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Arrestaties
bij inval in
Kerkrade

il v
an onze verslaggever
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uitgesteld
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Dochter verdacht van moord op vader

Afrekening na incest
Van onze verslaggever

KERKRADE/DORTMUND - De
23-jarige Manuela B. is gisteren
in Kerkrade aangehouden op
verdenking van moord c.g. me-
deplichtigheid aan moord op
haar vader Marco 8., die haar
vele jaren geleden op gruwelijke
wijze verkrachtte. Samen met
vier andere Duitsers (drie man-
nen en vermoedelijk de ex-

vrouw van het slachtoffer) werd
Manuela door deKerkraadse po-
litie klemgereden in de Abten-
laan en aangehouden.

De aanhouding gebeurde enkele
uren nadat in de omgeving van
de strafgevangenis Werl, Marco
B. in een telefooncel was dood-
geschoten. Marco was gistermor-
gen uit de gevangenis ontslagen

nadat hij zijn strafvan ruim acht
jaar voor zedenmisdrijven had
uitgezeten.

Direct na de aanslag werd in
Dortmund groot alarm geslagen
maar de daders met hun Ford
Capri en het Nederlandse kente-
ken SN-86-PR wisten te ontko-
men. Het kenteken bracht het
onderzoek vrij snel naar Kerkra-

de waar Manuela en haar familie
al geruime tijd wonen.

De Staatsanwalt heeft direct na
de aanslag ook een verzoek tot
uitlevering gedeponeerd bij zijn
Maastrichtse collega, de hoofdof-
ficier van justitie. Aangezien Ma-
nuela de Duise nationaliteit be-
zit, zal die uitlevering vermoede-
lijkweinig problemen opleveren.

De vijfverdachten waren bij aan-
houding niet meer in het bezit
van het vuurwapen waarmee
Marco B. werd neergeschoten.
De Kerkraadse politie wilde gis-
teravond alleen nog kwijt dat bij
de aanhouding van het vijftal een
groot aantal manschappen werd
ingezet.

Aanval
Verkleining van het parate leger is
volgens Ter Beek mogelijk, nu de
dreiging van een verrassingsaanval
door het Warschaupact is afgeno-
men. De NAVO-landen hebben
meer tijd om zich op een eventuele
aanval in te stellen en Nederland
kan daarom meer taken overlaten
aan mobilisabele troepen, zo meent
de bewindsman.
Als de ontspanning tussen Oost en
West doorzet, kan de NAVO afstand
nemen van het concept van de
'voorwaartse verdediging. Dat con-
cept behelst het verdedigen van het
NAVO-grondgebied zo dicht moge-
lijk tegen de grenzen van de War-
schaupactlanden aan. In'dat geval
kan het Nederlandse Eerste Leger-
korps uit de Bondsrepubliek wor-
den teruggetrokken, meent Ter
Beek.

’Deeltaken doorschuivennaarreserve-militairen ’Ter Beek denkt aan
kleiner paraat leger

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Minister Ter Beek (Defensie) meent dat
Nederland in de toekomst toe kan met een kleiner paraat
leger. Volgens de bewindsman kan een deel van de taken
van het leger worden doorgeschoven naar reserve-mili-
tairen. Omdat die mobilisabele troepen minder zwaar op
het defensie-budget drukken, denkt Ter Beek er miljoe-
nen guldens mee te kunnen besparen. Over een aantal ja-
ren is het wellicht mogelijk Nederlands Eerste Leger-
korps terug te trekken van de Duitse laagvlakte, zo ver-
onderstelde de minister.

Ter Beek komt met zijn suggesties
aan de vooravond van de behande-
ling van de begroting van zijn mi-
nisterie, deze week in de Tweede
Kamer. Defensie moet de komende
vier jaarvoor 2,2 miljard gulden be-
sparen. De minister liet vorige week
al weten ongeveer 1 miljard van de
bezuinigingen te willen realiseren
door het aantal F-16 gevechtsvlieg-
tuigen te verminderen van 162 naar
144en door af te zien van de oprich-
ting van de Geleide Groep Wapens
Nederland.
Ter Beek wilde gisteren niet zeggen
met"hoeveel militairen het parate le-
ger wordt verminderd en verwees
naar de mogelijke resultaten van de
onderhandelingen over conventio-
nele wapenvermindering in Europa
(CSE). Naar verwachting zullen
deze gesprekken deze zomer tot een
akkoord leiden. Het is overigens on-
duidelijk of een CSE-overeenkomst
meteen tot wapenreducties voor de-
Nederlandse krijgsmacht zal leiden.

In tegenstelling tot minister Van
den Broek (Buitenlandse Zaken,
CDA) wenst de PvdA'er Ter Beek
echter snel met een Nederlands

wensenlijstje voor mogelijke reduc-
ties te komen. Op die manier pro-
beert de bewindsman vooraan te
staan bij het verdelen van de reduc-
ties over de NAVO-bondgenoten.
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Communisten
Joegoslavië
staan meer
partijen toe

Van onze correspondent
BELGRADO - Het veertiende par-
tijcongres van de Joegoslavische
Communistische Partij heeft giste-
ren ingestemd met de invoering van
een meer-partijenstelsel. De Slo-
veense delegatie verliet gisteravond
laat, kort voor de afsluiting van het
congres, de vergadering uit onvrede
met ondermeer de sternprocedure.
Daardoor haalden enkele Sloveense
voorstellen tot hervormingen het
niet.

Door een meer-partijenstelsel toe te
staan, is de partij ten dele tegemoet
gekomen aan de wensen van de Slo-
veense delegatie, die zich tijdens
het congres sterk maakte voor ver-
dere decentralisering en democrati-
sering van de Joegoslavische sa-
menleving. Maar het congres stem-
de tegen het Sloveense voorstel alle
politieke processen stop te zetten.

Dat is vooral van belang omdat er
op dit moment een proces loopt te-
gen de voormalige partijleider uit
Kosovo, Azim Vlasi. Hij had de Al-
banezen in dat gebied opgeroepen
te protesteren tegen aangekondigde
veranderingen in de Grondwet. Dat
is door de republiek Servië, die het
in Kosovo voor het zeggen heeft,
uitgelegd als contra-revolutie.

Verder voelde het partijcongres
niets voor het voorstel om de Com-
munistische Partij om te vormen tot
een bond van verschillende, min of
meer zelfstandige partijen. Ook an-
dere amendementen die opriepen
de Partij in communistische en so-
cialistische takken op te splitsen,
konden nauwelijks op steun reke-
nen. Bovendien sprak het congres
zich uit voor het marxisme als enige
inspiratiebron van de partij.

Wat de Slovenen vooral dwars zat,
was de sternprocedure. Zo werden
amendementen die wel een meer-
derheid haalden, maar met minder
dan de helft van de aanwezige afge-
vaardigden, verworpen.

Na het opstappen van de Slovenen,
vroeg de Kroatische delegatie om
opschorting van het congres. Als
dat niet zou gebeuren, dan zouden
ook zij weglopen. Zonder deze twee
delegaties zijn de besluiten van het
congres niet rechtsgeldig, aldus de
Kroatische delegatieleider Ivica Ra-
can.

Alom, ook door de Slovenen zelf,
werd hun vertrek overigens meer
als een symbolische daad gezien.

Azerbajdzjan dreigt
zich af te scheiden

MOSKOU - Azerbajdzjan dreigde
gisteren na de bloedige inval doorSovjettroepen in de hoofdstad Ba-koe met het houden van een refe-
rendum over afscheiding van deSovjetunie, als Moskou niet snelzijn troepen terugtrekt. In Bakoe
kwam meer dan één miljoen van de1,7 miljoen inwoners op de beenvoor debegrafenis van de doden die
vielen in de nacht van vrijdag op .za-terdag. De troepen sloten intussen
de grens met Iran af om te voorko-men dat Azerbajdzjanen er wapenshalen.

Officieel vielen er 84 doden, van wie
14 soldaten, maar volgens persbe-
richten waren het er veel meer. De
autonome enclave Nachitsjevan inArmenië riep al zaterdag uit protest
de onafhankelijkheid uit, maarwoordvoerder Gennadi Gerasimovvan het ministerie van buitenlandsezaken in Moskou zei gisteren: „Een

autonoom gebied kan niet uittre-
den".

Sovjet-leider Michail Gorbatsjov
verdedigde de ingreep in een TV-
toespraak in het weekeinde door te
zeggen dat hij geen keus had gezien
de poging door het Azerbajdzjaanse
Volksfront om met geweld de
macht te grijpen. De leden van dit
front werden tot dusverre officieel
als extremisten bestempeld, maar
na de massale opkomst bij de begra-
fenis in Bakoe veranderde gisteren
de toon van het commentaar op de
tv. Een TV-verslaggever zei dat het
front massale steun genieten dat de
regering wel dient te gaan praten
met de leiders ervan. „Misschien
had dit al eerder moeten gebeuren
en zou daardoor bloedvergieten
kunnen zijn voorkomen".

9 Zie verder pagina 3

" Een rouwende menigte in de Ar-
meense hoofdstad Verevan staat
bij het opgebaarde stoffelijk over-
schot van een Armeense strijder.

Mogelijkheden
alternatieve

straffen zijn op
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Frappante vondsten
in ’Thérèse Raquin’MAASTRICHT - Het toneelstuk

'Thérèse Raquin (1873) van Emile
Zola, leverde de stof voor een pro-
duktie van die naam bij Theater-
groep Het Vervolg. Een, wat wij
thans noemen, draak van een stuk
werd door regisseur Ruurd van
Wijk op eigentijdse wijze in een per-
soonlijke versie vertaald. Wat wij te
zien kregen was een groot spel, een
geestig theaterevenement, dat in
een dynamisch tempo, gestyleerd
en met perfecte timing, op de plan-
ken werd gezet. Het stuk ontwikkelt
zich met horten en stoten, aan im-
pressies wordt op indringende wijze
vorm gegeven in fantasierijke tafe-
relen. Hoewel het aan een persiflage
doet denken, is het drama als diep
menselijk gegeven toch herken-
baar, mits men tevoren kennis heeft
genomen van de essentie en van de
opvatting van de regisseur.

De acteurs leggen een bruisende
energie aan de dag.Mieneke Bakker
toont in de rol van Madame Raquin
weer eens een andere kant van haar
veelzijdig talent. Anke van 't Hof, in
de titelrol, vormt met Hans van
Leipzig (Camille) en Hans Trentel-
man (Laurent) een trio dat de span-
ning constant op peil houdt. Tjerk
Risselada als de vriend Michaud,
speelde zijn rol van voormalig poli-
tiefunctionaris tot in détails ge-

nuanceerd uit. Martin de Smet was
een pittige Grivet.

De uitvoering werd gekenmerkt
door een aaneenschakeling van
frappante vondsten, geraffineerde
poses, rake typeringen. Zoals de
vrijage van Thérèse en Laurent op
de schoorsteenmantel, de bruid en
bruidegom, nog niet herkend als de
moordenaars van Camille, als etala-
gepoppen op het draaiplateau en
hetonverwachte, met een reuzeklap
naar beneden storten van alle dra-
perieën.
Het slot komt, in verhouding tot wat
vooraf gaat, erg plotseling. Het voor
hang wordt voor de poppenkast ge-
trokken, die snel aan de achterkant
van de schoorsteenmantel is geïm-
proviseerd. Een laatste vondst, alvo-
rens de toeschouwer ietwat ver-
bluft, maar zeer geamuseerd, achter
blijft.

Het Vervolg is van 30 januari tot en
met 4 februari dagelijks terug in het
Generaalshuis aan het Vrijthof. Tot
en met maart maakt het gezelschap
een tournee langs Venray, Kerkra-
de, Weert, Roermond, Heerlen, Sit-
tard, Groningen, Nijmegen, Am-
sterdam, Den Haag, Rotterdam,
Utrecht en Den Bosch.

mya maas

Uitgave van Stichting Musica Gregoriana

Gregoriaans-projeet
voor basisonderwijs

door jos frusch

Het scenario en de tekst van dit pro-
ject, dat de vanzelfsprekende titel
'Het Gregoriaans' heeft meegekre-
gen, is van Gérard Sars uit St. Odi-
liënberg, organist, componist en lid
van de Stichting Musica Gregoria-
na. Hij heeft een 'cursus' samenge-
steld, die niet alleen aansluit bij de
belevingswereld van kinderen (mis-
schien zijn de tweede klassers van
het middelbaar onderwijs net iets te
oud ervoor), maar ook bij het regu-
liere lesprogramma in de basis-
school. En dat niet alleen met be-
trekking tot de vakken Kathechese
en Muziek, maar ook wat betreft
Wereldoriëntatie. Zo wordt in zeven
afzonderlijke hoofdstukken het ont-
staan en de verspreiding van het
Gregoriaans behandeld (met na-
tuurlijk paus Gregorius en Karel de
Grote), maar ook op duidelijke,
haast speelse wijze, de ontwikke-
ling van de notatie geleerd (van ac-
centschrift tot neumenschrift) of de
betekenis van het Latijn in het Gre-
goriaans uitgelegd. De duidelijke
hoofdstukindeling maakt het moge-
lijk de band in delen te tonen, waar-
door de informatie gedoseerd kan
worden aangeleverd. Hoofdstukken
als Gebed, waarin ook het monni-
kendom aan de orde komt en het
Kerkkoor (met daarin ook een Gre-
goriaans zingend kinderkoor) laten

HEERLEN -De Stichting Musica Gregoriana, diezich al meer
dan zeven jaar inzet voor het behoud van het Gregoriaans alseen levende traditie, heeft onlangs een videoband uitgegeven
met bijbehorende projektboekjes, die is bedoeld voor jeugdi-
gen van tien tot veertien jaar. Het project is speciaal geschikt
voor klassikaal gebruik in de twee hoogste klassen van de ba-
sisschool en de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs.
Op deze manier wil de stichting kinderen niet alleen bekend
maken met het Gregoriaans, maar hen ook aanzetten ?plf Gre-
goriaans te gaan zingen.

zien wat in de praktijk van de litur-
gie en de getijden met het Grego-
riaans wordt gedaan en laten de kin-
deren bovendien de sfeer proeven
van een wereld, waarmee ze in het
dagelijks leven nauwelijks worden
geconfronteerd.

Technisch is de videoband over het
Gregoriaans uitstekend in orde. Re-
gie, montage en produktie zijn in
handen van Bob Jansen van het ge-
lijknamig film- en videobureau uit
Schimmert. De gesproken teksten
als toelichting bij de beelden wor-
den overigens wel erg 'gezalfd' (a la
EO) gesproken en zullen de kinde-
ren zeker in het begin zeer onge-
woon in de oren klinken.

De Stichting Musica Gregoriana,
ruim zeven jaar geleden opgericht
op initiatief van wijlen Jos Len-
naerts, staat momenteel ondervoor-
zitterschap van drs Nout van Hout,
musicoloog en pastoor van Sint
Odiliënberg. De stichting heeft als
doelstelling het Gregoriaans te be-
vorderen, waarbij de nadruk wordt
gelegd op de liturgische kant van de
zaak, met andere woorden op Gre-
goriaans als liturgische vorm van
muziek. Door middel van jaarlijkse
studiedagen probeert men de uit-
voeringspraktijk van het Grego-
riaans op een hoger plan te brengen.
Voor die studiebijeenkomsten wor-
den alle Limburgse kerkkoren aan-
geschreven en mensen, die geïnte-
resseerd zijn in deze pure vorm van
muziekbeoefening en geloofsuiting.

Al jaren waren er binnen de stich-
ting plannen om ook iets voor de
jeugd te doen. „Wij willen met dit
project de jeugd in contact brengen
met het Gregoriaans", aldus voorzit-
ter Van Hout. „Het moet worden ge-
zien ars een eerste kennismaking,
niet meer en niet minder. Het is in
eerste instantie bedoeld voor de
scholen, het project kan gemakke-
lijk ir? dereguliere lessen worden in-
gepast en het materiaal wordt zoda-
nig aangeleverd, dat iedere docent
ermee uit de voeten kan." In totaal
zijn ongeveer 500 Limburgse scho-
len aangeschreven, terwijl ook de
Limburgse koordirigenten over het
project werden geïnformeerd.

Belangstellenden die de band met
de projectboeken in hun bezit wil-
len krijgen moeten daarvoor 75 gul-
den neertellen. „Het is ons in princi-
pe niet om het geld te doen, maar
om een zo breed mogelijke versprei-
ding", aldus pastoor van Hout. „Na-
tuurlijk streven wij er wel naar onze
kosten, zeker zon 40.000 gulden,
dekkend te krijgen. Gelukkig heb-
ben wij enkele gulle gevers gevon-
den, anders was een dergelijk pro-
ject helemaal niet mogelijk geweest.
En zonder de belangeloze inzet van
de participanten evenmin."

De band Het Gregoriaans kan wor-
den besteld door 75 gulden over te
maken op rekeningnummer
658620614 (NMS) te Odiliënberg,
t.n.v. Videofilm Gregoriaans, Aan
de Berg 3, 6077 AC St. Odiliënberg.

recept
Zuurkooltaart
Benodigdheden: 1 pakje van ca. 400
g diepvriesbladerdeeg. Voor de vul-
ling: 2 middelgrote uien, 1 teentje
knoflook. 250 g champignons, 20 g
boter, 200 g zuurkool, zout, 300 g ma-
ger rundergehakt, Vi el scherpe ker-
riepoeder, 1 tl koriander, 1 blikje to-
matenpuree, peper, Va 1 zure room, 3
eieren, 1 kleine tomaat.

Bekleed beboterde taartvorm van 0

28 cm met bladerdeeg. Prik de deeg-
bodem in. Pel de uien en de knof-
look, snipper de uien fijn en pers
knoflook uit. Snij schoongemaakte
champignons in vieren en laat enke-
le plakjes over voor garnering. Ver-
hit boter en fruit hierin ui en knof-
look glazig. Voeg champignons en
zuurkool toe en laat alles vijf minu-
ten gesloten zachtjes trekken. Bak
gehakt rul. Strooi er kerriepoeder
over en tot slot de koriander. Schep
zuurkool, gehakt en tomatenpuree

door elkaar en breng op smaak met
zout en peper. Laat mengsel afkoe-
len. Klop intussen zure room en eie-
ren los en schep door het zuurkool-
gehaktmengsel. Verdeel de vulling
over het deeg, zet de vorm op de
bakplaat in de hete oven (200°C. -
stand 4) en bak de taart ± 50 minu-
ten. Gameer vlak voor het opdienen
met plakjes champignons en een to-
matenroosje.

hub meijer

kunst

Asko Ensemble
’uitgestreken

’MAASTRICHT - Als laatste in
een serie van vijf concerten in
den lande bracht het uit zeven
musici plus dirigent gevormde
Asko Ensemble afgelopen zon-
dagmiddag op het Maastrichtse
INTRO-podium een programma
met werk van twee Amerikaanse
componisten onder de titel 'Con-
trasten: Feldman-Carter'. We-
gens ziekte van de fluitiste was
het programma aangepast aan
datgene wat een vervangster nog
had kunnen 'klaarspelen. Daar-
door viel helaas het meest inte-
ressant lijkende werk, Carters
Triple Duo, uit.
Het is al eerder in deze kolom-
men geschreven: diverse heden-
daagse componisten van serieu-
ze muziek in ons land ontlenen
hun muzikale uitgangspunten
eerder aan de merkwaardige pro-
ducten van de 20ste-eeuwse
Amerikaanse kunstmuziek dan
ze te stoelen op de verworvenhe-
den van de Westeuropese mu-
ziekcultuur met haar eeuwenlan-
ge traditie.
De Canon voor fluit, viool, cello
en basklarinet van Elliott Carter,
die vanwege de programmawij-
ziging zowel aan het begin als
aan het eind van dit concert in
het redelijk bezette blauwe
zaaltje van de Maastrichtse Ste-
delijke Muziekschool uitgevoerd
werd, mag dan qua muzikale op-
zet aansluiten bij 'onze' heden-
daagse muziek en het aanhoren
zeker de moeite waard zijn, bij
The Viola in My Life I, II en 111
van Morton Feldman ligt dat een
Stuk moeilijker. Met uitgestre-
ken gezichten, zonder enig merk-
baar engagement, speelden de
Asko Ensemble-leden, geleid
door een alleen takterende Jur-
jen Hempel, genoemde drie de-
len van een vierdelige cyclus.
Het is typisch non-esthetische
muziek: het mag in elk geval niet
mooi klinken. Feldmans muziek
bestaat slechts uit veelal langge-
rekte, afzonderlijke tonen, die
door elke musicus emotieloos
geproduceerd worden, zonder
dat er enig hoor- of zichtbaar on-
derling muzikaal verband be-
staat. In het programmablaadje
werd dit als 'statische muziek'
aangeduid. Ergens anders las ik
iets over 'het structureel tot le-
ven brengenvan de stilte'. Ik kan
het gevoel niet kwijt, dat Morton
Feldman ons nept.

peter p. graven Nieuwe Steinway
ingespeeld

HEERLEN - De Italiaanse piano-
virtuoos Enrico Pace bofte: er was
zondagavond bij zijn recital in de
Heerlense Stadsschouwburg opval-
lend veel belangstelling voor de
spiksplinternieuwe Steinway, de
Rolls Royce onder de concertvleu-
gels. Een prima keus dunkt mij,
deze Steinway nr.511225 met een
lengte van 2.74 meter. Een vleugel
die een ronde, warme klank produ-
ceert, die met een beetje overdrij-
ving zelfs als 'gevoelig' geken-
schetst zou kunnen worden, vooral
omdat de discant van deze zwarte
reus niet het bekende celesta-effect
vertoont, dat sommige soortgeno-
ten uitdragen.

Voor wat Enrico Pace betreft, de
glorieuze winnaarvan het Utrechtse
Internationaal Franz Liszt Piano-
concours 1989 wil beslist niet door-
gaan voor een Liszt-specialist. Zijn
programmakeuze, muziek van
Schubert vóór en van Schumann na
de pauze gaf duidelijk aan dat hij
het betere timmerwerk verruild
heeft voor het meer muzikale toet-
senspel. Schuberts 13 Variaties op
een thema van Hüttenbrenner en de
Drei Klavierstücke uit 1828 vertolk-
te Enrico Pace vanuit een aperte
klassieke visie, waarbij de dynami-
sche verhoudingen niet alleen fraai,
maar stilistisch tevens geheel ver-

antwoord gedoseerd werden.
De cyclus Kreisleriana bestaat, al-
thans volgens de ware Schumann-
kenners, uit acht verschillende mu-
zikale psychogrammen, die tesa-
men zo ongeveer Schumanns zelf-
portret zouden vormen. De 23-jari-
ge, begenadigde pianist vertolkte
deze Fantasieën stijlvol, al miste hij
nog derijpheid vanjaren om de poë-
tische basis van deze muzikale por-
tretten geheel uit te dragen; met
glansrijk spel alleen doe je de muzi-
kale dichter - of is het de poëtische
musicus? -Robert Schumann onge-
twijfeld tekort. Meer dan één toegift
zat er niet in. Het werd geen Liszt,
als mogelijke testcase voor de
standvastigheid van de nieuwe
vleugel; Enrico Pace speelde, ge-
heel passend in het kader van zijn
programma, als extraatje Schuberts
enige Variatie in c op die wals van
Diabelli, die Beethoven 33 maal ver-
anderd heeft. „Dit korte stuk zag ik
in de toelichting bij het zaalpro-
gramma vermeld staan. Omdat het
tevens onderdeel van mijn repertoi-
re uitmaakt, kwam het hier goed
van pas," legde de vingervlugge Ita-
liaan mij desgevraagd na afloop van
zijn recital uit.

peter p. graven

" Enrico Pace aan de nieu-
we Steiyiway van de Heer-
lense Stadsschouwburg.

Projektgroep
’Dans’in
Maastricht

MAASTRICHT - In het teke"
van uitwisseling met dansgr<^|
pen van buiten Maastricht, éee
Projektgroep Dans 29 en 31J3"
nuari enkele voorstellingen.

Bedoeling van de beide proje"'
ten is het publiek te interessere"
voor en kennis te laten nial<e
met moderne dans van bu''e>(
Maastricht. Als eerste gast treed
Dansgroep De Sprong uit Ein"j
hoven op in het CCV-Kreati^Centrum, Herbenusstraat. Onde .
leiding van Berdien Borger
wordt 'Take ah break' gedans
Projektgroep* Dans zal de cv- 0,

reografie 'De stoel' van artisttf
leider Hein de Vries danse"
Woensdag 31 januari danst P1*
jektgroep Dans voor de 'aats nkeer een verkorte versie van zU
voorstelling MO 13. Na de pa^
treedt 'Liefhebbers' op, eê j

groep diewerkt vanuit 'Dansen
Hart', een werkplaats voor thea
terdans in Utrecht. Deze gr^
staat onder leiding van We
Merx en Charles Corneille. G«j
danst wordt het prograrpma da
begin januari in Utrecht in PrI'mière ging: 'Jongens en meisje»]
De aanvang van de voorstelll^gen is 20 uur, de entree bedraal
tien gulden.

Oplossing van gisteren

CHAMPAGNE
L-LORRE-f
OL-TOE-H 0

WEDE -NAA f
niet-ada^
-BR D R '
BODE-SEi 1
ROER-TRE f
AM-AAR -M P
A-N AB AL 'JFRONTSTÜ1

puzzel van de dag

Horizontaal: 1 vuurwapen; 4 plezier; 7 ooruil;
9 bijbeldeel (afk.); 11 klein vertrek; 12 voor-
zetsel; 13 zeilvaartuig; 15 korte visfuik; 16
verfrissende drank; 19 persoonlijk vnw.; 20
bijwoord; 21 bewaarplaats voor een hoofd-
deksel; 26 Europeaan; 27 rekenkundige opga-
ve; 28 nummer (afk.); 29 geneesmiddel; 31
dwarshout aan een mast; 32 schermwapen;
34 standaard voor het schilderdoek; 35 uiting
van vrolijkheid.

Verticaal: 1 muziekinstrument; 2 boks. p
(afk.); 3 wijnsoort; 4 samenhangende K'jt
planten; 5 muzieknoot; 6 praalgraf; °r^kabeljauw met kleine kop; 10 insekt, I^-jaard; 14 biersoort, 15staatsiekoets; 1' ° $
re afgunst; 18 gelofte; 21 vrouwelijk die';
ijzerhoudende grond; 23 onvergelijkelijk.
gehooroorgaan; 25 slag op een hoge o<'" jj
soort kip; 30 deel v.h. oor; 32 lidwoord
voorzetsel.
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Verzekeraars
zienaf van eis

DNA-onderzoek
rjfr\T
een- "AAG - Medewerking aan
is gPfencht erfelijkheidsonderzoek
ten v Voorwaarde voor het afslui-
"ker an een verzekering. De verze-
hunp ,komen hiermee terug van
'iJkhpYi e standpunt dat de moge-
VerDrlc? van erfelijkheidsonderzoek
steld h

ZOU moeten worden ge-
raar„ "et Verbond van Verzeke-
ttieegêd derland heeft dit gisteren

bond i Idenbui"g van het ver-
Nicht anceerde het idee van ver-
een erfelijkheidsonderzoek zon-
steidV°or de VARA-televisie. Hij
°lder dat een verzekeraar zonciien 5 0el< moet kunnen eisen in-
geeft antwoorden die een cliënt
dine f

°P vragen van het aanmel-
gevln daar aanleiding toe

_ijn gisteren kwam Idenbürg opacJvkWoorden terug- "De medisch
ben j Urs van de verzekeraars heb-
liet nl^n weten dat zon maatregel
a<ivis g is'" zei hi-"- De medisch
der eur kan wel vragen om één na-
aienjric ht medisch onderzoek, in-
gen beantwoording van de vra-
daart°P de gezondheidsverklaring
fel,;. ?e.aanleiding geven, maar er-geeJ^^eidsonderzoek maakt daar
Heeft

ccl van uit, aldus Idenbürg.
re den n cl'ënt al eerder, om welke
*°ek 00't' erfelijkheidsonder-
Uit °ndergaan, dan mag hij daar-
Sezo elue^en informatie over zijn
dier_d niet achterhouden in-
kera at van belang isvoor de verze-dar. aldus het verbond.

Ritzen: ’Meer
variatie in

Academische
opleidingen’

■ an onze parlementsredactie
On,^ H-^AG - Minister Ritzen van
in arei]ivi Js wü een grotere variatie
Winn emische opleidingen. De be-
van an vindt de huidige aanpak
te universiteiten en hogescholen
gen h orm- "Ik Pleit voor opleidin-
°ok ■ verschilleA in lengte, maarm m°eihjkheidsgraad", aldus
2jinen gisteren in het parlement.brVL. uitsPraken werden Kamer-ea ondersteund.

raawaximale duur van een docto-
*en die bliJft echter vier jaar. Rit-
dov. v°elt er niets voor sommige
de v^aalstudies te verlengen, zoals
Wjj dviesraad voor Hoger Onder-

(AßHO) gisteren voorstelde.

sCai
e samenstelling van een groot

djj, a aan korte academische oplei-
§esoV.n m°gen universiteiten en ho-
l_en nolen naar hartelust samenwer-
sjes en fuseren. Het verbod op fu-
rOer. sen scholen voor Hoger Be-
ten onderwijs en de universitei-Wordt geschrapt.

Ontwenningskuur
Barry in kliniek
voor alcoholisme

WASHINGTON - Burgemeester Marion Bar-
ry van Washington, die verleden week werd
gearresteerd wegens cocaïne-gebruik, heeftWashington verlaten om een ontwennings-
kuur te ondergaan, zo heeft waarnemend
burgemeester Carol Thompson verklaard.
Nadere bijzonderheden wilde zij niet geven,
maar de advocaat van Barry verklaarde dat
de burgemeester met zijn vrouw is vertrok-
ken om een behandeling voor alcoholisme te
ondergaan.
Zondag gafBarry na een kerkdienst toe 'een

probleem' te hebben en van plan te zijn daar
voor hulp te zoeken. Om wat voor een pro
bleem het ging zei hij niet, en het woord co

caïne nam hij geen enkele maal in de mond.
Naaste medewerkers van de burgemeester
verklaarden dat Barry al eerder had toegege-
ven een alcoholprobleem te hebben.

Nadat hij officieel in staat van beschuldiging
was gesteld wegens het gebruiken en in bezit
hebben van cocaïne, moest Barry de leiding
van de stad voorlopig overdragen aan zijn
waarnemer. Carol Thompson verklaarde gis-
teren dat voor zover zij wist Barry niet van
plan is af te treden.

Bedden
Ten aanzien van een verdergaande
beddenreductie in de ziekenhuizen
zei Simons eerst een juridische uit-
spraak te willen over de houdbaar-
heid van de operatie. Indien onom-
stotelijk vaststaat dat de overheid
ziekenhuizen kan opleggen bedden
af te stoten, wil Simons dat via een
noodwetregelen. Een besluit valt in
maart.

Over het akkoord dat de medische
specialisten over hun inkomens
hebben bereikt zei de bewindsman
dat hij, indien de vijftien procent die
verleden week tegen het akkoord
stemde tegen blijft, maatregelen zal
nemen. Welke wilde Simons niet
zeggen.

Geneesmiddelen
Over door alle marktpartijen beloof-
de bezuinigingen op de geneesmid-
delen van 420 miljoen gulden per
jaar zei Simons dat het beeld 'niet
erg hoopgevend' is. Zoals bekend
ontstaat er over 1989 en 1990 waar-
schijnlijkeen tekort van 240 miljoen
gulden. In maart moet blijken of de
marktpartijen bereid zijn door aan-
vullende maatregelen het 'gat' als-
nog te dichten.

Werkdruk
De bewindsman beloofde een nota
over de werkdruk voor werkenden
in de gezondheidszorg, het arbeids-
marktbeleid voor hen, het imago
van de bedrijfstak, de beloning en
het onderwijs. Tevens zei hij posi-
tief te staan ten opzichte van een
landelijk centrum voor multiple-
sclerose.

’Hartoperatie

is zaak voor
ziekenfonds’

"an onze parlementsredactie
HAAG - De overheid zal delekenhuizen geen extra geld ge-en om meer open hart-operatieste verrichten. Zij moeten in hun

igen begroting een oplossing
°eken, bijvoorbeeld door teschuiven met prioriteiten. Dat
erklaarde staatssecretaris Si-mons (Volksgezondheid) giste-en in de Kamer. Hij reageerde
'ermee op twee rechterlijke uit-Praken in deze kwestie,

p.et Catharina-ziekenhuis ineindhoven werd eind vorig jaar

door de rechtbank gedwongen
een open hart-operatie alsnog uit
te voeren. De directie had een pa-
tiënt geweigerd, omdat het geld
voor open hart-operaties voor
dat jaar al op was.

Hulp vanuit Den Haag hoeft het
Catharina-ziekenhuis dus niet te
verwachten. Simons vindt het in
eerste instantie een zaak voor het
ziekenhuis zelf. „Zij krijgen jaar-
lijks een vast bedrag. Binnen die
begroting kunnen zij schuiven".
Hij waarschuwde er nadrukke-
lijk voor niet bij elk incident de
overheid te hulp te roepen.

Ook de uitspraak van de Rotter-
damse rechter dat het zieken-
fonds drie in Londen verrichtte
hart-operaties moet vergoeden,
vindt Simons geen zaak voor de
overheid.

Simons wil verhoging doelmatigheid en kwaliteit

Geen extra geld voor
de volksgezondheid

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Staatssecre-
taris Simons (Volksgezond-
heid) is niet van plan nu al
extra geld voor de volksge-
zondheid uit te trekken, bo-
venop de aanvullende mid-
delen die in het regeerak-
koord zijn opgenomen. „Ik
neem afstand van de te
snelle conclusie dat er niet
genoeg geld is", aldus de
bewindsman in de Kamer.
Desalniettemin sloot Si-
mons niet uit dat hij uitein-
delijk te weinig geld zal
hebben voor zijn beleid
„maar we moeten wel maxi-
maal proberen, uit te ko-
men".

Simons noemde vier inkomsten-
bronnen voor zijn beleid: de 680
miljoen gulden extra die in het re-
geerakkoord staat, een afgesproken
volumegroei in de gezondheidszorg
van één procent per jaar, 270 mil-
joen gulden die het vorige kabinet
voor nieuw beleid in 1990 vrijgaf en
eventuele verschuivingen binnen
zijn begroting.

Daarnaast kunnen door een verho-
ging van de doelmatigheid en door
betere kwaliteit extra middelen vrij-
komen. Overigens vroeg de staats-
secretaris zich af of de volumegroei
met één procent, plus de 270 mil-
joen gulden en nog eens 100miljoen
van de 680 miljoen gulden extra, dit
jaar wel 'weg te zetten zijn.'

Overleg beëindigen
conflict in Kaukasus

Vervolg van pag. 1
MOSKOU - Als mogelijk verder te-
ken van ontspanning in de situatie
in de Kaukasus meldde het Sovjet-
persbureau TASS gisteravond dat
hoge functionarissen uit Armenië
en Azerbajdzjan hebben besloten
gewapende eenheden terug te trek-
ken uit het grensgebied tussen bei-
derepublieken, een einde te maken
aan gewapende conflicten, bescha-
digde spoorlijnen te herstellen en
ook wegblokkades op te heffen.

De Azerbajdzjaanse premier, Ayaz
Moetbabilov, zei zondagavond dat
hij en andere Azerbajdzjaanse lei-
ders zaterdag Sovjetleider Michail
Gorbatsjov hebben ontmoet en met
hem de maatregelen hebben be-
sproken voor de aftocht van de troe-
pen van hetRode Leger. Gorbatsjov
beloofde dat hij zou helpen om de
problemen in Azerbajdzjan op te
lossen.

De leiders kregen de toezegging dat
er een eind zal komen aan de „pro-
vocaties" in de grensgebieden met
de Sovjetrepubliek Armenië en dat
er een oplossing gevonden zal wor-
den voor het conflict rond de Ar-
meense enclave Nagorny-Karabach
in Azerbajdzjan, aldus Moetalibov.
Het openbare leven in Bakoe lag
gisteren nagenoeg stil, doordat hon-
derduizenden deelnamen aan de
rouwplechtigheid in het centrum.
Velen waren in het zwart gehuld en
huilden, terwijl fabriekssirenes loei-
den en auto's toeterden.

De troepen van het Sovjetleger, het
ministerie van binnenlandse (MVD)
en de geheime dienstKGB die vrij-
dagnacht met geweld de door Azer-
bajdzjaanse nationalisten overgeno-
men stad binnentrokken, grepen
niet in, hoewel op grondvan de door
Moskou uitgeroepen noodtoestand
elke openbare bijeenkomst is ver-
boden.

Extra plaatsen
zwakzinnigenzorg
UTRECHT - Staatssecretaris Si-
mons (Volksgezondheid) wil 1.421
extra plaatsen realiseren in zwak-
zinnigeninrichtingen. Daarmee wil
hij de wachtlijsten zo snel mogelijk
verkorten.

Modrow: ’Laatste redmiddel voor bewaren enige stabiliteit’Premier DDR bepleit
coalitie met oppositie

OOST-BERLIJN - De com-
munistische premier Hans
Modrow van de DDR ziet in
een coalitieregering met de
oppositie vermoedelijk het
laatste redmiddel voor het be-
waren van enige stabiliteit in
het land tot aan de verkiezin-
gen van 6 mei.

Tijdens derondetafel-besprekingen
met de oppositie zei Modrow dat
zijn aanbod aan de oppositie 'geen
aardigheidje' was, maar het noodza-
kelijk gevolg van de 'werkelijke si-
tuatie' in het land.

Modrow kreeg voor deze uitspraken
bijval van de oppositionele groepen

die allemaal benadrukten dat de sta-
biliteit snel hersteld moet worden
en dat Modrow hun steun verdient.
Zij verklaarden de premier niet in
de steek te zullen laten als er een
'noodsituatie' zou ontstaan en de
premier dit ook duidelijk zou laten
weten.

"Enkele oppositieleiders gaven Mo-
drow de verzekering dat hij volgen-
de maand niet alleen naar Bonn
hoeft te reizen, maar dat zij zullen
ingaan op zijn verzoek om hem te
begeleiden in zijn gesprekken met
bondskanselier Helmut Kohl. Zij
kondigden ook aan met eigen voor-
stellen over samenwerking met de
Bondsrepubliek te komen.

Morgen zal Modrow zijn ideeën over
een 'grote overgangscoalitie' verder

toelichten. Hij vroeg gisteren ook
om voorstellen van de oppositie
hiervoor. Enkele oppositiegroepen
lieten weten zich niet te zullen laten
afschepen met tweederangs minis-
terposten. Nu worden alle belangrij-
ke ministeries nog door communis-
ten bezet.

Demonstraties
Modrow wordt het regeren momen-
teel niet gemakkelijker gemaakt
door de aanhoudende demonstra-
ties. In verscheidene steden werd
maandag weer gedemonstreerd. Al-
leen al in Leipzig gingen meer dan
100.000 mensen de straat op. Hier en
daar zijn kleine stakingen. De emi-
gratie naar de Bondsrepubliek gaat
door. In de eerste wekenvan dit jaar

zijn nog eens 30.000 Oostduitsers
naar de BRD gegaan.
Gisteren gaf de geroyeerde voorma-
lige partijleider Egon Krenz tijdens
de rondetafel-besprekingen ant-
woord op vragen over de verbindin-
gen tussen de staatsveiligheids-
dienst(Stasi) en de partij. Krenz was
in de partij, de SED, jarenlang ver-
antwoordelijk voor veiligheids-
kwesties. Hij bood alle Oostduitse
burgers die 'onder de oude, onjuiste
veiligheidsdoctrine hebben gele-
den' zijn excuses aan.
Hij probeerde zijn verantwoorde-
lijkheden van destijds af te zwak-
ken door te stellen dat hij, zelfs op
zijn post in de SED, niets afwist van
de operaties van de Stasi. Over deze
operaties, zei Krenz, besliste de mi-
nister voor staatsveiligheid, Erich
Mielke, en de afgezette partijleider
Erich Honecker. Enkele aanwezi-
gen hoordenKrenz' uitspraken nog-
al ongelovig aan.

binnen/buitenland

Prinses Anne
ontkent plannen
echtscheiding

LONDEN - Prinses Arme heeftgisteren berichten in de BritsePopulaire bladen tegengespro-ken dat zij snel wil scheiden.v oigens de kranten wil de prin-ts een definitieve scheiding,w wel zo spoedig mogelijk zo-"?i z« een nieuw leven kan be-ginnen.

n september gingen prinses
£nne en haar man Mark Philip
an Zen huwelijk van 15 jaar«wonen. Mark Philip trokp" ,hun herenhuis Gatcomb

ark en verhuisde naar eenKleiner onderkomen, op het-zelfde landgoed.

wens Britse kranten wil
r^'nses Arme een definitieve

en zou Mark Philipuaarmee met tegenzin hebben
ingestemd. Hij had hun kinde-
d£\ er van 12' en Zara van 6-al trauma willen besparen.

ÏX*- leden van het ko-ningshuis willen scheiden, heb-
nod,ZlJ daarvoor toestemming
DaiK?^an de koninging en de
km.■ Mlrror wist te melden dat*°nmgin Elizabeth bereid was
zon utemming te geven. Zij
haar^° ler nooit toestaan dat«« aochter opnieuwzou trou-

NVJ laat beslag
leggen op bank-
rekening TV 10

Van onze rtv-redacti.
HILVERSUM - De journalisten
vakbond NVJ heeft namens 41 var
de vijftig TV 1O-personeelsleden be
slag laten leggen op twee bankreke
ningen van TVIO. Volgens M. var
Stijn van de NVJ is het beslag ge
legd omdat de NVJ van TV 10 geer
zekerheid kreeg of er genoeg geld i;
om het personeel uit te betalen.

De NVJ en TV 10 voeren momente.
besprekingen over een afvloeiing*
regeling voor het personeel. „Voo
je inhoudelijk iets met elkaar regelt
wil je natuurlijk eerst de garantie
hebben dat er geld is voor datgene
wat je afspreekt. Die garantie kre
gen wij niet van TV10", aldus Var
Stijn.

Hoeveel geld er op de twee rekenir
gen staat is ook bij de NVJ onb.
kend. Vandaag (dinsdag) prate
aandeelhouders en leiding va
TV 10verder met de NVJ over de a:
vloeiingsregeling.

Roemeens front
wil politieke

partij worden
BOEKAREST - Het front voor na-
tionale redding in Roemenië over-
weegt zich om te vormen in een po-
litieke partij en als zodanig mee te
doen aan de verkiezingen die in
april worden gehouden. De voorzit-
ter van het Front, president lon
lliescu, verklaarde gisteren dat het
Front nog geen antwoord heeft ge-
geven op de vraag of het mee zal
doen aan de verkiezingen, maar hij-
zelf denkt dat het wel gebeuren zal.

Eerder had het Front verklaard dat
het geen politieke partij zou wor-
den. De andere, veelal nog in het op-
richtingsstadium verkerende partij-
en, zullen het Front een ommezwaai
niet in dank afnemen. Zij beschuldi-
gen het Front er toch al van dat het
onder leiding staat van communis-
ten, die dan wel afstand hebben ge-
nomen van dictator Ceausescu,
maar niet van Marx. In een verkie-
zingscampagne zou het Front, ge-
zien zijn huidige positie, een grote
voorsprong hebben.

Staatsgreep
Modrow en zijn minister van defen-
sie, admiraal Theodor Hoffmann,
spraken gisteren speculaties in het
Westduitse dagblad 'Bild-Zeitung'
tegen dat de nog niet geheel ont-
mantelde Stasi samen met bepaalde
legereenheden een staatsgreep aan
het voorbereiden was.

punt uit
Lancering

._;

Vanaf het ruimtevaartcentrum '.
in Kourou, Guyana, is gister- I
ochtend de 35-e Europese Aria-
ne-raket gelanceerd. De Aria-
ne-35 had zeven Franse, Ameri-
kaanse en Britse satellieten bij
zich die zij 17 minuten na op-
stijgen met tussenpozen van
drie en vier minuten alle in een
baan om de aarde bracht. Eén
daarvan was de Franse obser- [
vatiesatelliet SPOT-2, de groot-
ste satelliet 'die ooit in Frank- j
rijk is gebouwd.

