Frohwerk, eveneens uit
Duitsland. Tabak en Muyen boksen
een prestatiepartij om de respectie-
velijke titels in het licht en half
zwaargewicht. Vooral voor Jacky
Tabak was het moeilijk om een ge-
schikte tegenstander te vinden. Hij
was bijna een jaaruit de rolatie om-
dat zijn hond hem praktisch zijn
hele duim had afgebeten. In twaalf
opeen volgende gevechten dwong
hij zijn tegenstanders, meestal in de
eerste ronde, tot opgave. Hij verloor
destijds alleen nog van Regilio
Tuur, de kabouterbokser welke mo-
menteel in Amerika aan een prof-
carriere bezig is.

Hier gaf wit op want na 26 h3>
27.g:h3,D:h3 28-Tfcl-^
29.Kf1,Dhl gaat wit mat. .

Math Haagmans (28) treft in Henk— de Vaal een niet te onderschatten te-
genstander. „Ik heb nog niet tegen
hem gebokst maar hem wel al bezig
gezien. Hij is geen technische bok-
ser maar wel iemand die knokt en
rechtuit gaat. Hij kan onvoorstel-
baar incasseren en ik denk dat hij
dat tegen mij dan ook wel zal moe-
ten doen. Ik heb al voor hetere vu-
ren gestaan en daarom lig ik van een
De Vaal niet wakker. Toch heeft hij
nog een belangrijk voordeel en dat
is zijn lengte. Maar daar zal ik me
wel op instellen". In Ilea Hofman
heeft de BC de Landgraaf nog een
belangrijke kampioenskandidaat.
De 19-jarige Roermondenaar, voor-
heen een sterke karateka, heeft in-
middels'dispensatie van de bond de
B-categorie kunnen overslaan. Bij
de onlangs gehouden Nederlandse
A-kampioenschappen werd hij in
de halve finale door de latere kam-
pioen Ronald Vos uitgeschakeld.
Hij wil revanche maar daar zal te-
genstander Madretsma weinig aan
gelegen zijn.

Lengte

Van onze medewerker
FRANS DE CROON

SIBBE- Toen de pas 19 jarige Ray-
mond Knoors onlangs Europees li-
bre-kampioen bij de junioren werd
en afgelopen zondag ook nog eens
de nationale biljarttitel ankerkader
47/2 in de wacht wist te slepen glom
het gezicht van Wiel Rouwet als een
pas opgepoetste biljartbal, zo trots
was hij opzijn pupil. Hij was het im-
mers die Raymond Knoors zes jaar
geleden bij de KNBB naar voren
schoof als het Supertalent van Lim-

burg. Dat het niet alleen bij een su-
pertalent is gebleven is inmiddels
bekend, prettiger is het voor Wiel
Rouwet dat Knoors binnen de kor-
ste tijd is uitgegroeid tot een topper
van formaat.

Wiel Rouwet; „Ik ben sedert 1980 als
jeugdtrainer bij de bond in dienst,
na enkele jaren sprong Raymond
Knoors mij als pubertje al direkt in
het oog. Terwijl zijn leeftijdsge-
nootjes nauwelijks de keu in hun,
knuistjes konden houden, scoorde
Raymond al een gemiddelde van

tussen de 30 en 40 caramboles. Als
docent stond ik paf, dat had ik nog
nooit meegemaakt. Toen ik na een
poosje het rapport van hem bij de
bond in Leusden inleverde heb ik er
extra bij vermeld dat Raymond wel
eens tot de smaakmaker van de bil-
jartsport zou kunnen uitgroeien".

Goed bezig
Wiel Rouwet (38) is landelijk gezien
als instructeur goed bezig. De in-
middels uit zijn voegen gebarste
hobby vergt héél veel van zijn

spaarzame vrije uurtjes maar daar is
hij als vrijgezel niet rouwig om. De
reisjes naar Kaatsheuvel en Nijme-
gen, maar ook een thuistraining om
de hoek waar hij woont in Sibbe ge-
ven hem voldoening. „Het zijn alle-
maal trouwe luisteraars, ze willen
het biljarten zo goed mogelijk onder
de knie krijgen om later landelijk
eventueel te schitteren. Zelf heb ik
niet zoveel tijd meer over om een
toernooi af te werken, ik train de
laatste tijd beduidend minder om-
dat je constant met de jeugd bezig
bent. Ik speel ook nog competitie
voor BC Sibbe. In 1975 werd ik na-
tionaal kampioen in de extra-klas-
se."

