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Maastricht laat
Heerlen met plan

en vla zitten

Van onze verslaggever
! fi ERLEN - Grote teleurstelling gistermid-
vla

m
i

stadhuisvan Heerlen. Daar stondr mf«e? £offie klaar om het Maastrichts ge-
omh te ontvangen. Het plan wasm het nieuwe centrumplan van Heerlen te
Maaetnteren aan het voltallige college van
sarn

S 1Ctlt' Heerlen en Maastricht vormen
"nen eén stedelijk knooppunt en moeten- 7n;-ft de 'economische motor' worden vooriu'd-Limburg.

bengf?mieentebesturen van beide steden heb-
Proi ♦

laatste tijd vaker overleg over grotere
tr iec ten. Heerlen, dat apetrots is op het cen-

' inic " wilde Maastricht op gepast wijzetennis stellen van de plannen. Maar Maas-

tricht liet het gistermiddagafweten,
Even na enen belde burgemeester Philip
Houben zijn college Piet van Zeil met de me-
dedeling dat het college nog te veel punten
op de agenda had staan. En dat er nog be-
langrijke beslissingen genomen moesten
worden. Het programma van het Maastricht-
se college zou in de knel komen als men naar

de Oostelijke Mijnstreek zou komen,

Houben vroeg zijn knooppunt-collega een
nieuweafspraak te maken. Van Zeil vond dat
goed en Heerlen zal nu een nieuweuitgenodi-
ging sturen aan het college van Maastricht.

De vriendelijkheid van Van Zeil werd niet
gedeeld door iedereen in het Heerlense ge-
meentehuis. Zelfs hoge ambtenaren, maar
ook bestuurders spraken er schande van dat
het college van Maastricht op zo korte ter-
mijn de afspraak annuleerde.

Het enige voordeel voor Heerlen: op menig
kantoor werd gistermiddagvla gegeten bij de
koffie.

Ruim twintig
biljoen voor
Van Basten

ruir^N ~ AC Milan heeft
'« twintig miljoen gulden

" iur? ,°m Marco van Basten tot; VoL1993 te behouden. De ad-
le,, aten van de club en de spe-
sterr,

6 ■ en in Principe overeen-
traZlrr;ing bereikt overeen con-
spi, dat tot het einde van hetei2oenq992-1993 loopt.

hand en zet cieze week zÜn'êrii g onder de verbin-
Ao »;.®erlusconi (eigenaar vanCkT n): »Het is een hele °P"
jün Vng > dat hij minimaal totJUni 1993 bij Milan blijft."

het weer

t£5L WIND

1? een diepe depressie
vvest" island wordt met een
en *"Jke stroming koelere
o^g. sfabiele lucht naar onze
st>w mg Sestuurd- In deze
env ing komen naast wol-

de,, e, den ook zonnige perio-
de, 00r. terwijl we ookbuien
is V '?P verwachten. De wind
Mu *.\* krachtig tot krachtig,
f>cht- ht 5"6, uit westelijke

6- TiJdens buien zijn erWcht en tot stormachtig,
t_iüp ' 8. De middagtempera-
Voo,' w°rdt 7 graden.
treff actuele informatie be-
kuntende het weer in Limburg
v 'lU bellen 06-91122346
CftDAAG:
">»aV!.p: °8-32 onder: 17.11. «nop; 07.26 onder: 14.18

alp: °8-31 onder: 17.13n °P: 08.04 onder: 15.32

Doorstroming
Staatssecretaris Heerma heeft zijn
streven om de doorstroming te be-
vorderen nog steeds niet opgege-
ven. De staatssecretaris vindt dat te
veel mensen met relatief hoge inko-
mens in te goedkope woningen wo-
nen. Zijn voorstellen in de nota
'Volkshuisvesting in de jaren '90'
om de doorstroming op gang te
brengen, riepen destijds veel verzet
op. Nu kondigt Heerma opnieuw
een nadere studie aan naar de moge-
lijkheden om de doorstroming te
bevorderen. Hij denkt daarbij onder
meer aan een huurbelasting.

Mandela komt
mogelijk
snel vrij

KAAPSTAD - De Zuidafrikaanse
minister van Justitie, Kobie Coet-
see, heeft gisteren volgens de staats-
radio gezegd dat de vrijlating van
ANC-leider Nelson Mandela niet
lang meer opzich zal laten wachten.

„De heerKobie Coetsee zegt dat een
rol als bemiddelaar (in politieke on-
derhandelingen) voor Nelson Man-
delawordt overwogenen dat hieruit
mag worden afgeleid dat zijn vrijla-
ting ophanden is," aldus de staatsra-
dio.

Pretoria heeft jarenlang geëist dat
de 71-jarige Mandela, die in 1964 le-
venslang kreeg wegens een kom-
plot om de regering met geweld ten
val te brengen, geweld als politiek
middel zou afzweren. De zwarte lei-
der zei onlangs zelf al dat zijn vrijla-
ting eerder een kwestie van weken
dan van maanden was. Vooralsnog
wordt aangenomen dat president
De Klerk het nieuws zal bekendma-
ken op 2 februari als hij het parle-
mentaire jaar opent.

Het Afrikaans Nationaal Congres,
dat in 1944 doorMandela en de door
ziekte tijdelijk uitgeschakelde hui-
dige voorman Oliver Tambo werd
opgericht, eist Mandela's vrijlating
als een van devoorwaardenvoor het
beginnen van onderhandelingen
met de regering en het beëindigen
van de gewapende strijd.

Heerma wil meer vrijheid voor gemeenten

Nieuw subsidiestelsel
sociale huurwoningen

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Staatssecretaris
Heerma wil een nieuw subsi-
diesysteem voor de bouw van
sociale huurwoningen. Het
nieuwe subsidiesysteem geeft
gemeenten grotere vrijheid bij
het besteden van de jaarlijkse
subsidiegelden. Bijvoorbeeld
voor nieuwbouw van sociale
huur- of sociale koopwonin-
gen, dan wel voor renovatie
van bestaande woningen. „Op
deze manier kunnen de ge-
meenten hun keuzes beter af-
stemmen op de lokale woning-
behoefte", aldus staatssecreta-
ris Heerma in een brief aan de
Tweede Kamer. De plannen
van Heerma zijn positief ont-
vangen.
Voor de huurders verandert er ove-
rigens weinig of niets. Het grote
voordeel van het nieuwe subsidie-
systeem, zoals staatssecretaris
Heerma dat voor ogen heeft, is dat
de rijksbegroting niet langer voor
verrassingen komt te staan. Door
van tevoren exact vast te stellen
hoeveel subsidie er voor een nieuwe
huurwoning beschikbaar is, wordt
een betere beheersing van de rijks-
begroting mogelijk, aldus Heerma
in de brief.
Mocht achteraf blijken dat de kos-
ten of de opbrengsten van een wo-
ningcomplex hoger of lager uitval-
len, dan zijn deze voor rekening van
de verhuurder, dus meestal de ge-
meenten.
Heerma wil verder meer geld be-
schikbaar stellen voor de individue-
le huursubsidie. De staatssecretaris
wil een extra bedrag inzetten dat
oploopt tot 100 miljoen in 1994. Met
dat bedrag moet het koopkrachtef-
fect van de huurstijging voor de la-
gere inkomens worden getemperd.

Geluk bij
een ongeluk

Van onze verslaggever .
LEVEROY - Tijdens het slechte
weer van gisteren knalden in Le-
veroy twee zware vrachtwagens
op elkaar.De bestuurder van een
der vrachtwagens raakte be-

kneld in zijn cabine en omdat
zijn situatie gevaarlijk leek, ruk-
ten de hulpdiensten met groot
materieel uit. De chauffeur werd
snel bevrijd en bleek slechts wat
onbeduidende schaafwonden te
hebben opgelopen.

" Met man en macht proberen brandweerlieden de chauffeur van deze vrachtwagen uit
zijn benarde positie te bevrijden. Foto: JANPAULKUIT

Man van misbruikte
Kerkraadse bekent
moord op Tröger
Van onze verslaggever

KERKRADE/DORTMUND - De
Duitse ex-gevangene Ullrich Tröger
(47) is maandagmorgen vermoord
door Marco 8., de echtgenoot van
Trögers dochter. Die bekentenis
heeft Marco B. gisteren in het Kerk-
raadse politiebureau afgelegd aan
Westduitse politieagenten. Marco B.
bracht Ullrich Tröger met veertien
geweerschoten in Dortmund om het
leven

Tröger was vijf minuten eerder, na
een gevangenisstraf van zes jaar,
vrijgelaten. Hij was veroordeeld
voor sexueel misbruik van onder
andere zijn dochterManuela (25) die
sinds enkele jaren met haar man
Marco B. in de Kerkraadse wijk
Bleijerheide woonde.
Marco en Manuela B. togen maan-
dagmorgen samen met de moeder
van Manuela en haar broer Andreas
en schoonzus Gabriëla naar de straf-
gevangenis bij Dortmund om Ull-
rich Tröger te vermoorden. De ex-
gevangene belde op dat moment
vanuit een telefooncel een taxi.

Toen is Marco B. uit de auto gestapt
en heeft hij de vader van zijn sexu-
eel misbruikte vrouw vermoord. De
dader en de vier medeplichtigen
wisten daarop naar Kerkrade te
vluchten waar ze op korte afstand
van de woning van Marco en Ma-
nuela B. in hun auto konden wor-
den klemgereden en gearresteerd.

De twee Kerkradenaren en de ande-
re drie familieleden, die overigens
in Aken wonen, worden naar ver-
wachting nog vandaag uitgeleverd
aan de Westduitse autoriteiten. Vol-
gens de Maastrichtse officier van
justitie worden ze vandaag voorge-
leid aan de rechter-commissaris.
Daar zal hen gevraagd worden of ze
akkoord gaan met een versnelde
uitleveringsprocedure. Mocht dat
het geval zijn, dan zullen zij in de
loop van de dag overgebracht wor-
den naar de plaatselijke politie in-
Dortmund.

9) Zie verder pagina 15

Drie CDA-ers
in race voor
gouverneur

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Voor de opvolging
van dr. J. Kremers als gouverneur in
Limburg zijn drie CDA-ers in de
race. Het gaat om de huidige burge-
meester van Maastricht, mr. Ph.
Houben, burgemeester van Den
Haag, mr. A. Havermans en het
CDA-kamerlid en oud-staatssecre-
taris drs R. van derLinden.

Kremers verlaat zijn huidige post
officieel op 16 mei. Hij stapt dan, na
.dertien jaar commissaris der konin-
gin te zijn geweest, over naar deRo-
beco-groep in Rotterdam.
De benoeming van een nieuwe com-
missaris derkoningin in Limburg is
een kabinetsbesluit. Vaststaat dat
het CDA de provincie wil behou-
den. De Maastrichtse burgemeester
Houben is overigens een broer van
mr. F. Houben, sinds 1987 commis-
saris der koningin in Noord-Bra-
bant. Dit maakt de kans dat de man
uit Maastricht Kremers opvolgt wel
kleiner.

Geen besluit over
huurwaardeforfait

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - De commissievan Fi-
nanciën in de Eerste Kamer heeft
gisteren geen concrete besluiten ge-
nomen over het wetsvoorstel tot
verhoging van het huurwaardefor-
fait. De commissie zal zich komen-
de dinsdag weer over de zaak bui-
gen. Daarmee staat wel vast dat de
verhoging van het forfait van 1,8
naar 2,3 procent niet op 1 februari
ingaat, zoals het kabinet wil.
De senatoren willen volgendeweek
bezien of zij al dan niet nogmaals
schriftelijk commentaar op het
wetsvoorstel zullen geven.

vandaag
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Bijna akkoord
over dialoog

Israëliërs
en Palestijnen

CAIRO - De Israëlische vice-pre-
mier Shimon Peres heeft gisteren
gezegd dat gesprekkentussen Israë-
liërs en Palestijnen nu op korte ter-
mijn in het verschiet liggen. „Alle
partijen zijn het erover eens dat de
dialoog in Cairo tamelijk snel be-
gonnen kan worden," verklaarde
Peres bij aankomst in Egypte tegen-
over journalisten. „We zijn niet
meer ver van overeenstemming af,"
zei hij.

Peres kwam gisteren in Cairo aan
voor een 24-uur durend privé-be-
zoek. Hij zal vandaag president Hos-
ni Moebarak ontmoeten. Volgens »
functionarissen zouden zij spreken
over manieren om de impasse in het
vredesproces tussen Israël en de Pa-
lestijnse Bevrijdingsorganisatie
(PLO) te doorbreken.
Struikelblok voor direct Israëlisch-
Palestijns overleg vormt de samen-
stelling van een Palestijnse delega-
tie. Israël weigert direct of indirect
met de PLO te spreken of te onder-
handelen. Volgens Jeruzalem is de
PLO een terroristische organisatie.
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in gesprek

Heerlen 10
Met belangstelling heb ik de
plannen omtrent de stadsver-
fraaiing van Heerlen gelezen,
waarbij enkele mooie gebouwen
gespaard blijven. Tot mijn grote
schrik echer, bestaat de moge-
lijkheid dat de prachtige kerk
aan de Laanderstraat het veld
moet ruimen voor allesbehalve
fraaie betonnen kantoorgebou-
wen.

Weet het gemeentebestuur van
Heerlen wel hoe mooi de glas-in-
lood-ramen van diekerk zijn? En
heeft u de schilderingen van
Charles Eyck wel eens gezien?
De rustige ruimte rond de kerk,
een oase waar men in iedere gro-
te stad naar snakt, zou men sa-
men met de kerk tot een prachtig
geheel kunnen maken.

Heerlen, kantorenstad nummer 3
in Nederland, best! Kerkenslo-
per-stad nummer 1 in Limburg?
Nee toch zeker!
STEIN H. Th. Pepels

Heerlen 11
De laatste tijd lees ik de meest
fantastische verhalen over de
vernieuwing van de binnenstad
van Heerlen. Deze vernieuwing
gaat enorme geldbedragen ver-
slinden, zoals 93 miljoen gulden
die door de gemeente Heerlen
opgebracht moet worden. Met
andere woorden, door de inwo-
ners van Heerlen, die voor meer
dan 90 procent buiten het cen-
trum wonen.

En dat allemaal om enige hoge
heren een plaats in het geschie-
denisboek van Heerlen te bezor-
gen. Ik vraag mij trouwens af
hoeveel heren van B en W en ge-
meenteraad er thans in het cen-
trum van Heerlen wonen en hoe-
veel van hen bereid zijn bereid
om na de vernieuwing naar het
centrum te verhuizen? Ik denk
bitter weinig. En dan de alles
overheersende vraag: Wie is in
Heerlen in staat om deze grootse
plannen ten uitvoer en - wat

voornamer is - tot een goed ein-
de te brengen.

Als ik alleen al zie dat niemand in
staat is om een klein gebied als
de Kouvenderstraat-Gebrooker-
plein-Hoofdstraat een fatsoenlijk
aanzien te geven. Hoe moet dat
dan met dat grote project in het
centrum van Heerlen? Heren
plannenmakers oefen eerst even
met het kleine project in Hoens-
broek (maar verpruts niet te veel)
voordat het grote geld wegge-
smeten wordt in het centrum van
Heerlen.

HOENSBROEK J.H. Poelans

(c) Standaard Uitgeverij n.v Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Pioductions b.v s-Gravenhage

" Het centrum van Heerlen, zoals het er in de nabije toekomst - en kennelijk tot verdriet
van velen - aaat uitzien.

Heerlen 12
Hierbij wil reageren op alle inge-
zonden brieven die pleiten voor
het behoud van de Centrumkerk
aan de Laanderstraat. Ik heb
niets tegen 'gelovigen' en ik zal
ook het 'herstructureringspro-
jektHeerlen' niet afkeuren.
Zeer betreurenswaardig vind ik
eerder de argumenten van het
behoud van deze kerk. Men
vindt het treurig dat een 'Gods-
huis', waar parcohianen hun heil
zoeken als rust- en steunpunt,
plaats moet maken voor nieuw-
bouw. Dit zijn duidelijke argu-
menten van 'gelovige' kerkgan-

gers. ledereen behoort nu toch
onderhand te weten dat: de RK
Kerken tegenwoordig meer leeg
dan bezocht zijn. Zo ben ik van
mening dat minstens de helft
van deze 'monumentale' gebou-
wen voor andere doeleinden
kunnen worden gebruikt. Dus
geen directe afbraak!

Bovendien hebben de kerken
ons tonnen aan geld gekost en
kosten dat nog, terwijl het groot-
ste deel van onze bevolking hier
heus niet om gevraagd heeft. De
bevolking heeft dit moeten slik-
ken omdat de RK Kerk vroeger
hier in Limburg zo machtig was,

dat je, als jeer geen lid van was,
werd verstoten, als werkzoeken-
de kansloos was en door paro-
chianen als heiden ofketter werd
gezien. Nu is het onze plicht als
mens vreedzaam naast elkaar te
leven en begrip op te brengen
voor elkaar. Ik wens de brief-
schrijvers sterkte bij het behoud
van de cultuur in Heerlen, maar
slaak nooit meer van die naïeve
kreten over het verdwijnen van
een 'Godshuis', want die zijn er
genoeg, zo niet te veel!
MAASTRICHT CorEurlings

Heerlen 13
De door de Heerlense plannen-
makers gepresenteerde visie op
het centrum houdt ook sloop in
van diverse panden. Het waren
ongeveer de laatste lettersvan de
Heerlense plannenmakers uit
bovengenoemd plan, die de gal
bij vele parochianen deed overlo-
pen. 'Over de gehele lengte van
de Looierstraat moeten kantoren
komen'; 'in de visie van de ge-
meente moet de kerk aan de
Laanderstraat verdwijnen', zegt
wethouder Savelsbergh, maar
definitief is dat nog niet.

Ik vraag me af waarom nu ook
nog de kerk? Omdat het past in
uw plan? Past het plan ook bij de
parochianen? Heeft u wel eens
goed nagedacht over dit besluit?
Waar gaan we naar toe? En kan
dit zo maar, zonder overleg met
het bisdom, pastoor of parochia-
nen?.

Hier volgt mijn mening beste
plannenmakers: 'Laat Gods wo-
ning in de Laanderstraat staan;
laat deze kerk niet verdwijnen.
Wij allen, zonder uitzondering,
hebben deze woning van God -en zeker nu in deze tijd en ook
straks - misschien nog harder
nodig om ons te bezinnen over al
hetgeen wat dagelijks over ons
heen komt. Wij kunnen niet zon-
der. Denkt u hier eens goed over
na, alvorens uw plannen uit te
voeren
HEERLEN F. van Kampen

Yoga: zoeken naar harmonie
In het artikel 'Limburgers
zoeken heil in yoga-lessen'
van maandag 8 januari jl
wordt terecht gesteld dat
yoga te maken heeft met het
zoeken naar de balans.
Bij zon uitspraak rijst toch
de vraag: 'Balans tussen
wat'? Bij de mens zijn glo-
baal twee delen te onder-
scheiden: het lichaam en de
geest. Let wel, ze zijn te on-
derscheiden echter niet te
scheiden want dan veran-
dert de karakteristiek van
de mens. Yoga en in het bij-
zonder hatha yoga heeft nu
de bedoeling om balans -
liever gebruik ik het woord
harmonie - te laten ontstaan
tussen lichaam en geest.

Is er dan iets mis met die harmo-
nie? Helaas is bij velen in de hui-
dige maatschappij die harmonie
tussen lichaam en geest ver-
stoord. Men is niet ziek maar
voelt zich niet gelukkig. Als de
geest bijvoorbeeld een pro-
bleem heeft en dat wordt niet
opgelost of verwerkt, dan ont-
staat er reactie in het lichaam.
Ook de volksmond kent hier
enige uitspraken over: het ligt
me zwaar op de maag met als ge-
volg na enige tijd een maag-
zweer, hartzeer hebben met als
gevolg hartklachten, iets niet
kunnen verkroppen met als ge-
volg de krop.

Heel vaak wordt ook die harmo-
nie verstoord als we van ons zelf

voorstellingen (gedachten) heb-
ben, die niet in overstemming
zijn met de werkelijkheid. Dat
we ons zelf capaciteiten en
eigenschappen aanmeten die er
niet zijn en nog erger wordt het
als we daarin ook nog heilig ge-
loven. Dit alles als gevolg van:
het moeten presteren, flink zijn,
geen emoties tonen, enzovoort.
Als we een functie hebben 'ver-
overd', waar we niet de capaci-
teiten voor hebben, gaan we
toch op den duur op onze tenen

lopen tot dat we overspannen
raken. Het lichaam en meestal
ook de geest knappen af en na
medisch opknappen is er vaak
blijvende schade. En we hebben
er in de regel niets van geleerd.
Om ons eigen, niet werkelijke,
gedachtenplaatjes te handhaven
gaan we ons verdedigend op-
stellen. Niet alleen met woorden
maar ook met daden via het li-
chaam. Verdediging betekent
dan: compact maken, klein ma-
ken, hetgeen gebeurt door de
spieren bij voortduring te span-
nen en dienovereenkomstig een
houding aan te nemen. Voor-
beelden: kaken op elkaar klem-
men, schouderspieren optrek-
ken en rug spannen, waarbij iets
naar voren wordt gebogen. We
verzetten ons letterlijk. Logisch
dat door deze verkrampinge.
klachten ontstaan. Maar ook:
migraine, maagklachten,
hartklachten en ik wil kanker
niet uitsluiten.
Yoga gaat weer terug naar de ba-
sis. Door het doen van asana's,
zijnde niet alledaagse houdin-
gen, wordt de beoefenaar ge-
vraagd zijn grenzen (lichame-
lijk) te ervaren alsook de bij die
houding opkomende gedachten
te schouwen. De intentie zal
daarbij zijn: dat de grenzen ge-
respecteerd en geaccepteerd
worden en de gedachten die
daarmee in strijd zijn losgelaten
worden. De yoga-beoefenaar
leert zichzelf om vooraf geen
voorstellingen te maken, de
grenzen te accepteren en zich
niet door de eventuele opko-
mende gedachten (die uit zijn op
een prestatie!) te laten activeren.

Ontspannen in de zware zin des
woords.

Het moge duidelijk zijn dat de
yoga-beoefenaar die zo bezig is
zich zelf leert overeenkomstig
de werkelijkheid. Hij leert zijn
sterke - (talenten) en zwakke
kanten kennen en accepteren,
hetgeen iets anders is dan slaafs
overgeven. Als hij zièhzelf zo ac-
cepteert hoeft er verder niets ge-
daan te worden om ook de om-
geving te accepteren.

Verhindert accepteren op deze
wijze groei? Neen, groei wordt
wel voorzichtig de enige reden
genoemd waarom we op dit on-
dermaanse zijn, het is ons mee-
gegeven in de wortels van ons
zijn (als een natuurlijk element).
Door bezig te zijn met iets, doen
we ervaring op en daarmee is er
groei. Dit is iets anders dan een
dwangmatig leerproces. De
groei is groter als we die zaken

aanpakken waarvoor we geta-
lenteerd zijn.
Worden we van yoga beoefenen
fitter? Het loslaten van geestelij-
ke ballast bewerkstelligt dat,
maar eveneens het op die wijze
lichamelijk bezig zijn.
Uit bovenstaande zal ook duide-
lijk zijn dat yoga primair geen
therapeutisch gebeuren is, hoe-
wel het zo gebruikt kan worden.
Mijn indruk is echter dat het in
veel publicaties wel zo voorge-
spiegeld en benaderd wordt.
Duidelijk dient gesteld te wor-
den datyoga er voor iedereen is.
Voor gezonden en zieken (waar
ligt de grens?), jong en oud, vali-
de en invalide.
Hopelijk draagt bovenstaande -hoewel summier - er toe bij dat
degenen die overwegen om met
yoga te beginnen een juiste
beeldvorming krijgen.
HEERLEN

Jacques Nieskens, yogaleraar

" Yoga: een gezonde geest in
een gezond lichaam.

recept

Gebraden lende
Benodigdheden voor 4 personen:
1 kg lende aan een stuk, 2 teentjes
knoflook, peper en zout, 50 g mar-
garine of boter.
Leg het stuk vlees in een ovenvas-
te schaal. Snijd de knoflook in
dunne repen. Maak met een
scherp mes inkepingen in het
vlees en steek er een stukje knof-

look in.
Bestrooi daarna het vlees met pe-
per en zout. Smelt de margarine of
boter en schenk over het vlees.

Braad het vlees in de oven (200°C.- stand 4, temper na 30 minuten
tot 175°C. - stand 3) in 50-60 minu-
ten bijna gaar. Bedruip het een
paar keer met het braadvocht.
Dek het vlees daarna af met alu-
miniumfolie en laat het vlees bui-

ten de oven 15 minuten rusten.
Snijd de lende daarna in niet al te
dikke plakken.
Schenk het braadvocht in een
pan. Voeg 2Vè dl water toe en
breng dit aan de kook. Roer aan-
baksels goed los. Blus af met rode
wijn en serveer in sauskom. Be-
waar dehelft van hetvlees voor de
volgende dag.

hub meijer

postbus 3100

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

'Sportvrouw'
In het LD van 23 december stond
een vraaggesprek dat een van uw
sportredacteuren had met de sport-
vrouw van 1989, Elly van Hulst. Ik
kan niet nalaten te reageren op de
minne manier, waarop de sportster
werd beschreven. Ik dacht dat het
bij sport ging om prestatie, door-
zettingsvermogen en plezier in het
bewegen.

Uw journalist schijnt echter meer
aandacht te willen besteden aan
het uiterlijk en andere irrelevante
zaken, die dan op een 'lollige' ma-
nier worden weergegeven.

Enkele citaten: 'iele spriet', 'ge-
bleekte uitgave van fast Flo, naar
beneden afgerond', 'in haar oranje
badpak bepaald niet de Pin-Up-
club','truttig', 'geen kwik in de bil-
len — die ontbreken', 'loopt niet
met de borst vooruit want die is af-
wezig', 'sprinkhaan', 'met benen als
regenpijpen' etc.

Hoe durft u? Was dit de dank voor
het toegestane interview? Hoe zit
het met uw fatsoensnormen?
Ik adviseer de scribent eens een in
de spiegel te kijken. Hij hoeft het
resultaat niet in de krant te zetten,
want daar ben ik niet in geïnteres-
seerd, maar laat hem meer dergelij-
ke interviews afleveren.
SPAUBEEK, mevr. A. de Wit

Wet Oort
Namens Belastingservice en fj"
team van de FNV Kerkrade **■
naar aanleiding van public'
over de Wet Oort, het volgende
der de aandacht brengen. Vo<>'
Alphahulpen, Thuiswerkers *
tera, die een inkomen ontval»
zonder inhoudingsplicht, dus'to is netto, is de belastingwet
Oort een verbetering.

Door deze nieuwe belasting
kan een alphahulp anderhalf"?
de basisaftrek van f4.568- W
ting/premie verdienen. Maar 'voor een ander punt is de bas>*
trek van f4.568- belangrijk.
beeld 1: een alphahulp verd'
f4.500, blijft dus onder de bas»
trek en betaalt zelf niets en kan
basisaftrekbedrag overgeven
de partner die hierdoor f 1.600.'<jaar minder aan belasting/pl*,
betaalt. Voorbeeld 2: de alph»J
verdient f6.000- per jaar, be»
zelf niets maar de partner betj
f 1.600,- per jaar meer aan br
ting/premie, zodat beiden t0
inkomen hebben als in voorbe*
met f4.500,-.

Verder wil ik er op wijzen da' i
personen die in een auto van j
werkgever rijden zich hier°j
goed moeten informeren. De
gever is verplicht vanaf 1990 aa"!
belasting door te geven wie ifj
bedrijfsauto rijdt. Doordat de
aftrek van de eerste 10 km is ]
men te vervallen rijdt de wer"l
mer de eerste 10 km privé en "j.
minimaal 20 procent van de nie.
waarde van de auto aangever»]
inkomen, als hij de grens van l^duizend kilometer overschrijd^
privé-kilometers. Alleen auto's
een grijs kenteken zijn hiervan\
gesteld.
KERKRADE W.vanG'

Oplossing van gisteren

BUKS-PRE'
A-OELOE-
NT-CEL-0 11

JOL-N-KUJ
0 R A.N G E A D *GY- E R
HOEDEDOÖ
lER-N -SO'
NR-PIL-R?
D-DEGEN-
EZEL- L A C \

puzzel van de dag

HONINGRAATPUZZEL
Steeds te beginnen in het links staande ge-
cirkelde vakje ten opzichte van het cijfer en
verder gaande in de richting van de wijzers
van de klok, kunnen rond de genummerde
vakjes woorden van 6 letters van navolgen-
de betekenis worden verkregen:
1. kamerplant;

2. klein strandmeer;
3. onverwezenlijkbaar droombeeld;
4. visetende keerkringvogel;
5. schaar v.e. krab;
6. waterverwarmingstoestel;
7. harde, ruwe uitwas aan een boof'
8. klaaglied;
9. graag, begerig.
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Roemenië gaat
op 20 mei

ter stembus
'KAREST - De Roemeense op-

Iser* neeft gisteravond woedend
op de aankondiging dat

' ejg r°nt voor Nationale Redding, ver ?n kandidaten zal stellen bij de
I F-roKezingen. De leiding van het
" ren nt dat fungeert als voorlopige

'kwring- heeft besloten dat de ver-
t^.^gen worden gehouden op 20

Aan de Verenigde Naties zal
Jen gevraagd waarnemers te

' V
| stg'eden van de twee belangrijk-
Bof^PPos'tiepartijen, de Nationale

'ralere> nDartiJ en de Nationale Libe-

' d^. k art'j. reageerden woedend op
j 0q bekendmaking dat het Front
aan

r Nationale Redding zelfstandig
ij^ de stembusstrijd zal deelne-
jj» "*" Het verst ging woordvoerder
ty^arescu van deNationale Libe-
ro Martij. „Dit is een zeer cruciaal

zo verklaarde hij. „Als
cjer°Pa nu niet ingrijpt, krijgen we
jjj reconstructie van de Berlijnse

ri St!jr en zal het Aziatische totalita-
e weer over ons heen rollen".

Havel wil top
supermachten

in Praag hebben
~ e Tsjechoslowaakse

J*H dent Vaclav Havel heeft giste-
Wëe2;egd dat hij bij komende be-
j^l *en aan Washington en Moskou

Se n oorstellen de volgende top tus-
% " De'de supermachten te hou-

'k Praag- Havel wil in februari
brengen aan de Ver--Bc*e Staten en de Sovjetunie.

'Lage inkomens
gaan door Oort
niet achteruit'

v Van onze Haagse redactie
HAAG - Staatssecretaris Van

d^ '̂svoort van financiën ontkent
HecJ et inkomen van grote groepen
scj..erlanders er deze maand op
Wei gaat als gevolg van het
<Jel

u*e belastingstelsel (Oort). „No-
sWt°S Paniek zaaien", noemt de
Sen Secretaris berichten daarover.
b6r

, computerservicebureau had
end dat de meeste mensen

(l0o een modaal of lager inkomen
fl6n

r 'Oort' netto minder over zou-
4rvN ,n°uden. „Onzin", aldus Van

öeg^enigen die er echt op achteruit
sk^. zijn grote groepen alleen-
ejctr den' »Maar dat wisten we. De
lw a tegemoetkoming voor zon
k Q,derdduizend alleenstaanden
W'i m het nieuwe stelselte verval-

> zegt de staatssecretaris.
ue . .
fle J"arievenvan de belasting gaan in
la^p'euwe belastingberekening om-
ftle~; -Dat zullen de mensen dit jaar
*H h

n m nun netto-inkomen. Hier
.^6h za' net wel anders uitpak-
;Voo' maar grote groepen gaan erop
\r,ru't, gewoon omdat de tarieven
vo 0

a
t
agd zijn", zegt Van Amels-

&h .Mensen die veel aftrekposten
'W^'kten, zullen geen voordeel
■fin °en van de nieuwe belastinghef-
S S-

v 0
er> >?* de zeer age inkomens, bene-

de Pet minimumloon, gaan er door
&ok Uvve plannen netto op vooruit.
Qe^ de middengroepen en bejaar-

°ntvangen netto meer.

ti6^Koninklijk Nederlands Onder-
e^ers Verbond heeft er gisterenin

aan VanAmelsvoort aan-
VQor°ngen op een generaal pardon
lijj ondernemers die met belas-te): en premie-afdrachten in den°ei komen:

Schaefer in ontslagbrief:
'Dank aan alle

Kamerleden, op
die ene na'

DEN HAAG - Het PvdA-Tweede-Kamerlid
Jan Schaefer heeft gisteren definitief zijn
ontslag ingediend. In een brief aan Kamer-
voorzitter Deetman neemt hij met teleurstel-
ling afscheid, omdat zijn gezondheid niet lan-
ger toelaat dat hij zijn werk met volle inzet
doet.

Met nauwelijks verholen kritiek opzijn eigen
fractie, maar vooral op het CDA schrijft hij:
„Gelukkig verlaat ik het parlement op een
moment dat mijn partij eindelijk weer rege-
ringsverantwoordelijkheid draagt. Ik hoop

dat dit langdurig het geval zal zijn. Zij het,
wat mij betreft, met een andere partner en
met D66, zoals het hoort."

Hij besluit met een dankwoord. „Tevens wil
ik via deze weg al de medewerkers van deze
Kamer bedanken voor de fantastische wijze
waarop zij het mij mogelijk hebben gemaakt
om hier te werken. Ook wil ik alleKamerle-
den, op die ene na, bedanken voor hun colle-
gialiteiten een aantalvoor hunvriendschap."
Met die ene wordt natuurlijk Janmaat be-
doeld.

Oost-Europa
Kaland en zijn PvdA-collega
Schinck wezen erop dat de ontwik-
kelingen in Oost-Europa meer vra-
gen oproepen dan beantwoorden.
Schinck: „De gevolgen van de om-
wenteling in het Oostblok kunnen
pas over enigetijd definitiefworden
vastgesteld. Veel hangt af van de
gang van zaken in de Sovjetunie.
Het oude op afschrikking gebaseer-
de defensie-evenwicht moet veran-
deren in een veiligheidsdenken. Dat
moet gevolgen hebben voor de de-
fensie-inspanning, ook op conven-
tioneel gebied. Bezuinigingen moe-
ten echter passen in internationale
afspraken".

Kaland voelt nog minder voor een-
zijdige bezuinigingen op defensie.
„Het kan welhaast niet anders dan
dat er een periode van instabiliteit
voor de deur staat. In deze situatie
is, paradoxaal genoeg, Gorbatsjov
en daarmee de Sovjetunie de meest
onzekere factor. Onder deze om-
standigheden gaat het mijn fractie
te ver om nu reeds eenzijdig en op
betekende wijze in het defensiebud-
get te snoeien". Namens de VVD
keerde ook Luteijn zich tegen een-
zijdige bezuinigingen op defensie-
gebied. Het lanceren van allerlei ge-
dachten daarover noemde de
WD'er „veel te voorbarig".

'Gorbatsjov schuldig aan tragedie'

Azerbajdzjanen
boos op Russen

MOSKOU - De woede van de Azer-
bajdzjanen heeft zich gisteren in
toenemende mate tegen de Russen
gericht. In Bakoe verschenen pam-
fletten die Sovjetleider Michail Gor-
batsjov schuldig verklaren aan de
'tragedie van Bakoe'. Op spandoe-
ken werd Moskous actie in Azer-
bajdzjan vergeleken met de inval in
Afghanistan. 'Leger uit Bakoe',
'Azerbajdzjan hetzelfde als Afgha-
nistan', luidden de leuzen.

Sluipschutters beschoten 's och-
tends een konvooi van gedemobili-
seerde soldaten. Er vielen drie do-
den, van wie twee militairen, aldus
radio Moskou. Kapiteins van 50

olietankschepen, die voor anker lig-
gen voor Bakoe dreigen met opbla-
zen van hun schepen en olieplat-
forms in de Kaspische Zee, als de
Sovjettroepen niet uit de stad wor-
den teruggetrokken.

De zee voor Bakoe wordt geblok-
keerd, aldus krantenberichten.
Kennelijk willen Azerbajdzjanen
verhinderen dat lijken heimelijk
worden verwijderd met schepen.
Het openbare leven in Bakoe, met
1,7 miljoen inwoners de op vier na
de grootste stad in de Sovjetunie, is
totaal stilgevallen. Geen bedrijf
werkt en het openbaar vervoer ligt

stil, uitgezonderd de metro aldus
het Sovjetpersbureau TASS giste-
ren. Meer dan 100.000 mensen ver-
brandden of verscheurden hun par-
tij boek of gaven het terug.
Maandag nog dreigde het parlement
van Azerbajdzjan in Bakoe een refe-
rendum over afscheiding te houden,
als de Sovjettroepen niet worden te-
ruggetrokken.

Aftoppen reiskostenforfait
scheelt fors in koopkracht

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De door het kabinet
voorgestelde aftopping van het reis-
kostenforfait scheelt de betrokke-
nen fors in koopkracht. Al naar ge-
lang de reisafstand en het inkomen,
loopt het negatieve inkomenseffect
uiteen van 218 tot 830 gulden per
jaar. Omgerekend is dat 0,6 tot 2,8
procent van het inkomen.

Minister Kok (Financiën) en zijn
staatssecretaris Van Amelsvoort
hebben dit de Tweede Kamer laten
weten. De inkomensafeffecteri zijn
berekend voor een alleenverdiener
die geen vergoeding krijgt van de
werkgever voor reiskosten. Zoals
bekend wil het kabinet het reiskos-
tenforfait boven afstanden van 30
km. woon-werkverkeer (enkele reis)
niet meer laten stijgen maar stabiel
houden. De maatregel moet op 1
mei ingaan.

De aan de aftopping van het reis-

kostenforfait gekoppelde maxime-
ring van de belastingvrije vergoe-
ding die werkgevers voor reiskos-
ten aan werknemers mogen geven,
heeft een nog groter negatief inko-
menseffect. De maatregel scheelt de
betrokkenen, al naar gelang reisaf-
stand en inkomen, tussen 328 en
1030 gulden per jaar. In inkomen-
spercentage is dat 0,7 tot 3,7 pro-
cent.

De bewindslieden verwachten niet
dat werknemers zullen proberen de
inkomenseffecten af te wentelen in
onderhandelingen over arbeids-
voorwaarden. Daarvoor is het aantal
getroffenen te gering, zo luidt de
mededeling.

Besteding
Kok en Van Amelsvoort geven te
kennen dat de maatregelen 240 mil-
joen gulden per jaar opleveren. Van
het bedrag zal 45 miljoen gulden per
jaar besteed worden aan een fiscale

vrijstelling voor vervoer dat werk-
gevers aan werknemers aanbieden.
Honderd miljoen wordt gebruikt
om abonnementen in het openbaar
vervoer goedkoper te maken.