Noriega
De persoonlijke bezittingen
van de verdreven Panamese ge-
neraal ManuelAntonio Noriega
zijn door de Amerikaanse rege-
ring veel te hoog geschat. Dat
berichtte de Miami Herald zon-
dag. Het blad baseert zich op
Panamese functionarissen die
belast zijn met het onderzoek
naar het vermogen van Noriega
diein de VS terecht moet staan
wegens drughandel. Een groot
aantal goederen die volgens
Washington aan Noriega toebe-
hoorden, waren in feite eigen-
dom van het Panamese leger of i
mensen uit de directe omge- !ving van Panama's voormalig <sterke man, aldus de ambtena-
ren.

Ingetrokken
Directeur H. van Brussel van
het weekblad Haagse Post
heeft zijn besluit om het con-
tract met hoofdredacteur John
Jansen van Galen, dat per 31
maart afloopt, niet te verlen-
gen, ingetrokken. Dat is het re-
sultaatvan besprekingen die de
redactie van HP met de direc-
teur heeft gevoerd. Eigener be-
weging zal Jansen van Galen
waarschijnlijk toch aftreden,
maar dat hoeft niet per 31 maart
al te zijn. Eerder al liet hijweten
bereid te zijn aan te blijven tot
er een nieuwe hoofdredacteur
is.

Aanklacht
De Indiase regering van pre-
mier Vishwanath Pratap Singh
heeft de Zweedse wapenfa-
briek Bofors beschuldigd in
1986 smeergelden te hebben
aangeboden aan Indiase rege-
ringsfunctionarissen om een
belangrijke order in dewacht te
slepen Het Indiase Centraal
Bureau voor Onderzoek (CBI),
dat belast is met het onderzoek
naar het omkoopschandaal,
heeft gisteren een voorlopige
aanklacht ingediend bij de
rechter.

Ontbonden
In Japan zijn de oppositiepar-
tijen en de regeringspartij het
er over eens geworden dat het
parlement morgen zal worden
ontbonden met het oog op de
algemene verkiezingen van 18
februari. Dat hebben parlemen-
tariërs gisteren meegedeeld.

Opgevist
Teamleden van de speciale re-
cherche-eenheid die een onder-
schepte aanlanding van drugs
voor de Noordhollandse kust
onderzoeken, hebben dit week-
einde in de Noordzee voor de
kust van Julianadorp ruim 1200
kilo hasjiesj boven water ge-
haald. Duikers vonden de soft-
drugs nabij de plaats waar het
vorige weekeinde de Cyprische
kustvaarder Retriever werd
geënterd op verdenking van de
aanlanding van drugs.

Hulp
De EG-commissie in Brussel
heeft gisteren besloten een be-
drag van 500.000 ecu (een ecu is
’2,33) ter beschikking te stel-
len voor noodhulp aan de be-
volking van Kampuchea. Het
geld zal gebruikt worden om
medische teams naar dat land
te sturen. Die worden ingezet
om de grote aantallen mensen
te verzorgen die bij de recente
gevechten gewondzijn geraakt.

Beloning
Justitie in Leeuwarden heeft
besloten 15.000 gulden belo-
ning uit te trekken voor degene
die 'gouden' informatie kan ge-
ven in de zaak 'Simone de
Laat. De dertigjarige inwoon-
ster van Ferwerd werd begin
december vorig jaar in haar wo-
ning gewurgd. Hoewel onmid-
dellijk een 30 man sterk Re-
cherche Bijstands Team (RBT)
werd geformeerd, is de dader
nog steeds spoorloos.

Haiti
De Amerikaanse regering heeft
een dringend beroep gedaan op
de Haitiaansemilitaire regering
om de staat van beleg, die sinds
zaterdag in Haiti van kracht is,
op te heffen. De VS, die zeggen
de gewelddadige incidenten in
Haiti van de laatste weken te
betreuren, noemen de maatre-
gelen die de regering van presi-
dent Prosper Avril heeft geno-
men geen 'passend antwoord'
en zij wijzen erop dat deze zelfs
'het overgangsproces naar de
democratie in het land in ge-
vaar kunnen brengen.

Weer terug-
bij ouders

#In Londen kwam
gisteren een groep van
45 Vietnamese boot-
vluchtelingen aan,
waaronder deze kinde-
ren. Niet minder dan
zes jaar lang moesten
zij wachten op de her-
eniging met hun reeds
in Engeland verblij-
vendefamilie. Dit vier-
tal ziet de toekomst in
elk geval rooskleurig
tegemoet.
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Voorzitter Van Delden van Vereniging voor Rechtspraak:
’Meer alternatief

straffen onjuist’
Van onze correspondent

DEN HAAG - „Het opleggen van meer alternatieve straffen isgeen oplossing voor het tekort aan celruimte. We kunnen na-
melijk niet meer alternatieve straffen opleggen, tenzij we ook
2waardere criminelen hiervoor in aanmerking laten komen.
Maar dat lijkt me geen goede zaak. Voor een groot aantal mis-
drijven is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf de enige mo-
gelijkheid. Een alternatieve straf zou dan niet in verhouding
staan tot het gepleegde misdrijf.

Mr A. van Delden, voorzitter van de
Vereniging voor Rechtspraak, wijst
de suggestie van de Tweede Kamer
om meer alternatieve straffen op te
leggen nadrukkelijk van de hand.
Jaarlijks komen ongeveer 6000 ver-
oordeelden in aanmerking voor
dienstverlening in plaats van gevan-
genisstraf. „De alternatieve straf
wordt nu tot het uiterste toegepast.
De grens is bereikt", aldus de voor-
zitter, tevens president van de
rechtbank in Den Bosch.

De rechters hanteren bij het opleg-
gen van alternatieve straffen een
'nogal vage richtlijn', aldus Van Del-
den. „Het wordt alleen toegepast bij
mensen die maximaal zes maanden
gevangenisstraf zouden krijgen. Dat
is ongeveer de grens. Het hangt ook
een beetje af van de zaak en de per-
soon. Als iemand voor 't eerst wordt
veroordeeld, zijn we sneller geneigd
een alternatieve sanctie op te leg-
gen".

Verhouding
Uitbreiding tot een categorie zwaar-
dere misdrijven ziet Van Delden in
tegenstelling tot staatssecretaris
Kosto van Justitie niet zitten. „Het
alternatief, de dienstverlening,
moet in redelijke verhouding staan
tot de gevangenisstraf. Hoe zwaar-
der de straf, hoe moeilijker dat is.
De essentie van de dienstverlening
is dat dat gebeurt naast het werk,
dus 's avonds en in de weekends. En
jekunt iemand niet negen maanden
lang daarmee belasten naast het ge-
wone werk".

Van Delden praat bij alternatieve
straffen uitsluitend over meerderja-
rigen. Voor jongeren tot achttien
jaar ligt de situatie iets gemakkelij-
ker. Daar bevindt de alternatieve
straf zich nog in een experimentele
fase. Elk arrondissement hanteert
zijn eigen normen. „In Den Haag
komen alle jongeren in aanmerking
die een vrijheidsstraf van niet meer
dan zes maanden opgelegd krij-

gen", vertelt Ariaan van Rijn van
het Bureau Alternatieve Straffen
(BAS). De BAS, onderdeel van de
Raad voor de Kinderbescherming,
is belast met de uitvoering van de al-
ternatieve straf.

Kinderen die dienstverlening moe-
ten verrichten, ondergaan die straf
in niet-commerciële instellingen,
zoals gemeentelijke overheden, zie-
kenhuizen en bejaardenoorden.
„We beschikken over een redelijke
hoeveelheid instellingen, maar we
kunnen er nog meer gebruiken.
Vooral in de krokus- en paasvakan-
tie. Dan komen de meesten om hun
straf te ondergaan, die ze bij de
oudejaarsrellen opgelegd hebben
gekregen".

Halt
Alternatieve straffen, ter vervan-
ging van een vrijheidsstraf, worden
opgelegd door de rechter. „Er moet
dus eerst een veroordeling zijn, bij-
voorbeeld voor het plegen van een
reeks inbraken of voor mishande-
ling". Hierin verschilt BAS met het
Bureau Halt, een dienstverlenings-
project dat is opgezet voor jongeren
die in principe niet voor de rechter
hoeven te verschijnen. „Het gaat om
de kleinere delicten, waarvoor
hooguit een geldboete wordt opge-
legd. Bijvoorbeeld kleine vernielin-
gen, hinderlijk gedrag of baldadig-
heden", zegtDick Griffioen van Bu-
reau Halt.

De werkwijze van HALT is ook an-
ders, volledig gericht op de bena-
deelde. Meestal zijn dat overheids-
instellingen, zoals scholen, bussen
en trams. „De jongeren werken dan
voor de benadeeldetotdat de kosten
van de schade zijn terugverdiend.
Bij particulieren ligt dat anders. Die
willen de schade vergoed zien, maar
hebben er geen behoefte aan het
boefje voor hun te laten werken. Ze
gaan dan aan de slag bij een ge-
meentelijke instelling en betalen op
die manier hun schuld af.

Onderzoeker signaleert ’onderklasse’
’Uitzichtloze positie

400.000 Nederlanders’Van onze correspondent
LEIDEN - Er is in Nederland een
onderklasse ontstaan van 400.000
mensen die in hun bestaan afhanke-
lijk zijn en zullen blijven van een
uitkering. Hun situatie ervaren zij
als uitzichtloos, een perspectief op
verandering ontbreekt volledig. Het
dreigen tweederangs-burgers te
worden die behalve een maandelijk-
se cheque van de sociale dienst
niets te verwachten hebben van de
overheid.
Dat stelt de Leidse socioloog G.
Engbersen in een proefschrift 'Pu-
blieke Bijstandsgeheimen' waarop
hij vandaag aan de Leidse universi-
teit hoopt te promoveren. Engber-
sen deed vijfjaar lang onderzoeken
in typische werklozenwijken in Am-
sterdam, Rotterdam en Enschede.
Onder deze 'moderne armen' rekent
hij werklozen, arbeidsongeschik-

ten, bejaarden en mensen met een
bijstandsuitkering.
Engbersen stelt dat deze situatie
door de maatschappij stilzwijgend
wordt aanvaard en zelfs vanzelf-
sprekend wordt gevonden. De so-
cioloog wijst er in zijn onderzoek op
dat ook de toekomstkansen van de
kinderen uit deze groep veel slech-
ter zijn dan die van kinderen van
werkende ouders. Hun prestaties op
school zijn vaak slechter. Deze kin-
deren gaan de toekomstige onder-
kant van de samenleving vormen,
vreest Engbersen.
Het huidige beleid van de regering
om de werkloosheid te bestrijden
biedt volgens de onderzoeker nau-
welijks soelaas om de kansen op
werk voor de groep langdurig en on-
geschoolde werklozen te vergroten.
Dat komt omdat de kansarmen bij
vrijwel alle arbeidsprojecten uit de
boot vallen. Alleen door het schep-
pen van nieuwe banen die slechts

beperkte scholing behoeven, kan de
overheid in deze situatie verande-
ring brengen. Dat hoeft op de lange
termijn geen geld te kosten, denkt
Engbersen, omdat uitwassen als cri-
minaliteit en vandalisme zullen ver-
minderen evenals de kosten van de
bestrijding ervan.

Het onderzoek heeft uitgewezen dat
70 procent van de langdurig werklo-
zen graag aan het werk wil. Boven-
dien is gebleken dat 80 procent van
de mensen die een uitkering heb-
ben, zich houdt aan de regels die de
overheid stelt. Volgens Engbersen
staat de werkloze er financieel ge-
zien in Nederland overigensveel be-
ter voor dan bij voorbeeld in Enge-
land of de Verenigde Staten. „Van
totale verpaupering is hier geen
sprake. De verzorgingsstaat bewijst
daarmee zijn bestaansrecht al is
deze niet in staat het bijstandsbe-
staan van burgers te doorbreken".

binnen/buitenland

Nijmeegse onderzoekers in rapport voor WVC:

Sport scoort erg
hoog bij jongeren

DEN HAAG - Jongens krijgen va-
ker met hun ouders ruzie over de
bestedingvan hun geld dan meisjes.
De laatsten komen weer vaker in
conflict met hun ouders over
vriendjes en de manier waarop ze
hun vrije tijd doorbrengen. Zowel
jongens als meisjes houden van
sporten: sport is de meest geliefde
vorm van vrijetijdsbesteding. De
omgang met vrienden ervaren jon-
geren ook als zeer belangrijk.
Dat zijn enkele belangrijke resulta-
ten van het onderzoek 'Jong zijn en
volwassen worden', dat in opdracht
van de Nederlandse overheid is ver-
richt. Minister D'Ancona van WVC
heeft het onderzoeksrapport giste-
ren in ontvangst genomen uit han-
den van de onderzoekers drs F. van
der Linden en drs Th. Dijkman van
het Hoogveld Instituut in Nijme-
gen. Aan de hand van (representa-
tieve) gegevens van de burgerlijke
stand en van scholenzijn 500 jonge-
ren in de leeftijd tussen 12 en 21 jaar
ondervraagd.

Uit het onderzoek blijkt onder meer
dat de meeste jongeren goed met
hun ouders kunnen opschieten.
Ruim 80 procent zegt dat de verhou-
dingmet hun vader goed is. Bijna 90
procent zegt hetzelfdevan hun moe-
der. De relatie met vader staat voor-
al in het teken van gemeenschappe-
lijke belangstelling en activiteiten,
terwijl bij de verhouding met moe-
der hetaccent ligt op het helpend en
steunend contact en emotioneel-af-
fectieve banden. Tachtig procent
van de jongeren is tevreden over de

opvoeding die men heeft gekregen.

Jonge mensen beschikken volgens
de onderzoekers over een 'aanmer-
kelijke veerkracht. Dat bewijst de
manier waarop ze omgaan met in-
grijpende gebeurtenissen als het
overlijden van een ouder en schei-
ding van ouders. Jongens zijn meer
tevreden met de school als leefge-
meenschap, terwijl meisjes weer te-
vredener zijn met de school omdat
die hen de gelegenheid geeft om
daar mee te beslissen.

De omgang met andere scholieren
is een belangrijk aspect van de
schoolbeleving. Leerlingen die be-
schikken over goede sociale vaar-
digheden, zijn 'populair. Na het
achttiende jaar blijken veel vriend-
schapsrelaties te veranderen. Tot
dan toe hebben jongerenvrijwel uit-
sluitend vrienden of vriendinnen
van hetzelfde geslacht; daarna ver-
andert dat en gaan ze met zowel jon-
gens als meisjes om.

Ongewenst gedrag komt vaak voor
in groepsverband. Vijfendertig pro-
cent van de ondervraagde jongeren
zegt wel eens iets te hebben gedaan
onder groepsdruk. Jongens zeggen
vaker dan meisjes dat ze wel eens
iets doen dat niet door de beugel
kan (44 tegen 21 procent). Opval-
lend is echter dat meisjes zich vaker
aan winkeldiefstallen schuldig ma-
ken dan jongens. De laatsten verto-
nen weer vaker vandalistisch en
vernielzuchtig gedrag.

Hoogleraar: boek bevestigt vermoedert
’Rol VS in ontslag

Van Boven bij VN’Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Volgens de Britse
journalist lan Guest waren de VS
betrokken bij de geslaagde poging
om mr Th. van Boven te ontslaan als
voorzitter van de VN-commissie
voor de mensenrechten in 1982.
„Guest bevestigt de indrukken die
ik altijd al had", reageert Van Bo-
ven, momenteel hoogleraar interna-
tionaal recht aan de Rijksuniversi-
teit Limburg in Maastricht. De VS
hebben altijd ontkend een rol te
hebben gespeeld bij het ontslagvan
Van Boven.

Guest doet zijn beweringen in het
boek 'Behind the disappearances',
dat binnenkort op de markt ver-
schijnt. Hij baseert zijn stellige be-
wering over de rol van de VS bij het
wegwerken van Van Boven op on-
der andere diplomatieke correspon-
dentie tussen de VS en Argentinië
waarop de Britse journalist beslag
wist te leggen.

Van Boven, dieal weer een hele tijd
geledeninzage heeft gehad in (delen
van) het manuscript, gelooft dat de
Brit er inderdaad in zal slagen zijn
onthulling waar te maken. „Het is

een heel actieve journalist, die niet
over een nacht ijs gaat. Hij heeft al-
lerleibronnen geraadpleegd die nog
niet bekend waren en beslag weten
te leggen op gegevens van interne
aard."

VS woedend over arrestatie Husseini

Palestijnse leider
op borgtocht vrij

Van onze correspondent

TEL AVIV -De politie in Jeruzalem
heeft de vrijdag gearresteerde Pa-
lestijnse activist Faisal al-Husseini
gistermorgen op borgsom vrijgela-
ten. Hij is de afgelopen drie dagen
verhoord door de Israëlische veilig-
heidsdienst, de Shin Beth. Volgens
de dienst zal hij verder worden ver-
hoord, „maar het is niet nodig hem
daarvoor in hechtenis te houden".

Onmiddellijk na Husseini's vrijla-
ting braken voor het Jeruzalemse
hoofdbureau van politie vuistge-
vechten uit tussen aanhangers van
de Palestijnse activist en een aantal
leden van de rechts-extremistische
Kach-beweging.

Later zei Husseini op een persconfe-
rentie in Oost-Jeruzalem dat hij zijn
strijd voor een vreedzame regeling
van het Palestijnse vraagstuk zal
voortzetten. Hij vertelde ook dat hij
geen klachten heeft over zijn onder-
vragers en dat het besluit om hem

de arresteren een politieke daad
was.
De arrestatie van Husseini, op ver-
denking van hulpverlening aan een
illegale organisatie, heeft het afgelo-
pen weekeinde geleid tot een onge-
kend fel protest van de VS. De

woordvoerster van het ministerie
van Buitenlandse Zaken in Was-
hington zei dat de Israëlische actie
„hejt vertrouwen van de Palestijnen
in het vredesproces schaadt en bij-
draagt aan de huidige sfeer van
wantrouwen". De Amerikaanse am-
bassadeur, William Brown, heeft in
het afgelopen weekeinde de Israëli-
sche autoriteiten op de hoogte ge-
steld van de 'verrassing en teleur-
stelling' van zijn regering.

Verschillende ministers van de Ar-
beiderspartij maakten zich grote
zorgen te maken over de mogelijke
gevolgen van de actie.Binnen de Li-
koed daarentegen heerst grote irri-
tatie over de Amerikaanse kritiek
op Husseini's arrestatie.

"Onmiddelijk na de vrijlating van Husseini braken voor het politiebureau in Jeruzalem gevechten uit tussen aanhangers
van de Palestijnse activist en leden van de rechts-extremistische Kach-beweging.

Vermoedens
Zelfhad Van Boven in de afgelopen
jaren al het vermoeden geuit dat de
VS bij zijn ontslag betrokken wa-
ren. Bewijzen kon hij het echter
niet. Van Boven werd in 1982 ont-
slagen na een lobby van een aantal
Zuidamerikaanse landen, die zijn
felle kritiek op de schending van de
mensenrechten in hun landen beu
waren. De kritische Van Boven
haalde - in tegenstelling tot zijn
voorgangers - niet alleen onver-
bloemd uit naar Chili, maar ook dic-
tatoriaal geregeerde landen als El
Salvador en Argentinië moesten het
ontgelden.

Landen die met name onder de re-
gering-Reagan, altijd op zoek naar
bondgenoten in de strijd tegen het
communisme, niets in de weg ge-
legd kregen. Van Bovens kritiek
kwam een aantal Westerse landen

en met name de VS dan ook sl^uit. „In de VN werd ik gezie^Jl
iemand uit het Westen, die deJÏJterse belangen moest dienen. I» j.
schouwde me echter niet a^s-i3
zetbaas. Ik viel buiten het gelJ3
kader en was niet de geschikteI*
soon om de Westerse belang^
dienen", verduidelijkte Van 0ov

(gisteren. „Ik weigerde bevriend*
gimes de hand boven het hoof,
houden."

Van Boven noemt de praktijken.
Argentinië, waar duizenden mejV(|
verdwenen. Bij 'zijn' bureau »■
men de familieleden klagen. ".
schuwelijke praktijken", noej
Van Boven de gang van zake"*
veel Zuidamerikaanse landen. «
bekeken die zaken niet alleen
uit politiek, maar vooral ook va",
menselijk oogpunt."

Die ondiplomatieke opstelling *de Nederlandse jurist niet in <*
afgenomen, wat er volgens Guej>
resulteerde dat de VS meewefK
aan zijn ontslag. Een voor Van
ven verrassende onthulling
Guests boek is dat de Latijnsarï
kaanse landen blijkbaar al jaren*
voor zijn ontslag hadden geijv
Onder president Carter, die de j 1!
senrechten hoog in zijn vaandel^staan, leverde de druk uit *'Amerika echter nog geen resii"
op.

Prof dr. Theo van Bov^X

Pikant
Bij de conservatiefReagan, die*^ter bij de presidentsverkiezif^J
van 1980 vernietigend versl?jj
vonden de Zuidamerikanen eCjjJ
wel gehoor. In 1982 werd Van ri
ven totaal onverwacht ontsla» |
Pikant detail hierbij is de rol van-
destijds pas aangetreden secret3J
generaal van de VN, de Peruaan J

zez de Cuellar. Guest zinspeelt e J.
een interview met Het Parool op fDe Cuellar voor de druk van^Zuidamerikaanse landen en de
om Van Boven te ontslaan was(a
zwicht. De Cuellar heeft dat a^ontkend, maar volgens Van B°j
is het best mogelijk dat de Pe^jï
heeft moeten instemmen met
ontslag om tot secretaris-gen^!^
benoemd te worden. De MaastAy
tenaar wil echter eerst het boek^J
Guest lezen alvorens comme"1

te geven.

Voor de hoogleraar persoonlijk A
tekenen de onthullingen van " f'
niet meer zoveel. „Destijds Wj),«l
natuurlijk wel verbitterd. Ik had
gevoel dat mij onrecht was aa"l^
daan, dat politieke krachten t^mij waren uitgespeeld. Dat slijte^
ter, het was in een vorige fase a

mijn leven. Ik ben nog steeds
fervent aanhanger van de VN- p
werk ik aan de Rijksuniversiteit-,'
dat is een plezierige werkkring- Jj
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(ADVERTENTIE)

De hoeksteen van het gezinl

SEr
wordt vaak een beroep gedaan op gezins- en bejaardenzorg. Zo kunnen ouderen

langer thuis blijven wonen en worden gezinnen ondersteund bij ziekte van één van dc
ouders. Gezins- en bejaardenverzorgsters nemen veel taken in huis over. Ze doen dat
graag en goed.
En zijn zo de steun en toeverlaat voor hun cliënten.

Ook gezins- en bejaardenverzorgsters zijn rR
_ . .. — :~~ f

collectieve sector. AbvaKabo is een sterke I AbvaKabo
bond die veel doet en bereikt voor zijn I Naam —-^270.000 leden. I
Persoonlijk, door advies en individuele I Adres
rechtsbijstand. I Postcode —-^Collectief, door het afsluiten van goede | ... .
CAO's Woonplaats ->-^
AbvaKabo ziet het belang van het werk van j Naam werkgever -^j
zijn leden. En dat is een algemeen belang, j . f

beslist niet neutraal. En zeker niet kleur- '^t\loos. AbvaKabo heeft een visie op de .~^SS_\ AhYCtKobo LD 3
samenleving. | _=r 0Een visie hoe het anders kan. I De vakbond die zorgt voor rnefl^.'

f limburgs dagblad M



Volkswagen opnieuw ’Europees kampioen’Autoverkoop weer
naar recordhoogte
iï.iij0 ~*n het afgelopen jaar zijn er in West-Europa 13,5
%8 pr p?rsonenwaëens verkocht, 3,6 procent meer dan in
v^n e **S et vy^e achtereenvolgende jaar dat er sprake is
!M<i recordaantal, zo heeft de Financial Times maandag ge-
in(jü °^der verwijzing naar voorlopige gegevens uit de auto-

Sen ril i
Ultse concern Volkswa-

Usief Audi en Seat) wist
Whte aantal van 202 miljoen ver-der v°'S Zljn Positie als markt-en tpV(?or de vierde maal achter-
<to 0r p. behouden, direct gevolgd
6,1 Aif__a

D
(lnclusief Lancia, Ferrari

'Ho' «omeo), die 1,99 miljoen
Qe veru n e man wist te brengen.
froter r,°° P van Vw was 4-1 procentVerkoo^an in 1988- terwijl Fiat zijn
"e. pc

p met drie procent vergroot-
% v~§fot inclusief Citroen) zag
<*nt tot i 70p groeien met 1,8 pro-

'J milJ°en auto's en bezette
V derdeplaats-SS^1 gezien was General?e sterk2Pel/Vauxhall) vorig Jaar"oekte e groeier. Dit concern
fir°cent verkoopgroei van 10,2
""to's iwren verk°cht 1,49 miljoen
%rr_„ een marktaandeel van
Nde 1S GM hard °P weS Ford

e*e a,V!e^de Plaats te verdringen.
Hoen abrikant verkocht 1,56

auto's, 6;6 procent meer dan

in 1988. De verkoop was goed voor
11,6 procent van de Westeuropese
automarkt. Renault bezet de zesde
plaats met een verkoopgroei van 5,3
procent en 1,39 miljoen verkochte
auto's..Daarna komt Mercedes-Benz
met 434.000 auto's. Het Westduitse
concern verkocht 2,1 procent min-
der, vooral als gevolg van een ver-
mindering van de vraag in eigen
land naar auto's met een dieselmo-
tor. Oorzaak daarvan is de discussie
over de schadelijke gevolgen voor
het milieu van de uitstoot van roet-
deeltjes. Ook de Britse Rover deed
het minder goed. De verkoop ver-
minderde met 7,9 procent tot
412.000 stuks. Rover wordt op de
ranglijst gevolgd door Nissan,
BMW, Toyota en Volvo. Het laatst-
genoemde autoconcern verkocht
vorig jaar 266.000 wagens, 0,6 pro-
cent minder dan in 1988.

De Japans autoproducenten ver-
kochten met elkaar met 1,46 miljoen
auto's ongeveer evenveel als in
1988. Ze zagen hun marktaandeel
verminderen van 11,3 tot 10,9 pro-
cent. Tot halverwege de jaren ne-
gentig wordt evenwel een gestage
verkoopgroei verwacht, ook al om-
dat de produktie van Japanseauto's
in Europa almaar groter wordt.
Op de grootste automarkten in
West-Europa - de Bondsrepubliek
Duitsland, Groot-Brittannië en
Spanje - bleef de autoverkoop
groeien. Behalve in de Bondsrepu-
bliek kwam de verkoop in de ge-
noemde landen op een record uit.
Ook in België, Zwitserland en Fin-
land werden records behaald. In
Zweden, Denemarken, Noorwegen
en Portugal verminderde de ver-
koop. De autoverkoop in West-
Europa als geheel vertraagde in de
loop van het afgelopen jaar. In de
laatstevier maanden was devraag al
kleiner dan in dezelfde periode van
1988. De meeste Europese autofa-
brikanten verbazen zich over de
vraag van de afgelopen twee jaaren
voorzien voor 1990 een achteruit-
gang van hun verkoop.

beurs-overzicht
Ongeanimeerd
effec? ?DAM -De Amsterdamse
Otw„e . eurs is de nieuwe week
öamn_i_rV eerd begonnen. Het
o,T>2et am niet verder dan een
f537 Van f866 miljoen, waarvan

ioen in aandelen. De stem-■naarïu x wiPte even omhoog
Van 0 14>wat een winst betekende
".arkt Punt, maar daarna begon de
2akk__r,ei^.enl'Jk direct weer weg te
ïüi-"' De index sloot op 113,2.
stof tJ?edriJfsnieuws gaf nog wat
op d * discussie op de vloer, maar
vl°cded r rsen had het niet veel in-
tern. Belangrijk gespreksonder-
-er u effectenkantoor Van
het velriP'i. waar twee directeuren
*eSeii 1 en moeten ruimen
seha J, handelen met voorweten-
digitii_ de definitieve aankon-
Van v<s_t_n een volledig samengaan
W ord s"° en Amev, mogelijk ge-
het ~*

door het verdwijnen van
geen v ctuurregime, vermocht
brenBpoersen echt in beweging te
Va n ?,en- De fraaie halfjaarcijfers
Onven!!Veke Handel kwamen niet
f17n Wacht, maar leverden toch
Ov' K°erswinst op op f46.
Wrsvp 61, a'gemeen bleven de
Perkt RSchu 'vingen tamelijk be-
Sen t" "« de grote aandelenfond-
Vast °°jjde DAF zich relatief het
Ce,lt on p 6?n vooruitgang van 90
gen er^ ' 3J- De internationals la-
öeeld h- u et eind van de dag ver-
We gg ,J- "et grootste verlies bleekfl,lo-_ egd voor Hoogovens, dieWegzakte naar f 75.
i? de f.n?ank Rnanciële sector moest Amro
«einel

°u cent inleveren op f77,10.
e2_.^erd fl>20 goedkoper?üWi°'KNP f 1,60 op f 0,30 enf5B 7o f 1,30 op

Wehrv _v?° gal nauw was Borsmij-
f 3,80 «.„Ir een achteruitgang van
?>et °P f6- DSM lag er goed bij
'«,!0 v*"^ van f1'40 op f
2-30 nr,^^verdal-ten Cate won

laa,. Hni 630' Vraa8 onstond er
°P f49 J\' die tenslotte eindigde

L '50 boven het slot van. ter on rUimess Was een gulden
». 131 weer niet te koop,werd ' Macintosh f 1,70 duurder

«e«is f,5 f 42-90- Norit ging weer
«erkei omh°og naar fll4B. Van
«,15. Won een dubbeltje op f

&e B h.Ut,e daler °P de parallel-
-BalKaIK ~ ek LCI met een achteruit-
lW'nternn f3'40 °P f78.1- HetNedufn uwe beleggingsfonds
fieen .n Waarvan de introduktie al
kp fl3.?°IS was' noteerde f3lager

£" waren verder Berg-er en Weweler.
e obl'Sd vgafiernarkt was wat aarze-Ne d»ht koersen begonnen totlater wi eltjes beter, maar zakten>n Ve^ wat terug. De aarzeling"e rem DeleSgers in verband met

£lerkb^t°mwikkeling was ook
a°E wÜ _?P de oPt'ebeurs. Op de-.°-000rv.rT en maandag in totaal

verhandeld.o

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v .k. s.k.
AEGON 110,70 110,50
Ahold 123,60 123,60
Akzo 129,70 129,20
A.B.N. 39,50 39,40
Alrenta 157,10 156,90
Amev 57,50 57,00
Amro-Bank 76,30 77,10
Bols 168,80 169,50
Borsumij W. 72,80 69,00
Bührm.Tet. 60,00 58,70
C.S.M.eert. 77,30 77,60
DAF 36,10 37,00
Dordt.Petr. 128,50 128.30
DSM 115,20 116,60
Elsevier 80,80 80,70
Fokker eert. 38,50 38,40
Gist-Broc. c. 29,80 29,30
Heineken 121.00 119,80
Hoogovens 76,10 75.00
Hunter Dougl. 103,10 103.10
Int.Müller 99,00 98.30KBB eert. 76.00 75,50
KLM 44,50 44,90
Kon.Ned.Pap. 41,90 40,30
Kon. Olie 140,60 140,00
Nat. Nederl. 70,30 70,50
NMB Postbank 49,50 49,60
Nedlloyd 87,00 86,60
Nijv. Cate 94,00 96,30
Océ-v.d.Gr. 274,80 275,001'
Pakhoed Hold. 149,30 150,00
Philips 44,00 44,00
Robeco 103,30 103,90
Rodameo 78,50 78,30
Rolinco 103,00 103.20
Rorento 58,60 58,60
Stork VMF 46,60 46,40
Unilever 153,00 153,10
Ver.Bezit VNU 107,00 107,10
VOC 37,50 37,00
Wessanen 64,30 64,80
Wolters-Kluwer 45,40 45,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 63.30 62.50
ACF-Holding 38,60 39,20
Ahrend Gr. c 247,00 246.00
Air Holland 26,00 25.70
Alg.Bank.Ned 40.20 40.40
ABN(div'9o) 38,60 38,60
Asd Opt. Tr. 18,50 19,50
Asd Rubber 5,60 5,50
Ant. VerlT. 415,00
Atag Hold c 105,00 105.20
Aut.lnd.R'dam 95,00 95,00
BAM Groep 99.00 99.00
Batenburg 84.50 84.40
Beers 136,00 137.00
Begemann 126,50 126,50
Belindo 362,00 363.00
Berkei's P. 6.05 6,15
Blyd.-W.ll. 29.50 29,50
Boer De, Kon. 310,00 307.00
deBoer Winkelbedr. 67,30 67,50
Boskalis W. 14,60 14,40
Boskalis pr 15.10 14,80
Braat Beheer 45,40 45.80
Breevast 18,70 19.00

Burgman-H. 3420,00 3420.00
Calé-Delfl pr 865.00 865,00
Calvé-Delftc 1015.00 1015.00
CenterParcs 57,00 56,50
Centr.Suiker 76,00 76.50
Chamotte Unie 7,80 7.70
Cindu-Key 190.00 190.00
Claimindo 358.00 358.00
Content Beheer 20,30 20,50
Cred.LßN 56.20 56,50
Crown v.G.c 93,50 ,93,00
Desseaux 253,50 253,50
Dorp-Groep 35.00 35,00
DSM (div'9o) 111,50
Econosto 328,00 329,00
EMBA 125,00 125,00
Enraf-N.c. 68,00 68.50
Eriks hold. 112,80 112.50
Flexovit Int. 94,90 95.00
Krans Maas c. 104.50 104.50
Furness 127.80 e 131.00 b
Gamma Holding 82.00 81.00
Gamma pref 5.90 5,90
Getronics 29.40 29.90
Geveke 44,30 46.00
Giessen-de N. 223.00 223,00
Goudsmit Ed. 363,00 365,00
Grasso'sKon. 131,00 134.50
Grolsch 130.00 129,00
GTI-Holding 211.00 211,00
Hagemeyer 106,00 106,50
lden.'/2div.'B9 102.00 102.00
HALTrust B 13.50 13.60
HALTrust Unit 13,60 13,60
H.B.G. 192,00 193.00
HCS Techn 14.40 14,40
Hein Hold 104.50 102.50
Hoek's Mach. 204,00 203,00
Heineken Hld 104,50 102,50
Holl.Sea S. 1,16 1.17
Holl. Kloos 460.00 463.00
HoopEff.bk. 9,10 9,10
Hunter D.pr. 4,90 5,00
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36.50 36,80
Industr. My 217.50 217.50
Inlbtheek 26.50 27,00
Ing.Bur.Kondor 575,00 575,00
Kas-Ass. 48.50 48.70
Kempen Holding 17,00 16.70
Kiene's Suik. 1400.00 1400.00
KBB 76,00 76,00
Kon.Sphinx 118.00 117,50
Koppelpoort H. 285.00 290.00
Krasnapolsky 199,00 199,00
Landré & Gl. 61.50 61,50
Macintosh 41,20 42.90
Maxwell Petr. 665.00 670,00
Medicopharma 66,70 66.70
Idem (div9o) 65,50
Mcüa Int. 5.50 5,50
MHVAmsterdam 19,00 19,00.
Moeara Enim 1180,00 1180,00
M.Enim 08-cert 15500,00 15300,00
Moolen en Co 28,50 28,50
Mulder Bosk. 73.00
Multihouse 8.30 8,20
Mynbouwk. W. 416.50 416,00
Naeff 300.00
NAGRON 47,00 46,90

NIB 645.00 643.00
NBM-Amstelland 19.40 19.60
NEDAP 393,00 396.00
NKF Hold.cert. 321.00 323.50
Ned.Pait.Mij 40.90 40,80
Ned.Springst. 10000,00
Norit 1132.00 1148,00
Nutricia gb 77,00 76,00
Nutricia vb 87,00 86.00
Oldelft Groep c 189.00 191.00
Omnium Europe 16.00 e 16,70
Orco Bank c. 66.00 66.00
OTRA 185.50 185.50
Palthe 75.00 75.00
Philips div.'9o 42.50 42.90
Pirelli Tyre 34.50 34.60
Polygram 30,50 30.80
Polynorm 99,20 99.20
Porcel. Fles 188.00 188.00
Ravast 46,00 46.00
Reesink 75.00 74,80
Riva 52,10 52.10
Riva (eert.) 52,00 52.00
Samas Groep 66,00 67,00
Sarakreek 30,50 30.00
Schuitema 1410,00 1400,00
Schuttersv. 166.80 162.00a
Smit Intern. 53,40 53.60
St.Bankierse 21,70 21,50
Stad Rotterdam c 45,50 45,70
TelegraafDe 88.00 88,00
Text.Twenthe 337.00 340,00
Tuhp Comp. 35.70 36,50
Tw.Kabel Hold 146.00 147.30
Übbink 83,00 85.00
Union Fiets. 25,20 25.50
Ver.Glasfabr. 340,00 340,00
Verto 57,90 57.90
Volker Stev. 68,50 69,00
Volmac Softw. 48,50 47,00
Vredestein 24,50 24,20
VRG-Groep 55.80 55.50
WegenerTyl 187.00 186.50
West Invest 23,20 22,80
West Invest c. 90.00 70,00a
Wolters Kluwer 180.00 181.00
Wyers 48.20 49.00
Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 37.20 37.50
ABN Aand.f. 75.10 74,80
ABN Beleg.f. 55.20 55,60
ALBEFO 52.50 52,60
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 229.00 230.00
Alliance Fd 11.60 11.80
Amba 47.80
America Fund 305,00 305,00
AmroA.in F. 89,60 89,70
Amro Neth.F. " 76.00 75,50
Amro Eur.F. 74.40 74.60
Amro Obl.Gr. 154.10 154.20
Amvabel 79.80 80,60
AsianTigersFd 62,30 62.30
AsianSelFund 47,10 47,20
Bemco Austr. 58.50 58.20
Berendaal 108.00 108.00
Bever Belegg. 26.50 26.50
BOGAMIJ 106.00 106,00
Buizerdlaan 42,50 42.50

CLN Obl.Waardef. 100.20 100.30
Delta Lloyd 42.00 42.00
DP Am. Gi'.F. 25.40 25.50
Dp Energy.Res. 48.00 48.00
Eng-H011.8.T.l 9.30 9.3Ü
EMF rentefonds 62.00 62.20
Eurinvest(l) 115,00 115.00
Eur.Ass. Tr. 8.70 8.70
EOE DuStlnF. 299.00 299,00
EurGrFund 60.50 60.50
Hend.Eur.Gr.F. 219.00 218,00
Henderson Spirit 71.10 71.60
Holland Fund 72.50 73.50
Holl.Obl.Fonds 113.50 113.50
Holl.Pac.F. 113.00 114.90
Interbonds 547,00 501,00c!
Intereff.soo 51.40 52.20
Intereff.Warr. 367.00 374.50
Jade Fonds 181.30 182.00
Japan Fund 35.50 36.00
Japan Rot. Fund yenl 1140.00 10500,00
Mees Obl.Div.Fonds 98.40 98.40
MX Int.Vent. 58.00 58.00
Nat.Res.Fund 1530.00 1520.00
Nedufo A 138,00 135.00
Nedufo B 138.00 135.00
NMBDutch Fund 39.50 39.20
NMB Global F. 48.50 48.50
NMB Oblig.F. 34.50 34.50
NMBRente F. 102.90 102.60
NMBVast Goed 38.10 38,10
Obam. Belegg. 218.00 217,00
OAMFRentef. 13.65 13,75
Orcur.Ned.p. 48.40 48.20
Pac.Prop.Sec.f. 49.10 49.60
Pierson Rente 99.70 99.60
Prosp.lnt.High.lnc. 7.00 7.00
Rabo Obl.inv.f. 74,50 74.50
Rabo Obl.div.f. 48.10 48.20
Rabo Onr.g.f. 84,90 85.00
Rentalent Bel. 132,70 133.00
Rentotaal NV 31.00 31.00
RG groen 50.00 50.10
RG blauw 49.60 49.70
RG geel 49120 49,20
Rodin Prop.S 103.50 103.50
Rolinco cum.p 94.50 94,50
SciTech 17,00 17.50
Technology F. 18.50 18.50
TokyoPac. H. 271,00 270,50
Trans Eur.F. 82,30 82,90
Transpac.F. 500.00 510.00
Uni-Invcst 130.50 129.00
Unico Inv.F. 80,40 80.90
Unifonds 35.70 36.30
VWN 59.20 59.30
Vast Ned 127,20 127.30
Venture F.N. 45.50 45.50
VIB NV 86,00 86.20
VSB Mix Fund 51.40 51,40
WBO Int. 76.00 76.00
Wereldhave NV 210.20 210.20
Yen Value Fund 92.40 93.10

Buitenlandse obligaties
B' 4 EEGB4U) 99.00 99.20
3',_EngWarL 33.00 33.00
Wa EIB 65 98.50 98.50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 36.00 35.20
Amer. Brands 66.20 65,40
Amer. Expres 31.80 31.60
Am.Tel.__ Tel. 42.50 42.00
Ameritech 61.00 61.10
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 30,70 30.50
Atl. Richf. 107.60 109.00
BAT Industr. 8.20 8.20
Bell Atlantic 97.70 98.70
BellCanEnterpr 45.00 45.10
Bell Res.Adlr 0.35 e
Bell South 52.30 52.60
BET Public 2.60
Bethl. Steel 17.30 17.00
Boeing Comp. 60.00 60.50
CDL Hotels Int. 0.83
Chevron Corp. 66.00
Chrvsler 18.00 17.70
Citicorp. 26.50 25.70 d
Colgate-Palm. 61.00 d 61.00
Comm. Edison 37.20 37.50
Comp.Gen.El. 510.00
Control Data 17.50 17,80
Dai-IchiYen 2800.00 2790.00
Dow Chemical 68.00 68.25
Du Pont 40.46
Eastman Kodak 40,50 40,30
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 152.00 152.00
Exxon Corp. 47.80 48.75
First Pac.HKJ 1.30
Fluor Corp. 36,00
Ford Motor 44.25 44.60
Gen. Electnc 63.60 64.60
Gen. Motors 42,00 . 42,40
Gillette 46.50 47.50
Goodvear 40.00 39.50
Grace & Co. 32.00
Honeywell 85.00 86.00
Int.Bus.Mach. 99,50 98,40
Intern.Flavor 67.75
Intern. Paper 56,40
ITT Corp. 54.90 55.50
K.Benson® 5172.00
Litton lnd. 76.60 76.60
Lockheed 40.00 39.75
Minnesota Mining 81.00 80.50
Mitsub.Elect. 1150.00
Mobil Oil 58.30 59.30
Morgan $ 37.60 37.10
News Corp Auss 12.60 12.70
Nynex 83.00 84.00
Occ.Petr.Curp 29.00 28.00
Pac. Telesis 47.20 47.00
P.& O. ® 7,00 7.00
Pepsico 59,30 60.00
Philip Morris C. 39.10 39.30
Phill. Petr 23.60 24.00
Polaroid 44.25 45.00
PrivatbDkr 302.00 301,00
Quaker Oats 56.00 55.00.
St Gobin FIV 630.00 625.00
Saralee 29.50 29,50
Schlumberger 47.40 48.30
Sears Roebuck 37,10 38.00