In het tweede deel van de drieluik
over de Limburgse schaakkampioen-
schappen voor de jeugd zien we de
kampioenen van de categorieën B- en
C-jongens aan het werk. Kampioen in
de B-groep (14-16 jaar) werd Patrick
Driessens uit Voerendaal. In de hier-
onder zelfdoor hem uitgezochte en ge-
analyseerde partij verslaat hij in vijf-
entwintig zetten Pascal Jansen uit
Brunssum.
P. Jansen-P. Driessens (koningsindi-
sche verdediging)
1. d4,Pf6 2.c4,g6 3.Pc3,Lg7 4.e4,d6
5.Pf3,0-0 6.Le2,e5 7.0-O,Pc6 8.d5,Pe7
9.Pel,Pd7 10.Le3,f5 11.f3,f4 12.Lf2,g5
13.Pb5. De laatste mode sinds Kortsj-
noi-Hulak waarin volgde 13. ...,a6
14.Pa7!,T:a7 15.L:a7,b6 16.b4,Lb7
17.c5,d:c5 18.Tcl,Pc8 19.b:c5 13 b6
14.b4,Pf6 15.c5,a6 16.Pc3 16.Pa3 is een
goed alternatief met als mogelijk ver-
volg 16. ...,b5 17.Pac2 gevolgd door
18.a4 16 Tf7 17.a4? Beter is 17.c:d6
18.b5,a5 19.Pa4,Tb8 20.Tel met een
onduidelijke stelling. Nu kan wit nau-
welijks nog vorderingen maken op de
damevleugel waardoor zwart met zijn
aanval op dewitte koning beter staat.
17 LfB 18.c:d6,c:d6 19.a5,b5
20.Tc1,Ld7 21.Pd3,Tg7, 22.Pbl De
laatste kans op verdediging was

Mer, zwart staat een mooie P' uSyi
voor, maargeeft deze nuweer onn
af.
Beter was 17. ...,Pbd7 18.Pe6$<
19.Dxd2,Te8 20.Pxd4,Pbd7 21.Pf5

22.Pg3,Tad8 23.De3,d5! 24.Tcdl.00,
25. Pxe4,Pxe4 26.Dxe4^
27.Tfel,Pf7 28.Txd8,Dxd8 29.Dd->- ,
29.Db4 heeft wit niets meer te vre'

Nu belandt hij in een slecht S&A
eindspel 29 Dxd3 30.CX0-*' ,
31.Kn,Pd6 32.Lh5?T"^33.Kxel,Pb5 34.a4,Pd4 36.L<%
36.Kd2,Kd6 37.b4,b6 38.KcK<
39.Lb3+,Pxb3 40.Kxb3,Kd4 41.*rJc
42. bxcs,bxcs 43.g3.c4 44^x03.*
45.a5,Kb5. Wit geeft op. _

In de C-groep van de jongens (12-14
jaar) werd Peter Driessen uit Tegelen
kampioen. De jongens in de C-poule
hadden voor hun partijen een uur per
persoon bedenktijd. Voor de meesten
was zelfs een uur nog te veel, waar-
door de partijen snel afgelopen waren.
Uitgezonderd hierop waren de partij-
en van Michiel „le penseur" Danker
uit Roermond, die meestal het langste
duurden.
F. Hoebens-P. Driessen (philidor-ver-
dediging)
1.e4,e5 2.Pf3,d6, 3.Lc4,Lg4 4.h3,Lh5
5.0-O,Df6 6.Le2,c6 7.d3,Dd8 B.Pc3,Le7
9.Ld2,Pf6 10.a3(Pfd7 ll.Tcl 0-0
12.d4,L:f3 13.L:f3,d:e4 14.Pe2,Db6
15.b3,Pe5 16.Pf4,Lg5 17.Le2,f6? Jam-