Over de besteding van de overige 95
miljoen moeten nog concrete be-
sluiten worden genomen. Het geld
zal echter globaal gaan naar: meer
en betere spits- en snelbusdiensten,
infrastructuur voor carpooling,
openbaar en besloten vervoer, het
maken van regionale vervoersplan-
nen ter bevordering van collectief
vervoer,

Volgens de bewindslieden leveren
de maatregelen ook nog eens 65 mil-
joen gulden per jaar extra aan socia-
le premies op. Dat geld wordt ge-
bruikt om de premies te verlagen.
Overigens kost het uitstel van de af-
topping van 1 januari tot 1 mei, 65
miljoen waarvan 25 miljoen dit jaar
gedekt moet worden en de rest vol-
gend jaar.

Kok en Van Amelsvoort keren zich
tegen alle suggesties die vanuit de
Kamer zijn gedaan om bepaalde
groepen werknemers en forensen te
ontzien bij de maatregel. Er lagen
onder meer voorstellen om werkne-
mers die op het platteland wonen
met weinig of slecht openbaar ver-
voer te ontzien. Ook waren er voor-
stellen om differentiatieaan te bren-
gen in het reiskostenforfait en omNS- of openbaar vervoer jaarkaar-
ten volledig aftrekbaar te laten zijn
voor de belastingen.

binnen/buitenland

CDA en PvdA
oneens over

defensiekosten
jCDa - De coalitiegenoten
J.^ns n

U PvdA verschillen van me-<iefpn?Veur de vraag wanneer op de
2ui"igd gr°ting kan worden bc'

irHSuhet Tweede Kamerdebate P egroting van Buitenlandse
*ißav PIltte Van Traa (PvdA) dins-
!uini voor ..verdergaande be-.binn|5gen °P defensie, niet als
iHaar "i ds Politiek strijdpunt,
revoi, f

consequentie van een zich
heirlco ionair veranderende veilig-V^'tuatie".
ïeti n avrnoemde een akkoord tus-
W AVO en Warschaupact over
'Wan mg van de conventionele
Vo0r Pening niet als voorwaarde
**r m ZUmigingen' en zei niet hoe
Jicht* zou moeten gaan ten op-
Vu anwat-
)tla 'K!ng (CDA) daarentegen ver-sPrakie onomwonden dat „de af-
het ni van het regeerakkoord over«ioetiVea,u van de defensie-uitgaven
*gßen lnven gelden" - dat wil
«lijp. n' gedurende twee jaar een
"e tw met °'6 Procent. en de laat-

Ë.
wee jaar van deze kabinetspe-u? een nulgroei,'«stabiele politieke situatie in

**r\rJopa' aldus Frinking, is
4 ty^ en °m buiten het kader vaneense onderhandelingen, ver-
-4n »J?e defensie-uitgaven te snij-«laar als men eenmaal inWe-ut een akkoord is gekomen, zalB&sj ?rdere verlaging van het de-''oudget ongetwijfeld kunnen! aLsvinden"

Kaland: 'Niet absoluut gebonden aan regeerakkoord'

CDA Senaat opbouwend
kritisch over regering

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - CDA-fractie-
voorzitter Kaland in de Eerste
Kamer heeft zich gisteren
'welwillend-kritisch' opge-
steld tegenover het nieuweka-
binet. Tijdens de algemene po-
litieke beschouwingen in de
Senaat wees Kaland erop dat
de regeringsfracties in de Eer-
ste Kamer niet absoluut ge-
bonden zijn aan het regeerak-
koord.

„Aan het eind van een wetgevings-
proces wordt een voorstel van wet
in de Eerste Kamer nogmaals met
een kritisch oog bekeken. Niet be-
paalde afspraken, door anderen ge-
maakt, maar de argumenten zullen
daarbij van doorslaggevende bete-
kenis dienen te zijn", aldus Kaland.
Hij wees er daarbij op dat het re-
geerakkoord tot stand is gekomen
in korte tijd, zonder parlementaire
discussie en in beslotenheid.

VVD-fractieleider Luteijn stelde
onder het motto 'Dienaar of dwinge-
land' dat het kabinet te veel aan ge-
legenheidswetgeving doet, waarbij
onvoldoende aansluiting bestaat op
de maatschappelijke praktijk. Ad-
viezen van de Raad van State wor-
den meer en meer genegeerd. Daar-
naast biedt de regering te weinig
weerstand tegen amendementen uit
de Tweede Kamer die de uitvoer-
baarheid van wetgeving verder
compliceren. De Senaat zal daar
„met gebruikmaking van alle mid-
delen die ons als medewetgever ten
dienste staan" stelling tegen moe-
ten nemen, aldus de liberaal.

" Het kabinet-Lubbers aandachtig luisterend tijdens de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer

Onderhandelingen
Vertegenwoordigers van nationalis-
tische Armeniërs en Azerbajdzja-
nen kwamen maandagnacht tot een
principe-akkoord over een bestand
tussen de gewapende groepen in
het grensgebied tussen beide repu-
blieken. Maar het probleem is dat
noch de volksfronten aan beide zij-
dennoch de Sovjettroepen de gewa-
pende groepen geheel onder contro-
le hebben.

De volksfronten van de drie Oost-
zeerepublieken, Estland, Letland en
Litouwen, die zijn verenigd in de
„Oostzeeraad", boden de volksfron-
ten in Armenië en Azerbajdzjan
dinsdag aan te bemiddelen in het
conflict.

Ontzien
In het extra belasten va.i werkne-
mers die een auto met chauffeur
hebben zien beide bewindslieden
niets. Alle voorstellen om de op-
brengsten van de aftopping van het
reiskostenforfait anders te besteden
worden eveneens van tafel geveegd.

Als motief voor de aftopping noe-
men de ministeren de staatssecreta-
ris het feit dat er volgens hen bij
reisafstanden van meer dan 30 km.
tussen de woon- en de werkplek
sprake is van een privé-element
daar waar het gaat om de gekozen
woonplaats. Tesamen met andere
maatregelen verwachten Kok en
Van Amelsvoort een positief milieu-
effect van het voorstel omdat men-
sen eerder naar een plek dichter bij
het werk gaan verhuizen. Negatieve
effecten voor groeisteden zien ze
echter niet.

Mogelijk toch
een jodiumpil

DEN HAAG - De ministeries var
VROM en WVC voeren besprekin
gen over de invoering van jodium
pillen bij een eventueel kernonge
val. In België wordt dat ook overwo
gen.

Volgens een woordvoerster van het
ministerie van VROM gaat het over-
leg over beperkte verstrekking van
jodiumpillen. Alleen bewoners van
gebieden in de omgeving van kern-
centrales zouden hiervoor in aan-
merking kunnen komen. Dat geldt
ook voor de mensen in Nederland
die op kleine afstand van een bui-
tenlandse centrale wonen, bijvoor-
beeld de reactor in het Belgische
Doel, aldus de woordvoerster.
Jodiumpillen kunnen worden ge-
bruikt om voor de gezondheid nade-
lige gevolgen van radioactieve stra-
ling tegen te gaan. Deze pillen ver-
zadigen de schildklier zodanig met
jodium dat de opname van radioac-
tief jodium sterk wordt beperkt. Bij
een kernongeval komt radioactief
jodium in grote hoeveelheden vrij.

Sovjet-troepen
uit Hongarije

BOEDAPEST - De Sovjetunie
heeft ingestemd met een volledige
terugtrekking van haar troepen-
macht uit Hongarije.

De Hongaarse premier Miklós Ne-
meth zei gisteren in het parlement
met de Russische premier Nikolai
Ryzjkov tot de conclusie te zijn ge-
komen dat er geen politieke of mili-
taire reden meer bestaat die voort-
gezette aanwezigheid van de Sovjet-
troepen in Hongarije rechtvaardigt.
Binnenkort zullen in Boedapest be-
sprekingen van start gaan over het
opzetten van een tijdschema van de
terugtrekking.
De Hongaarse minister van binnen-
landse zaken, Istvan Horvath, heeft
gisteren zijn ontslag ingediend. Zijn
aftreden houdt verband met 'Duna-
gate', zoals de Hongaren het afluis-
terschandaal noemen waarbij oppo-
sitieleden werden afgeluisterd.

Landelijke
actiedag

ambtenaren
AMSTERDAM - De ambtenaren-
centrales het Onafhankelijk Ambte-
naren Centrum, de ACOP en de
Christelijke CCOOP organiseren op
5 februari in Amsterdam een lande-
lijke actiedag om de aandacht te
vestigen op de eis van 5 procent
loonsverhoging. Er worden duizen-
den ambtenaren verwacht, zo ver-
klaarde gisteren G. van Driel van de
Algemene Bond van Gemeenteper-
soneel, onderdeel van het ambtena-
rencentrum.

De actiedag wordt georganiseerd
om minister Dales van Binnenland-
se Zaken ertoe aan te zetten haar
bod van 2,5 procent te verhogen
naar 5 procent. Volgens Van Driel
worden er geen stakingen overwo-
gen, maar zullen de bonden sponta-
ne acties onmiddellijk ondersteu-
nen.

De deelnemende ambtenaren wor-
den per bus naar de hoofdstad ver-
voerd, waarna zrj in een demonstra-
tieve optocht van de Piet Heinkade
naar de Dam zullen trekken. Op de
hoek van de Dam en het Rokin
wordt een podium opgericht, waar-
op vanaf 13.00 uur een programma
is georganiseerd.A.C. van derHoek
van het Ambtenaren Centrum zal
een rede houden en Harry Slinger
en zijn groep zullen een optreden
verzorgen.

pun t

uit
Vermoord

Een Noordierse politie-offïcier
is maandagavond doodgescho-
ten in zijn huis in Armagh, ten
zuidwesten van Belfast. Onbe-
kende schutters vuurden ten
minste vijf keer door het keu-
kenraam aan de achterkant van
het huis. De man, een inspec-
teur van de Noordierse politie,
werd vermoord terwijl zijn
vrouw en kinderen thuis wa-
ren. De officier is het eerste lid
van de veiligheidstroepen dat
dit jaar gedood wordt in Noord-
lerland, waar het verboden ler-
se Republikeinse Leger vecht
tegen het Britse bewind.

Celstraf
De rechtbank in Den Haag
heeft de47-jarige Hagenaar J.V.
gisteren veroordeeld tot 90 da-
gen cel waarvan 60 voorwaar-
delijk. De rechter achtte bewe-
zen dat de man zijn kinderen
Patrick (4) en Jeffry (2) zijn
eigen epilepsie-medicijnen had
toegediend om ze rustig te krij-
gen. De kinderen werden dood-
ziek en moesten in het zieken-
huis worden qpgenomen

Verzuring
Er moet een onderzoek komen
naar de mate waarin boeken en
andere papieren documenten
in bibliotheken en archieven
vergaan door verzuring. In een
proefperiode moet worden be-
keken of massale ontzuring
mogelijk is en hoe de werken
worden gekozen dievoor bewa-
ring in aanmerking komen. Al-
dus een beleidsbriefvan de mi-
nisters D'Ancona van WVC en
Ritzen van Onderwijs aan de
Staten Generaal.

Asbest
Ruim 200 kinderen van een
Haagse basisschool zijn maan-
dag geëvacueerd, nadat asbest
was aangetroffen tijdens de
sloop van een plafond in de
school. De werkzaamheden
vonden plaats terwijl de kinde-
ren in de klas zaten. Een ouder
merkte het asbest op en waar-
schuwde de huisarts. Daarna
werd de school op advies van
de GG&GD en de Arbeidsin-
spectie onmiddellijk gesloten.
Asbest is kankerverwekkend,
maar volgens de GG&GD is de
kans uiterst miniem dat de kin-
deren iets hebben opgelopen.

Vermist
In de Sitalayaka-rivier in Bang-
ladesh wordt gezocht naar
veertig islamitische bedevaart-
gangers, die sinds maandag-
avond worden vermist. Het mo-
torschip waarop zij voeren
sloeg toen om na een aanvaring
met een vrachtschip.

Referendum
Leiden is de eerste gemeente in
Nederland waar over een lokale
aangelegenheid de mening van
de inwoners wordt gevraagd.
De stad houdt volgend jaar, ge-
lijk met de verkiezingen voor
provinciale staten, een referen-
dum over een 'belangwekkend,
Leids onderwerp. Het is een
proef en de uitslag is niet be-
slissend. Waarover het referen-
dum gaat en hoe het precies
vorm moet worden gegeven,
staat nog ter discussie.

Lezen
In klassen met veel buitenland-
se kinderen zijn de leespresta-
ties van Nederlandse kinderen
beter dan in vergelijkbare klas-
sen zonder buitenlandse kinde-
ren. Dit blijkt uit een onder-
zoek bij elfAmsterdamse basis-
scholen

Jeugdhulp
De hulpverlening aan jongeren,
van achttien jaar en ouder
dreigt aanmerkelijk te ver-!
slechteren nu vanaf dit jaar de
Wet op de jeugdhulpverlening
van kracht is. Gevolg van deze
wet is dat jongeren boven die
leeftijd niet meer in aanmer-
king komen voor hulp bij een
Jongeren Advies Centrum
(JAC). Een woordvoerster van
het JAC in Utrecht liet dinsdag
weten dat 'heel veel jongeren
buiten de boot vallen. De leef-
tijdsgrens moet naar oordeel
van de JAC's opgetrokken wor-
den naar 25 jaar.

Scheiding
Dorothy Bush Leßlond (30), de
enige dochter van president'
George Bush, en William H. Le-
Blond (32) gaan na een huwe-
lijk van zeven jaar scheiden.
Het echtpaar, dat sinds augus-
tus vorig jaaruit elkaar is, heeft
nu een verzoek tot scheiding in-,
gediend. Het stel, dat in Cape
Elizabeth woonde, heeft een*
zoontje van vijf en een doch-
tertje van drie.

Op de vlucht
Rond 20.000 Soedanezen zijn
de afgelopen twee weken naaf
Oeganda en Zaïre gevlucht om
te ontkomen aan de hevige ge-
vechten tussen de regerings-
troepen en de opstandelingen
in de grensstreek.
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In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax:o4s-739364 .
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

■ hoofdletters Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: / 1.20
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden / 1.00 per mm; Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties / 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts).
Mimmumhoogle: 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contanl en met
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 12.00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daags voor plaatsing
Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vrijdag
8 30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en
maandag geldt donderdag 17 00 uur
Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
ißron CeOuco Summo Scanner i 2230 b

Vermist/Gevonden

Hoge beloning
Op 19 januari 1990 werd te Maastricht

ontvreemd een personenauto

Mercedes 200 D
Kenteken TR - 87 - JN

kleur: zwart.
De inlichtingen die leiden tot het terugverkrijgen van bo-
vengenoemd voertuig zullen worden beloond al naar ge-

lang de waarde van het teruggevonden voertuig en van de
inlichtingen.

Deze worden ingewacht onder tel.nr. 085-435255, na kan-
toortijd 085-455045.

Vragen naar de heer van Galen.
Bureau H.A. van Ameyde B.V.

Kleine Oord 181
Arnhem.

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.

Klein aannemersbedrijf kan
nog voor direct, alle voor-
komende grote en kleine
BOUWWERKZAAMHEDEN
aannemen, 04490-78013

Personeel gevraagd
Voor onze langdurige opdrachten (t/m 1992) in binnen- en

buitenland zoeken wij
Meet- en regeltechnici

Electromonteurs
Konstruktiebankwerkers

Indien u geïnteresseerd bent in een vaste betrekking neem
dan contact met ons op.

ECM Heerlen BV
Burg, v. Grunsvenplein 10, 6411 AT Heerlen 045-718877.

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.

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

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

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

Binnenkort openen wij in Heerlen, in de buurt van de
historische Pancratiuskerk

een prachtige nieuwe zaak
Om die reden hebben wij plaats voor:

2 Zelfst. werkende broodbakkers
1 banketbakker

1 leerling bakker
1 vriendelijke verkoopster met erv

1 leerling verkoopster.
Wij bieden een goed salaris, veel eigen vrijheid

en promotie kansen.
Bakkers die willen solliciteren hebben de mogelijkheid om

te kiezen tussen dag- of nachtarbeid.
Voor meer inlichtingen kunt u ons kantoor bellen.

Tel. 045-271300 (tussen 10.00 en 13.00 uur).
Schrijven mag natuurlijk ook, doe het!

Luxe Bakkerij van Eeghem,
Kerkstraat 61A, 6441 BB Brunssum.

PANEL
Fabrikant van nieuwe "Design" berkenhouten zelfleg-

vloeren in tientallen bedrukte dessins en kleuren,
zoekt i.v.m. stormachtig succes op Karwei beurs,

voor bezoek aan
DHZ- en parketzaken

vertegenwoordigers / sters
die aan de volgende voorwaarden voldoen:

* Min. 1 jaar ervaring als vertegenwoordiger, beslist in
DHZ- of parketbranche
" In bezit van eigen auto

* Onmiddelijk beschikbaar.
* Spontaan en enthousiast met mensen om kunnen gaan.
Wij bieden naast een prima vast salaris en autovergoeding

een top provisie.
Bel voor onmiddelijke aktie: 020-850875.

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

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

Sjlechter Ritt vraagt
Verkoopster

en leerling verkoopster
Goed salaris, prettige werksfeer, reiskostenvergoeding.

Akerstr. 118AKerkrade. Tel. 045-413440.

Silvester Werring B.V.
SALES PROMOTION

Telefonische & Direct Marketing
In verband met uitbreiding van de divisie Sales Promotion

vragen wij:
representatieve

demonstratices en verkoopsters
op free-lance basis voor diverse akties

door het gehele land.
Wij zoeken dames voor het demonstreren van allerlei

produkten op beurzen, in winkels etc. en dames voor het
verkopen van produkten aan detaillisten in diverse

branches. De tijdsduur der aktiviteiten kan zeer variërend
zijn. Leeftijd plm. 19-35 jaar. Goede omgangsvormen en
een prettige verschijning zijn belangrijk. Bezit van auto,

alsmede ervaring zijn wenselijk.
Na ontvangst van uw reaktie via Postbus 8047, 1005 AA

Amsterdam of telefonisch 020-767112 wordt u een
personeelsformulier toegezonden.
Silvester Werring B.V.

Maatwerk in Sales Promotion
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.
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.
Friture Angelo zoekt ervaren
FRITUREHULP op full-time
basis voor Kerkrade en
Vaals. Tel. 045-353735 bgg
04454-2203.
Van de Bosch Bouw B.V.
vraagt ervaren AFTIMMER-
MAN, goed loon en soe.
voorzieningen en vast werk.
Tel. 04492-3042.

Gevr. huishoudelijke HULP
in Brunssum voor 4 uur op
vrijdag. Tel. 045-257710, na
18.30 uur.
Wij vragen ervaren adver-
tentie VERKOOPSTERS
voor provincie Limburg, i.b.v
een auto. Bel voor afspraak
02520-23991.
Enige ervaren LOCKNAAI-
STERS gevraagd. Tel. 045-
-215637.
Wij zoeken voor onze die-
renspec.zaak een eerlijke
en zelfst. MEDEWERKER
M/V van plm. 17-18 jr. Als je
van Papegaaien en van
aanpakken houdt, schrijf
dan naar Firma Handels, Pr.
Mauritsln 2, 6191 EG Beek.
WINKELJUFFROUW gevr.
lft. 17-20 jr,, liefst enige erv.
Slagerij L. Huben, Kerkstr.
79, Brunssum. 045-252733.
Gevr. ervaren MBO/HBO
BIJLESLERAAR ter onder-
steuning in de B-vakken van
eerstejaars MLO-leerling.
Reacties na 18.00 u.
Klimmen. 04405-3970.
Club Pallast vraagt nog
enkele DAMES. Tel. 04454-
-1195.
Erv. partime VERKOOP-
STER gevraagd voor direct,
leeft. 20-35 jr. Schoen- en
Sporthuis Schols, Rijksweg
Centrum 40, Geleen.
Dames zoekt u 'n leuke bij-
verdienste? Wordt AVON-
CONSULENTE 045-312789
Gevr. DISC-JOCKEY voor
de zondag. Inl. 045-314901.

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

Duitse lerares zoekt woning
in omgev. van HEERLEN
Zo sp. mog. Tel. 09-
-3287786598

Onroerend goed te huur aangeboden
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.
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.
Te h. gem. APPARTEMENT
keuk., zit/slaapk., bad, w.e.
te Bleyerheide. 045-423912
na 18 uur

Te huur 2 ruime etagewo-
ningen in centr. GELEEN,
nw. gestoff., ’ 750,- all-in.
Borg ’ 800,-. Inl. wo. do. vr.
04490-48912 ts. 18-22 u.
Heerlen. Te h. STUDEN-
TENKAMERS nabij het cen-
trum. Inl. 04490-43275.
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.

Onroerend goed te koop aangeboden

Te k. Weltertuinstr. 92, Heerlen
luxe DRIVE-IN woning met garage. Het geheel eiken

parket, luxe aanbouwkeuken, luxe serre, vr.pr. ’ 163.500,-
Inl.: Vijgen Onroerend Goed,

Tel. 045-711617.
HOENSBROEK, Weusten-
raedstr. 33, tussenwoning
met grote woonkamer 55 m2
4 ruime slaapk., badk. met
ligbad en 2e toilet, pand is
achterom bereikbaar. Prijs
’139.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
HEERLEN, Fossiellenerf
642, door garage gescha-
keld vrijstaand woonhuis
met ’ 18.000,- overdraag-
bare subsidie.Prijs

’ 120.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
LANDGRAAF, Eikske 6,
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, en grote tuin, L-vormige
woonk., eiken keuken met
complete app., 3 slaapk.
’135.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.
LANDGRAAF, Troereberg
81, in jonge woonbuurt ge-
legen eengezinswoning,
met 3 slaapk. Woning is ca.
5 jaar oud. Prijs thans na af-
trek van volledige premie
’95.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanciering nettowoonlast ca
’535,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed, tel. 045-
-728671.

Snel en goed uw
huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

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

HUIZEN te koop gevraagd.Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
Te k. HEERLEN-Noord ka-
rakteristiek landhuis bwj.'Bs
1220 m2, vr.pr. ’289.000,-
-k.k. Tel. 045-222933.

KERKRADE, centrum,
Kloosterraderstr. 90, goed
onderhouden oudere wo-
ning met prachtige grote tuin
en 5 slaapk. Pr. ’ 119.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671.

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.

Kamers
GEMEUB. kamers te h,
Holstkuilenstr. 1, Eygels-
hoven.
Te huur grote gemeub. KA-
MER, eigen ingang. Tel.
045-458329.
Pension de Hees heeft nog
KAMERS vrij v. werkend
pers, tel. 045-416005.
Te huur Geleen, Rijksweg.
Gr. kamer ’350,- p.mnd.
all-in en kl. kamer ’ 275,-
-p.mnd. all-in. Waarborgsom
vereist. Info.: 04742-3362.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.
Piccolo's in het LimburgsDagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

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.

Transacties
Moderne WINKELINVEN-
TARIS voor woningstoffe-
ring te koop Tapijtland
DSMstr. 5 Beek Tel. 04490-
-71098.

Hobby/D.hJt.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Goede STAL gezocht voor
12-jarige Ruin, hg. plm. 1.65
m, goed recreatiepaard m.
zadel en hoofdstel

’ 3.500,-. Tel. 045-223769.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

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 dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur later

over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenstbrengt
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

Betaal per mnd. Uw auto-
verzek. en Uw andere ver-
zek. reeds va. ’ 85,-, zon-
der no-claim korting. Info
kantoor Heja 04742-3362.

Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966. ■

Auto's

RENAULT
Top-occasion
Div. merken

met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

Dom. Mijnstr.2s Kerkrade.
Tel. 045-452424

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Opel Senator 3.0i43.000 km
'88; Toyota Celica ST liftb.
'87; BMW 524 TD aut. '86;

Daihatsu Charade Van die-
sel '88; Daihatsu Charade
Van diesel '87; Ford Orion
1.6 diesel Bravo '88; Ford

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

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

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

Ford Sierra 1.6 L 5-drs. '83;
Ford Fiesta KR 2 '84; Ford

Fiesta Bravo '82; BMW 318
met div. extra's '83; BMW

525 LPG '81; Fiat Ritmo 60
luxe 5-drs. nw.st. '83; Fiat
Ritmo 85 super 5-drs. '82;

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

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

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

schuifd. stuurb. '84; Peugeot
305 GR'Bl; Skoda 130L s-
versn. 39,000 km. 1e eig.
'86; Skoda 120LS '85; VW
Golf 1.8 inj. '87. VW Jetta C

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

sprinter recaro '81;
Cabriolets

Talbot Samba 1.5 '83;

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

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

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

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

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

Bedrijfswagens
Daihatsu Charade diesel

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

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

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

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

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

-424268-424231.

Te k. GEVRAAGD Sloop-
en loopauto's, schadeauto's
v.a. '85. Tev. tourcaravans
en aanhangwagens, wij ge-
ven u een redelijke prijs. Bel
vlug 045-440988 v.a. 09.00
tot 22.00 uur.
RANCHO Jeep, model Tal-
bot Matra, '82, schadevrij,
beige ’ 3.500,- 045-228167
Te k. VOLVO 440 GL, bwj.
3-2-89, km.st. 20.000, tel.
04490-48475, na 16.30 uur.

Knutsel-
koopjes

Kadett 12N 2-drs. ’l.OOO,-
Fiat Panda 45 ’ 1.250,-

Lada 2105 4-drs. ’ 1.400,-
Mitsub. Colt 3-drs ’ 1.500,-
Mitsub. Colt 3-drs. ’ 1.900,-
Renault 20 TS sdrs ’ 600,-

Renault 18 autom. f 2.200,-
Toyota Corolla ’ 1.000,-
Record 2300 D ’ 1.350,-
Talbot bestel ’ 1.950,-

Smeets Opel
De Griend 2 Maastricht.

Te koop BMW 316, '79, m.
'80, i.g.st. Kl. I. groenmet. pr.
’4.800,-, bellen 9.00 uur -
16.00 uur: 04493-2247.
Ibiza Crono 1.2 '89; Ibiza
Playa 89 en '88; Ibiza Van
'88; Malaga 1.2 GLX '86;
Malaga 1.5 GL '88, '87 en
'85; Ronda 1.5 GLX '85;
Ronda 1.2 GL '85; Ronda
1.7 GL Diesel '87 en '85;
Seat Fura GL '84; Seat 133
'79 en '77; Subaru Mini '84;
Subaru 1600 Stat.car '88 en
'87; BMW 520 '80; Fiat
Panda 1000 CL '86 en '81;
Fiat Uno 45 '86; Fiat Ritmo
Diesel '80; Fiat Ritmo 65 '80;
mazda 626 '79; Datsun
Sunny '79; R 14 LS '79; Mit-
subishi Galant '85 en '84;
VW Passat '81; Simca 1100
automaat '79; Audi 100 GLS
'79; Toyota Starlet 1.3 S '88;
Ford Taunus '79; Talbot So-
lara 1.6 GLS '81; Horizon
1.3 GL '82; Lada 2105 GL
'82; Austin Allegro '75; Opel
Ascona '78. Seat-dealer
A.C.H., Jeugrubbenweg 20
Hoensbroek. 045-222455.
LIEFHEBBER: BMW 3.0
CSi 55.000km 206PK Reca-
ro BBS 99% vr.pr, ’ 7.400,-
-045-463778.
DAIHATSU 850 bestel bwj.
'84 km.st. plm. 77.000 Bern-
hardstr.l2 Munstergeleen
Ford Siërra 2 ltr CL, 5-drs,
'88; Ford Escort 1.4 CL, t.
'87; Ford Taunus 1.6 '81;
Ford Escort 5-drs. '82; Peu-
geot 205, '86; BMW 316, '85
Mitsubishi Colt, 1.2, GL, '86;
Mitsubishi Cordia, '84; To-
yota Starlet DL, '87, Volvo
343 DL, '82; Lada 2105, '87,
'88, '86, Nissan Sunny 1.3
'84, Lada stationcar '86 en
'87, Honda Civic, '83; Honda
Prelude t. '84; Renault 11,
GTL, '83; Mazda 323 autom.
'81, Diverse inruilauto's ga-
rantie financiering en inruil.
Autocentrum Voerendaal
LADADEALER, Valken-
burgerweg 13, Voerendaal.
Tel. 045-752999.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Te k. gevr. Loop en SLOOP.
Afhalen gratis. Tel. 045-
-216104
Te k. MAZDA 323, '79,
’850,-; Honda Preluda, t.
'82, ’5.250,-; Citroen AX,
'89, km.st. 3.200; Audi 80
GLS, t.'Bl, ’3.500,-; Ci-
troen GSA, '82, zeer mooi,
’1.950,-; Toyota Tercel,
'80, ’2.250,-; Opel Kadett,
'81, ’3.900,-. Inr. mog.
Heerenweg 248, Heerlen-
Heksenberg
Tek. van Dame FIAT Panda
45, kl. rood, bwj. '84, APK,

’ 5.500,-, auto is als nw. Tel
04490-36860.
Te k. Fiat RITMO bwj. '80

’ 850,- techn. 100% in orde,
na 18.00 uur. 04492-4131.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
Laser '87, kl. rood, centr.
vergr., 92.000 km, 1e eig.
schadevrij, verk. in abs.nw.
st. ’ 13.750,-. 045-423265.
Ford FIESTA 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
Ford TAUNUS 1600 L nieuw
model bwj. '81, APK 9-'9O
’2.500,- zeer mooie auto.
Tel. 045-323178.
Honda CIVIC '81, nw. mod.,
APK 5-'9O, blauwmet., pr.
’.1500,-. 045-322619.
Te k. MAZDA 323 GLX, au-
tom., 8 mnd. oud, zwartmet,
compl. met anti-diefst.pakk.,

’ 23.500,-. 04498-55299.
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.
Te k. weg. omst.h. Nissan
CHERRY 1.3 DX, bwj. mrt.
'85. Inl. 04458-2141.
KADETT Sedan 13 LS '87
en'B6; Kadett HB 13LS'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.
KADETT C 12 N, 1977, APK
10-'9O, ’1.500,-. Tel. 045-
-214198
Te k. Opel MONZA t. '80,
zeldzaam mooi, airo-autom.
LPG, vr.pr. ’6.950,-, mr.
mog. Te bevr. 045-324763.
Tek. Opel KADETT 13 S HB
bwj.'B3, APK 12-90, zilver-
met. Demstr. 26 H'broek.
Tek. Opel ASCONA 16 SR,
bwj. '82, 5-drs., ’5.950,-.
Tel. 045-316940.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'80, met olielekkage, pr.n.o.
t.k. Tel. 045-455037.
Te k. Opel KADETT t.'Bo, 4
drs., stereo, APK 10-'9O, i.z.
g.sf, vr.pr. ’3.350,-. Heer-
lerweg 78, Voerendaal.
Te k. zeer mooie OPEL Ka-
dett autom. 1.3 S, bwj. '85,mr. mog. Debetslaan 35,
Landgraaf:
Witte PEUGEOT 104 ZL,
bwj. '83, vr.pr. ’4.000,-.
Tel. 04457-1366.
Te k. RENAULT 18 TL, sta-
tion, bwj. '79, APK 9-'9O.
04406-12557/043-611587.
Te koop RENAULT 4 Spe-
ciaal, 1e eig. in nw.st.
39.000, km, '84, ’3.950,-.
Tel. 04450-2826.
Koopje SIMCA 1.1 '80, LPG,
APK 5-'9O, vr.pr. ’650,-.
045-319328.
Talbot HORIZON bwj. '84,
APK 10-'9O ’2.750,- per-
fecte auto. Tel. 045-323178.
Te k. mooie GOLF diesel
'81-78; Opel Ascona 1.6 HB
diesel, rood, i.nw.st. '83;
Volvo 343 DL t.'79; Opel Ka-
dett Stationcar '81; Mazda
323 stationcar '82-'B4;
prachtige Mitsubishi Lancer
GL '81; Suzuki Alto '82; Mit-
subishi Galant 2.3 Turbo
diesel '82. Steeg 33, Stem
(zondags kijkdag).
Te k. GOLF GTI '79 verl. uit-
geb. alarm etc. veel nieuw!
Pr.n.o.t.k. tel. 045-727789
na 17.00 uur.
VW GOLF 1100 bwj. '79,
APK, i.z.g.st, vr.pr.
’2.150,-. Tel. 045-720951.
VW transporter geel kent,
personen vervoer, t. '80 nw.
model, LPG, vr.pr. ’ 3.750,-
-inr, mog., bevr. 045-324763.
GOLF C diesel 4-E, '85,
sunroof, 75.000 km., wit,
’11.500,-. Tel. 045-255784
KEVER '71 ’1.250,- APK;
Kever '73 1303; Golf Diesel
'78. Tel. 04499-3398.
Te k. VW GOLF 2-drs. bwj.
'78, APK mei '90, kl. beige,
m. trekh. en achterr.jalozie,
pr. ’ 1.250,-. 04498-52956.
Te k. GOLF GTI, bwj. '80,
revisie-motor, schuifdak,
Zender sp., vr.pr. ’ 7.900,-.
Tel. 045-314105.
VOLVO 340 DL automaat,
1989, lichtblauwmet., weg.
ziekte slechts 6.000 km
gelopen. 04490-34411.
Te k. VOLVO 66 automatiek
bwj. '81, i.z.g.st., ’2.750,-.
Tel. 045-316940.
Te koop VOLVO 440 GL 1.7
kl. rood, bwj. '89, met kat.,
pr.n.o.t.k. Tel. 04490-26925
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Opel Corsa 1.2, rood
type '88; Ford Siërra 2.0,
5-drs. blauwmet. LPG '85;
Escort XR3 i met uitbouw-
set, wit '83; Escort 1.6 GL,
blauw, div. extra's '81; Fies-
ta 1.1, rood, katalys. '88;
Fiesta 1.1 roodmet. '82; Fiat
Panda 1000 S grijsmet. '87;
Honda Civic groenmet. '81;
VW Caddy Diesel wit '85. In-
ruil en financiering mog. Ga-
rantie en service in eigen
werkplaats. Tevens het
adres voor reparatie en
onderhoud.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
’5OO,- tot ’50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742.
In-Verkoop alle merken
AUTO'S ook schade, tel.
045-416239.
RENAULT 4 '80 ’ 950,-; La-
da '81; Ascona '78 ’ 650,-;
Taunus '78 ’ 950,-; Escort
'78 ’ 650,-. Alles APK. Han-
delsweg 12, Susteren.
KADETT Coupé FR i.z.g.st.
'78; Opel Kadett '79; Fiesta
'79. Alles APK. 04499-3398.

Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Mitsubishi
Galant GLX 2.3 T.D.'B3; VW
Passat CL D. 5-bak, '82;
Mitsubishi Lancer LPG '82;
Mitsubishi Saporro '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Ci-
troen GSA 5-bak, '83; VW
Kever, in nw. st, '74; VW
Golf '81; Opel Manta SR '79;
BMW 318 '79; BMW 525 '80
GOLF D '80; Opel rekord 20
S 4-drs. '80; Datsun sunny
Ipg '79; Opel Kadett 1200 S
'81; Datsun Cherry '80; VW
Polo '79 i.z.g.st. Triumph
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-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
Audi 80 '87-'BB 1e eig. wit
v.a. ’ 23.750,-; Audi 100 '86
1e eig. blauw ’16.000,-;
Audi 100cc '83 grijs airco
’11.000,-; Audi 100cc die-
sel '83 1e eig. blauw 90.000
km. ’ 12.500,-; Ford Scor-
pio c.l.d. '87 1e eig. wit

’ 20.750,-; Ford Scorpio 2.0
cl '85 zwart ’ 13.750,-; Ford
Sierra 2.0L'84 1e eig. blauw
’10.750,-; Ford Sierra 1.6L
'84 wit ’ 9.000,-; Ford Sierra
1.6 laser combi '85 1e eig.

rood ’ 12.750,-; Ford escort
XR3 1e eig. wit nw.st.
’8.250,-; Ford Escort 1.3L
'84 1e eig. blauw ’9.250,-;
BMW 320 i '84 blauw
’14.750,-; BMW 525 E '85
1e eig. bronzit ’13.500,-;
BMW 316 aut. '82 zwart
’6.750,-; VW Golf D '85
rood ’11.750,-; VW San-
tana D '84 1e eig. grijs
’8.750,-; VW Golf LX '83
1e eig. grijs ’ 8.500,-; Saab
900 sedan '86 1e eig. grijs

’ 14.500,-; Saab 90 '85 1e
eig. antraciet ’ 11.000,-;
Saab 900 turbo '82 zwart
i.perf.st. ’ 6.750,-; Honda
accord 2.0 '85 1e eig. grijs
’11.500,-; Mini metro surf
'85 1e eig. blauw ’5.750,-;
Volvo 740 GLE diesel '84 1e
eig. grijs ’ 16.750,-; volvo
745 GL combi '87 1e eig.
champagne ’ 35.000,-; Vol-
vo 245 GLD combi aut. '82
blauw nw.st. ’8.750,-; Vol-
vo 340 spec. aut. '86 1e eig.
rood ’13.000,-; Volvo 340
'80 1e eig. groen ’2.500,-;
VW jetta C '83 1e eig. grijs

’ 7.500,-; Mercedes 280S
'81 grijs ’ 14.500,-; Nissan
bluebird D combi '85 grijs
’11.750,-; Mits. Galant tur-
bo D '86 1e eig. wit
’13.500,-; Mits. Galant tur-
bo D '84 1e eig. blauw

’ 7.500,-; Mits. Galant turbo
D '80 grijs ’2.750,-; Mits.
Colt GL aut. '83 brons
’7.000,-; Lada 2105 GL
'86-'B2 grijs v.a. ’2.500,-;
Opel Rekord 2.0Eaut. '84
1e eig. beige ’ 9.250,-; Opel
Rekord 2.3 D '86 1e eig.
grijs ’9.250,-; Opel Kadett
D 84 grijs ’ 6.500,-; Citroen
Visa 14 TRS '86 1e eig.
blauw ’8.750,-; Renault 11
GTL '83 wit v.a. ’4.750,-;
Renault 25 GTS '86 1e eig.
rood ’ 14.500,-; Opel Manta
2.0 '80 compl. uitgeb.