,Sonv (ven) 30,50 36.80

Southw. Bell 53.70 56.00
Suzuki (yen) 1020.00
Tandy Corp. 36.80 37.00
Texaco 55.75 56.25
Texas Instr. 35.00 34.60
TheCoastalC. 30.80 31.60
T.I.P Eur. 1,75 1.78ToshibaCorp. 1160.00 1180.00
Union Carbide 24.25
Union Paeific 77.00 76.50
Unisys 14.50 14.40
USX Corp 34.80 35.00US West 72.20 72.30
Warner Lamb. 116.90
Westinghouse 72.00 73.30
Woolworth 61.10 61.10
Xerox Corp. 57.00 56.40
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 46.00 45.00
Am. Home Prod. 198.00
ATT Nedam 80.30 80.00
ASARCO Ine. 68.50
Atl. Richf. 206.00 208.00
Boeing Corp. 116.00 116.00
Can. Paeific 40.00 40.50
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 31.50 32.00
Citicorp. 49,00 49,00
Colgate-Palm. 118.00 119.00
Control Data 29.00 30.00
Dow Chemical 128.00 131.00
Eastman Kodak 77.50 76,50
Exxon Corp. 91.00 94.50
Fluor Corp. 66.50
Gen. Electnc 121,00 123.00
Gen. Motors 81.00 80.50
Gillette 90.00 91.00
Goodyear 78.00 78.00
lOCO 43.00 43.50
IBM. 186,00 185,00
Int. Flavwi 118.00
ITTCorp. 119.00
Krogcr 26.00 26.00
Lockheed 78.00 76.00
Merck & Co. 140.00 141.00
Mmn. Min. 154,00 155,00
PepsiCo. 112.00 113.00
Philip Morris C. 74.00 73.50
Phill. Petr. 43.50 45.50
Polaroid 78.00 79.00
Procter __ G. 132.00 131.00
Quaker Oats 104.50 104.50
Schlumberger 90.50 92.00
Sears Roebuck 70.00 71.50
Shell Canada 66.50 66.00
Tandy Corp. 70.00 70.00
Texas Instr. 66.50 66.00
Union Paeific 147,00 147.00
Unisvs Corp 32.00 32.00
USX Corp 66.00 67.50
Vantv Corp 3.15 3.60
Westinghouse 137,50 140.20
Woolworth 116.50 117.00
Xerox Corp. 102.00 d 101.00

Euro-obligaties & conv.
10.Aegon 85 101.25 101.25
Aegon warr 12.00 12.10

102ABN 87 93,75 93.25
13Amev 85 97.20 97.20
10 AmevBs 103.00 103.00
11 Amev 86 93.75 93.75
10' _ Amro 86 94.80 94.80
10 Amro 87 93.50 93.50
s:*. Amro 86 95.00 95.00
.Amro Bank wr 20.50 21.00
Amro zw 86 73.00 73.25
9 BMH ecu 85-92 96.00 96.007 BMH 87 96.00 96.00
10'«EEG-ecu 84 100.75 100.75
9:,'.E18-ecu 85 97.20 97.20
12'_HlAni.F 94.80 94 80
12 NIB(B) 85-90 100.00 100,00
11'.NGU83 101.20 101.20
10NGU83 100.00 100 00
2'.NMBPb.B6 85.00 85.00
NMB Postb.war. 74.00 74.90
B' 4 Phil. 86 100.00 100.00
6'.Phi1.83 98.35 98.35
11 Rabo 83 102.10 102.10
9Rabo 85 99.40 99.40
7Rabo 84 98.50 98.50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.10 5,10
Bredero aand. 27.00 28.00
Bredero eert. 26.00 27.50
11 Bredero 22,50 22,50
LTVCorp. 1.60 1,70
5Nederh. 68-78 23,50 23.50
RSV. eert 1,08 1.08
7'-«RSV 69 86.00 f 86,00b
Parallelmarkt
Alanhen 27,70 27.70
Berghuizer 44,00 43,00
Besouw Van c 49.20 49.20
CBI Barin Oc.yen 2065.00 2070,00-
Comm.Obl.F.l 100,20 100.20
Comm.Obl.F.2 99.80 99.90
Comm.Obl.F.3 100.30 100,30
De Drie Electr. 37,00 36.00
Dieu Intern. 123,00 124,20
DOCdata 20,10 19.90
Ehco-KLM Kl. 38.50 f 38.00
E&L Belegg.l 74,20 74,50
E&L Belegg.2 73.70 74.00
E&L Belegg.3 75,50 75,10
Free Rec.Sh. 32.50 32.20
Geld.Pap.c. 73.80 73,30
Gouda Vuurv e 93.50 93.50
Groenendijk 37.00 37.00
Grontmij c. 202,00 202.00
HCA Holding 47.50 49.00
Hes Beheer 219,00 219,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,70 3,60
Interview Eur. 9.20 9.20
Inv. Mij Ned. 53,00 54.00
Kuehne+Heitz 48.40 47.00 a
LCIComp.Gr. 81.50 78,10
Melle 288.00 285,00
Nedschroef 129.00 129,00
Newavs Elec. 9.70 9,60
NOG Bel.fonds 31.50

pan paeific 10.90 10,80
Pie Med. 10.50 10,60
Poolgarant 9,90
Simac Tech. 17.30 17.60
Shgro Beh 48,00 48.00
Verkade Kon. 255.00 255.50
VHS Onr. Goed 17,20 17,00 e
Weweler 101,00 99.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr' 40,00 802 1.70 1.50
akzo p jul 140.00 200 15.50 a 15.00
d/fi c mrt 200,00 609 1,50 1,50
dsm e apr 125.00 274 1.80 1.80
els p jul 75,00 200 2.50 2.20
coc c feb 285,00 520 7,00 6,50
coc e feb 290.00 182 5.00 4.50
coc e feb 295.00 358 3,00 2,70
coc e feb 300.00 296 1.90 a 1.50
coc c feb 305.00 244 1.20 0.90
coc p feb 275.00 183 3.00 2.20
coc p feb 285.00 756 5.90 5,40
coc p feb 290.00 526 8.50 8.20
coc p apr 300.00 185 17,00 b 17.00
goud c mei 430.00 245 11.80 10.50
hein c apr 130.00 366 3,20 2,30
klm p apr 45.00 564 2.50 2.50
knp e apr 45.00 202 1.70 b 1.00
knp p apr 40.00 790 2.40 3.00
knp p apr 45.00 325 5.20 6.50
knp p apr 55.00 200 14.00 15.50
knp p okt 42.50 333 - 5.20
knp p okt 50.00 203 - 11.00b
nlb e aug 102.50 500 0.45 a 0.30
nic p aug 97.50 1500 I.ooa 0.55
nlq c mei 92.50 200 I.Boa 1.45
nmb p apr 46.00 300 1.20 a 1.00
natn e apr 70.00 430 4.20 4,10
natn c apr 75.00 652 2.00 1.90
natn p apr 70.00 1241 2.40 b 2.40
natn p apr 75.00 348 5.20 b 5,00
phil c apr 45.00 478 2.60 2.30
phil c apr 47.50 308 1.70 1.40
phil c apr 50.00 323 0.80 0.80
phil e jul 45,00 213 3.80 3.30
phil c 091 55.00 963 4.00 4.00
phil c 093 30.00 288 18.70 a 18.50
phil p apr 45.00 276 3.30 3,50
olie c apr 145.00 572 4.50 4.00
olie c apr 150.00 538 2.50 2.30
olie c 091 105.00 508 38.10 38.50
ohe c 092 135.00 406 23.50 22.50
ohe p apr 135.00 402 2.50 2.20
ohe p 091 105.00 293 2.50 2.20
unil c apr 160.00 1064 4.00 3.90
unil c 093 120.00 311 49.00 49.00
unil c 094 150.00 303 38.10 38.10
unil p apr 145.00 236 2.40 2.00
unil p jul 145,00 202 4.00 4,00

aflaten g=bieden+ex-di».
b=bl»den h=l»ten*n-di..
c=ex-claim k=gedaan+h
d=ei-dividtnd l =gedaan + g
e^gedaan+biedan »k=ilotkoerj vorige dag
t=gidaan-Haten sk=s.otkoers gisteren

economie

Lagere inkomens netto achteruit

CNV wil opheldering
over loonbelasting

D
Van onze redactie economie

laaJvi^0,." Het Christelhk Natio-
ike ' ;a^verbond wil een schriftelij-
ciën v°i van minister van Finan-
bela_t_°k over de uitwerkingvan de
opd_T..g;ïyretgevin* volgens Oorl
Hier» t? 6tto-salanssen van werkne-
groot eerste onderzoekvan eer
Am_t__.i COmputerservice-bureau irCrl ,en w"st uit dat vooral dcsyst.!J_nkomens er in het nieuwe
Ten m? ?etto °P achteruit gaan
«ineen ' wanneer salarisverho
«ohoi.V__- per * Januari buiten ben°uwing worden gelaten.

*asgl.üf De Geus
*m«M??fd dat geen enkele Broel
">»ODri« u-1 op achteruit zou gaan
"eridl-r _-1 van een landelijke och
Wea,, âpt berekende het computeru LMG de verschillen tussei

[ de salarissen die in december en ja-
nuari via haar diensten werden ge-
administreerd. Het bureau verzorgt
de salarisstrokenvoor 130.000 werk-
nemers bij ongeveer 500 bedrijven.
Uit de vergelijking blijkt dat de
meeste inkomens tot ongeveer 3.000
gulden bruto per maand er op ach-
teruitgaan. Afhankelijk van leeftijd
en tariefgroep is er pas bij hogere lo-
nen enige sprake van vooruitgang,

aldus CMG

„Echt schrijnend", noemt adjunct-
directeur Van Genderen van CMG
de uitkomst voor de minst-verdie-
nende werknemers, de 18-jarige met
een minimumloon. Wanneer geen
gebruik gemaakt kan worden van
de belastingvrijstelling van een
partner vindt deze gemiddeld elf
gulden minder op het januari-sala-

risstrookje dan op die van decem-
ber.

Boven een bruto-inkomen van on-
geveer 3.000 gulden is er wel sprake
van enige vooruitgang, maar hier
speelt nogwel het probleem van het
maximum aan de overhevelingstoe-
slag die de werkgever betaalt. Daar-
door komt de pijn alsnog aan het
einde van het jaar. Ook de invloed
van het afschaffen van de meeste af-
trekposten, waar vooral de hogere
inkomensgroepen gebruik van
maakten, zal pas in de loop van het
jaar blijken. Een van de berekenin-
gen van CMG voorspelt voor een be-
paald inkomen van anderhalf keer
modaal (ongeveer 5.500 gulden), dat
die afschaffing toch een uiteindelijk
negatief effect kan geven. De Geus
meent dat het negatief effect door

de werkgevers moeten worden ge-
compenseerd.
De woordvoerder van de minister
van Financiën zegt pas de komende
dagen enig inzicht te krijgen in alle
effecten van 'Oort'. Dan heeft een
steeds groter deel van de bevolking
het loonstrookje ontvangen. „Als de
alleenstaanden-toeslag wegvalt,
kan een alleenstaande er op achter-
uit gaan. Dat is steeds duidelijk ge-
weest. Maar ik hoorde ook van een
AOW-er die er vijf tientjes op voor-
uit gaat", aldus de voorlichter.

Volgens berekeningen die het Cen-
traal Plan Bureau in november
maakte, zouden alle inkomensgroe-
pen in Nederland er met 'Oort' meer
of minder op vooruit gaan. Op het
ministerie wil men deze berekenin-
gen niet voetstoots op de helling
zetten.

’Dit is een zwarte maandagvoor ons bedrijf’

Munitiefabriek slankt
af vanwege ontspanning

Van onze
redactie economie

ZAANDAM - Munitie-on-
derneming Eurometaal
vraagt ontslag aan voor 115
van de ruim 700 medewer-
kers in Zaandam. De direc-
tie heeft gisteren het perso-
neel in Zaandam en in de
vestiging in Liebenau in
West-Duitsland van dit be-
sluit op de hoogte ge-
bracht. Ook de vakbonden
zijn geïnformeerd. Aan de
ondernemingsraad van
Eurometaal is advies ge-
vraagd.

Het gedwongen ontslag
van 115 mensen is een ge-
volg van het uitblijven en
uitstellen van verwachte
defensie-orders door de
toenemende ontspanning
tussen Oost en West. De

ontslagen zullen vallen bij
nagenoeg alle afdelingen.
Algemeen directeur J.
Haasnoot spreekt van een
zwarte maandag voor
Eurometaal. Natuurlijk
verloop biedt volgens de
directeur geen oplossing
voor de problemen.

Een geluk bij een ongeluk
voor het 'afslankende'
Eurometaal is de komst
van een derde aandeelhou-

der, het Zwitserse bedrijf
Oerlikon-Bührle. Tot nog
toe waren dc staat (zeven-
tig procent) en dc West-
duitse onderneming Dyna-
mit Nobel AG (dertig pro-
cent) dc enige twee aan-
deelhouders. In principe is
er overeenstemming met
Oerlikon, dat een belang
van 33,3 procent wil ne-
men. Dc staat, die net als
Dynamit Nobel ook voor
33,3 procent zal deelnemen

in het aandelenkapitaal
van Eurometaal, zal daar-
toe een deel van zijn aan-
delen verkopen. Over dc
daarmee gemoeide prijs is
niets meegedeeld. Dc mi-
nisters van Defensie en Fi-
nanciën hebben vandaag
per brief het voornemen
tot dc aandelenoverdracht
aan dc voorzitters van dc
Eerste en Tweede Kamer,
die hun goedkeuring moe-
ten geven, bekendge-

maakt

Door het uitblijven en uit-
stellen van orders en van-
wege geringekansen op in-
cidentele opdrachten om
het 'verlies' aan orders op
te vangen, zal bij Eurome-taal verder het produktie-
tempo van de eigen pro-
duktielijn M483 (granaat-
hulzen eh kleine munitie,
goed voor twee derde van
de omzet) aanzienlijk wor-
den verlaagd. Met Oerli-
kon als tweede industriële
aandeelhouder denkt
Eurometaal zowel betere
kansen te hebben op de
munitiemarkt als op tijdi-
ge uitvoering van het con-
versieprogramma, waar-
mee het bedrijf naar pro-
duktie voor de niet-militai-
re markt wil overschake-
len.

België verlaagt
bronbelasting

BRUSSEL - De Belgische regering
heeft gisteren tijdens een speciale
bijeenkomst besloten om de bron-
belasting op interesten te verlagen
van 25 tot tien procent. De verlaging
van de „roerende voorheffing" zoals
die in België heet, gaat in op 1
maart.

De verlaging geldt alleen voor de
opbrengsten van spaarrekeningen,
kasbons eh obligaties. De dividend-
belasting blijft 25 procent. De maat-
regel kost de Belgische schatkist dit
jaareen kleine 500 miljoen gulden.

Van een verlagingvan de Belgische
bronbelasting was al gruime tijd
sprake. Al teveel Belgisch spaargeld
verdween de laatste jaren naar de
buurlanden Luxemburg, Neder-
land en West-Duitsland, omdat de
opbrengst van spaargeld daar niet
aan een bronbelasting onderworpen
is.

Zondag bereikte de regeringstop
een akkoord over de vermindering.
Dat akkoord werd gisteren door het
volledige kabinet goedgekeurd. Het
Belgische parlement moet nog zijn
fiat aan het besluit geven.

Geveke-omzet
overschrijdt
half miljard

AMSTERDAM - Geveke (techni-
sche handel) heeft vorig jaarde om-
zetgrens van een half miljard gul-
den overschreden. In 1988 was de
omzet nog f483 miljoen. De winst is
boven f 10 miljoen uitgekomen te-
gen f8,5 miljoen over 1988. Dit heeft
algemeen directeur drs. J.V.M, van
Heeswijk gezegd in de nieuwjaars-
boodschap aan het personeel.

De directie verwacht verder, dat in
de komende jaren de groeitrend van
de Geveke-groep hoger zal liggen
dan in de eerste vijfjaar na de ver-
zelfstandiging. Tot nu toe stond het
kwantitatieve en kwalitatieve ni-
veau van de winst voorop.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 22-01-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.200-’25.700-,
vorige ’ 25.250-/ 25.750 ; bewerkt ver-
koop ’ 27.300, vorige f 27.350 laten.
Zilver: onbewerkt . 285-/ 355 vorige

’ 285-/ 355; bewerkt verkoop ’ 400 la-
ten, vorige .1 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,87 1,99
austr.dollar 1.47 1,59
belg.frank (100) 5,22 5,52
canad.dollar 1,58 1,69
deense kroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110.15 114.15
engelse pond 3.04 3.29
finse mark (100) 46.50 49.00
franse frank (100) 31.50 34.25
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,85 3.05
ital.lire (10.000) 14.00 15.70
jap.yen (10.000) 128.00 134.00
joeg.dinar (100) 0,0000 0,0000
noorse kroon (100) 27.85 30,35
oost.schill. (100) 15,72 16,27
port.escudo (100) 1,18 1.36
spaanse pes. (100) 1,64 1,80
zweedse kr. (100) 29.65 32.15
zwits.fr. (100) 124.00 128.50

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,93575-1.93825
antül.gulden 1,0650-1,0950
austr.dollar 1.5330-1,5430
belg.frank (100) 5.3835-5,3885
canad.dollar 1.64075-1,64325
deensekroon (100) 29.090-29,140
duitse mark (100) 112.660-112.710
engelse pond 3.1735-3.1785
franse frank (100) 33,120-33,170
griekse dr. (100) 1,1600-1,2600
hongk.dollar (100) 24,6750-24,9250
ierse pond 2,9850-2.9950
ital.lire (10.000) 15.130-15.180
jap.yen (10.000) 132,44-132,54
nwzeel.dollar 1,1785-1,1885
noorse kroon (100) 29.290-29,340
oostenr.sch. (100) 16,0050-16,0150
saudi ar.ryal (100) 51.4750-51,7250
spaanse pes. (100) 1.7370-1,7470
surin.gulden 1.0650-1,1050
zweedse kr. (100) 31,015-31.065
zwits.frank(lOO) 126,775-126.825
e.e.u 2.2935-2.2985

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193.80 193.50
id excl.kon.olie 187.80 187.80
internationals 197.00 196,40
lokale ondernem. 191.90 191.80
id financieel 145,30 145.50
id niet-financ. 238.20 237,90
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,70 252.20
id excl.kon.olie 233.50 233.40
internationals 266.00 265,30
lokale ondernem. 237.30 237.30
id financieel 189,40 189,60
id met-financ. 284,60 284.30
Stemmingsindex (1987= 100)

algemeen 113,60 113.20
internation 113,30 112.90
lokaal 113,70 113.30
fin.instell 106.60 106.70
alg. banken 104.90 105,20
verzekering 109,10 108.80
niet-financ 115.80 115.30
industrie 114.40 114.00transp/opsl 127.40 126.90

Grote koersval
op Wall Street

NEW VORK - Wall Street beleefde
maandag een uiterst slechte dag. De
Dow Jones-index van de dertig in-
dustriële fondsen zakte met maar
liefst 77,45 punten weg tot een slot
van 2600,45 punten. Verkooppro-
gramma's die door de computers
werden aangegeven bepaalden het
handelsverloop. De programma's
waren niet echt omvangrijk, maar in
een markt die maandag werd ge-
kenmerkt door een vrijwel ontbre-
ken van kopers was het effect ervan
extra groot.

Van de verhandelde fondsen was
het aantal dat in koers daalde vijf
maal groter dan het aantal dat winst
boekte. De omzet bedroeg ruim 151
miljoen aandelen tegen 174 miljoen
vorige week vrijdag. De daling was
de grootste sinds de „mini-krach"
van vrijdag 13 oktober.De slechte
stemming werd voor een groot deel
bepaald door uitzonderlijk negatie-
ve berichten in de financiële pers
van het afgelopen weekeinde. De
berichten varieerden van een moge-
lijk terugtrekken door de Japanse
beleggers van de Amerikaanse obli-
gatiemarkt tot de gevolgen van de
aanhoudende onrust in de zuidelij-
ke republieken in de Sovjetunie.

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverl^eer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 128.50-129.00 (129,20)
Kon Olie 136,80-140,00(140,00)
Philips 43,50-44,10 (44,00)
Unilever 149,70-153,10(153,10)
KLM 44.30-44,90 (44,90)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter- ■eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2672.75 1152.56 222.02 1002.57
Hoogst 2683.33 1157.89 223 28 1007.00
Laagst 2595.27 1125.36 219 13 1977 6»
Slot 2600.45 1128.20 219.63 979.84
rerita -77'45 -2578 -21* "24-21

Nieuw hoofdkantoor FNV

" Het nieuwe hoofdkantoor van de FNV in Amster-
dam-Sloterdijk. Morgen wordt het gebouw geopend
door de koningin.
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LIMBURGER, momenteel
woonachtig in Amsterdam
zoekt rustig gelegen woning
of ruim appartement te huur,
liefst Geuldal gebied. Tel.
020-981489 of 02155-
-22677, na 17.00 uur.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel:
045-719966.

Woningruil
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.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES.
Vroko, 045-441566/461658.
Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Te koop gevraagd STEI-
GERMATERIAAL. Tel. 045-
-711617.
Te koop betonplaten GARA-
GES met kantelpoort

’ 500,- per stuk (zelf afbre-
ken); meerdere stuks goed-
kopere centrum Kerkrade.
045-456795.
Dennen BALKEN bv. 15 x 5
’4,50 p.m.; 16 x 6 ’5,75
p.m.; 7 x 7 ’ 3,50 p.m. enz.
Evt. alles geïmpregneerd.
Houtzagerij Windels, md.
terrein Bouwberg Bruns-
sum. 045-270585.

Winkel&Kantoor

Telefax
v.a. ’ 1.690,- ex.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

Laserprinters
v.a. ’ 4.950,- ex.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

Computers
v.a. ’ 1.299,- ex.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

Autotelefoon
v.a. ’ 90,- per mnd.

AUTRONIC
Tel. 04492-3888.

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

WOONHUIS te huur ge-
vraagd omgeving Geleen-
Stein-Urmond-Beek met 3
slpks., tuin en garage. Tel.
04490-38897.
Met spoed gevr. flat of een-
gezinswoning met 3 slpkmr.,
omgev. HEERLEN, huur tot
’650,-. Br.o.nr. B-3384
L.D., Postbus 3100, 6401
DP, Heerlen.

Onroerend goed te huur aangeboden
Sittard te h. mod. luxe vrijst.
HERENHUIS m. gar. en tuin
Per 1 mrt. ’ 1095,-p.m. tel.
053-335195 na 19 u.
Heerlen. Te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg DAK-
TERRASWONING. Woonk.
50 m2, hal, toilet, berging,
badk., 3 slp.k's, 70 m2dak-
terras. Huurpr. ’ 962,-
-p.mnd. Tel. 04490-43275.

Heerlen. Te h. STUDEN-
TENKAMERS nabij het cen-
trum. Inl. 04490-43275.
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.
en van 20-22 u.

Onroerend goed te koop aangeboden

Geldzaken

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

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

Snel:
Wij zijn sneller danveel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt
onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u

thuis
Gemakkelijk:

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

over uw geld beschikken.
Discreet:

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

lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.
Openingstijden:

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

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

Landbouw en Veeteelt
Te k. pakken HOOI en stro,

ONDERDELENBANK. tevens rijzadel. Tel. 045-
-04493-2715. 311067.

Auto's

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 320fBaur '84; BMW

323i'81;BMW316'84;Ford
Fiësta 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
Te koop ROCKY jeep Dai-
hatsu, pr.n.o.t.k. Tel. 04490-
-81013.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Fiat 131 MIAFORI CL 1600,
bwj. '83, nw. mod. APK 10-
-'9O, ’2.750,- als nw. Tel.
045-323178.
Te k. van Dame FIAT Panda
45, kl. rood, bwj. '84, APK,

’ 5.500,-, auto is als nw. Tel
04490-36860.
RITMO bwj. '81, APK gek.
tot '91, vr.pr. ’700,-. Tel.
04743-2220.
Ford FIËSTA 1.1 bravo,
aug. '81, vr.pr. ’4.000,-.
Tel. 045-752159
Te k. Ford ESCORT 1600 D,
bwj.'Bs, div. extra's. Tel.
04490-23085
Te k. Honda ACCORD i.z.g.
st., bwj.'79, APK, t.e.a.b.
Tel. 045-443849
Inkoop alle type auto's
’5OO,- tot ’40.000,-. Dir.
cont. geld, 045-414372, ook
's avonds.

Geen verkoop, geen kosten
Van Oppen BV, Lindeplein 5, Brunssum, 045-254543.

!!! Hypotheken !!!
!!! Net even beter !!!

Informatie i.v.m. aan/verkoop van een woonhuis.
Hypotheek op maatwerk.

Gratis advies mcl. bekijken eventueel aan te kopen pand.
Ass. kantoor Van Oppen 8.V., Lindeplein 5, Brunssum.

Tel. 045-254543.

MAZDA 929 Legato station-
car, duurste uitv., t. '81,
54.000 km. gel., vr.pr.

’ 3.750,-, mr. mog. Te bevr.
045-324763.
Tek. MINI 1275 GT, bwj. '75
gerest, recarost., APK tot 3-
-1-'9l, ’3.900,- Terschu-
renweg 64, Hoensbroek.
MANTA Hatchback 19S,
bwj. '80, als nw. ’2.450,-.
Manta 16S bwj. '78,
’1.250,-. Beide APK gek.
tot 11-'9O. Tel. 045-323178.
KADETT Sedan 13 LS '87
en '86; Kadett HB 13 LS '87;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs. '87;
Corsa 12 S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x; VW Jetta '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te k. Opel KADETT 1.6 S,
bwj. '87. Tel. 04492-3088
b.g.g. 04492-3056
Te k. Opel MONZA t. '80,
zeldzaam mooi, airo-autom.
LPG, vr.pr. ’6.950,-, mr.
mog. Te bevr. 045-324763.
Te k. OPEL Rekord 20S, 4-
drs., bwj. '86, ’9.500,-. Dr.
Kuyperstr.7B, Treebeek/
Brunssum. Tel. 045-251283
Tek. Opel KADETT 13 SHB
bwj.'B3, APK 12-90, zilver-
met. Demstr. 26 H'broek.
ASCONA 1.6 SL, oct. '86,
LPG, 83.000 km., wit, 2-drs,
alarm stereo enz, als nw., pr
’11.750,-. 04406-14408.

Te k. RENAULT 18 TL, sta-
tion, bwj. '79, APK 9-'9O.
04406-12557/043-611587.
Te k. TOYOTA Corolla, sta-
tioncar, APK tot 12-'9O, bwj.
'80, ’ 1.750,-. 045-461349.

Voor Piccolo's z
i '■ ——————*

Tek. GOLF GTI '79fgeb. alarm etc. veel?
Pr.n.o.t.k. tel. 045-*»
na 17.00 uur. JE
VW GOLF 1100 b* j)
APK, iz.g.st, Jl
’2.150,-. Tel. 045^1,
VW transporter geel"
personen vervoer, t. Jl i
model, LPG, vr.pr.JK|mr. mog., bevr. Q4sj*x;;
Te k. 2X GOLF, M-J .'
'86, In. mog. Ca^
38, Heerlen <
In-Verkoop alle *1,
AUTO'S ook scha*|
045-416239. >

Te k. GEVRAAGD?
en loopauto's, schaar
v.a. '85. Tev. tourca^.en aanhangwagens,"1
ven u een redelijke Pij
vlug 045-440988 v.a
tot 22.00 uur, _^'Seat Ibiza SKI '89; «"f!|Sol '87; libiza Cron°
Malaga 1.5 GL '88, V
'86; Malaga 1.2 Gl*
Ronda 1.5 GLX '85; Tl
1.2 GL '85 en '84; rJJJI'84; Subaru 1600 s*l
'88 en '87; Subaru MJJiSeat 133 76; BMW s*l
Citroen Visa Leader &1
Panda 1000 CL '86^j
'81; Uno 45 '86; Bit^j
'80; Ritmo Diesel '80,*,
bishi Galant '84; Maz^'79; VW Passat 'B'^100 GLS '79; Toyota'
'88; Rl4LS '79; Sd»',
GLS '91; Lada 210=,
Saab 99 '76. Sea^A.C.H. Jeugrubben*^
Hoensbroek. 045-2225
Wij geven het MEES^uw auto! U belt, wijK^
045-422610, ook 'SJSV

;ie verder pagina 8 __,/

"^ /ERVtCE RUBB-EjT
Doorwerk- en regenkleding
Schoenen en laarzen ïtifi
Handschoenen, veiligheidskleding, G^^^^Wveiligheidsartikelen, alsmede Wl
wegmarkeringen, verkeersborden, i
obstakellampen enz. f
HYDRAFLEX/NUTH geSOM
Kathagen 4, telefoon 045-243131 voo^Jj

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.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hogere
beroepen. Rente va. 7,7%.
Spaarhyp. v.a. 8,5%. Ook
hypotheken tot 130% e.w.
Tel. 077-519775.

Inruilauto's
Fiat 127Sport, 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
Citroen AX, rood 1988
Citroen BK, beige 1983
Ford Fiësta 1100 Special uitv., bruinmetallic 1983
Mazda'323 1.5 HBSGT, donker grijsmetallic 1982
Volvo 340DL, blauw, specialeuitvoering 1986

Fiat Creusen Heerlen
Spoorsingel 50. Tel. 045-724140

APK

’ 49,95
mcl. afm. kosten en btw

AutoGarant b.v.
Schelsberg 128 Heerlen.

(Tussen Hendriks en.Bristol)
Tel. 045-72.55.88

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.

RANCHO Jeep, model Tal-
bot Matra, '82, schadevrij,
beige ’ 3.500,- 045-228167
Te k. SUBARU Mini Jumbo,
5-drs., eind. '83, i.z.g.st.
’3.950,-. 045-316940.
RENAULT Fuego GTS '81,
’4.900,- Honda Civic auto-
m. '80, ’ 2.950,-. Mitsubishi
Colt 79, ’ 2.200,-. VW Golf
D ’ 3.900,-, Opel Ascona'Bl

’ 3.500,-.Ford Escort bestel
'81, ’2.300,-, Mazda 323,
'80 ’ 2.500,-; Ford Granada
'81, /3.700,-Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.

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

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

Gem. KAMER te huur met
huiselijk verkeer. Liefst
oudere heer of dame
04406-12875.
VALKENBURG, kamers te
h. voor 't hele jaar, m. kit-
chenette, tel. 04406-14111
of 15323.
GEMEUB. kamers te h,
Holstkuilenstr. 1, Eygels-
hoven.

KAMER te huur met volpen-
sion v. oudere heren. Tel.
045-711683.
Te huur grote gemeub. KA-
MER, eigen ingang. Tel.
045-458329.
STUDENTENKAMER of
stagiairekamer te huur vlak-
bij centr. Heerlen Inl. 045-
-413074/417373.

Limburgs Dagblad

Onroerend goed te huur gevraagd

Al snel na zn introduktie was de
Renault 19 al veelvuldig te signaleren
op de Nederlandse wegen. Zn vorm-
geving,ruimte, prestaties èn prijs
bleken een schot in de roos. En maak-

I /fl / —r* —^—!^ —*"% -*,"% *r^ m —<—h ——* —~^
ten van de 19een succesnummer.

wegeris succes , t-zztj^'z
*r^^ lengd. Letterlijk. Kijk maar naar de

v. elegante gedaante van de Renault 19
■~w .—m Chamade, een minstens zo eigen-

-1) _0 f* I O "VI Ct ii zinnige variant

■/ F y M Mj mTy M M* >^ \A/ m e ongetw'jfeld de harten van

liefhebbers van fraaie autovorm-

_^ geving sneller zal doenkloppen. Een
" proefrit zal dat bevestigen.

De Renault 19 gaat dus gewoon
door met scoren. Ook in de verlen-

.....il - 't \ .---.-.-..- '■..'.-' '\ :'^^^^^wïÖE£&v

§6** "^BSf: ■' t BH ''JËï~'_ -'■:'■.[:■:■.:■. *_ *^&f fl iyi.-A

a '■ \ / mmm——^''^~adiimmM________■

% ak De NieuweRenault 19:Chamade rej^jlt \

Heerlen; Atro HeerlenBV, Beersdalweg 97, TeL 045-724200. Kerkrade; Chr.Kerres BV, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424.
Maastricht; Autocentrum G.M.E deJongheBV, Molensingel 3 (AutoparcRandwijck), Tel. 043-616288. Sittard; Auto Bex BV,

Tunnelstraat 2a, Tel. 04490-19664. Valkenbuig(L); Autocentrum G.M.E deJongheVO.E, Wilhelminalaan 19-21,Tel. 04406-12514.
15-LD
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®piccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364 .
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20
Afwi|kende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm; Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Minimumhoogte 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: / 7.50.
Bewi|snummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-m de
regel- tol 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vri|dag
8 30-17.00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties
Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron Cebuco Summo Scanner) 2230 b

Mededelingen

Winkel weer open!
Vanaf a.s. woensdag zal de kledingwinkel van het Leger

des Heils weer geopend zijn. U kunt dan weer terecht voor
goedekleding tegen lage prijzen. De winkel is aan de Hori-

zonstraat 77 te Brunssum (Treebeek). Openingstijd:
woensdag van 13.00-16.00 uur.

Personeel gevraagd
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.

Ervaren allround timmerman
voor reparatiewerk aan onze verhuurgoederen, zoals

meubilair, kantoorunits, schaftwagens enz.
Pierre Boels BV, Dr. Nolenslaan 116, Postbus 666,

6130 AR Sittard, tel. 04490-23131.

Gratis Cursus
Voor mannen en vrouwen zonder werk in hout en metaal-

bewerken. Inl. Tel. 045-226643.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Voerendaal
en Schimmert.

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Part-Timers gevraagd M/V
Voor in de vroege ochtenduren ervaring in de groente- en

fruit branche gewenst. Tel. 045-728181.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Bezorg(st)ers
voor HEERLERBAAN

Voor meer informatie over de aard van het werk, de duur
Van de bezorgroute, de hoogte van de verdiensten en de

extra's, kunt u tijdens kantooruren even langskomen
of bellen.

Fr. Erenslaan 4, Landgraaf (Schaesberg).
Tel. 045-311719 of 045-311782.

Administratieve medewerkster
gevr. Ervaring met tekstverwerking, Apple-computer,

op part-time basis. Schriftelijke sollicitaties aan:
Renotherm BV, Het Ambacht 95, 6444 KZ Brunssum.

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.
Nette TAXICHAUFFEURS
gevr., volgens CAO betaald.
Heerenweg 267, Heerlen.
Club Merci heeft plaats voor
2 MEISJES. Tel. 04490-
-45814
TOPVERKOPERS M/V ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bionagro BV 04950-43125.
Gevraagd ervaren BETON-
TIMMERLIEDEN en metse-
laars. Hoog loon. Tel. 045-
-250238.
Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel. 045-462805.
Bakkerij in Brunssum vraagt
BROOD-BANKETBAKKER
(part-time). Leeftij 17-20 jr.
Br.o.nr. B-3376, Limburgs
Dagblad Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Goedlopend Privéhuis in
Kerkrade heeft nog plaats
voor een leuk MEISJE. Ho-
ge verdiensten. Tel. 045-
-425100/04490-23203.
OPPAS gevr. Hoefveld
Landgraaf maandag- dins-
dagmiddag en donderdag
de gehele dag (16.00 uur p.
w.) kind. 1 1/2 en 5 jr. Br. o.nr.
B-3385 LD. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP op full-time
basis voor Kerkrade en
Vaals. Tel. 045-353735 bgg
04454-2203.

Gevr. HULP in de huis-
houding voor' 2 middagen
p.week. omg. Chèvremont.
Tel. 045-463211.

Gevr. nette BABYSIT omg.
Chèvremont. Tel. 045-
-463211.

Gevr. lieve zelfst. OPPAS
(evt. met huish. werk) voor 2
kinderen. Werktijden varia-
bel en tev. bereid af en toe
een weekend te werken,
omg. Centr.-Heerlen.
Goede referenties. Br.o.nr.
B-3383 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. HULP in de huishou-
ding voor 2 morgens per
week. Brieven naar Postbus
8037, 6401 VA, Heerlen
WERKSTER gevr. een och-
tend p.w. van 09.00-12.00
uur, bij bej. heer, liefst
Brunssum en omgev. Tel.
045-256883.
EURO-CLEAN vraagt met
spoed erv. glazenwassers,
(beslist geen hoogtevrees
hebben). Inl. 043-610979,
zaterdag ml. 04490-42914.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Bedrijfsruimte

Kamers aangeboden/gevraagd
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Ios

m-"fechtho Nieuws voor doven en„..horenden.

TROS
16.00 Belfleur. Gevarieerd middag-

programma.
17.11 Het erfgoed Guldenburg. Duit-

se serie. Afl. 14: De verloren dochter.
Jan Balbeek maakt jacht op de papie-
ren, in het bezit van Graaf Thomas,
die plotseling in waarde gestegen
zijn. Herh.

17.55 De Galapagos eilanden (1). Uit
de Frans/Italiaanse natuurfilmserie
Therion-Stratagem.

18.15 Kleine spoorlijnen, documen-
taire serie over kleine spoorlijnen. Afl.
7 (slot): Griekenland: Het boemeltje
naar Olymptia. Nederlands commen-

taar: Frank Mulder.
18.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 6.
19.00 De eerste de beste. Vanuit

Gran Dorado in Zandvoort. Presenta-
tie: Joost Cohensius.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 (TT)Medisch Centrum West.

13-delige serie. Afl.: Wraak. Eindelijk
vertelt Eric aan Linda de waarheid.
Suzanne beleeft angstige momenten.Farmaco en Medisch Centrum West
komen tot zaken.

21.39 De tv-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

21.40 De TROS tv show. Show met
gasten gepresenteerd door Ivo Nic-
he.

22.44 De tv-dokter. Adviezen van
huisarts Ferdinand Zwaan.

22.45 TROS Aktua. Actualiteitenru-briek.
23.20 Brigitte Bardot: 5.0.5.! 4-deli-

ge Franse serie over het verdruktedier. Afl. 3: Achter de schermen van
de dierenfokkerij.

00.20-00.25 Journaal.

" Sir John Gielgud in de
vierde aflevering van 'Een
tijd van oorlog. (Neder-
land 1 «- 20.21 uur.)

Duitsland 1

i /Wnk'.ler der Sonne Kaliforniens.if^ïSf? 86'16- A"-: Wer ist der

| skiënAR
r
D"Sport extra- Wereldbeker

t yanuii ß„ venslalom voor dames,p!:SS He^hteS9aden-I '"' ignot?n(bf haben's schwer. (I so-
;, van Ma! "f 'aanse speelfilm uit 1958'*■-_ Ap2oonicelli-

skiën r
Sport extra- Wereldbeker.vanuitß? u?enslalom voor dames,T»erchtesgaden.

'4.02 pf9esschau.
Ser mV1 und Fleckerl. Poppen-

JiJngt' - Tan,e Irmgard hat sichver-
-4'30'30 Der l. ■■ leügdJr

kle,ne Vampir. 13-delige♦iS.oo t ne- Afl. 13.
,\a9esschau.

S: oed_f^ dad! Australische serie. Afl.
h6s jn

sein Be«. met Robert Hug-
'i^ayere McQregor, Christopher
'30 prt

UWp a"en9eschichten. Serie
,v°nMüh?ortret,en- Vandaag: Annie'6.00 t enen-
-18 03 Da9sesnscha«-llaanSP : Recht 2U 'ieben. Brazi-
res, i aisene- Afl. 13, met Gloria Pi-

a avro Corona, Carlos Vereza

films 'e Trick«lmschau. Teken-
'4S Söa

1?progra_rimSa. *m Diensta9- Kjnder-

J>J _Ia.9esschau
'i^hez^r * Simo"- Serie. Afl.:
Ï8.3Q ~.2u Asche.l8 -Ifi!, Und Heute- Actualiteiten.

er2,lch willkommen bei
k una Hannelore. Amuse-

mentsprogramma.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Dingsda. Quiz met Fritz Egner.
21.00 Panorama. Berichten - menin-

gen - analyses.
21.45 Magnum. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Traumfrau. De aan-
trekkelijke Karen Teel roept Mag-
nums hulp in. Haar dochtertje dreigt
door haar gescheiden man ontvoerd
te worden.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. Tennis: Inter-

nationale Tennis-Meisterschaften
von Australien, vanuit Melbourne.
Commentaar: Heribert Fassbender.

23.30 Alte Kameraden. Documentai-
re over een jaarlijkse wielerwedstrijd
voor 80-jarigen en ouderen in het
Oostenrijkse St. Johann.

01.00 Tagesschau.
01.05-01.10 Nachtgedanken. Be-

schouwingen.

TV-KANALEN,

GOLFLENGTEN
v°or (,"a®n,CAI"abonnees:Janalen zie schema exploitant

""Vw.arl/Wit Programma
0. * .fereo geluidsweergave
TT » *eetalig bij stereo-app.

'eietekst
TELEVISIE
Revisieherland Ü',2^29'4651. " en 57"0 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'RTßF 1: 3en 8.
België Tëlé 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
'*■* Sinoo ?cho°'televisie.
,-^et Lu"'? "osa- Braziliaanse series:§Nü£lw.SantosAfl-102-
-18,05 PlnJak" Animatieserie. Afl. 148.: Plons en het room-

ilt jStefllS"-Jeu9dma9azine
ne. p h«t terras. Seniorenmagazi-- 825 L QHi_?n Pron, Wlnnaars- MededelingenMf amma-°verzicht.Jo.oo gleuws.

20.j0 °Uren- Australische serie.
Praat-1!?^ weten? Rechtstreeks

s,ac,ueie hLdlscussieprogramma over
'25 J k mas-Pr°9raZ. nyWood- Serie van zes
i,2°ek aal?3 s waarin Johnnywood op

'Ss Mohi .aar nieuw talent- Afl. 4.
gelijkt Le' e mensen. Auto, twee-<s_.2s M*s automagazine.
'
i,4s Jeuws.ï"eet cpn aad van Ariadne. Wiel°ekom<.t 9esPrek over betekenis en

?er*oek m an. wetenschappelijk on-
aak en „2 universïteiten en over de

jder?oe Jerantwoordelijkheid van on-
'3°-23 ■_._/»re Qr "J? coda. Bagatelle, van Cla-

Ar ündr. i,, an' uitgevoerd door hetu°-klarinetkwartet

" John James als Jeff Colby
in de Amerikaanse serie 'The
Colbys'. (België/RTBF - 17.35
uur.)

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Naturund Medizin. Afl. 4: Bes-

ser leben trotz Rheuma.
14.15 Schaufenster 3sat. Met o.a.

Mund-Art en Nickelodeon, een Lon-
dens comedyduo. Herh.

15.10 Max H. Rehbein: Action. Die
See-Terrier, reportage over de onder-
houdsschepen voor booreilanden,
pijpleidingen op zee e.d. en hun be-
manningen.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Wickic.und die starken Men-

ner. Tekenfilmserie. Afl.: Nochmal
davongekommen.

16.25 Logo. Jeugdjournaal. Presenta-
tie: Claudia Siebert.

16.35 Auf den Spuren von Sherlock
Holmes. 8-delige Engelse serie. Afl.:
Der entlarvte Hellseher (1).

17.00 Heute. Aansl.: Aus den Lan-
dern.

17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine
met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.45 Hotel Paradies. 24-delige serie.
Afl.: Oma kommt.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Reportage: ...komm in das

neue Leben mit! Reportage over het
dagelijkse leven in Schwerin (Oost-
Duitsland).

20.15 (TT)Ferien auf Immenhof.
Duitse speelfilm uit 1957 van Her-
mann Leitner. Om gasten te trekken
reist Jochem von Roth naar Hamburg
om met een reisbureau tot een over-

eenkomst te komen. De meisjes Dick
en Dalli regelen ondertussen hun
eigen publiciteit, met alle gevolgen
van dien...

21.45 Heute-journal.
22.10 Apropos Film. Filmmagazine

met Helmuth Dimko en Peter Hajek.
22.40 Das kleine Fernsehspiel: Der

Knipser, tv-spel van Frank Stehling.
Fotograaf Mickey Larski komt tot de
ontdekking dat een van zijn foto's
zonder zijn medeweten in een krant is
afgedrukt. Hij gaat erachter heen en
komt langzaam maar zeker tot een
moeilijk dilemma.

23.25 (oo)Aus Hollywood: Golden
Globe 1989, films, sterren en hun prij-
zen.

00.10-01.15 Heute.

" Angelika Meissner en Matthias Fuchs in de Duitse speel-
film 'Ferien auf Immenhof. (Duitsland 2 - 20.15 uur.)

RADIO
Radio 1:95,3 en 1 00,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 21.00-7:00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94.5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5 30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 m Hz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 78.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Afl. 937. Wayne's wereld
brokkelt af. Beryl reageert anders dan
verwacht op tragisch nieuws.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.