nieuw voor een lastige keus Pia.0 1. I33. 49-43 Nu verliest wit zelfs een y.
schijf, maar de situatie was PTfa.tfbijv. 33. 29-24 19x30 34. 34x25 H-1^;
de dreiging (18-23) is beslissend o'jjf
39-33 18-22 34. 41-36 21-27 35. 48-4'
32 36. 31-27 22x42 37. 28x48 17"2 V
wits linkervleugel baart zorgen. *f
omdat 38. 48-42 verhinderd is <U
38... 19-24! 39. 29x9 4x13 40. 15x4 jU
41. 4x31 26x50 met winst. 33... *Kd
Fraai gespeeld door Nitsch. He>■ Ji
dat 34. 29-24? nu verhinderd is aA
34... 22x33! 35. 24x13 14-20! en 36-y>
met dam, moet wit totaal verrast n
ben. 34. 29-23 Want op 39-33 ge*%J
(21-27-32). 34... 22x33 35. 39x28 ly't
Tegen de dreiging (24-29) valt nu ""meer te doen; wit berustte daarop j
36. 44-40 24-29 37. 31-27, want op £ j!
natuurlijk (29-33) en (17-22), 37... *? j»
38. 28-23 18x29 39. 34x23 21x3-5,,;
37x28 en hoewel Budé zich verder' )(
fel verzette, was zwarts mater^fvoordeel uiteindelijk voldoende v

agenda

Rouwet heeft veel opgestoken van
de grootmeesters. „Jaren daarna
gingen we samen de toernooien af,
Hans Vultink, Ludo Dielis, Ray-
mond Ceulemans en Chris van der
Smissen waren deéchtekanjers van
die tijd. Ik heb een onderonsje met
Raymond Ceulemans gehad, hij liet
me toen overduidelijk weten dat ik
als jeugdtrainerontzettend veel van
Tonny Schrauwen kon opsteken, in
zijn ogen was er geen betere. In de
begin jaren had ik de mazzel dat de
jeugdigeFrans Oberje kampioen in
de overgangsklasse werd, ik bege-
leidde hem al een poosje, de bond
was gelukkig ook aanwezig en van-
af dat ogenblik ben ik er als jeugd-
instructeur bijgekomen. Met die
jongens moet je goed kunnen op-
schieten, anders lukt het gewoon
van geen kant. Hier in Zuid-limburg
stikt het van de talenten, jongensals
Roger Dahmen uit Brunssum, Ray-
mond Mohnen uit Gulpen, Maurice
Heuts uit Reuver en de broertjes
Roy en Francois Zielemans uit Ge-
leen moetje wèl voortdurend bij de
les houden."

Grootmeesters

HEERLEN - Zondag houdt Atletiek-
vereniging Heerlen vanaf 10.00 uur
een Emma-loop rond het Emma-sta-
dion an de Passartweg in Heerlen. In-
schrijven in het clubhuis van AVON
tot vijf minuten voor aanvang.

ATLETIEK

Michel Caubo (tweede van rechts, 28), titelver-
dediger in de klasse tot 90 kg. prolongeerde
zonder veel problemen zijn titel. Door zijn
moyenne van 230 kg. (trekken 100 kg., stoten
130 kg.) betekende dat ook nog promotie naar
de eerste klasse, ln de klasse tot 75 kg. bereikte
legerofficier Ruud Middelhoven een zelfde re-

" SIMPELVELD - Krachtsportvereniging
Helios Simpelveld heeft toegeslagen tijdens de
Nederlandse gewichthefkampioenschappen
tweede klasse in Zwijndrecht.

SCHAESBERG - De worstelcom-
petitie, in de landelijke hoofdklasse,
heeft voor Simson Schaesberg een
gunstige wending genomen. De
Schaesbergenaren klopten De Hal-
ter in Utrecht tweemaal en lieten
vooral in de vrije stijleen zeer sterke
indruk achter. Daarnaast liep naaste
concurrent Olympia uit Utrecht bij
Simson KDO Den Haag tegen een
nederlaag op. Dit alles betekent dat
Simson Schaesberg in de hoofd-
klasse vast op de troon zit. De eerste
plaats kan Simson bijna niet meer
ontgaan. Morgen worstelt Simson
om 20.00 uur in sporthal de Bane-
berg tegen Hercules Dordrecht.

sultaat: goud en promotie. De 17-jarige Andy
Cox werd in deze klasse derde met een totaals-
core van 182,5 kg. Het Simpelveldse succes was
compleet toen ook de jeugdige Johnny Grooten
(derde van links, 16) in de klasse tot 56 kg. de
concurrentie ver achter zich liet. Hij bracht in
totaal 117,5 kg. (trekken 52,5, stoten 56 kg.) de
lucht in. Tenslotte was er nog een derde plek
weggelegd voor Mark Hollands (rechts) in de
klasse tot 67,5 kg.