’ 4.500,-; Mercedes 240 TD
combi '79 1e eig. blauw
’6.500,-; Mercedes 190E
'84 blauw ’25.000,-. Tal
van goedkope inruilers.
v. SINTMAARTENSDIJK,
Trichterweg 109, Brunssum
045-229080 (verbindings-
weg brunssum-hoensbroek)
CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
'82 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’ 3.000,-;
BMW 316 '77 ’1.250,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Suzuki Mini Bus 82
’3.000,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
LUCAR Kerkrade, vraagt
betere auto's. 045-456963.
Te koop GOLF Diesel GLD
bwj. eind '79, APK 11 -'90,
auto verkeert i.z.g.st. Tel.
045-225774.
Autobedrijf Loek SCHAEP-
KENS, speciale aanbie-
dingen ca. 70 top-occasions
o.a. Ford Granada Laser
veel extra's t. '85 ’ 9.500,-;
3x Escort 1300 '82, '83 en
'84 v.a. ’8.950,-; Mustang
8 cyl. aut,. ’3.900,-; Opel
Rekord Stationcar '84
’9.900,-; Kadett 1600 Cou-
pé SR '79 ’ 2.750,-; Manta
GTI '86 ’14.900,-; Kadett
Berlina 5-drs. ’ 4.950,-; Ka-
dett 1200 S LS '83 ’ 8.950,-
Kadett GTI '85 ’ 13.500,-;
Kadett 1200 ’ 1.250,-; Re-
kord LPG '81 ’ 4.000,-; VW
Golf GTI t. '85 alle extra's
’15.900,-; Golf Diesel s-
bakt. '85 ’ 12.500,-; Polo C
nw. type perf. st. ’ 7.250,-;
Derby LPG '81 ’2.250,-;
Golf Sprinter zeer mooi

’ 3.750,-Datsun Cherry 1e
eig. '81 ’ 1.750,-; Ford Tau-
nus 4-drs. ’ 1.000,-; Datsun
Silvia 1.8 SX inj. '81
’3.950,-; VW Golf LPG

’ 1.200,-. Klimenderstr.
110, Klimmen. 04405-2896.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. nw. type Ford TRAN-
SIT met open laadbak, laad-
verm. 1100 kg, olie vrije mo-
tor, nw. banden, APK gek.
10-'9O, bwj.'Bo, ’2.750,-.
045-323178

Sloopauto's
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. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Korfer. Tel. 045-229045

*£Êl^Ê*
Lieve mama en oma Frankhuijzen

Hartelijk Gefeliciteerd
met uw 75e verjaardag!

Theo,- George, Els, Peter, Hélen, Thea, Jan-H^
Joey, Sheila en Adje. _^x

Mark
Proficiat

van pappa mamma en Linda

Proficiat

~ -^jË mw

met je 58e verjaardag,
wensen je Anita, Hein en

Cindy.

Hartelijk gefeliciteerd
63e verjaard^

Hou vol!!!
Frans en Christi 'Willem en Annjg> -Proficiat

i t
samen 105 jaarLj(Vrouw, mam en aannn

". *t^~^***~**^

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Als u ons voor 12 uur 's mor-
gens belt, staat uw PICCO-
LO de volgende dag al in het
Limburgs Dagblad. Tel. 045-
-719966.

■mm

Bedrijfswagen^
Te k. RENAULT Tr*|
LPG, verhoogd dak, &-%
st., bwj. '85, vr.pr. ’''j
excl. Mercedes 809
wagen met hydr. laa^Tj
jr. oud. Tevens dubbeiy
diening. Vr.pr. ’ l'3
excl. BTW. Tel. 045-4H
(kantooruren). A
Ford TRANSIT Bestfl
1.6 met ruiten '87,
model, verk. in pen-s JjJ
eig. met BTW-'f.’13.900,-. 045-42326£J

Auto onderdelen en accessoires]

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242 s

Hagen Top-Start
De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
* 30% hogere startcapaciteit

* Moderne vormgeving oranje/grijs
* Europese kwaliteit, 2 jaarvolledige garantie |(Vraag ook bij uw garage naar Hagen Top-Start''

Start het nieuwe jaarprobleemloos bij

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

Gebruikte en nieuwe ON-
DERDELEN v. jonge scha-
de-auto's. Deumens Haef-
land 20 Bruns. 045-254482.

Motoren
Te k. MONTESA trial cota
307, bwj. 88, ’ 4.500,-. Tel.
045-258860. -HONDA CB 900 F 80l dor,
alle keur. toegest, geh. ge-
rev., pr.n.o.t.k. 045-323128.
HONDAKR 600 R bwj. 1988
tel. 045-214240 na 18.00 u.
vragen naar Martin

(Brom)fietsen
Te k. gebr. VESPA en Puch
Maxi, tev. grote sortering
gebr. en nwe. onderdelen
voor alle merken. In- en ver-
koop. Maasstr. 3, Beersdal-
Heerlen. 045-725309.
Te k. van monteur YAMAHA
DT, bwj. '86, kl. wit, z.g.a.nw
045-418735. (na 18.00 u.)
Te k. Vespa Gillera SNOR-
BROMMER, pr. ’ 650,-. Tel.
045-229516

Caravans
ALPEN-KREUZER 1990,
vouwwagens in 5 modellen
en 3 kleurcombinaties. Nu
met ’ 650,- winterkorting
vanaf ’ 4.450,-. Duurder
hoeft niet....voordeliger kan
niet. Caravans 1990: Burst-
ner-hobby-knaus, nog en-
kele overjarige modellen
met extra korting. Voortent:
Brand, Gerjak, Isabella, Trio
Walker. Tevens onderhoud,
reparatie, remmentest en
schade-regeling. Caravan-
Import Feijts. Hoofdstr. 84,
Amstenrade. 04492-1860
TABBAT Cornet type 340,
met kopkeuk., koelk., kachel
voort., als nw. Mijnweg 34,
Kerkrade 045-465167
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt u
uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

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

Vakantie _^
JAARSTALLING (a'^
ten) voor caravans, "y
e.d. te Sittard, ’ 150.- r ■BTW. Tel. 04492-260j^<
DUINLAND, St. Maa^zee, tel. 02246-3109, "Ol
galow, zwemparadijs, J'
naval v.a. ’ 395,-, wee*" D
midweek v.a. ’ 225/^^
Last minute SKI-VAK^nog 10 pi. vrij 24/2-4 i $
sutd. ver. pr. plm. / rA
mcl. Ski-pas, h.p., ret d
tenr. Bel tussen I°-,0»
10.40 of 12.20 en Jy
04490-28399 (LisethJ^?

(Huls)dieren^>
"f^iJ^iDierenartsenpraktijk 'Valkeriburgerweg 14\,|#

laagste prijzen STEP";^
TIE hond va. ’ 180,-. %t
tail ent, ’ 32,-. 045-244^
Te k. COLLIEPUPS $
stamb., 10 wk oud.
04450-4312.
PONY-TRAILER, -JJ
’1.250,-. Heerlen, fféweg 128. Tel. 045-41' l

b.g.g. 045-412175._^a
Te koop gevraagd °\.rsi
GAAIEN, Kakatoe's en r* !
Tel. 04490-75359. <-d!
DOBERMAN te k. 9
oud met stamboom.
04406-14506.
T.k. BOUVIER-PUP *f§
zw. en gestr. geënt en jf
wormd met pap., va.ggO-
moeder aanw. 04759J^^

Huw./Kennism-J. i __——^|ii(
Elke woensdag Q^ip
dansen met live enten■ a
in ELDORADO Spau^,
Tel. 04493-4193. _____^1
Zoekt u ook een eerlijke *
latie? Bel dan nu huw^gf
bern. "Ledo" Tel. °^ '74424 of 045-211_053>-r]>
Nette heer 60 jr. («edo6inaar) met eig. wonincl * j\li
kennism. met nette Vn -jl
plm. 45 jr. Br.o.nr. o"Jl( j)
Limb. Dagbl. Postbus ■> I
6401 DP Heerlen-____^-ff
PARTNERS T? j
Huwelijks-relatiebureau- j

Info: 045-210627._^-^j
Voor Piccolo's j

zie verder pagina
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Winst Bayer boven
vier miljard mark

I cELERKUSEN " Het Westduitse
j Jaar v °ncern Bayer heeft vo"g

' bela<it 00r net eerst een winst voor
Vier ngen behaald van meer dan

3 conpp ljard mark- Gisteren liet het
5 P'ge b Weten dat volgens voorlo-
l B

erelteningen de winst is uitge-
i mark °P een record van 4-! miljard
\ in°^eveeT neëen procent meerlr» 1988.

j jaar y*etvan het concern, dat vorig
1 bedro n 125"JariSe bestaan vierde,
J Zevpn6^ mHJard mark en was
1 Voor rPr°Cent Broter dan in 1988-J 0rn2et

l J.aar verwacht Bayer een
I " r°e' van V'J^ Procent en eenJ Defin v de buurt van die van 1989-

-dit ;? ?ve resultaten worden laterJaar bekendgemaakt.

Computers
In hun onstuitbare opmars in alle
geledingen van de samenleving, zijn
computers nu ook doorgedrongen
in de bouwwereld. En voor wie dat
nog niet zo verwonderlijk vindt, zal
het toch zeker een verrassing zijn te
vernemen dat enkeleLimburgse be-
drijven aan de basis van die compu-
ter-opmars staan. Wat te denken
van een computerprogramma dat
helpt bij het organiseren en het be-
ter maken van een planning op de
bouwplaats. De Nelissen van Egte-
ren Bouwgroep in Venray heeft het
programma ontwikkeld, gesteund
door de SBIL, deNV Industriebank
Liof en de landelijke organisatie Be-
hartiging Opleidingen Bouwnijver-
heid (BOB). Vorig jaarbleek op een
symposium in Brussel dat dit pro-
gramma als enige goedtoe te passen
is op de bouwplaats. Inmiddels
wordt het in het hele land en op di-
verse scholen ingevoerd.

Een ander voorbeeld. In Ohé en
Laak wordt hard gewerkt aan een
geautomatiseerde Centrale Bouw-
documentatie Bank. Met geld van
het Liof is een databank opgezet die
aannemers antwoord geeft op vra-
gen welke onderdelen en elementen
ze het best kunnen gebruiken voor
een specifiek bouwproject. De data-
bank draait met enig succes op
proef sinds augistus 1989.

Een bedrijf uit Weert is ver gevor-
derd met onderzoek naar de ontwik-
keling van geluidsabsorberende
materialen. Het bedrijf probeert
licht poreuze materialen in beton te
verwerken, die het geluid deels 'op-
slurpen'. Veel huidige materialen
reflecteren het geluid hooguit, daar-
mee verplaatsen ze het probleem.
Het betonbedrijf is er inmiddels in
geslaagd elementen te vervaardigen
die 9 decibel weten te absorberen.

Samengebracht door de SBIL wer-
ken inmiddels zon zestig bouwbe-
drijven in de provincie samen bij
het zoeken naar nieuwe mogelijkhe-
den. De stichting geeft de voorzet
voor allerlei plannen en de samen-
werkende bouwers gaan er mee aan
de slag. In de afgelopen jarenzijn zo
binnen de stichting acht projecten
opgestart, waarvan er drie inmid-
dels zijn opgegeven. Pogingen om
de reststoffenproblemen onder de
knie te krijgen en om gevels te reno-
veren met thermische/akoestische
technieken, zijn bijvoorbeeld mis-
lukt. Toch is SBIL niet ontevreden.

„Zestig procent van de activiteiten
is geslaagd te noemen, een hoge
score. Normaal lukt slechts tien pro-
cent", aldus Liof-acquisiteur Ir J.H.
Morreau, woordvoerder van de
stichting.

Bij de nog lopende SBIL-projecten
hoort ondermeer het ontwerp voor
een multifunctioneel bouwwerk
voor de toeristenindustrie. Het ziet
er inmiddels naar uit dat het ge-
bouw zo goed zal bevallen dat het
ook in de industrie kan worden ge-
bruikt. Een stel andere bouwbedrij-
ven zoekt naar de mogelijkheden

om woningen zodanig te ontwer-
pen, dat ze op basis van complete
ruwbouwpakketten vlot in elkaar
gezet kunnen worden. In Noord-
Limburg bekijken bouwers onder-
tussen hoe ze gebouwen in econo-
mische zin beter beheersbaar kun-
nen maken. Vijf andere bouwonder-
nemers proberen de bouwkosten te
verlagen door een verbeterde pro-
jectvoorbereidingen door een bete-
re communicatie tussen de verschil-
lende bij de bouw betrokken partij-
en..
Met de drie ton die de afgelopen
week beschikbaar kwam voor de

SIBL, kan de stichting nog driejaar
vooruit. In 1992, als het geld op is.
houdt de stichting op te bestaan.
Morreau hoopt tegen die tijd de
Limburgse bouwers op het gebied
van innovatie voldoende in bewe-
ging te hebben gezet. De illusie om
allebij de bouw betrokken onderne-
mers in Limburg bij innovatiepro-
jecten te betrekken, koestert hij
niet. „Waarschijnlijk bereiken we
nog geen tien procent van de Lim-
burgse bouwwereld. Maar de bedrij-
ven dièmeedoen, zijn wel de bedrij-
ven die in staat zijn de kar te trek-
ken."

" Alleen al
in Limburg
blijft jaarlijks
200.000 m 3
bouw- en
sloopafval
over.

Foto:
DRIES LINSSEN

beurs-
overzicht
Wisselvallig
effe« u

DAM "De Amsterdamse
selenrt "u urs '*e* dinsdag een wis-
op h Deeld zien. De noteringen
bij dl6 Srote koersenbord gingen
re dr.ii°Penmg terug door een lage-
«lesß r en de val van de Dow J°-
een' nd het middaguur trad er
ondpr°orzichtig herstel op, daarbij
Mnp und door de sterke oPe-
rnin„op aü Street.De CBS-stem-
ger n

dcx sloot tenslotte iets ho-
oVer P een stand van 113,5 tegen-
dag rt en slot van u3.2 °P maan-
VerV;"6 verhouding in fondsen met
der h1n Winst liet echter een an-
Senrn?t zien- Tegen 60 noterin-
sen ?et een Plus stonden 117 fond-
teren l% een verHes moesten accep-
rnilia in totaal werd er voor f 1,4
joer, : omëezet waarvan f754 mil-en aan aandelen.

bijna i°udmg hoger en lager was
deze bii de hoofdfondsen. In
gen ■ onSeinspireerde markt kre-
rials k u

bijzonder de internatio-
Ünilev orliJke klaPPen. Vooral
gatiev ging onderuit door de ne-
van ontwikkeling op de beurs
Bij _/ew Y°rk de voorgaande dag.
de rn? ,°Pcmr>g zakte de koers van
ter ODd tional met f2'40 om la"
WerieV, dag het verlies wat weg te
Vanf ,n.,tot f l'go op een slotkoers
de rrw'2o' Koninklijke Olie volg-
f 138 Sri f" verlies van f 1,50 op
op f j ,"■ Akzo moest f 1 inleveren
duhhfu■ ' KLM en Philips gingen"oeitjes achteruit.
Steri{„t„
de .^.Procentuele daler onder
concer v- Was het detailhandels-
f 1 3ft

n KBB met een verlies van
op'e" op .f 74,20. Nijverdal opende
na nipt

min van f 1.30 om zich daar-
op fqc """eer te bewegen en sloot
w>nna rsumi J mocht de lijst van
Plu* .ars aanvoeren en kon een
Stork ,en van f 1150 op f70>50--notepP!fë goed biJ de beleggers en
f47,40 een winst van fl-op

Vsg menvverking tussen Amev en
beoorHreg dinsdag een positieve
het 1| g Van de beleggers- Na
aand«f ï

s op maandag klom het
f57,90 n keer met f0 '90 op
Brofit ' j~e andere verzekeraars
en konn van net Amev-nieuws

N ,fn eveneens stijgen. Natio-van .. derlanden boekte een winst
aan „' °op f 71,30. Aegon trok
f°Bon flll'30 > een plus van
Hat 't!p de lokale markt voerden
van -♦"■Ust en HAL Units de lijst
Hat If)gers aan- HAL Trust en
derlüi/ nits eindigden ieder afzon-
fl4 on "2 et een winst van f 1,40 op
belatW nelU stond dinsdag in de
Van fn£>mg en haalde een plus
van w' ,op f 35,30. De stukken
°nderuit Invest gingen dinsdag
f25 rn, iop f 65, een verlies van
f 1 inVp Procent). Vredestein gaf
Uierfah °.P f 23'10-De koers van pa-
-Bedur„n^ant Gelders Papier stond
s'oot de de dag onder druk en
f 3,50 £ f69'B°, een verlies van

ffranchegenoot Berghuizer
f 1 on f 4°,n het verlies beperkentot
Win st Pie Medical sleepte een
f 10,90

Weg Van drie dubbeltjes op

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 110,50 111,30
Ahold 123,60 124,40
Akzo 129,20 128,20
A.B.N. 39,40 39,70
Alrenta 156,90 156,90
Amev 57,00 57,90
Amro-Bank 77,10 77,60
Bols 169,50 170,00
Borsumij W. 69,00 70,50
Bührm.Tet. 58,70 59,20
C.S.M.eert. 77.60 77,60
DAF 37.00 37,10
Dordt.Petr. 128,30 127,00
DSM 116,60 115,90
Elsevier 80,70 80,60
Fokker eert. 38,40 38,30
Gist-Broc. c. 29,30 29,20
Heineken 119,80 120,10
Hoogovens 75,00 - 74,60
Hunter Dougl. 103,10 103,50
Int.Müller 98.30 98,50
KBB eert. 75,50 74,20
KLM 44,90 44,70
Kon.Ned.Pap. 40,30 40,20
Kon. Olie 140,00 138,50
Nat. Nederl. 70,50 71,30
NMB Postbank 49,60 49,80
Nedlloyd 86,60 86,00
Nijv. Cate 96,30 95,00
Oeé-v.d.Gr. 275,00 f 275,00
Pakhoed Hold. 150,00 151,70
Philips 44,00 43,90
Robeco 103.90 103,60
Rodamco 78,30 78,20
Rolinco 103,20 102.70
Rorento 58,60 58,50e
Stork VMF 46.40 47,40
Unilever 153,10 151,20
Ver.Bezit VNU 107,10 107,20
VOC 37,00 37,50
Wessanen 64,80 65,60
Wolters-Kluwer 45,00 45,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 62,50 63,50
ACF-Holding 39,20 38,90
Ahrend Gr. c 246,00 242,00
Air Holland 25,70 25,50
Alg.Bank.Ned 40,40 40,50
ABN(div'9o) 38,60 38,50
Asd Opt. Tr. 19,50 19.20
Asd Rubber 5,50 5,60
Ant. Verft". 415,00
Atag Hold c 105,20 104,80
AuUnd.R'dam 95,00 95,00
BAM Groep 99,00 96,00
Batenburg 84,40 83,80
Beers 137,00 137,00
Begemann 126,50 126,00
Belindo 363.00 364.00Berkels P. 6.15 6,20
Blyd.-Wül. 29,50 29,30
Boer De, Kon. 307,00 307,00
deBoer Winkelbedr. 67,50 66.20
Boskaüs W. 14,40 14,45
Boskalis pr 14.80 14,90
Braat Beheer 45,80 45,80
Breevast 19,00 19,00

Burgman-H. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865.00
Calvé-Delft c 1015,00 1000.00
Center Parcs 56,50 57,50
Centr.Suiker 76,50 76,50
Chamotte Unie 7,70 7,70
Cindu-Key 190,00 190,00
Claimindo 358,00 356,00
Content Beheer 20,50 20,50
Cred.LßN 56,50 55.80
Crown v.G.c 93,00 93,50
Desseaux 253,50 253,50
Dorp-Groep 35,00 35,00
DSMldiv'9o) 111.50 110,00
Econosto 329,00 327,70
EMBA 125,00 125.00
Enraf-N.c. 68.50 68,00
Erikshold. 112,50 110.00
Flexovit Int. 95,00 94,00
Frans Maas c. 104.50 104.10
Furness 127,80 e 130,00
Gamma Holding 81,00 80.00
Gamma pref 5,90 5,60
Getronics 29,90 30,00
Geveke 46.00 46,20
Giessen-de N. 223,00 223,00
Goudsmit Ed. 365.00 362,00
Grasso's Kon. 134,50 131,70
Grolsch 129.00 129,00
GTI-Holding 211.00 209,00
Hagemeyer 106,50 107,00
Idem'/:!div.'B9 102,00 102,00
HAL Trust B 13,60 14,20
HALTrust Unit 13,60 14,20
H.B.G. 193,00 194,00
HCS Techn 14,40 14,30
Hein Hold 102,50 103.00
Hoek's Mach. 203.00 201,00
Heineken Hld 102,50 103,00
Holl.Sea S. 1,17 1,17
Holl. Kloos 463.00 460,00
Hoop Eff.bk. 9,10 9,10
Hunter D.pr. 5,00 5,00
ICA Holding 19,80 19,80
IHC Caland 36,80 36,60
Industr. My 217,50 217,50
Infotheek 27,00 26,50
Ing.Bur.Kondor 575,00 573.00
Kas-Ass. 48,70 49,00
Kempen Holding 16,70 17,00
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 76,00 74.20
Kon.Sphinx 117,50 117,00
Koppelpoort H. 290,00 290,00
Krasnapolsky 199,00 199.00
Landré & Gl. 61.50 61.00
Macintosh 42,90 41,80
Maxwell Petr. 670,00 670,00
Medicopharma 66.70 66,00
Idem (div9o) 65,50
Melia Int. 5,50 5,40
MHVAmsterdam 19,00 19,00
Moeara Emm 1180,00 1170,00
M.Enim ÖB-cert 15300,00 15300,00
Moolen en Co 28,50 28,60
Mulder Bosk. 73,00
Mültihouse 8,20 8,10
Mynbouwk. W. 416.00 415,50
Naeff 300,00
NAGRON 46,90 47,00

NIB 643,00 640,00
NBM-Amstelland 19.60 19,60
NEDAP 396,00 394.50
NKF Hold.cert. 323,50 323,00
Ned.Part.Mij 40,80 40,80
Ned.Spnngst. 10000.00 10000,00 a
Norit 1148.00 1145.00
Nutricia gb 76,00 75,70
Nutricia vb 86,00 86,20
Oce-vdGr.div9o
Oldelft Groep c 191.00 190,00
Omnium Europe 16,70 16,10
Orco Bank c. 66,00 66,00
OTRA 185,50 185,50
Palthe 75,00 75,00
Philips div.'9o 42,90 42.60
PirelliTyre 34,60 35,30
Polygram 30,80 31.00
Polynorm 99,20 99,20
Porcel. Fles 188.00 188,00
Ravast 46,00 45.80
Reesink 74.80 74,50
Riva 52,10 52,10
Riva leert.) 52,00 52,00
Samas Groep 67,00 66,70
Sarakreek 30,00 28,80
Schuitema 1400.00 1400,00
Schuttersv. 166.80 161,00
Smit Intern. 53,60 53,40
St.Bankiers c. 21,50 21,10
Stad Rotterdam c 45,70 45,90
TelegraafDe 88,00 87,50
TextTwenthe 340,00 340,00
TuupComp. 36,50 36,10
Tw.Kabel Hold 147.30 147.30
Übbink 85,00 85,00
Union Fiets. 25,50 25,40
Ver.Glasfabr. 340,00 341,00
Verto 57,90 57,90
Volker Stev. 69,00 69,00
Volmac Softw. 47,00 46,10
Vredestein 24,20 23,10
VRG-Groep 55,50 55,30
Wegener Tyl 186,50 186.50
West Invest 22,80 22.80
West Invest c. 90.00 65,00 a
Wolters Kluwer 181,00 180,00
Wyers 49,00 49.00
Beleggingsinstellingen

Aegon Aand.f. 37.50 36,80
ABN Aand.f. 74,80 74.50 d
ABN Beleg.f. 55,60 55,80
ALBEFO 52,60 52,60
Aldollar BF $ 22,00 22,00
Alg.Fondsenb. 230,00 231,00
AllianceFd 11,80 11,60
Amba 47,80
Amenca Fund 305,00 296,00
Amro A.in F. 89,70 89,50
Amro Neth.F. 75,50 74,40
Amro Eur.F. 74,60 73,10
AmroObl.Gr. 154.20 154,10
Amvabel 80,60 80,30
AsianTigersFd 62,30 62,50
AsianSelFund 47,20 47,50
Bemco Austr. 58,20 56,80
Berendaal 108,00 108,00
Bever Belegg. 26,50 26,50 e
BOGAMIJ 106,00 105.00

Buizerdlaan 42,50 42,50
CLN Obl.Waardef. 100,30 100.30
Delta Lloyd 42,00 41,30
DP Am. Gr.F. 25,50 25.20
Dp Energv.Res. 48,00 48,00
Eng-H011.8.T.1 9.30 9.30
ÉMF rentefonds 62,20 62.40
Eurinvest(l) 115,00 115,00
Eur.Ass. Tr. 8,70 8.90
EOE DuStlnF. 299,00 296,00
EurGrFund 60,50 60.50
Hend.EurGr.F. 218,00 217,50
Henderson Spirit 71,60 72,50
Holland Fund 73.50 73,70
Holl.Obl.Fonds 113.50 114,00
HolLPacF. 114,90 114,70
Interbonds 501.00 d 500.00
Intereff.soo 52,20 53.00
Intereff.Warr. 374,50 373.00
Jade Fonds 182,00 181.80
Japan Fund 36,00 35.80
JapanRot. Fund yenlosoo,oo
Mees Obl.Div.Fonds 98,40 98,30
MX Int.Vent. 58,00 58.00
Nat.Res.Fund 1520,00 1490,00 d
NedufoA 135,00 137,00
NedufoB 135,00 137,00
NMB Dutch Fund 39.20 39.10
NMB Global F. 48.50 48,70
NMB Obhg.F. 34,50 34,50
NMBRente F. 102,60 102.80
NMB Vast Goed 38,10 38,00
Obam, Belegg. 217,00 219,30
OAMF Rentef. 13,75 14,00
Orcur.Ned.p. 48,20 48.20
Pac.Prop.Sec.f. 49.60 49,90
Pierson Rente 99,60 99,70
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obl.inv.f. 74,50 74,50
Rabo Obl.div.f. 48,20 48.10
Rabo Onr.g.f. 85,00 85,00
Rentalent Bel 133,00 133,00
Rentotaal NV 31,00 31,00
RG groen 50,10 50,10
RG blauw 49,70 49.60
RG geel 49,20 49.20
Rodin Prop.S 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,50 94,50
ScLTech 17,50 17,10
Technology F. 18,50 18,30
Tokyo Pac. H. 270,50 270,50
Trans Eur.F. 82,90 81,00
Transpac.F. 510,00 505,00
Uni-Invest 129.00 127,50
Umco Inv.F. 80,90 80,50
Urnfonds 36,30 36.10
VWN 59,30 59,30
Vast Ned 127,30 127,50
Venture F.N. 45,50 45,30
VIB NV 86,20 86,20
VSB Mix Fund 51,40 51,40
WBO Int. 76,00 76,00
Wereldhave NV 210,20 210,20
Yen Value Fund 93,10 92,80

Buitenlandse obligaties
B*4 EEGB4Ü) 99.20 99,20
3/2 EngWarL 33,00 33,00
53/4 EIB 65 98,50 98,50

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,20 34,00
Amer. Brands 65.40 64.60
Amer. Expres 31,60 30,50
Am.Tel.fc Tel. 42,00 40,30
Ameriteeh 61,10 58.60
Amprovest Cap. 115,00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 30,50 28.80
Atl. Richf. 109,00 106.60
BAT Industr. 8,20 8,00
Bell Atlantic 98,70 94.20
BeUCanEnterpr 45,10 44,40
Bell Res.Adlr 0,35 e 0,35 b
Bell South 52,60 51.20
BET Public 2,60
Bethl. Steel 17.00 16,40
Boeing Comp. 60,50 59,70
CDL Hotels Int. 0,83
Chevron Corp. 66.00
Chrysler 17.70 17,00
Citicorp. 25,70 d 24,60
Colgate-Palm. 61.00 59.00
Comm. Edison 37,50 36,70
Comp.Gen.El. 510,00
Control Data 17,80 17,20
Dai-IchiYen 2790,00 2770,00
Dow Chemical 68,25 66,00
Du Pont 40.46 40,25
Eastman Kodak 40.30 39,50
Elders IXL 2,90
Euroact.Zw.fr. 152,00 152,00
Exxon Corp. 48,75 47,00
First Pac.HKS 1,30
Fluor Corp. 36,00 39.20
Ford Motor 44.60 43.50
Gen. Electric 64.60 62,50
Gen. Motors 42,40 41,25
Gillette 47,50 46,00
Goodyear 39,50 38,00
Grace & Co. 32,00
Honeywell 86,00 84,70
Int.Bus.Mach. 98.40 96,80
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 56,40
ITTCorp. 55,50 54,50
K.Benson(§ 5172.00
Litton Ind. 76,60 75,50
Lockheed 39,75 39.00
Minnesota Mining 80,50 78,80
Mitsub.Elect. 1150.00
Mobil OU 59,30 57.50
Morgan $ 37,10 36,00
News Corp Auss 12,70 12,60
Nynex 84,00 82,20
Occ.Petr.Corp 28,00 27,50
Pac. Telesis 47,00 46,20
P.& 0. ® 7,00 7,00
Pepsico 60,00 58,50
Philip Morris C. 39,30 38,40
Phill. Petr. 24,00 23,50
Polaroid 45,00 44.00
Pnvatb Dkr 301,00 300,00
Quaker Oats 55,00
St.Gobin Ffr 625,00 615,00
Saralee 29.50
Schlumberger 48,30 46,70
Sears Roebuck 38.00 37,50
Sony (yen) 36.80 36.60
Southw. Bell 56.00 54,20

Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 37,00 37,10
Texaco 56,25 55.50
Texas Instr. 34,60 33,50
TheCoastalC. 31,60 31.20
T.I.PEur. 1,78 1,78
ToshibaCorp. 1180,00 1180,00
Union Carbide 24,25 21.00
Union Pacific 76,50 75,50
Unisys 14,40 14,00
USX Corp . 35,00 34.00
US West 72,30 70.80
WarnerLamb. 116,90
Westinghouse 73.30 72.00
Woolworth 61.10 60.10
Xerox Corp. 56.40 55,50

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 45,00 43,50
Am. Home Prod. 198,00
ATT Nedam 80,00 78,50
ASARCO lnc. 68.50
Atl. Richf. 208,00 202.00
Boeing Corp. 116,00 113.00
Can. Pacific 40.50 40,00
Chevron Corp. 130.00
Chrysler 32,00 30,50
Citicorp. 49,00 46,50
Colgate-Palm. 119,00 115.00
Control Data 30.00 29,00
Dow Chemical 131.00 125,00
EastmanKodak 76,50 74.50
Exxon Corp. 94.50 91,00
Fluor Corp. 66,50
Gen. Electric 123,00 120,00
Gen. Motors 80,50 78.50
Gillette 91.00 89.00
Goodyear 78,00 75,00
Inco 43.50 42,50
1.8.M. 185,00 181.00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 26.00 26,00
Lockheed 76,00 75.00
Merck & Co. 141,00 135,50
Minn. Min. 155,00 148,00
Pepsi Co. 113,00 110,00
Philip Morris C. 73,50 74.50
Phill. Petr. 45.50 44.50
Polaroid 79,00 76,50
Procter & G. 131,00
QuakerOats 104,50
Schlumberger 92,00 90,00
Sears Roebuck 71,50 70.50
Shell Canada 66.00 64,80
Tandy Corp. 70,00 70,00
Texas Instr. 66.00 65.50
Union Pacific 147,00 144.00
Unisys Corp 32,00 32,00
USX Corp 67,50 66,00
Varity Corp 3.60
Westinghouse 140,20 138,00
Woolworth 117.00 115,00
Xerox Corp. 101.00 100.00

Euro-obligaties & conv.
10/4Aegon 85 101.25 101.25
Aegon warr 12,10 12.10

10'j ABN 87 93,25 93.25
13Amev 85 97.20 97,20'
10 AmevBs 103.00 103,00
11 Amev 86 93,75 92.75
10'/:! Amro 86 94.80 94.80
10 Amro 87 93.50 93,50
5 J 4 Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 21,00 21,80
Amru zw 86 73.25 73.25
9 BMH ecu 85-92 96,00 96,00
7 BMH 87 96,00 96,00
10'aEEG-ecu 84 100,75 100,50
934E18-ecu 85 97.20 97.20
12'i HIAirl.F 94,80 94.80
12 NIB(B| 85-90 100,00 100,00
114 NGU 83 101.20 101,20
10 NGU 83 100,00 100,00
2'.4NM8Pb.86 85,00 85.25
NMB Postb.war. 74.90 74,00
834 Phü. 86 100,00 99,50
W* Phil.B3 98.35 98,35
11 Rabo 83 102,10 102.10
9 Rabo 85 99,40 99,40
7 Rabo 84 98,50 98,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.10 5.10
Bredero aand. 28,00 28.50
Bredero eert. 27,50 27.30
11 Bredero 22.50 23.10
LTVCorp. 1,70 1,70
5 Nederh. 68-78 23,50 23.50
RSV. eert 1,08 1,08
7'/BRSV69 86,001 86,00 b

Parallelmarkt
Alanheri 27.70 27.70
Berghuizer 43.00 42,00
Besouw Van c. 49,20 49,00
CBI Barin Oc.yen 2070.00
Comm.OblFl 100.20 100.30
Comm.Obl.F.2 99.90 100.00
Comm.Obl.F.3 100,30 100.50
De Drie Electr. 36.00 36.70
Dico Intern. 124.20 123.00
DOCdata 19,90 19,60
Ehco-KLM Kl. 38,00 38.00
E&L Belegg.l 74.50 74,50
E&L Belegg.2 74,00 74,10
E&L Belegg.3 75.10 7570
Free Rec.Sh. 32.20 32.00
Geld.Pap.c. 73.30 69.80
Gouda Vuurv c 93.50 92.00
Groenendijk 37,00 36,50
Grontmij c. 202.00 202.00
HCA Holding 49,00 49.10
Hes Beheer 219,00 219,00
Highl.Devel. 14.70
Homburg eert 3,60 3,60
Interview Eur. 9.20 9,10
Inv. Mij Ned. 54,00 53.60
KuehneTHeitz 47.00 a 46.70
LCI Comp.Gr. 78.10 79,50
Melle 285,00 292,00
Nedschroef 129.00 128.00
NewavsElec. 9.60 9.50 I

NOG Bel.fonds 31,50 31,50
pan pacific 10.80 10.80
Pie Med. 10.60 10.90
Poolgarant 9.90
SimacTech. 17.60 17
Sligro Beh. 48,00 48
Verkade Kon. 255.50 252
VHS Onr Goed 17.00.
Weweler 99.00 98.30

OPTIEBEURS
serie omzet v.k s.k

abn c apr 40.00 264 1.50 1,50"
akzo c apr 130,00 302 6,0 u 5.50
akzo p apr 125,00 270 2,7 i
akzo p apr 130,00 424 4.5'
amev c apr 60,00 74:
els c apr 80.00 261 4,8'
coc c feb 285.00 587 6.50 6,30
coc c feb 290,00 489 4.5>
coc p feb 280,00 537 3,5
coc p feb 285,00 1304 5,4'
coc p feb 290.00 249 8,2'
goud c feb 420,00 741 4.3'
goud c mei 420,00 254 14,50 16,00
hoog c apr 80,00 265 3,40 3,10
hoog p apr 70,00 293
hoog p apr 75,00 463 3,80 4.00
knp p apr 40,00 504 3.00 2.80
nedl p apr 86.00 396 3.5'
nlc p aug 100,00 6ÓO 2.0 u
nip p aug 90,00 400 0,85 a 0,75
natn c apr 70,00 793 4,1
natn c apr 75.00 646 1.9.'
natn c jul 75,00 533 3.0'
natn c jul 80.00 662 1,9'
natn p apr 70.00 807 2.4'
obl c mei 95.00 250 0,3.
obl c aug 95,00 250 0.3:.
obl p aug 92.50 400 o.B'.
prul c apr 45,00 1171 2.3'
phil c apr 47,50 323 1,40 1,30
phil c apr 50,00 763 0,80 0,80
phil c 091 55.00 638 4.0
phil p apr 50.00 479 6.8'
ohe c apr 140,00 381 6,70 6,00
olie c apr 145.00 297 4,00 3.40
olie c apr 150.00 1013 2.3
ohe c 092 135.00 1124 22.5
olie p apr 130.00 403 1,50 1,50
olie p apr 135.00 658 2,2
olie p apr 140.00 917 3.7
olie p jul 140,00 341 7.50 b 8,00
ohe p 092 135.00 327 13.;'
unü c apr 160.00 842 3.90 3,30
unil c apr 170.00 275 1,50 1,30
umi p apr 145,00 787 2.0
unil p apr 150.00 846 3,4
unü p apr 160.00 361 8,4
unü p jul 145.00 325 4*o 4,50
voc c jul 40,00 326 2,30 2,50,

a-laten g-bieden-tei-di».
b bieden h=laten+ ei-div.
c=ei-claim k gedaan+ h
d ex-diwidend l-gedaan^g
e gedaan + bieden vk _ slotkoers vorige dag
f« gedaan+laten sk - slotkoersgisteren

economie.
Opmars computers op de bouwsteiger

Limburgse bouw
gaat recyclen

« Van onze redactie economie

<SBnSTRICHT ~ De stichtinë Bouwinnovatie Limburg

Jan f h
S ez^g met een project voor recycling van bouwafvalat de bouwplaats. Het afvalprobleem bij de bouw is enorm.

slo f
al in Lirnburë wordt jaarlijks 200.000 m3bouw- en

voê? j3 geproduceerd. Nu wordt de troep veelal nog afge-
faot naar stortPlaatsen. waar een fikse prijs voor het storten
tea] Wor^en betaald. Veel restmaterialen, zoals hout en me-
<Jat Z^n ecnter g°ed opnieuw te gebruiken. Voor het project,
b0

ln totaal meer dan een miljoen gulden gaat kosten, en door
VVo^yDeclrijf Nelissen van Egteren in Heerlen als proefproject. var, 0.! uitëevoerd, is subsidie aangevraagd bij het ministerieön economische Zaken.

bo u^h,eiding van bouwafval op de
Plaats is een van de projecten

StlCn^.' orden geïnitieerd door de
(SBitTo Bouwinnovatie Limburg
<Je-nrT' P lsteren maakte SBIL-me-
«enri IChter Liof de resultaten be-
Virm Van drie Jaar Stichting Bou-
ftniWatl!;.LimburS <SBIL), een or-
ïen v Probeert mogelijkhe-voor nieuwe technieken in de

Limburgse bouw op te pakken. De
afgelopen week is de financiering
van de Stichting voor de volgende
drie jaar rondgekomen. Door hon-
derdduizend gulden uit de PNL-
pot, een ton van het bedrijfsleven
zelf en eenzelfde bedrag van het
Liof is drie ton bij elkaar gebracht,
waarmee de stichting tot eind 1992
vooruit kan. In de afgelopen jaren
heeft de SBIL de aanzet gegeven tot
enkele belangrijke innovaties.