■"" -■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■1111 1111l

20.00 lemandsland.
20.40 Een computer ook in jouw

klas. Deel 1: De informatiemaat-
schappij-

-21.10 Sprechen sic Deutsch. Cursus
Duits. Afl 2: Zu Besuch.

21.40 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Vlaams Nationale
Omroep Stichting.

22.20 Nocturnes. Canadese teken-
film.

22.30 Sport extra. Wielrennen, sa-
menvatting van de Zesdaagse van
Antwerpen.

22.50-23.20 Huizen kijken. Serie.

Nederland 3
I NOS

09.00-09.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

NOT
10.00 Hoor mij eens. Afl. 2.
10.30-11.00 (TT)Nederland en de

NAVO, een kwestie van vrede? Afl
1.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden. (NOS)

14.00 Skoalle-tv: Wat hear ik?
14.10-14.25 Skoalle-tv: De Reboelje-

baarch: De 'play-back' blei. (ROF)
14.30 Anderland. Afl. 1.
TELEAC
15.05 De filosofen. Voorlichtingspro-

gramma.
15.15 Mest en milieu. Les 2.
15.45-16.15 You're welcome. Cursus

Engels voor beginners. Les 17.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Zo piepen de jongeren. Portu-

gese kinderen van emigranten praten
over de voor- en nadelen van hun op-
voeding in Nederland.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjoumaal.
18.55 (TT)Het klokhuis: Natuuron-

derhoud.
19.10 Onder de Afrikaanse zon. Do-

cumentaire serie. Deel 4: Algerije.
20.00 Journaal.
20.25 Sport studio. De achtergron-

den van de sport.
21.03 China in revolutie. Documen-

taire over de revolutie in het dagelijk-
se leven in China. Afl. 1: Oosterse
duisternis.

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

22.45 Klassieke mechanica. Bewe-
ging, zwaartekracht en energie. Les
12.

23.15-23.20 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

België/RTBF
14.00 Responsable dun animal do-
mestique. 14.30La Haie, espace de vie
sauvage. 15.00 Initiation au langage ci-
nématographique: Montage et figures
de style. 15.30-16.00 Follow me, cur-
sus Engels. Les 17 en 18. 16.20 Piles
et accumulateurs. 16.50 Vacaturebank.
17.05 Nouba Nouba. 17.35 The Col-
bys, Amerikaanse serie. Afl.: Chanta-
ge. 18.30 Jamais deux sans toi, maga-
zine. 18.53 Programma-overzicht.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, actuali-
teiten. 19.20 Uitslagen lotto en joker.
19.30 Journaal en weerbericht. 20.05
Festival du cinéma de Bruxelles. 20.10
Actualités a la une. (herh.). 20.15 Dou-
blé sept, spelprogramma.2l.3s Planè-
te des hommes, natuurdocumentaire-
serie. 22.40Livres propos. 23.15 Weer-

bericht en laatste nieuws. 23.35-23.45
Bourse, beursoverzicht.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow. Afwis-

selend ontbijtprogramma met van-
daag o.a. de medische rubriek.

09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Match doelpuntenshow.

(herh.).
11.55 Veronique Classique.
12.55 Bonjour les clips.
13.55 Ski Magazine.
14.30 Coogans Bluft (herh).
16.00 Télékids. Kinderprogramma ge-

presenteerd Irene Moors met onder
meer tekenfilms.

17.00 5 Uur Show. Middagmagazine.
Om 17.30 Nieuws en weer.

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

Drie keer in je leven. J.R. belooft Sue
Ellen dat hij haar nooit meer als van-
zelfsprekend zal beschouwen. Pam
en Mark versturen de uitnodigingen
voor hun bruiloft.

19.30 Wordt u al geholpen?. Engelse
comedyserie.

20.00 Gaaan met die banaan.
20.45 Jukebox.
21.10 Stingray. Amerikaanse serie.

Afl.: De Neniwa.
22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Taggert. Amerikaanse speelfilm

uit 1964. Kent Taggart en zijn ouders
hebben een stuk land gekocht in het
westen. Ze worden aangevallen door
de bende van Ben Blazer die het stuk
land willen hebben. Na de vechtpartij
is alleen Kent nog in leven. Het ge-
vecht gaat verder in de stad. Kent
schiet Ben's zoon Rusty Bob neer.

23.55 Journaal.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie. Afl.:

De opleving, (herh.).
00.50 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukado. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden!

Duitsland 3 West
08.55 Wer rastet, der rostet. Gym-

nastiek. Les 4.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus psycholo-

gie. Les 6. Herh.
10.10 Schooltelevisie.
12.20 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
17.30 Die Liebe auf der Spur. 8-deli-

ge serie. Afl. 3: Lass uns reden, hor'
mir zu. Herh.

18.00 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 6.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal E

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

20.00 Weltweit.
20.45 Donnerlippchen. Spiele ohne =Gewahr. Spelprogramma met Jurgen |

von der Lippe.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Plus 3. Economisch magazine. E
22.15 Landesspiegel: Gewaltlos ge-E

gen Kriegsschiffe, verslag van de E
Greenpeace-actie tegen oorlogs- E
schepen. E

22.45 Drei vor Mitternacht.
00.15 Laatste nieuws. Aansl.: AK- E

ZWO. |

België/Télé 21
19.00 Tribune économique et sociale:
Les organiations patronales. 19.30
Journaal, met simultaanvertaling in ge-
barentaal en weerbericht. 20.00 Visa-
ges du cinéma francais: ■Boule-de-
Suif, Franse speelfilm uit 1945 van
Christian-Jaque. 21.40 Journaal,
(herh.). Aansl.: Weerbericht en beurs-
berichten. 22.10-23.50 Ciné-club de
minuit: Aspects du cinéma Egyptien: La
momie, la nuit ou lon compte les an-
nées, Egyptische speelfilm uit 1969 van ]
Shadi Abdelsalam. Op een dagwordt in iCairo ontdekt, dat er antiquiteiten op de j
zwarte markt verkocht zijn. Ze maken j
deel uit van een graftombe, waarvan j
aleen het hoofd van de Horrabat-stam j
de ingang weet te vinden.

TVS
16.05 TVS Infos. 16.15 Nouveau mon- j
de. 17.15 Les chance aux chansons. !
17.45 La cuisine des Mousquetaires. :18.00 Des chiffres et des lettres. 18.20:
Recreation. 19.00 Territoires. 19.30 i
TVS Infos et météo. 19.40 Papier glacé, i20.00 Temps presents. 21.00 Sports. i22.00 Journal Télévisé et Météo. 22.30 j
La marche du siècle. 00.30-00.55 Di- |
van. i

Radio 2

Elk heel uur nieuws. 7.04 AVRO's
Radiojournaal. 9.04 Demuzikale
fruitmand. 10.04 Vrouw zijn. 11.30
Ik zou wel eens willen weten. 12 04
Lunchtime. 13.04 Tijdsein. 13.30
Als mensen veranderen. 13.54 EO-
Metterdaad hulpverlening. 14.04
De plantage, met om 14 10 Menin-
gen; 14.43 De jazz van Pete Felle-
man; 15 04 Het spoor terug; 16 04
Ischa; 16.53 Vrije Geluiden; 17.04
Het nabije Westen. 18.04 Boeken;
19.04 Passages, passanten. 20.04
Timboektoe. 21.00-07.00 Zie Radio
1.

Radio 3
Elk heel uur nieuws. 6 00-24.00
VARA's Verrukkelijke Dins-
dag 6 02 De leeuw wordt wakker!
9.04 Twee meter de lucht in. 11.04
Angelique. 12.04 VARA's Steen &Been Show. 14.04 Rigter 16.04
Jackpot. 18.04 Dhespoor. 19.03

Dubbellisjes. 20.03 VARA's vuur-
werk.2l.o3 Popkrant 22.03 VA-
RA's poppodium 23.03-24.00
Tracks

televisie en radio dinsdag

Nederland 1

|JSth^rsvoordovenen
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5
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' £mJT,Ja' natuurl'Jk extra. Na-
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HeDben waar Kissyfur mee bezig is.
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ten?iSney Parade' Tekenfilmma-
fc Journaal.
T"aneE?Dioi gM- sPelprogramma.Cel? : L°US Haasdiik en Edwin

■ac ipBrn '^ sPanie- Presentatie vanfc.2l|f■ D Crystal Qazer. Herh.
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*-3Ö_oe:'r' Simon Rozendaal.
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Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben. Fit bleiben. Afl. 6.
08.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
16.25 Konstantin und seine Erben.

Das christliche Reich (1), afl. uit de
serie Die Christen.

16.55 Eingriffe in den Naturhaus-
halt, Assuan: Der Nil.

17.10 Cornwall. Afl. uit de serie Jen-
seits des Kanals/Beyond the Charme.

17.30 Telekolleg II: Cursus wiskunde.
Les 6. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Ménschen und Tiere. Serie na-

tuurdocumentaires. Vandaag: Die
weissen Widder. .

18.53 Philipp. Kinderserie. Afl.; Die
Zeit derKirschen.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.

Europabrücke.
19.30 Gentechnik - nein danke? Do-

cumentaire over de aarzelende hou-
ding in de Bondsrepubliek ten aan-
zien van de genentechnologie.

20.15 Experimente: Hugo Kükelhaus,
Leben ist Schwingung, documentaire.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 BSchiessen Sic auf den Pia-
nisten. Franse speelfilm uit 1960 van
Francois Truffaut, met Charles Azna-
vour, Marie Dubois, Nicole Berger
e.a.

22.30 «Antoine und Colette. (Antoi-
ne et Colette) Franse speelfilm uit
1961/62 van Frangois Truffaut, met
Jean-Pierre Leaud, Marie-France Pi-
sier, Patrick Auffay e.a.

23.00 Naturund Medizin. Afl. 3:
Krebs und Krebsangst behandeln.

23.30-23.35 Laatste nieuws.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 Echo-Maga-
zine. (7.30 Nws). 7.50 Hetlevende
woord 8.10 Echo-magazine. 8.45
Kruispunt. 9.07 Andere koffie.
10.07 M V-Magazine. 11.07KRO's
Schone Kunsten.' 12.07 Echo-ma-
gazine (12.30 Nws) 12 55 Meded.
t.b.v. Land- en Tumb 13.10 Echo-
magazine. 14.06 Veronica nieuws-
radio (17.30 Nws) 19 03 Veronica
sportradio. 21.03 De plantage, met
om 21.03 De radiovereniging;
22.03 De Vlaamse Connectie.
23.06 Methet oog op morgen. 0 02
De nacht klinkt anders. 2.02 Mu-
ziek in de nacht.s 02-7 00 VARAs
Ochtendhumeur.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Een goede morgen
met Connie van den Bos (8 00
Nws). 9.00 Continu klassiek. 11.00
TROS Concertzaal: Radio Kame-
rork. met viool en altviool. 12.30
Nieuwe klassieke platen 13.00
Nws. 13.02 De klassieke top tien.
13.30 Belcantorium: Cosi fan Tutte,
opera van Mozart. Uitgev. door de
Wiener Philharmoniker en hetKon-
zertvereinigung Wiener Staatso-
pernchor 0.1.v. James Levine
m.m.v. sol. 16.00 HetKunstbednjf.
17.00 In kleine bezetting 18.00
Nws. 18.02 Lied van de week.
18.15 Leger des Heilskwartier.
18.30 Muziek in vrije tijd - vocaal.
19.10 Nederlandse pianomuziek.
20.00 Nws 20.02 Concert. 21.30
Literama. 22.30 Orgelconcert.
23.10-24.00 Muziek van deze
eeuw

Radio 5

6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9 00
Nws.9 02 NOS Sportief. 925 Wa-
terstanden. 9.30 Het Noorden
10.00 De wereld zingt Gods lof
10.50 Tekst en uitleg. 11.00 Studio55. 12.00 Nws. 12.05 De verdie-
ping. 13 00 Nws. 13.10Middagpau-
zedienst. 13.30 NCRV-Leerhuis.

13.40 Dagvaardig. 14.00 Hondom
het Woord. 14.30 De geschiedenis
van de Gnosis. 15 00 Schone we-
reld. 16.00 Op de rand van het
recht. 16.30 NOS Ombudsman
17.35 Postbus 51 Radio-magazine
17.55 Meded. en Schippersberich-
ten.lB 00 Nws 18 10 Vers op vijf.
18.20 Uitzending van het D'66
18.30 Vertel met wat. 18.40 Taal en
teken. 19.00 Progr voor buiten-
landse werknemers 20.30 Por fa-
vor. 21.00 Genealogie 21.30-22 00
DTP.

RTL Plus
06.30 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbiitshow.
09.30 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

12.00 Die Zwei von der Dienststelle.
Engelse serie. Herh.

12.30 Klassik am Mittag. Met het gro-
te RTL Orkest.

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

serie.
14.15 Australian open: Tennis, sa-

menvatting.
15.45 netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Ultraman - Mem geheimes Ich.
16.30 Computer Kids. Amerikaanse

serie. Afl.: Ein roter Stern am Himmel.
Herh.

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma gepresenteerd door Harry
Wijnvoord.

17.45 Spiel mit. Met aansl.: Teken-
film.

17.55 RTL aktuell.
18.00 Baretta. Amerikaanse serie.
18.45 RTL-aktuell.Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 Knight Rider.
20.15 Baby Blues. Franse speelfilm

uit 1985 van Daniel Moosmann, met
Jean-Jacques Moreau, Anais Jean-
neret, Catherine Leprince e.a. De
succesvolle advocaat Michel heeft
slechts een wens en dat is vader te
worden.

21.50 Australian open: Tennis, sa-
menvatting.

22.30 Explosiv. Magazine met Olal
Kracht.

23.15 RTL aktuell.
23.25 Der Boss stirbt noch vor 12.

Italiaans Franse speelfilm uit 1968
van Terence Hathaway, met Ken
Clark, Beba Loncar, Lincoln Tate e.a.
Svetlana Goldjakin, een wereldbe-
roemde balletdanseres uit Rusland
vraagt asiel aan in de Verenigde Sta-
ten. De CIA vertrouwt haar echter niet
en lat haar vervolgen.

01.00 Australian open: Tennis, live

SSVC
12.30 Videomaths.
12.45 Middle English.
13.00 All sorts.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Hudson and halls.
14.50 Take the plunge.
15.15 The Clothes Show.
15.40 Children's SSVC. Met The

Raggy Dolls.
15.55 The new yogi bear show.
16.10 Erasmus Microman.
16.30 All Change.
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 Emmerdale farm.
18.40 News and weather.
18.55 Tomorrow's world.
19.25 Brookside.
20.15 Des O'Connor Tonight.
21.05 Taggart.
22.00 News and weather report.
22.30 Forty minutes.
23.10-00.10 Black Eyes.

Eurosport
06.00 Sky, the World Business Report.
06.30 Sky, European Business Chan-
nel. 07.00 Sky, The DJ. Kat Show.
09.30 Eurosport Menu. 10.00 Austra-
lian Open Tennis. 13.00Ski World Cup.
14.00 Ringside, Best of the Super-
bouts. 15.00NHL lee Hockey. 17.00 In-
ternational Motor Sport. 18.00 Austra-
lian Open Tennis. 19.00 Eurosport
20.00 Skiing World Cup. 21.00 Tennis.
22.00 Motorsport. 23.00 WWF Wrest-
ling. 00.00 Worldcup Skiing. 01.00-
-02.00 Curling.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. 09.00
SAT.I Bliek. 09.05 General Hospital.
Australische famiheserie. Afl. Mit dem
Knopf in der Hand. 09.50 Teletip Test.
Aansl. Ihr Horoskop. 10.00 SAT.I Bliek
10.05 SAT.I Teleshop. 10.30 Alle kann
ich nicht heiraten. Duitse speelfilm uit
1952 van Hans Wolff. Aansl. tekenfilm.
12.15 Glücksrad. 13.00 Télébörse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05
Koalabarchens Streifzüge. Amerikaan-
se tekenfilmserie. Afl. Der Geheimnis-
volle Moa-Vogel. 14.30 Teletip Geld.
Aansl. Horoskop. 14.40 General Hospi-
tal. Amerikaanse familieserie. Afl. Der
Befehl. 15.30 Happy Days. Amerikaan-
se familieserie. Afl. Moonlight in Ver-
mont. 16.05 Bonanza. Amerikaanse
westernserie. Afl. Virginia City den
Amerikanern. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische serie. Afl. Hm-
ter verschlossenen Turen. 17.35 Tele-
tip Auto. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Cannon. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Zuflucht bei falschen Freun-
den. 18.45 SAT 1. Bliek. Aansl. SAT.I
Wetter en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. 19.50 SAT.I Bliek. 20.00
Heiter Weiter. Quiz. 20.30 Justitias klei-
ne Fische. Duitse serie uit 1989 van
Norbert Schulze jr. Afl. Der Tante
Emma Krieg. 20.55 SAT.I Bliek. 21.00
Der Königs Admiral. Amerikaanse
avonturenfilm uit 1951 van Raoul
Walsh. 23.00 SAT.I Bliek. 23.10 Die
Profis. Engelse misdaadserie van Mar-
tin Campbell. Afl. Der Wahnsin des
Mickey Hamilton. 00.00 Hotel am Ve-
nusberg. Satirische mini-serie rond het
politieke Bonn. 00.10-00.20 Program-
ma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast v.d. Dag en Muziek.
8.05, 9 02, 10.02 en 11.02 Kort
nieuws. 12.05 Middagmagazine:
Limburg Actueel. Ruilbeurs, Agen-
da en Muziek. 13.05, 14.02. 15.02
en 16.02Kort nieuws 17.02Regio-
naal weerbericht. 17.05 Limburg
Actueel, Agenda en Muziek. 17.25
Bijblijven: volwasseneducatie, in-
formatie voor buitenlanders in Lim-
burg. 17.55 Kort nieuws. 18.05-
-18 07 Aankondigingen.

BRT 2
6.00 Nieuws 605 De ochtend-
ploeg. (6.30, 7.00 Nieuws 730
Nieuws en VDAB-berichten ) 8 00
Nieuws. 8.10 Soes. 10 00 Nieuws.
10.03 Broccoli. 11 50 Het koek-

koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws 13.10Muziek-
boetiek. 14 00 De gewapende
man. 17.00 Limburg Vandaag

1800 Nieuws 18 10 Rock-ola.
20.00 Lukraak 22 00 Nieuws.
22.05 Haverklap. 2330-6 00
Nachtradio. (0.00. 500 en 5.30
Nieuws )

WDR4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie. 905 Musikpavillon 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Wirtschaft
15 00 Café-Konzert 16 05 Heimat-
melodie. 17 00 Musik-Express.
20.05 Zwischen Broadway und Ku-
damm 21.00 Musik zum Traurnen.
22.30-4 05 Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open air.
10.20 Kilroy.
11.00 News.
11.05 Going for gold.
11.30 Playbus.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open air.
13.00 News.
13.05 Daytime live.
14.00 One o'clock news.
14.40 Dragon Trail. The Post Road.
15.00 News.
15.05 Horizon.
16.00 News.
16.05 Lifeschool.
16.30 Programma volgens aankon-

diging.
17.20 Jackonory.
17.35 Knowhow.
18.00 Newsround.
18.10 Grange Hill.
18.30 A-Z of belief.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Holiday 90'
20.30 Eastenders.
21.00 Porridge.
21.30 A question of sport.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 A sense of guilt.
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On the Air. 18.30 Blue
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Forecast. 20.00 Ultra
Sport. 22.00 World News and Good-
year Weather. 22.10 Ultra Sport '89
highlights. 00.10 World News andGoodyear Weather Report. 00.20 The
Mix. 01.20 Time Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 12.00 Re-
mote Control. 12.30 VJ Kristiane Bac-
ker. 14.00 VJ Marcel Vanthilt. 17.00 3
From 1 at 5-Simply Red. 17.15 VJ Mar-
cel Vanthilt. 18.00 Remote Control
18.30 Club MTV. 19.00 VJ Ray Cokes
21.00 Yo! 21.30 MTV's Braun Euro-
pean Top 20. 23.00 VJ Maiken Wexo.
02.00 Night Videos. 06.30-07.00 Club
MTV.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofruhstück. 7 15 Wunsch-
kasten 07 45 Veranstaltungska-
lender. 08.30 Besinnhche Worte.
09.05 Musikexpress 10 00 Gut
Aufgelegt 12 00 Veranstaltungs-
kalender. Musik bei Tisch 12.15
Veranstaltungskalender 13.00
Frisch auf. 14.05 Musikzeit heute.
15.00 Nachmittagsstudio 16.05
Spotlight 17.05 Oldiekiste 18.10
BRF Aktuell 18 40-20 05 Musik-
journal.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nach
elf. 12.00RTL Themen 12 15 Ca-
sino parade 14 00 Viva. 16 00 En-
tenjagd 17.00RTL-Themen 17 15
Musikduell. 17.50Sportshop 19 00
Neunzehn - Vierundzwanzig: Ram-
penlicht. 00.00-01 00 Traumtanzer

KIJK ELKE !
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Autobr. E CUSTERS Ver-
lengde Lindelaan 23, Oirs-
beek. Tel. 04492-5261. Golf
1.6 GLS cabriolet bwj. '79;
Ford Scorpio 2.0 GL LPG t.
'86; Mistubsihi Saporro 2 L
GSR, t.'B2, sportv.,
’6.500,-. BMW 728 i aut.
schuifd. ABS sportvelgen, in
nw.st. 1e eig. ’9.500,-;
BMW 320 6 cyl. aut. t. '80
’4.500,-. Renault 18 GTL
station LPG t.'B6 ’7.900,-.
Opel Commodore 2.5 S t.'Bo
’3.500,-. Ford Fiësta t.'Bo

’ 2.500,-. Opel Ascona 19 S
t.'B2 ’ 3.500,-. Golf Sprinter
t.'Bl, ’3.100,-. Renault 5
Parsienne t.'B3, ’5.200,-;
Toyota Celica t.'B2,
’4.900,-; Mini Metro t.85,
’5.900,-; Toyota Starlet t.
'83, ’ 4.900,-; Suzuki Busje,
grijs kent., t.'B7 ’5.700,-;
VW LT-bus personenever-
voer t.'B2 ’5.700,-; VW
Passat station diesel, t.'Bo,
’3.500,-. Opel Ascona 19
S, '78, autom., ’1.400,-;
Mazda 121 coupé bwj. '77 i.
z.g.st. voor liefhebber
’2.100,-; Fiat Argenta t.'B3
LPG in nw st. ’ 3.900,-; La-
da 1500 S, station, t.'Bs,
’3.500,-; Datsun Cherry t.
'82, ’2.900,-; Rover 2000 S
t. '84 nw. st. koopje
’4.500,-; Honda Prelude
automaat t. '81 sportv.
’4.500,-; Opel Kadett 13 S
t. '81 ’ 4.900,-; Toyota Celi-
ca t. '79 uitgeb. ’2.900,-;
Opel Manta 2 L SR, HB, t.
'80, ’3.500,-; Opel Kadett
12 S 5-drs. t.'Bl ’5.500,-;
Opel Kadett bwj. '81,

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

’ 5.500,-; Huyndai Pony '83
’2.900,-; Mazda 323 t. '82
’4.900,-; Mitsubishi Celes-
te 2000 GT '81 ’2.900,-;
Opel Rekord 2 ltr. t. '82

’ 3.500,-; Talbot Solara 1,6
SX t.'B2 ’2.900,-; Mitsubi-
shi Saporro 2 L GL, t. '82,
’6.500,-; Datsun Violet 5
bak, t.'B2, ’2.700,-. Opel
Kadett station 13 S, 5 drs.,
’4.900,-; Simca bestel '82,
f 2.900,-; Opel Ascona '79,
f2.700,-, 2x Ford Taunus
'79 en '80 v.a. ’ 1.700,-; Al-
fa Sud t. '79 ’ 1.000,-; Su-
zuki busje t. '84 ’2.100,-.
Div. goedkope inruilers. Alle
auto's met nieuwe APK,
Geop. van ma. t/m vrijd. van
9.00-19.00 uur zat. tot 17.00
uur. Inr. gar. fin, mogelijk.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.

" Autohandel F.v. OPHUIZEN
■ biedt aan: Opel Kadett 16 S
f Sedan LPG '87; Mitsubishi; Galant GLX 2.3 T.D/83; VW.Passat CL D. 5-bak, '82;. Mitsubishi Lancer LPG '82;, Mitsubishi Saporro '80; Opel.Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
i troën GSA 5-bak, '83; VW;Kever, in nw. st, '74; VW
l Golf'81; Opel Manta SR'79;.BMW 318 '79; BMW 525 '80. GOLF D '80; Opel rekord 20
l S 4-drs. '80; Datsun sunny
i lpg '79; Opel Kadett 1200 S
i '81; Datsun Cherry '80; VW

" Polo '79 i.z.g.st. Triumph
i acclaim HLS '83; Audi 80 1e; eig. '80; 2x Renault 18 TS

Combi '81 en '82; Opel As-, cona 4-drs. '78 ’ 900,-; A
Manta GTE, i. z.g.st. voor
liefhebber; Inkoop, verkoop,

; financiering. Diverse inrui-
lers. Akerstr. N. 52C,

' Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-

-i 19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
; Te k. automatiek RENAULT. 5 GTL, bwj. '82, i.z.g.st., ’4.450,-. Tel. 045-316940.

Moet weg! OPEL Manta, bwj
'81, mr. mog. Caumerweg
70, Heerlen.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop-, sloop- en, SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.

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
Te k. RENAULT Traffic,
LPG, verhoogd dak, in perf.
st., bwj. '85, vr.pr. ’ 7.600,-
-excl. Mercedes 809 vracht-
wagen met hydr. laadklep, 1
jr. oud. Tevens dubbele be-
diening. Vr.pr. ’ 17.500,-
-excl. BTW. Tel. 045-418989
(kantooruren).

Party-Gay-Boxen
Partyline 06-320.330.10
Homobox 06-320.325.50

50 et p/m
Sex'o'foon-box 06-320.329.50
Harry'Gaybox 06-320.330.11

River Side Club
Echte Sex kent geen tijd

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

Tevens meisjes gevraagd.

Donna-Maria 045-227734
045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. gevr.

Contactburo
Yvonne

Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203
Ma t/m zon 11.00-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
meisjes bij

Privé
Yvonne
Kapelweg 4, Kerkrade.

Tel. 045-425100

Privé en escort
045-720916

Privé bij

Roger
evt. ook escort. 045-727709

Nu ook in
Kerkrade

De excl. club voor de Vrouw
van nu. Heren verwachten

U. Escort mogelijk. Tel.:
045-424330.

Vera
Privé tel. 04754-85818

Zat. en zond. 14.00-24.00 u.
Mat/m vr. 11.00-24.00 u.

Club
2000

Rijksweg nrd. 22, Geleen.
Tel. 04490-42315.

Tev. meisjes gevraagd.

Contactburo
Maastricht. Bemidd. in

privéadressen. 043-635264.
Jonge volslanke vrouw

ontvangt thuis van 12-22uur
045-729101.

Anita
Privé en escort ook

zaterdag. 045-352543.
Henny verzet zich vast-
besloten, maar als die

vreemde
plots laat voelen wat hij van

haar wil dan
06-320.323.84 (50 ct.p.m.)

Bij het stille kanaal traint hij
naakt, tot 2 mannen die
gave knul ontdekken en

profiteren
06-320.321.33 (50 ct.p.m.)
Sonja leert 't van 2 ervaren

mannen, voor de
spiegel

ziet ze alles wat ze met haar
doen 06-320.329.23 (50c)

Anky dwaalt door 't stille bos
plots

zijn er 2 knullen die
weten wat ze zoekt.

06-320.330.09 (50 ct.p.m.)
2 knullen in

homo-piepshow
Als ze weten dat er gekeken
wordt laten ze ook het slot

zien 06-320.323.86 (50cpm)
Dame zoekt gave knul,
meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

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

de Super-
contacten-box

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

-320.324.30. Trouwens als je
nog andere verlangens hebt
dan is er de beste, de heet-
ste box van NL op nummer-
tje 06-320.328.29 (50 ct.pm)

Peggy Privé
Nieuwe meisjes aanw. Ma.-
vr. 11-19 u. 04490-74393.

Lekkere meid zoekt
sexcontact

sex-contact-lijn
06-320.320.33 - 50 et p/m

De venusbox
De eerste echte box van

vrouwen voor vrouwen, door
vrouwen. Hetero's en ....

lesbisch
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)
Na het douchen met haar

vriendin ontdekt Angela wat
eindeloze

Lesbische
liefde is

06-320.330.19 (50 ct.pm)
Lifesex. 2 lesbiënes. Eerst
soft S.M. dan pas de vurige

Sexovergave
06-320.329.25 (50 ct.pm)

De ruilsexbox
Snel resultaat. Géén ge-

schrijf, geen gewacht. Veel
plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 (50 ct.p.m.)
Blond is ze. Eindeloos vaak

wil ze het. Julia voor
Lifesex

gekleed in....nylons
06-320.329.24 (50 Ct.pm)

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.

Voor mensen die zich
durven te laten zien en... te

laten gaan. Tel.
06-320.327.88 (50 ct.p.m.)

Flirt-Cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homo
Michael heeft nu zin in ruige

triosex:
06-320.327.01

Buurvrouw
Chantal

■ voor echte buren-gluur-sex
06-320.328.01 - 50 et p/m .

Direct snel Sexcontact
live-afspreek-

lijn
06-320.320.55 - 50 Ct p/m

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.

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

Tel. 045-462805.

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

045-423608.
Zoek je 'n ondeugende meid

Hetevrouwen
lijn: 06-320.326.33

Op de Tippelbox sex-
advertenties van

hete meiden
06-320.326.66

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-Box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Diana
" Escort
045-320343

320323
Escort

045-226565
Linda blijft logeren bij wilde

Joyce dus
Duosex

06-320.328.03

Tanja en Wilma #*
hete spelletje'

met elkaar:
06-320.329^

Bel! De leukste box*1

mooie meidtf
06-320.329.99

Lisa werkt op *Sexboerde^l
kom ook 's langs
06-320.332;0]^-

Lekkere meiden sprel*
op

de sexrelati*
06-.320.32aj^

Heb je zin M
De erotische afspr^06-320.325JKU'
Stiekem meegeniete1'

hete vrouwe
06-32032^00^

Escortservice
Sandra. Maand. t/rn*JJvan 20.00 uur tot 5^

Tel. 04490-2373^
Gezellige

dames
charmant, discreet, °Jken U thuis of in w

045-31189^
Joyce

Privé en escort ma. -
va. 11-24 uur. 04551-

Gay Box n_ Rotterdam beter ee'V,: buur dan een verre j

06-320.328.22jjjjly
Voor Piccolo's

zie verder pagf^y/

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 laatje andere hand trillen...o6-320.322.07

Achter deramen voor geld doen ze a11e5...06-320.326.69
GAY ONLY

Marcel & André maken 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 vrijd.

van 11.00-24.00 uur. Tel. 045-251165.

Sex voor iedereen
Sexofoon Automatic 06-320.320.11

Vrouwen vragen 06-320.328.30
Vrouwen spelen 06-320.321.62
Vrouwenbedsex 06-320.325.51
06-Vrouwen privé 06-320.321.02

Sexofoon 06-320.320.01
Porno-model 06-320.321.17

Chick-contactlijn 06-320.330.63
Candy contactlijn 06-320.330.53

Escort gids 06-320.322.90
Xaviera Hollander 06-320.320.02
Vrouwen bellen 06-320.321.25
Diana de Koning 06-320.321.50
Leer en rubber 06-320.321.14

Horrorsex 06-320.321.77
Mannen bellen 06-320.321.08

Sex-intervieuws 06-320.323.15
Sex-intervieuws 06-320.323.17
Sex-intervieuws 06-320.323.19
Sex-intervieuws 06-320.322.00

Verborgen microfoons 06-320.360.69
50 et p/m

Auto onderdelen en accessoires

Wist u dat:
* KERP de grootste voorraad BOSAL-uitlaten heeft

van Zuid-Limburg?
* KERP de officiële dealer is van KONI schokbrekers?

* KERP een auto-onderdelen assortiment heeft van meer
dan 30.000 artikelen?

Topkwaliteits-artikelen
alleen verkrijgbaar bij

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

Aanhangwagens
Te k. BAGAGEWAGENTJE Piccolo's in het Limburgs
met deksel, vr.pr. ’ 350,-. Dagblad zijn groot in RE-
Tel. 045-421715. SULTAAT! Bel: 045-719966.

(Brom).ietsen

SPORTFIETS met renstuur
te koop 18 versn. als nieuw

’ 250,-04406-12875.

GROTE sortering ATB's o.a.
Teek, Giant, Koga, Raleigh,
Anlen. Verder div. overj. fiet-
sen. Bert Rekers, Willemstr.
85, Heerlen, 045-726840.

Te k. van monteur YAMAHA
DT, bwj. '86, kl. wit, z.g.a.nw
045-418735. (na 18.00 u.)

Motoren
Te k. MONTESA trial cota
307, bwj. 88, ’ 4.500,-. Tel.
045-258860.

WANDELVAKANTIE in
Macedonië? Info/Dia-avond
over deze unieke vakanties
(alle combinaties mog.) ge-
organiseerd door Groenen-
berg Reizen in samenwer-
king met Ina Tours Holland
BV. 27-01 as. in zaal Hanzo,
Grote Straat 30 te Linne
(Rijksweg Sittard Roer-
mond). Aanvang 20.00 uur.
Gratis entree en koffie.
U bent van harte welkom!
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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

Caravans
Te k. 2 TOURCARAVANS 5
pers. Kip 420 m. ijskast,
tent, ringverw. en douche-
ruimte bwj. '81, pr. ’5.750,-
Munsterland 520 Siësta m.
ijskast, tent, ringverw. en
doucheruimte bwj. '80

’ 5.500,-. Alle 2 in nieuwst,
m. reg.bewijs. 045-323178.

Kontakten/Klubs

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

06-320.330.03
Sexlijn 10 06-320.323.10

meer meisjes, meer verhalen, meer plezier 50 et p/m
Alleen als je een geheim kunt bewaren... 50 c/m

Eroslijn: 06-320.321.22
06-gaycafe limburg

06-320.327.55
In het 06-gaycafe leer je nieuwevrienden kennen die niet

ver weg kunnen wonen. 50 et p/m
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.

Privéhuis Michelle
Vakmanschap is meesterschap
terug van weggeweest: Anita

045-228481 / 045-229680 I
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Forse boetes voor
waslijst overtredingen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Een Heerlenaar
heeft gisteren bij het kantonge-
recht in Heerlen aan den lijve on-
dervonden dat hetrijden met een
onverzekerd en niet gekeurd
voertuig grote financiële gevol-
gen kan hebben. De jongeman
had op de Prins Mauritsstraat in

Heerlen geen voorrang verleend
met een aanrijding tot gevolg. De
materiële schade was aanzienlijk
en daarom moest hij in een eer-
der stadium reeds 3.500 gulden
storten in het waarborgfonds.

Officier van justitie,mr B. Hoek-
stra, deed daar nog een schepje

bovenop: „Laten wij met zn al-
len blij zijn dat er geen slachtof-
fers zijn gevallen, want dan kun-
nen de ziekenhuis- en verpleeg-
kosten wel eens oplopen tot en-
kele tienduizenden guldens. En
wie moet dat betalen? Een hoge.
geldboete is dan ook op zijn
plaats."

Kantonrechter mr Freijters
noemde de gepleegde verkeers-
overtredingen 'een hele waslijst'
en veroordeelde de Heerlenaar
tot een totale geldboete van 750
gulden en dat was conform de eis
van de officier van justitie.

HEERLEN - De Heer-
lense brandweer is zon-
dagnacht om kwart
over twee met 27 man
uitgerukt om een uit-
slaande brand in een
pension aan de Pap-
persjans 40 in Heerlen
te blussen. De elf bui-
tenlandse gasten, voor-
namelijk mensen met
de Turkse en Marok-
kaanse nationaliteit, die
op dat moment in het
pension verbleven,
konden ongedeerd het
pand verlaten.

Pensiongasten
ontsnappen uit
brandend huis

Door de brand werden
een kamer en een keu-
ken in de as gelegd. De
oorzaak van de brand is
nog niet bekend. De re-

cherche sluit brand-
stichting niet uit, omdat
op verschillende plaat-
sen in dekeuken brand-
haarden werden ont-

dekt. Acht van de elf be-
woners konden na het
blussen niet meer terug
in het pension. Zij wer-
den zondagnacht om
drie uur tijdelijk ge-
huisvest in Motel Heer-
len. De overige drie
pensiongasten wonen
in een aangebouwde ka-
mer, die geen beschadi-
gingen opliep.
De Heerlense politie
verzoekt eventuele ge-
tuigen contact op te ne-
men met de recherche.
-_.? 045-731731.

Fiks tekort centrumplan
Heerlen en provincie moeten 14 miljoen zien te vinden Met autoband

in rechtszaal

Van onze verslaggever
HEERLEN - De gemeente Heerlen komt
nog precies 14,1 miljoen gulden tekort voor
de financiering van het eigen aandeel van
93 miljoen gulden in het centrumplan.

Burgemeester Van Zeil maakte gis-
teren tijdens de eerste informatie-
avond bekend dat de provincie en
de gemeenteer alles aan zullen doen
om dat bedrag boven tafel te krij-
gen. Dat moet in principe uiterlijk
op 20 februari gelukt zyn, want dan
moet de raad het centrumplan goed-
keuren.

Van Zeil liet zien hoe de overige 78,9
miljoen de komende tien jaar door
Heerlen opgebracht kunnen wor-
den. Uit het stadsvernieuwings-
fonds komt 18,5 miljoen, uit het
fonds Regionale Economische Ont-
wikkeling 18 miljoen, uit extra be-
lastingopbrengsten 16,1 miljoen en
het rijk verleent 10 miljoen gulden
aan investeringssubsidies.

Verder wordt via de reguliere ge-
meentebegroting 9,6 miljoen in het
centrumplan gestopt. Uit te heffen
bouwgrondbelasting komt 3,7 mil-
joen binnen en tenslotte wordt drie
miljoen geput uit reserves.

Het totale plan kost 465 miljoen gul-
den. Naast de 93 miljoen van het
rijk, wordt gerekend op 32 miljoen
gulden PNL-geld. Begin februari
valt hierover de beslissing. Het res-
terende geld is al zeker, dit wordt
gegarandeerd door de particuliere
deelnemers aan het centrumplan.

Kerk
Tijdens de informatie-avond, die
met ruim 300 belangstellenden zeer

" De hele dag
stond in het

teken van het
Heerlense

centrumplan.
Eenfilmploeg
van NOS-laat
maakte opna-
mes, die van-
avond te zien

zijn in het
programma
dat om 22.00
uur begint.
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Super-disco
voorlopig

van de baan

Onrust onder leden
golfclub Hoenshuis

goed bezocht werd, was de actie-
groep die al een hele tijd pleit voor
een aanpak van de drukke Schaes-
bergerweg, zeer nadrukkelijk aan-
wezig. De bewoners zijn bang dat
het gemeentebestuur zijn aandacht
teveel op het centrum richt en hun
probleem verwaarloost.

Wethouder H. Savelsbergh trachtte
hen gerust te stellen door erop te

wijzen dat de vorderingen met be-
trekking tot de Zwart 1 en Zwart 5
sneller vorderen dan verwacht.
„Misschien kan de geplandevervan-
gende weg nu achterwege blijven,
omdat de lange termijnoplossing
door deZwart-wegen nu in zicht is".
Ook vandaag en morgen zijn nog in-
formatie-avonden over het cen-
trumplan. Aanvang om 20.00 uur in
de raadszaal van het stadhuis.

Forse kritiek op
beroepencentrum

Jacquot: ’Het BICL komt niet van de grond’

" Directeur E. Jacquot van
hetRegionaal Orgaan Leer-
lingenwezen.

Foto: DRIES LINSSEN

richting intermediairs zoals bij-
voorbeeld het Gewestelijk Ar-
beidsbureau, het ROL en de de-
canen van scholen."

Volgens Doon is het BICL er-
voor om mee te helpen beroe-
penmanifestaties etc. te onder-
steunen, maar niet om dat soort
evenementen zelf te organiseren.
„Wij bieden onze diensten aan,
maar wij bemiddelen niet in ba-
nen en opleidingen etc. Dat is
onze taak niet."

Weer buurtraad in
Kerkrade gestopt

Van onze verslaggever
HEERLEN - De directeur van
het Regionaal Orgaan Leerlin-
genwezen in Limburg, drs. E.
Jacquot, heeft gisteren forse kri-
tiek geuit op het Beroepen Infor-
matie Centrum Limburg (BICL)
te Heerlen. Jacquot zei in een
toespraak ter gelegenheidvan de
opening van de banenmarkt in
de stadsschouwburg van Heer-
len dat het BICL niet van de
grond komt. „Want er is nog geen
expertise, nog geen menskracht
en te weinig geld. Geen geringe
handicaps," aldus Jacquot.

Het BICL, een initiatief van de
provincie en gehuisvest in Heer-
len, bestaat nu anderhalf jaar.
Een van de doelstellingen van
hetBICL is- volgens de ROL-di-
recteur - onder andere het orga-
niseren van beroepen/-
bedrijvenmanifestaties in Lim-
burg. Maar daar komt volgens
hem dus niets van terecht. „Zou
het niet verstandig zijn als het
BICL eens naar onze aanpak zou

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - De leden van
golfclub Hoenshuis in Voerendaal
vrezen dat devrijheid van spelen in
het geding komt. Daarom hebben ze
het bestuur gevraagd te onderzoe-
ken welke garanties zij hebben om
te spelen wanneer ze willen. Mocht
blijken dat golfen op de Voeren-
daalse 'green' slechts is toegestaan
op bepaalde tijden, dan overwegen
de leden hun geld terug te vragen.

De onrust onder de leden ontstond
toen bekend werd dat de nieuwe
eigenaar, de Japanner Tatsuhika
Tsuchiya, de golfbaan overnam van
de Jo Snijders. De Japanner is van
zins alle .certificaten (papieren
speelrecht) op te kopen. Elk lid van
de besloten golfclub heeft een der-
gelijk certificaat gekocht voor een
bedrag van 2.500 of 3.000 gulden.
Daar de club 'slechts' 550 leden telt
in plaats van de 750 waarmee ze
quitte zou spelen, is de boekwaarde
van de certificaten gedaald tot een
waarde van ongeveer 1.200 gulden.

Wat de Japanner beweegt om deze
op tekopen, is voor de leden nog on-
duidelijk.
Secretaris W.J. van Asselt van de
golfclub meent dat het onder ande-
re fiscale redenen zijn.
Tsuchiya heeft alle aandelen in han-
denen daarmeekan-hij ook bepalen
wie wanneer mag'spelen. De nieu-
we leden zouden 6.000 gulden gul-
den moeten gaan betalen voor de
certificaten. Op die manier zou 't
Hoenshuis over meer liquide mid-
delen kunnen beschikken. Maar het
zou tevens een aanwijzing kunnen

zijn dat uitbreiding van het aantal
leden niet gewenst is. Hoewel Van
Asselt meent dat ook met dit ver-
hoogde bedrag de club 'vol te krij-
gen' is. Met de nieuwe maatregel
wordt in ieder geval de waarde van
de certificaten vastgesteld.
„Als nieuwe leden 6.000 gulden
moeten gaan betalen, dan neem ik
aan dat de certificaten van de huidi-
ge leden ook zo veel waard zijn, en
dat we een dergelijk bedrag terug
kunnen krijgen indien gewenst",
zegt een van de leden.

Relaties
In de wandelgangen is al vaker de
vrees gehoord van de leden dat de
Japanner de baan vooral wil kopen
om zijn landgenoten te laten spelen.
Tsuchiya zou bijvoorbeeld op zater-
dagmorgen de baan kunnen sluiten
voor de Nederlandse spelers ten
voordele van bijvoorbeeld Japanse
werknemers uit het Ruhrgebied.
Hierover willen de leden duidelijk-
heid krijgen. Vandaar dat ook de
vraag ter tafel is gekomen welke
speeltijd de BV claimtvoor relaties.
Het is de leden er vooral om te doen
zwart op wit te krijgen welke rech-
ten ze hebben. Zo willen ze weten of
de ledenvergadering het recht heeft
om het merendeel van bestuursle-
den voor te dragen. Op dit moment
is dat niet zo. Dit in het geval het
huidige bestuur zich meer gelegen
laat liggen aan de plannen van de
eigenaar dan aan de wensen van de
leden.