VOLLEYBAL
LANDGRAAF, morgen, sporthal Ba-
neberg, 14.15 uur: Datak/VCL 2-Pola-
ris, 16.00 uur: Datak/VCL-USS.
KERKRADE, sporthal Rolduc, 17.00
uur: Furos-Kompro/HBC 2.Foto: CHRISTA HALBESMA

partijwinstStrijdlust terug bij VCH
Veel tegenslag in kleurloze eerste kompelitiehelfl Schwerte. Vicky Sterk maakte

na een absentie van vele weken
een geslaagde rentree, terwijl
Wilma Sinai na een geslaagde
operatie eveneens weer werk-
taan haar come-back. Alleen
Henrianne Bellemakers blijft
voorlopig nog een vraagteken.
Een onwillig kniegewricht speelt
de felle hoekaanvalster uit Land-
graaf nog steeds parten. Spijkers
was ingenomen met de 3-2 over-
winning. „In de eerste set was
duidelijk zichtbaar dat we wed-
strijdritme misten. Het was alle-
maal nog wat onwennig, maar
gaandeweg ging iedereen beter
functioneren."

HEERLEN - Vijf weken lang
duurde de winterstop voor de
volleybalsters van Pancratius-
bank/VCH. Een periode waarin
veel blessureleed werd wegge-
werkt en de mentale accu kon
worden opgeladen voor de twee-
de kompetitiehelft. In het Heer-
lense kamp kijkt men niet met
plezier terug op de eerste reeks
wedstrijden. Slechts zestien
punten werden vergaard in elf
duels, waardoor de voormalige
landskampioen bivakkeert op
een anonieme plaats in de mid-

" denmoot van de eerste divisie.

Om zelf op te lossen een comP°
van Hans Jansen, grootmeester in^iipartijspel, maar ook in het bederfvan fabelachtige problemen in ~ e'
daagse stellingen. Het diagram
een mooi voorbeeld van. Er ge'{~,e ji^
speelt en wint! Oplossing voie
week.

Een van debelangrijkstekrachten van
het tiental is Paul Nitsch. Hij zorgde
tot nu toe in zijn eentje al voor liefst
veertien bordpunten voor het team.
De Brunssummer hoort daarmee bij
de produktiefste spelers van de totale
nationale competitie. In de streekont-
moeting EUREKA (Heerlerheide)-DE
VASTE ZET kwam de drievoudige
provinciale kampioen uitgerekend te
zitten tegenover de nieuwe Limburg-
se titelhouder Eddy Budé:
Budé-Nitsch nat. comp. 89/90
1.32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-
-14 4. 35-30 20-25 5. 40-35 5-10 6. 41-37
17-21 7. 44-40 11-17 8. 47-41 6-11 9.32-28
23x32 10. 37x28 21-27 11. 31x22 18x27
12. 41-37 17-21 13. 37-32 21-26 14.32x21
16x27 15. 30-24 Vechtlustig openings-
spel van beide kanten. 15... 11-17 16.
34-30 25x34 17. 40x29 7-11 18. 50-44 11-
-16 19. 45-40 17-21 20. 28-23 12-17 21. 40-
-34 17-22 22. 42-37 1-7 Op het oog staat
wit wel mooi, maar hoe verder? En
hoe schijf46 te activeren? 23. 35-30 13-
-19! 24. 24x13 Bx2B 25. 38-32 27x38 26.
43x23 9-13! 27. 30-24 15-20! 28. 24x15
13-19! Zwart heeft met zijn laatste zet-
ten de aanval volledig overgenomen.
29. 23-18 22x13 30. 36-31(?) Verklaar-
baar, maar te ambitieus. Wit wil zowel
de slapende schijf op 46 in het spel be-
trekken als zijn invloedin het centrum
behouden. Het resultaat is echter dat
schijf 31 aanvalsobject wordt. Wit had
zich beter kalm kunnen houden met
49 43-38. 30... 7-11 31. 33-28 11-17 32.46-
-41 13-18! Een krachtzet die wit op-