Groei in
DDR slechts
twee procent

BERLIJN - In het afgelopen jaar
is de economie van de DDR met
slechtstwee procent gegroeid. In
de economische plannen was
voorzien in een groei van het na-
tionale inkomen - te vergelijken
met het bruto nationaal produkt
minus dienstenverkeer - van vier
procent.
Geen van de sectoren in de Oost-
duitse economie haalde de plan-

cijfers. De industriële produktie
vertoonde een groei van 2,5 pro-
cent, terwijl de plannen van vo-
rig jaar voorzagen in een groei
van 4,2 procent. Verder werden
er bijna 13.000 woningen minder
gebouwd dan de bedoeling was.
In het laatste kwartaal van vorig
jaar was het bruto nationaal pro-
dukt zelfs drie procent kleiner
dan in de laatste drie maanden
van 1988. Volgens het bureau
voor de statistiek komt dat door-
dat het aantal werknemers ver-
minderde ten gevolge van het
opengaan van de grenzen met de
Bondsrepubliek Duitsland. In
december telde de Oostduitse in-
dustrie 3,3 procent minder werk-
nemers dan in de maand ervoor.

ANVR vreest aantastingpositie touroperators

Martinair gaat
reizen verkopen

Van onze correspondent
SCHIPHOL - Luchtvaartmaat-
schappij Martinair gaat in reizen. De
chartermaatschappij neemt een be-
lang van 36 procent in de reisorgani-
satie Travel Trend BV, een tourope-
rator van verre reizen vooral naar de
Verenigde Staten en het Caribisch
gebied. Martinair zegt tot deze op-
merkelijke stap te zijn overgegaan
om de concurrentie op de markt van
intercontinentale reizen ■ het hoofd
te bieden.
De ANVR, de Algemene Nederland-
se Vereniging voor Reisbureaus, is
niet blij met de gedeeltelijke over-
name door Martinair van Travel
Trend. „Een aantal reisorganisaties
wordt straks niet alleen klant van
Martinair als ze daar hun vliegtuig-
stoelen inhuren, maar ook concur-

rent omdat de maatschappij zelf
ook reizen gaat verkopen. Met deze
verwevenheid zijn we niet zo geluk-
kig, het kan een aantasting beteke-
nen van de posities van de tourope-
rators", aldus directeur Couvreur in
een eerste reactie.

Volgens Martinair woordvoerder
Buys is de angstvan deANVR onte-
recht. „Op de eerste plaats neemt
Martinair een minderheidsbelang,
Travel Trend blijft een zelfstandig
opererende organisatie. Wij zijn na-
tuurlijk snugger genoeg om Travel

Trend geen goedkopere stoelen te
verkopen danaan onze andere grote
klanten zoals Hotelplan en Arke."

Martinair doet al jaren zaken met
Travel Trend. „Het is een van onze
grootsteklanten voor vluchten naar
de Verenigde Staten. Zij wilde in
Amerika haar programma uitbrei-
den en zocht daarvoor kapitaal," al-
dus Buys. Hoeveel geld Martinair
neerlegt om voor een derde eige-
naar te worden van de reisorganisa-
tie, kon de woordvoerder niet zeg-
gen.
Travel Trend verkoopt jaarlijks
25.000 verzorgde reizen en heeft een
geschatte omzet van 25 miljoen gul-
den. Naast Martinair neemt ook
reisorganisatie Holland Internatio-
nal een belang van 36 procent in
Travel Trend.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin- 'gen goud en zilver op 23-1-1990 om i
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in 'kg:
Goud: onbewerkt t 25.050-/ 25
vorige ’ 25.200-J 25 700: bewerk!
koop ’ 27.150. vorige ’ 27.300 laten.
Zilver: onbewerkt f 290-/ 360 vorige

’ 285-/ 355: bewerkt verkoop f 400 la- {
ten. vorige ’ 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,87 1.98
austr.dollar 1.44 1,56
belg.frank (100) 5,22 5,52
canad.dollar 1,57 1,68
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,15 114,15
engelse pond 3,03 3,28
finse mark (100) 46,50 49,00
.franse frank (100) 31,50 34,25
griekse dr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,86 3,06
ital.lire (10.000) 14,00 15,70
jap.yen (10.000) 127,00 133,00
joeg.dinar(lOO) 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) 1,63 1,79
zweedse kr. (100) 29,65 32,15
zwits.fr. (100) 123,75 128.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1.92325-1.92575 !
antill.gulden 1.0600-1.0900
austr.dollar 1.4950-1.5050
belg.frank (100) 5.3835-5.3885
canad.dollar 1,62925-1.63175 '.deense kroon (100) 29,080-29,130
duitse mark (100) 112,675-112,725'
engelse pond 3.1605-3,1655
franse frank (100) 33.130-33,180
griekse dr. (100) 1,1585-1,2585
hongk.dollar(lOO) 24,5250-24.7750
ierse pond 2.9820-2.9920
ital.lire (10.000) 15.115-15,165
jap.yen(10.000) 131.62-131.72
nwzeel.dollar 1.1600-1.1"
noorse kroon (100) 29,210-29,260
oostenr.sch. (100) 16.0070-16,0170:
saudi ar.ryal (100) 51,1750-51
spaanse pes. (100) 1,7290-I.T
surin.gulden 1,0575-1,0975
zweedse kr. (100) 30.875-30.925
zwits.frank (100) 126,855-126.905 j
e.e.u. 2,2915-2.2965 -~
INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 193.50 192
id excl.kon.olie 187,80 187,60
internationals 196,40 194,50
lokale ondernem. 191,80 192,30
id financieel " 145,50 146.60
id niet-financ. 237,90 237,90

CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 252,20 25
id excl.kon.olie 233.40 233.20
internationals 265,30 21
lokale ondernem. 237.30 23'
ld financieel 189.60 191,00
id niet-financ. 284,30 2:
Stemmingsindex (1987=100)

algemeen 113,20 113.50
internation 112,90 112,00
lokaal 113.30 113,70
fin.instel] 106,70 107,60_
alg. banken 105.20 105.80
verzekering 108.80 110,10
niet-financ 115,30 115.60—industrie 114,00 11
transp/opsl 126,90 12'

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - ln het telefonie
avondverkeerkwamen gisteravond
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezi
de dag):
Akzo 128,00-129,00(128,20)
Kon. Olie 137,00-139,50(138,50)
Philips 43,70-44,20 (43,90)
Unilever 149,50-152,30 (151,20)
KLM 44,70 (44,70)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddek.
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. .
spoorwegen en overig transport,
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2619.37 1134.42 220.13 985.66
Hoogst 2639.64 1144.20 22196 993.63Laagst 2584.01 1113.44 218 25 971.68
Slot 2615.32 1127.67 220.38 983.28
vlriies +148? "°-53 +0-69 +3.40
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Kontakten/Klubs

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

50 c/m
06-320.323.01

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

06-320.330.02

River Side Club
Echte Sex kent geen tijd

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

Tevens meisjes gevraagd,

eurotele
HETERO/LIVE-SEX

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

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

Tele-sex laat je andere hand trillen...o6-320.322.07
Achter de ramen 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.

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

Maak je keuze
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

Contacten-lijn 06-320.321.05
Sex-adressen 06-320.322.02
Cora & Willem 06-320.320.03
Groepssex-lijn 06-320.321.04

Mimi Kok verwent 06-320.323.65
Buren begluren 06-320.330.80
Bizarre livesex 06-320.321.01
Hard en streng 06-320.325.70

Homofoon 06-320.321.12
Homo luisterlijn 06-320.330.22
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20__ 50 et p/m

Privéhuis Michelle
Vakmanschap is meesterschap

terug van weggeweest: Anita
045-228481 / 045-229680

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

Club Pallast
De zaak met exclusieve service

Rijksweg 1 Lemiers (Vaals) tel. 04454-1195.

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Love
onbeperkt relaxen met 8
erotische hete modellen

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

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

06-320.324.82

Sexljjn 10
50 et p/m 06-

-320.320.10
Gratis Pornokalender 1990

Gay Bizar
Geniet mee met Michael en

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

Sexlijn 50
Mooiste Meisje 50 et p/m 06-

-320.320.50
Men Only

Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12 -50 c/m

bern.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

Paradiso
ma.-vrijd. v.a. 14 uur

Europaweg Nrd. 158.
Landgraaf Tel. 045-317032.

045-326191
Escortservice. All-in.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen,

Tel. 04490-45814.
Privéhuis
Donna

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

nombre hombre
daar kan je stil van genieten!
06-320.320.23 heterosex!

nog steeds de beste 50ctpm

de.beurtlijn
06-,320.325.33 - de sex-

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

de beurtlijn
06-.320.325.33 - de sex-

kwaliteit die u verwacht! elke
keer weer topsex - 50 ct.p.m
Droom? Een mannendroom!
Niet alleen leuk, ook lekker,

bel
Zoenbabwe

06-320.325.22. - 50 ct.p.m.
Ze was te jongvoor 'n fiets,

maar ze had de ervaring van
een volwassen meid!

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

bij

06-320.322.77
de juiste sexmentaliteit! ...?

sex met hart en ziel! nog
steeds onverdragelijk
pervers! - 50 ct.p.m.

Zin in een emotioneel gela-
den sexavontuur? bij de

Sexfikkie-
fikkiebox

06-320.330.57 wordt je vak-
kundig ontladen - 50 ct.p.m.

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

Waar andere ophouden, be-
ginnen wij...! de

sexgedogenbox
06-320.330.58. Alles., maar
alles kan! pornobox 50 ctpm

de
Sexscharrelbox

06-320.330.59 alleen bij ons
krijg jede ruimte! voor vrije..
sexafspraken! - 50 ct.p.m.
Heb je ook die onmisken-
bare behoefte aan sex! de
sexexpresiebox

06-320.325.14 apart
mogelijk - 50 ct.p.m.

Gemengd gevoel? ver van
m'n bed gevoel? de
Sexdemon-
stratiebox

is 't helemaal 06-320.325.16
bel nu voor een sexafspraak- 50 ct.p.m.

De meiden die de
Sexwilde-

vrouwenbox
bellen! zitten graag op een

dwarsstang
06-320.325.34 - 50 ct.p.m.

Bij ons haalt iedereen beslist
het eindpunt! 06-320.325.36
de Sexafmatbox
voor de juiste sextoon...?

50 ct.p.m.
de

Bontificalebox
daar nemen ze niet alleen...!

rare uitdrukkingen in de
mond..,? 06-320.325.20 -

50 ct.p.m,
'Nieuw Geopend*

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

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

Kerkrade, Nieuwstraat. 147
Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

2 paren kijken toe als Ellen
zich voor 't eerst aan de man

onderwerpt.
Life

06-320.330.17 (50 ct.p.m.)
Een ervaren man verwent

een mooie blonde
Meid

die nieuwsgierig is
naar alles wat hij kan.

06-320.321.30 (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.)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
pornobox

onbeschaamd, maar wel
eerlijk. 06-320.320.51

(50 ct.p.m,) De Porno-box.
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40plus box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct.p.m.)

op de bisexbox
vinden eerlijke mensen

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

vrouwtje.. 06-320.328.38
(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.)
Als de man het zwemstertje

zonder slipje
behandelt is ze verbaasd,

maar ze weigert niet...
06-320.326.93 (50 ct.p.m.)
De mooie trotse mevrouw

ondergaat het in de stal met
2 brutale

Jongens
06-320.326.90 (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.)

De man straft
'n brutale meid, maar als hij
merkt hoe vreemd ze onder
zn handen reageert dan...
06-320.323.85 (50 Ct.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.)

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

met onze meisjes.
06-320.326.70 (50 ct.p.m.)
Verlegen en blozend kwam

Iris voor Lifesex. Het
ontkleden

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

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.)
Als die man voor bijles komt,

gaat ze in
Bikini

voor hem uit naar boven
06-320.326.72 (50 ct.pm)

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 wip-in-box
heet zo, omdat er heel wat
ge wordt op 06-320.

324.60. Leuk toch?
Trouwens, de lijfsexbox,

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

06-320.324.90 (50 ct.pm)
Weer vonden vurige bellers

van de
orgiebox

nieuwe dingen uit om 't nog
heter met elkaar te doen.

Alles op 06-320.324.40. En
dan ... De Sexbox, daar
draaien mannetjes en

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

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

De trio-box
Nee, superjaloers moet je
niet zijn als je vrienden en
vriendinnen zoekt op dit

nr. 06-320.327.37 (50cpm)
Na het douchen met haar

vriendin ontdekt Angela wat
eindeloze

Lesbische
liefde is

06-320.330.19 (50 ct.pm)

De venusbox
De eerste echte box van

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

lesbisch
06-320.326.88 (50 ct.p.m.)
Lifesex. 2 lesbiënes. Eerst
soft S.M. dan pas de vurige

Sexovergave
06-320.329.25 (50 ct.pm)

2 kerels met een jacht-
geweer betrappen een
naakte zonnende knul.

Homo
06-320.329.23 - 50 et p/m

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

Direct snel Sexcontact
live-afspreek-

lijn
06-320.320.55 - 50 et 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

Zoek ze uit die kanjers
Sex-

afspreek-band
06-320.330.21 - 50 et p/m

Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 - 50 et p/m
Maak nieuwe vriendinnen

Flirt-Box
06-320.330.01 - 50 et p/m

Flirt-Cafe:
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homokontakt
jongenszoeken jongens

06-320.325.01 - 50 et p/m
Natasja doet het
met 3 mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m
Zoek je een hete vrouw of

man?

de sextippellijn:
06-320.330.66

Jonge vrouw
doet het met haar wilde

vriendin
06-320.328.02 - 50 Ct p/m

Jonge vrouwen
samen onder de douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Homo! Michael luistert en...

met open mond:
06-320.330.88

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken U thuis of in hotel.

045-311895.
Diana
Escort

045-320343
320323
Escort

045-226565

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Jonge vrouw ontvangt
Privé

van 12 tot 20 u. Tel.:
04406-41916.

Joyce
Privé en escort ma.-zat.

va. 11-24 uur. 045-411766.

Anita
Privé en escort ook

zaterdag. 045-352543.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Escort Sonja
ma. t/m vrijd. 14.00-00.00

uur. Tel. 045-352428.

Nu ook in
Kerkrade

De excl. clubvoor de Vrouw
van nu. Heren verwachten

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

Jonge volslanke vrouw
ontvangt thuis van 12-22uur

045-729101.
St Tropez Bar

ledere nacht openvan 21-5
uur. Ouderwets gezellig.

Putstr. 40, Sittard.

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

Tina - Sylvia
vanaf 10.00 uur ook zat. en

zond. 045-721759.

Club Evergreen
met 4 leuke meisjes.

Ze ontvangen u met plezier
en discreet. Tevens meisjes

gevraagd (garantieloon).
Rijksweg 27 Linne. 04746-

-5177 na 20.00 uur.
Radio e.d.

Te k. NAKAMICHI Cass-
deck BK 300 E, B & O
luidspr. CX 100 m. gar. Tel.
045-753787.

Mode Totaal
Dames! Komt U naar de exclusiefste

stoffenzaak
Tummers in Brunssum

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

Bel de Vakman

Afvoer verstopt
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892.
Uw DIEPVRIES, koelkast,
wasautom., ook bedr. install.
defect? Garantie op de re-
paratie, geen voorrijkosten
en korting op onderdelen.
Bel direct 045-726206.
Voor al Uw grondwerk en
BESTRATING. Jack
Bosman. Tel. 04490-27829.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

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.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.

—! —■ ! 1 ._
Wonen Totaal. _ __-^

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Te koop i.z.g.st. zwart leren
BANKSTEL, 2-zits bank, 2
stoelen en bijpassende tafel
ronde tafel, 4 stoelen noten-
hout, kastje notenhout, grote
bureau notenhout. Tel.
04490-44588 na 20 uur.

Zoekt u 2e hands M§
LEN (veel keus) Kou»*
str. 208 Hoensbroek^
Te k. zwaar blank'
BANKSTEL en eethO*
6 stoelen 04490-141°]:

Te k. GASFORNUIS/
ijskast ’ 100,-: di« ,
’190,-; gasplaat /
elektrofornuis ’ 175,--
045-725595 , r
Zwaar eiken VÏÏ I
TOOGKAST iets mOö» £
’1.575,- (nwp. ’3» \
Massief eiken salon»1* ,
’ 350,-. 045-323830.

Zonnebanken/Zonnehemels !
Superbruiner! !

10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventila"*
snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999'

Volledige garantie en service.
Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13*Hoofdstr. 12Kerkrade, tel. 045-456999^^

—-—■ — — j

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juisteadres.
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.

VOLLEDIGE
NACHTRUST

SlSbtrend*"S££z2&tmTERBEDDEN

Heerlen
045-740317

Kachels/Verwan».—'Kachels. Opruiming
KORTfNG, nieuv*
gebruikt. De Kac^ iWalem 21 Klimmen-
-04459-1638. _^

KACHELS, keuze uit*
Jac. Köhlen, Rijks**
104, Sittard. 04490jj!
KACHELS; inbouwna* i
nieuwste kollektie j
hangschouwen, gas'Bkolen, dubbelwandige
schoorsteenkanalen.
yens verkrijgbaar a"6
verwante artikelen
kachels en openha»
Reker Kachelspecia*"
Kluis 28, Geleen-
-04490-40785. y

Huish. artikel^—"mTe k. elec. inbouw !\,
PLAAT en elec.. "JF.oven merk Zanussi jj

’ 500,-. Tel. 044503?
Braderieën/Marl^_ —<SNUFFELMARKT "» ■lentenjacht elke zonj

januari. Cocarde "burg Inl. 045-213386^
Piccolo's in het Li^:Dagblad zijn groot % I
SULTAAT! Bel: 045-7^

Muziek j

(Bij de Markt) j

Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, syntn 6

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterker j

orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie en*
Altijd leuke aanbiedingen en occasions. „&"PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- P&

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!

ORKEST nog vrij voor car-
navalsdagen. Tel. 045-
-323305.

Van maandag t/m V2J{
van 8.30 tot 17.00 ui
uw PICCOLO teleWk
opgeven. Tel. 045-7J3y

Kunst en Antiek ;

Te k. gebeeldhouwde zwar-
te SPIEGELBUFFETKAST
met opstand (eind 19de
eeuw), vr.pr. /1.250,-.
Kroonluchter met glazen
kapjes (Jugendstil), vr.pr.

’ 1.000,-. Tel. 04490-13273

Strakke rustieke r%[
GUNTLISBERGEN
ze 27 Best. 04998-jg>

Voor Piccolo's jj
zie verder pagina *

__^d

STEL NU UW EIGEN PANNENSET SAMEN 40 theelichtjes in aluminium Moderne tafelklok in zwart of wit >ISS^ V ' > r""j *> < ■ -==sstf H:uit deze moderne wit geëmailleerde pannenserie, geschikt houder. Gezellig en sfeervol op Ifitnreill^^^ Met uiterst nauwkeurig quartz KP&IT f ~s / S IT—7 rsr^o[ Xvoor gas en elektra. EN PROFITEER ENORM VANDE tafel. Goedgekeurd door de If^llll^^^fWl uurwerk. Hoogte ca. 13,5 cm. (B LYn 1»—( &ï's „ ■
LAGEPRIJZEN! Kookpan 22 cm vm 15,95 Nederlandse Vereniging van kl^wi::^^^ JÊkT^QC /lil VIë^$^^&MBs^ =ffTV_/sa. Kookpan2ocm «r75-13,95 I4HU4Hf W£r f /Il 1 I^^^^^^^^^^ W/fi
Mini OQS OHKwP M" ■ TJII AHdttS^«

§W»__—^i É fÊ^^WTmiï fa^ *Bm3P% Met narde stabiele bodem, v^° „ °/^c / Kunststof plantenspuit voor Geschikt voor koken en ontdooien. Met
JlllPB" ~~ \t/i ü fjÊJL- IhllïirTïfpil ri,ssluitin9en stevige handgrepen. \&j' 6 ,/// optimale verzorging van uw 30 minuten tijdklok + automatisch ovenlicht. /j

IfeT V B fflfcW H II ü Afmeting: JÊ^JJ-uJ^//, planten. Met nevelsproeier. Afmeting: Hx8xD:46,7x32x26,8 cm. |
sÊÈSmßMM^SStëss^r ' VQ*Ï Hl-^LP/ 53x41x20 cm JÊQC W /" »«t Inhoud 13liter O^Mj Jl

1 J^S Stpelnan 14 rm —^JJ — Maviesprijs «»,- untc rmja l— -^kW>
—^ jiccii/aii i^v.lll i^^j^^^^^^^^^j Aanbiedingen geldig I m zalerdag. zolang de voorraad strekt Afwijkingen in afbeeldingen en leksten voorbehouden WÊkWWk*M*^k*m*^^y

De Nationale
8.Z.5.-lijn. Nu 24 uur gratis

live-info: 013-321395.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Rijpe
Vrouwen

320*323*45
Ervaren tante 50 c/m 06-

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

320.320.24.
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12- 50 c/m

06-Sex
Betty

hallo lieve beer
06-320.320.06

An netje
alles kits achter de rits?
06-320.320.07

Amanda
terug op school

06-320.320.08
Live Sex Relax

Box
06-320.324.06

add.prod. 50 et p/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

""" I " LANCIA THEMA," I
mVk" . Goede omgangsvormen van huis uit tz&zzztz

12.0.La. 16VJ ! Lancia veel neertbijgedragenaan deauto-historie.De
1995 cm3 / 108 kW Si ervaring leerde ons dat Lancia's begerenswaar-

i—— ———-i liMllillllHW van Lancia weten inmiddels waarom.

KW mf^^^^ J^mm\mmmWa^m^L%\^Sk^*\ aaaw^^Sa mmmMm, """ .„.„.J^sSBfiMSBSSSKfri^-:^ aßw y* i » « i, ~ ri-inniin-T- . s|MH ifiy^'^^^^^^»fi I 1HMK^^uiMMiiMK ■MMMMMMMMfIi^^tfIH 'S. .^u7iilc/'han

2927 cm3 / 154 kW BS B BHHBMH Brfgi ■'■-f Bfl Lte Lancia 1hema is een exclusieve auto, graaggezien

l- . .,—n ■l»!,él Wti.fi ..^^mt^ÊÊSÊÊÊÊMÊkWÊawa^aWII^Kiy De aantrekkelijk lage leaseprijs zal u verrassen.Turbo Diesel lnj}iiiiii«w aW *» mm ammaasam Bfl'J *&S&WLWËMm
2499 cm3 /85 kW jj?* ML i ,i i iiiiiiiiiifi.iiiiiiiiiÉ^ Ki -1 Lancia Tnema, een kwestie van ervaring mW*^\rN\^
118 pk / 195 km/n II 11

i.^ \v \jaaaaaaj //

: „ __„ . , J_ 1
Um<taThenwwamiflSl.lso,-indßTW^xAQfl.k.i^wii>Jghi9e^ Latxla Importeur: bniiti B.V. TeL: 03473-73954 >

MAASTRICHT, KOMPIER 8.V., GALJQENSTRAAT 4S, TEL. 043-632547 ~ ROERMOHD, BOY HEYNEN, WILHELMINALAAN 5, TEL. 04750-27645
HEERLEN, KOMPIER 8.V., AKERSTRAAT 150, TEL. 045-717755 ___^



Campagne
recycling

oplaadbare
batterijen

nen lng Ba«erijen is begon-
gesohl^ een campagne voor de
danirt n inzamelingvan afge-
«niunT/ °Plaadbare nikkel-cad-C <NiCad) batterijen. De ak-
d »s erop gericht te voorkomenlieuh.fi6 batterijen met het mi-vuü,t!Se\gende cadmium opdm! rtplaatsen of in verbran-
vend ens terechtkomen. Bo-
dankt n kunnen uit deze afge-
stoftw! energiedragers grond-ter4eXoonnenrgebrUik W°rd6n

inHeJj3atteriJen kunnen worden
de 'lerd bij de detailhandel enKleine 6016"*6 depots voordepot^ m,,sch afvaL Deze KCA-Prodult ZUlle? het afgedankte

k gescheiden van andererecyóji tteriJen aanbieden voor
Wij 2e

nS op milieuhygiënische
drijven aaarv°or bestaande be-n' °nder meer in Frankrijk.

ten wr!inemende verzamelpun-
forma°- , voorzien van een in-
vat stiouPakket- Dat Pak^et be-
str-arni ' posters, advertentie-
regisw-en' reglementen voor
afvoer 6n instructie over de
KCA-d e

naar de gemeentelijke

hefni^ met de campagne wordt
eeïnw.We Vignet 'Batterij Bank'CoorUH eerd' herkenningste-
tin E °° de ca- 1-500 bij de Stich-
ten W verzamelpun-
tiële rW, dels ziJn 5.000 poten-
ting h P!f^emers door de stich-
zal he^aderd- Naar verwachting
aan uit^K Ur!ysteem geleidelijkdetail};!-i? zijn t°t ca. 12.000
Verkoon at ziJn onder meer
vakhanH i n^en ln de electrische

,de fot°-> speelgoed-,handel en de grootwinkelbe-

drijven. De gemeentelijke over-heden hebben toegezegd hun
medewerking aan de campagne
te verlenen.

Om het inzamelsysteem te coör-
dineren heeft de Stichting Batte-
rijen een projectbureau opge-
richt. Gemeenten worden op die
manier geïnformeerd over de
deelnemende inzamelpunten in
hun plaats en de KCA-depots
ontvangen instructies over de
behandeling en de aan- en afvoer
van de NiCad-batterijen.
Deze depots zullen afgedankte
batterijen, afkomstig van parti-
culiere huishoudens, gratis ac-
cepteren.

" Gescheiden inzameling en verwerking van afvalbatterijen draagt ook bij tot een scho-ner leefmilieu.

# Het nieuwe vignet van de
stichting: 'Batterij Bank'

Gedragscode
Om het landelijk inzamelresul-
taat te kunnen meten, zullen de
ingezamelde hoeveelheden,
evenals de verkochte aantallen,

door het projectbureau worden
geregistreerd.
De Stichting Batterijen, waarin
een aantal producerende en dis-
tribuerende bedrijven, alsmede
milieudienst- en reinigingsbe-
drijven zijn vertegenwoordigd,
ondertekende vorig jaar een ge-
dragscode met de ministeries
van VROM en EZ inzake de ge-
scheiden inzameling en verwer-
king van afgewerkte oplaadbare
NiCad-batterijen.

De bij de stichting aangesloten
fabrikanten en importeurs van
deze batterijen hebben zich
reeds eerder verplicht hun pro-
dukten te voorzien van duidelijk
herkenbare informatie voor de
gebruiker.

Nieuwe generatie van Campina Melkunie

Milner nieuwe kaas
uit halfvolle melk

De ifMelkunfpSlr°ep van Campina
type H^n °,mt met een nieuw
Het biiÏÏ ü dse kaas: de Milner.
is de bl°nd,ere van dit produkt
gemaakt ri ng' De kaas wordtlaakt uit halfvolle melk.

de steen W, ordt ingespeeld op
h°Udin„ kntlscher wordende
betrekki Van de consument met
Calorisoh g tot samenstelling en
'niddele Waarden van levens-

Gezond
sPeciaalZai Vanaf maart in kaas-w°rden vers van het mes
Pcrmarl<-taangeboden en in su-rnes ak zowel vers van het

SDeciaal ontworpen
verpakking.

Consumentenonderzoek heeft
aangetoond dat halfvolle melk
steeds meer terrein wint. Onge-
veer 70% van de Nederlandse
bevolking consumeert momen-
teel uitsluitend halfvolle melk.
Het belangrijkste kenmerk van
dit produkt is het lager vetge-
halte. Desondanks blijft de
smaak lekker en vol. Bovendien
bevat de melk voedingsstoffen
als melkeiwitten en mineralen.

De drie aangeboden soorten;
jonge, licht belegen en belegen
kaas verschillen duidelijk qua
smaak. Vanwege persoonlijke
voorkeuren van de consument
met betrekking tot smaak kan
hij blijven kiezen uit de hem be-
kende smaken. Persoonlijk kies
ik voor de, belegen kaas.

Milner is in supermarkten ver-
krijgbaar in een voor kaas tot
nog toe onbekende milieuvrien-
delijke verpakking, die hersluit-

baar is. Na opening en gebruik
van de verpakking blijft de kwa-
liteit en de versheid van de kaas
behouden.

" Milner kaaswiel met op de voorgrond een stukje licht be-
legen in de nieuw ontworpen hersluitbare verpakking.

Geringe toename
inkomen ouderen

De inkomenspositie van de toe-
komstige ouderen wordt waar-
schijnlijk iets beter. De inko-
mensverbetering zal naar ver-
wachting de komende twintig
jaar echter zeer bescheiden zijn:
gemiddeld tussen de 0 en 0,8 pro-
cent. Dat blijkt uit een rapport
van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP).

Auteur van het rapport, drs.
E. Pommer, stelt dat er weinig
concrete informatie beschikbaar
is over de inkomenspositie van
toekomstige ouderen. Maar om-
dat de toekomstige oudere beter
opgeleid is en over betere pen-
sioenvoorzieningen beschikt,
wordt er algemeen vanuit gegaan
dat zijn inkomenspositie er iets

op vooruit gaat. Onberekenbare
factoren als de hoogte van de
AOW-uitkering en de ontwikke-
ling van de reële rente kunnen
echter een grote rol spelen.

De Nederlandse oudere heeft het- vergeleken met ouderen in an-
dere landen- niet bijzonder goed
of slecht. Zijn koopkracht is vol-
gens de onderzoeker vergelijk-

baar met die van ouderen in de
Bondsrepubliek Duitsland,
Groot-Brittannië en Zweden.

Uit het rapport van het SCP
blijkt dat het merendeel van de
ouderen uitkomt boven het ni-
veau van het sociaal minimum.
Ouderen hebben echter gemid-
deld 10 procent minder te beste-
denin vergelijking met identieke

huishoudens in andere leeftijds-
groepen. Het aanvullend pen-
sioen wordt voor ouderen steeds
belangrijker; onder meer een be-
langrijk gevolg van het achter-
blijvenvan deAOW-uitkering bij
de welvaartsontwikkeling.

Uit de gegevens van het SCP
komt verder naar voren dat on-
geveer één op de zes 65+- huis-
houdens (17 procent) moet rond-
komen met een inkomen op het
niveau van het sociaal minimum.
Bij alleenstaande 65-plussers
gaat het om één op de vier huis-
houdens (27 procent). Bij alleen-
staande 80-plussers - overwe-
gendvrouwen - komen de mees-
te socialeminima voor: één op de
drie huishoudens (33 procent).

Warenwetbesluit stelt eisen aan gebruik

Regering wil meer
greep op zoetstof

In de Staatscourant nr. 251 van 27 december 1989
heeft drs. H.J. Simons, staatssecretaris van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur, de Warenwetregeling
Zuiverheidseisen van zoetstoffen gepubliceerd.
Daarin worden specifieke eisen gesteld aan zoetstof-
fen. Op basis van deze wet kan een geïntegreerd be-
leid worden gevoerd ten aanzien van de toelating en
het gebruik van zoetstoffen in levensmiddelen.

Om eet- en drinkwaren te zoeten
wordt in plaats van gekristalli-
seerderiet- of bietsuiker gebruik
gemaakt van zoetstoffen. De aan-
trekkelijkheid van de meeste
zoetstoffen ligt in de grote zoet-

kracht waardoor slechts geringe
hoeveelheden hoeven te worden
gebruikt om toch het gewenste
zoet-effect te bereiken. Een an-
dere bijkomstigheid is dat door
het gebruik van zoetstoffen de

produkten aanmerkelijk minder
energie(joules of caloriën) bevat-
ten. Voorbeelden daarvan zijn
aspartaam, acesulfaam, thauma-
tine en saccharine.
Daarnaast is er een aantal zoet-
stoffen, dat minder zoet en daar-
door voor het gebit onschadelijk
is of minder energie levert. Daar-
bij gaat het om de zogenaamde
polyolen (suikeralcoholen) zoals
sorbitol, maltitol, xylitol en lacti-
tol, geschikt voor verwerking in
bakkerswaren en suikerwerk.
Bij het formuleren van eisen en
voorwaarden voor toelating en
gebruik van nieuwe zoetstoffen

speelt de Adviescommissie Wa
renwet een belangrijke rol.

Het Warenwetbesluit zelf geeft
aan aan welke algemene eisen
zoetstoffen moeten voldoen om
voor toelating in aanmerking te
komen. In de bijlage bij het be-
sluit zijn de stoffen opgenomen
diereeds aan die eisen voldoen.

In de Warenwetregeling Gebruik
van Zoetstoffen, eveneens gepu-
bliceerd in Staatscourant nr.251,
hebben de bewindslieden van
WVC, EZ en Landbouw, de soor-
ten levensmiddelen aangewezen
waarin zoetstoffen mogen wor-
den verwerkt, welke soort en de
maximaal toegestane gehaltes
ervan

Bijdrage
In ieder geval gaat het om ge-

neesmiddelen die patiëntvrien-
delijk zijn en bovendien nage-
noeg geen bijwerkingen hebben.
De ziekenfondsen kunnen hier
een wezenlijke bijdrage leveren,
aldus de KVHN-voorzitter. Te-
meer omdat ze over informatie
beschikken over bijvoorbeeld
het medicijngebruik. Van de to-
taal 76 miljoen consulten per jaar
zijn 12 miljoen op rekening van
'andere geneeswijzen. Daarvan
heeft homeopathie een belang-
rijk deel.

Homeopathie is een geneesmid-
delenbehandeling, die zich be-
dient van plantaardige en mine-
rale stoffen, dier- en bacteriepro-
dukten, maar op een andere ma-
nier dan de traditionele metho-
de. Sedert ruim anderhalveeeuw
wordt zij stelselmatig beoefend,
maar zij bestaat al van de oudste
tijden.

Volgens Bredenoord gaat het er
om dat deze middelen hun heil-
zame werking slechts kunnen
ontvouwen door hun vermogen
veranderingen in het lichaam te-
voorschijn te roepen. Verschijn-
selen worden teweeggebracht
die zoveel mogelijk lijken op de

ziekteverschijnselen die behan-
deld moeten worden. Bre-
denoord noemde het in dit ver-
band schrikbarend dat zeker
800.000 Nederlanders regelmatig
slecht slapen. De helft van hen
neemt een slaappil.

consument

Decentralisatie
klachtenregeling

politie bepleit
en de Politiewet moet geen uit-voerige regeling komen over depanier waarop politie klachten
"yer haar optreden behandelt,
atl; voornemen is inmiddelsachterhaald door de ontwikke-len. Beter is het na de vor-ming van de regionale korpsen,«e korpsbeheerders zelf klach-
tregelingen te laten maken.
"* Politiewet moet daar dan inartikel de mogelijkheid voorscheppen.

at zegt de Nationale Ombuds-man ln een commentaar op hetwetsvoorstel een gedetailleerde
in de Politie-

ke 1 op te nemen. De Tweede-kamercommissie voor de poli-"! had de Ombudsman om een:Tles gevraagd. Een uitvoerige
hurt g doet volgens de Om-"asman afbreuk aan de eigenerantwoordelijkhied van deKorpsbeheerders
De
kr»- meeste gemeentepolitie-
cn!?Sen en ook enkele districts-l;°£'?andanten van de rijkspo-
kla ulehben overigens al eigen
aan i

regelingen gemaakt diensiuiten bij de eigen organisa-en in het algemeen goed vol-en- aldus de Ombudsman.
et wetsvoorstel is nog van het

raanei kat)inet. Bijna alle ge-rjT^Pieegde instanties reageer-en destijds al afwijzend op hetoorontwerp. De Ombudsman
We^r dan 00k dat het ont-
art,,? h werd ingediend en
Ön

ert ervan af te zien of op
er h minst het aan te houden totduidelijkheid is over de regio-nale korpsen.
JJ de Ombudsman kun je bo-liul n niet aHeen over het po-oll°Ptreden klagen maar ook
ten n afhandeling van klach-
bpv r an weer leiden tot aan-
te v! ugen de klachtenregeling

verbeteren.

Forse stijging verbruik
van frisdranken in 1989

Het binnenlandse verbruik van
frisdranken en mineraal- en
bronwaters is in 1989 fors geste-
gen. Dit .geldt ook voor de uit-
voer van in ons land geprodu-
ceerde frisdranken. De Algeme-
ne Nederlandse Bond van Fris-
drankenfabrikanten en Groot-
handelaren in Dranken (BBM)
heeft de voorlopige cijfers maan-
dag meegedeeld.

De consumptie van frisdranken
is gestegen van gemiddeld 62
naar 68 liter per hoofd van de be-
volking. Het verbruik van mine-
raal- en bronwaters steeg met
een kwart tot 15 liter gemiddeld
per hoofd van de bevolking.

" Warm weer
maakt dorstig.
Afgelopen zomer is
er dan ook veel
meer frisdrank en
bronwater
gedronken.

Voorwaarden
Voordat levensmiddelen waarin
zoetstoffen zijn verwerkt, in de
handel gebracht worden, moeten
zij aan een aantal voorwaarden
voldoen:- een aangetoonde technologi-
sche noodzaak voor het gebruik
(bijvoorbeeld anders dan met
suiker het geval is, geen gisting
in het produkt veroorzakend);- een lagere energiewaarde ten
opzichte van overigens volstrekt
vergelijkbare produkten (ten-
minste '/3 lager);
- geen cariogeen effect bezittend
(niet schadelijk zijn voor het ge-
bit).

Verder moet uit de naamgeving
van levensmiddelen blijken dat
ze gezoet zijn met zoetstof. In
aanvulling op de gebruikelijke
naam moet worden vermeld 'ge-
zoet met zoetstof. In elk geval
moet op het etiket steeds precies
worden aangegeven welke zoet-
stof is gebruikt.

Met deze nieuwe regelgeving
vervalt in het Algemeen Besluit
(Warenwet) het oorspronkelijke
verbod van het gebruik van an-
dere kunstmatige zoetstoffen
dan sacpharine en cyclamaat.

De nu nog geldende Vrijstel-
lingsregeling Kunstmatige zoet-
stoffen (Warenwet) zal zo spoe-
dig mogelijk aan de nieuwe re-
gels worden aangepast, zodat de
van toepassing zijnde bepalin-
gen voor limonades van kracht
blijven.