Verontrust
Begin mei zal het bestuur de leden
inlichten over de bevindingen. Het
bestuur bekijkt onder andere of na
de overdracht aan de Japanner, de
statuten aangepastkunnen worden.
Een adviescommissie van veront-
ruste leden heeft het bestuur hier-
om gevraagd. De leden hopen in
ieder geval dat de garanties voor on-
gestoord speelgenot worden aange-
scherpt.
Volgens Van Asselt, loopt het alle-
maal wel los. „De nieuwe eigenaar
heeft alle rechten, alle niet-rechten
maar ook de verplichtingen overge-
nomen. Het probleem is dat je Jo
Snijders kon aanspreken en dat is
nu wat moeilijker. Dat verklaart dus
de onzekerheid. De rechten van de
leden zijn goed gewaarborgd, maar
het merendeelvan de leden mist dat
inzicht. Ik ben in ieder geval niet on-
gerust".
Van Asselt wijst erop dat het be-
stuur de ballotage blijft bepalen.

kijken?", vroeg Jacquot zich af.
Volgens hem hebben het Ge-
westelijke Arbeidsbureau en het
ROL met weinig geld, maar veel
expertise en met gebruik making
van de streek-eigen kwaliteit,
een goede en unieke manifesta-
tie op touw gezet. En daarmee
doelde hij op de info- en banen-
markt die gisteren en vandaag
gehouden wordt in de stads-
schouwburg.

A.J. Doon, directeur van het
BICL, vindt de kritiek niet rele-
vant. Volgens Doon heeft het
BICL een heel andere functie
dan Jacquot zich voorstelt. „Wij
hebben heel andere taken. In de
eerste plaats geven wij informa-
tie over functies in bedrijven en
instelling en welke voorwaarden
er zijn om diefuncties tekunnen
vervullen. Daarnaast informeren
wij over de juiste opleiding en
het juiste onderwijs voor een be-
paalde functie en de functieont-
wikkeling binnen bedrijven en
instellingen. Wij werken ook

Steunfraude
voor 30 mille
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Van onze verslaggever
HEERLEN - Een Heerlense
automobilist die vorig jaar tij-
dens een verkeerscontrole een
bekeuring kreeg wegens te wei-
nig profiel op een van zijn auto-
banden, leverde gisteren aan
kantonrechter mr Freijters op
bijzondere wijze het bewijs van
onschuld.
De man, die de schikking van
justitie niet wenste te betalen,
nam de autoband mee naar de
rechtszaal. Zowel officier van
justitie mr Hoekstra als kanton-
rechter mr Freijters kwamen tot
de conclusie dat er wél voldoen-
de profiel ('zeker twee millime-
ter') op de band zat.
De kantonrechter sprak de man
vervolgens vrij.

BRUNSSUM -Het collegevan B en
W in Brunssum heeft gisterenbeslo-
ten voorlopig geen medewerking te
verlenen aan de plannen een super-
disco te vestigen op het industrie-
terrein Rode Beek in Brunssum. De
eigenaar van café in Weert had het
college om medewerking gevraagd.
Maar volgens B en W is een dergelij-
ke disco nu niet aan de orde omdat
er geen concreet verzoek is binnen- *
gekomen.

De discussie is volgens het college
pas weer actueel als een officieel
verzoek voor een dergelijke disco
binnenkomt. Ook willen B en W de
afronding van de discussie over de
structuurvisie van het centrum af-
wachten. Bij de discussie, belooft
het college, zal dan ook de plaatse-
lijke horeca betrokken worden.

Ofschoon het college zegt dat er
nooit een concreet verzoek is bin-
nengekomen, is inmiddels wel ge-
bleken dat de gemeentenwerken
van Brunssum het college positief
geadviseerd hebben over dit plan.
Aanvankelijk ontkende wethouder
John van Dijk dat er plannen be-
stonden om een dergelijke disco te
vestigen op het Rode Beekterrein.

Meteen na het bekend worden van
het plan riepen kasteleins uit
Brunssum en omstreken de LOZO
te hulp voor juridische bijstand,
boos als ze waren over het plan. De
kasteleins waren woedend omdat
Brunssumse ondernemers in het
verleden tevergeefs bij de gemeente
aanklopten om op dat terrein een
disco te beginnen.

KERKRADE -Terwijl de gemeente
Kerkrade druk bezig is het functio-
neren van de buurtraden aan een
kritische blik te onderwerpen, ha-
ken diezelfderaden een voor een te-
leurgesteld af. Ook buurtraad Spek-
holzerheide heeft nu laten weten de
activiteiten te hebben beëindigd.
Van de oorspronkelijk negen buurt-
raden zijn er nog maar vijfover. -De buurtraad Holz stopte al eind
1988 en deze stap werd inmiddels
ook gevolgd door de raden van
Haanrade en Op de Bossen-Bos-
berg. Met het verdwijnen van de
buurtraad Spekholzerheide wordt
eens te meer duidelijk hoe moei-
zaam de verhouding tussen de ge-
meente en de raden is. De gemeente
vindt dat de buurtraden teveel 'ge-
meenteraadje' zijn gaan spelen, ter-
wijl de buurtraden de indruk heb-
ben dat de gemeente hen liever
kwijt dan rijk is.

LANDGRAAF - De sociale re-
cherche inLandgraaf heeft tegen
twee inwoners uit die gemeente
een proces-verbaal opgemaakt in
verband met steunfraude. Het
tweetal werkte geruime tijd voor
een horeca-inrichting zonder dit
aan de Sociale Dienst op te ge-
ven. Hierdoor werd de gemeente
voor bijna dertig mille bena-
deeld. Dat bedrag zal worden te-
ruggevorderd.



T' Als zusters en broeders zijn wij
samen op weg
met Jezus, onze oudste Broeder
naar de algoede God, onze Vader

Na een leven in broederschap, die hij blijmoedig
gafen even blijmoedig durfdete ontvangen, vooral
tijdens zijn laatste ziekte van amper twee maanden,
is naar de Vader opgegaan

Frans van Maanen
FRANCISKAAN

Hij was 67 jaar oud, 46 jaar minderbroeder en 39
jaarpriester.
Na zijn priesterwijding heeft hij zich tot zijn 65e
jaar ingezet voor de opbouw van kerk en broeder-
schap in Irian (Nieuw-Guinea). Hij heeft de Pa-
poea's van de Baliemvallei geholpen bij de ontdek-
king van „hun Christus", Jezus Ninowe, Jezus onze
oudste Broeder, die over de stamverschillen heen
alle mensen tot zusters en broeders maakt.

Communiteit franciskanen:
Servaas Wijsen
Sjaak Geurts
Huub Latten
Ben Kaay
Fer van der Reijken
Namens de familie:
J. Gorissen-van Maanen
Heerlenerweg 9
6132 CX Sittard

21 januari 1990. Beersdalweg 64, 6412 PE Heerlen
Woensdagavond 24 januari is er om 19.00 uur een
avondwake in dekerk van St.-Antonius van Padua,
Beersdalweg 62, Heerlen.
Donderdag 25 januari is om 11.00 uur de uitvaart-
dienst in deze parochiekerk; aansluitend vindt de
jbegrafenis plaats op het kerkhof te Imstenrade.
Voor vervoer naar de begraafplaats wordt gezorgd.
Gelegenheid om persoonlijk van Frans afscheid te
nemen is er heden- en woensdagmiddag van 15.00
uur tot 16.00 uur in het klooster, Beersdalweg 64,
Heerlen.

Met grote verslagenheid vernamen wij het bericht
van het overlijden van onze voorzitter

pater
Frans van Maanen o.f.m._ Hij zal altijd in onze herinnering blijven voortleven.

Bestuur en ziekenbezoeksters
Zonnebloem "Vrank"

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, thuis, in
zijn vertrouwde omgeving, voorzien van het h. sa-
crament der zieken, in de leeftijd van 82 jaar, mijn
dierbare echtgenoot, onze zorgzame vader en
schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Albert Friedrich
Hendriks

echtgenoot van

Johanna Josephina
Sturmans

De diepbedroefde familie:
Schinveld: Josephina Hendriks-Sturmans
Landgraaf: Jan Hendriks

Jeannette Hendriks-v. Opdorp
Rob, Josette, Mare, Chantal

Tegelen: Leida Weijers-Hendriks
Wiel Weijers
Wilko, Bart

Schinveld: Guus Hendriks
Kitty Hendriks-Hellenbrand.
Freddy, Sandra
Familie Hendriks
Familie Sturmans

6451 GW Schinveld, 19 januari 1990
Juhanastraat 43
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op woensdag 24 janua-
ri as. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Eli-
gius te Schinveld.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De avondwake is dinsdag 23 januari om 18.45 uur
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel te
Schinveld.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

Wegens sterfgeval is onze zaak dinsdag 23 en
woensdag 24 januari de gehele dag gesloten.

Drogisterij
J. Hendriks

Past. Tummersstraat 9
Schaesberg, Landgraaf

Enige en algemenekennisgeving
t

Bedroefd, doch dankbaar voor wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlij-
den van onze lieve zus, tante en oudtante

Mathilda Hendrika
Maria Göbbels

Zij overleed na een liefdevolle verzorging op afd.
B2van de verpleegkliniek Klevarie, voorzien van
de h.h. sacramenten, in de leeftijd van 80 jaar.

E. Paquay-Göbbels
kinderen en kleinkinderen
E. Martens-Bisscheroux
Han
R. Bisscheroux-Konings
John en Mannon
Lilian en Sander

Maastricht, 20 januari 1990
Polvertorenstraat 6
Corr.adres: Bombeydaal 9, 6228 GT Maastricht
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op donderdag 25 januari as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes W.V.Veld-Maastricht, gevolgd door de bijzetting in het fami-liegraf op het r.-k. kerkhof Oostermaas.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is ergeen condoleren.
Avondmis heden, dinsdag, om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrumSassen, St.-Maartenslaan 44-48, Wyck-Maastricht;
bezoek dagelijks van 17.00 tot 18.00 uur.Voor de goede zorgen gedurendevier jaren gewijd
aan onze zus en tante, zeggen wij de doktoren en
verplegenden hartelijk dank.
Liever geen bezoek aan huis.

t
Nooit klagend, nooit vragend,
zijn lasten in stilte dragend.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

Verdrietig, maar vooral dankbaar voor het vele
moois dat hij in ons leven bracht, berichten wij u
dat temidden van allen die hem zo dierbaar waren,
zacht en kalm, in de vrede van Christus, van ons is
heengegaan, mijn dierbare man, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en'neef

Johannes Jacobus
Peters
weduwnaar van

Tilla Pernot
en echtgenoot van

Gerda Göbbels-Beisicht
Gesterkt door de h.h. sacramenten, overleed hij in
de leeftijd van 74 jaar.

Brunssum: G. Peters-Göbbels
Brunssum: Tila en JanTheunissen-Peters

Chantal, Monique
Maastricht: Conny en Rosy Peters-Boetsen

Belinda, Maureen, Mahalia,
Emile

Herzogenrath: Martin en Helene Göbbels-Deuser
Monika en Josef
Kathy

Herzogenrath: Hans-Leo en Meriam
Göbbels-van Heek
Remand, Martina
Familie Peters
Familie Pernot
Familie Göbbels-Beisicht

6445 EK Brunssum, 21 januari 1990
Hazenkampstraat 67
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 25 januariom 11.00 uur in de pa-
rochiekerk H. Familie te Langeberg-Brunssum,
waarna de begrafenis volgt op het r.-k. kerkhof te
Rumpen.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake voor de dierbare overledene, woens-
dag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Dela in Heerlen aan de Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag en
woensdag van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien
van het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van
68 jaar, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma, zuster, tante en nicht

Sibilla Baumgarten
Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
Kerkrade: T. van Horssen-Gelekerken

H. van Horssen en kinderen
Kerkrade: A. Gelekerken

M. Gelekerken-Paffen en kind
Kerkrade: J. Gelekerken

A. Gelekerken-Lippinkhof
en kinderen

Kerkrade: B. Gelekerken
J. Bertrand
Familie Baumgarten

6467 GD Kerkrade, 22 januari 1990
Schummertstraat 33
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 26 januari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Antonius van Padua te Bleijerheide,
waarna aansluitend crematie te Heerlen.
Voor vervoer is gezorgd.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Donderdag tijdens de avondmis van 19.00 uur
wordt moeder bijzonder herdacht in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaardin het streekmortuarium, gel-
gen op het terrein van deLückerheide; bezoekuren
van 18.00 uur tot 19.30 uur.

t
Gestreden heb ik voor de vrede.
Nu heb ik mijn vrede.

Wij geven u kennis dat, toch nog onverwacht, van
ons is heengegaan, voorzien van het h. oliesel, mijn
lieve en goede man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Frans van Boekholdt
echtgenootvan

Mia Hendrikx
in de leeftijd van 69 jaar.

Heerlen: Mia van Boekholdt-Hendrikx
Munstergeleen: Peter en Marlies

van Boekholdt-Spatgens
Eric, Ingrid

Heerlen: Huub en Els
van Boekholdt-Jongen

Heerlen: Martin en Roos
van Boekholdt-Knops -6418 XJ Heerlen, 21 januari 1990

Peter Schunckstraat 282
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
donderdag 25 januariom 13.15uur in de kerk H. Jo-
seph te Heerlerbaan-Heerlen, waarna de crematie-
plechtigheid is om 14.30uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen,
alwaar dagelijks bezoekgelegenheid isvan 18.00tot
19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Met droefheid, maar dankbaar voor alles wat zij
voor ons heeft gedaan, geven wij kennis van het
overlijden van mevrouw

Elisabeth Schmeits
tante Lies

weduwe van de heer

Prosper Vereecken
★ Sittard op 9 juni 1902
t St.-Elisabethziekenhuis te Herentals (België) op
19 januari 1990, gesterkt door de h.h. sacramenten
en de pauselijke zegen
Rouwadres: Droomland 18
2288 Bouwel-Grobbendonk (België)

Sittard: Familie Vink
BID VOOR HAAR

Bouwel, 19 januari 1990

Enige en algemenekennisgeving
t

Heden overleed, tot onze diepe droefheid, mijn lie-
ve echtgenoot, onze zorgzame vader en schoonva-
der, opa, zwager, oom, neef en achterneef

Willem Stoffels
echtgenoot van

Annie Orbons
Hij overleed, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in het ziekenhuis te Sittard, in de leeftijd van
75 jaar.

Obbicht: A.M. Stoffels-Orbons
Obbicht: Goswien en Irene

Winfred, Birgit
Obbicht: Pierre en Annie

Goswien
Obbicht: Jo en Wilma

Pascal, Linda, Silvia
Obbicht: tante Troutje

Familie Stoffels
Familie Orbons

6125 BD Obbicht, 21 januari 1990
Koestraat 31
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
donderdag 25 januarias. in de parochiekerk van de
H. Willibrordus te Obbicht om 11.00 uur, waarna de
crematieplechtigheden zullen plaatsvinden in het
crematorium Nedermaas te Geleen om 12.30 uur.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van
woensdag 24 januari as. om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.

I ?Nooit vragen, nooit klagen.
Zijn pijn in stilte dragen.
Zijn lianden hebben voor ons gewerkt.
Zijn hart heeft voor ons geklopt.
Zijn ogen.hebben ons 10l het laatst gezocht.

Bedroefd delen wij u mede dat heden, toch nog on-
verwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 70 jaar, is heengegaan, mijn
lieve echtgenoot, onze zorgzame vader, schoonva-
der, broer, schoonbroer, oom en neef

Harrie Bongers
echtgenootvan

Wilhelmien Schoonbrood
Geleen: M.W. Bongers-Schoonbrood
Geleen: Miriam en Stefan
Sittard: Henk en Monique

Familie Bongers
Familie Schoonbrood

6162 GM Geleen, 22 januari 1990
Henri Hermanslaan 272
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op donderdag 25 januari om 11.00 uur in de
kerk van de H. Dionysius te Schinnen, waarna de
begrafenis plaats zal vinden op de r.-k. begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De avondwake wordt gehouden op woensdag 24 ja-
nuari om 18.45 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het uit-
vaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen, dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Volstrekt enige en algemene kennisgeving
Heden overleed na een kortstondige ziekte, na een liefde-, —— volle verzorging in de verpleegkliniek te Heerlen, voor-
zien van het h. sacrament der zieken, in de leeftijd van bij-
na 76 jaar, mijn innig geliefde echtgenoot, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Joseph Hubertus
Debets
echtgenoot van

Maria Elisabeth Hubertina
Otten

De bedroefde familie:
Etenaken-Wijlre: Seth Debets-Otten

Familie Debets
Familie Otten

6321 GC Wijlre, 21 januari 1990
Valkenburgerweg 119
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op donder-
dag 25 januaria.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van St.
Gertrudis te Wijlre, gevolgd door de begrafenis op het
kerkhof aldaar.
Woensdagavond a.s. om 18.45 uur zal de rozenkrans gebe-
den worden, waarna aansluitend een h. mis ter intentie
van de overledene zal worden opgedragen in voornoemde
parochiekerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel "Sjalom"
van de zusters Clarissen, Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoekuur dagelijks van 17.00 tot 18.30 uur.

Als leven lijden wordt,
komt de dood als een verlossing.

—. —— Na een liefdevolle verzorging thuis, is heden van ons
heengegaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Wies de la Couture
echtgenote van

Pie Welzen
Zij overleed in de leeftijd van 61 jaar, voorzien van de h.h.
sacramenten.

Spaubeek: P. Welzen
Neerbeek: Hub Welzen

Els Damoiseaux
Nicole, Claudia, Danny, Guido

Spaubeek: Frans Welzen
José Welzen-Stevens
Guido, Robert

Urmond: Jan Welzen
Annie Welzen-Kusters
Vivian, Menno

Spaubeek: André Welzen
Conny Welzen-Knols
Tim, Lian, Kris

Schimmert: Peter Welzen
Carol Welzen-Beckers
Aline
Familie de la Couture
Familie Welzen

6176 AA Spaubeek, 21 januari 1990
Dorpsstraat 17

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatsvinden
op donderdag 25 januari om 11.00 uur in de St.-Laurentiuskerk te Spau-
beek.
Er is geen condoleren.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondwake gehouden voor dedierbare overledene in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae-men & Zn., Prins Mauritslaan 5 te Beek; bezoek dagelijks van 18.30 tot
19.00 uur.
Mochten wij nog iemand zijn vergeten, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving wordt beschouwd.

t IPap en opa is vanmorgen thuis overleden, na een
geduldig gedragenziekte. Vol stilte heeft hij temid-
den van zijn gezin afscheid genomen van het leven

Hans Witvoet
Hij overleed in de leeftijd van 71 jaar.

Landgraaf: Walter Witvoet
Esther Witvoet-Flecken
Wanda, Tessa

Landgraaf: Nore Kuijpers
Heerlen: Familie Flecken

Familie Witvoet
Familie Kuijpers

6373 JB Landgraaf, 21 januari 1990
Dorpstraat 25
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
donderdag 25 januari a.s. om 10.30 uur in het cre-
matorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst aan het rouwhuis. Dorpstraat 25, om
10.00 uur.
Er is geen condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32 te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid, op de
leeftijd van 84 jaar, onze goede en zorgzame vader,
broer, schoonbroer, oom en neef

Peter Koster
echtgenoot van wijlen

Hetwig Kreutzer
De bedroefde familie:
Heinz en Treesje
Familie Koster
Familie Kreutzer

Kerkrade, 20 januari 1990
Deken Deutzlaan 229
Corr.adres: 6461 HV Kerkrade. Straterweg 12a
De rouwdienst, gevolgd door de begrafenis, zal
worden gehouden op donderdag 25 januaria.s. om
15.30 uur in de aula Schifferheide.
Bijeenkomst aldaar.
Daar wij ovcertuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vader is opgebaard in het streekmortuarium, gele-
gen op het terrein van deLückerheide. Bezoekuren
van 18.00tot 19.00 uur.

De plechtige eerste jaardienstvan onze onvergete-
lijke vader, schoonvader en opa

Servaas Willem
Robroek

zal plaatshebben op zaterdag 27 januari 1990 om
19.00 uur in de H. Geestparochie Meezenbroek.

Kinderen en kleinkinderen
Heerlen, januari 1990

Vervolg
familieberichten

zie pagina 12

■ t
Wij allen die van haar houden, delen u met dro«
heid mede dat geheel onverwachts van ons is hee"
gegaan, op de leeftijd van 66 jaaronze lieve moed6,

schoonmoeder, oma, zus en tante

Beitske Helmus
Geleen: Jan Stelten

Anja Peters
Schinnen: Els Klein Tuente-Stelten

Ben Klein Tuente
en kleinkinderen
Familie L. Helmus

Heerlen, 21 januari 1990, Schrieversheideweg 41
Corr.adres: Dhr. J. Stelten, Kerkhoflaan 30,
6163 TH Geleen
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op *>derdag 25 januaria.s. om 15.30 uur in het crema 10'
rivm te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
geen condoleren.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van hc'^Gregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoekuren
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgev"l6
te sturen, deze annonce als zodanig beschouwt"'

tWim Opbroek, 67 jaar, echtgenoot van Riny va
den Dungen, Laurentiusplein 19, 6043 CS R"e£mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ê

houden heden, dinsdag 23 januari om 11.00 uur.j.
de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van AIU)
durende Bijstand te Roermond. .
tJan Giesen, 54 jaar, echtgenoot van Mia Corbtle'Hemelrijckstraat 21, 6097 BJ Heel. De plechtig
uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag^
januari om 10.30 uur in de parochiekerk van &
Stephanus te Heel.

tSjeng Hodzelmans, 95 jaar. weduwnaar van F'
ke Beckers, St. Joosterbaan 47, 6112 AT -Joost. De plechtige uitvaartdienst zal worden

houden heden, dinsdag 23 januari om 10.30 uur'
de parochiekerk van de H. Judocus te St. Joost-

tCato van Hasselt, 68 jaar,echtgenote van Jo*l?^nes Jeuris'sen, Minderbroederssingel 281, 6"* i
KH Roermond. De plechtige uitvaartdienst
worden gehouden woensdag 24 januari om H-u
uur in de H. Geestkerk te Roermond.

tWiel Verstegen, 51 jaar, echtgenoot van Car'
Dorpmans, Weg langs het Kerkhof 3, 6045 W

Roermond. De plechtige uitvaartdienst zal worde
gehouden donderdag 25 januariom 11.00 uur in °Ónze Lieve Vrouw in 't Zand te Roermond.

t Albert Baan, 71 jaar, echtgenoot van Johan*
Alink, Ringweg 33, 6097 EB Heel. De cremat)e'

plechtigheid zal worden gehouden heden, dinsda»
23 januariom 11.15 uur in het crematorium aan a
Somerseweg 120 te Heeze.
4- Gaby Huyskens, 18 jaar. Corr.adres: Gr. Pl"mjf straat 7, 6085 CM Hom. De plechtige uitvaa|'
dienst zal worden gehouden heden, dinsdag '-■'nuari om 10.30 uur in deKapel van Huize St. An"
te Heel.

tLaurentius Moers, oud 70 jaar, weduwnaar va"
Maria Nieste. Maastricht, Aalm. Roumenplc'

54. Corr.adres: Wardehofplein le, 6229 BA Maas'

tricht. De uitvaart zal worden gehoudenwoen^
24 januari om 11.00 uur in de kerk van Joanne
Bosco te Akerpoort-Maastricht. Er is geen cond»'1-'ren.
4- Tiny Nijssen, oud 77 jaar, weduwe van Pierre

I Breuls. Maastricht, Oranjeplein 92D. Corr.adre»'
de Beaufortstraat 28, 6231 EB Meerssen. De uit-
vaartdienst zal worden gehouden woensdag 24 Ja'
nuari om 11.30 uur in de parochiekerk van St.-Pf
trus Banden te Heer. Schriftelijk condoleren in Jl
kerk.

I -
Na een voorbeeldig en zorgzaam leven is heden plotseling van ons heen-
gegaan, op de leeftijd van 74 jaar,voorzien van het h. oliesel, onze dierbare
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Elisabeth de Jong
echtgenote van wijlen

Gerardus Meijers
Uit aller naam: Familie de Jong

Familie Meijers
6171 JE Stem, 21 januari 1990
Diependaalstraat 26
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden donderdag 25 januari om
10.00 uur in de St. Jozefkerk te Kerensheide-Stein, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Woensdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis gehoudenvoor de dier-
bare overledene in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van uitvaartcentrum Dae-
men & Zn., Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Bezoek dagelijks van 17.00 tot 17.30 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen wij dat deze annonce
als kennisgeving beschouwd wordt.1

KOMT DAT ZIEN!!! I
GRIJP NU UW KANS I

25% korting OP ALLE uni-stoffen B
40% korting OP ALLE wollenstoffen M

ALLE BONTE-STOFFEN NU 6,35 Pmlr I
RIBFLUWEEL NU 7,50 ,m, B

GROTE CARNAVALSGROEPEN B
*w 10% KORTING B
ffM^afl>W I > 1 \ lliT " KERKRADE-tel. 416974 ■W/%1. Spekholzerheide - Akerslraat 65 ■w*£km sk_V^ VENLO - ROERMOND - _I \\- HELMOND ■
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nen leiden in een vroeg stadium te
herkennen, zodat deze in het ver-
volg voorkomen kunnen worden"
aldus Havenith.

’Spuigalen’

Stadhuis Aken
zondag geopend

voor publiek
AKEN - Het stadhuis van Aken
is zondag 28 januari van 10 tot
13.30 uur voor bezoekers ge-
opend. In alle ruimten, zoals de
Kroningszaal, de werkkamer van
de Oberbürgemeister en de
Oberstadtdirektoren, de Witte
Zaal, de Vredezaal en de raads-
zaal kan een kijkje worden geno-
men. In dekoorerker van deKro-
ningszaal zijn onder andere rijks-
emblemen te zien. Verschillende
muziekensembles zullen afwis-
selend musiceren. Het stadhuis
is slechts via de ingang in de to-
ren aan de Markt toegankelijk.

Van onze verslaggever
Sr^ ~ Na de massale vechtpartij
waagavond in het opvangcentrumoor asielzoekers in Echt heeft de

cpn Van het centrum gisteren
di" aantal maatregelen afgekon-m! £m een herhaling te voorko-
'naar' yde vechtpartij dieontstond
oil aanle»ding van onenigheid
W(fr een Pakistaanse videofilm dietina^vertoond, waren naar schat--111 Paklstani en tussen de 10 ena fcomahërs betrokken. Bij het ge-
ba, !"aakten een achttal vechters-bazen lichtgewond.

tip!.1 Pakistani die volgens de direc-
het k hardsteklappen uitdeeldenin
Eenl

gemeen
' zi Jn gisteren over-| Plaatst naar de opvangcentra in

w.r?k en Budel- Daarnaastsmrii controle op het binnen-
"QKkelen van alcohol en het ge-

bruik in het centrum van sterke
drank verscherpt, omdat ook bij het
conflict van zondagavond drankge-
bruik in het geding was. Bovendien
moeten de asielzoekers na het eten
voortaan alletafelmessen inleveren.
„Met enkele rondslingerende tafel-
messen is gezwaaid tijdens het

handgemeen. Hoewel deze te bot
zijn om mee te steken is het toch be-
ter deze niet te laten rondslingeren",
aldus directeur Bert Havenith van
het opvangcentrum.

De directie heeft tevens aangekon-
digd dat er een bewonersgroep

waarin alle nationaliteiten in het
centrum zijn vertegenwoordigd in
het leven wordt geroepen om de
communicatie tussen de asielzoe-
kers onderling en tussen asielzoe-
kers en leiding teverbeteren. „Het is
zaak om irritaties die tot uitbarstin-
gen zoals die van zondagavond kun-

Voor de rijkspolitie in Echt was na
de massale vechtpartij zondag-
avond in het opvangcentrum voor
asielzoekers in die gemeente de
maat vol. „Het loopt de laatste week
echt de spuigaten uit. We kunnen
bijna dagelijks in touw komen. Van-
daar dat we in overleg met de direc-
tie van het centrum moeten zien te
komen tot passende maatregelen",
aldus een woordvoerder van de po-
litie gisteren voordat de maatrege-
len bekend werden gemaakt. Een
uitgebreid overleg heeft volgens
Havenith niet plaats gevonden, om-
dat de politie de voorgestelde maat-

regelen voldoende vond om de pro-
blemen de baas te kunnen.

Volgens Havenith is er geen sprake
van een direct verband tussen de
vorige week beëindigde hongersta-
king van veertien Roemenen en de
toegenomen spanning afgelopen
weekin het centrum. „Het moge wel
duidelijkzijn dat dat geen echt posi-
tieve uitwerking heeft gehad op de
sfeer", formuleert Havenith omzich-
tig. Als redenen voor wrijvingen on-
der de bewoners noemt Havenith
onder meer verveling, onzekerheid
over hun lot en de lange duurvan de
asielzoekersprocedure. *
In de nacht van donderdag op vrij-
dag kwam het al tot een treffen tus-
sen een Angolees en een Pool. Deze
vechtpartij waarbij drank in het
spel was kon snel gesust worden.

Vervolgonderzoek naar wantoestanden in Limburg

Meeste LPG-stations
nog uiterst onveilig

?EERLEN - De Regionale Inspecties Mi-
uhygiëne en de Hoofdinspectie Milieu-

hygiëne gaan een vervolgonderzoek star-en naar de wantoestanden bij LPG-tank-

Van onze verslaggever

stations in Limburg. Het vorig jaar uitge-
voerde onderzoek heeft zodanige trieste
gegevens aan het licht gebracht dat maat-
regelen noodzakelijk zijn.

Het tweemaandelijks tijdschrift Po-
litie, Dier en Milieu maakt gewag
van overtredingen bij LPG-tanksta-
tions die tot nu toe nog niet open-
baar gemaakt zijn. Veel reservoirs
blijken namelijk niet beveiligd te
zijn tegen aanrijdingen. Verder zijn
er niet voldoende of niet gekeurde
blusmiddelen aanwezig. Vaak is er
geen noodplan of telefoon aanwezig
en had het bedienend personeel
geen notie van de meeste elementai-
re zaken met betrekking tot LPG-
installaties.Dierentemmer

Klant overleden

Van 1946 tot 1973 in Valkenburg

Volgens het periodiek wordt op gro-
te schaal de hand gelicht met de vei-
ligheidsvoorschriften. Bij de helft
van de uitgevoerde controles wor-
den overtredingen vastgesteld.

’Laatonstoch...’

Bewoners De Vinkenslag willen niet weg
" Burgemeester en wethouders op bezoek in De Vinkenslag. Op de voorgrond: geheel links
burgemeester Houben, tweede van rechts wethouder Peters en geheel rechts wethouder We-
vers. Foto: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

Dodemansknop
Waar de inspecties nogal van ge-
schrokken zijn, is het afwezig zijn
van de 'noodstop' bij LPG-stations
in Limburg. De bedoelde knop, om
de toevoer in kritieke situaties en
noodgevallen meteen te stoppen,
bleek bij te veel stations afwezig, zat
op de verkeerde plaats of was be-
wust uitgeschakeld. Dat laatste ge-
beurde door hem met een elastiek
vast te zetten.

Volgens Don Wiltschut, op-
bouwwerker van de stichting
woonwagenwerk Zuidelijk
Zuidlimburg, wonen ongeveer
tien bejaarden op het woonwa-
genkamp. „Voor velen zal het
hun dood worden, als ze hierweg
moeten."

Eén van de ouderen op wie deze
wijze van verzorging van toepas-
sing is, is de al eerder genoemde
Kuub Verstappen. Sinds de
dood van zijn vrouw bewoont hij
op De Vinkenslag een woonwa-
gen in zijn eentje. „Haal me hier
niet weg. Of ze moeten me naar
het subkampje in Malberg bren-
gen waar mijn zoon ook staat.
Dan kan hij voor me zorgen.
Breng me niet ergens naar toe
waar ik niemand ken."

Erkenning
Het verlangen van de bewoners
van De Vinkenslag komt over-
een met het standpunt dat het
Landelijke Platform voor Woon-
wagenbewoners en Zigeuners
vorige week in nam tijdens een
vergadering in Apeldoorn. De
landelijke organisatie kondigde
toen aan dat de tijd van decentra-
lisatievoorbij is en dat nu 'einde-
lijk eens' erkend moet worden
dat woonwagenbewoners een
andere leefwijze hebben.

Eten

MAASTRICHT - „Laat me
toch...", zucht Kuub Verstappen.
Verstappen is zeventiger en
sinds driejaar weduwnaar. Hij is
een van de vierhonderd bewo-
ners van het regionale woonwa-
genkamp De Vinkenslag in
Maastricht. Steeds meer begint
het er op te lijken dat de bewo-
ners daar hun langste tijd heb-
ben gehad. Afgelopen week nog
ontvingen deze Maastrichtena-
ren een brief van de provincie
Limburg waarin gewaarschuwd
werd voor de ernstig verontrei-
nigde grond op het kamp.

VALKENBURG - De bekende dierentemmer enaierenhandelaar Erie Klant (77) is afgelopen week-eindein Maastricht overleden. Hij woonde officieel°°k in Maastricht, maar was bijna altijd op reis. In
~e jaren tussen 1946 en 1973 was hij vooral bekend
a^s eigenaar van de naar hem genoemde dierentuin
K-lants' Zoo op de Cauberg in Valkenburg. De die-
intuin was in dietijd een van Valkenburgs belang-
rijkste attracties.

|n het bijzonder trok zijn dressuurschool veel be-langstelling. Klant en zijn medewerkers dresseer-
den er allerlei exotische dieren, vooral leeuwen, tij-gers en ijsberen. Herhaaldelijk traden door Klant
gedresseerde dieren op in grote filmproducties zo-als 'Quo Vadis' en 'Eeuwig zingen de bossen.

''rie Klant, geboren in Breda, kwam als jongen al
"let dieren in aanraking door het huwelijk van zijn
frioeder met de beroemde circusdirekteur Willy

Voordat hij naar Valkenburg kwam,
"as hij een tijdlang direkteur van het zwembad inJJosterhout en tevens inspecteur levende have inde diergaard Blijdorp te Rotterdam. Vanaf 1 okto-ber 1946 huurde hij van de gemeente Valkenburg
"et landgoed 't Hoogt op de Cauberg voor 25 jaren. " In de straten van Valkenburg kon men

tussen 1946 en, 1973 Erie Klant herhaalde-
lijk tegenkomen met een troep olifanten of
kamelen. Archieffoto: WILL NILWIK

De Limburgse gemeenten Baexem,
Brunssum, Echt, Eijsden, Kessel,
Roermond en Venray bleken niet
erg bereid te zijn medewerking te
verlenen aan het uitvoeren van con-
troles. Halverwege 1989 waren er in
deze provincie 178 stations die voor
het begin van het jaar gesaneerd
hadden moeten zijn en 64 die een
jaar later hun zaakjes voor elkaar
moesten hebben. De eerste groep
zou dat op twee stations na hebben
gehaald. Van de tweede groep is tot
nu toe pas de helft daar aan toe ge-
komen.

Noodlijdend
J^a afloop van die huurtermijn liepen onderhande-
"ngen over een voortzetting van het dierenpark ophiets uit. De gemeente was niet bereid de noodlij-
dende dierentuin financieel tegemoet te komen,
kinds 1973 lag het landgoed ongebruikt totdat een
Jaar geleden Thermae 2000 in gebruik werd geno-men.

Voor de overledene wordt woensdagmiddag om
twee uur een uitvaartdienst in deOnze Lieve Vrou-
webasiliek in Maastricht gehouden waarna de be-
grafenis plaats vindt op hei kerkhof aan de Cau-
berg in Valkenburg, vlak bij het park waar hij zijn
dierentuin had.

Van de 156 in Limburg onderzochte
stations kwamen er slechts zes pro-
bleemloos door de controle en bij 15
was er sprake van een 'papieren'
overtreding.

Niet bepaald een mededeling die
bij de bewoners in sloeg als een
bom: „Dat weten we al lang",
zeggen ze. „Het is ook goed dat
de boel hier gesaneerd wordt."
En velen vinden dat voor het ver-
huizen naar subkampjes ook nog
wat te zeggen valt. „Maar blijf af
van onze bejaarden."

„We verzorgen onze ouderen, zo-
als ouderen verzorgd móeten
worden", zegt een andere woord-
voerder namens de bewoners.
„Dat doen we hier al vijftien jaar
lang. Dat is nu eenmaal onze ma-
nier van met elkaar om gaan. 's
Middags brengen we een bordje
eten naar ze toe. 's Avonds doen
we datzelfde. Hier hoeven we
geen wijkverpleger. Voor die
verpleging zorgen we zelf wel.
Van hieruit is ook nog nooit
iemand naar een bejaardenhuis
gegaan. En dat willen we zo hou-
den."

Landelijke stijging van 8, 9 procent

Meer bejaarden
in ziekenhuizen

Van onze verslaggeefster

Vergeleken met december 1988 is
het percentage baanlozen in decem-
ber 1989 met 1,1 procent gedaald.
Landelijk bedroeg die daling 1 pro-
cent. In Maastricht en Midden-Lim-
burg is in december 1989 het aantal
werklozen gedaald, terwijl in de
Mijnstreek het aantal mensen zon-
der baan juist toenam.

. Van onze verslaggever
d_i SRLEN " Liefst 24 procent van
bei aeatures bij de gewestelijke ar-
vra s°ureaus in Limburg betreft de
de *A naar metaalbewerkers. Vanseh't vacatures zijn er 700 ge-
'ijk voor metaalbewerkers. Tege-
.Q^hjd staan er echter ook zon
'"tet "metaalbewerkers bij de GAB'sseschreven als werkzoekend.

Kwart vacatures bij
GAB betreft metaal

Werkloosheid daalde ui 1989 1,1%

Dalend

patiënten en kwam in 1989 uit op
ruim 20.000 opnamen.
In het St. Gregoriusziekenhuis van
Brunssum werd in twee jaar tijd een
stijging van 600 patiënten gesigna-
leerd: van 5800 in 1987 tot 6400 in
1989. Een toename van bijna W7t.
De gemiddelde verblijfsduur per
patiënt steeg met één dag tot 11,0
dagen.

Afgelopen jaarwerden in het Kerk-
raadse Sint Jozefziekenhuis 6.347
personen opgenomen, een stijging
van 2%. Het aantal 65-plussers dat
behandeld werd, steeg tot 359rvan
het totaal, een toename van 8,3fr

HEERLEN - Vorig jaarwerden lan-
delijk gezien 8,9 procent meer be-
jaarden in ziekenhuizen opgeno-
men dan in 1988. De stijgende toe-
name van het aantal patiënten is
daar vooral op terug te voeren. In
1988 werd 42 procent van de bedden
gebruikt door bejaarden. Vorig jaar
was dat 45 procent. Zo blijkt uit cij-
fers van het informatiecentrum
voor de gezondheidszorg SIG.

Over de gehele linie blijkt dat het
aantal ziekenhuisopnamen in 1989
voor het eerst sinds 1983 weer be-
hoorlijk is gestegen.

Het Heerlense De Weverziekenhuis
nam vorig jaar 20.437 patiënten op.
Een jaar eerder waren er dat nog
18.667. Landelijk gezien meldt SIG
een stijging van 1,4 procent.

Foto: FRANS RADE

Galsteenvergruizer één dag op proef
" De galsteenvergruizer op proef in Heerlen

Het aantal vrouwen zonder baan
daalde in december met 379. Toch
ligt,de werkloosheid onder Lim-
burgse vrouwen nog 2 procent bo-
ven het landelijk gemiddelde.

Hpi
in ri

aantal werklozen in Limburg is
sweCernber 1989 met een fractie ge-
Sas n ten opzichte van de vooraf-

-6 maand. In totaal stonden
Vn begin van dit jaar 48.178
Win n ingeschreven bij het ar-
va asbureau, oftewel 12,9 procent
Ve_de beroepsbevolking. In no-Wrl, r 1989 bedroeg het aantal
lieid " en nog 47922-De werkloos-
_re ln Limburg is al twee maanden
fl a c}es eentiende procent hogern het landelijk gemiddelde.

Het aantal mannen zonder baan
steeg in december met 635 tot
28.021. Die groei werd vooral ver-
oorzaakt doordatveel bouwvakkers
's winters worden ontslagen. Het
aantal mannen zonder baan in Lim-
burg ligt nu nog nog 0,5 procent la-
ger dan in de rest van Nederland.

Beduidend
Van onze verslaggeefster

HEERLEN - De galsteenvergruizer van MobielMedical Services uit Voorburg was gisteren eendag op proef in Heerlen. In de grote wagen, gepar-
keerd bij de kinderpoli van het De Weverzieken-
huis in Heerlen, werden twee patiënten behandeld.
Het is vooralsnog niet de bedoeling dat de galsteen-
vergruizer als reguliere behandelmethode wordtaangeboden. De wetenschappelijke ervaringen zijn
te gering; de behandelingen hebben een experi-
menteel karakter.

één keer per maand in Heerlen gebruikt wordt, is
deze behandeling niet pijnloos en veel minder pa-
tiëntvriendelijk.
„Waarschijnlijk is maar twintig procent van het
aantal patiënten gebaat bij een behandeling met de
galsteenvergruizer. In tegenstelling tot het vergrui-
zen van een niersteen, die via de urine uit het li-
chaam verdwijnt, wordt de afvoer van de galsteen
geregeld met medicamenten en een aanvullende
behandeling.

De galsteenvergruizer is een gezamenlijk project
van het St.-Catharinaziekenhuis in Eindhoven en
het Academisch Ziekenhuis in Utrecht. Op verzoek
van artsen kan de mobile vergruizer gehuurd wor-
den.

Sinds 1983 zijn ziekenhuizen gebon-
den aan een vast budget. Vanaf die
tijd vertoonde het aantal opnamen
een dalende lijn. In 1988 was daar al
een kentering in te zien. Die heeft
zich vorig jaar doorgezet in eenreële
stijging. De sinds 1983 dalende
trend in de gemiddelde verpleeg-
duur heeft zich in 1989 wel voortge-
zet, zo blijkt uit de onderzoekingen
van de SIG. Tegenover het gemid-
delde van 11,3 dagen in 1988 stond
vorig jaar een gemiddelde van 11,0
dagen.

Ondanks het stijgend aantal opna-
men is het gebruik van de zieken-
huisbedden in Nederland met 1,4
procent gedaald. Dat is het gevolg
van de relatief sterke daling van de
gemiddelde verpleegduur.

De stijging in het De Weverzieken-
huis in 1988 ten opzichte van 1987
was beduidend minder. Het aantal
verpleegdagen bedroeg in 1989
228.000. Dat is 9.000 meer dan in het
jaar daarvoor.

Het Academisch Ziekenhuis Maas-
tricht noteerde vorig jaar 18.661 op-
namen, 3% meer dan in 1988.

Het Maaslandziekenhuis Geleen-
/Sittard kende een stijging van 200

Volgens woordvoerder Hein Berentsen van het De
Weverziekenhuis is nog niet bekend of de galsteen-
vergrijzer inderdaad het gewenste resultaat ople-
vert. In tegenstellingtot de niersteenvergruizer, die
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9-\\mmmmMmmmKlein in _&--—~^—"f^ jl
meters f^ ZL /V. )\
groot n kW mmmm\-^L\^ ISERVICE Ê 82333 _____________^_______________B_______________________________
GROOTSTE ■ B_PWPPP
collectie ■ c Bnl'i' Mj''_rt4___l_____ili_l■ bmmaplein ? ■ _____mU*4ni«_ini
Richting 1 DI J?1" #1m Richting _W \_Wm ■■■tmmastraat m Emmastraat M \mSEmmm\20 m Voorbl| m voorbij ABN-bank.
ABN-Bank _j_W ma^^^^****

Dinsdag 23 januari 1990 " 11

Opvangcentrum neemt
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tMartin Bartels, oud 74 jaar, echtgenoot van
Truus Fraats. 6214 VM Maastricht, Florasingel

35. De uitvaartdienst zal worden gehouden op
woensdag 24 januari om 11.00 uur in de kerk van
het Onbevlekt Hart van Maria te Mariaberg Maas-
tricht. Er is geen condoleren.

tAntoinette Laenen, oud 83 jaar,weduwe van Jo-
seph Beckers. Maastricht, Reinaartsingel 70.