Na acht van de elf te spelen wedstrij-
denheeft De Vaste Zet uit Geleen uit-
stekende vooruitzichten op het kam-
pioenschap in de He klassse D van de
nationale clubcompetitie. Met veer-
tien punten voert De Vaste Zet de
ranglijst aan, en met een niet meer al
te zwaar programma voor deboeg lijkt
promotie naar de één na hoogste lan-
delijke divisie binnen bereik. Het zou
een mooi succes zijn voor de jonge
ploeg die de laatste paar jaar demeest
belovende van Limburg is.

hoofdrol. Een uitgangspunt dat
al na luttele speeldagen bijge-
steld moest worden. Langdurige
blessures in de toch al vrij smalle
en onervaren speelstersgroep,
noopte elke week tot nieuwe im-
provisaties. „Tegenslag die we
eigenlijk niet konden hebben,"
stelt Spijkers, „de ploeg kreeg
geen kans om ingespeeld te ra-
ken. Een aantal nieuwe speel-
sters werd noodgedwongen voor
de leeuwen gegooid zonder accli-
matisatieperiode. Het gevolg was
dat de druk gestaag toenam. En
dat leiddeweer tot een lange fase
van matig presteren. Jammer,

want dit team heeft beslist veel
meer in huis dan er tot nu toe uit-
gekomen is."

Voor aanvang van het seizoen
ginghet trainersduo Ger Spijker-
s/Peter Arets er van uit dat hun
ploeg, ondanks diverse mutaties,
zou kunnen opteren voor een

Overigens blijft Peter Arets, on-
danks het feit dat hij eerder deze
week is benoemd tot trainer van
de herenselectie, ook Ger Spij-
kers assisteren. Hij neemt een
van de drie wekelijkse trainin-
gen voor zijn rekening.

Spijkers realiseert zich terdege
dat er kwetsbare apecten aan de
huidige groep kleven. „Een van
de beperkingen is het gegeven
dat niet elke speelster even ont-
vankelijk is voor aanwijzingen
vanaf de kant. Die ervaren een
teveel aan taktische opdrachten
als een zware, geestelijke ballast. *Komen beter tot hun recht als ze

Kwetsbaar

Afgelopen zondag werd een eer-
ste aanzet gegeven tijdens een
oefenwedstrijd tegen de West-
duitse eredivisieploeg VC

Aanzet

vrijuit en intuïtief kunnen spe-
len. Een gegeven waarmee ik
met coachen meer rekening
moet houden. Al zit daar natuur-
lijk onderhuids het gevaar in dat
jeals coach te snel tevreden bent,
terwijl jealtijd moet streven naar
maximaal presteren. Dat is ge-
woon noodzakelijk voor de ont-
wikkeling van volleybalsters."

Vrijdag 19 januari 199022
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Kwaliteit
in de ring

SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK
Olympia-bokser Jacky Tabak: 'Come-back na duel met hond' mise bij tijd en wijle meer het aai^Jvan een kindercrèche dan van

centrum waar op hoog niveau
denksport in praktijk werd 6e'"*J
Het jonge grut raakt hierdoor alv .
met de cultuur en terminologie 1
deze sport bekend en op een ëe&e,J
moment was door de zaal een n,
kinderstem hoorbaar: „Papa, is "H
nu alweer down gegaan?"
Op het volgende spel zou dat na *1
lijks mogelijk zijn geweest.

♦x
VHBlOxxxx
♦xx
+XXX

♦AHxxx M 4>VxX
*- wo *aV*♦AHBx w„ u 4>V .
+Blox Z *AHV^

♦Bxx
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i
slem schoppen werd toch nog een
te score, omdat 7SA slechts een *
was geboden. Het populairste
tract bleek 7KI, dat overigens naj>
lijks goed was voor een middens
Hoe moeilijk het voor sommigen.
dit slem te vinden moge blijken ui
derstaande biedserie.
Noord Oost Zuid West
2R (multi) D pas pas
2H 3KI 4KI (!) 4Scl> j

en allen P^
Oost heeft sterk zitten bieden en
eveneens. En toch blijft men stek
4Sch. Nu heeft Zuid misschien
moeilijk gedaan, maar op ditnive,
het eigenlijk onbegrijpelijk. |
goed, mama ging deze keer in el
val niet down.

sport

bridge
met wiel gielkens

schaken
met michiel bunnik

dammen
met john von den borst
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