Cijfers
Vooral het drinken van kool-
zuurvrij mineraal- of bronwater,
'plat' water in vaktermen, nam
geweldig toe, namelijk met 80
procent. In het totale verbruik
neemt plat water met 3,5 liter ge-
middeld per hoofd van de bevol-
king nog een bescheiden plaats
in.

In geld gemeten was de binnen-
landse omzet vorig jaar ongeveer
een miljard gulden. De frisdran-
kenindustrie heeft in 1989 onge-
veer 360 miljoen liter uitgevoerd.
Secretaris drs. J.J. Schat van de

BBM schat de omzet op onge-
veer 360 miljoen gulden. Neder-
land is daarmee de grootste ex-
porteur van frisdranken in de
Europese Gemeenschap.

De BBM ziet in de lange, warme
zomer van 1989 een van de oor-
zaken voor de stijging van de
omzet. Een andere reden is het
verlagen van de BTW op fris-
dranken van het hoge naar het
lage tarief (vroeger ,20, nu zes
procent). Het anti-alconolbeleid
van de overheid heeft naar de
mening van de bond ook een rol
gespeeld. De groei van het ver-
bruik van water kan mede zijn
beïnvloed door de negatieve pu-
bliciteit over de kwaliteit van lei-
dingwater en berichten over ver-
ontreiniging daarvan, aldus de
BBM.
De producenten hebben volgens
Schat niet evenredig geprofi-
teerd van de stijging van de om-
zet. De industrie heeft moeten
investeren in nieuwe technolo-
gieën, onder meer voor verpak-
kingen. Ons land telt volgens
Schat nog 25 tot 30 bedrijven die
frisdranken produceren. Daar
zit een aantal kleine familiebe-
drijfjes bij die een keer per week
draaien en slechts weinig produ-
ceren. Een groot deel van de
markt is in handen van vijf grote
bedrijven.

Geneeswijze zou veel meer kunnen betekenen

Pleidooi voor algehele
erkenning homeopathie

De homeopathie zou veel meer
kunnen betekenen voor de
volksgezondheid. Via deze be-
handeling is een aanpak moge-
lijk om de levenskracht in de
mens te reactiveren en de gene-
zing te bevorderen. Zorgverzeke-
raars als ziekenfondsen zouden
moeten beseffen dat op die ma-
nier de enorme geldstroom voor
geneesmiddelen kan worden be-
perkt. Maar ze zouden dan de
deur voor deze andere genees-
wijze open moeten stellen.Brede
erkenning is vereist.
Dit zei voorzitter H. Bredenoord
van de Koninklijke Vereniging
Homeopathie Nederland bij de
viering van het honderdjarig be-
staan van haar tijdschrift 'Ho-
meopathie. Hij gaatervan uit dat
homeopathische middelen uit-
eindelijk in veel gevallen goed-
koper uitvallen danzogeheten al-
lopathische.
Die stelling is niet wetenschap-
pelijk aangetoond. Het is een
verwachting, de moeite waard
om te worden onderzocht, zo
meende hy.

Pakket
Met homeopathie zou het moge-
lijk zijn tot minder - ander- me-
dicijngebruik te komen. Zieken-
fondsen zouden hier sturend
kunnen werken. De KVHN-
voorzitter deed een beroep op de
ziekenfondsorganisatie VNZ om
deze gedachten te overwegen en
verder toe te passen. Zeker nu de
zorgverzekering wordt veran-
derd 'in één basisverzekering
voor iedereen. In het te vormen
basispakket hoort homeopathie
zonder meer thuis.

De vereniging is blij dat het ho-
meopathisch middel steeds meer
voor vergoeding in aanmerking
komt. Daarom wordt het nu tijd
dat de homeopathie ook wette-
lijk wordt erkend. De macht van
de reguliere geneeskunde be-
lemmert dit echter, aldus Bre-
denoord.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Painted dessert. Amerikaanse

speelfilm uit 1931 van Howard Higgin.
De zoon en dochter van twee families
die in het westen in onmin met elkaar
leven, maken ruzie en beleven ro-
mantiek. *17.15 The edge...and beyond. Spec-
taculaire sporten en stunts.

17.40 Starcom. Tekenfilmserie.
18.05 (TT)8.0.0.5. Uitzending van

Bart Omroep Organisatie Stichting.
18.35 "«Countdown. Jasper Faber

presenteert popmuziek.
19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-

rie van Henk Spaan en Harry Ver-
meegen. Afl.: Het busreisje.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Tour of duty. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Een nieuwe verblijfplaats.
Het bedrijf BRAVO moet een groep
dorpelingen naar een nieuwe woon-
plaats begeleiden. Het dorp blijkt ech-
ter bezet te zijn door de NVA.

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.55 RUR. Talkshow.
22.40 Konsumentenlijn. Jongeren-

magazine.
23.10 Twilight zone. Amerikaanse

serie. Afl.: Onverwachte schrik, van
Bruce Malmouth. Een jonge vrouw
ziet in een verlaten winkelcentrum de
etalagepoppen tot leven komen. Ver-
loren en weer gevonden, van Gus Tri-
konis. Een studente krijgt in haar ap-
partement twee bezoekers uit de toe-
komst.

23.35 Cash. Beleggingsspel, vanuit
Studio Plantage in Amsterdam.

00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
09.00 Heute.
09.03 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Kredit von
■ Ewing-oil. (herh.).
;09.45 Fit und frisch. Gymnastiek. Afl.

" 9.
10.00 Heute.
10.03 (TT)Terra-X. Wallfahrt zur Göt-; terinsel. Das grosse Ahnenfest auf: Bali. (herh.).
10.50 Hundert Meisterwerke. lm Jahr

der Wolfmilch, van Arshill Gorky. (herh.).
11.00 Heute.
11.03 «Vergif! die Liebe nicht. Duit-. se speelfilm uit 1953 van Paul Ver-

hoeven, (herh.).
12.45 Urnschau.;12.55 Persoverzicht.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin mit Heu-; te-Nachrichten.
13.45 Wirtschafts-Telegram.
14.00 Tagesschau.

;14.02 Sesamstraat. Kinderprogram-
ma.

14.30 Die Abenteuer von Torn Sa-
wyer und Huckleberry Finn. Jeugd-
serie naar deroman van Mark Twain.

| Afl. 1: Tante Polly hat's schwer.

" 15.00 Tagesschau.
115.03 ""Atoll. Spelprogramma met

" Heinz Schenk. Gasten: Wolfgang
Niedecken, Hellavon Sinnen en Biggi

■ Lechtermann.
15.30 Schone Aussichten. Ich sehe
was, was Du nicht siehst, documen-

l taire in twee delen over blinden en

" slechtzienden. Deel 1.
16.00 Tagesschau.
16.03 Das Recht zu lieben. Brazi-

liaanse serie naar een roman van Ja-
nete Clair, Afl. 14.

16.30 Die Trickfilmschau. Teken-
films.

16.45 Die Tintenfische aus dem
zweiten Stock. 10-delige jeugdserie.
Afl. 9.

17.15 Tagesschau.
17.25 Trickparade.
17.35 Der Fahnder. Serie. Afl.: Eine

Tasché voller Geld.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 (TT)Praxis Bülowbogen. Se-

rie. Afl.: Unerwartte Begegnungen.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (""+TT)Tagesschau.
20.15 (""+TT)Spur der Angst.

(Child's cry). Amerikaanse speelfilm
uit 1986 van Gilbert Cates. Sociaal
werkster Joanne van Buren trekt zich
het lot aan van de kleine Eric, die sek-

sueel misbruikt is. Joanne verdenkt
de vader, maar pas tijdens de rechts-
zitting wordt duidelijk waaom Eric de
naam van de dader verzwijgt.

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

risch programma.
23.05 ARD-Sport extra. Tennis. Inter-

nationale Tennis-Meisterschaften
von Australien, vanuit Melbourne.

23.35 John Neumeier. Filmportret
van deze choreograaf.

00.55 Tagessschau.
01.00-01.05 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Tierportrat. Serie dierportret-
ten. Vandaag: Het vliegend hert.

14.00 Der Film zum Buch. Literatur-
verfilmungen im Fernsehspiel: Tris-
tan, tv-film van Herbert Ballmann
naar de vertelling van Thomas Mann.
De ionge mooie Gabriele wordt dood-

ziek opgenomen in een sanatorium.
Haar bewonderaar, de schrijver Det-
lef Spinell, gaat langzaam maar zeker
haar echtgenoot en kind verafschu-
wen, (herh.).

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Schlitzohr. Amusement met

Boris Hybner, Michael Nesnadba,
Barbora Srncova en animaties van
Pavel Koutsky.

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Löwezahn. Kinderserie met Pe-

ter Lustig. Afl.: Wasser hat viele Ge-
sichter. (herh.).

17.00 Heute. Aansl. Aus den Landern.
17.15 ""Tele-lllustrierte. Magazine

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 (TT)Die Schwarzwaldklinik.
Serie. Afl.: Die Mutprobe.

18.10 ""Lotto am Mittwoch.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ««Die volkstümliche Hitpara-

de im ZDF. Hitparade gepresenteerd

door Carolin Reiber.
20.15 Kennzeichen D. Duitse zaken

uit Oost en West.
21.00 Der Denver Clan. (Dynasty).

Amerikaanse serie. Afl.: Die Sünden
der Vater.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext aktuell. Katholiken in

der DDR, reportage over het katholi-
cisme in de DDR.

22.40 Filmfest am Mittwoch. Der ro-
tharige Teo (Teo el Pelirrojo). Spaan-
se speelfilm uit 1986 van Paco Lucio.
Op zijn sterfbed onthult Santiago's
grootvader v een verschrikkelijk ge-
heim. Tegen de wil van zijn ouders
sluit Santiago vriendschap met Teo,
de knecht van grootvader. Dan wordt
er een misdaad gepleegd. Wat weten
Teo en Santiago en heeft het iets te
maken met opa's geheim?

00.15-00.20 Heute.

" Pavel Zednidek en Janeta Fuchsova in de serie 'Die Tin-
tenfische aus dem zweiten Stock. (Duitsland 1 - 16.45 uur.)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en GAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma
"" = stereo geluidsweergave
00 = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Nederland 1: 5, 26 29, 46. 51, 53 en 57
Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54, 56 en 60

Nederland 3: 23, 32, 34 43, 48, 52 en 59
RTL Veronique: satelliet
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 (West): 39, 48. 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
BelgiëTèlë 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
16.00 Buster. Deense jeugdfilm van

Billie August, met Mads Bugge An-: dersen, Katarina Stenbech e.a. Bus-. ter is een kleine dromer en blijft alles
van de positieve kant bekijken, ook al

' gaat het thuis niet allemaal van een
leien dakje. Zijn dromerij brengt hem
nog al eens in moeilijkheden, want
bijna niemand begrijpt hem.

17.25 Korte film.
17.30 Sinja Mosa. Braziliaanse serie

met Lucelia Santos. Afl. 103.
■ 17.55 Nieuws.

18.00 Tik tak. Animatieserie. Afl. 149.
18.05 De peulschil. Doeprogramma
; gepresenteerd door Chris van den

Durpel en Wim Vandegehuchte. Van-
| daag: No smoking.
■ 18.35 Bassie en Adriaan en het ge-
| heim van de schatkaart. Nederland-
■se serie van Adriaan van Toor met

Bas en Adriaan van Toor. Afl. -8: De
slapende vulkaan.

18.55 De zonen van Abraham. (Les
fils d'Abraham). Documentaire serie
over religieuze groepen die zich op
Abraham beroepen. Afl. 11:De Arme-
niërs, van Sint-Gregorius naar de
diaspora.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Pak depoen. Loterijshow vanuit
| het Amerikaans Theater.
;21.30 Stijl. Programma, waarin het

publiek antiek door een aantal ex-
perts laat taxeren. Deze week vanuit
het Oud-Hospitaal te Aalst (2).

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Even diep ademhalen. (A

sharp intake of breath). 21-delige co-
medy-serie. Afl. 4: Autoperikelen. Pe-
ter Barnes heeft nooit problemen met
zijn auto gehad, tot op de dag dat hij
zijn vrouw Sheila haar eerste rijles wil
geven.

23.10-23.15 Coda. Overal een tafel,
van Jan Clement.

" Jacqueline Clarke en Da-
vid Janson in de serie 'Even
diep ademhalen. (België/TV
1 -22.45 uur.)

Nederland 3
08.55 Nieuws.
NOT
09.00 Hoor mij eens. Afl. 2.
09.30-10.45 Jonge onderzoekers.

Afl. 1 t/m 4.
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden
18.00 Hollandse nieuwe. Deel 4.
18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis. Stoom.
19.10 Van Gewest tot Gewest. Re-

gionaal magazine. Onderwerpen: 1.
Een proefschrift over dakconstruc-
ties. 2. Rapport voor de leraren. 3. De
25-jarige Vereniging tot het behoud
van de Waddenzee.

19.43 Midlotto.
19.49 PP. Uitzending van de PvdA.
20.00 Journaal.
20.20 Werkenrode - Beroepsoplei-

ding. Vorming, training en scholing
voor lichamelijk gehandicapte jonge-
ren. (SOCUTERA)

20.25 Avondvoorstelling. Hans Vonk
in Dresden. De Vierde symfonie in e,
opus 98, van Brahms, uitgevoerd
door de Staatskapelle Dresden.

21.27 Als de wind je komt halen. Tv-
film van Mariska Mourik. Malena en
haar broertje Marcel brengen de zo-
mer door bij hun vader, die hertrouwd
is.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.50 Studio Sport. De actualiteiten

van de sport.
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Afl. 79.
19.00 Zonen en dochters. (Sons and

daughters). Australische serie.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-23.30 Sportavond. Met o.m. de

slotdag van de Zesdaagse van Ant-
werpen. Aansl.: Verkeerstip, moder-
ne technieken.

België/RTBF
15.15 Comment ca marchai. Moulin a
vent, moulin a eau. 15.45 Les égouts
d'une grande ville. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubventure. met de te-
kenfilms Les Schtroumpfs, Ópération
Mozart en Naturimages. (herh.). 17.35
The Colbys. (Les Colby). Amerikaanse
serie. Afl.: Le choix de Fallon. 18.30 Ja-
mais deux sans toi. Magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Journaal.
19.03 Ce soir. Actualiteiten-program-
ma. Aansl.: Paardenkoersen. 19.30
Journaalen weerbericht. 20.05 Festival
du cinéma de Bruxelles. 20.10 Au nom
de la loi. 21.15 Télé 21 a la une. Aansl.:
Fantömes en héritage, 4-delige Franse
serie. Afl.: Une affaire en ór. Op een

ochtend wordt Melchior bewusteloos j
aangetroffen. Wanneer hij weer bij- j
komt, ontdek hij met afgrijzen in het bed j
van Krieg een wassen pop: dezelfde;
als van het gemaskerd bal... 22.15 Uit- ■slagen van de Nationale Loterij. 22.20:
Coup de film. Filmmagazine.22.4oi
Weerbericht en laatste nieuws. 23.00:
Bourse. Beursoverzicht. 23.10-23.20:
La pensee et les hommes.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Veronique Classique.
12.15 Bonjour les clips.
12.50 Deksels!
13.20 Taggart. Speelfilm, (herh.).
15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaanse

serie over een miljonair diezes wees-
meisjes adopteert.

16.30 Flipper. Avonturenserie met de
dolfijn Flipper.

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

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

Hallo...Tot ziens...Hallo.

19.30 Match Vrije Tijd.
20.00 Fashion.
20.25 Just us. Amerikaanse speelfilm
van Gordon Glenn. Jessica Taylor,
een jonge journaliste, krijgt opdracht
een verhaal te schrijven over het her-
vormingsprogramma in een gevange-
nis voor zwaargestraften. Daar ont-
moet ze Billy, hij is al vanaf zn 9e jaar
opgesloten. Jessica wordt hopeloos
verliefd.

22.00 Journaal.
22.20 Veronique Weer.
22.25 Saracen. Engelse actieserie.

Afl.: Sterrenrace.
23.20 Club Verotique.
23.50 Journaal.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie,

(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-

nastik. Afl. 5.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 6. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
12.30 Panorama.
13.15 AK-zwo. (herh.).
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 45.
18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Blickpunkt Gesundheit. Kein

süsses Leben, reportage over diabe-
tes bij kinderen.

22.15 Rückblende. Vor 45 Jahren ge-
storben: Else Lasker-Schüler, joods
dichteres.

22.30 Gorky Park. (Gorky Park).
Amerikaanse speelfilm uit 1983 van
Michael Apred. In het Gorky Park in
Moskou worden enkele zwaar ver-
minkte lijken gevonden. De jonge in-
specteur Arkady Renko wordt tegen
zijn zin met het onderzoek belast.
Hiertoe gaat hij samenwerken met de
Amerikaan William Kirwill, de broer
van één van de slachtoffers.

00.35 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België/Télé 21
19.00La pensee et les hommes. 19.30 j
Journaal met simultaanvertaling in ge-j
barentaal en weerbericht. 20.00 Chal-j
lenge, sportprogramma met Belgische-
kampioenschappen basketball. 22.00:
Journaal, (herh.). Aansl. Weerbericht:
en beursberichten. 22.30-23.15 Carré:
noir: Rétrospective Jan Vromman, film- j
portret.

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Strip Tease. i
17.15La Chance aux Chansons. 17.45j
La Cuisine des Mousquetaires. 18.00j
Des Chiffres et Des Lettres. 18.30 Re- j
creation. 19.00 Montagne. 19.30 TVSJ
Infos et Météo. 19.40 Papier Glacé.-
-20.00 Resistances. 21.30 Cornielusj
Krieghoff. 22.00 Journal Télévisé et:
Météo. 22.30 Sacrée Soiree. 00.00-!
01.00 Ex Libris.

Radio 1

radioElk heel uur nws. 7.07 VARA RadioIWoensdageditie. (7.30 en 12.30 i
Nws ) 12.55 Meded. t.b.v. land- en 'tuinbouw. 13.10 TROS Aktua.
13.32 Journalistenforum 14.07
TROS klantenservice. 15.45 Hallo
met dé TROS. 16.05 Tijdsein.
(17.30 Nw5).18.45 Waar waren we
ook alweer 18 57 EO-Metterdaad
hulpverlening. 19.03 Hobbyscoop.
19.30Akkoord. 20.03 Langs delijn.
23.06 Met'het oog op morgen. 0.02
Volgspot. 1.02 Romance. 202
Clair-Obscur. 4.02 Nachtexpress.
6.02-7.00 Vandaag... donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Elsemiek. 12.04 Will
wil wel. 14.04Terug inde tijd. 15.04
Nederland muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18 04 De wereld zingt Gods
lof. 18.53 Moment. 19 04 Water en
vuur. 20.03 Vocaal 20.30 NCRV
bulletin. 21.00-07.00 Zie Radio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning 7.04 Ronduit music-time.
9.04 Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan
en Alleman. 10 57 EO-Metterdaad
hulpverlening 11.04 Country trail.
12 04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo. 16 04 Mundial.
17.04 Ronflonflon met Jacques

Plafond. 18.04 Driespoor. 19.03
Krapuul de lux. 20.02 La stampa
22.03-24.00 Stompin'.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 7.53 Het

levendewoord. 8.00 Nws. 8.02 Pla-
tennieuws. 8.45 Te Deum Lauda-
mus. 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orfeo cd Euridice, opera van
Haydn. Uitgev. door Radio Kame-
rork. 0.1.v. Hans Zender m.m.v. sol.
13.00 Nws. 13.02 Lunchconcert.
14.00 Songs of praise 14.30 Tele-
kaart. 16.00Over componisten ge-
sproken. 17.00 Jacco's keus, ope-
rette-, opera- en musicalmuziek.
18.00 Nws. 18.02 CeDêa. 20.00
Nws. 20.02Rondom Mahler. 21.50
Voorbij de tijd. 22.30-24.00 Voor
het stil wordt en wat later.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Gevarieerd maga-
zine voor de vrouw.

10.45-11.00 Muzikale fruitmand.
Programma met geestelijke liederen.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Mag ik es met je praten. Praat-
programma.

15.30 Achter de duinen. (The Dune).
Natuurdocumentaire over de stran-
den en duinen van Nieuw-Zeeland.

16.00 Jong geleerd. Documentaire
over jonge leerlingen van het Hellen-
daal Vioolinstituut.

16.30 Torn Sawyer. Serie. Afl. 14:
j Land in zicht. Het hele dorp is be-

zorgd. Torn, Huck en Ben zijn ver-
dwenen.

16.55 (TT)Kinderkrant. Het eerste
kinderblad op televisie.

17.30 Journaal.
17.40 Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-

programma.
18.28 Avonturenbaai. (Danger bay).

Canadese jeugdserie. Afl.: Persoon-
lijke redenen. Als een familielid van
Grant in Afrika overlijdt, raakt Grant
wat depressief.

19.00 Journaal.
'19.20 Ronduit Radar. Jongerenma-

gazine.
19.56 De Campbelis. Serie. Afl. 15:

Ontsnapt aan onrecht. John en Tho-
mas ontdekken een slapend meisje in
het bos. Ze bhjkt te zijn weggelopen
van haar wrede baas.

20.25 Bunkeren. Actualiteitenpro-
gramma.

20.35 Natuur van Australia. Australi-
I sche natuurfilmserie. Afl. 3: De bush-

bush.
21.30 Muziek Mission '90. Verslag

van het onlangs in Utrecht gehouden
internationale zendingscongres voor
jongeren.

22.05 Tijdsein 2. Actualiteiten en ach-
tergronden.

22.35 Ontmoetingen met Jezus.
6-delige bijbelstudieserie.

23.00 Journaal.
23.10-23.40 Profeet met ere! (A prop-

riet with honour). Documentaire over
de evangelist Billy Graham.

# Hans Eman presenteert het
consumentenprogramma
'Konsumentenlijn'. (Neder-
land 2 - 22.40 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben. Fit bleiben. Afl. 7. :
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. E

Les 45. :
09.00-10.40 Schooltelevisie.
15.45 Panorama., Actueel magazine. !
16.30 Wer ist Albert Schneider? Afl. =

uit de serie Beitrage zur informations- E
technischen Grundbildung.

17.00 Lernort Europa. Afl. uit de serie E
30 Minuten für Lehrer und Eltern. E

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels. E
Les 45. (herh.). E

18.00 Sesamstrasse. =
18.29 Falcon Island. Abenteuer auf E

der Falken-lnsel, jeugdserie. Afl. 3. 5
(herh.). =

18.52 Philipp. Kinderserie. Afl.: Das E
hüpfende Etwas. (herh.). E

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

Woche.
20.05 Die Powenzbande. 5-delige se- =

rie naar deroman van Ernst Penzoldt. Ei
Afl. 3.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn E
Neun.

21.15 Teletour. Vom Musikbahnhof in E
Thalfang. Presentatie: Bernd Schroe- E
der. E

22.15 Caravaggio. Engelse speelfilm E
uit 1986 van Derek Jarman. In 1610 E
blikt de 37-jarige schilder Michelan- =
geloMersi vanaf zijn ziekbed terug op E
zijn leven. Sinds jaaren dag reist hij E
rond en kent hij ellende en armoede. E
Gelukkig herkende kardinaal del E
Monte zijn talent.

23.45-23.50 Laatste nieuws. . \

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.

" 00 Nws. 9.02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Naar de tand-
arts. 10.00 Oud plaatwerk met Her-
man Emmink. 11.00 De duvel is
oud. 12.00 Nws. 12.05 Hetoog van
de naald. 12.30 Het voordeel van
de twijfel. 13.00 Nws. 13.10 NOS
Wereldwijzer. 14.00 You're welco-me. 14.30 Mest & Milieu. 15.00
Meer over minder. 16.00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS Die-
renmanieren. 17.40 Basicode 3
magazine. 17.55 Meded. en schip-
persberichten. 18.00 Nws 18 10
TROS Kinderforum. 18.20 Uitzen-
ding van het CDA. 18.30 TROS
Astrologica. 19.00 Progr. voor bui-
tenl. werknemers. 20.30 Klassieke

mechanica 21.00 Gemeentew-
ijzer. 21.30 Por favor. 22.00-22.30
Het fantastische in de kunst.

RTL Plus
06.30 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
09.30 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne. Commentaar: Ulli
Potofski.

12.00 Ultraman - Mem geheimnis
Ich. Amerikaanse serie. (herh.).

12.30 Klassik am Mittag. Met het
groot RTL Orkest.

13.00 Tele-boutique.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra). Amerikaanse serie.
14.15 Australian open: Tennis, sa-

menvatting.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Reich und Schön. (The Bold

and the Beautiful).
16.30 Ein Schicksaljahr. (A year in

the life). Amerikaanse serie. Afl.: Der
Kaffeeklatsch. (herh.).

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma gepresententeerd door Har-
ry Wijnvoord.

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

17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. (The equalizer). Amerikaanse
serie. Afl.: 36 Stunden Frist. (herh.).

18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
19.05 Weerbericht.
19.15 CHiPs. Amerikaanse serie.
20.15 Herbstromanze. Westduitse

speelfilm uit 1980 van Jurgen Enz,
met Rudolf Lenz, Anke Syring, Mari-
na Brandmayr e.a.

21.50 Australian open: Tennis, sa-
menvatting.

22.30 Die Woche. Talkshow met
Geert Müller-Gerbes.

23.35 RTL aktuell.
23.45 Florida connection. Ameri-

kaanse thriller uit 1978 van Robert J.
Emery, met Dan Pastorini, June Wil-
kinson, Frank Logan e.a.

01.35 Keoma - Das Lied des Todes.
| Italiaanse western uit 1976 van Enzo
■ G. Castelleri, met Franco Nero, Wil-
| Nam Berger, Woody Strode e.a.
i03.00-06.00 Australian open: Tennis,
■ live vanuit Melbourne.. Commentaar:
■ Ulli Potofski.

SSVC
12.30 For schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Heirloom.
14.50 Teil the truth.
15.15 Never the twain.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Green Claws.
16.10 Slimer won't do that.
16.35 Ipso Facto.
17.00 Nightmare.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.10 Bob's full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 Shelley.
21.00 Summer's lease.
22.00 News and weather.
22.30 Smith and Jones.
23.00-23.50 Blackeyes.

Eurosport
06.00 Sky. The World Business rep°.
06.30 Sky. European Business CHa
nel. 07.00 Sky. The D.J. Kat Sr»
09.30 Eurosport Menu. 10.00 Aus"
lian Open Tennis. 12.00 EurosP°ji
13.00 Ski Jumping World Cup. r%\WWF Wrestling. 15.00 Calgary *j
17.00 Motorsport. 18.00 AustraI*,
Open Tennis. 19.00Trans World Sp°
20.00 Skiën. 21.00 Tennis. Austrai'",
Open. 22.00 Atletiek. Gemene^Spelen. 23.00 World Cup Fo°%
00.00 Motorsport. 01.00-02-""
Curling.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.1. 08.30
SAT.1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. Afl. Hinter ver-
schlossenen Turen. 09.00 SAT.1 Bliek.
09.05 General Hospital. Amerikaanse
familieserie. Afl. Der Befehl. 09.50 Te-
letip Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT.1 Bliek. 10.05 SAT.1 Tele-
shop. 10.30 Keiner killt so schlecht wie
ich. Amerikaanse komedie uit 1970 van
Elaine May. Aansl. Tekenfilm. 12.15
Glücksrad. 13.00 Telebörse. 14.00
Programmaoverzicht. 14.05 Niklaas,
ein Junge aus Flandern. Amerikaanse
tekenfilmserie uit 1987 van Phil Ro-
man. Afl. Die Preisverteilung. 14.30 Te-
letip Gesundheit. Aansl. Ihr Horoskop.
14.40 General Hospital. Australische
familieserie. Afl. Eine Glanzleistung.
15.30 Happy Days. Amerikaanse fami-
lieserie. Afl. Fonzie im StreB. 16.05
Verrückter wilder Westen. Amerikaan-
se westernserie van Jesse Hibbs. Afl.
Die Nacht des Raben. 17.00 SAT. 1
Bliek. 17.10 Nachbarn. Afl. Die Frau
hinter der Maske.Australische familie-
serie. Aansl. tekenfilm. 17.45 Program-
ma-overzicht. 17.50 Raumschiff Enter-
prise. Amerikaanse science-fictionse-
rie. Afl.: Spock auBer Kontrolle. 18.45
SAT 1 Bliek. Aansl. SAT.1 Wetter, en
programma-overzicht. 19.05 Glücks-
rad. 19.50 SAT.1 Bliek, aansl. SAT.1
Wetter en programma-overzicht. 20.00
Mike Hammer. Amerikaanse misdaad-
serie. Afl. Blüten ohne Duft. 20.55
SAT.1 Bliek. 21.00 Cowboy. Ameri-
kaanse komedie uit 1957 van Delmer
iDaves. 22.45 SAT.1 Bliek. 22.55 Der
iFrosch mit der Maske. Duitse politiefilm
iuit 1959 van Harald Reinl. 00.25-00.35;Programma-overzicht.

MTV
en^^^^^^^^^^^^^^^^"sy
08.00 VJ Kristiane Backer. 12.30 M'j
at The Movies. 13.00 Remote CoW".
13.30 XPO. 14.30 VJ Kristiane &afnlt15.00 VJ Marcel Vanthilt. 18.00 3rfy
lat 5. 18.15 VJ Marcel Vanthilt- I*w1 *w
Remote Control. 19.30 Club W.L
20.00 VJ Ray Cokes 22.00 MTV at >.
Movies. 22.30 MTV's Levis US Topf',
00.00 VJ Maiken Wexo. 01.00 VJ
ken Wexo. 03.00 Night Videos. "'■
Club MTV. ..

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11.02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, De Buren, Agenda en
Muziek. 13.05, 14.02, 15.02 en
16.02 Kort nieuws. 17 02 Reg-
weerber. 17.05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Goede morgen,
Morgen. (6.30-7.00 Nieuws., 7.30
Nieuws en R.V.A.-berichten.) 8.00
Nieuws 8.10 Koffers § co. 09.30
Golfbreker. 10.00 Nieuws 1003
Het schurend scharniertje 10.08
Het eerste bedrijf. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag. 13.00 Nieuws. 13.10Made in
Germany. 14.00 Canapé. 1700
Limburg Vandaag. 18.00 Nieuws.
18.10 Riiswijckfoon. 20.00 Funky
Town. 22.00 Nieuws. 22.05 Jazz
Kaffee. 23.30-6.00 Nachtradio.
(0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News.
13.05 Commonwealth games.
14.00 One o'clock news.
14.30 Taking liberties.
15.00 The Lane. -,

15.45 Programma volgens aan*
diging.

16.15 Food and drink.
16.45 Advice Shop.
17.15 Out of the headlines.
18.00 Newsround.
18.10 Little sir Nicholas.
18.35 Buongiorno Italia.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Wogan.
20.30 Family Matters.
21.00 Reportage.
21.50 Points of view.
22.00 Nine o'clock news. n22.30 Oranges are not only the fru
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. I&JJHotline. 17.00 On The Air. 18.30 B"J
Night. 19.30 Time Warp. 19.55 G°£j
year Weather Report. 20.00 P°v d<Report. 20.30 Der Spiegel. 21.00 lnS'£View. 21.30 Financial Times Busi"^.Europe. 22.00 World news and G°"\
year Weather Report. 22.10 Po^.Report. 22.40 Perspective on Sc,e,„ i|c
23.10 Der Spiegel. 23.40 News»
00.10 World News and Goodyear W*
ther Report. 00.20 The Mix. 0Ï.20 1"
Warp. 01.50 The Mix.

Belg. Rundfunk
6.35 Radiofrühstück. 7.15 Wu%f
kasten. 7.45 Veranstaltungs* g(«
der. 08.30 Für die Kranke^
Musikexpress. 10.00 G"' ay,
legt. 12.00 Veranstaltungs*.,.
der, Musik bei Tisch. 12 15 v _l'
staltungskalender. 13.00 yy
14.05 Musikzeit heute: Z-Z^\Chansons und Folk. 15.00 « ,
and More. Die C BS.Radio => j

16.05-18.00 BRF Interna'1"^
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TV-pastoor' in
Hulsberg op
merezitting

S^SBERG -Komende zondag, Januari om 11.11 uur gaat in
l ' gemeenschapshuis van Huls-derg aan de Schoolstraat de zes-
v "ierezitting van de carnavals-

reniging De Beumerwalders
z start. Een keur van artiesten
rjp acte e Présence geven tij-
£ "is dit evenement. Zo zal Thei
de S' Dekend uit onder anderen
y~ tv-serie Medisch Centrum
dr^r.' Verona (als 'tv-pastoor') en
d
e Pin Up Club' in het komisch

'Prik en Dol>j zi jn ,icht , atenftynen op de commerciële tele-

j^ dansgroep Mistral zal met
Ur» charmante uitstraling menig

sneller doen klop-
bi/u e* oosterse mystiek zal
Ve eres Suleika zÜn omge-n- Zangeres Marjan F«encken
ke met aar Souden keel vele be-
u nde carnavalsschlagers laten

De lachers zullen in het
l °gramma ruimschoots aann trekken komen. Hiervoor
v aat zeker garant het optredenn buuttekampioen en gouden
Jurenkapdrager Ton Jorna. Hetenlose duo Peper en Zout zal
nis aal mSaan °P de gebeurte-Ssen in het afgelopen jaar.

Vanaf 14.00 uur zijn ook de da-
2:es. welkom op de Hierezitting.sol nen an no£ ne* fantasti-
SiH °Ptreden meemaken van de
p'ttardse groep 'Treut in de

Thei Dols maakt ditmaaln Hulsberg deel uit van hetauo 'Prik en DoVm

Gezellig
Stevensweert kende in de maan-
den junien julieen gouden, maar
vooral gezellige tijd. Tijdens de
opnamen stond het dorp op zijn
kop. De bewoners waren dag en
nacht op de been om maar niets
te hoeven missen. Een belanrijke
bijdrage leverde de Stevens-
weertse bevolking zelf. Ongeveer
250 figuranten traden bij nacht
en ontij belangeloos aan. Bij tem-
peraturen van soms dertig gra-

den moesten enkele scènes soms
wel twintig keer herhaald wor-
den.

Trekpleister
Stevensweert werd een echte
trekpleister. Uit de wijde omge-
ving kwamen dagjesmensen
naar het Maasdorp en bevolkten
het gezellige centrum. De ac-
teurs, waaronder Marco Bakker,
Carine Crutzen, Carline Brou-
wer, Rik van Uffelen, Detlev
Pols, Cor van Rijn, Jaap Stobbe,
Wim Rijken, Cor Witschge, Jules
Hamel, maar ook Hanneke Glas,
de productie assistente, Erik
Paol de productieleider, Diana
Fleury, productiecoordinatrice
vonden het reuze gezellig in Ste-
vensweert.

De filmopnamen werden overi-
gens niet alleen in Stevensweert
gemaakt ook Ohé en Laak, Geul-
le, Montfort, Neeritter en Eckel-
rade kregen 'filmbezoek' „Het is
een geslaagde serie geworden",
zei onlangs Mare Klein Essink
die de rol van dorpsdokter ver-
tolkt.

NCRV, VARA en KRO
onderzoeken produktie
één gezamenlijke gids

- NCRV, KRO en
om bekijken de mogelijkheid
"* samen te werken brj het ver-

ei ardigen van de programma-
gidsen. Gedacht wordt aan de ge-

menlijke uitgave van het zoge-
„J:mde 'programmaboekje', het

aeelte van de gids waarin de
°grammagegevens staan.

°han Wytema, hoofd dienst uit-saven van de NCRV, zegt dat hij
VA zlJn collega's van KRO en
l6g .A druk met elkaar in over-
de? nom te Dezien hoe met
van 6n wellicht andere vormen. n samenwerking kan worden
sezmnigd Wytema kan niet in-, natten hoeveel bespaard zou
Va "f 11 worden op de kosten
gev 1

uitSave- Het ziJn in geenaI „tientallen procenten",aar, aldus Wytema, „iedere gul-Qen is er een".
olgens de NCRV-medewerker

zitten er nog behoorlijk wat ha-
ken en ogen aan de gezamenlijke
uitgave van het 'spoorboekje.
„De drie bladen verschijnen op
verschillende formaten; de KRO
heeft zelfs twee bladen met ver-
schillende afmetingen. Daar-
naast gebruikt ieder blad een af-
wijkende opmaak, en een andere
typografie. Met andere woorden:
we hebben de passende module
nog niet gevonden".
Uitgangspunt is een samenwer-
king om de kosten te drukken.
ledere omroep blijft zijn eigen
gids(en) uitgeven, met zijn eigen
redactionele inhoud. Het is ver-
der niet de bedoeling dat de drie
omroepen, die overigens op het
gebied van advertentie-acquisi-
tie al samenwerken, op zoek
gaan naar een uitgever. De pro-
grammabladen van VARA en
KRO worden uitgegeven bij
VNU, die van de NCRV bij de
Hilversumse uitgeverij De Boer.

show

Carnaval op tv met
orkest René Krans

Van onze rtv-redactie

KERKRADE/DEN BOSCH - Het vijftien musici tellende orkest vanttené Krans uitKerkrade zal aanstaande zaterdagavond uitgebreid optv te zien en te horen zijn. Tijdens het programma 'Tropical Carnaval',
vanaf 21.25 uur op Nederland 2 en vanuit discotheek Galaxy in Den
"osch, wordt alvast een voorproefje op het naderende carnaval gege-ven. Het orkest van René Krans brengt twee medleys met een aan-
eenschakeling van tropische hits als Brasil, Palo Bonito en El Cum-
oachero.

w'll Luikinga en De Deurzakkers presenteren het tropische en swin-
gende carnavalsfeest op tv. De twee Deurzakkers zullenregelmatig induet zingen met artiesten en bands als de Willy Latino CaribbeanShowband, Dennie Christian en Estralla Dalva do Brasil. Ad Kraam-er schreef de arrangementenvoor de nummers die door de band van
Kené Krans worden gebracht.

" Het orkest van René Krans uitKerkrade dat aanstaandezo.terdag op tv twee medleys met samba's brengt.

Nieuwe tv-serie KRO start maandag 12februari
Stevensweert wacht in
spanning op 'De Brug'

Van onze correspondent

STEVENSWEERT
Maandagavond 12 februari
direct na het journaal van
acht uur wordt de eerste af-
levering van de achtdelige
tv-serie 'De Brug' door de
KRO uitgezonden.
In het Maasdorp Stevens-
weert stijgt de spanning. In
dit sfeervolle plaatsje werd
in de maanden juni en juli
een belangrijk deel van de
opnamen gemaakt. Met
name het Jan van Steffes-
wertplein te Stevensweert
was langdurig de buitenstu-
dio van de filmploeg.