Corr.adres: Brusselseweg 103, 6217 GP Maastricht.
De eucharistieviering zal plaatsvinden op donder-
dag 25 januari om 10.30 uur in de parochiekerk van
de Vier Evangelisten aan de Dukaatruwe te Mal-
berg-Maastricht.

t Maria Spronck, oud 68 jaar. Cadier en Keer. Cor-
r.adres: Groenerein 39, 6267 BK Cadier en Keer.

De uitvaartdienst zal plaatshebben op woensdag 24
januari om 11.00 uur in de parochiekerk van de H.
Kruisverheffing te Cadier en Keer. Schriftelijk con-
doleren achter in de kerk.

Gevestigd per 1 januari 1990

T.H.B. Salemans
vrouwenarts

in associatie met

Dr. J.M.H. Übachs, Dr. J.E.G.M. Stoot,
J.A. Zandvoort, J.E.M. Degen,
Dr. M.J. Heineman,
vrouwenartsen

De Weverziekenhuis, Heerlen
St. Qregoriusziekenhuis, Brunssum

Spreekuur volgens afspraak in het St.
Qregoriusziekenhuis te Brunssum.

Wij verstrekken alie
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42i Mi Mi

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

-10.000- 287,- 234,- 216.-
-15.000- 430,- 382,- 325,-
-20.000- 674,- 460,- 433,-

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en

looptijden zijn ook
mogelijk.

1e hypotheken vanaf 7,8%
2e hypotheken

240 i 1801 1201
10.000,- 112.- 122.- 145.-
-20.000- 228,- 244,- 291,-
-30.000- ST,- 366,- 438,-
-40.000- 480,- 489,- 882,-

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2% per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

IIDIABETES IIS OVERAL
Diabetes (suikerziekte)
is een Ingrijpende
aandoening dieRoy
altijd en overal met
zich meedraagt.

__________________________________li__________________P r—~^

u

moet hij goed op zijn eten
letten. Een dlabetesdieet
niet voor één dag, maar
voor derest van zijn levenl
De wetenschap probeert
een oplossing te vinden
voor deze ongeneeslijke
ziekte. Steun dat weten-
schappelijkonderzoek,
steun hetDiabetes Fonds
Nederland.

GIROREKENING 5766|l.n.v. DFN, AMERSFOORT |
■

V Netto in Terugbetaling (rente + afl.) ""^|^^
handen 96x 72x 60x 54x 42x
5100 - - 115- 123- 151,-

-10.100 - - 221- 238,- 276,-
-15.000 246- 286,- 333,- 357- 436,-
-20.000 315,- 381,- 442- 471- 578-
-25.000 395- 475,- 546,- 589,- 720,-
-35.000 549- 659- 778,- 820,- 1010-
Effectieve jaarrente vanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overhjdensnsico meestal gedekt. Bi| ziekte, ongeval enz. vrijstelling vanaflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken Hierin looptijd tot 30 jaar.
Nu ook zakenkredleten en leasing.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair. 23295 J

■pi RfflV ffTiT?T=si1 f \i Hl' I I In Ii HHH j "^ITÖÖo7 120'" '" 351- I
136.000',- 584',- 703,- 800,- 10^ r

■ 50.000,- 781,- 976,- 11 >'-■ aw.wwv, ifljaarT9n,9 vanat 11,39% moaeliik 1

FINANCIERINGSKANTOOR jÉ M_L

Scharnerweg 108 Maastricht mt Sf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek. Tai. 045-225000

dagelijksvan 11.00 " 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

Keuzes maken lijkt eeisi probleem.

Het is zover: de nieuwe Volvo 460 is gearriveerd bij alle We noemen u slechts: centrale vergrendeling, de met fraai

trotse Volvo-dealers! Uw komst naar de showroom is dan ook stel- multi-colour velours beklede fauteuils met verstelbare lendesteun. Waarbij

lig gewettigd. Tenminste als u toe bent aan de stap naar een Sedan we aantekenen dat de bestuurdersstoel - evenals het stuurwiel - boven-

■ van business class allure. Want, zoals u wellicht dien in hoogteverstelbaar is. De metkussens beklede

reeds uit de diverse publikaties heeft vernomen, hoofdsteunen voor en achter, de praktische, in delen

ademt de nieuwe Volvo 460 luxe en distinctie. neerklapbare achterbank. Aan de buitenzijde valt op

Vanaf het chique, aërodynamische exterieur dat de bumPers in de kleur van de carrosserie zijn

tot en met het kleinste detail in het ruime inte- llP^lfOl gespoten. Let u ook op dc stijlvolle, glanzende grille,

deur. Een interieur dataan vier volwassenen de plezie- .Mjggfrafï Een g"lle waarachter zich de SoCPele- schone

rige ambiance voor bijvoorbeeld een goed gesprekbiedt. mtmMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKIÊmWÊÊÊÊ motor bevindt. Een grille ook, die eigenlijk een sym-

Wat ons betreft blijft dat trouwens steeds MIIIIBiB!S bool is geworden voor het merk Volvo. De nieuwe460

een conversatie zonder stemverheffing, gezien het geringe aantal dcci- biedt u vanzelfsprekend de duurzaamheid, de betrouwbaarheid

bels dat in het interieur doordringt. Zonder u hier nu al te veel te en veiligheid waaraan Volvo znvoorbeeldfunctie ontleent. De nieuwe

vermoeien met lange opsommingen, wijzen we u graagop het feit dat het Volvo 460 GL, GLE of Turbo Intercooler maakt 't in alles duide-

standaarduitrustingsniveau van elke Volvo 460bepaald niet alledaags is. lijk: keuzes maken lijkt een probleem. Maar is 't nu geen voorrecht?

MAAR 15 HETGEEN VOORRECHT?

J-M f""——- IL _^~^__Jft ï^m
m J^ mgfcm^' W___ fftVvSv

■ niiiiiwfi-IJI ... !__________
_____■ wMmÈßÊmMËmmmmmßmM HP^4-___bf

i*_ï ______T____l ______IB_S _____r^^

____________________________________________________________________________________________________! ____________________________________________■ ______________________________________________________________________
I I H_!____i

CARROSSERIE-GARANT»:. 8 JAAR MET BIJBEHORENDE VOORWAARDEN ALLE PRIJZEN INCL BTW, EXCL ’ -175,- AFLEVE-
MOTORVERMOGEN 0 100KM/U TOPKM/U 460 GL 460 GLE 460 TURBO NAAM VOORL
64 kW/ 87PK 115 175 34950 WTO '. MNGSKOSI IN WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. VOOR INFORMATIE, OVER OM VOLVO LEASING EN INTERESSANTE SERVICE- ADRf S

75 kW/102 PK 10,5 185 38450 43 150 - CONTRACTEN, KUNT U TERECHT BIJ DE VOLVO-DEALER OF STUUR DE BON IN EEN GEFRANKEERDE ENVELOP NAAR VOLVO POSTCODE PLAATS:

—7—7-—~ ~ — ~rrr HUIDIGE AUTO BOUWJAAR: INTERESSE IN II
88 kW/120 PK 200 - - 18 750 NEDERLAND PERSONENAUTO BV, POSTBUS 16, 4153 ZG BELSD (03458-8888). OF BEL DE VOLVO LEASELIJN: 03458-8222. I 'GELEEN, AUTO KALLEN 8.V., RIJKSWEG ZUID 320, TEL: 04490-42719 " HEERLEN, AUTOBEDRIJF ALBERT KLIJN, DE KOUMEN 7, HOENSBROEK, TEL: 045-220055 " KERKRADE, AUTOBEDRIJF JAC. KLIJN, STRIJTHAGEN'WFg
TEL: 045-458000 " MAASTRICHT, AUTOBEDRIJF BIERMANS MAASTRICHT B.V, STEEGSTRAAT 10, (HEER), TEL: 043-616555 » SITTARD, AUTOBEDRIJF VEDERS B.V, INDUSTRIESTRAAT 3, TEL: 04490-10342 " VALKEN*
BIERMANS AUTOMOBIELBEDRIJF B.V, RIJKSWEG 24, BERG EN TERBLIJT, TEL: 04406-40574. ___^.

Aannemersbedrijf van grond- en kabelwerkzaamheden alsmede'
elektrotechnisch installatiebedrijf opererend in regio Zuid-Limburg,
zoekt op korte termijn:

MEDEWERKER
BEDRIJFSBUREAU M/V
Tot de taken behoren:- verwerken van technische gegevens in

computerbestand:- afhandeling van verzekeringstechnische
aangelegenheden;

- projectvoorbereiding en administratie,- voor- en nacalculatie;- interne controlewerkzaamheden.
Opleidingsniveau: MEAO-Bedrijfsadministratie.
Ervaring in technische aangelegenheden strekt tot aanbeveling.
Salaris nader overeen te komen.
Sollicitaties kunnen geschieden onder nummer: HK 104, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Laat cc
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Studiedag VIDO
in Roermond

$2ï£N£ n HeA VIDO-overleg
SïhonV ?e Overgang) Lim-
Va*af in °p donderdag 1 februari
deWerki een studiedagvoor me-
derdeli_n ln de eerste, tweede en
Weel r gezondheidszorg in Cul-
?telline entrum de Oranjerie. Doel-betere _Van de bijeenkomst is eenliere h,,i enwerking met de regu-"utpverlening.
10 Uur^^Programma begint om
stuk Va

°mvat onder andere een
?n le?!^1 toneelgroep Papaver,
yerav"gln van Fieke Janssens,Bii*hof? ,Cluchten (Riagg), Tineke
st-.Ur VTnr_ Van het landelijke be-

Bl en oPbouwwerkster

dP°eDsv«_ IP'ddagpauze wordt in«ere hiTi d geprobeerd de regu-
°P WeiL.TVerleners te laten proevengr°ep vver^f de VIDO-gëspreks-
Vlndt cpn p Na de Pauze om 15 uur

c" forumdiscussie plaats.
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Veel last hebben van dentstane situatie. Een exacte

Last

Het lenigen van de nood wordt nu
gezocht in het zoltort mogelijk stel-
lenvan de opname-duur en het stre-
ven naar zoveel mogelijk poli-klini-
sche ingrepen en dagbehandelin-

Directeur Kok verwacht dat de si-
tuatie in de toekomst alleen maar
verergert. Hij vreest dat de wacht-
lijsten verder groeien, zeker als er
nog meer bezuinigingen volgen.
„De vergrijzing zal immers doorzet-
ten waardoor er vaker een beroep
gedaan zal worden op het zieken-
huis. Met het gegeven dat het aantal
bedden zal verminderen maakt dat
de toekomst onzeker," aldus de zie-
kenhuisdirecteur.

Directeur Kok erkent dat de huidi-
ge maatregelen slechts tijdelijke op-
lossingen zijn, die de oorzaak van
het probleem niet wegnemen. Om
voor de langere termijn van de zoge-
heten verkeerd-bed problematiek
verlost te zijn, moet zeker in de
Westelijke Mijnstreek de capaciteit
van het aantal verpleeghuisbedden
worden opgevoerd. In het provin-
ciale verpleeghuisplan was welis-
waar de nieuwbouw van de Sittard-
se verpleegkliniek St Agnetenberg
opgenomen, maar pas over enkele
jaren. „Het verpleeghuis voldoet
niet aan de huidige normen. De
nieuwbouw zou eerder moeten kun-
nen," aldus directeur Kok die te-

Het is de tweede keer in betrekke-
lijk korte tijd dat de operatiekamers
in het Maaslandziekenhuis nauwe-
lijks benut kunnen worden. De vori-
gekeer was dat te wijten aan het ge-
brek aan goed geschoold personeel.
Die problematiek is inmiddels op-
gelost. Er zijn voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers, terwijl daar-
naast nog eigen verpleegkundigen
in opleiding zijn.

o Trr
_ Van onze verslaggever

D/GELEEN - De operatiekamers van het Maasland-
taaldeirifi met vestiêingen in Sittard en Geleen staan her-

WorH Er zi^n genoeë patiënten die geopereerd moe-
-ottidat I ' maar ze kunnen daarna niet verpleegd worden
kenhui? glf" bedden voor ziJn-De wachtlijsten van beide zie-"Hidr.Pifen hebben met tweeduizend te opereren patiënten in-«aels een recordhoogte bereikt.
°P oV , Slaan 1400 a 1500 mensen
W. ]o^achtllJst- Volgens directeur
huis; ij„

Van het Maaslandzieken-
°verv_.i gen de verpleegafdelingen

1 de vergrijzing in de
Hij sSe Mijnstreek het grootst is.
Van riê V onSeveer tien procent
bezet n en oneigenlijk wordt
'ijk in e Patlënten zouden eigen-[Pleeg,: een bejaardentehuis of ver-
f°fthl^lS °Pgenomen moeten zijn,Uls verzorgd kunnen worden.
Het effpnog v^°; V,an de vergrijzing wordt«enini terkt door de bezuinigin-
&loQ(_„ e gezondheidszorg. In de af-
leen 2nnJKr! n hebben Sittard en Ge-
dit "u eedden moeten afstaan. Op
plannen nt _Uggen er noS steeds

DPP o
Van devorige staatssecreta-m het aantal beddenin het

viJftio ♦
aziekenhuis met nog eensu§ te verminderen.

planning van operaties is erg moei-
lijk, omdat het doorgaans sterk af-
hankelijk is geworden van het vrij-
komen van een bed. „Het belang-
rijkste probleem is dat afspraken
gemaakt worden voor operaties en
dat we vaak pas een dag vantevoren
kunnen bellen dat het niet doorgaat.

Vooral bij bejaarden en kinderen is
dat een probleem. Afgezien van de
emoties en de psychische gevolgen
is het zeer patiënt-onvriendelijk,"
aldus de ziekenhuis-directeur.

Erger

gen. „We proberen zoveel mogelijk
te schuiven met patiënten als afde-
lingen vol zijn, bijvoorbeeld van de
longafdeling naar interne genees-
kunde. Maar de laatste maanden
worden we ook dikwijls gedwongen
om dergelijke acute patiënten op te
nemen voor afdeling die bestemd
zijn voor operatiepatiënten. Daar-
door komt het voor dat we geplande
operatiepatiënten niet kunnen op-
nemen."

yens wijst op de noodzaak van de
vestiging van een verpleeghuis-de
pendance in Echt.

m Leerlingen van dé Middelbare Horecaschool Heerlen in actie tijdens kookwedstrijden op
de 888. ' Foto: WIDDERSHOVEN

’Verhoging BTW vormt

bedreiging toerisme”

Europarlementariër Cornelissen bij opening BBB:

ven in Europa, maar wees er te-
vens op dat nu in negen van de
twaalf EG-landen het lage tarief
geldt voor het verstrekken van
logies en in zeven van de twaalf
landen het lage tarief voor res-
taurants.

Lasten

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - De opening
van de 36ste 888 in het MECC te
Maastricht door de voorzitter
van de Intergroep Toerisme van
het Europees Parlement, Ed-
ward McMillan-Scott (Schot-
land), en het daarop volgende
symposium stond in het teken
van de start van het Europees
Jaar van het Toerisme. In zijn in-
leiding stipte Europarlementa-
riër ir. P. Cornelissen de bedrei-
gingen aan die het toerisme in de
naaste toekomst parten kunnen
spelen. Hij zette vraagtekens bij
de plannen van de Europese
Commissie om de horeca niet in
het lage maar in het normale
BTW-tarief te plaatsen.

andere woorden: de zwakster
zullen het loodje leggen.

Kookwedstrijd
Hoewel de Belgische deelnemers
aan de internationale kookwed-
strijden voor leerlingen horeca-
scholen op het vlak van smaak
het hoogst scoorden, bleven de
prijzen toch in Nederland. Beter
uitgedrukt: in Limburg. De wis-
selbeker 'Hein Dols' (eerste prijs)
werd een prooi van het team van
het Instituut voor Middelbaar
Beroepsonderwijs in Venray dat
970 punten behaalde. De tweede
prijs ging naar de horeca-oplei-
dingLTS Sittard (950 pt.), de der-

Volgens ing. Cornelissen neemt
het aandeel van Europa op de
wereldmarkt voor toerisme af.
Van circa 70% in 1970 tot circa
61% in 1988. Een der oorzaken is
de arbeidsintensiviteit in de ho-
reca en in het toerisme. „Ik noem
de horeca, omdat deze een be-
langrijke en onmisbare pijler on-
der het toerisme is. Ik durf de
stelling aan, dat zonder een goe-
de horeca het toerisme geen toe-
komst heeft. Welnu, in de EG zijn
de lonen in vergelijking met de
meeste andere landen van de we-
reld hoog. Deze situatie moet
voor de overheid reden zijn voor
een terughoudend beleid met be-
trekking tot overheidslasten op
het toerisme".

Cornelissen: „Het Bedrijfschap
Horeca heeft uitgerekend dat
verhoging van het BTW-tarief
voor de Nederlandse horeca zal
leiden tot kostenstijging van 1,3
miljard gulden per jaar. Hoe
groot is het gevaar dat zon hoge
lastenverhoging er toe zal leiden
dat vele toeristen zullen kiezen
voor landen buiten de EG, waar
men geen of een zeer laag BTW-
tarief kent? Ik noem bijvoor-
beeld Malta, Cyprus, Noorwegen
of Tunesië. De plannen om ook
BTW te gaan heffen op het toch
al dure luchtvervoer in de EG
versterken mijn zorgen op dit
punt. De toerisme-industriein de
EG dreigt een zware klap te in-
casseren".

de (949 pt.) naar St.-Hubertus in
Amsterdam. Bovendien verwierf
het team van het KMBO-deeltijd-
onderwijs Sittard, samengesteld
uit jeugdigen die al onder pa-
troons in de keuken aqtief zijn,
een extra prijs.

Het IMBO in Venray stoelt op
een nieuwe driejarige horeca-op-
leiding, speciaal gericht op vak-
man- en ondernemersschap. De
(menu)opdracht voor alle teams,
bestaande uit vier leerlingen,
luidde: Ragout van mosselen en
alikruiken, met zuurkool en ma-
ger spek gevulde uitgebeende
parelhoen en een appeltriologie.
Jury-voorzitter Hein Dols: „In
het algemeen bleek het niveau
van bereiding zeer goed". Het
winnende team, onder leiding
van H. Sorée, bestond uit: Arno
Bosch, Venray; Marga Manders,
Deurne; Monique Klabbers,
Venray en Paul Köbben, Venlo.

Cornelissen is weliswaar voor
harmonisatie van de BTW-tarie-

Op de actie van caféhouders op
het grote prijsverschil dat er be-
staat tussen bier in flessen en uit
het vat (bij de ingang van het
MECC werden pamfletten uitge-
deeld), reageerden brouwers op
de 888 lakoniek. Zij wezen op
het feit dat'de actievoerders de
kwaliteit van het bier in het ge-
heel niet in aanmerking nemen
en dat nu eenmaal ook op het
vlak van cafés het 'recht van de
sterkste' zal blijven heerren. Met

Verpleegafdelingen Maaslandziekenhuis overvol

Ziekenhuis gebruikt
operatiekamers amper

" PvdA-fractievoorzitter Thijs Wöltgens laat in de stand van de kappersvakopleiding, zijn
baard bijknippen. Foto: dries linssen

Vertraging
treinverkeer

JOVD-congres
in Heerlen

SITTARD - Het treinverkeer naarZuid-Limburg is gisteravond ern-stig vertraagd door een aanzienlijke
stroomstoring aan de hoofdtoevoer-leiding in Sittard. De vertraging be-liep maximaal ongeveer een uur.Enkele treinen vielen uit. Later op
de avond kon de storing wordenverholpen.

HEERLEN - Het district Limburg
van de JOVD (de jongerenorganisa-
tie van de VVD) houdt zondag aan-
staande in 'Auberge de Rousch' in
Heerlen een congres met als thema
'Vrouwenemancipatie. Als gast-
spreeksters treden op mevrouw
Hovers-Van Lierop (zakenvrouw
van het jaar 1988) en mevrouwKien-
huis (lid Provinciale Staten).

Het congres wordt om 10.30 uur ge-
opend door burgemeester P. van
Zeil van Heerlen. Na afloop is er een
gezellig samenzijn. Nadere informa-
tie kan ingewonnen worden bij de
heer W. Be'gthel, tel. 040-528090.

(ADVERTENTIE)

SJfNBUIIGSvSIPHONIE
TVfiIKEST

dirigent Salvador Mas Conde
solisten: Roeland Gehlen, viool

Rosa Conesa, sopraan
programma:
Juan Arriaga — Overture 'Los esclavos felices'
Antonin Dvorék - Vioolconcert
Manuel de Falla — El sombrero de tres picos

Roeland Gehlen werd in hh _^ ~^^^^_

hij laureaat van het I 'mèmïfm—T.

harte uit te nodigen voor een
solistisch optreden.
vr. 26 Januari Maastricht
20 uur Staarqebouw
(043)293828
za. 27 JanuariHeerlen dl. 30 JanuariWeert
20 uur Stadsschouwburg 20.15 uur De Munt(045)716607 (04950.-40322

Examens
Aan de RL in Maastricht slaagde
voor het doctoraal examen Neder-
lands recht Lia Meijers uit Bruns-
sum.

Wöltgens: ’Beleid
Den Uylsuccesvol’

De ramingen van de economische
groei in ons land voor 1990 en vol-
gende jaren noemde Wöltgens aan
devoorzichtige kant. „Een lichte te-
ruggang ten opzichtevan de uitbun-
dige groei van 1989 is onvermijde-
lijk en ook de prognoses op wereld-
schaal laten een geringe daling zien
van de wereldhandelsgroei. Toch is
het niet nodig dat de groei tezeer
zou terugvallen." Wöltgens zei dat
in samenhang met de werkgelegen-
heidsgroei.

UTP-cursus
pastoraat

’Na .sluiting mijnen nieuwe kansen voor Limburg’

Voorzichtig
Het kabinet Lubbers-Kok stelt zich
ten doel jaarlijks 100.000 mensen
aan een baan te helpen. Er wordt
echter getwijfeld of dat wel lukt met
een teruggang in .de economische
groei, die vorig jaarnog 4,25 procent
bedroeg maar voor dit jaar door het
Centraal Planbureau wordt ge-
raamd op 'slechts' 2,85 procent.

Na de toespraak liep Wöltgens sa-
men met de organisatoren tussen de
stands van de bedrijven door en liet
zich informeren over de opzet en or-
ganisatie van de banenmarkt. De
banenmarkt trok gisteren al een be-
hoorlijke belangstelling. Vandaag
kan men er nogvan 10 tot 17 uur te-
recht.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De PvdA-fractievoor-
zitter in de Tweede Kamer, Thijs
Wöltgens heeft gisteren het beleid
van Joop den Uyl om de Limburgse
mijnen te sluiten, succesvol ge-
noemd. „Ook al heeft het veel tijd en
veel offers gekost, het beleid van
Den Uyl is in essentie toch succes-
vol geweest. De mijnen zijn geslo-
ten, maar tevens zijn er voor Lim-
burg nieuwekansen en mogelijkhe-
den gekomen, nieuwe banen zijn
geschapen."

Wöltgens deed zijn uitspraak op een
historische plek, namelijk in de
stadsschouwburg van Heerlen, het
gebouw waar de toenmalige minis-
ter van Economische Zaken, Joop
den Uyl, in 1965 het besluit van de
regering bekend maakte de steen-
koolwinning in Limburg definitief
te staken.
Wöltgens sprak gisteren ter gele-

genheid van de opening van een in-
fo- en banenmarkt van het Geweste-
lijk Arbeidsbureau Oostelijke Mijn-
streek en het Regionaal Orgaan
Leerlingenwezen. Dertig bedrijven
en instellingen presenteren daar
zon 5000 banen, terwijl er alle mo-
gelijke vormen van her- en bijscho-
ling worden gepresenteerd.

De PvdA-voorman, afkomstig uit
Kerkrade, zei dat het in Limburg
economisch gezien goed gaat. Maar
in de Oostelijke Mijnstreek, waar de
sluiting van de mijnen het hardst is
aangekomen, blijft het werkloos-
heidscijfer onaanvaardbaar hoog.
„De Tweede Kamerfractie van de
PvdA zal daarom verlangen dat na
afloop van de Perspectievennota
Limburg, er wederom geld uitge-
trokken wordt voor het regionaal
beleid voor de Oostelijke Mijn-
streek. Dat is Den Haag aan de
Oostelijke Mijnstreek verplicht,"
meent Wöltgens.

roep op de bijstand in dat geval on-
vermijdelijk is.

Ondanks overname doorRuhrkohle AG sen van de RAG moet nog formeel
met de transactie instemmen.

Mijn Huckelhoven
blijft gewoon open

Al per 1 januariwas ook de Eschwei-
ler mijn in Herzorgenrath overgeno-
men door RAG. De laatste schacht
in het Akense gaat in 1991 vermoe-
delijk dicht. De Sophia-Jacoba zal
niet voor einde 1993 sluiten.

1 i.^eoloeio Universiteit voor
Se g»nt o,! R

en Pa storaat in Heerlen
etïïisc..« maart met een postaca-
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De V.E.G., die de belangen van
grensarbeiders in heel Europa be-
hartigt, is fel tegen de regeling die
inhoudt dat pendelaars met een
A.0.W.-uitkering ongeveer ’ 380
ziektenkostenverzekering per
maand betalen. Dat is ongeveer 22
procent van het inkomen. Mensen
die in Nederland werkten betalen
maar 1,9 % van hun inkomen aan
ziekenfonds premie. Volgens de
V.E.G. betekent de beslissing van
de ziekenfondsraad dat een geze-
kerde oude dag voor veel pende-
laars in rook opgaat.

HUCKELHOVEN - Ruhrkohle AG
uit Düsseldorf neemt de kolenmijn
Sophia-Jacoba in Hückelhoven
over van de Robeco-groep. En isvan
plan de mijn, waar 4100 mensen
werken, voorlopig open te houden.

Vertegenwoordigers van het perso-
neel hebben volgens de directie po-
sitief gereageerd op de overname-
plannen, die inmiddels zijn gefiat-
teerd door de verantwoordelijke mi-
nisteries. De raad van commissaris-

In een eerder stadium is al gecon-
stateerd dat de sluitingvan de mijn
in Hückelhoven nooit gelijk mag
plaatsvinden met het stilleggen van
de mijn in Eschweiler omdat die
klap voor. onoverkomelijke proble-
men op de arbeidsmarkt zou zor-
gen.

De Limburgse Kamerleden Paulis
en Van der Linden zijn door de
V.E.G. ingelicht over deze zaak.
Voorgedrukte protestbrieven zijn
verkrijgbaar bij de V.E.G., Postbus
32077 6370 JBLandgraaf.

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Vereniging van
Europese Grenslandbewoners
(V.E.G.) roept nu op tot protest te-
gen de verplichte ziektekostenver-
zekering van Limburgers die in
Duitsland werkten. Door brieven
naar de Tweede Kamer te sturen,
wil de V.E.G. protesteren tegen het
onrecht dat de ex-pendelaars aange-
daan wordt. Door een Europese re-
geling worden mensen die in Duits-
land premie hebben betaald, ge-
dwongen zich in Nederland 'ver-

plicht' te verzekeren. Bovendien
worden ze uitgesloten van de Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektenkos-
ten.

De gevolgen kunnen voor de ex-
pendelaar enorm zijn. Uitsluiting
van deA.W.B.Z. betekent dat ze op-
name in een een verpleegtehuis of
in een gehandicapten-dagverblijf
zelf moeten betalen. Rekeningen
van dergelijke instellingen lopen al
snel in duizenden guldens. De door-
snee pendelaar kan dit soort bedra-
gen niet betalen waardoor een be-

Protest ex-pendelaars
tegen te dure premie

ziektekostenverzekering

Dinsdag 23 januari 1990 "13
Limburgs dagblad J provincie



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

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

Escortservice
045-422685

v.a. 12.00 uur
Een ervaren man verwent

een mooie blonde
Meid

die nieuwsgierig is
naar alles wat hij kan.

06-320.321.30 (50 Ct.p.m.)
Homo. Als de spieren van

de man
zijn gemasseerd is hij in
vorm voor zijn vriend.

06-320.326.91 (50 ct.p.m.)
Als Elna 28 wordt, wordt ze

de strenge
mevrouw

voor gehoorzame mannen.
06-320.330.51 (50 ct.p.m.)

Wij weten wel raad met jou
cabaretstok
dus voor een fijne?

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

De luistervink
Verboden opnamen. Luistec
ze af, de hete directe bellers

met onze meisjes.
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)

snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op

06-320.326.73 (50 ct.p.m.)
Sexcont. voor dames, heren
en paren. Deelname gratis.

Discr. codesyst.
Info op 010-4282395.

Verlegen en blozend kwam
Iris voor Lifesex. Het
ontkleden

ging traag, maar met wat
hulp 06-320.321.32(50cpm)

bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

045-326191
Escortservice. All-in.

Baklap? Klapbak? Lapkab?
sex! dat vindt je op de
sexfleurbox
sex porno

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

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag.
04492-5605.

Als de man het zwemstertje
zonder slipje

behandelt is ze verbaasd,
maar ze weigert niet.... 06-320.326.93 (50 ct.p.m.)

i De mooie trotse mevrouw
ondergaat het in de stal met

,2 brutale
Jongens

06-320.326.90 (50 ct.p.m.)
Privéhuis
Donna

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

1 "Nieuw Geopend*
Club Nirwana

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

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

Kerkrade, Nieuwstraat. 147
(Huis)dieren

Honde-, kippen- en KONIJ-

' NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-

" Vink. Tel. 045-460252.
Te k. BOUVIER, reu, 2Vi jr.
oud, goedwaaks, m. stamb.,
lief v. kind. vr.pr. ’375,-.
Tel. 045-231480.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., 10 wk oud. Tel.
04450-4312.

Te koop PITBULL 5 maan-
den oud, t.e.a.b. Inl. 043-
-619029.

Langhaar DWERGTEKKEL
pup met stamboom. Tel.
04409-3192......... ■■!■ II ■ I ~,,.,.,■ , '" -

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892

Problemen aan uw dak
Arndts

dakservice
Hoensbroek 045-219615

Dag en nachtservice
06-52980875

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-
ten en biezen stoelen met
gar. Bel. 045-418820.

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.

ZonnebankenZonnehemels

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.

Wonen Totaal
Pracht modern eiken IN-
BOEDEL o.a. eethoek plus
6 stl., vitrinekast, dressoir-
kast, hangvitrine (Moet weg)
Vr.pr. ’ 2750,-. 045-323830
Te k. GASFORNUIS ’ 95,-;
ijskast ’ 100,-; diepvries
’190,-; gasplaat ’75,-;
elektrofornuis ’ 175,-. Tel.
045-725595
Te koop i.z.g.st. tabak eiken
KAST 3.60 m; eethoek; sa-
lontafel. Pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-416973, na 19.30 uur.
Te k. eiken WANDMEUBEL
2.40x1.80, met bar en tv-
kast. Tel. 045-312389.
VLOERBEDEKKING, gor-
dijnen, karpetten, topkwali-
teit, vele aanbiedingen,
enorme voorraad, gratis ge-
legd. Won.mr. Grooten,
Kloosterstr. 22 Simpelveld.
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294
Nuth. Tel. 045-242602.
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.)
Eiken KAST te koop heel
mooi 2,90 m I. 2 m hoog
’950,- 04406-12875.

Huw./Kennism.
Elke woensdag gezellig
dansen met live entertainer
in ELDORADO Spaubeek.
Tel. 04493-4193.
ALLEENSTAANDEN, harte-
lijk welkom vanavond in
Dancing Gorissen, Kerstraat
49, Brunssum. Orkest Hen-
ny Lubbers. Tel. 045-
-252304.

Mode Totaal
Te koop COMMUNIEPAKJE
geh. compl. mt. 128-134.
Tel. 045-724792.

Baby en Kleuter
fê k~ gebruikte OULY-
kleding, als nieuw div.
maten. Tel. 045-463211.

TV/Vldeo
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.
Wij vragen kleuren TV's v.a.
'81. VIDEO'S CD's en Ste-
reotorens. 04406-12875.

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 k. Blue Air WASAUTO-
MAAT, i.z.g.st., ’275,-. 3'
mnd. gar. en gasfornuis Et-
na, ’ 100,-. 045-722292
b.g.g. inspreken A.u.b.
Te k. elec. inbouw KOOK-
PLAAT en elec. inbouw
oven merk Zanussi samen
’500,-. Tel. 04450-1748.
Kachels Verwarming

Kachels. Opruiming 10-60%
KORTING, nieuw en
gebruikt. De Kachelsmid,
Walem 21 Klimmen. Tel.
04459-1638.
Te k. hardh. STAMMETJES
v. open haard ’ 50,- p.m3.Daemens Houtwarenfabr.
Übachsberg. 045-751253.
OPENHAARDHOUT, eiken,
droog, op maat gezaagd en
thuisbez. ’ 85,- p.m3. Hout-
zagerij Windels. Tel. 045-
-270585.
OPENHAARDHOUT ’30,-
-en ’ 75,- per m3. Gratis be-
zorgd. Tel. 04459-1675.

Verzamelingen
Te koop Bburago FERRARI
F 40, schaal 1:18, eenmalig!
Vr.pr. ’250,-. Tel. 04490-
-49424, na 18.00 uur.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.

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

Je windt er geen
doekjes om.

Ik trouwens ook
niet.

Erotifoon
06-320.320.12

50 et p/m

Sex Spel
luister en kies
wat zes hete
meiden met je
kunnen doen

0.50 p.m. 06-

-320.323.66

Geen sexzeperdü maar
zenuwverlammendesex! de
sexverdoofbox

06-320.325.16 royal in alles!
knetterende SEX! 50 et p/m

Sexspel voor 5 paren.
5 maal hoogtepunt

lifesex
Deep Throat 06-320.326.71

(50 ct.p.m.)

Life-studio
1990. Lifesex met

nieuwe paren.
Sex uit 1990. Nieuw.

06-320.330.52 (50 ct.p.m.)
In de bioscoop ziet ze de

SM-foto's
Dan wil ze het ook voelen.

Diane in ketens.
06-320.326.92 (50 ct.p.m.)

De nieuwsgierige dame
belandt plots in SM.

Ze beleeft boeiend en
gehoorzaam

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

Kontakten/Klubs

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 cm

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

-320.320.14
Rijpe

Vrouwen
320*323"45

Ervaren tante 50 c/m 06-
LIVE-LIVE-LIVE 50 et p/m

320.325.06
06.320.325.06

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12- 50 c/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
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Muziek
MUZIEKLIEFHEBBERS op-
gelet! v.a. ’ 30,- Per maanr*
direct eigenaar van o.a.
Keyboards, drumstellen, or-
gels, gitaren, piano's, ac-
cordions, orkest-apparatuur
enz. Vraag naar onze speci-
ale klantenkaart, altijd aan-
biedingen en occasions. Al-
les van Flight-Case, ner-
gens goedkoper. Muziek-
huis Lyana, Mauritsweg 48,
Stem. Tel. 04490-33227.
Ma. t/m za. open, donderdag
koopavond.

Te koop gevr.
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 k. gevr. DEFECTE kleu-
ren TV's vanaf '81 (typenr.
vermelden) en def. VHS vi-
deo's. Tel. 045-723712.
Voor al uw oude METALEN.
Frans v.d. Loop Recycling/
Methaalhandel, Kissel 12-
-14, Heerlen 045-726392

ONDERCURATELE-
STELLING

Rek.nr.: 608/1989
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 18 janua-
ri 1990 is onder curatele ge-steld: Joseph Hubertus Jo-
hannes Wenmeekers, ge-
boren te Urmond op 27 de-
cember 1953, verblijvende
in Huize St. Joseph teHeel, met benoeming vanJohannes Hubertus Wen-
meekers, wonende te 6125AT Obbicht, Maasstraat 32
tot curator en Albert Jo-
han Smeets, wonende te
6127 AL Grevenbicht. Ds.Dr. Deelmanstraat 14 tot
toeziend curator.
Procureur aanvrager: mr.
M.C.W. van der Zanden.
Rek.nr.: 625/1989
Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond van 18 janua-
ri 1990 is onder curatele ge-
steld: Ernst Christian Re-
né Meier, geboren te Rüs-
selsheim (BRD) op 18 april1968, verblijvende in Hui-
ze St.-Joseph te Heel, met
benoeming van Ernst-
Günther Meier, wonende
te 6002 KB Weert, Neder-
hoven 14 tot curator en
Janke Meier-Schotanus,
wonende te 6002 KBWeert, Nederhoven 14 tot
toeziend curatrice.
Procureur aanvrager: mr.F.M.A. Dormans

Wij betalen de hoogste pfl
voor al uw oud ijzer enJT
talen. Gebr. SWINKELSJLde Cramer 100, HeedT
Tel. 045-751994 j
Piccolo's in het LimW
Dagblad zijn groot in
SULTAAT! Bel: 045-719;

Diversen ■
Exclusieve KAMERS te W
per uur met video en dot*
045-229680.
Totale ONTSPANNING
MASSAGE door jongerr»f
seuses. Tel. 045-3534g_.
Te koop rvs CUTTER 8
en horeca afwasmact*
als nw. Tel. 04490-427JJJ,
Te k. 2 originele CAF?
DEOKASTEN (Pacman
Orion) Ceintuurstr.
Landgraaf (SchaesbergL*
Gebit gebroken? HO.JHOUT Akerstr. Nrd. *l
Hoensbroek, 045-22821
Klaar terwijl u wacht. Jl
Braderieën/Markttjl

SNUFFELMARKT met I
lentenjacht elke z00^3,?.!
januari. Cocarde Val*"
burg Inl. 045-213386

EXECUTORIALE
VERKOOP

Op woensdag 24 J8"1^1990 om 10.00 uur zal Jhet adres Deken Deuiz |a*|
176 te Kerkrade execij[
riaal worden verkocht e'
ge meubilaire goederen z
als:
- tweedelige boekenkast (- tv zwartwit (Philips)- radio
- salontafel
- armstoel- driezits bank- keukenstoel
- hanglamp
- bijzettafel
-klok
- schemerlamp- schilderij- ijskast- 4-pits gasfornuis- tweedeurs kast- tafel
De verkoop geschiedt j*
verzoeke van: De Besloi»
Vennootschap Direktöa"
BV, eerder genaamd M 3"

Financieringen BV. 9^ ,
etigd en kantoorhoudende

Amsterdam.
J.L. Dohmen
Gerechtsdeurwaarder
Kap. Berixstraat no. '6411 ER Heerlen

Bij vonnis van de rechtbank te Maastricht d.d. 18'
1-1990 zijn de volgende faillissementen:

A. UITGESPROKEN:
1. E.M. van der Stappen e/v Gelissen, Wesselinus-

straat 11A, 6191 SM Beek L., h.o.d.n. Boutique &<
Raadhuisstraat 17, 6161 GB Geleen. Rechter-com-
missaris: Mr. R.J. van Boven. Curator: Mr. A.M.T.N-
Kaethoven. Mauritslaan 41, 6161 HR Geleen, tel-
-04490-55993 (flnr. 13746). (flnr. 13746)

2. M.E. Hozee w/v Frijns, Margrietstraat 17, 6245 CL
Eijsden. Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven-
Curator: Mr. M.J. van Kan, St. Jacobstraat 15, 621 1
LA Maastricht, tel. 043-210416 (flnr. 13747).

B. OPGEHEVEN:
3. F.G.M, vart Neer, v/h Molenberglaan 124, Heerlen

thans Staringstraat 55, Heerlen (flnr. 13445).
4. M.G. Kistemaker, Tongersesteenweg 82, Herde-

ren-Riemst (België) h.o.d.n. Vleesgarant, J. van
Vondelstraat 23, Heerlen (flnr. 13531).

5. J.G.L. Thissen, Stationsstraat 12, Susteren-
h.o.d.n. Jan Thissen (flnr. 13651).

6. J.J.A. Queis, v/h Broekstraat 36, Sittard, thans Ja-
nekers Vaart 12, Sittard, h.o.d.n. TimmerbedrijfJ-
Queis (flnr. 13718).

Bij arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch d.d-
-12-1-1990 is in staat van faillissement verklaard:
EURODRAAD 8.V., gevestigd te Valkenburg ad Geul
doch kantoorhoudende te 6211 CJ Maastricht, Markt
28. Rechter-commissaris: Mr. R.J. van Boven. Curator
mr. H.J.M. Stassen, Cauberg 18, 6301 BT Valkenburg
a/d Geul, tel. 04406-13309 (flnr? 13748).

■NICE-MONACO 7dg 25febr. ’ 699.1 '■ VIERWOUDSTEDENMEER 5 dg. 24febr. ’ 499.1 I
■ OOST-EN WEST BERLIJN 3dg 25 febr ’299,1
fOOST- EN WEST BERLIJN 4dg 24febr ’419.1f LONDEN met rondritten 3 dg. 25 febr ’ 339.1f LONDEN met rondritten 4 dg. 24 febr. f 449.-1f ELZAS FRANKRIJK 4dg 25 febr ’ 395,f1SAUERLAND ARNSBERG sdg 24febr ’ 575,-1

fOBER-HARZ HAHNENKLEE sdg 25 febr ’499.1fLUGANO-ZWITSERLAND 7dg 25febr. ’749.-f
fPARIJS met rondritten 3 dg. 24febr. ’279, ■fPARIJS metrondritten 3dg 25 febr ’279.-1■ PARIJS met rondritten 4 dg. 24febr. ’ 399,-1

metrondritten , 4dg 25 febr ’399.-JJ^^■PARIJS met rondrinen sdg 24 febr ’499.-^3___SSB

tempo-team
uitzendbureau^
INDUSTRIE -Produktie-medewerkers m/v
die gemotiveerd zijn en ingezet willen worden op
diverse afdelingen van een automobielfabriek.
Er wordt gewerkt in 2-ploegendienst.Vervoer is
geregeld. U kunt langeretijd aan de slag,wanne«r
snel reageert.
Voor informatie:
04490 - 1 42 22, Mariëlle Schutgens
Sittard, Rosmolenstraat 4

Te k. eiken KAST 3 m.
breed, 2 m. hoog, vr.pr.
’1.200,-. Tel. 045-714711
bgg 045-752518.
Te k. eiken leder BANK-
STEL na 15.00 uur. Tel.
045-250776.



" Prins Herman II van CV
De Beeren.Vandaar dat Nel van Dijk de Euro-

pese Commissie daar nog eens.ex-
pliciet naar heeft gevraagd. Zij ver-
wacht volgende maand antwoord te
krijgen. De Koelköp

In het Trefcentrum te Hoens-
broek werd Jos Ruiters (29) za-
terdag uitgeroepen tot Prins Jos
111 van de CV De Koelköp. Jos is
vrijgezel en werkzaam bij een
tijdschriften distributie-bedrijf.
De prinsereceptie vindt op zon-
dag 11 februari om 18.00 uur
plaats in Ons Trefcentrum.

" Prins Wim 111 van CV De
Wespelle Rimburg.

" Prins Jos 111 van CV De
Koelköp.

De Beeren
Onder de naam Prins Herman II
is Herman Wante uitgeroepen
tot jubileumprinsvan de 33-jari-
ge CV De Beeren in Beersdal.

Van onze verslaggever

Open dag antroposofen
bibliotheek Schaesberg

In de Schaesbergse bibliotheekstaan niet alleen boeken die doorSteiner zelf geschreven zijn, maarook tal van werken die de antropo-
sofie beschouwen. Daarnaast is erveel informatie voorhanden over deactiviteiten van de antroposofen inde regio.

artikelen en boeken over de meestuiteenlopende onderwerpen, van
architektuur tot de landbouw, van■onderwijs tot voedingsleer.

LANDGRAAF - De antropo-
sofische bibliotheek in
Schaesberg houdt komende
zaterdag, 27 januari, een open
dag. Deze bieb is een particu-
lier initiatief. De aanwezige
banden hebben allen betrek-
king op de antroposofie, een fi-
losofie ontwikkelt door Ru-
dolph Steiner. Het gedachten-
go.ed van deze filosoof wordt
onder andere gepraktiseerd op
de zogheten vrije scholen.

Rudolph Steiner schreef honderden

De bibliotheek is op dinsdag en
donderdagavond geopend van 19.00
tot 20.00 uur. Lidmaatschap kost
vijftien gulden per uur. De bieb ligtaan de Binsfeldstraat 14 in Schaes-berg.

HEERLEN - De Europese
Commissie is inderdaad niet
van plan mee te betalen aan
aanleg van de Streekweg 21
tussen Doenrade en Heerlen
als er niet eerst een Milieu Ef-
fect Rapportage wordt opge-
steld. Dat blijkt uit het ant-
woord van de Europese Com-
missie op vragen van Europar-
lementariër Nel van Dijk (De
Groenen). Het LD meldde al

per persoon Het diamanten paar, dat 2 doch-
ters en 3 kleinkinderen heeft,
gaat al 13 jaar lang iedere dins-
dagmiddag kaarten in de bejaar-
densoos.

Ouderensoos: Een organisatie voor
ouderenwerk vraagt oudere vrijwil-
ligers (vanaf 55 jaar) om in de ont-
moetingsruimte op zondagmiddag
tussen 13.30 en 17 uur gastheer te
zijn. Taken zijn daarbij: het openen
en sluiten van de ruimte, beheervan
het pand, het maken van een praatje
met de bezoekers, afwassen en op-
ruimen.
Amnesty International: De plaatse-
lijke afdeling Heerlen zoekt vrijwil-
ligers die zich samen met de groep
in willen zetten voor het werk van
deze mensenrechten-organisatie.
Vooral voor scholenwerk, voorlich-
ting, aanreiken van lesprogramma's
worden actieve leden gezocht.
Voor meer informatie: Vrijwilli-
gerscentrale Heerlen, Burg. van
Grinsvenplein 2, S 045-713971. Ge-
opend op werkdagen van 9-12 en
van 14-17 uur.

De Vrijwilligerscentrale Kerkrade
zoekt vrijwilligers voor " het opha-
len en opknappen van tweedehands
meubelen. " het begeleiden van li-
chamelijk- en/of zintuiglijk gehan-
dicaptentijdens hun vakantie. " ad-
ministratieve werkzaamheden en
-tekstverwerkerswerk. " het rond-
brengen en verzorgen van warme
maaltijden. " de verzorging van de
flora en fauna rond vijvers. Voor
meer informatie: Julianstraat 27, S
045-455436.

Diamanten paar
" Het echtpaar Toon en Emmy
Koning-Doek uit Brunssum viert
op vrijdag 26 januari het 60-jarig
huwelijksfeest. Van 18.00 tot
19.30 uur wordt de receptie ge-
houden in Bejaardencentrum De
Kruisberg.

Eremedaille

" Diensthond Rudy van de ge-
meentepolitie Landgraaf nam
onlangs samen met zijn begelei-
der, hoofdagent J. Pouwels. deel
aan een keuring voor het certifi-
caat 'Diensthond'. Het tweetal
behaalde 298 van de 300 punten.
Een dikke aantekening met lof
viel het 'duo' ten deel.

Politiehond

De Brikkebekkesch
Harrie van der Beek zwaait dit
seizoen als prins Harrie II de
scepter over De Brikkebekkesch
in Brunssum. De nieuwe prins is
lid van de carnavalsvereniging.
Bovendien is hij een fervent
schilder. Zaterdag houdt prins
Harrie II van 19.00 tot 21.00 uur
receptie in café Keulen in Bruns-
sum

Containerfirma mag
geen afval opslaan

De heerKoning (84)kwam op 20-
-jarigejeeftijd vanuit zijn geboor-
teplaats Scheveningen naar Lim-
burg. Hij was 35 jaar werkzaam
bij de staatsmijn Hendrik. Zijn
grootste hobby is de hengel-
sport. Binnenkort is de heer Ko-
ning 60 jaar lid van de HSV
Brunssum.

Van onze correspondent voorschriften in de vergun-
ning. Dat verzoek werd afge-
wezen. " Servaas van Dam (Übachs-

berg) ontving onlangs de ereme-
daille in goud, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. De heer
van Dam ontving de hoge onder-
scheiding tijdens zijn afscheid
(VUT) als chef van de regionale
werkplaats Heerlen van de poli-
tieverbindingsdienst.

Mevrouw Koning-Doek (78) is
geboren in Assen. Toen ze 5 jaar
was, kwam ze met haar ouders
naar Brunssum. Al haar vrije tijd
werd steeds gestoken in hand-
werken.

DEN HAAG/KERKRADE- De
voorzitter van de geschillenaf-
deling van de Raad van State,
dr G. Veringa, heeft de hinder-
wetvergunning van het Con-
tainerverhuurbedrijf Gebr.
Gelissen BV in Kerkrade vol-
ledig in stand gelaten. Het be-
drijf aan de Mercuriusstraat
vroeg deze week in kort ge-
ding schorsing van enkele

Bisschops kopman
’Burgerbelangen’

LANDGRAAF - Lei Bisschops is
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen aangewezen als lijst-
trekker voor de partij Burger Belan-
gen Landgraaf (BBL).

De uitspraak van Veringa be-
tekent voor het containerver-
huurbedrijf dat geen bouwaf-
val mag worden op- of overge-
slagen op het bedrijfsterrein.
Gebr. Gelissen heeft tegen dit
voorschrift bezwaar omdat het
aangevoerde afval soms enige
tijd moet worden opgeslagen
voordat het kan worden afge-
voerd in verwerkbare hoeveel-
heden naar verwerkingsbe-
drijven.
De gemeente stelt dat nooit
vergunning is aangevraagd
voor dergelijke activiteiten.
Slechts het opslaan van zand
en grond was in de aanvraag
vermeld, aldus een gemeente-
woordvoerder.

Op de tweede plaats staat Harrie Er-
kens, zoon van oud-wethouder Jup.
Op de derde plek staat Helmuth La-
mers. Opvallend is 'nummer 4':
Hans Erfkemper, directeur van ba-
sisschool De Harlekijn in Schaes-
berg.

Landgraaf
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A»Sehiri erie Fah' Brusselsestraat? s- T/me

QriJen en objecten van Nuray
v 'efiea..." open vr t/m zo 13-17 uur.
k " Har, 'sart. Gr°te Gracht 43. Werk
ü r«- T/m _tnSelman en Teun Roosen-
>" Gal..-' 2- Open di t/m za 13.30-17.30
I^Pleir. -Mei-a Dependance, OL Vrou-
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ï^anclo, erk van Huub de Koning,
sti open ilJnen en René Reynders. T/m4.huWir.h o

t/m za '3.30-18 uur. Galerie
v Stool! & van Noorden, Rechtstraat
r *a 14 ,opositie- T/m 18/2, open do
a, Ont " uur- Generaalshuis, Vrijt-
k teUrs !imoetlngen met Limburgse> van i 4/2- Schilderijen en plastie-
t>"Wl/?\, opie en Teun Roosenburg.S«e A

m4/3-
S*at _ a ",' van den Besselaar, Tafel-
ü, " °Den J, rk van Guy Cleuren. T/m
vT-Perr. ° 1317 uur' vr t/m zo 11-17
-^Mam"?offaler'J' Vrijthof29. Werken
u, t/m 9 ~{?ermans en JaapGraaf. Van
r r' za n ,_' open wo t/m vr van 13-18
v 'erie M. uur'l»*1 Henu S'fs' Hoogbrugstraat. Werken>? üUr h T/m 11/2,wo van 14-
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MEERSSEN
-Üf 2. Werk van leden I1tijd),'' Xu nst zonder Grenzen. T/m I
fc . juens schnnl,,r___.

MARGRATEN
C_*fk va^M amiek> Groot Weisden 48.

''Iskat Rieter en Siegfried
<_^^ *"" uPen di t/m zo 13-17 uur.

Verder staan op de lijst: 5. Anny
Schepers-Schurer, 6. Henk Beckers,
7. Jo Plum, 8. Karel Vos, 9. Elly Was-
sen, 10. Hub Kosters.

Klein journaal

De vergunning legt Gebr. Ge-
lissen verder de verplichting
op een betonnen afscheiding
en groen rond het perceel te
plaatsen en een verbod op het
gebruik van de verfspuit. Ook
tegen deze voorschriften
maakte het bedrijf vergeefs
bezwaar.

baan vrij

Dinsdag 23 januari 1990 "15

LANDGRAAF- Meer dan vijftig
amateur-kunstenaars zullen zon-
dag present zijn als in het raad-
huis te Landgraaf voor de twee-
de maal een 'salon' wordt gehou-
den. De salon zal geopend zijn
tussen 11.00 en 17.00 uur.

Silvio I (Honings) werd in het
cultureel centrum De Jreets in
Kaalheide uitgeroepen tot de ju-
bileumprins van Kerkrade-West
en tevens tot stadsjeugdprins
van Kerkrade. Vastelaovends
Verain Kirchroa-West viert dit
jaar haar 33-jarig jubileum. Silvio
is 16 jaar en leerling aan de LTS
in Kerkrade.

Kirchroa-West
A. Kockelkoren gedichten voor-
dragen van G. Augustus. Verder
zullen gitaristen van de muziek-
school en de pianisten Philip van
de Zande, en mevrouw Klomp-
De Krijger optredens verzorgen.

Tweede salon
in raadhuis

van Landgraaf

portrettekenen, schilderen, an-
sichtkaarten, batik- en zijde
schilderen, bloemschikken «n
worteltechniek, zal schrijver Jon
Erkens voorlezen uit eigen werk.

De Vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers in verband met
een aantal activiteiten.
Disejockey: Een kinderrevalidatie-
centrum vraagt voor haar clubhuis
voor lichamelijk gehandicapten een
disejockey. Taken zijn: het organi-
seren van een maandelijkse disco
op donderdagavond van 19-23 uur.
Daarbij horen het opzetten van de
installatie, mee voorbereiden, uit-
zoeken van de muziek, aan elkaar
praten van de platen en medezorg
dragen voor een gezellige avond.

Mevrouw M. Ozek zal eigen ge-
dichten voordragen, daarna
wordt haar een vraaggesprek af-
genomen. De dag wordt afgeslo-
ten door de wethouder van cul-
tuur Thei Gybels. De manifesta-
tie wordt gehouden op alle drie
verdiepingen van het raadhuis.
De eerste salon, alweer een jaar
geleden, werd door 1500 mensen
bezocht.

Even na de opening door burge-
meester Hans Coenders zal een
strijkensemble van de muziek-
school onder leiding van me-
vrouw I. Holleman optreden. Na
interviews met een kantkloster
en een fotograaf, zal mevrouw

Naast allerlei demonstraties van
onder andere boetseren, origami,

Europarlementariër Nel van Dijk:
Klussenwerk: Een buurtcentrum in
Heerlen zoekt een vrijwilliger in
verband met een klussencursus
voor vrouwen. Taken zijn: het bege-
leiden van een zestal bijeenkomsten
waarin vrouwen geleerd wordt klus-
jes in en om het huis zelfop te knap-
pen.

Engelse les: Een psychiatrisch ge-
zondheidscentrum vraagt voor een
uur per week een vrijwilliger, die
bereid is om een jonge vrouw de
eerste beginselen van de Engelse
taal bij te brengen, zodat ze nader-
hand een cursus kan gaan volgen.

Geen Efro-geld
voor aanleg wegMedewerkers werkgroep: Een or-

ganisatie voor bescherming van het
ongeboren kind zoekt vrijwilligers
die mee willen doen. Tijdsduur on-
geveer acht uur per maand, in geza-
menlijk overleg vast te stellen. Ta-
ken: bemannen van stands bij bra-
derieën, geven van informatie, ver-
kopen van artikelen en informeren
van huisartsen.

mag men twee keer gratis deelne-
men. Voor informatie: __? 045-
-317091.oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Kerkrade

On **e9ioredactie
°stelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

w U4S-739284
6_U45-710317
ftHollman,

Ha U45-7.4876
* 04_7?onen ' chefC 443316

chard Willems,£ 04406-15890
Kerkrade,;o°45-455506

Sappens,\^455-2161

Eygelshoven20.00 uur in 't Kloeëster een infor-
matie-avond over de Brandwonden-
stichting. ledereen is welkom.

" Sinds kort is het kantoor van de
woningvereniging dagelijks van
10.00 tot 12.00 uur geopend.

" Het regionale Groene Kruis
ENSU houdt vandaag tussen 19.00
en 21.00 uur een kraammarkt in het
hoofdwijkgebouw aa de Benelux-
straat 13 te Schaesberg. Er wordt in-
formatie verstrekt over alle facetten
van zwangerschap, geboorte en
kraamzorg.

straat 20, een oecumenische bijeen-
komst gehouden.

" Het secretariaat van de EHBO-
vereniging Bleijerheide is thans ge-
vestigd aan de Abtenlaan 17, 6461
JG Kerkrade. , " SCEW start op 30 januarimet een

vaste activiteit voor 12-plussers, die
op dinsdagen van 19.00 tot 21.00 uur
gehouden wordt in SJEK. Dcc en-
tree is ’ 1,50. Op maandag 29 janua-
ri om 20.00 uur is er een informatie-
avond voor alle buurtbewoners.
Men kan dan kennis maken met de
activiteiten van het buurtcentrum.

SIMPELVELD - Het college van B
en W van Simpelveld zet nogal wat
vraagtekens bij verregaande samen-
werking binnen het Streekgewest
Oostelijk-Zuidlimburg. Dat blijkt
uit een discussiestuk van het colle-
ge, dat aan de gemeenteraad is toe-gestuurd.

College Simpelveld:
Opmerkingen over

samenwerking
streekgewest

" Het Kinderwerk Kerkrade-West
van SCEW houdt 's woensdags van
14.00 tot 15.45 uur kinderclubs in
Spekholzerheide, Terwinselen, Hei-
lust en Kaalheide. Alle kinderclubs
hebben nog behoefte aan vrijwilli-
gers. Belangstellenden kunnen zich
aanmelden bij Mia Nijsten of Elis
Wings, S 417500.

Heerlen

" In hetkader van de weekvoor ge-
bed van de Raad van Kerken wordt
vanavond om 19.00 uur een oecume-
nische bijeenkomst gehouden in de
kerk van De Vrank, Beersdalweg
64. Onderbanken

" Het dagelijks bestuur van Wt
jeugd-en jongerenwerk De Schins-
koel wordt gevormd door Thei Dae-
men, voorzitter; Hub Cox, secretaris
en Lilian Koetje, penningmeester. Heksenberg

" De Kavo houdt woensdag om
" In zaal Veltrop in Schinveld kun-
nen ouderen iedere donderdag van
13.30 tot 15.00uur deelnemenaan de
volksdansgroep. Ter kennismaking

" Bij voldoende belangstelling
start op 6 rtiaart in buurtcentrum 't
Gringeltje een cursus tekenen en
schilderen voor beginners. De kos-
ten voor tien bijeenkomsten van 2
uur bedragen, exclusief materiaal,

’ 40,-. Voor informatie: José de
Vries, S 225300.

Het college vindt samenwerking
een goede zaak, maar behoudt zichhet recht voor dat naar eigen goed-
dunken te doen. B en W zeggen dat
het niet zo mag zijn dat alle betrok-
ken gemeenten hetzelfde aandeelleveren. Het streekgewest is voor-

stander van samenwerking op het
gebied van ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting, milieu en land-
schapszorg, recreatie en toerisme,welzijn en volksgezondheid (inclu-
sief woonwagenzorg) en sanering "van mijnterreinen.
Het college van Simpelveld staat
daar over het algemeen niet afwij-
zend tegenover, maar wil naar eigen "behoefte participeren. Een gemeen-,'
te moet het recht hebben om naar»
eigen inzicht gebruik te maken van
de mogelijkheden tot samenwer-
king, aldus B en W van Simpelveld.
Op dit moment ziet het college al-
leen reden tot 'wat meer verplich-
tende afstemming' op het terrein
van welzijn en volksgezondheid en
recreatie en toerisme. Aan de sane-
ring van mijnterreinen willen B en
W helemaal niet bijdragen omdat
Simpelveld geen direct betrokken
gemeente is.

0 In het kader van de week voor ge-
bed van de Raad van Kerken wordt
morgenavond om 20.00 uur in deka-I
pel van de Witte Zusters. HonfriJ

Schinveld

Van onze verslaggever

—mm^mmss-<'! : «wr t^it^. -^K

" Het diamanten paarKoning-Doek.

" Nel van Dijk

" Prins Harrie II van CVDe Brikkebekkesch.

Zaterdag vindt de receptie van
17.00 tot 20.00 uur plaats in het
parochiehuis te Béersdal-Heer-
len. Aansluitend is er een feest-
avond.

Herzien
Of die beslissing wordt herzien in
het geval er alsnog een Milieu Effect
Rapportage wordt geschreven, laat
de Europese Commissie in het mid-
den.

Van onze verslaggever

" Prins Silvio I van Kirch-
roa-West.

eerder dat het uiterst twijfel-
achtig was of de provincie
Limburg de toegezegde 7,3
miljoen gulden nog wel zou
krijgen omdat een Milieu Ef-
fect Rapportage ontbreekt. De Wespelle

Onder de naam Prins Wim 111
gaat Wim Kaczmarek (23) het
rijk van de CV De Wespelle in
Rimburg regeren. Wim is werk-
zaam in de alluminiumindustrie
en in zijn vrije tijd zingt hij bij de
Ritmic Group in Schinveld.

Het geld zou moeten komen uit het
Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (Efro). Maar de Euro-
pese Commissie heeft Nel van Dijk
onomwonden laten weten niet tot
betaling te zullen overgaan.

’Slopers’

betrapt
LANDGRAAF - Dank zij een at-
tente getuige heeft de politie in
Landgraaf zaterdag drie jongens
uit die plaats op heterdaad kun-
nen betrappen bij het stelen van
bromfietsonderdelen. Toen de
politie arriveerde waren twee
knapen nog drukdoende met het
demonteren van de brommer. De
derde stond op de uitkijk. De
drie jongelui, in de leeftijd van 14
en 15 jaar, werden na een stevige
uitbrander bij hun ouders afgele-
verd. De onderdelen zijn inmid-
dels bij de rechtmatige eigenaar
terugbezorgd.

Limburgs dagblad J oostelijke mijnstreek

vastelaovendbioscopen



Van onze sportredactie
EINDHOVEN - Eèn deel van de PSV-selectie heeft zich giste-
ren beraden over de problemen die afgelopen week zijn gere-
zen. Ter discussie stond de 'affaire-Kieft' en het mindere voet-
bal tegen BW Den Bosch. Soren Lerby, Eric Gerets, Hans van
Breukelen, Gerald Vanenburg, Wim Kieft, de trainers Hiddink
en Dorjee en manager Kees Ploegsma bogen zich over de twee
kwesties en kwamen tot overeenstemming. WimKieft blijft ze-
ker tot en met dit seizoen bij PSV.

De Spaanse voetbalbond heeft pro KV Mechelen vraagt Haan

MELBOURNE- Op de dag dat JohnMcEnroe zich via de
brandtrap aan de achterkant van zijn hotel uit de voeten
maakte, raakte Melbourne bijna één van de echte favorie-
ten kwijt. Boris Becker ontsnapte gisteren in de avond-
partij tegen Miloslav Mecir ternauwernood aan uitscha-
keling.

" MANNEN, enkelspel achtste fina-
les: Edberg (Zweden) - Svensson
(Zweden) 6-2, 6-4, 6-4; Wheaton (VS) -
Krickstein (VS) 7-6, 6-4, 6-3; Wilander
(Zweden) - Paloheimo (Fin) 7-6, 6-4,
6-0; Becker (W.Dld) - Mecir (Tsjech)
4-6, 6-7, 6-4, 6-1, 6-1.

" VROUWEN, dubbelspel achtste fi-
nales: Schultz/Temesvari (Ned/Hong)- Goles/Maleeva (Joeg/Buig) 7-5, 6-3;
Fendick/Mary Joe Fernandez (VS) -
Tanvier/Demongeot (Fr) 2-6, 7-5, 6-3;
Medvedeva/Meshki (Sov) - Thomp-
Son/Turnbull (Austr) 4-6, 6-3, 7-5; Gigi
Fernandez/White (VS) - Lindström-
/Ludloff (Zweden/VS) 6-2, 6-1; Novot-
na/Sukova (Tsjech) - Minter/Richard-
son (Austr) 6-3, 6-4; MacGregor/Mac-
Gregor (VS) - Adams/McNeil (VS) 0-6,
6-4, 6-3; Sactsjenko/Zvereva (Sovj) -
Burgin/Fairbank (VS) 6-2, 7-6.

" GEMENGD DUBBELSPEL kwart-
finales: Leach/Garrison (VS) - Castle-
/Reggi GB/IT) 6-4, 6-4.

Van onze medewerker
EDDY BUDÉ

Westduitse kampioen van Wimble-
don en Flushing Meadow begon aan
de Australische kampioenschappen
met een slechte prestatielijst. Scha-
pers in 1985, Masur in 1987 en vorig
jaar Jonas Svensson lieten hem al
struikelen, voordat hij zelfs maar bij
de laatste acht was aangeland. Bec-
ker dacht daar onwillekeurig aan te-
rug, toen hij in de tiebreak van de
tweede set een voorsprong van 4-0
verspeelde. „Ik had toen al mijn rac-
kets wel aan gruzelementen willen
slaan", bekende de Duitser.

Bij een achterstand van twee sets en
1-3 in de derde waren de vooruit-
zichten van de Westduitser somber,
maar evenals anderhalfjaar geleden
in de gedenkwaardige halve finale
van Wimbledon tegen Edberg kon
Mecir op dat beslissende moment
niet doorzetten. Becker won de der-
de set en gafvervolgens nog slechts
twee games prijs.

Kijkend naar de lange en uiteinde-
lijk vergeefse strijd van Mecir, vorig
jaar nog finalist tegen Lendl, drong
de vergelijking met McEnroe zich
op. De Tsjechoslowaak en de Ame-
rikaan zijn begiftigd met zo onwaar-
schijnlijk veel balgevoel, dat elke
poging tot forceren onvermijdelijk
leidt tot een inbreuk op hun tennis-
identiteit. Het zijn geen echte vech-
ters. McEnroe probeert dat met inti-
midatie te verbloemen. Mecir on-
dergaat zijn lot gelaten.

Hel
Wie echter van hem wint, heeft stee-
vast het gevoel door de hel te zijn
gegaan. Zo ook Boris Becker. De

Wellicht kreeg hij door die ervaring
wat meer begrip voor de situatie,
waarin McEnroe verkeerde, toen hij
werd gediskwalificeerd. „Er mag
geen twijfel bestaan, dat John din-
gen heeft gezegd, die niet kunnen.
Maar aan de andere kant moet je
constateren dat de regels niet deu-
gen. Die worden voortdurend strak-
ker. Overeenjaar of vijf lig jeer mis-
schien al uit als je maar één woord
durft te zeggen. Het is goed, dat er
spelers als McEnroe zijn", zei Bec-
ker.

Voorzichtig
Hij waarschuwde de verantwoorde-
lijken. „De tennissport moet voor-
zichtig zijn. Niet elk mens is een
computer. Verre van dat. Dat maakt
het juist zo spannend. Emoties en
uitingen van frustraties horen erbij.
Als men dat probeert weg te zuive-
ren, gaat de sport kapot. Probeer
maar eens koel te blijven, als je in
deze hitte drie, vier uur op de baan
staat."

Van alle deelnemers in Melbourne
was juist Mecir de enige die op het
kunststof van Melbourne steeds be-
ter is gaan spelen. In zijn eerste par-
tij tegen Koevermans, toen hij net
uit Nieuw-Zeeland was overgeko-
men, kon hij nauwelijks lopen. Te-
gen Becker leek die blessure echter
volkomen voorbij.

„Dat wil niet zeggen dat het geschil
daarmee opgelost is", aldus Kieft.
„De spelersgroep heeft een beroep
op mij gedaan en daaraan heb ik ge-
hoor gegeven. Aan het eind van het
seizoen zien we dan wel verder. Nu
laat ik die zaak rusten. Het is niet
fair om er weer over te beginnen".
Door de overeenstemming werd de
bemiddelende rol, die was aangebo-
den door Bob Maaskant, overbodig.
De zaakwaarnemer had Kieft enke-
le weken geleden Kieft reeds laten
weten dat deze zijn basisplaats zou
kwijtraken aan Flemming Povlsen.
„Ik had dat gerucht van enkele jour-
nalisten vernomen", aldus Maas-
kant. „PSV nam het mij kwalijk, dat
ik Kieft ingeseind had". Maaskant
bood vervolgens aan te bemiddelen;
een aanbod dat door de actie van de
spelersgroep gisteren, overbodig
werd.

„Er waren twee buitenlandse clubs
voor Kieft in de markt", aldus Maas-
kant. „Ze waren bereid bedragen te
betalen die er niet om liegen. Als
PSV Kieft echt kwijt had gewild,
hadden ze hem voor dergelijke be-
dragen zeker laten vertrekken".
PSV wenste echter geen afstand te
doen van zijn spitsspeler getuige de

" MADRID - De aan de Spaanse
voetbalbond opgelegde recordboe-
te van twee miljoen gulden heeft in
Spanje voor enorme beroering ge-
zorgd. Geen enkele organisatie wil
de geldstraf betalen. De Europese
Voetbal Unie strafte de Spaanse
bond voor het verkopen van de uit-
zendrechten van de wedstrijd Bar-
celona - Real Madrid aan buiten-
landse zenders. De Spaanse bond
had daarvoor eerst toestemming
moeten vragen aan de voetbalbon-
den in de landen waar het duel op
het scherm verscheen. De wedstrijd
werd ondermeer door RTL-Veroni-
que in Nederland op het scherm ge-
bracht.

Boete

voetbal
panorama
enorme transfersom (zes miljoen)
die de club hanteerde. Maaskant:
„Als de zaken er zo voor staan is het
in Wim Kiefts eigen belang om weer
zo goed mogelijk te functioneren bij
de club".

Van Basten
onderhandelt

" MILAAN - Het bestuur van AC
Milan, Marco van Basten en diens
zaakwaarnemer praten vandaag
verder over een mogelijke contract-
verlenging. AC Milan heeft de aan-
valler een verbintenis tot juni 1993
voorgelegd. De tot Europees voet-
baller van 1989 gekozen aanvaller,
die zondag tegen Udinese twee keer
scoorde en momenteel de topsco-
rerslijst in de Serie A aanvoert met
twaalf treffers, zou een jaarsalaris
van 3 miljoen gulden geboden zijn.
Daarnaast wordt de hoogte van de
premies aangepast.Dinsdag 23 januari 1990" 16

Mecir laat Wetsduitse favoriet spitsroeden lopen in Melbourne

Boris Becker overwint crisis
MECHELEN- Arie Haan behoort tot de kandidaten voor de vacant6'
van coach bij de Belgische kampioen KV Mechelen, die Ruud Krof. f
ontslagen. Haan, op het moment werkzaam in de Bundesliga bIJ
Stuttgart, heeft in het weekeinde contact gehad met John Cordie'
voorzitter van Mechelen. De verbintenis van Haan met Stuttgart.
echter nog door. Het lijkt dat de Westduitse club niet absoluut af*^staat tegen een vertrek van Haan, maar eist voor verbreking van b&j
tract wel een financiële tegemoetkoming in de orde van grootte van"
veer een halfmiljoen gulden.

De ongeregeldheden begonnen
zondagmiddag 'reeds voor aan-
vang van de wedstrijd toen een
groep van ongeveer 35 FC Twen-
te-supporters in Kerkrade arri-
veerde. De groep gedroeg zich
volgens de politie baldadig en
provocerend en werd door de po-
litie begeleid en met 'zachte
drang' in het Z-vak geplaatst, na-

dat ze eerst agenten hadden &
spuugd, getrapt en geslagen.

KERKRADE - Supporters van
FC Twente zijn zondagmiddag
na afloop van de wedstrijd Roda
JC-FC Twente slaags geraakt
met de Kerkraadse politie. Een
woordvoerder heeft dat pas gis-
teren bekend gemaakt. Kerk-
raadse politieagentenwerden ge-
slagen, getrapt en bespuugd.

Supporters FC Twente
slaags met politie

NOC: ruim
baan voor

Huibregtsen
Toptrainer
voor Bartok

DEN HAAG - In zijn voorlaatste
vergadering als interim-voorzitter
van het Nederlands Olympisch Co-
mité is mr. Koos Idenbürg als win-
naar uit de crisis gekomen. Hij voor-
zag de patstelling van de strijdende
partijen en maakte de weg vrij voor
de in de sport onbekende ir. F. Hui-
bregtsen. Deze manager met erva-
ring in bedrijfsleven en overheid
wordt in een vóór 1 april te houden
vergadering vrijwel zeker de nieu-
we voorzitter van het NOC.

BORN - Vlak voor de start van de
tweede helft van de tafeltenniscom-
petitie is het Bornse Bartok erin ge-
slaagd een absolute toptrainer aan
te trekken. Jolly Sojino, een 42-jari-
ge kinderarts uit Leiden, wordt de
nieuwe trainer-coach van de enige
Limburgse vertegenwoordiger op
het hoogste platform. Sojino, in het
bezit van het Amerikaanse pas-
poort, heeft ooit samep met Gérard
Bakker Bettine Vriesekoop bege-
leid en kan bogen op een jarenlange
eredivisie-ervaring bij onder meer
BT Lifters.
„Dit is echt de man die we zoeken.
Ik heb hem vaker op toernooien ge-

In de tumultueuze vergadering van
maandagavond in Den Haag trok
Sjoerd Feenstra zijn kandidatuur
voor het voorzitterschap in. De „ijs-
hockeyer" was de tegen-kandidaat
van eerste kandidaat van het inte-
rim-bestuur, Geurt Rahusen uit het
niet-Olympische golf. Rahusen be-
dankte toen hij niet de steun van het
volledige bestuur kreeg.

zien. Hij is bloedfanatiek", ref^jt
de speler Hub Dullens. kj'
wordt de opvolger van John/Q,
ders die 14 jaar de Bornse c^SaTlbegeleid. Het bestuur van "j
zag haar speurtocht naar een °m
ger in de afgelopen maand °y:,nippertje beloond. Aanvan%
werden verwoede pogingen frfy
om de Roemeense toptrainC j

thias Gantner in te lijven. De $
in Düsseldorf woonachtige Gs $
zei echter op het allerlaatste
ment af wegens de te grote **stand.

Sojino staat met het ongeWÜ^jf
team voor een enorm zware a
Handhaven in hetprofessioneel
divisiecircuit lijkt nog moeI'^dan in het eerste seizoen. De *j
om de laatste (degradatie)-plal,yl
vooral gaan tussen ComtesWjjj
(Leiden), Shot Wageningen et\J
tok. Zaterdag staat de eerste j.
wedstrijd tegen herfstkarnP
Tempo Team op het program^V/

" SAO PAULO - De Nederlandse
oud-internationals zijn er ondanks
een nederlaag (2-4) tegen Polen toch
in geslaagd de finale te bereiken van
het veteranen-voetbaltoernooi in
Sao Paulo. Oud Oranje treedt
woensdag in de eindstrijd aan tegen
Brazilië, dat Italië met 2-1 versloeg.

Met slagen van hoek tot hoek hield
hij Becker op de achterlijn gevan-
gen. De Westduitser werd er onze-
ker van, miste nogal wat opslagen
en zag zich bij 1-3 in de derde set ge-
plaatst voor een regelrechte crisis.
„Op dat moment dacht ik. Als jevan
me wilt winnen, zul je me moeten
verslaan. Ik zal je niet helpen". De
lange slagenwisselingen die toen
ontstonden, braken uiteindelijk Me-

" Brenda Schultz, enige
overgebleven Nederlandse
inbreng in Melbourne. Zonderland ontslagen

" Boris Becker schreeuwt de agressie uit zijn lijj

De tweede dag van de befaamde ral
y werd overschaduwd door een do

GAP- De winter wil maar niet door-
zetten in Frankrijk. De rally van
Monte Carlo blijft er spannend
door. De Fransman Didier Auriol
(Lancia) en de Spanjaard Carlos
Sainz (Toyota) zitten elkaar al twee
dagen op de hielen. Het verschil tus-
sen de nummer één (Auriol) en twee
(Sainz) bedraagt na twaalf van de 28
klassementsproeven slechts zestien
seconden.

Dodeluk
ongeluk in

Monte-rally

delijk ongeval. De 42-jarige r Jv
man Francis Malaussene ver"^lukte, toen de Renault 5 Turbo^Jean-Claude Bertaudiere in eÉ'u
vijn stortte. De bestuurder ove j"de de val van 200 meter. Hij
zorgwekkende toestand met e^likopter naar een ziekenhuis
gebracht. Vorig jaar kwamen
Zweedse toeschouwers om-
een wagen van de weg schooi-

Bruno Saby, de winnaar van
kon zijn goede positie gisteren
behouden.De Fransman ramd<^|
zijn Lancia een blok beton en f^,.
te door het oponthoud een 'duikeling in het klassement- J
het einde van de tweede dag .J
hij zichzelfterug op detiende P <1
met een achterstand van rUI[V
minuten op leider en teamêe
Auriol. j

Schultz in
kwartfinale

MELBOURNE - Brenda
Schultz, die als laatste van de
Nederlandse afvaardiging in
Melbourne is achtergebleven,
heeft samen met Andrea Te-
mesvari de kwartfinales van
het vrouwen dubbelspel be-
reikt. Het Nederlands/Hongaar-
se dubbel won met 7-5 6-3 van
Goles/Maleeva uit respectieve-
lijk Joegoslavië/Bulgarije.
De tegenstand in de kwartfina-
les wordt gevormd door Jo-
Arme Faull en Rachel McQuil-
lan. Het Australische tweetal
won van het als twaalfde ge-
plaatste dubbel Jordan/Smylie
(VS/Aus).

Becker rekende de comeback na af-
loop tot devier mooiste ontsnappin-
gen uit zijn hele loopbaan. Hij moet
nu in de kwartfinales tegen Wilan-
der. Bij de Daviscupfinale in Stutt-
gart was dat een karweitje, waar-
voor hij zijn hand niet omdraaide.
Nu ligt de zaak echter anders. De
Zweed heeft de laatste weken sterk
aan vorm gewonnen.

CAGLIARI - De Italiaanse poli-
tie verwacht dat er onder de dui-
zenden Engelse fans die tijdens
de wereldtitelstrijd voetbal naar
Sardinië trekken ongeveer 500
relschoppers zullen zitten.
„De Engelse autoriteiten hebben
laten weten dat er een groep van
500 gewelddadige fans naar Sar-

Italië verwacht
500 Engelse

relschoppers

diniëtrekt, die er slechts op vn-
fde orde wreed te verstoren. *j

gaat om relschoppers, dieeero
in andere Europese landen v° {
ongeregeldheden zorgden"- tf

Éklaarde Giancarlo Ruffino, s
cretaris van de Italiaanse mill
ter van Binnenlandse Zaken- ..
Tijdens een persconferentie
Cagliari vertelde Ruffino, dat «
politiemacht op Sardinië r^,
ning houdt met de komst
9000 Engelse, 8000 Nederlan^en 1000 lerse supporters.
Egypte wordt slechts een ër°g
van enkele honderden bela 116

stellenden verwacht. ■ *De kleine aanhang van de Brabant

DEN BOSCH - Het bestuur
van BW Den Bosch heeft di-
recteur Ad Zonderland met
onmiddellijke ingang ontslag
aangezegd. Zonderland (49)
kreeg dat zaterdag telefonisch
te horen van voorzitter Theo
Heijmans. De directeur werd
toen tevens de toegang tot het
stadion bij de thuiswedstrijd
tegen PSV (1-1) ontzegd.

Over de reden van het ontslag op
staande voet wil voorzitter Heij-
mans alleen kwijt dat „verdere sa-
menwerking tussen bestuur en di-
recteur onmogelijk is". Zonderland
is een spreekverbod opgelegd. De
directeur liet maandag weten zich

aan dat besluit van 'absolute ge-
heimhouding' te conformeren.
De positie van Zonderland bij Den
Bosch stond al van het beginvan dit
seizoen in De Vliert ter discussie.
Tijdens zijn vakantie bleken de con-
tracten van Fred van der Hoorn en
Martin van Duren, in tegenstelling
tot Zonderlands verklaring, nog
niet geregeld. Vrije verdediger Van
der Hoorn werd vervolgens zonder
veel problemen door Dundee Uni-
ted gecontracteerd. Van Duren kon
nog net voor de club behouden blij-
ven. Nadat het al eerder Ruud
Brood (Willem II), Regi Blinker
(Feyenoord) en Hendrie Kruzen
(KV Kortrijk) had verloren zakte
Den Bosch vervolgens diep weg in
de eredivisie.

se eredivisieclub zag in de manager
de hoofdschuldige voor het opmer-
kelijke verval. Bij de uitwedstrijd
tegen Volendam vroeg Zonderland
zelfs politie-assistentie tegen al te
opdringerige Bossche fans. Zonder-
land verdwijnt bij Den Bosch na een
samenwerkingsverband van bijna
veertien jaar. Op 1 juli 1976 trad de
voormalige assistent-trainer van
Feyenoord en hoofdtrainer van de
Graafschap in De Vliert in dienst.
De eerste twee jaar was hij het
hoofd van de technische staf. Daar-
na werd Zonderland manager op
contract-basis. Twee jaar geleden
trad hij zelfs voor onbepaalde tijd in
dienst van Den Bosch. Het bestuur
van de club zal een ontslagprocedu-
re opstarten en tevens uitkijken
naar een opvolger van de vertrok-
ken directeur. i

De andere driekwartfinales zijn Ed-
berg-Wheaton, Pernfors-Noah en
Lendl-Sjerkasov. Opmerkelijk feit
is, dat bij de laatste acht zich zeven
Europeanen bevinden en slechts
één Amerikaan. Voor Wheaton is
het bovendien de eerste keer, dat hij
is doorgedrongen tot de kwartfina-
les van een Grandslamtoernooi. Tot
dusverre werd hij steeds in de eerste
of tweede ronde uitgeschakeld.

" Wim Kieft duelleert zeker nog tot eind van dit seizoen *"PSV.

Spits blijft tot einde seizoen in Eindhoven

Kieft haalt bakzeil

Limburgs Dagblad sport

" BRUSSEL - Journalisten, bonds-
officials en scheidsrechters hebben
Michel Preud'homme uitgeroepen
tot voetballer van het jaar 1989 in
België. De doelman van KV Meche-
len kreeg 386 stemmen. Twee jaar
geleden kreeg hij de „gouden
schoen" ook al. Mare Emmers (209)
werd tweede en Mare Degryse (177)
derde.

" KAISERSLAUTERN - Wolfram
Wuttke van FC Kaiserslautern heeft
een nieuwe werkgever gevonden.
De 28-jarige middenvelder, die bij
zijn huidige club in ongenade is ge-
vallen, tekent deze week een con-
tract bij de Spaanse tweede-divisie-
club Espanol. De Catalaanse club
betaalt ongeveer twee miljoen gul-
den voor de speler, dievier keer met
het Westduitse elftal aantrad.

melbourne in cijfers

Na afloop van de wedstrijd e.
den eerst de Roda JC-support^
uit het stadion gelaten. De *,
Twente-supporters waren jl.
daarmee niet eens en vernield6

een deel van de afrasteri^j
Daarna bleken ze plotseling nj.
meer te willen vertrekken uit n
vak. De politie Kerkrade bel0
daarna met het individueel £>ve
brengen van de supporters n#*
een gereedstaande touringc
Daarbij deed zich wederom
vechtpartij met de politie v°°.
Eén van de baldadige support^
werd meegenomen naar het »w .
reau. Jj

test aangetekendtegen de boete. De
organisatie heeft zich niet met de
verkoop van de televisierechten be-
moeid. De federatie van de betaalde

clubs in Spanje (LFP) is k
woordelijk voor de volge"5,
UEFA ongeoorloofde uitzend"1» 'el
derest van Europa. S



in Kerkrade komen op andere loca-

" ties verder handboogschieten, ko-
gel- en pluimschieten, darts, tafel-
voetbal, sjoelen, kegelen, snooker
en golfbiljart aan bod. Na elk onder-
deel wordt een stand opgemaakt.
De winnaar van het eindklassement. gaat strijken met de Linmburgse

" horecasporttitel. ■Het horecasportgebeuren begint
vrijdag met een open dag. Vanaf
18.00 uur kan iedereen zijn talenten; tonen op een van de tientallen
speeltafels en horecasport-attribu-

[ ten in Het Patronaat. Veertien; sportbonden uit heel Limburg ge-
ven tijdens deze kennismakings-
avond tekst en uitleg over hun acti-
viteiten, van biljart tot en met sjoe-
len.

KERKRADE - Het circuit waaruit
de horecasportman en -sportvrouw
van Limburg tevoorschijn moet ko-
men, gaat komend weekeinde in
Kerkrade van start met de discipli-
nes carambole- en poolbiljart. In het
gemeenschapshuis Het Patronaat
aan de Ursulastraat te Bleijerheide
strijden zaterdag vanaf 10.00 uur
achtenveertig heren en vierentwin-
tig dames om de punten.

che gezet en door de straat getrok-
ken. Daarvoor wordt hij met Ben
van der Burg en Thomas Bos op het
Haagse stadhuis ontvangen door
burgermeester Havermans. Een
Europees schaatskampioen in je
midden is tenslotte ook niet een al-
ledaags verschijnsel.

%HAAP tr--Net i' ~ J was nof= êeen tien minuten thuis maandag,
L iSle"°mroep had hem al te Pakken- Of Bart wilde op-
hen 11 ln

f
Telebinë° in,Winschoten. De kersverse schaatskam-

Ferfk ~ schoorvoetend toe. „Het is voor een goed doel.L ~ Klnderen, geloof ik. Anders was ik er nooit aan begon-

De schaatser laat het zich wel geval-
len. De titel in Heerenveen heeft zijn
optimisme alleen nog maar ver-
hoogd. „Ik heb een wereldbestaan
als sportman", klinkt het resoluut.

Banket
_répe'dkr^amp gaf de voorkeur aan het

„Tien maanden per jaar doe ik aan
sport. Alleen in april/mei doeik rus-
tig aan." In de zomermaanden zit hij
op defiets. In amateurklassiekers in
België en Frankrijk, in etappewed-
strijden in Oostenrijk. Daar legt hij
de basis voor het schaatsseizoen.

De wasserette van vader Hans Veld-
kamp was onder bloemen bedolven.
De woonkamer eveneens. Zover het
oog van Bart reikte zag hij bloemen.
De winkeliersvereniging in de Fre-
derik Hendriklaan organiseerde
spontaan een huldiging. Dinsdag-
middag wordt Bart in een open cale-

1Hpp?ldkamp was zondagavond
Ndkam nveen êebleven. Moeder
Ntser?aLWa

n
s nif thuis. Zat in

Ptoernar.'. de sPanninë vanNde h
01 te ontl°Pen. Bovendien

Nerv;\"leuwe Europese titel-
NtenfnÜ ,Lverm°eid voor festi-
jnH

defrederik Hendriklaankeliiif ag- Niet zozeer door de li-kdl lnsPanningen, als welr - Hii _emotl°nele bijverschijnse-
de Zaf ,murw- Kapot. De stress

*t zir.^ taculaire ontknoping in
Tuhialf hemu«e ln het schaatsvel.

slotbanket, aan het verbroederings-
feest van topsporters, dat uitdraaide
op een gezellig onderonsje voor bo-
bo's, de rap pratende en nog druk-
ker gesticulerende „bigshots", die
elke sportman tot wanhoop drijven.
„Echt gezelligwas het niet, nee", gaf
Veldkamp maandagmiddag thuis
toe. „De bobo's hadden het meer
naar hun zin dan wij."

„Fietsen en schaatsen is een prima
combinatie. Ze sluiten uitstekend
op elkaar aan. Aan hardlopen heb ik
een hekel. Ik ben ooit uit de ge-
westelijke selectie gezet omdat ik
weigerde een duurloopje te ma-
ken." Trainen deed hij altijd op
schema's van zijn vader, die het ta-
lent van zijn zoon onderkende. De
flirt met de marathon is voorbij. „Ik
ben een echte allroundergeworden.
Daarin past de marathon niet."