Elke aflevering van deze serie
die acht weken achter elkaar
wordt uitgezonden, duurt 55 mi-
nuten. De serie is gebaseerd op
de werken 'Stad aan de Maas' ge-
schreven in 1960 en 'De grote
Voltige' uit 1957 van streekro-
maneier Anton Coolen. Het ver-
haal speelt zich voornamelijk af
in het Brabantse land rond het
stadje Grave. Om in alle rust te
kunnen filmen en toch de oor-
spronkelijke omgeving uit de ro-
mans van Coolen zoveel moge-
lijk te benaderen heeft produ-
cent Torn Burghard van Topaz
Picture uit Amsterdam samen
met regiseur Rimco Haanstra
voor de lokatie Stevensweert ge-
kozen. Het verhaal en het scena-
rio zijnvan de hand van Thomas
Ross. Hij lardeerde het oorspron-
kelijke verhaal met een aantal
moderne probleemstelling zoals
adoptie, incest, politiek en ge-
loof. De hoofdrol wordt vertolkt
door acteur Mare Klein Essink ,
die ook te zien is in Medisch Cen-
trum West.

# Een belangrijke rol
speelden de
plaatselijke
figuranten in de
tv-serie waarvan de
opnamen
voornamelijk
plaatsvonden rond
café Het Witte Paard
in het hartje van
Stevensweert.

Liesbeth List
vanavond

in Maastricht

MAASTRICHT - Met haar pro-
gramma 'List nu' - een program-
ma van 32 liedjes en korte confé-
rences - staat Liesbeth List van-
avond op de planken van de
Maastrichtse stadsschouwburg.
Tijdens deze 'Tour de chant'
wordtLiesbeth List aan depiano
begeleid door Rob van Dijk.

Het publiek is volgens List veel-
eisender geworden. „Zelfs gigan-
ten als Charles Aznavour en Gil-
bert Bécaud trekken met hun
concerten geen volle zalen meer.
Het publiek van nu wil ook korte
conférences en dergelijke".
Freek de Jonge is volgens Lies--
beth List begonnen met de nieu-
we en snellere manier van 'thea-
ter maken. „Nu het publiek er
eenmaal aan gewend is wil het
niets anders meer", zégt La List
die 25 jaar in het vak zit. „Ik ben
minder gefrustreerd dan vroeger
en durfnu wat beter mijn mond
open te doen. Vroeger durfde ik
alleen mijn hart te luchten door
te zingen."

" Liesbeth List: „Vroeger
durfde ik alleen mijn hart te

luchten door te zingen."

Fats Domino
naar Arnhem
ARNHEM - De legendarische
zanger/pianist Fats Domino
komt vrijdag 23 maart voor een
eenmalig concert naar deRijnhal
in Arnhem. Hij wordt dan bege-
leid door een twaalf-mans sterke
band. Rob Hoeke verzorgt het
voorprogramma.

Dall-As live
uit Dallas

LUXEMBURG - RTL Plus heeft
voor zijn kijkers op paaszaterdag
14 april een extra verrassing in
petto. De talkshow Dall-As, ge-
noemd naar presentator en hu-
moristKarl Dall, wordt 's avonds
live vanuit Dallas uitgezonden.
Per satelliet komen vanaf de
Southfolk Ranch in Dallas de
beelden naar Europa. Op het tijd-
stip van uitzending is het in Dal-
las middag. Karl Dall en zijn ge-
zelschap (zon 300 gasten die per
vliegtuig van Europa naar Dallas
worden overgevlogen) komen
rechtstreeks in beeld tijdens een
grill-party. Tot de sterren die in
Dallas even voor de camera van
RTL komen behoren 'knightri-
der' David Haselhoff, platenpro-
ducer en miljonair Jack White
(ooit voetballer bij PSV) en Tho-
mas Gottschalk. Het is de bedoe-
ling om ook sterren uit de tv-se-
rie 'Dallas' (Larry Hagman als
J.R.) voor de camera's te halen.

" Karl Dall: met zijn talk-
show en 300 gasten op paas-
zaterdag voor RTL recht-
streeks anderhalf uur lang
vanaf de Southfolk Ranch.

Kirchröatsjer Treff
KERKRADE - 'Kirchröatsjer Treff heet het nieuwe evene-
ment dat op carnavalszondag 25 februari vanaf 19.00 uur in
de Rodahal van Kerkrade ten beste wordt gehouden.

Naar analogie van het beroemde en inmiddels traditionele 'Hieringe
Biete-Konzèr' - op aswoensdag en ditmaal op de markt van Maas-
tricht - zal het Maastrichts Salon Orkest dit jaarvoor de eerste maal
een dergelijk concert in Kerkrade geven. Het programma in dit geval
natuurlijk aangepast.

Naast het bekende repertoire van operette-melodieën, walsen, salon-
muziek en evergreens zal het Maastrichts Salon Orkest speciaal voor
deze 'Kirchröatsjer Treff een aantal Kerkraadse melodieën instude-
ren.

Zoals gebruikelijk bij het M.S.O. wordt het programma nietvan tevo-
ren bekendgemaakt, maar met de nodige humor aangekondigd door
'Stehgeiger' André Rieu. Daarnaast zullen enkele fameuze Kerkraad-
se gasten voor verrassingen zorgen.

Toegangskaarten (elf gulden) zijn vanaf 1 februari verkrijgbaar aan de
kassa van het Cultureel Centrum Kerkrade (Wijngrachttheater).

" Het Maastrichts Salon Orkest zorgt voor de muziek tij-
dens de 'Kirchröatsjer Treff op carnavalszondag.
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voor energiezuinige |■■BSiaHi stelautUotos enzeKSSSb rg nfMoTl^J^ BeZOek VrijbL °nze showroom met Ult" '^V °pen Va' 13°° UUf * SrlS-32 trZtüÈt^ ketelS Vraag Vriiblijvend °^, . ... u 45, Heerlen 045-725666 " DrUKKenj „Lanteem si. in eigen fabriek op maat gefabr. ko- v.a. 9.30 uur. KlPslr ÓU il Kerkrade- 045 453416 straat 5 Terwinselen.
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Oude Heerlenerweg 12, Sittard, 04490- Garage Veneken B.V. verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg j__H|_-Bl^_a^-H Mithra-Hprnal h u i^i^i^M»«>-«-«w*P*-^i^ii^17548 * Windraak 28c, Sittard, 04490- Verhuur van Dersw bestelauto's en 43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC BOOSten Parket Hoensbroek miuiifl nciuai u.w.
15280* Veeweg 7A, Schinnen, 04493- busjes

,
jong wagenpark, 25 stuks. Heerlen. Tel. 045-213105. i^^i|||ÉMi-|ii|^^ Alle soorten klassiek en modern parket. " v^ïïSP
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2173. Heesbergstr. 60 Heerlen. 045-412641. n-uifarïï Ulieaen " J° KreUtZ Wij borstelen ook best' vloeren- Lev' service ofreoaratL Beitel 4 6466 GZ Danny'S Videotheekï. TL^rrJ ,h«/ ♦ t, Speciaalzaak in HiFi, KTV, Video. Het voorw. Cons.bond. sjr. gar. Weusten- SadfE3o49 Annas raat 37 Geleen, tel. 04490-
II ii--,,,,,

, | ._rtS 1. I^Ml,.^66,P G Kerkrade-West. Tel. v Jrtr adres voor a, uw reparaties. raedtstr. 45 Hoensbr. Q45-214395. Kerkrade, 045 413049,
45755 ' '■ Jfc-fl-WI^IN-fn» 045:411432 i Voor drukwerk wat de Kerkplein 39 Schaesberg. 045-313815.iflwA jKÊÊÊMÊÊÊISKÊÊÊÊP aandacht trekt en indruk maakt. i-r-——Autobanden Bremen B.V. QSLt Drukkerij Schreurs jd|l|j^^^^öHl -rS—i V^rij^^u^^^M Videotheek The Champ 4Automaterialen, APK-keuringen, ac- D . ullll. Dotro . Handels-, fam.-en textieldrukwerk, fo- f^M MÏA É ¥2è/" Ganzeweide 155 Heerlerheide Markt

cv's, uitlaten. Kampstraat 59, Land- BabyflUlS Petra tocopie stickers en kant.boekh. Gra- /~^J M[& UÏZJ Hoensbroek, Kennedylaan 80 Br .
graaf. Tel. 045-311784. Kwaliteit en service en betaalbare prij- verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. rTflßnarm,fIP rll ' L~^J ■ sum Noord Langeberglaan 1 Bru".
■~ zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade H. HOeppermanS L.V. Ci-hiiH-^h-rfp»! sum-Langeberg, Kerkraderweg K

Brunssum. Tel. 045-252269. —f^~l - Sanitair, cv., dakwerk, gas, water, D . Dorhlco„li(10 «« o-mok
SSen bcnilflerslieflril' Molenberg-Heerlen, Maria Gorettipl- 5" ' Mf J| wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8 brUIS fanyservice U4D-JI laoo Voor al uw vakbekw. behang-en schil- Bl'heide-Kerkrade. Nassaustraat '

Antnhprlriif Rnh u Fmmprik 7 Z5l Heerlen. Tel. 045-713265. Als het echt verzorgd moet zijn, 0.a.: derswerkzaamh. Voor binnen en bui- Roermond.
nuiuucuiiji nuu v. ei eun LmsLJ -_^~.lil iil.i hors d'oeuvres, koude buff., Bourg. ten. Tel. 045-210020. Ook voor part.y?^..2' Schaesberg, tel. 045- ... ,„,,. ham etc. Zowel zakel. als privé. Tevens r-~~~._, .
L755

g9,3o,eMs e«r»reSirE7Aepr anrwmitairteër-lll» Genrit £* JXJ'l^^ AVAK lonisers 045-727277 .«»"»■* P"»«* *""* MJJ|,|,U,,JJIIIJJJ:M É^EmSkW^Voor al uw bestratingswerkzaamheden v Gef{en vakfotograf ie. Reportages, Verlossen snel en betrouwbaar van f^^jUyujUHljiyiujUl^ lW**F3ij Donny kijken iS kopen en vakmanschap yrijDiiivend pnjsop- bedrijfsrep., reclame, portret, model- schadelijk vervuilde lucht, in huis, kan- c;rm9 i aupn Pn 7nnn m„iu i ■ T , „,„,,,», immJ
Voor bed iifs„tn's in 1 tvnPn Pn '" adV'eS' ' 045-313956' fotografie Or. Nassaustr. 17. Heerlen. toor of bedrijfspand. AVAK. H.O. Hrl. [ rma LaVen e" 00" , . Math. LmSSen. Tel. 045-241587
Si Sï „nn?Jn +?nsn " . ... Wi] verzorgen voor al uwfeesten of re- Bergerw. 20 Nuth. Onderh. c.v.-verw. Tenelstudiü BK '87prijskl. Steeds voorradig ±30-40 nnrit on erfverhard na —S 5 1 irl^\ iaaamllliïTijlTüTmimi I cepties een piano of vleugel. Dr. G

y
in Radson en Nefit ketels nas- IB9eiblliaio ÖIV °'stuks bussen en beste ers. Uw spe- "P"'i en ciivcnidiuiiiy =^aL /jj.|ii.iuj.lii4HiJ.i>j^i WuW M & pnpkstr 18 Heerlen 045-714054 üesp.in Haason en weiix neieis. gas. „.

19, r.. ~ Te|.
ciaal adres: Donny Klassen b.v. Meers- Gratis prijsopgave. P. Zweiphennig MfJ 11»' iT M IliMf fafiJ^ÊmËmÊ^ Poelsstr. 18 Heerlen,o4b /14054. water-install. Erk. schoorst.vegersbedr. Kerkstraat.l2s> Cueren Xe
senerweg 219 Maastricht. 043-635222 stratenmakersbedrijf. Tel. 04492- f\l F ll***/ bJS IfLÏÏKn Sof 043-634915. 5316. b.g.g. 04493-1038. W/ , ~ m|ii

„..
Q„ 7n «... . L-JJ,|.lJ.J.||lJjl|J.|jlJ4JJl|4l|NJH Bezoek °P afsPraak kan ook-

Rncman Cittarri 04400 IMM* LeenaerS b-V- Lld NVM Klei" e[l Z"" VerhUUr Slttard Mli'llliailPr^HiMHl'HlilllTlllll
Sturmans. Tel. 045-423699 BOSman öinani üWSU-lOÖD^ Onroerend goedmakelaardij 0.a.: aan- Tafels, stoelen, snelkoelers, pors „„no , rn, .^ ,
Opritten en terrassen in klinkers of sier- Handelsstr. 32. Leveringen van zand en verk., bemidd., ass. en taxaties, glaswerk enz. Heineken thuistap. H. SpOlthUlS Bakkers 04493-1604 -fV^i,.., ..^AlltOCentr. CollariS-EurOpcar ffSoJSaan^Vnï^s^. T nlofzaierd9to S?"' be l" Ptr' RombOUtsln- 2' Heerlen' 717237' LUytenStr' 38' TeL °449°"18655- de Vlieger, Stationsstr. 9 Schin- mW JMtßiiP

Leasing voor korte en lange termijn. Seghemanstr. 1 Kerkrade. mi' UUK 'y MBMÜ- Pnohrnal
,
MoUohorriii nen. Bekers * medailles * vaantjes * LT*/24-uur-service. Schelsberg 45, Heer- rtoeoroeK maKeiaarOl] relatiegesch. * computergraveerinrJen. 045-720202. ■rJ¥r"iïTi Bemiddelling aan-/verkoop, huur en ICTD . ITCim ~,„.„. No lm keuze, kwaliteit en service.

*mmm y^n^i ijf JkHRBI verhuur - taxatie - hypotheken Parai- LE TRAITEUR partyservice Sportprijzencentrum Heerlen
niahn R U 7*" F' lelweg-Z. 15, HUlsßerg. 04405-1707. Voor de compl. verz. op lokatie. Luxe r r' (.

I^naMMHÉAÉMÉiiÉÉMii^i^^H uiduu D.v. L~^r^J „. , , .. ontbiit lunrh diners buffet 04406- Bekers trofeeën * medailles. I®
Alle autOlak in SpUltbUS Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton. , PlCkee Makelaardij bV. Lid NVM 14433 'passage 1-3 Valkenburg drukkerij, offset, graveerinr. Sta'
Carshop/automaterialen. Pieterstraat Adres: Industriesterrein de Beitel 108 Daemen S HOUtWarenfabriek Bemiddeling bij koop en verkoop, hy- tionstr. 48 Heerlen. Tel. 045-713379
6, Landgraaf, tel. 045-326148. Dag. Heerlen. Tel. 045-414151. Natuurgedroogd eiken, beuken, essen, potheken en taxaties van uw onr. goed. Ru , noci.lir .t - nAr oocnnngeopend. '^^^^^^^^^^^^^^ olmen enz. Goedk. stookh. Hout- Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045- fJateiïna Service nesiauraiie, U4O-^bUUU WtWWFFM^MMmI
I imhiimcp flprn Ppntralp draaiw- en rooien v- bomen. Te k. 326767. uaicuny ocivibc Straien van meube|S autoplaatwerk, |4MttMUUM
LllHUUrgbe HLCU beniraie WÉmÈÉÉImWM gevr. populieren. Mingersborgw. 7. , on(lo„ nnrnn¥nnti n nft j

Restaurateur/traiteur Latten b.v. Thuis velgen, chassis etc. Spec..gevelreini-Radiateur nw.+rep.+laswerk. Accu's- n . Voerendaal 045-751253 fax 045- LenaerS UnroerenO ÜOeO en uit serveren al 25 jaar. Munsterge- ging re kelderafdichtina voeaw 7nnuuprinnchpririif <ïnlpmink
*CiLkoprevis,e*kentekenplaten. BOUWmaChineS DaiTIOISeaUX 753754 Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij, leen. 04490-15841. ILeüng.'M!jr.se r Garant e^'' Sn"?^^Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700. Verkoopt en verhuurt méér dan u taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25 Vo°r al uw zonweringsp obl. hebj,.
Van WijnSberge Autotechniek denkt. Industrieterrein de Beitel 108 rT—,, Voerendaal. Tel. 045-750612. ZZ&TwM ■Voor al uw automat. en gereedsch. Maas- ."eenen. iel. U4ü-4119ju. ag\* /j^^ll:^ld:lj.l;IIIUJJl „. fll„ ~n(ftnr llon u/orpnh -T^T~-1 -— _^t—t
tricht, Bioemenw. 65.254525. e. jasparstr W J /ÈmÈmÊÊmmÈmP Makelaarskantoor van wersch miè M iT^^Mii'iini im^28. 432100. Meerssen. St. Josephstr. 24. HollanderS-NieUWSma VerhUUr LAm\aJ Bemiddeling bij aan- en verkoop taxa- f I+l jF fIT M MÊmmMKÈÈÊÊr* innn inn„, nv; nnnn n/.c A^mtt643113. Gulpen. Rijksw. 35. 04450-2266. Niiverheidsstr 20 Hoensbroek 045 "

ties, bemiddeling bij hypotheken. Sta- L^ f / af f" JagO Zonweringen 045-414Z/U
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek, 2 18888 Verhuur van materialen en HaaS B.V. installatiebedrijf tionsstr. 54, Kerkrade. 045-452234. ~^md Rolluiken en markiezen. Nieuw: kunsj'Hoolstr. 4.04490-78600. . machines voor het maken van een oprit Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel M.T.S. Reizen 045-271560 HoonhOUt Tandtechniek " ' stof raam met dubb glas en ro»-
-.^^^___^^_ en het bouwen van een huis. 045-313786. C.v. gas, water, sanitair, ■l|,l||JJJ| Specialist in Amerika/Canada Reizen. voora ||e kunstgebittenreparaties Klaar bchaesber9erstr- 104 Kerkrade.. " hogedruk rioolreiniging. MMMMMaaamiiiikmaWMMaWM Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00- terwi j| u wacnt Akerstr.-Nrd 328
Autorijschool Sjef Dörenberg B^^iiilMlTiTiß Maneoe Galoo 17 30 u; za van 1100"14 00 u Hoensbroek, teL 045-228211.

' ' s w\s M mSMiaikWam -TLT\Z—i
mdiicyc udiuu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiill"Bovag. erk. motor en autorijschool. \t /** m*M Mm ■NjllUju-M 'm Rijlessen in groepsverb. en mdiv. on-

Ook tevens voor uw automaat en f-^mJ tlw M MmÉPmI der deskund. leiding. Instr. F.N.R.S. hmmpmj|mm ~, n, ~ mfrirmotiavrachtw.opl. Al meer dan 25 jr. uw ver- „",, nn| oiHmr.Q n u QQ,i Qn /^nf" Tunnelweg 1, Landgraaf. 045-461872. KUUflffiH ■fiHiUial vvensi u inTormaue
trouwd adres, sparstr. 7 Hrl. 213735. neK upieioingen n eerien im%mf Moi,oi«^ii k„ i:a hum over adverteren op
ThrioAHÖm,. Praktijkgerichte avondopleidingen: . PlCkee Makelaardij DV. Lid NVM .„ „.„„«,ChriS Adams * Basis elektronika * Micro elektronika AldoradO / Big BüSS __ Suestra Susteren Bemiddeling bij koop en verkoop hy- deze pagma?
ANWB erkende auto- en motorrij- * Industrieel besturingstechnieken Keukens+sanitair-bouwmarkt Indus- JfomWimm*iï*amm Tel. 04499-1379. Fietsen op maat. Ook potheken en taxaties van uw onr goed Bel: 045-739380
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW * P.L.C.-technieken * Computer intro- triestr. 10. Tel. 045-211685 6433 JX Tlf-^^^v/^T aangepaste fietsen. Hoofddealer van Heerlenseweg 22 Landgraaf. 045-Voerendaal. Tel. 045-751718. duktie en MS-DOS. Tel.: 045-712281. Hoensbroek. LS alle topmerken. 326767. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH||p!
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Ballet

1 2pbQ(i e9; dat ding is toch voor
H<xn 'n' vroeg burgemeester
ion S eenders van Landgraaf
ï£^ onze fotografe.
Jcon. eed hij wat hij niet laten
Vie» UP een been in de lucht.

omwille van de fotografe
tc)it l?f.ns' Coenders bleek niet
jty 1"j toen ze snel een kiekje
Vfjs ot-Je weet het maar nooit.
"tanh n is boenders alvast
j>gn oefenen om naar de ptj-
(Jq UaTl een nieuwe coalitie te

n' Hoeu>el hij daar be-
Afa d niet de man naar is.
''sèen k°e je het ook wendt ofbL " va.n stijfheid kun je déze

Qerneester niet betichten.

Abonnement
b[;o5n abonnement op de bi-
itij eek van de antroposofen
oj,[jandgraa/kost geen vijftien
'en n Per uur, zoals we u giste-
{kwi^den doen geloven. Zelfiiet en we de verschrijving
w, °P°emerfct totdat zich een
tm n}ruste dame uit Land-
bi*Imeldde.
be^ v°nd dat wel een heel fors
iiOQ a 9 en gelijk had ze. Maar
'biek. e goede orde: van de
iri van deSteiner-adepten in
*OoJ araa-fkunje al lid worden
tn y

v*jftien gulden per jaar.
*° hoort het 00k...

Fris
Slqq?7! 65-jarige Kerkradenaar
te k lJ depolitie in deze regio
keyo^ ols 'de dorstige inbre-
bc!' 'edere keer als hij wordt
èerj apl * en dat gebeurt nogal
\e ~ bestaat zijn buit uit niet
5^ aan eenfles fris en heel af
Gj s, e Wat etenswaren.
liep eTTOor9en in etlle vroegte
(dj,, ac man opnieuw tegen de
hu ditmaal in Heerlen waar
$iri7f en advocatenkantoor was
Irn enoestoPc«. Toen de politie
tify beerde had hij net een fles
t j.nade leeggedronken. Na

Wfi°°r ~en moQeliJk een kopjee ~ werd hij heengezonden.

Vaandels
" Sof,
U>iv ]%nerij St. George in Sim-
Jw d> vorig jaarna een lange
ri Ck, de van rust weer heropge-
\ici~ ls een zoektocht gestart
tor-j„ '^cc vaandels met een his-
j(a °he waarde. Tijdens de op-
Öejg Verhuizing ofvervoer zijn
IrC. kostbare drapeaus spoor-

1^ ereniging, die zich binnen-
ielf wil presenteren, looft
(Jejj een beloning van 500 gul-

1' voor degene die de
'icrit s weet °P te sPoren. Wel-
de ZQiSJlet de moeite waard om
fcop Lder of de schuur op zijn
t>el(p e zetten. Tipgevers kunnenen: 045-443324 of045-440638.

Kat
t>iri0 0r degene die in de ornge-an de V/elterlaan in Heer-
*ij'n i.°°nt en sinds enkele dagen
fcrP<,„,at vermist, hebben we eenk**lT bericht
"'"Uk/r i 9

namelijk werd op die
Pook 'aa« een ciper met witte

aangereden. Een van de
H>nb,0|nenden beJde de dieren-
!anc"tance. Hoewel de ambu-
Nchfl6er snel ter P^kke was,
<Qcis u!P niet meer baten. He-

Bejaarde Heerlenaar
kan zenden niet laten

Van onze correspondente
MAASTRICHT/HEERLEN
Voor de vierde keer binnen vijf
jaarzat gisteren een verstokte il-
legale zendamateur uit Heerlen
in het beklaagdenbankjevoor de
politierechter in Maastricht. Sa-
men met zijnvriendin, die mede-
plichtig was. De man had hetaan

zijn hoge leeftijd te danken (bij-
na 70) dat politierechter mr Her-
mesdorf hem gevangenisstraf
wilde besparen en hem een ge-
heel voorwaardelyke straf van
zes weken oplegde. Wel kreeg hij
een boete van ’ 1.000.
Officiervan justitiemrSmalburg
had van die zes weken de helft

onvoorwaardelijk geëist, hoewel
ook hij het 'mesjogge' vond dat
iemand op die leeftijd wil gaan
zitten, omdat hij zo nodig zijn il-
legale hobby wil blijven uitoefe-
nen. De man was tenslotte al
vaak genoeg gewaarschuwd.
Verdachte zelf was van mening,
dat hij de mensen toch veel ge-
zelligheid bezorgde met zijn 'Ro-
te Rosen', 'Mutter, komm wie-
der' en dergelijke.

Zijnvriendin kreeg dezelfde boe-
te opgelegd, maar dan voorwaar-
delijk.Mét dewaarschuwing, dat
ze hem er in het vervolg beter
vanafkon houden.

HEERLEN - Heerlen
heeft, in navolging van
een aantal andere Lim-
burgse steden, nu ook
een eigen bier. In ver-
band met het zilveren
jubileum van de stich-
ting Coriolade is het Co-
riovallumbier op de
markt gebracht.

Volgens kenners is het
een licht troebel tarwe-
bier meteen volle fruiti-
ge smaak. Heerlen kent
een lange bierhistorie.

Heerlen drinkt
Coriovallumbier
In de glorietijd telde de
stad dertien brouwerij-
en. De bekendste was
de NV Stoombierbrou-
werij Gambrinus. Op
dit moment is er geen
brouwerij meer over.

Met de presentatie van

het Coriovallumbier
komt daarook geenver-
andering in. Het bier
wordt volgens oud re-
cept speciaal gebrou-
wen in het Belgische
Brugge.

Voor de liefhebber: Co-

riovallumbier bevat 5%
alcohol, de aanbevolen
drinktemperatuur is 6
tot 9 graden Celsius, de
houdbaarheid is vrij
lang en het dient bij
voorkeur te worden ge- .
dronken uit een zoge-
naamd fluit-glas.

Coriovallumbier is uit
de tap verkrijgbaar bij
een aantal geselecteer-
de Heerlense cafés. La-
ter zal het ook in flessen
worden afgevuld.

Directeur MBO/Ruijters over vergelijking onderzoeken in beide steden

Maastricht winkelt in Heerlen
Van onze verslaggever

HEERLEN — „Er winkelen relatief gezien, meer Maas-
trichtenaren in Heerlen, dan dat er Heerlenaren naar
Maastricht gaan om boodschappen te doen." Die uit-
spraak deed directeur E. Vleugels van MBO/Ruijters gis-
teravond in Heerlen tijdens een informatieavond over het
centrumplan. Vleugels beantwoordde vragen van talrijk
opgekomen ondernemers uit het Heerlense, over de plan-
nen die Heerlen heeft om van deze plaats de modernste
stad van Zuid-Nederland te maken.

Tijdens een forumavond eergiste-
ren te Maastricht heeft Vleugels de
opmerkelijke cijfers over het winke-
lend publiek in beide steden opge-
pikt. Het blijkt dat uitkomsten van
passantenonderzoeken die in Heer-
len en Maastricht werden gehou-
den, naast elkaar zijn gelegd. Daar-
uit komt de opmerkelijke conclusie
naar voren dat relatief meer inwo-

Nieuwbouw in Kerkrade

'Dr Turk' gaat
tegen de grond

Van onze verslaggever
KERKRADE - Projectontwikke-
laar Kloth uit Kerkrade heeft plan-
nen bekend gemaakt café Rutten, in
de volksmond beter bekend als café
Dr Turk, aan de Markt af te breken
en op die plaats nieuwbouw te ple-
gen. Met het project zijn volgens
Kloth 'enkele miljoenen guldens'
gemoeid.
Beneden komt een bedrijfsruimte
van 600 vierkante meter. De nieuwe
zaal wordt bijna vier keer zo groot
als de huidige caféruimte. De ex-
ploitant van café Dr Turk zal straks
ook die ruimte gaan uitbaten. Bo-
ven het café komen zes luxueuse
huurappartemententen.
Het huidige café wordt na carnaval
afgebroken. Voor het eind van het
jaar moet de nieuwbouw gereali-
seerd zijn.
Uitbater J. Goebbels van café Rut-
ten was gisteren nog niet op de
hoogte van de plannen.

ners van de provinciehoofdstad
naar Heerlen komen, dan dat er
Heerlenaren naar de Maasstad trek-
ken.

Verblijfsduur
„Natuurlijk moetje daarbij een aan-
tal relativerende opmerkingen ma-
ken," zei Vleugels na afloop van de
bijeenkomst in het Heerlense ge-
meentehuis. „Het gaat in de eerste
plaats om procenten en je moet er
rekening mee houden dat Maas-
tricht wat meer inwoners heeft dan
Heerlen. Ten derde is de verblijfs-
duur in Maastricht langer dan in
Heerlen. We kunnen dat controle-
ren aan de hand van de parkeerduur
in onze parkeergarages in beide ste-
den. In Maastricht blijft men gemid-
deld 2V2 uur, terwijl men in Heerlen
gemiddeld l/2 uur doorbrengt."

Ondernemers
De informatie-avond voor de onder-
nemers van Heerlen werd goed be-
zocht. Er kwamen niet veel vragen
richting gemeentebestuur en parti-
culiere investeerders (waaronder
MBO/Ruijters) over het centrum-
plan. City Heerlen Promotion vroeg
om aandacht voor de parkeerpro-
blemen en de marktkooplieder. op
hun beurt vroegen overleg om voor-
al een goede plaats voor hen veilig
te stellen. Verder waren er meer ge-
detailleerde vragen van particuliere
ondernemers. Al met al lijkt het
erop, dat de Heerlense ondernemer
kan instemmen met het voornemen
van Heerlen om het centrum een
fikse opkmpbeurt te geven, ook al
moet hij daarvoor wat meer belas-
ting gaan betalen.

Kantorengebouw tegenover
Thermenmuseum Heerlen

Van onze verslaggever
HEERLEN - Op de hoek Corioval-
lumstraat-Kruisstraat in Heerlen
worden een kantorengebouw en
twaalf woningen gebouwd. Ooit
stonden op deze plek schuin tegen-
over het Thermenmuseum, ook al
woningen. Die werden afgebroken
in verband met de aanleg van de ci-
tyring. Thans is er een plantsoen.

De plannen geven aan dat er 390
vierkante meter kantoorruimte zal
komen op de onderste etage en er-
boven een twaalftal etagewoningen.
De gemeenteraad van Heerlen zal

nog toestemming moeten geven
voor het plan.
„Dit project valt nog buiten het cen-
trumplan van de gemeente Heerlen.
De plannen lagen al in een eerder
stadium op tafel," aldus een woord-
voerder van de gemeente.

Het kantorengebouw zal gebouwd
worden door Mertens Bouwbedrijf
BV. Dat bedrijf is tevens de beleg-
ger. Het kan zijn dat het plan nog
wat wordt uitgebreid, want een
woonhuis aan de Coriovallumstraat
dat eigendom is van genoemd be-
drijf, kan er eventueel nog bij ge-
trokken worden.

" De hoek Coriovallumstraat-Kruisstraat in Heerlen is nu nog
een plantsoen. Over niet al te lange tijd komt hier een kantoren-gebouw met daar bovenop twaalfwoningen. Foto: FRANS RADE.

Kritiek college Voerendaal op toeristisch plan

'Geen congrescentrum in
Oostelijk Zuid-Limburg'

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - In Oostelijk
Zuid-Limburg moeten vooral geen
nieuwe congres- en vergadercentra
meer worden gebouwd. Dat schrijft
het college van B en W van Voeren-
daal in een reactie op het Toeris-
tisch Recreatief Beleids- en Activi-
teitenplan (TRBAP). Volgens het
college zijn er in Zuid-Limburg al te
veel van dergelijke centra en is de
concurrentie nu al moordend.

Het is trouwensniet de enige kritiek
van B en W op het toeristisch en re-
creatief plan. Het college vindt dat
het plan niet veel meer is dan een
opsomming van de toeristisch-re-
creatieve mogelijkheden in Ooste-
lijk Zuid-Limburg. Heldere, afge-
wogen keuzes worden niet ge-
maakt. Ook heeft het college van
Voerendaal er moeite mee dat in het
plan het accent wordt gelegd op
grootschalige toeristisch-recreatie-
ve voorzieningen. Aan de aantrek-
kelijke mogelijkheden in landelijke
gebieden wordt grotendeels voorbij
gegaan. B en W vinden het bijvoor-
beeld een gemis dat in het plan niet
de aanleg van fiets- en wandelpaden
is opgenomen.

Hetvoorstel in het plan om het agra-

risch gebied tussen het Imstenra-
derbos en Heerlerbaan te reserve-
ren voor 'toeristische trekkers'
vindt in de ogen van het college van
Voerendaal ook geen genade. Vol-
gens B en W gaat dat ten koste van
landbouwgronden en arbeidsplaat-
sen, waarmee in het plan geen reke-
ning wordt gehouden.

Een volgend kritiekpunt is dat in
het plan alleen wordt ingegaan op
de bereikbaarheid per auto van de
toekomstige attracties. Het college
vindt het 'teleurstellend' dat er geen
rol is weggelegd voor het openbaar
vervoer.

Betalen òf zitten
LANDGRAAF - De politie in Land-
graaf heeft gisteren bij een ver-
keerscontrole twee mensen achter
het stuur vandaan gehaald waarmee
Justitie nog een appeltje te schillen
had. De een moest nog een boete be-
talen van 390 gulden en de tweede
stond voor 450 gulden in het krijt.
Beide mannen werden voor de keu-
ze gesteld: of betalen of enkele da-
gen de gevangenis in.
Na enige bedenktijd kozen ze voor
de eerste mogelijkheid.

Deze ganzen
traden in 1988 op
in het Franse
nationale circus
Alexis Gruss, dat
toen in Heerlen
was.

Foto: Archief
Limburgs Dagblad

Brandstichters
in pension

aangehouden
HEERLEN - De politie van
Heerlen heeft gisteren twee in-
woners (18 en 21 jaar) uit die ge-.
meente aangehouden, die afgelo-'
pen "zondagnacht brand hebben
gesticht in een pension aan de
Pappersjans. De brand ver-
woestte een kamer en een keu-
ken in het pand. De elf pension-
gasten konden ongedeerd het
huis verlaten.
Een verdachte verklaarde brand
gesticht te hebben uit wraak je-.
gens de eigenaar van het pen-
sion, met wie hij enige tijd gele-
den op de vuist was gegaan. De
tweede verdachte, die in het pen-
sion een kamer had gehuurd,I
hield er volgens de politic een'
'nogal vreemde' verklaring op>
na. „Hij had flinke ruzie met fa-milieleden en wilde op deze ma-
nier onvindbaar voor hen zijn",
aldus de woordvoerder van poli-
tic. Beiden brandstichters zijn
ingesloten.

Frans nationaal circus

Alexis Gruss
naar Heerlen

HEERLEN - Het bezoek dat het;Franse nationale circus Alexis!
Gruss in 1988 aan Heerlen heeft g«-1
bracht, is blijkbaar goed bevallen.!
Dit jaar komt het Franse circus na- ]
meiijk weer. Het Bekkerveld zal!
ook dit keer de standplaats zijn.
De Club van Circusvrienden heeft
gisteren bekend gemaakt dat Alexis;
Gruss in juli van dit jaar(na de we-"reldkampioenschappen voetbal) in',
Heerlen begint aan een tournee
door Nederland. De vergunning-
aanvraag werd gisteren door het-
college van Heerlen goedgekeurd.
Behalve Alexis Gruss wordt ook'
nog het Duitse circus Busch Roland!
op het Bekkerveld verwacht. Maar'
daarover bestaat volgens de club'
nog geen zekerheid.
Vanaf 1985 toen het college van!
Heerlen het Bekkerveld weer bc-]
schikbaar stelde voor de circussen!
is Heerlen snel gegroeid tot een vrij"belangrijke stad in het Europese cir-!
cuscircuit. Het Duitse circus Krone ■
was er in 1985 en 1989, Busch Rb-!
land in 1987en Alexis Gruss in 1988.;
„Heerlen neemt momenteel op cir-!
cusgebied in de provincie Limburg'
onbetwist een toppositie in, nóg!
voor de provinciehoofdstad.
Het trotse Bekkerveld staat inmid-
dels internationaal bekend als een
van de mooiste, zo niet het mooiste■circusterrein in Nederland," aldus|
een mededeling van de Club van
Circusvrienden.

(ADVERTENTIE)

woensdag 24 januari van 08.30 tot 18.00 uur.

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.
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Op 22 januari 1990 overleed, toch nog vrij onver-
wacht, voorzien van het h. sacrament der zieken, in
de leeftijd van 79 jaar, onze zorgzame moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzus, tante en nicht

Johanna Revenich
weduwe van

Arnold Kraus
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Revenich
Familie Kraus

Corr.adres: Boterbloemstraat 11
6134 XP Sittard
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 26 januari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gemma te Sittard-Sanderbout,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
De avondmis zal worden gehouden op donderdag
25 januari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het
Maaslandziekenhuis te Sittard; gelegenheid tot af-
scheid nemen aldaar, dagelijks van 17.30 tot 19.00
uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn hele leven
heeft omringd, delen wij u mede dat wij heden,
toch nog vrij onverwacht, afscheid hebben moeten
nemen van mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa en overgrootvader, broer, zwa-
ger, oom en neef

Gerhard Maat
echtgenoot van

Hermine Johanna Weygerse
in de leeftijd van 78 jaar.