Combinatie

Boulanger troeft Van Bracht af
Knoors alweer
in de prijzen

" Bart Veldkamp, een schaatstalent in een weekeinde bekend
Nederlander.

De uit tienduizend horecasporter
geselecteerde titelkandidaten mo.
ten zich manifesteren in een aant.
takken van horecasport. Na de stai

" Marcel Loosveld (rechts) stormt voorbij Hans Vrijhoevens

bridge

IIK-i._iVan °nze sportredactie

R/ULESTRATEN - In
ot_d kL 001 hiJ ook start, Ray-
h. T_iril°ors valt alt>Jd in de prij-■r]and^TS de finale van het Ne-
ni°ren in

a_\r.PloenschaP 47/2 voor
! caram_v_i

maar ging de 19"Jari-
'almet h ieur uit Urmond aan de
Sartn f Zllver HiJ verloor de fi-
Jleman _iegen Drontenaar Hennie
er beu? 189 om 200 Punten in___Tic-en u\}en- Daardoor kwamenuu op acht matchpunten.

K^berlr 01. de titel °P grond vanH**6 tee^ algemeen gemiddelde:ser> -25.25 voor Knoors.
■T^iiond vm** Wek Knoors veroverde een
K^orenl. geleden het Europees
W Week pioenschaP libre. Vori-Ire statie 2orgde hij voor de beste
R°r in n n Zl^n no 8 Prille carrière
KtJ>ftiDin_!Venter nationaal ereklas-se de sénfn ln het 47/2 te worden,nioren wel te verstaan.

' rfestiEeH, B,oulanger besliste het
4 ? UlesT tegen Rini van Bracht
ïi .^fdpartifn ln ziin voordeel. In de
i lJd dri3.Van de competitiewed-
fs. 'eDanden tussen Iwan Si-

trainerscarrousel

iftïII;LER -Ger Klein heeft
Uur van met Nyswiller voor de

JaarVedengd-

Nen!fP
SEN ~ Ret van Dijk heeftNfci"B bereikt met.9ct niet _Meerssen om zijn con-

,etzal da!. 0g een Jaar te verlengen.
U°en hifM°or Van DÜk het vijfdeDIJ Meerssen zijn.

t? 1 °ok v^DE ~Jo van de Mierden
Püier dierfe

e
n
nd jaarFC Gracht als

?WeErtj!ls stopt ~ ?e 41-Jange Bas Hes-?en bii L i?, het einde van het sei-
t>er H^ erter de>-de klasser als

*ede "e£oSi,SSïnteel aan Zljn

l_^?itKlingen (42) uit
CSüsteren Ti?6 n^uwe trainerC e klasse p_3ans heeft hiJ de
sÜ^jj" h°ede 35 uit Posterholt

Sphinx blijft Canton Reiss op de hielen

Bouwfonds lijdt verliesmonis en Fino nam Van Bracht een
forse 16-5 voorsprong. Dat was ech-
ter niet voldoende voor Nederlands
enige profdriebander. Boulanger
bewaarde zijn produktie tot het slot
van het duel en ging na 41 beurten
winnend uit met 50 om 37. Ondanks
de explosie van de Walloniër moest
Iwan Simonis genoegen nemen met
een 4-4 remise. Dat lag mede aan
een onfortuinlijke verliespartij van
Vredeveldt.

MAASTRICHT- Canton Reiss blijft koploper in de competitie
van de landelijke klasse zuid II van het zaalvoetbal. Gister-
avond won de ploeg uit Heerlen in Melick met 1-5 van Jan Op 't
Root. Het duel tussen de achtervolgers Sphinx en Bouwfonds
eindigde in een dik verdiende 5-2 overwinning voor Sphinx
dat daardoor Canton Reiss op een punt blijft volgen.

Van onze medewerker JOHN BANNIER

Stand eredivisie driebanden na 13 wed-
strijden: Teletronika 23, Volmac 22, Interart
17, Fino. Etten-Leur en Kil 15, Iwan Simo-
nis 13, Palais des Sports 11, BC Hengelo 10,
Paperclip 7. Woezik 5, Van der Looy 2.

Uit de laatste zesdaagse kwam hij
ziek terug. „Het evenwicht tussen
ziek en gezond is heel wankel. In de
zesdaagse kwam ik niet aan mijn
rust toe." Met hulp van zijn vertrou-
wensman, een Haagse haptonoom,
herstelde Veldkamp snel. Voor de
NK afstanden was hij al weer het
ventje. „In Troost zie ik het niet zit-
ten. Te commercieel. Mijn vertrou-
wensman is bovendien mijn verzor-
ger en masseur. Na elke wedstrijd
zoeken we elkaar even op. Om bij te
praten." Rijk zal Bart niet worden
van het schaatsen. Al leverde de
Europese titel hem op termijn een
flinke salaris-verbetering op. In het
volgende seizoen valt hij voor de
KNSB in groep A. Dat betekenteen
vergoedingvan 40 mille per seizoen.
Voor zijn machtsgreep in Thialf was
hij ingedeeld in groep C (16.000 gul-
den).

trekken.De openingstreffer kwam
in de vierde minuut op naam van
Marcel Loosveld. Sphinx had ver-
volgens moeite om de draad weer
op te pakken. Het duurde tot de
veertiende minuut voordat Erik
Merk de ban brak. Hij soleerde fraai
langs drie Bouwfondsspelers en
stelde vervolgens Hans Vrijhoevens
in staat om de gelijkmaker te sco-
ren. Toen het meteen bij de aftrap
weer fout ging bij Bouwfonds kon
Bart Hollanders een combinatie
met Patrick Duyzings doeltreffend
afronden.
Na de pauze voerde Bouwfonds een
ware belegering uit op het Sphinx-
doel maar de ploeg uit Geleen was
niet bij machte om tot scoren te ko-
men. Wel creëerde het team zich
kansen maar die werden of om zeep
gebracht of gepareerd door doel-
man Gielen. Ook bezondigde Mar-
cel Loosveld zich te veel aan alleen-
spel waardoor de Sphinx-verdedi-
ging alle aandacht kon richten op
Bouwfonds beste speler.
Sphinx kon dus op de counter loe-
ren en deed dat perfect. Ron
Schoens, opnieuw in stelling ge-
bracht door Patrick Duyzings,
scoorde in de vierde minuut al 3-1
en toen Duyzings, een tien als aan-

sport kort

" COVENTRY - Nederland heeft
de jeugdinterland tegen Engeland
in Coventry met 28-22 gewonnen.
In het Nederlandse team waren drie
Limburgers opgenomen die daar-
door de Limburgse kampioen-
schappen misten. Ramon Lacroix
en Rogier Wassen boekten beide de
volle winst. Tegen de Engelse num-
mer een in de categorie tot en met 16
jaarMiles McLeighon won Lacroix
met 6-2; 6-2. De beide andere partij-
en werden drie-sets-overwinningen.
Wassen won zijn drie partijen moei-
teloos. De derde Limburger, Sjeng
Schalken, verloor een partij met 6-4
in de belissende set.

" NIEUWSTADT - Jac Quix uit
Nieuwstadt, lid van Team Limburg,
heeft de gewestelijke marathon in
Eindhoven op zijn naam geschre-
ven in een tijd van 31 minuten en 5
seconden. Erik Keris uit Veldhoven
werd tweede, Peter van de Wall uit
Geleen negende.

" PARIJS - De Roemeense hand-
balinternational Gheroge Amdronic
is maandag in Parijs tijdens de trai-
ning aan de gevolgen van een hart-
aanval overleden. De 26-jarige op-
bouwspeler van Minaur Baia Mare
maakte sinds vorig jaar deel uit van
de Roemeense nationale selectie,
die in Frankrijk aan een toernooi
meedeed.

" TOKIO - De schorsing van de
Noorse speerwerpster Trine Sol-
berg, die vorig jaar augustus in
Brussel positief werd bevonden bij
een dopingtest. is door de interna-
tionale atletiek federatie (lAAF) op-
geheven. Volgens de lAAF gaf de
contra-expertise niet hetzelfde re-
sultaat als de analyse van de eerste
urinestaal.

" ARNHEM - Het is vrijwel zeker
dat Vitesse op donderdag 22 februa-
ri in Cairo een oefenwedstijd tegen
het nationale elftal van Egypte
speelt. De afgelopen week kreeg de
Arnhemse eredivisieclunb via de
Egyptische ambassade een verzoek
een wedstrijd te komen spelen.

oefenvoetbal
Vandaag
RKONS-Fortuna Sittard 2 (19.30 uur).
Almania-Roosteren (19.00 uur).

echtp. Meens, dms. Stork-
Moens 58.68%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.Cals-Tonglet 122.26%. 2. dms.
Stork-Moens 112.74%, 3. mw.
Vleugels-Wiggers 112.03%.

damesvoetbal
VOW-Leveroy 2-1
Herptse Boys-Braakhuizen 1-2
NOAD-RKTVC ' 3-0Bavel-LF.RKC 7-1
ODC-SET 0-0
Susteren-DVC Dungen 0-0

zaalhandbal
DAMES
Jeugddiv. Z.O.
Haslou-SVM 8-10
lason-Tongelre 23- 6
V+L-PSV 21- 7
Bevo-AAC 12-12
E. Meteoor-SwiftA 19-15
PK
Sibbe-Maasbracht 14-17
Born-lason2 10- 6
Kerkrade-Sittardia 2 17- 6
IA
Heel 2-Rapiditas 2 9-15
Grathem-DES 19-20
HVN-Blerick SNO
1B
Filarskis-Hellas 8-14
Margraten-Sittardia 3 14-10
Alfa Sch.-lason 3 7-12
SHV-BSV 10- 8
2A
Merefeldia 3-HBS 6-13
Bevo3-SWH 9- 6
Rapiditas 3-Loreal 3 6- 7
2B
Patrick-Be Fair 14-14
Wittenhorst-SVM 2 14- 9

Hakkers-Wien 2 8-0
Wien-Loontjens 6-2
Leeuw b-Scory b 1-7
Boskabouters-Jojo b 8-0
Stand
Hakkers 13-24
Boskabouters 13-21
Smidter b 13-19
Zw.Ridders 13-18
Scoryb 13-17
Karrewiel 13-16
Wien 13-16
Jojob 13- 8
Leeuw b 13- 7
Wien 2 13- 7
Millener b 13- 6
Miranda 12- 5
Loontjens 13- 4
Overgangsklasse A
Survivors-Beat b 4-4
DAT b-Heer 5-3
Star club-Verdw.Vis. 6-2
De Sjörk-Cramignon 5-3
Verdw. Vis. 2-Da Capo 8-0
DePluim-Brook 0-8
Bekercompetitie
2e terugvalronde le kl.
OuweMert 2-0. Eysden 8-0
PetitREs.-DE Col 0-8
Pitsers-Stadion x 4-4
Camontagne b 2x-Pigals 2 4-4
Bon Voyage-Koningsw. 2 3-5
Lieuwke-DropInn 8-0
Miranda 2-De Singel 5-3
De Smeed-Mariaveld 3-5
2e terugvalronde 2eklasse
De Heide 2-Da Capo 2 8-0
Bij de Bissjop-Star Cl. 2 x 4-4
CC Top x-Leenwenh. 2 4-4
Baekerbaanx-De Smid 4-4
OudElsloo-Pr. Hendrik 8-0
Suestra-De Smeed 2 6-2
G.Ridd. 2-Pigals 3-5
Star Cl. 3-Sikie b 2 6-2
Tambour-Wilhelmina 2-6

IA
VIOS 2-Loreal 3 afg!
Wittenhorst-Posterholt 13-16
Vesta-Herten 2 22-17
Bevo 2-Blerick 2 15-12
Rapiditas 2-Ospel 12-22
1B
Wilskracht-Break Out 15-17
Sittardia 3-Hoensbroek 15-19
NOAV2-SHV 22-17
ATSV-BlauwWit3 21-12
2A
Breeton Sp.-Loreal 4 21- 8
Hercules-Manual 20-14
Rapiditas 4-Bevo 3 20.17
2B
HBS2-Born 11-21
Be Fair-Grathem 24-11
Stramproy-Posterholt2 6-23
Rapiditas 3-Maasbracht 19-12
2C
Wilskracht 2-V+L3 14-14
IVS-SVM2 21-17
Alfa Sch. 2-Caesar2 15-31
DES Üb.-Wijnandia 24-20
2D
Gulpen-Kerkrade 2 17-13
Marsna-Heerlen 17-12
lason-Minor2 21-14
3A
Grathem 2-Bevo4 19-17
Be Fair 2-Vesta 2 18-22
Beatnx-Blerick 3 7-12
3B
BSV2-Be Quick 18-20
Filarskis-Break Out2 25-11
Polaris 2-lason 2 29-15
ATSK 2-Selpa MVC 11-20

tafelvoetbal
NTVB ereafdeling
Smidter b-Zw. Ridders -8-0
Millener b-Karrewiel 4—4
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Posterholt 2-Herten 9- 3
Quickly hands-NOAV 2 4-17
2C
Be Quick 2-Hoensbroek 10-13
Wilskracht-Wijnandia 11-15
2D
Vilt-Be Quick 11- 6
Selpa MVC 3-Olympia 12-18
Margraten 2-Break Out 2 9- 8
3A
Breeton Sp.2-Ekspl. 2 12-11
Loreal 4-Wittenhorst 4 21- 5
3B
Linne-Sittardia 5 1-14
Hercules-Grathem 2 7-12
Stramproy-Maasbracht2 8-14
3C
Patrick 2-Haslou 7-10
Zwart Wit-Wilskracht 2 16- 3
Voerendaal-Born 2 14-9
3D
Olympia 2-Break Out3 7-20
Esra-Adio 7- 4
Juliana-Vebios 10-14
Polaris 2-HVS 16- 7
Jun. PK
Caesar-Rapiditas 23- 8
Merefeldia-NOAV 8-12
lason 2-BlauwWit 9-11
HEREN
Jeugddiv. Z.O.
Swift A-Esca 19-26
DVC-Duiven 21-17
AAC-Sittardia 24-12
Bevo-Gazellen 21-16
E. Meteoor-V+L 12-20
PK
BSV-Loreal2 15-17
HBS-Alfa Sch. 33-22
Kerkrade-Caesar 11-13
Herten-Polaris 10-11
Zwart Wit-Swift 3 16-15
Haslou-Eksplosion 10-17

Groep G: 1. mw. Camps-Wid-
dershoven 60.94%, 2. v. Haa-
ren-mw. Nikkel 58.85%, 3.
dms. Delvaux-Duysens
56.77%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.
Baltussen-v.d. Broek 132.71%,
2. v. Aarsen-Bruring 125.69%,
3. echtp. Weisscher 119.59%.
Onderdistrict Maastricht,
tweede klasse, groep A: 1.
Bollen-mw. Swinkels 75.83%,
2. en 3. echtp. Curfs, echtp.
Huisinga 59.17%.
Groep B: 1. Boor-mw. Engel-
bert 59.23%, 2. en 3. dms. de
Haas-Ramakers, dms. Kaasen-
broOd-v. Oppen 56.25%
Stand na 2 wedstrijden: 1.
Bollen-mw. Swinkels 128.51%,
2. dms. Kaasenbrood-v. Oppen
115.38%, 3. dms. Bakker-Hof-
huijzen 114.24%.
Derde klasse, groepA: 1 en 2.
dms. Baleman-de Groen, mw.
Daniëls-Heijman 59.79%. 3
dms. Kupers-Schils 57.01%:.
Groep B: 1. Fernhout-Weijers
60.42%., 2. echtp. Siegmund
59.38%, 3. dms. Weller-Wort-
mann 56.60%.
Groep C: 1. echtp. R_ijoelison
65.24%, 2. en 3. dms. Bosch-
Rosing, Beaumont-mw. de Vet
57.92%.
Groep D: 1. echtp. Felix

2. echtp. Rooy 55.50%,
3. dms. Berl.e-de Haan 55.42%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.
Leurs-Lousberg 122.85%. 2.
dms. Bosch-Rosing 122.540%.,
3. Baeten-Mager 119.10%.
Vierde klasse, groep A: 1.
Menders-Tilmans 68.756%. 2.Bertens-Beijer 53.82.
echtp. de Groot 53.13%.

Groep B: 1.en 2. mw. Nafzger-
Opdebeke, echtp. Perry
58.04%, 3. echtp. Osinga
57.14%.
Groep C: 1. mw. Mulders-v.
Meegeren 65.28%, 2. echtp.
Weijnen 61,81%, 3. Huijnen-
Lenaers 55.56%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.
Mendes-TilmAns 139.58%, 2.
mw. Nafzger-Opdebeke
118.11%. 3. Huijnen-Lenaers
116.197,.
Onderdistrict Geleen, tweede
klasse, groep A: 1. Valk-Ver-
reussel 63.19%,2. Hanssen-Rit-
zerfeld 61.11%, 3. Rulkens-
Vanderfeesten 59.387., 4,
echtp. Furmanek 58.68%, 5.
Govaers-Schols 57.99%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.
Valk-Verreussel 132.29%, 2.
Hanssen-Ritzerfeld 115.62%, 3.
Rulkens-Vanderfeesten
112.50%.
Derde klasse, groep B: 1.
Boer-mw. Offermans 60.41%.
2. dms. Hendriks-Janssen
56.67%, 3. echtp. van Neer
55.00%.
Groep C: 1. dms. Koenders-
Korsten 64.58%, 2. dms. Len-
ders-Stroeks 59.17%, 3. Kou-
ters-Martens 58.75%.
Groep D: 1. Jongen-Verdel
58.33%, 2. echtp. Haanraads
56.25%, 3. Hugel-Wolvekamp
53.75%.
Stand na 2 wedstrijden: 1.
echtp. Haanraads 119.58%, 2.
Jorissen-mw. Moulen 117.50%.
3. dms. Lenders-Stroeks
115.84%.
Vierde klasse, groep A: 1.
Cals-Tonglet 59.95%, 2. Mietus-
mw. Muris 58.56%, 3. en 4.

toto/lotto

gever gisteravond, Hans Vrijhoe-
vens 4-1 liet scoren was het duel ge-
lopen. Hans Vrijhoevens en Marcel
Loosveld bepaalden tot slot de eind-
stand op 5-2.

Jan op 't Root-Canton Reiss 1-5 (0-1)
0-1 J.Christiaens. 0-2 L.Boerema. 1-2
M.Janssen, 1-3W.Trags. 1-4L.Boerema.'l-5
M.Ruwette.
FC Wierts-FC Brunssum 6-1 (3-1)
0-1 M.Rokx, 1-1 J.Mecking. 2-1 P.Lenf'erink.3-1 J.Mecking, 4-1 H.v.d.Ven, 5-1 L.Wassen-
berg, 6-1 M.Canters.
Sphinx-Bouwfonds 5-2 (2-1)
0-1 M.Loosveld. 1-1 E.Merk, 2-1 B.Hollan-
ders, 3-1 R.Schoens, 4-1 en 5-1 H.Vrijhoe-
vens, 5-2 M.Loosveld.
Bekkers Tect.-Toyota Postpoort,3-2 (0-0)
1-0 J.Michielsen, 1-1 R.Sahusila'wane. 2-1
J.Michielsen, 3-1 M.Decker, 3-2 R.Sahusila-
wane.

Kleykers-Heel 3-3 (0-2)
0-1 M.Segers, 0-2 e.d. H.Laeven, 1-2 P.Hen-
driks, 1-3 M.Segers, 2-3 R.klompenhouwer.
3-3 R.Ummels.

De Haantjes-Bastings 3-3 (3-3)
0-1 R.Hermans. 1-1 R.Gillissen, 2-1 M.Ven-
hovens, 3-1 S.llahau, 3-2 M.Loontjes, 3-3
R.Hermans.
Stand na dertien wedstrijden: 1. Canton
Reiss 21, 2. Sphinx 20, 3. Bouwfonds 18. 4.
FCWierts 16, 5. Haantjes/Bubo 13. 6. Jan Op
'tRoot 13, 7. Brunssum 13. 8. Bastings lü. 9.
Heel 10, 10. Kleykers Ass. 9, 11. Bekkers
Tectyl 7, 12. Toyota Postpoort 6.

Hoofdklasse Zuid: Cosmos-Eijsden 2-1.
Sportclub-B. Stap In 5-1, Egor-Hans Anders
3-6, Bouwkompas-Meyers 0-4, Yerna-Briks-
ke 3-7, Bastings 2-Laumen 1-1.
Stand: 1. Meyers 15-27, 2. Cosmos 15-22, 3.
Hans Anders 15-21, 4. Eijsden 15-19, 5.
Brikske 15-17,6. Sportclub 14-13, 7. Egor 14-
-14. 8. Laumen 15-13, 9. Bastings 2 15-12, 10.
Bouwkompas 14-11, 11. B. Stap In 14-7. 12.
Marathon 14-7, 13. Yerna 15-6.
Hoofdklasse Noord: Perey Verzekeringen-
Fermonia Boys 3-3, FC Donderberg-Witten-
horst 4-1, 't Haöfke-Peters Geluidsb. 5-1, 't
Huukske-Amicitia 5-2, FC Wierts 2-Altweer-
terheide 4-4, Baarlo-Homerhof 4-6, Neerit-
ter-RFC Timoil 1-2.
De stand na 16 duels: 't Haöfke 26, Perey
Verzeker. 24, RFC Timoil 22, Fermonia
Boys 20, Altweerterheide en FC Donder-
berg 18, Peters Geluidsb. 17, 't Huukske 16,
FC Wierts 2 en Neeritter 14, Homerhof 12.
Amicitia 10, Wittenhorst 8, Baarlo 6.

DEN HAAG - Cijfers lotto en toto.
Lotto 3: eerste prijs geen winnaar; tweede
prijs vier winnaars, ieder bruto 75.000,-; der-
de prijs 79 winnaars, ieder bruto 2.622.50;
vierde prijs 5.121 winnaars, ieder 40,40; vijf-'
de prijs: 71.464 winnaars, ieder 5.00. Cijfer-
spel 3: eerste prijs twee winnaars; tweede
prijs geen winnaar. Toto3: Eerste prijs geen
winnaar; tweede prijs twee winnaars, ieder
bruto 6.622,10; derde prijs: 25 winnaars,
ieder bruto 1.324,40.Toto-gelijk 3: eerste en
tweede prijs geen winnaars; derde prijs: vijl
winnaars, ieder 373,10; vierde prijs: 281 win-
naars, ieder 10,20.Foto: WIDDERSHOVEN
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VVV contra WON
Van onze medewerker

HENK HAFMANS
VENLO - De aantijging van de
WON (vereniging voor oefen-
meesters Nederland) dat Doeke
Hulshuizen bij VVV als stroman
voor Norbert Ringels zou funge-
ren is gisteren door een bestuurs-
delegatievan deVenlose club tij-
dens een speciale hoorzitting op
hetKNVB-hoofdkantoor in Zeist
ontzenuwd.

Manager Wiel Teeuwen van VVV
die samen met voorzitter Spren-
gers en secretaris Vlaminckx de
Venlose belangen in Zeist behar-
tigde: „Hulshuizen is de eerste
man, hij is gediplomeerd maar
hij delegeert bepaalde taken naar
assistent-manager Ringels. Zo
mag de Westduitser bijvoorbeeld
coachen tijdens de wedstrijd en

de wedstrijdbesprekingen doen.
Dat mag allemaal volgens de re-
gels. In feite mag Ringels alles al-
leen mag hij tijdens de trainin-
gen niet de leiding hebben. Aan
die eis voldoet VW. Hulshuizen
is immers altijd aanwezig op het
trainingsveld".
WV heeft van de KNVB-com-
missie te horen gekregen de ar-
gumenten op schrift te stellen en
dit verweerschrift zo spoedig
mogelijk op te sturen naar het
sectiebestuur betaald voetbal en
de WON. Teeuwen: „Pas na het
eindoordeel van de KNVB bekij-
ken we of de eenjarige verbinte-
nissen met Hulshuizen en Rin-
gels worden verlengd". Teeuwen
hoopt Ringels af te brengen van
zijn aanvankelijke uitspraak om
na dit seizoen bij VVV te stop-
pen.

Schaatser meteen geconfronteerd met beslommeringen van een kampioen

Nederland vraagt
Bart Veldkamp

Horecasportdag
in Kerkrade

7limburgs dagblad _\ sport

Meer dan vierhonderd toeschou-
wers kwamen, zeker in de tweede
helft van het treffen tussen Sphinx
en Bouwfonds volledig aan hun



SCHAESBERG - Simson had
zaterdagavond in sporthal de
Baneberg het vrij zwakke Her-

cules Dordrecht op bezoek. De
Schaesbergenaren maakten er
met nog twee wedstrijden
voor de boeg, een leuke avond
van. In de grieks romeinse stijl
werden de Dordrechtenaren
met 31V2-8 verpletterd. Ook in
de vrije stijl van deze goed
door scheidsrechter Hein Ver-
poort geleide wedstrijd ging
naar Simson, 29-11.

In de grieks romeinse stijl werd de
matige tegenstand van Dordrecht
helemaal door Simson in topvorm
gebroken. Ook nu was er een over-
donderende Simson start die de
ploeg zeer snel op een grote punten-
voorsprong bracht. Daarvoor zorg-
den Dannie Hendriks, Mustafa Ala-
kay en Marcel Quaedvlieg. Silvio
Meijs deed als kersverse Nederland-
se kampioen wat van hem werd ver-
wacht.

De uitslagen van de Simson juniores.
34 kilo: 1-HacKan Kaja. 3.Johan Verwoert.
s.Roger Wesdorp.
37 kilo: 3.Clifvan Bekkum. ö.Sjeng Kersten.
41 kilo: l.Jan Willem Heinrichs.
49 kilo: I.Dannie Hendriks. s.Stefan Rysz-
ko.
54 kilo: l.Huub Kessel. 4.Dirk Schoonewil-
le.
59kilo: 4.Gaston Odekerken.
65 kilo: 2.Daniël Schoonewille. s.Frank
v.Bekkum.
65+ kilo: Ï.Martin Verwoert. 4.Etien Post-
ma.

De Limburgers hadden in de vrije
stijl wedstrijd een goede start. Al-
hoewelDannie Hendriks in de 48 ki-
logram klasse van Michel Vernes
met 0-4 verloor rolden Mustafa Ala-
kay 52 kilo en Frans Snijders 68 kilo
over hun tegenstanders heen.

Moutarazak
taekwon-do

teamkampioen
GRONINGEN - Het team Oude
Luttinkhuis, heeft tijdens de Ne-
derlandse taekwon-do-kam-
pioenschappen voor de derde
keer in successie beslag gelegd
op de Nederlandse titel.

Oude Luttinkhuis won de finale
van Oldenzaal met 3-2. M. Mou-
tarazak (Geleen), die in het team
van Oude Luttinkhuis meedeed,
won al zijn partijen in de klasse
tot 58 kilogram. Derde team Pancratiusbank/VCHfaalt collectief

VCH strijdend tenonder

De zege van Frans op Auke Klapper
was gewoon imponerend. Met een
feilloos uitgevoerde brandweer-
greep toucheerde Frans zijn tegen-
stander reeds na 1.20 minuut. De 57
kilogram gaf Simson prijs. Marcel
Quaedvlieg won in de 68 kilogram
klasse reglementair. Dit gebeurde
in de 74 kilogram klasse ook met
Freddie Geilenkirchen.NK kruisboog

naar Ospel

" Jean Pierre Weffla^'
worstelaar en Belg, "!.
Schaesbergse dienst slaal
een brug om Bas Bruin5'
ma (boven) van D°r'
drecht tegen de mat "
werpen.

Foto: DRIES LINSSË 11

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

OSPEL - De Nederlandse Kam-
pioenschappen kruisboogschieten
1990worden gehouden in het Mid-
den-Limburgse Ospel.

De organiserende vereniging 'De
Treffers', die dit jaar 25 jaarbestaat,
heeft de organisatie toegewezen ge-
kegen.
De titelwedstrijden zijn op zondag
26 augustus.

In de zwaardere gewichtsklassen
stormde Simson over de tegenstan-
der heen. Eric Bos, 82kilogram, tou-
cheerde Jan Kroonen na 50 secon-
den. De Belg Jean Pierre Wafflard
zegevierde over Bas Bruinsma na
amper 8 seconden terwijl zwaarge-
wicht Hubert Bindels Wim v.Koten
reeds na 25 seconden tegen de ma-
tras drukte. Het worstelen van Rene
Geelen in de 90 kilogram klasse was
mat. Hij verloor na 5 minuten van
JanFaasen op punten 1-3.

Kepu Stars eenvoudig
langs Braggarts

Heerlenaren
oppermachtig

BREDA - De volleybalsters van
Pancratiusbank/VCH hebben de
tweede kompetitiehelft ingezet met
een 3-0 (15-10, 15-13, 15-4) bij
TDK/Brevok. Een wat vertekend re-
sultaat, omdat de Heerlense equipe
vooral in de eerste twee sets nage-
noeg gelijkwaardig was aan de
Noordbrabantse titelkandidaat.
Brevok verdiende evenwel de pun-
ten op basis van een stabielere pres-
tatiecurve.

VGZ/Sittardia-dames van troon gestolen

Auto Caubo Iason
weer als vanouds

Van onze medewerker
JOHN BANNIER

fel genoeg te spelen. Daardoor kon
lason te gemakkelijk scoren".

Van onze basketbalmedewei"
MARCEL JOOSTEN

HEERLEN - Braggarts ''begonnen met een inhaal1"
cc. Rush, uit het Braban^Uden, moest aan den W. ;
ondervinden met welke 'tentie de Heerlenaren
het karwei naar de top
de overgangsklasse zijn
gonnen. De uiteindelijke ’punten verschil (73-62) fL
ven daarnaast niet de jUISf;krachtsverhouding vv^j
daar de Heerlenaren voor
in de eerste helft opPe

tg
machtig waren. In de ccrs
klasse zette Kepu Stars °'vrij eenvoudige V.JJ*,,
Braggarts 111 opzij (95-';
en bleef daarmee in dera
om het kampioenschap-"Aanvalster Mariska van Rooij van het Landgraafse Datak VCL zal, ondanks twintig gestrek-

te vingers, het blok van Jokers passeren. Foto: widdershoven

Maar ook na de pauze beheerste
lason lange tijd de wedstrijd al
kwam Sittardia wel goed terug.
Maar bij de stand 13-11 kon de Sit-
tardse ploeg niet de aansluitings-
treffer scoren. „De 14-11 van Marion
Ritzen was een heel belangrijke
treffer voor ons". lason trainer Frits
Feuler kon zijn geluk niet op. Met
een gehavende ploeg had hij het
toch maar gepresteerd om de koplo-
per van de troon te stoten. „Natuur-
lijk spelen sentimenten mee in zon
derby. Zeker als er speelsters"ver-
trekken die zeggen dat ze bij mij
niets meer kunnen leren en elders
wel. Zijn er nu echter niet beter op
geworden."

VALKENBURG - In de zaal-
handbal eerste divisie bij de
dames versloeg Auto Caubo
lason zondagmiddag koploper
VGZ/Sittardia met 16-13 en
stootte hierdoor de Sittardse
ploeg van de troon. Koploper
is nu het Waalwijkse Tachos
datmet 16-11 van Noav won en
ook gezien het spel de beste
papieren heeft op de titel in
deze klasse.

Utrechtse blok smoorde: 15-17. Spe-
ler/trainer Frans Crombach: „Een
nederlaag met zon krap verschil is
moeilijk te verteren. Dit kunnen wel
eens dure verliespunten worden bij
de eindafrekening."

Pancratiusbank/VCH had er duide-
lijk weer zin in na de lange winter-
pauze. Het gelouterde en fysiek su-
perieure Brevok slaagde er niet in
om echt afstand te nemen tijdens de
openingsset. Pas bij 10-9 waren een
aantal snoeiharde aanvallen van ex-
international Sylvia Janssen onbe-
reikbaar voor de zuidelijke defen-
sie: 15-10. Zowel de net- als de lage
verdediging van Pancratius-
bank/VCH draaide in de volgende
periode bijna vlekkeloos. Veel Bre-
dase scorepogingen werden ge-
smoord, zodat de formatie van
coach Ger Spijkers via 6-9 en 9-13 op
setwinst leek af te stevenen. Leek,
want in de eindfase van de set be-
nutte TDK/Brevok elke vertra-
gingstechniek om het ritme van de
tegenstander te breken. Een profes-
sionele aanpak die prompt succes
opleverde. Servicemissers en gefor-
ceerde scorepogingen kraakten de
overtuigingskracht in Heerlense ge-
lederen: 15-13. De teleurstelling ma-
nifesteerde zich in de laatste ronde
middels een forse afstraffing: 15-4.
„Deze uitslag wettigt niet helemaal
het spelverloop. Hetgeen niet weg-
neemt dat we verdiend verloren
hebben, omdat we niet evenwichtig
genoeg waren," analyseerde Ger
Spijkers terugblikkend. Wilma Si-
nai maakte een voorzichtige rentreena een maandenlange blessurepe-
riode.Hoog spel

Datak/VCL

Pancratiusbank/VCH te stiet tevreden
„Een verdiende overwinning voor
lason. Daar valt niets op af te din-
gen. Zeker gezien hun eerste helft.
Toen waren zij beter dan ons en
vond ik dat wij niet agressief genoeg
speelden". Trainer Ton Reinders
wond er dus geen doekjes om. lason
had verdiend gewonnen. In een
bom- en sfeervolle sporthal de Wie-
gerd in Valkenburg was het lason
dat na tien minuten alle schroom
van zich afwierp en binnen acht mi-
nuten de 2-2 tussenstand uitbouwde
naar een 6-2 voorsprong. Die marge
bleeftot aan de pauze gehandhaafd.
De taktische zet van lason trainer
Frits Feuler, mandekking op Sittar-
dia opbouwster Ingrid Houben,
werkte voortreffelijk. Vivian Hen-
driks hield de Sittardia opbouwster
volledig uit de wedstrijd.

Perfect
Braggarts startte met de w>l ,i
te winnen aan de topper tei t
Rush. Met de wetenschap %j
koploper Tantalus wede |
punten had laten liggen spee'0 l
de Heerlenaren vooral in de e I
ste tien minuten bijna perfect i.
controleerd basketbal. Verde
gend werd tactisch goed $\
speeld terwijl aanvallend de 3
langdurig werd rondgespeeld
geduldig werd gewacht op p
beste scoringskans. Coach Ja^Kersjes: „Dit is zeker een g°e t

,
opsteker voor de komende ° jj.moetingen tegen de top twee{,p
had gekozen voor een straK
mandekking op hun beste sco
wat uiteindelijk zeer goed V.ö|
pakte. Daarnaast speelde ;
Raets, ondanks kleine scho° \
heidsfoutjes, een zeer waar
volle wedstrijd", aldus de op»
luchte Braggarts-coach.

LANDGRAAF - Opnieuw is
Datak/VCL er niet in geslaagd
om verbetering te brengen in
de benarde ranglijstpositie.
Op de valreep van een zinde-
rend spannende, uitgebalan-
ceerde krachtmeting, nam de
Landgraafse volleybalcombi-

natie uit Landgraaf iets te veel
risico. Resulterend in een ul-
tieme knieval voor het gesle-
pen USS uitUtrecht: 2-3(15-12,
13-15, 8-15, 16-14, 15-17).

Met name met die mandekking wist
VGZ/Sittardia geen enkele raad.
Trainer Ton Reinders hierover:
„Dat klopt. Daar hebben we te min
aan gedaan. In de rust heb ik de
ploeg hierop gewezen, maar het had
weinig resultaat. Wij maakten de
fout door in defensief opzicht niet

lason trainer Frits Feuler was door
het dolle heen. Na afloop dronk hij,
voor het eerst in zijn leven, alcohol.
Van de dames kreeg hij een glas bier
aangeboden. Bij dat ene bleef het
echter niet want het was alsof alle
frustraties van de laatste weken
weggespoeld moesten worden. We-
ken lang had zijn ploeg niet slecht
gespeeld maar de punten bleven uit.
Het niet verzilveren van de kansen
was de voornaamste oorzaak van
dat falen. Feuler werd er bijna moe-
deloos van om elke zondag weer te
zien hoe de dames het presteerden
om de meest fraaie kansen er naast
te gooien. Zondag tegen Sittardia
ging het wel goed. Natuurlijk speel-
de bij de dames in het achterhoofd
mee dat er drie speelsters van lason
nu bij de tegenstander rondliepen.
Dat was in feite al voldoende om er
nog eens iets extra voor te doen.
Topscorer bij lason was Marion Rit-
zen met zes treffers terwijl Ellen
Brands er vijf maakte.

Coach laakt mentaliteit BC Victoria
Een cruciale rol in deze marathonvan meer dan twee uur, werd op-geëist door de tweede set. Da-
tak/VCL poetste daarin een door
slechte passing opgelopen achter-
stand van 3-9 volledig weg: 9-9. Op11-13 volgde wederom een veelbelo-
vende krachtsinspanning: 13-13.

Debuut Arets
Pancratiusbank/VCH, voor het
eerst aantredend onder coach Peter
Arets, sleepte een wedstrijdpunt
weg bij. runner Activia: 3-2 (12-15,
15-12, 15-4, 8-15, 15-6). Een redelijk

resultaat, in aanmerking genomen
dat Michel Palm en Ed Savelsbergh
geblesseerd aan de kant bleven. De
netverdediging scoorde regelmatig
tijdens dit treffen. In de vierde pe-
riode waren het Bart Bormans en
Miei Misere, die de Heerlense ploeg
van nieuwe impulsen voorzagen:
8-15. De beslissende, vijfde set werd
een gemakkelijke prooi voor de
thuisploeg tegen een niet meer aan-
dringend Pancratiusbank/VCH: 15-
-6. Datak/VCL 2 voert een vergeefse
strijd tegen degradatie. Na het vol-
strekt kansloze thuisverlies contra
het eveneens bedreigde Polaris: 0-3
(8-15, 7-15, 5-15), kan alleen een mi-
rakel de ploeg nog redden van een
gedwongen terugkeer naar de derde
divisie.

Faalangst is een kenmerk voor ploe-
gen die in een vormcrisis verkeren.
Deze stelling onderstreepte Pancra-
tiusbank/VCH door bij het laagge-
klasseerde Were Di tegen de vierde
opeenvolgende nederlaag aan te lo-
pen: 3-1 (15-13, 8-15, 15-4, 15-3). De
ploeg uit Gemert, bezig aan een om-
gekeerde marsroute, acteerde aan-
vankelijk wat nerveus. Een 6-12
marge in de eerste set wist het on-
stabiel spelende Heerlense sextet
echter niet te verzilveren: 15-13.
Slechts het volgende bedrijf vorm-
de een afspiegeling van de kwalitei-
ten die normaliter in de zuidelijke
toekomstploeg steken: 8-15. Coach
Jos Geraedts: „In de tweede helft
van deze overigens matige wed-
strijd overheerste bij ons de angst
om fouten te maken." Were Di kreeg
via 15-4 en 15-3 de winst op een pre-
senteerblaadje.

In de derde divisie blijft de situatie
precair voor Furos. De Kerkradena-
ren verloren na een furieuze start
met 1-3 (15-5, 6-15, 15-17, 1-15) van
Kompro/HBC 2. Deze week worden
gesprekken met een eventuele op-
volger van de vertrokken trainer
Guido Kusters, voortgezet. Pancar-
tiusbank/VCH 2 trok na een specta-
culaire, aantrekkelijk krachtmeting
tegen Facopa/VC Weert aan het
kortste eind: 3-0 (15-12, 15-11, 15-13).

Toch kreeg Braggarts het h
even warm toen drie spelers *
de basisvijf op vier fouten kw^men te staan. Niemand kr^ f
echter het laatste streepje acn
zijn naam waardoor de Heerle ,
ren probleemloos de wedsty.
uit konden spelen. Uits' „
73-62. Kepu Stars had veert»*.
minuten lastvan een opportu^
tisch spelend Braggarts 111- „.
derde garnituurvan de Heerle
ren speelde een zeer kleine z° $
verdediging waardoor
moeite had om de juiste aanva
opzet te vinden. Toen echter
foutloos spelende Paul Diddef
(26 punten) en schutter R°n ,né
de Berg (29 punten) in steU'^werden gebracht was er vool^-Heerlenaren geen eer meer te y
halen. Conditioneel ging . u
Braggarts al heel snel het 1' s
uit waardoor Kepu probleern 1 j.
naar het eindsignaal freewn
de. >

USS was in die fase duidelijk aange-
slagen, maar de thuisploeg kon on-
voldoende rust opbrengen op de
klus af te maken. Via twee persoon-
lijke fouten lichtte 13-15 van het
scorebord op. Een deceptie met een
nasleep in de volgende periode:
8-15. Uitblinker Ramon Jungbauer
sleepte er daarna toch nog een bar-
rage uit: 16-14. In de thrillerachtige
tie-break bedroeg de marge nimmer
meer dan een punt. Bij 15-15 scoor-
de USS via de pink van Tino Belle-
makers, terwijl een daarop volgen-
de aanvalscombinatie in het

Het werd dus een 11-0 nederlaag
voor Victoria tegen een gemotiveer-
de, jonge Bossche ploeg die ook
zonder de in Taipeh verkerende in-
ternational Erica v. Dijk tot goede
prestaties kan komen. In de tweede
klasse werd BC Roermond al kam-
pioen. Via een 5-3 overwinning op
WIK Sittard, werd de ploeg van
coach Huub Franssen onbereik-
baar. Victoria 3 werd ook onbereik-
baar voor de concurrenten en dus
kampioen (ongeslagen). Dit gebeur-
de in de derde klasse van de lande-
lijke competitie via een 6-2 zege op
degradatiekandidaat KBC'67-2 uit
Kerkrade.

Van onze medewerker
PIERRE SWERTS

DEN BOSCH- Nu voor de Victona-
nen de reguliere eredivisie-competi-
tie badminton gespeeld is, zijn de
Hoensbroekenaren niet meer voor-
uit te branden. Dit tot groot onge-
noegen van trainer coach Franz-Jo-;
zefBreuer die de nog te spelen com-
petitiewedstrijden als een ideale
voorbereiding ziet op de haast zeker
te spelen degradatiewedstrijd.

Coach Breuer hekelde de mentali-
teit van zijn pupillen, na de met 11-0
verloren gegane wedstrijd tegen het
Bossche BCH, en hoopt dat zijn

donderspeech een positieve uitwer-
king zal krijgen.

'In een mum van tijd stond Victoria
op een 0-6 achterstand na de enkel-
spelen, waarbij opviel dat de Hoens-
broekenaren zich te snel gewonnen
gaven. In de dubbelspelen veran-
derde dit beeld niet; de Youngsters
raakten zelfs snel de kluts kwijt
wanneer zij niet hun eigen spel kon-
den spelen. Het enige lichtpunte in
deze wedstrijd was het damesdub-
belspel van Marga Notermans en
Renate Nolten die twee keer een
verlenging konden afdwingen.

In de derde divisie had koploper
Pancratiusbank/VCH 3 een collec-
tieve off-day en incasseerde bij Son-
dermeijer/SVL in Monfort de eerste
nederlaag van dit seizoen: 3-2 (15-13,
15-8, 9-15, 3-15, 15-11). Slechts vete-
rane Marl Maas haalde een dikke
voldoende. Door het inzetten van
spelverdeelster Truus Gielen vanaf
de derde set, kon een wedstrijdpunt
gered worden. Datak/VCL, nog
steeds zonder de geblesseerde Riet
Teuben, had weinig in te brengen
bij het veel constanter spelende Jo-
kers VC: 3-1 (15-3, 10-15, 15-2, 15-6).
Datak/VCL 2 verloor na spannende
strijd in Prinsenbeek met 3-2 van
Set Up.

Zowel in de eerste als de tweede set
moest een ruim opgebouwde voor-
sprong worden prijsgegeven.
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SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

Rustige avond
in de Baneberg

René Geelen van Simson Schaesberg worstelt mal

Van onze medewerker
HARRY SCHOLTES

Limburgs dagblad"^ sport
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