Heerlen: H.J. Maat-Weygerse
Heerlen: Roedie Maat
Heerlen: Jo en Evie Maat-Bettink

Hoensbroek: Mientje en Harm
Ringerwöle-Maat

Geilenkirchen D.: Zusje en Otto Grams-Maat
Landgraaf: Bertha en Jan Bettink-Maat

en zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Maat
Familie Weygerse

6415 SC Heerlen, 23 januari 1990
Bejaardenverzorgingscentrum De Regenboog
Corr.adres: M. Trompstraat 32, 6372 VR Landgraaf
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
16.00 tot 17.00 uur in de rouwkapel van het zieken-
huis te Heerlen.
De crematieplechtigheid zal worden gehouden in
het crematorium aan de Imstenraderweg te Heer-
len, op vrijdag 26 januari om 14.30 uur.
Samenkomst in het crematorium, waar gelegen-
heid is uw naam in het condoléanceregister te
schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

—^——"————————————"—

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn dier-
bare man, onze vader, schoonvader, groot-en over-
grootvader

Sjir van Noorbeek
echtgenoot van

Truus Boots
Hij overleed op de leeftijd van 66 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Munstergeleen: T. van Noorbeek-Boots
kinderen
kleinkinderen
achterkleinkind
Familie van Noorbeek
Familie Boots

6151 AR Munstergeleen, 22 januari 1990
Julianalaan 50
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 26 januariom 10.30 uur in de H. Pancratius-
kerk te Munstergeleen, waarna de crematie in het
crematorium Nedermaas te Geleen.
Er is geen condoleren.
Donderdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het Maaslandziekenhuis te Sittard.
Bezoek dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Mochten wij nog iemand vergeten zijn, dan hopen
wij dat deze annonce als kennisgeving beschouwd
wordt.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn
lieve vrouw, onze lieve en zorgzame moeder,
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Lenie de Jager-Resing
echtgenote van

Sjaak de Jager
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
J.J. de Jager
Sissy en Frans
Helmy en Huub
Henk en Thea
Jot
Willy en Gerrie
André enLieneke
Wilma en Jo
haar kleinkinderen en
achterkleinkind

22 januari 1990, Reinstraat 12
Corr.adres: Wieënweg 11, 6445 CA Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 26 januari om 14.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Familie te.Langeberg-Brunssum,
gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Donderdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
Mam is opgebaard in de rouwkapel van het St. Gre-
goriusziekenhuiste Brunssum. Gelegenheid tot af-
scheidnemen dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede dat toch nog onverwacht,
in de leeftijd van 77 jaar is overleden, onze broer,
zwager, oom en neef

Joep (Jo Jo) Vonken
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Familie Vonken
Kerkrade, 22 januari 1990
Bosberg 43
Corr.adres: Jacob Ruysdaelstraat 14
6464 CD Kerkrade
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op vrijdag 26 januari a.s. om 10,00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont, waarna aansluitend de
crematie zal plaatsvinden in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 25 januariom 19.00uur in voornoem-
de parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium, St. Pieterstraat 145 Kerkrade-Chèvre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk/crematorium v.v. is gezorgd.

f !
Wij geven ukennis dat onverwacht van ons is heen-
gegaan, voorzien van de h.h. sacramenten, in de
leeftijd van 79 jaar, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, groot- en overgrootmoeder

Marie Coolen
weduwe van

Harry Byrman
Nieuw-Zeeland: Willy en Maria Byrman-Chai

Maastricht: Fred en Ria Byrman-Amory
Heerlen: Trees Heusschen-Byrman
Heerlen: Mathieu en Marleen

Byrman-van Aalst
Kerkrade: Mia en Johan Bouwer-Byrman

Koningsbosch: José en Wim Limpens-Byrman
Heerlen: Yvonne en Ber Maas-Byrman

en al haar klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, Aambosveld 53, 23 januari 1990
Corr.adres: Aambosveld 62, 6416 CW Heerlen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
vrijdag 26 januari om 12.00 uur in de St.-Pancra-
tiuskerk te Heerlen-Centrum, waarna om 13.30 uur
de crematieplechtigheid is in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Voor vervoer per bus is gezorgd.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Avondmis, mede tot intentie van de dierbare over-
ledene, donderdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, 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.

. .
—^^—————————————^^-^^^^—_^^_^^^—_^_—
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f
Diepbedroefd, maar dankbaarvoor de liefde en zorg waarmede hij ons ge-
durendezijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden, na een lief-
devolle verpleging op afdeling B 1 en 5 in deverpleegkliniek te Heerlen,
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve man,
onze goede en zorgzame vader, schoonvader, groot- en overgrootvader

Jan van Veen
echtgenoot van

Liena Koehl
op de gezegende leeftijd van 93 jaar.

In dankbare herinnering:
H.C. van Veen-Koehl
zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

22 januari 1990
Zandstraat 3, 6431 LD Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op zaterdag 27 januari
om 11.00 uur in de dekenale kerk van St. JanEvangelist te Hoensbroek,
gevolgd door de begrafenis op de centrale begraafplaats aan de Randweg.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ces.
Vrijdag a.s. om 19.00uur avondwake in voornoemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamersvan De Universele, Hoofd-
straat 100 te Hoensbroek, dagelijks van 14.00 tot 15.00uur en van 19.00 tot
20.00 uur.
Voor vervoer naar en van de begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

De volle kerk, de mooie bloemen, de sfeervolle zang, de vele condolean-
ces en oprecht gemeende woorden van troost door familie, vrienden, bu-
ren en bekenden bij het overlijden en de begrafenis van onze allerliefste
mam en oma

Anneke
Zuketto-Weusten

hebben ons diep geroerd.
Ook zij, dieons tijdens haar ziekte, maar ooktoen het stil werd, bijstonden
met een meelevend telefoontje of een aangebodenkop koffie, hebben ons
erg gesteund.
Wij kinderen hebben er een goed gevoel aan overgehouden. Een waardi-
ger afscheid hadden we ons niet kunnen wensen.
Het heeft 't gemis en de pijn, vooral tijdens de feestdagen, niet kunnen
wegnemen, maar 't wel draaglijker gemaakt.
Wij danken u heel oprecht.

Kinderen Zuketto
Heerlen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 27 januaria.s.
om 19.00 uur in de H. Corneliuskerk te Heerlerheide.

I
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor het mf
deleven ondervonden tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve vrouw, onze onvergetelijkemoeder, schoonmoederen oma l. i

Lies Göertz-Curfs
willenwij u allen langs deze weg hartelijk danken voor devele condolean-
ces, h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de begele'- I
ding naar haar laatste rustplaats.
Een speciaal woord van dank aan pater Van Deelen en de medewerkers
van De Universele, voor de voor ons zo rustgevende begeleiding.

Lei Göertz
kinderen en kleinkinderen
tante Gertje

Vaesrade-Nuth, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 28 januari
a.s. om 10.30 uur in deSt. Servatiuskerk te Vaesrade.

Dankbetuiging L
De belangstellingen het medeleven bij de ziekte, het overlijden en de uit- Ij^
vaart van mijn lieve man, onze pap en opa Ij.

Dominicus Janssen \
waren hartverwarmend.
Daar het onmogelijk is u allenpersoonlijk te bedanken, willen wij u langs i
deze weg hartelijk danken voor de vele kaarten, bloemen, h. missen, h
troostende woorden en uw aanwezigheid bij de h. mis en begrafenis. *i

M. Janssen-Aelmans
kinderen en kleinkinderen

Spaubeek, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 27 januaf^K
a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van St. Laurentius te Spaubeek.

g

De plechtige eerste jaardienst voor

René Jacobs 5
zal worden gehouden op zaterdag 27 januari x
a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van O.L
Vrouw Maagd der Armen te Mariagewanden
te Hoensbroek. 1

Yvonne Jacobs-Raes
Familie Raes «

: -^\
Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze gepensioneerde medewerker de heer

J.W.M. Valkenberg
De heer Valkenberg was tot aan zijn pensionering
in 1977 ruim 23 jaar werkzaam bij onze afdeling
transport.

Directie en personeel
N.V. Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 21 januari 1990

Het isreeds een jaar geledendat wij afscheid moes-
ten nemen van hem die ons zo dierbaar was

Sjo Slangen
Wij nodigen u uit om samen met ons de eerste jaar-
dienst bij te wonen, die gehouden wordt op zondag
28 januari a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de H. Callistus te Neerbeek.

A. Slangen-Nijsten
kinderen en kleinkinderen

Dankbetuiging
Voor uw medeleven en uw belangstelling getoond
na het onverwachte overlijden en bij de begrafenis-
plechtigheid van onze goede broer, schoonbroer

Ludovicus Hubertus
Joosten

betuigen wij u onze dank.
Familie P. Hubens-Joosten
Mej. L. van der Linden

Herten, januari 1990
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden in
de parochiekerk van de H. Michael te Herten op
zondag 28 januariom 10.00 uur.

Voor de vele blijken van deelneming bij
het overlijden en de begrafenis van

Ewald Evers
zeggen wij hartelijke dank.

Familie
De zeswekendienst zal gehouden wor-
den op 27 januari om 19.00 uur te Mun-
stergeleen.

Diepgetroffen gedenken wij het plotseling overlij-
den van onze mede-oprichter, oud-dirigent en ere-
dirigent, de heer

J. Peters
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe.
Moge hij rusten in vrede.

Beschermheer, geestelijk adviseur, bestuur,
dirigent, leden, ereleden en damescomité
fanfare St. Barbara Brunssum

bruidsshow mkm^L
l)i' mooiste van Nederland in de
Stadsschouwburg Ie Heerlen. § JH

Aantang 20.00 uur SI
Kaarten a ’ 10,- kuni u reserveren bij:

Oranje Nassaustraat 27, Heerlen, 045-712131 fff'

Langs deze weg willen wij iedereen bedan-
ken voor de goede en lieve steun, die wij kre-
gen tijdens de ziekte en het overlijden van
mijn geliefde man, onze lieve vader en opa

André Lenders
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 27 januari a.s. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont-
vangen te Amstenrade.

Mevr. P. Lenders-v.d. Broek
Kinderen en kleinkinderen

„Een hart van goud hield op met kloppen"
Daar het ons onmogelijk is familie, vrienden, ken-
nissen persoonlijk te bedanken voor de grote steun
en blijken van medeleven, die wij kregen bij het
overlijden en begrafenis van mijn lieve en onverge-
telijke man en lievepapa

Bob Roemersma
zeggen wij u allen hartelijk dank.

Anita Roemersma-Tiedtke
Désirée en Ruud

H Neerbeek, Langweide 6
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 28 januari om 11.00 uur in de parochie-
kerk St. Callistus te Neerbeek.

tTiny van Pol, 46 jaar, echtgenote van Piet Vin-
ken, Peyerstraat 107, 6101 GC Echt. De plechtige

uitvaartdienst zal worden gehouden vrijdag 26 ja-
nuari om 10.00 uur m de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Echt.

tLambert Simenon, 77 jaar, weduwnaar van Ma-
ria Claessen, echtgenoot van Maria Geerlings,

Montforterweg 19, 6067 GC Linne. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden donderdag 25 ja-
nauri om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Linne.

tMaria Kanters, 89 jaar, weduwe van Frans Rut-
ten. Corr.adres: H. Rutten, Contelmostraat 28,

6109 AG Ohé en Laak. De plechtige uitvaartdienst
zal worden gehouden vrijdag 26 januari om 11.00
uur in de parochiekerk van O.L.Vrouw Geboorte te
Ohé en laak.

tPierre Peulen, 92 jaar, echtgenoot van Lena
Janssen, weduwnaar van Bertha Goossens,

Peyerstraat 90, 6101 GG Echt. De plechtige uit-
vaartdienst zal worden gehouden donderdag 25 ja-
nuari om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Pius X te Echt.

tMia Wagemans, 94 jaar, weduwe van Bair
Stultjens, Margrietlaan 54. De plechtige uitvaart-

dienst zal worden gehouden donderdag 25 januari
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Matthias
te Posterholt.

) GEZOCHT V^,
SIERADEN en JUWELEN

Indien U sieraden wilt verkopen doe dat dan bij Steiner
Juwelen, want Steiner geeft HOGE PRIJZEN en

BETAALT KONTANT!
U hoeft dus geen weken te wachten zoals bij verkoop

via veilingen en U krijgt daarom vaak meer dan U denkt.
Sieraden verkopen is immers een kwestie van
vertrouwen, vertrouwen dat Steiner waard is.

VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIE!
Ook voor oud gouden zilveren sieraden, munten en

merk-horloges betaalt Steiner de hoogste prijs en
kontant!

INKOOP-VERKOOP-BÉMIDDEUNG-TAXATIES
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht -

Tel.: 043-256282

Geopend maandag vanal 13.00 uur,
l"»^^^ dinsdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.

Wij bedanken u allen voor de hartelijke condoj^^M
ces, bloemen en h. missen, die wij mochten on^^Hgen bij de begrafenis van onze zorgzame moed I
schoonmoeder en lieve oma

Betsie
van Meersbergen-Aer1

Een speciaal woord van dank aan het Geme*?W
Kerkelijk Zangkoor.
Een mooier afscheid hadden ze haar niet kun!"*!
geven.

Kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoU" j
op zaterdag 27 januari a.s. om 19.00 uur in dePa
chiekerk St. Joannes de Doper te Eijgelshoven-U

" j

I UITSLUITEND
MERKARTIKELEN VOOR

I UITVERKOOPPRIJZEN
I *★★

ALLE DONSDEKBEDDEN IN 65 EN 90%
VOOR PRAKTISCHI HALVE PRIJZEN

OVERTREKSETS EN LAKENSETSI 35% KORTING
WITTE DAMASTEN TAFELLAKENS

VAN DE WITTE LIETAIR IN
ALLE MATEN VOORI HALVE PRIJZEN

ELIAS BADDOEKEN EN THEEDOEKENI 30% KORTING
ALLE BEDRIJFSKLEDING EN SCHORTENI 20% KORTING

DAMESCONFECTIE
ALLE WINTERMANTELS-JURKEN ■

ROKKEN - TRUIEN - BLOESES "

PANTALONS - VESTEN - PAKJES ENZ.

I 30 TOT 50% KORTING
I ALLEEN BU:
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Werknemer
gooide geld

van baas weg
Van onze verslaggever

'imbf ~Liefs enjbndsênencüën^^ifl
ieuw h

ullen de komende jaren de dupe worden van het■ stelf !?id van de Provincie om PNL-arbeidsplaatsen veilig
es zal ?aar staat tegenover dat een aantal andere organisa-■ steil

proflteren van de maatregelenom de PNL-gelden veilig
ieerd k' In totaal Saat de Provincie ongeveer 100 gesubsi-
ieuwHanen laten verdwÜnen terwijl er iets minder dan 100[et * ba"en bij andere instellingen voor in de plaats komen,
ündp tv

aan van ondermeer het instituut Sportgenees-ln Maastricht komt door de plannen in gevaar.

hij ondermeer reserveren voor het
nieuwe provinciale operagebouw,
het museum voor industrie en sa-
menleving in Kerkrade, een histo-
risch museum in Venlo, de aanstel-
ling van consulenten voor migran-
tenvrouwen, volwasseneducatie,
woonwagenwerk en uitkeringsge-
rechtigden. Ook voor een aantal an-
dere projecten op het gebied van
volksgezondheid, welzijn en cul-
tuur komt geld beschikbaar. Boven-
dien wil Kockelkorn ruim vier tonbesteden aan het stimuleringsplan
welzijn en telematica.

GELEEN - In de Agnes Print-
hagenstraat en in de Raadhuis-
straat heeft een Geleendenaar
gistermorgen diverse bankbil-
jetten gevonden, waarvan de
herkomst aanvankelijk ondui-
delijk was.

Toen de man in allevroegte een
bundel oud papier binnen wil-
de zetten trof hij daaronder een
briefje van 100 gulden en een
briefje van 50 gulden aan. Even
later vond hij in de Raadhuis-
straat twee briefjes van 25 gul-
den.

De gewaarschuwde politie ging
op onderzoek uit en kwam er
later achter dat het geld was
weggegooid door een werkner
mer van een Geleens bedrijf.
Die had ruzie gekregen met zijn
baas en zijn woede gekoeld op
de geldia. Volgens een politie-
woordvoerder overweegt de
werkgever een aanklacht in te
dienen.

Massaal op bon
bij het MECC

entree naar België en Frankrijk,
kon worden bestreken.

Volksgezondheid
Het ministerievan WVC heeft vorig
jaar bij de veiligstelling van PNL-
middelen bedongen dat het geld dat
de provincie in de toekomst blijft
ontvangen, alleen mag worden aan-
gewend voor activiteiten op het ge-
bied van Welzijn en Cultuur. Voor
volksgezondheidsprojecten is er uit
de PNL-pot vanaf 1 januari 1991
geen geld meer beschikbaar. Daar-
om is deprovincie van plan die vol-
ledige pot van 13,5 miljoen PNL-
gulden van WVC die naar de provin-
cie stromen, volgend jaar aan cul-
tuur- en welzijnsprojecten te beste-
den. Dat is 5,2 miljoen gulden meer
dan tot nu toe gebruikelijk.

Eenzelfde bedrag van 5,2 miljoen
aan gewone (reguliere) provinciale
subsidies wordt tegelijkertijd aan
die cultuur- en welzijnsprojecten
onttrokken en kan dan ondermeer
voor volksgezondheid worden ge-
bruikt. Met die ambtelijke truc
krijgt de provincie meer dan vroe-
ger de kans een eigen beleid op het
gebied van welzijn, cultuur en
volksgezondheid te voeren.

" Beheerder van de permanenceRené Vliegen bij de ingang van hetfort Eben Emael.
Foto: WIDDERSHOVEN

IP
e

T
erder gemeld, heeft de pro-e Limburg vorig jaar met de'iter van WVC afgesproken dat

bei<wf at nodiëis om 550PNL-ar-
toekQ?r?tSen te bekostigen, in de
Sem.J; naar de Provincie en desPra!k bliJft stromen. Die af-

Pi Was nodig, omdat dit jaar«na k omt aan de bi jzondere"Wan^ Llmbui-g kriJgt in het ka-
Vu ,mv Perspectieven-Nota Lim-
eelorw£ ■L)' De banen die in de af-

en met PNL-geld zijn ge-
met Umr>.zouderi ronder de afspraak

"vl. verloren zijn gegaan.

■^ SemVlr!cie ontvangt op grond vanlijkt n= eafsPraakvoortaanjaar-
-200 ~, '5 miljoen gulden om circa
s*n rheen PNL-) arbeidsplaat-

*inE Dekostigen. Tot nu toe ont-
-13 £; "e.Pr9vincie jaarlijks van die
eifien JOen al 7 miljoen om naar

Zlcht te besteden. Gedepu-
"CUltui K-ockelk°m van Welzijn en
Feilen presenteerde gisteren voor-
!WVc °m met de 6.5 miljoen die
'heef. nu eveneens aan Limburg
fciehpi^ergedragen. nieuw provin-eieid te gaan voeren.

KL alko"] is van Plan geld voor 13K^roeidsplaatsen bij de Lim-

burgse Immigratie Stichting weg te
halen. In de provincie wonen 16.000
immigranten die volgens de gede-
puteerde best met de 12 reguliere
medewerkers kunnen worden op-
gevangen. Bij de vormingsinstitu-
ten Driekant en Wormdael schrapt
hij samen vier PNL-arbeidsplaatsen
omdat het eigenlijk door het Rijk
gesubsidieerde instellingen zijn.

Weg
Het Instituut voor Sportgeneeskun-
de in Maastricht wordt zelfs recht-
streeks in zijn voortbestaan be-
dreigd. Alle 10 de medewerkers
worden met PNL-geld betaald. Om-
dat het personeel echter formeel bij
de rijkuniversiteit op de loonrol
staat, wil Kockelkorn er geen pro-
vinciegeld meer aan besteden. De
gedeputeerde hanteert verder ook
het snoeimes bij de samenwer-
kingsverbanden in de gezondheids-
zorg, de Riagg's, de sociaal-pedago-
gische diensten, het revalidatiecen-

trum St. Franciscusoord en diverse
andere Limburgse instellingen.

Het geld dat zodoende vrijkomt, wil Met technische restauraties inrichting voor museum

Fort Eben Emael wordt
afgestemd op excursies

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Bezoekers van de
Horeca-vakbeurs ('BBB') in het
Maastrichtse MECC zijn massaal op .
debon gegaan omdat zij hun wagen '
parkeerden langs de Getano M.
nolaan of op andere plaatsen v.
dat verboden is. De omvang)
parkeerterreinen van het MECC wa- 'ren tot de laatste plaats bezet, waar-
door tal van beursbezoekers zich ge-
noodzaakt zagen op andere plekken
te parkeren. Velen van hen verkeer-
den in de veronderstelling dat zulks
gepermitteerd was en waren wbf-dend of teleurgesteld.

Van onze verslaggever
KANNE (B.) - In het beken-
de fort Eben Emael, gelegen
in de gelijknamige Belgi-
sche grensplaats, vijf kilo-
meter ten zuiden van Maas-
tricht, ressorterend onder
de gemeente Bassenge,
worden momenteel tal van
voorzieningen getroffen om
het de bezoekers in de toe-
komst een stuk aangenamer
te maken.

Beheerder van de centrale post,
de permanence, is René Vliegen,
een in Kanne wonende Maas-
trichtenaar, die 25 jaar bekend is
met alle aspecten van het fort en
een boekwerkje daaraan heeft
gewijd. Hij leidde er het vorig
jaar het hoofd van de NATO, de
4-sterren generaal Galvin rond.
De generaal is sindsdien nog en-
kele keren teruggekeerd naar
Eben Emael. Tot de vaste bezoe-
kers behoren ook studenten van
de Schule der Technischen
Truppe in Aken.

Ook het repareren van de centra-
le lift die de drie horizontale gan-
genstelsels met elkaar verbindt,
wordt ter hand genomen. Om de
bezoekers zoveel mogelijk de
strategische snufjes van het fort
te kunnen demonstrerern, ijvert
de vereniging Eben Emael er-
voor om de technische toerus-
ting zoveel mogelijk weer in ori-
ginelestaat te herstellen en func-
tioneel te krijgen. Al deze werk-
zaamheden geschieden zonder
enige subsidie van de Belgische
overheid. Het benodigde geldwil
de vereniging bijeenbrengen uit
de opbrengst van de rondleidin-
gen.

Herdenking
Maandagavond heeft het bestuur
van de vereniging het rooster op-
gesteld voor individuele bezoe-
ken dit jaar. Vooral in de maand
mei, wanneer herdacht wordt dat
het fort precies vijftig jaar gele-
den een belangrijke rol speelde
bij de inval van Duitsland, zijn
extra weekend-dagen ingelast.

Zo zal er binnen afzienbare tijd
een museum zijn gevestigd.
Daarin zal de bezoeker een over-
zicht worden geboden van de be-
tekenis die dit militaire bolwerk,
aangelegdin de jaren'32-35 in de
uitloper van de St.Pietersberg,
heeft gehad met name in de
Tweede Wereldoorlog. De Ver-
eniging Eben Emael beschikt
over een enorme hoeveelheid do-
cumentatie die in de museum-
ruimte zal worden onderge-
bracht en zoveel mogelijk ten-
toongesteld.

De 'open weekends' zijn: 3 en 4
maart, 7 en 8 april, 12 en 13 mei,
19 en 20 mei, 26 en 27 mei. Voorts
7 en 8 juli, 4 en 5 augustus, 6 en 7
oktober, 3 en 4 november en 8 en
9 december. Op die zaterdagen
vertrekt vanaf 13.00 uur tot 16.00
uur en op de zondagen vanaf
10.00 tot 16.00 uur steeds om het
halfuur een nieuwe groep bezoe-
kers voor de anderhalf tot twee
uur durende rondleiding.

HEERLEN - De Open Universi:
in Heerlen is deze maand begonnen
met het afnemen van tentamens per
computer. Studenten van de OU xkunnen voortaan op een door hen >
zelf bepaald moment een individu- rccl tentamen maken.

Volgens een woordvoerder bep<.
zich de automatische tentaminering j
tot vier cursussen te weten inleiding k
op de Psychologie lA, Methoden en rTechniek I, inleiding Staatsrecht en
Economie in de collectieve sector.

Studenten maken een meer-keuze- -tentamen dat door de computer spe- rciaal voor hen is samengesteld. Di- .)
reet na afloop meldt die ook de uit-
slag. Het is de bedoeling dat in de
toekomst alleruim 40.000 studenten ■
van de OU op deze wijze tentamen
gaan doen.

Tentamens
per computer

Een woordvoerder van de Maas- ■trichtse gemeentepolitie deelt des-
gevraagd mee dat er in totaal 49 be- ,
keuringen zijn uitgeschreven. Bin-
nen het gebied Randwyck bestaat
de parkeerzone; op de singelbestaat
bovendien een stopverbod. Dat be-
tekent dat men alleen op betaalde of
daartoe aangewezen plaatsen majg r

parkeren. Omdat de parkeerruimte
van het MECC vol was, hetgeeji '..maar zelden gebeurt, heeft de afde-
ling verkeer foutief parkeergedrig '..door de vingers gezien en alleen de .
voertuigen die zodanig waren ge- -parkeerd dat zij hinder of gevaar everoorzaakten, voorzien van een
bon.

Vereniging
De vereniging Eben Emael werd
opgericht in 1986. Toen besloot
de Belgische militaire overheid
het fort, dat nog steeds militair
terrein is, open te stellen voor be-
zoek door publiek. Deze bezoe-
ken zouden georganiseerd moe-
*ten worden door een burgerlijke
instantie, waarmee de vereni-
ging, bestaande uit leden van di-
verse historische genootschap-
pen en enkele particulieren,
werd belast.

Entree 100 BF per persoon. Daar-
naast worden op afspraak (S 09-
-32-12-451716) groepen van mini-
maal 20 personen rondgeleid,
desgewenst in het Frans, Duits
of Engels. De vereniging heeft
diverse opgeleide gidsen tot haar
beschikking.Het te maken menu bestond uit: Ca

vaillon gevuld met vis; Patrijzen

'ar, t ■'■RICHT - Een combinatie
echte°P Sen verrukkelijke ge-
lan rpVS met aUeen voorbehouden
ler, j^staurants. Ze zijn ook te vin-
at bl en bejaardenhuizen.

lati0ne, g'steren tijdens de inter-
CoksVaie Wedstrijden voor leerling-

*u« de instellingswereld.

Een viertal koks uit de voortgezette
opleiding van de Stichting Beroeps-
opleiding Grootkeuken Personeel
(BGP) in Roermond veroverde de
'Mosa Trofee' met 1229 punten.

bouillon; Kalfshaas a la Wellington
met pommes duchesse en ratatouil-
le; Gepocheerde peer met een sa-
bayon van kersenbier.
De tweede prijs in deze nek-aan-nek
'race' om de trofee ging met 1227Ï/2
punten naar een viertal 'keuken-
prinsessen' in opleiding uit Gelsen-
kirchen (Dld.). Als derde eindigde
met 1213/2 punt eveneens een Duits
team, namelijk van een horeca-op-
leidingsinstituut in Krefeld.
De wedstrijden werden voor de eer-
ste keer georganiseerd onder auspi-
ciën yan Europa Culinair, een geza-
menlijk initiatief van de NCCK
Zuid-Limburg (Nederlandse Club
van Chef-koks), de NVK Zuid-Lim-
burg (Nederlandse Vereniging van
Koks), de Stichting Culinaire Mani-
festaties Eindhoven en de NCCKNoord-Brabant.

Leerling-koks instellingen op BBB

Limburgs viertal
Wint Mosa-trofee

Momenteel worden de ont-
vangstruimte - de voormalige
keuken - en de museumkelders
voorzien van centrale verwar-
ming om het verblijf daar te ver-
aangenamen. In het onverwarm-
de deel van het fort heerst een
constante temperatuur van on-
geveer acht graden. Tal van an-
dere technische restauraties
worden ofwel al uitgevoerd of
staan nog op het programma, zo-
als het weer draaiend maken van
de grotekoepel op de top van het
fort, vanwaaruit met zwaar ge-
schut het brede 'gat van Visé',
voor de Duitse legers destijds de

Op 15 januari 1988kwam de defi-
nitieve toestemming van de mili-
taire overheid om het fort open te
stellen voor het publiek dat met-
een massaal toestroomde. Dat
jaar boekte de vereniging met-
een' een aantal van 80.000 bezoe-
kers. Het vorig jaar waren er dat
ruim 70.000. Geregeld dienen
zich hoge militairen aan en stu-
denten van militaire academies.

Na uitspraak Hoge Raad over ademanalyses

Snelle afwerking 'alcoholrijders'

Nauwkeurig
In Maastricht schat officier van jus-
titie, mr Nabben de opgespaarde za-
ken op ongeveer 160. „Na de uit-
spraak van de Hoge Raad gaan we
weer terug naar de situatievan vóór
november."

||fcf. an onze verslaggever
IK fJ^ND/MAASTRICHT - Zo-|P*art ri *°ge Raad °P 6 maart ver-
Pltrolp ademanalyses bij alcohol-
ffestaanes.betrouwbaar en dus toe-j-^rs jn RzlJn' zullen de politierech-
C.ersnpiri oerm°nd en Maastricht in
$i<*en 1 iempo de strafzaken over

r] S Ln.d« invloed behandelen.
ibpr Haagse gerechtshof in no-üaarde V°ng ■ jaar ongeldig ver-

I«^ht p' 1S er in Roermond en Maas-
W*l! dit stuwmeer ontstaan vanP«gen LSoort strafzaken. OpgeteldP^er i- IJ lmiddelszeker 350 'rijden

acht d zaken' °P afwerking

Overigens toonde officier van justi-
tie mr Droessen in Roermond zich
teleurgesteld over de datum waarop
de Hoge Raad (HR) zich uitspreekt
over deze omstreden kwestie. „Eind
deze maand zou de HR zijn stand-
punt bepalen. Nu wordt de stapel
aangehouden zaken nog groter."

Het advies aan de Hoge Raad is in
ieder geval positief. Procureur-ge-
neraal mr Meijers vindt namelijk
dat ademanalyses wel degelijk be-
trouwbaar en nauwkeurig zijn. De
apparatuur wordt elk halfjaar geijkt
en goedgekeurd. Hij wordt hierin
gesteund door het IJkwezen, dat op
basis van onderzoek stelt dat de ap-
paratuur zeer betrouwbaar is. Vol-
gens de heer Baksteen van het IJk-
wezen is een foutieve meting onmo-
gelijk.

Het gerechtshof in Den Haag ver-
klaarde de ademanalyse ongeldig,
omdat een verdachte bij een derge-
lijke proef geen recht op tegenon-

derzoek heeft. Tegen dit arrest ging
procureur-generaal Meijers in cas-
satie bij de Hoge Raad.

Hoewel Meijers geen enkele grond
waarop een verdachte onder alle
omstandigheden recht heeft op een
tegenonderzoek, vindt hij wel dat
de verdachte in de gelegenheid
moet worden gesteld door het af-
staan van bloed of urine tegenbe-
wijs te leveren. Dat onderzoek is
danwel voor eigen rekening, meent
Meijers. Hij geeft toe dat artsen snel
minder bereid zijn tot medewerking
aan een dergelijk onderzoek als
steeds meer verdachten weigeren te
betalen.

(ADVERTENTIE)
I

sMorgensnaarKopenhagen...

... savondsweerinKerkrade.
Zonder files, vertragingen en onnodig oponthoud vertrekken vanaf Maastricht MAASTRICHTAirport. Vrijwel dagelijks vluchten naar Birmingham, Hamburg, Helsinki, Genève,
Glasgow,Kopenhagen, Oslo en Stockholm, met een korte tussenstop op Schiphol. é9^mW9^m\. 'm
En dezelfde dag nog een retourvlucht. Tweemaal per dag naar Londen. Snelle l^^kafhandeling, gemakkelijk parkeren en een voordelig taxfree shopping center. M W W^^^^

Voorzakenmensen voorwie de tijd vliegt! AIRPORT v

Van onze verslaggever

|r°nn n mnende team uit Roermond: v.l.n.r. T.v.d. Bossche, E. Ketting, docente mevrouw Dey > u- van Hemert, mevrouw F. Pinas en groepsleider JJ. van Dorst. Foto: WIDDERSHOVEN
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Provincie gaat met honderd banen schuiven

Instituten dupe van
omzetting PNL-geld

begon hij vrijdag 12 januari een
hongerstaking.Hongerstaking voorbij

Roemeen Stefan
Bartos eet weer

SUSTEREN - De in Susteren
wonende Roemeense hongersta-
ker Stefan Bartos (33) heeft zijn
aktie opgegeven. Hij is weer be-
gonnen met eten. Het is de con-
tactpersonen van de gemeente
Susteren gelukt om hem ervan te
overtuigen dat de hongerstaking
zinloos is.

maar kreeg totnutoe nog geen
antwoord. De gevluchte Roe-
meen zegt dat 15 maanden in on-
zekerheid leven veel te lang is en
dat de behandeling van een asiel-
aanvrage doorgaans zes weken
duurt.

Om zijn zaak bij de autoriteiten
onder de aandacht te brengen

Bartos wilde met zijn aktie een
antwoord van het ministerie van
justitieop zijn asielaanvragever-
snellen. Hij vroeg de verblijfsver-
gunning in oktober 1988 aan,

Aandacht
Inmiddels is er door bemidde-
ling en aandringen van diverse
contact- en vertrouwensperso-
nen een einde aangekomen. „Ik
kon echt niet meer. Ik was wer-
kelijk op", aldus Stefan Bartos.
„ledereen zei dat het ministerie
toch niet door een hongerstaking
overstag gaat. De mensen van de
gemeente hebben me beloofd de
aandacht bij het ministerie op
mijn zaak te blijven vestigen."

Van onze redactie economie

provincieLimburgs dagblad ~j



Pleidooi voor
vermindering
conservatoria

worden bezuinigd, wat voor de mu-
ziekvakopleidingen evenwel is uit-
gekomen op 25 tot 30 procent.

MAASTRICHT - Het aantal conser-
vatoria moet worden verminderd.
Met het aanmoedigen van steeds
meer nieuwe studenten moet men
ophouden. Voor de toekomstig do-
cerend musicus moet de studieduur
worden gehandhaafd op vijfjaar en
voor de uitvoerend musicus op zes
jaar. Dit hebben de directies van de
conservatoria, de sectie muziek van
de HBO-Raad, minister Ritzen van
onderwijs en wetenschappen in een
open brief geschreven.

Conservatoriumonderwijs is boven-
dien individueel onderwijs en moet
alleen daarom al anders worden ge-
financierd. Niet alle vormen van ho-
ger beroepsonderwijs zijn gelijk te
schakelen.De ervaring leert dat een
goede muziekvakopleiding vijf of
zes jaar in beslag neemt en niet de
vier jaarvan de eerste fase die voor
alle opleidingen staat. Daarmee zijn
ook de HBO-Raad en de Raad voor
de Kunst het eens, aldus de open
brief.

Daarmee trekken ze andermaal ten
strijde tegen de aftakeling van de
opleidingen voor beroepsmusici.
De brief is ingegeven nu de onder-
wijscommissie van de Tweede Ka-
mer morgen, donderdag, met Ritzen
praat over de schaalvergroting,
taakverdeling en concentratie in het
kunstvakonderwijs. Het is voorals-
nog niet duidelijk welke conse-
quenties dit zal hebben voor het
conservatorium in Maastricht.

De briefschrijvers houden minister
Ritzen ook de vraag voor hoe hij
zich een „college hoofdvak cello"
voorstelt. Bovendien leidt een mu-
ziekvakopleiding niet op tot kennis
maar tot kunnen, wat niet kan wor-
den geperst in modules en onder-
wijsvraagfactoren en dergelijke.
Men kan niet tegen een student of
leerling zeggen: Van nu af moet je
wat extra uurtjes aan 'rijpen' beste-
den. De brief is gestuurd namens
het Studie Richtings Overleg Mu-
ziek van de HBO-Raad.

In dit proces voor het hoger be-
roepsonderwijs dat al enkele jaren
aan de gang is, moet volgens de
brief voor het muziekvakonderwijs
de nadruk komen te liggen op her-
stel. Tien jaar geleden was de afta-
keling al op haar dieptepunt. leder-
een, inclusief de minister, meende
toen al dat dit onderwijs niet verder
mocht worden aangetast. Vurore werkt aan

vrouwenvakbeurs

Luik en Aken, zegt Van Halder. Met
die en andere universteitenheeft de
EGS trouwens samenwerkingso-
vereenkomsten afgesloten.

Van onze verslaggever
MAASTRICHT - Opnieuw heeft
een op Europa gericht instituut zich
in Maastricht gevestigd. Zaterdag
gaat de European Graduate School
in Limburgs hoofdstad van start.
Deze particuliere instelling, die zegt
zonder winstoogmerk te werken,
verzorgt opleidingen op acade-
misch niveau.

Vraagtekens
Er is overigens twijfel gerezen over
het niveau van de opleiding. EGS
zelf zegt iets onder het academische
niveau in Nederland te mikken. Er
wordt erop gewezen dat naast het
getuigschrift dat deEGS zelf afgeeft
aan het einde van de opleiding, de
studenten ook een diploma krijgen
van de City University van Was-
hington. Door deze constructie mo-
gen de afgestudeerden ook in Ame-
rika de titel MBA voeren.

Het onderwijs, bedoeld voor men-
sen met een volledige dagtaak,
wordt op één zaterdag in de maand
geconcentreerd. De andere zaterda-
genstaat de stafwel ter beschikking
van de studenten. Er wordt onder-
wijs gegeven in drierichtingen: bu-
siness administration (bedrijfsad-
ministratie), menselijk gedrag/psy-
chologie en training/ scholing. Bij
voldoende belangstelling kunnen
ook ander cursussen worden gege-
ven, bijvoorbeeld speciaal gericht
op één bedrijf.

Er wordt vanuit gegaan dat de stu-
dent twee tot vier jaar nodig heeft
voor hij of zij het 'masterdegree' be-
haalt. Dat is afhankelijk van zijn
vooropleiding. Per jaar worden de
kosten per student op zon 7000 gul-
den geschat.

„In Nederland mag iedereen zich
tooien met die titel, omdat hij hier
niet beschermd is. Wil je in Amerika
die titel voeren dan moet die door
een staatserkende universiteit zijn
uitgereikt. De universiteit nu, waar
de EGS een overeenkomst mee
heeft, heeft het laagste niveau, ver-
gelijkbaar met een Middelbare Be-
roepsopleiding in Nederland. Ook
stelt die universiteit in Amerika
geen toelatingseisen aan haar stu-
denten', zegt Jessica Stannard,
Amerikadeskundige van de sectie
studievergelijking van het NUFFIC
in Den Haag. Het Nuffic is een orga-
nisatie die zich beijvert voor inter-
nationale samenwerking in het ho-
ger onderwijs.

De folder van de EGS meldt dat de
school 'bij het betreffende Ministe-
rie een aanvraag heeft ingediend tot
erkenning als instellingvoor het ho-
ger onderwijs.'

De docenten van de opleiding in
Maastricht zijn voor ongeveer de
tielft uit het bedrijfsleven gerecru-
teerd. De anderen zijn afkomstig
van universiteiten in de regio, zoals

Mikken
Gezien deze kosten mikt de Euro-
pean Graduate School voorai op het
bedrijfsleven. Bedrijven als Man-
nesmann, Solvay en IBM maken al
gebruik van opleidingen die Euro-
pean Graduate School (EGS) elders
geeft. De opleiding is al van start ge-
gaan in Zwitserland, Italië en West-
Duitsland. Maastricht is, gezien de
ligging, voorbestemd om op te tre-
den als coördinator van alle EGS-
vestigingen, zo vertelt W. van Hal-
dervan de Maastrichtse EGS. Het is
de bedoeling dat er binnenkort ook
een opleiding begint in Sao Paolo.

Een woordvoerder van het Ministe-
rie van Onderwijs en Wetenschap-
pen spreekt dat echter tegen. W. van
Halder van de EGS: „Dat klopt. Er
is geen verzoek ingediend bij het
het Ministerie van Onderwijs. Wel
heeft de school een verzoek inge-
diend bij het Ministerie van Econo-
mische Zaken om een afgevaardig-
de te sturen naar de examens van de
EGS."

Armoede
Van alle goede voornemens is niets
terecht gekomenterwijl de armoede
groter werd. In 1979 werd het aantal
van zes conservatoria al aan de hoge
kant geacht, maar toch kwamen er
tot 1986 nog eens zeven bij. Er zou
sedert 1986 niet meerdan 10 procent

Prikkeldraad
over bospaden

ROERMOND - Vurore, het insti-
tuut voor Emancipatie-Ontwikke-
ling Limburg is zijn pioniersfase
ontgroeid. Medewerkers zullen zich
de komende jaren steeds meer gaan
bezighouden met strategische be-
leidsontwikkelingen. Team en be-
stuur zullen zich zeer nadrukkelijk
buigeji over de toekomst van het
emancipatiebeleid in de provincie
Limburg. Dit meldt de Vurore-lei-
ding in het jaarverslag 1989-werk-
plan 1990.

Een andere belangrijke gebeurtenis
voor het in Roermond gevestigde
instituut moet dit jaar de Vrouwen-
vakbeurs worden. Het voornaamstedoel van de vakbeurs is het brede
publiek te informeren over de be-
hoefte aan geschoolde vakkrachten
en de mogelijkheid van vrouwen
om hierop in te spelen.

Van onze correspondente
OPGLABEEK - De rijkswacht
kreeg afgelopen weken diverse mel-
dingen over strakgespannen prik-
keldraden op boswegen in Opgla-
beek. De draden worden op een
hoogte van^anderhalve meter aange-
bracht en zijn groen geplastificeerd,
zodat ze moeilijk te zien zijn. De
rijkswacht vermoedt dat natuurlief-
hebbers tot deze drastische maatre-
gelen overgaan om crossers van de
boswegen te houden.

Vurore kiest nu heel bewust voor de
stategische beleidsvoering, omdat
gebleken is dat inspelen op actuele
ontwikkelingen ten koste kan gaan
van de geplande lange termijn
werkzaamheden. De koers wijziging
in de organisatie, meer productge-
richtheid, prioriteitsstellen en meer
nadruk op controle zal ad-hoc-be-
leid doen verminderen. De Vurore-
leiding verwacht echter dat dit jaar
aan bepaalde projecten weinig aan-
dacht besteed kan worden omdat
gereageerd moet worden op priori-
teiten.

Enkele dagen geleden is een motor-
rijder met zijn hoofd in de prikkel-
draad terecht gekomen en flink ge-
wond geraakt. De rijkswacht heeft
de voetgangers, fietsers en paardrij-
ders - voor wie het gebied wel toe-
gankelijk is - gewaarschuwd bijzon-
der goed uit te kijken.

Woensdag 24 januari 1990 " 14'Limburgs Dagblad
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Nieuwe 'Europese'
school van start

Twee tot drie jaarnodig voor 'masterdegree'



Overstuur

Overval op
bloemenzaak

„Mogelijk dat de Sittardse nog iet
heeft gezien van de daders of vai
hun wagen", hoopt de politie. De
vrouw kan contact opnemen met d*
politie in Haarlem: S 023-129111.

Van onze verslagever
ECHT - Twee gemaskerde mannen
hebben zich gisterochtend toegang
verschaft tot een bloemenwinkel
aan de Bovenste straat in Echt dooi
een 30-jarige vrouw met geweld te
dwingen de deuren van de zaak te
openen.

Nog ruim 1600
mijnwerkers

werkloos

De vrouw die boven de winke
woont, werd door de overvallers bi.
haar thuiskomst opgewacht door dt
daders die haar vastgrepen en enke
le rake klappen uitdeelden. De over
vallers namen vervolgens een geld
bedrag van ongeveer vierhonderd
gulden mee uit de kas.

Van onze correspondente
HASSELT - Van de 5.783 mijnwer
kers die na de sluiting van het ooste
lijk mijnbekken op de arbeidsmarkl
terecht kwamen, waren er op 1 ja
nuari nog 1.643 werkloos. Dat is bij-
na 30 procent.

geobserveerd, maar niemand heeftzich daar laten zien. Het verzoek van
patrouillerende agenten aan buurt-
bewoners om uit te kijken naar ver-dachte personen leverde niets optotdat het half negen werd. Met
groot politievertoon werd op dehoek Lambertistraat/Abtenlaan in
de Kerkraadse wijk Holz de Ford
Capri klemgereden. Een van de in-
zittenden zou nog een poging ge-
waagd hebben te vluchtten, maar ze
kwam niet ver. Omstanders hebben
één waarschuwingsschot gehoord.
De arrestatie zou pijlsnel zijn verlo-
pen.

De Belgische plannen moeten vrij
dag door het volledige kabinet wor
den goedgekeurd. Daarna moeter
de deelregeringen zich nog erovei
uitspreken.

Het inpassen van België in wat het
Europese snelspoornet moet wor-
den gaat volgens Dehaene ongeveer
3,9 miljard gulden kosten. Tussen
de Franse grens en Brussel komt
een nieuwe lijn op het grootste deel
waarvan de TGV een snelheid van
300 km per uur kan halen.
In Brussel splitst de lijn zich. De
TGV zal vandaar naar Luik zowel
als naar Antwerpen rijden. Op de

weg de voorkeur geeft aan het leg-
gen van een nieuwe lijn benoorden
Antwerpen. Maar om die te realise-
ren is een subsidie van deEuropese
Gemeenschap nodig. Voor het ma-
ken van een nieuweverbinding tus-
sen Antwerpen en de Nederlandse
grens en voor dè verbinding van
Luik met het Westduitse Aken re-
kent men op een EG-subsidie vanzon 465 miljoen gulden.

Voor de verbinding tussen Antwer-
pen en de Nederlandse grens zijn er
twee mogelijkheden: het verbeteren
van de bestaande lijn over Kapellen
en Essen, of een nieuwe lijn over
Stabroek via de zogeheten Haven-
weg. Op de verbeterde lijn zou de
snelle trein hooguit 160km per uur
kunnen rijden. Op de nieuwe lijn is
220km per uur haalbaar.

Vanaf juni 1993 (als de Kanaaltun
nel gereed is) gaat er - over de be
staande sporen - een TGV rijder
van Londen, via Lille, naar Brussel
Twee jaar later moet de nieuwe in
frastructuur voor de TGV die uit Pa
rijs naar Brussel komt, gereed'zijn
Pas vanaf 1998 gaat de TGV vanur
Brussel ook richting Nederland er
richting Bondsrepubliek rijden.

lijn naar Luik (en verder naar d«
Bondsrepubliek Duitsland) kunner
snelheden van respectievelijk 20(
en 300 km per uur worden gehaald
Op de lijn naar het noorden (Ant
werpen) is de hoogste snelheid 16(
km per uur.

Totale kosten bijna vier miljard galden

Spoorlijnen TGV in
België vastgelegd

BRUSSEL - Het Belgische tracé
voor de TGV (de supersnelle trein)
is vastgelegd. Minister van verkeer
Jean-Luc Dehaene heeft dat giste-
ren op een persconferentie in Brus-
sel meegedeeld. Over het tracé tus-
sen Antwerpen en de Nederlandse
grens is nog geen besluit genomen.
Daarover moet met de Nederlan-
ders nog onderhandeld worden, al-
dus Dehaene.

Dehaene zei gisteren dat hij verre-

Jos van den Camp

" De in Dortmund vermoorde ex-gevangene en incest-pleger Ullrich
Tröger op wie zijn vijfman sterkefamilie maandagmorgen wraak
nam.

Kinderen
De al eerder genoemde buurtbe-
woonster zorgt inmiddels voor de
drie kinderen van Manuela. „Ze we-
ten nog niet wat er maandagmorgen
allemaal gebeurd is", zei ze gisteren.
„Ik weet ook niet hoe ik het ze moetvertellen. De kinderen van Manuela
kwamen hier vaak over devloer. Ze
speelden veel met die van mij. Ma-
nuela heeft me ooit verteld wat er
met haar gebeurd was. Dat ze sexu-
eel misbruikt was door haar vader
en dat haar vader binnenkort opvrije voeten zou komen. Ik kan niet
onder woorden brengen hoe bang
ze voor hem was. Wat haar plannenwaren, heb ik nooit geweten. Datheeft ze nooit verteld", zegt de tot
tranen toe bewogen buurtbewoon-
ster die Manuela als een goede ken-
nis omschrijft. „Zij en ook haar manhadden veel over voor hun kinde-ren. Ze leefden een normaal leven
maar hadden - buiten mij - weinig
contact met de buurt.

alle waarschijnlijkheid een taxi die
hem naar zijn zus kon brengen.
Op het moment dat Ullrich Tröger
in de telefooncel stond stapte Marco
B. uit zijn auto en vuurde veertien
schoten op hem af. Een volledig
doorzeefde Tröger zakte in elkaar.
De schutter liep vervolgens op hem
af en gaf hem alsnog een klap met
de kolf van zijn geweer. De andere
vier bleven in hun auto zitten en
met zijn vijven vluchtten zij daarna
in de twee auto's. De zwarte BMW,
die de dagvantevoren bij een garage
in Aken was gehuurd werd, alsof er
niets gebeurd was, keurig terugbe-
zorgd bij de Akense garage.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de
Kerkraadse 'inbreng' in deze affaire
na vandaag ten einde zijn. Manuela,
Marco, haar moeder, broer en
schoonzus zullen uitgeleverd wor-
den aan de Westduitse politie en
justitie. Daar zal ook het nader on-
derzoek en hun berechting plaats-
vinden. De drie kinderen blijven
voorlopig bij de Kerkraadse kennis
van de vrouw.

Telefooneel
term familieleden bleken eergis-morgen de wacht te houden voor
z 0 Sevangenispoort. Onopvallend,
r3Mw S de bedoeling. In een zwarte
in- . "^2l i voorzien van een num-

Uit Munchen zaten de
Van tÜ/F een broer en een schoonzus
ten anuela- In een Ford Capri za-
doór arco en Manuela. Nadat ze
ver2rvPuFouillerende politieagenten
te n i

waren op een betere wijze
tien en ' wachtten ze af tot het
Ver]W°°,r elf werd- Op dat moment
gr0(l e man die zij zo haatten de
die r? e gevangenispoort. Ullrich,Vriihi°§ geen viJf minuten van zijn
nahii . had geproefd liep naar deo'Jgelegen telefooncel. Hij nam- noorn van de haak en belde naar

Het nummerbord van de Ford Capri
was inmiddels bij de politie bekend.
En als snel werd duidelijk dat de
auto op naam stond van Marco B.
uit de nieuwbouwwijk in Bleijerhei-
de (Kerkrade). Bij de politieKerkra-
de werd groot alarm gegeven. Het
huis van Marco en Manuela B. werd

Vervolg van pagina 1

- Hoe
ij,, r de vrijlating van haar vader
.urich Tröger nabij kwam, hoednger zijn dochter Manuela werd.
beu Week geleden sprak een buurt-
in P°°nster uit de nieuwbouwwijk
haa'eyerheide voor het laatst metluit haarvertelde ze datze rol-
ram n wilde aanbrengen voor alle
haa en en deuren in het huis, zodat
R(TT Voor incest veroordeelde vaderkans van slagen had. Want als
Waf,B ens van overtuigd was, dan
ze"! het dat Ullrich Tröger haar na
ra^aar gevangenisstraf in de Kerk-
berlr 6 wcming zou opzoeken. Die
len glng ging ze steeds meer voe-

la?i^ bleek niet de enige die de vrij-
Verk8 Van Ullrkh Tröger niet kon
de !lropPen. Hoe de plannen voor
ra m°ord opTröger geboren en be-
er rf Zl-"n'is onduidelijk. Maar dat
Voor % n°dige voorbereiding aan
i/l at 21Jn gegaan, is wel bekend,
eer, zelf zou de gevangenis of
te "Psychologe gebeld hebben omachterhalen wanneer haar vader
gg VnJe voeten zou komen. Ze had
orj ?gd dat ze zich wilde verstoppen
rn ne* moment dat hij zou vrijko-
derri atum en tijdstip heeft ze in-

Ker, oo d achterhaald: maandagmor--scn januari.

Hoofdcommissaris Brugman wen-
ste gisteren geen commentaar te ge-
ven. In zijn Nieuwjaarsrede heeft de
korpschef over de nog bestaande
spanningen gezegd dat hij hoopt dat
spoedig alleplooien zullen zijn glad-
gestreken.

Drie botsingen
nabij Urmond

MAASTRICHT - Het rommelt nog steeds in de gelederen van
de Maastrichtse gemeentepolitie. Naar verluidt doen zich ver-
nieuwde spanningen voor met name tussen de korpschefs en
de staf, waarin de hoofden van de diverse diensten. „Aan de
orde zijn communicatieve problemen, zoals die in vrijwel elke
grotere organisatie voorkomen," kenschetst kabinetschef Bas-
tiaens namens burgemeester Houben van Maastricht het on-
derwerp van het overleg dat maandagavond is gevoerd zowel
tussen de burgemeester en de korpsleiding als tussen de bur-
gemeester en de stafvan de politie.

GELEEN - Drie ongelukken bin-«n een half uur hebben gistermid-
dag op deA2richting Eindhoven ter: ver¥te van Urmond voor een flinke

i rJ^.eerschaos gezorgd. Daarbij wa-j,n in totaal acht auto's betrokken.
f,. Vlelen geen gewonden, maar desteriele schade was groot.
'Bdip°Sdoener' was een vrachtauto
Sw m de Duurt van het tankstation
fil emr'bold een wiel verloor. In de; zifl^e daardoor ontstond, dedenk.n kort na elkaar drie kop-staart-; °°tsingen voor.

' Dol Cns een woordv°erder van de■ o tic hadden de bestuurders meerh- vj> voor de problemen van de
v apntwagenchauffeur dan voor hetrkeer op de weg. „Bovendien -re-
e-T 1? enkele automobilisten te hard
tij'K°nden op het natte wegdek nietJ 'g meer remmen", aldus de zegs-. an. De verkeersopstopping duur-de ruim anderhalf uur.

Omdat men van mening is dat een
open gesprek met alle betrokken
geledingen aanzienlijk kan bijdra-
gen aan een snelle oplossing van de
nog bestaande problemen binnen
het korps, is voor vrijdag een nieu-
we overlegronde gepland. Die zal
plaatshebben in het stadhuis. Daar-
aan nemen deel de burgemeester,
de tweehoofdige korpsleiding in de
personen van hoofdcommissaris
Brugman en zijn plaatsvervanger
Van Schaik, de staf van de gemeen-
tepolitie en dienstcommissie.
Waren het vorig jaar de verhoudin-
gen vertroebeld tussen korpsleiding
en dienstcommissie (onderne-
mingsraad), thans zijn er geluiden
dat er spanningen bestaan tussen
staf en korpsleiding. De kabinets-
chef wilde dat niet bevestigen. „Als
dat zo is, behoort ook dat tot de
communicatieve problemen," liet
hij weten.

Het overleg tussen dienstcommissie
en korpsleiding, het vorig jaar tijde-
lijk opgeschort maar naar woord-
voerders zeiden met succes hervat,
is volgens de kabinetschef inmid-
dels tot een goed einde gebracht.
Het ging daarbij onder andere over
zaken als het nieuwe dienstrooster.
Ook de mandateringvan bestuurlij-
ke taken door burgemeester Hou-
ben is niet meer aan de orde.
Wel resteerden er nog onderdelen
van secretariële bevoegdheden die
gisteren tijdens de wekelijkse ver-
gadering van B&W van Maastricht
officieel zijn overgedragen aan de
korpsleiding. De gigantische reor-
ganisatie van het gemeentelijk ap-
paraat heeft dat soort overhevelin-
gen noodzakelijk gemaakt. „Men
streeft ernaar de geschilpunten die
er nog zijn over enkele weken gere-
geld te hebben," aldus de kabinets-
chefvan de gemeenteMaastricht.

De „Begeleidingsdienst Limburg
Mijngebied" gaat nu voor de ex
mijnwerkers opleidingsprogram
ma's maken. Dat zal gebeuren in sa
menwerking met een honderdtal
Limburgse bedrijven. De onderne-
mingen zullen de mijnwerkers ge-
durende zes maanden opleiden, er
hen dan tenminste voor een zelfde
periode in dienst nemen.

'Manuela doodsbang
voor vrijlating vader'

Kerkraadse nam buurtbewoonster in vertrouwen

Dit bushuisjé in de Kerkraadse wijk Gracht heeft het
stormachtige weer van gisteren niet in ongeschonden toe-
stand overleefd. Windvlagen tilden de voorkant van de
abri een tiental centimeters uit degrond. Foto: FRANS RADE

Scholieren op defiets hadden het gistermiddag moeilijk. Zij moesten optornen tegen
wind en regen. Deze foto is genomen op derijksweg Roermond-Linne. Fotp: JANPAULKUIT

(ADVERTENTIE)

j SPORTIEF EN SPOTGOEDKOOP \
Fijne basketbalschoen Originele Zweedse klomp Formidabele trimschoen|In ijzersterk canvas. Kleuren zwart, Met lederkap, houten bodem en rubber In de sportieve kleurkomb. wit/zwart/gnisdonkerblauw en hlac, met Jg|gj ;*..;,- zool. Mt. 36/41 in wit en mt. 40/46 in wrt/viola/groen en zwart/peria/paars.

§* \ -ïsamaWËÊSÊ^ M

V^Vlf^ / I B^ 4% ■ " BEEK Makado-winkelc. " Weth. Sangersstraat 57 .
I YIsS/ lA VAnAAn/M^yAl 1^ * GELEEN Raadhuisstraat 6a« WEERT Langstraat 50/52

I V J/ S U\*7 OLrl lUV7| Itrl itfUS "HEERLEN Geleenstraat 39/41
\ <*--J B^^^^l ■Vi■■ V*V4W 'MAASTRICHT Muntstraat 29 31t^vV J Bh&MV*r<l'l»fJIfdFfU'IIRJTtMJU * ROERMOND Steenweg 8 " SITTARD Brandstraat 8 "

>»^ <V Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 27-1 -90. zolang de voorraad strekt

Politie Haarlem
zoekt Sittardse

als getuige
HAARLEMHEERLEN - De politk
Haarlem is op zoek naar een Sittard
se vrouw, die maandagochtend
rond half negen een meisje een lif
gaf vanuit Halfweg - tussen Haar
lem en Amsterdam - naar het Cen
traal Station in Amsterdam.

Opnieuw spanning bij
politie Maastricht

Nu problemen tussen stafen korpsleiding

Van onze verslaggever
MAASTRICHT -Het ministerievan
zor!rWljs en Wetenschappen is be-
afo ♦over de kansen op werk voor'gestudeerden in de gezondheids-
sit tnirChappen aan de Rijksuniver-
aam i Fburg in Maastricht. Het«mal afgestudeerden in deze stu-„_e"cntir»g is de laatste jaren sterk
S», en hoewel het 'thans
SDr Ü is een gefundeerde uit-
gppuu te doen' over de beroepsmo-
kant .den' worden van diversesol? e? kntlscne geluiden' gehoord,
toni1 minister Jo Ritzen in ant-
depills op Kamervragen. De RL
nipt zorgen van het ministerie, et en is verbaasd over de opmer-K'ngen van Ritzen.

zet aantal afgestudeerden in de ge-nctheidswetenschappen steeg van;„'" 1985 naar 330 in 1988. In 1995worden al 660 afgestudeerden ge-

Studie in de gezondheidswetenschappen

Zorgen over werk
voor RL-studenten

raamd. In 1987 werden in de studie
'Beroepsperspectief van gezond-
heidswetenschappers' nog tamelijk
positieve geluiden geuit over de be-
roepsmogelijkheden, maar nu wor-
den de berichten steeds kritischer,
aldus het ministerie.

„Al met al zien wij voldoende grond
om bij gelegenheid van de evaluatie
van de experimentele studierich-
ting gezondheidswetenschappen

over enkele jaren de ontwikkelin-
gen op de arbeidsmarkt uitdrukke-
lijk in de beschouwingen te betrek-
ken", schrijft Ritzen.

Voorbarig
„Ik vraag mij af hoe Ritzen dit kan
weten", reageert de voorzitter van
het college van bestuur van de RL,
drs L. Vredevoogd, op de zorgen

van Ritzen. „Het vorig jaar is na
overleg met het ministerie een on-
derzoek gestart naar de beroepsmo-
gelijkheden van afgestudeerde ge-
zondheidswetenschappers. Eén a
twee maanden geleden is de eerste
verkennende studie afgerond door
het Researchinstituut voor Onder-
wijs-Arbeidsmarktvraagstukken.
De conclusies die nu door Ritzen
worden getrokken zijn in die door
het ministerie betaalde studie nog
niet te bekennen. Om je in dit sta-
dium te baseren op 'kritische gelui-
den' gaat een stap te ver."

Niet alleen is volgens Vredevoogd
de zorg van het ministerie voorba-
rig, ook wordt er geen rekening mee
gehouden dat de studie gezond-
heidswetenschappen in een aantal
afstudeerrichtingen uiteenvalt
waarvoor de mogelijkheden op de
arbeidsmarkt uiteenlopen.

In de wagen zaten twee mannen
Terwijl de éénwegreed, vergreep dt
ander zich in de laadruimte aan he
meisje. Omdat zij zich hevig verzet
te, werd zij bij Halfweg uit de aut(
gegooid. „Hierdoor bleef het geluk
kig bij een aanranding", aldus eer
woordvoerder van de politie Haar
lem.
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Rond acht uur werd het meisje, da'
op weg was naar school, in de Haar
lemse binnenstad van haar fiets ge
trokken en in een (blauwe) bestelau
to geduwd.

De Sittardse, zo verklaarde he
slachtoffer, reed in een kleine
lichtkleurige auto, en was op we;
naar haar moeder die in de buur
van het Centraal Station in Amster
dam woont. Het aangerande meisj(
kon nog geen verdere verklaringei
afleggen, omdat ze nog steeds over
stuur is.

provincie
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Stotteraars weten
heus wel wat ze zeg-
gen willen, dus in de
rede vallen helpt niet
Geef ze liever even de
tijd om uit hun woor-
den te komen. Dat ver-
mindert al gauw de
spanning. Zokomt een
gesprek vlotfer op
gang en gaanweelkaar
ook 'n beetje beter be-
grij pen. Doen we dat?

Informatie voor
mensen met stotter-
problemen bij zichzelf,
in hun gezin of naaste
omgeving:

01808-15 31 of
SVS, Postbus 119,
3500 AC Utrecht.
(iccf stotteraars

even (Ie tijti.

Publikatie ddngeboden door
dit blad, in samenwerking met de
Stichting Ideële Reclame SIXt

Goed
nieuws

over
kanker.

Bijvoorbeeld:
van kinderen
met leukemie

geneest nu
sdzon 70%.

Blijfdusgeven.

Bij beschikking van derechtbank Maastricht d.d.
11-1-1990 is onder curatele
gesteld: Johan Hubert Jo-
seph Habets, geboren 16-
-7 1924. wonende te Vaals,
Maastrichterlaan 145, ver-
blijvende in het Psychia-
trisch Centrum Welterhof.
J.F. Kennedylaan 301 te
6419 XZ Heerlen met be-
noeming van Louisa Caro-
lina Elisabeth Steenber-
gen, wonende te 6291 ENVaals aan de Maastrichter-
laan 145 tot curatrice en
Anna Frederika JohannaHabets, echtgenote van
Kumlar. wonende te
Vaals. Aan de Noot 32 tot
toeziend curatrice.
Mr. R.C.C.M. Nadaud,
procureur te Vaals

I ’ 4|f| vanaf Q
195 c« ii^ 4 10- 175475 .a-O. ps"

3 voor O. 3 voor JLvA 3 voor "■ Bundel met 2 paar kindersportsokken. Mt J lar .
Katoenen damesslips. Div. kleuren en des- Katoenen herenslips. Div. kleuren en des- Katoenen meisjesslips. Div. kleuren en des- 19/22 t/m 35/38. J^-t/m-5^ Bundel met 21sokk
sins. Mt 36 t/m 48. sins. Mt 4 t/m 7. sins. Mt 104 t/m 164. 3-t/m 4.-. acryl/30% nyl^ 46.

lArïS LLIm-*-^ **Ks^ %^ Cla**^ Dames-T-shirt. Div. modieuze kleuren. Ka- 2&35/2Z35LA\J% MmMaW
Artistset. Een koffertje vol hobby- en kleur- Denim jongensslip of -hemd. 50% katoen/ toen/lycra. Ook met vierkante hals. Mt 38/ Kinderjoggingbroek. Div. kleuren. Katoen/ Dames- T-shirt en. f
plezier. 50% polyester.Div. kleuren. Mt 104t/m 164. 40 en 42/44. polyester. Mt 128 t/m 164. katoen. Mt 38/ J '"
m S 1-afHnt TÏTT^^VT7f\f\itRoestvrij-edelstaal bestek 'Chique. Vaat- |^ ■ VË\ I éP^Ê A^^ M \E I II II Pwasmachmebestendig. Per 2 stuks verpakt il II »« V 1 f 1 MM I 11 I T
vanaf a^t/mj^ UV^ll V W VIIV4iJL V\^V^J»

H ior J^riArmaa 1Qto 7aiDiverse accu's met hoge startcapaciteit, M M ■ M 111 B^ II I il lfl
en Hema BH ■■^^■H mmM MËË ■■^■^■^^■iJLI^^ V^^^ ftJ^/^

Voor vele autotypes.,97^3Ü t/m-I^ÖT1-

BvanaflOyC -399^ O^V/." ' r^ËEI Ijpf46^510.,',v^ Midiset met infrarood afstandsbediening. 3,7Sft TR jic
Multigrade motorolie. Inh. 5 liter. 2xlo Watt. Stereo MG/FM radio. 3-bands Ii * 2 voor Di-*,v' 2.75 7C ||^ *&
SF/CC-15W50 4&T5 13.75 equalizer. Dubbel cassettedeck. High speed Kartonnen tabbladen voor 2,4-of 23-nngs 3 voor Oi^ Sherry Gold &B' drV
SF/CD-10W40 16.75 dubbing. 1 jaar Hema garantie. banden. Gelinieerd kwarto schrijfblok. dry.

RR9 Sb/o NHlw3j«sI^.^ "~ ■ 2 voor 8-^5 mlJ^^ 275475 iiiÊt'5 Ferro cassettebandjes. 60 min. Nylon of canvas boodschappentas. Div. Kaart met 10 dubbele scheermesjes. Pas- W^ 2voor 4i §t
■i&TS 8.75 90 min.44~75 12.75 kleuren. sen op alle dubbelsysteem apparaten. Pak met 5 snelhechters. Eiersalade. Bakie

H jj| r

■F—*l «Lok i£?*W'" ~M^ «S9ËI !J§Él»i

»■' II fc 1.60 O7C 'v^P'- Ü vanaf 1 ,
'lig 6125107 S2voor£li-Lv-r W^ 525fi7S -1*75 !■ Veegvaste muuq

"^ 2 voor Av/i Miss Helen nagellakremover met lanoline. 2voorOiJ"v^ Wissellijsten met spiegelglas in div. forma- Inh. 2,5 I.
Pak met 30 compactluiers. Inh. 100 ml. Pak met 250 vel schrijfmachinepapier. ten.i7s t/mi2-r?5l.- t/m 11.-. Inh. 5 1.

iim.:::.. «^ 1

Hir#v |H| |
C2fe vanaf >^ - ■II '^H|P 125 o 2.50 o7R ■■■■BH iq oc 197R ;M43^ 3 voor O. __. - 2 voor Oa1^ J&tt JO.^Q ISrTS I^.l^

Smulmenu, voor de kat: rundvlees, konijn, Kunststot bloempotten in div. formaten. Leren dameshuishoud-portemonnee of he- Quartz mini wekker in wit, zwart of zwart/ Dames quartz
kip of zalm. 2 voor 3.75 t/m 28.25. ren ritsportemonnee. Div. kleuren. zilver. 1 jaar Hema garantie. band. 1 jaarHe^1

HEMADenormaa'
LIMBURG S ENIGSTE

PARKETFABRIEK GAAT OPRUIMEN!!
********STUNTAANBIEDINGEN********

op = OP
Eiken bourgogne planken, 20 mm massief,
reeds kant + klaar geschuurd f verzegeld

van ’ 135-voor ’ 105- per m 2
Eiken bourgogne planken, 20 mm massief,
geschaafd van ’ 99- voor ’ 69,50 per m 2
Beuken stroken 16 mm massief

van ’ 79,- voor ’ 57,50 per m 2
Beuken stroken 22 mm massief

van ’ 89- voor ’ 67,50 per m 2
Eiken lamelparket, gelakt + geborsteld

van ’ 89-voor ’ 64- per m 2
Kastanje lamelparket, gepatineerd

van ’ 79- voor ’ 54- per m 2
Beitel 114 BEL 045-41 89 89 Heerlen

Voor de exploitatie van een
koffieshop/lunchroom in een Verslond te
Zuid-Limburg vragen wij een

vooruitstrevende
dynamische man/vrouw
Zeer goede verdiensten
cq. winstmogelijkheden.

Voor inlichtingen tel. 043-644640.
32112

I 'IM INVESTERING
VOOR

HET LEVEN.
I

K

Vaak wordenonze medemensen inde Derde Wereld vergeten Ondanks toto's m kranten en beelden op de televisie ln
Oost-Afnka vecht AMREF/Vliegende Dokters voor de gezondheid van duizendenmensen. Zi| voegen de daadbi| het woord en
komen m actie. Hun gezondheidsprogramma is omvangri|k en veelzijdig Voorlichting, onderzoek en ziekenbezoek zijn daar
voorbeelden van.

U begnipt dat daar geld voor nodig is. Veel geld. Want de nood is hoog. Uw persoonlijke bijdrage is relatief laag Zo is
bijvoorbeeld de prijs van een vaccin per kind. niet hoger dan die van 'n pakje sigaretten of een kop,e koffie met gebak.

Daarom vragen wi| ook aan u om een donatie op girorek 487600 of banknummer y—(-^—,
707070457t n.v AMREF/Vliegende Dokters. Dan doet u een investering voor het leven Steun ’ AMDL'LMT A (Y.I-+
onze artsen en dus de kinderen van Oost-Afnka Voor meer informatie, bel of schri|f dan naar: YIIPJiPIKK'IXmterS
AMREF/Vhegende Dokters. Jan van Brakelplantsoen 5. 2253 TD Voorschoten \——7
Telefoon: 071-762480 ) L

i ; "
van «tof

vDI 11/ l lil Tweezits 4811 in stof Monza grijs rosé 2.645,- 27250,-

Fione twee fauteuils in leder topaz 097 mint 4.558,- 3.200,-
-firnto morton Irlpino nriiian Fiore tweezits in leder topaz 097 mint 3.145.- 2.200,-
-yiUIC lelCl IVCII IVICIIiC Ullj^Cll Bora Bèta fauteuil in leder saiga beige 3.645.- 2.900,-

Bora Bèta tweezits in leder saiga beige 4.915.- 3.900,-
Bora Bora tweeënhalfzits in leder saiga beige 4.995.- 4.000,-

Binnenkort gaan we de showroom scondatweezitsmstof voko 3.235.- 2.700-
-,, „i

3 . „"„„„ 111
, .. Pmaco hoekbank in leder wapiti en stof lana 8.265,- 7.100,-

Klaarmaken VOOr de nieUWe KOllektie. Divi divi twee fauteuils in leder wapiti groen a1.650- a 1.400,-

Göte:
Interessant VOOr liefhebbers Van het Fauteuil Inter in leder grijs 2.495,- 2.000,-

-betere moderne meubel Fauteuil New Relax met Hoeker leder beige 2.770.- 2.250,-
UlcipUl IKI.
Hoekbankstel in leder wit'grijs 14.213,- 9.995,-

Want het betekent, dat een deel van waiter Knoin ~ZZZH _
de huidige kollektie plaatS moet Driezitsbank met hoge rug grijs-'rose stof 5.610,- 4.200,-

-maken. Pastoe: _____
Kast vision zwart/terracotta 4.044,- 3.500,-

Kom snel kijken, want het gaat . Arfiex:
natuurlijk Om enkele StukS. Felix twee fauteuils in stof lichtgrijs a 2.200,- a 1.700-

Molteni:
Wandmeubel in zwart essen met schuifdeuren 10.010,- 7.500,-

Hanhardt:, (T Geleenstraat 64a Wandmeubel in wit lak 5.851,- 3.850,-
-r4y\t+/^lr 6411 HT Heerlen
OIvJIIÜO tei 045-710602 B & B office. . Buro + typtafel + rolcontainer I. grijs 2.811,- 2.100-

-| modern wonen bv ÈSEiïZïiSSBS» ,J
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?577R 94 7S 9H- tt _4-
2 bokken. 70% Katoenen damespyjama. Div. kleuren. Mt Gestreepte damesblouse, korte mouw. Div. Katoenen baddoeken, 50 x9O cm. Effen Sledestofzuiger, 650 Watt. Incl. accessoi--IVI° 46- 38/40 t/m 46/48 kleuren. Polyester/katoen. Mt 38/40 t/m of met streepdessin. Div. kleuren. res. 1 jaar Hemagarantie.

■ É Li 46- \ f

1*25.- *r&- H~» 18.75 k#^ 14.75 *" 13.75
Polyester/ Katoenen meisjessetje. Div. kleuren. Mt 104 Katoenen herenpyjama. Div. kleuren. Mt Naadloze beha o.a. in wit en peach. Mt Naadloze beha in wit en ivoor. Mt 75-80 A,

l t/m 164. Hemd 3.50. Slip 2.50. 42/44t/m5B. , 70-80 AA, 70-80 A, 70-85 Ben 75-85 C. 75-85 B/C en 80-90 D.

9 creld is bii ons'I Ma\a\a\mamW MU^mWmmm \ MaW MaWm^kW Schoudernemparaplu. Div. kleuren.

ÏK VHIIQG WGIGICL se~
ËKoekepan

2J5/&J3 6.-/7.-

-5.75(WE [JKQ 160£RO IÖ-" 11lil |p.m. IT7C
2 voor 57.^^ HËB SvoorOPU voordeel II lillil JfeWMa^

** of medium Hema huiswijn: rode en witte kwaliteitswijn. Ongevormde panty's, 20 denier. Div. kleu- Alle rolgordijnen.-^^ t/mJ2§^ Effen weefstof, 150 cm breed. Kent u onze
Inh. 1 liter. ren. Mt 36/40 en 40/44. 29.-t/m 119-. gordijnmaakservice al?

■^^■"ka*,S-_ _^ »* --JmaWmm ' ftj tt A_.

«8-1^25 -Zie/2,25 ±ivv lk^Q« "^ JL7S i^^ Sokkenwol, 60% acryl/20% wol/20%»h Fljn °f gr°f vülkoren tarwebrood. Gratis JLOrBCT v/t Softy breigaren. 88% acryl/12% wol. 80l polyamide. 80l a 100 gram. 80l over? Geld
gesneden. Jonge Goudse kaas. Vers van 't mes. a 50 gram. 80l over? Geld terug! terug!

1 H ■Hl *&È^ Doos met 200 tissues. 3- ö OC■■J» Mmy'maaaaam-- 'M i?.":'£4^B-****>s B^^ Ar m*-""*"* V*jij|ïV^j _r ■_ ■

A 7C || | _fc J Pak met 20 afvalzakken mcl. sluitstrips.IO 2 - o en pl □! 425 7 ?R■^ 2voorOpU || 27540 C lp OOD CD 2 voor I.^ s

"5J3 4.75 Milde shampoo. Voor dagelijks gebruik. 3^ 2 voor "■*-lv' Ite Ci*y^ =ia-» o7c in u cnn „,, .. „., " , _-. ~ . ~ ~. .n„ Div. universeel-lekvrije batterijen. Kwik- en |-a^^ 8.75 Inh 500 ml. Scheerschuim, inh. 300 ml. Kersenbonbons. Zakje a 200 gram. cadmiumvri' .3- t/m_425 O Ef\

ü^p-Moa-nioß r^*Tro oc ■SJ* E*Sskoopje
'temetleren p ; u f2*1,

T ■' 4 voor O.*^ Chocoladetabletten. Pakje 2 stuks a 100 zo herkent u aa„b,ed,ngen ,n de Hema fPaarderookvlees. Vers van t mes. Tompouce. Vers uit eigen banketbakkerij gram. Melk, puur of wit. ;

[e zaak van dewereld.

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42i 54i 60i

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

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

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
246-x 180 i 1201

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

-mits overwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2°o per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

Ukunt
het moorden

stoppen.
0p dit moment, terwijl u deze regels
leest, verkeren tientallen olifanten
in doodsnood

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

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

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

Wanneer u minimaal I 27.50
overmaakt, bent u bovendien voor
een jaar donateur en u ontvangt ons
tijdschrift 'Panda'

Maar het meest belangrijke is.
dat u er op die manier «"*"«♦
voor zorgt dat iedere f, /" \
cent op de juiste *«^ -plaats terechtkomt «vu

[GIRO 25ZEIST.

] Hoeblijft Zuid-Limburg
dewinterdebaas?

Het uitvoeren van een winterinspectie is werk voor ervaren vakmensen.
De vriendelijke vakmensen van de Zuidlimburgse Citroen dealers. Die 'x~ ZtjjjÊ^^ÊÊ
doen dat snel, die doen dat goed. Waardoor, u zeker bent van een per- .^ J_____po'g
Tegen inlevering van deze bon: I fecte koude start en een probleem-
t,t- , . ~ loze autowinter. En verrassend: voor 'f
WiriLciinopcCUG een zeer scherpe prijs. Want deechte .-*»■"« ***MJa%mmmummm

Gratis controle van: vakmensen werken sneller, beter en P WÊÊ
accu dus goedkoper Dat geldt niet alleen

ruitenwisserbladen voor het uitvoeren van een winter "-~" i n -.rrmi [inwin—m
lichten WÈÈÊaWÊaV'

] De Zuidlimburgse Citroen dealershetenuwelkom.0
VanRoosmalen BV, Van Roosmalen BV, Van Leeuwen, Nizet BV, SondaghßV,
Fort Willemweg 37, Rijksweg 113 Strijthagenwegl29, Industriestraat 14, Wijngaardsweg 34-36

V^^ Maastricht Gulpen Kerkrade. Sittard , Heerlen (De Koumen).'

■

/ MET ZULKE PRIJZEÏTV
HAPT lEDEREEN GRETIG TOE

ihanebouten .r |88Bsr -8T IKONIJN op schaal 898 SOEPVLEES bÊennder A tï^1 kilo Wl HOOGRIB IVI
"runder 7^71r AOO IBRAADVLEES (ezeltje) kilo \3. KONIJNEBOUTEN kilo 9?8

SLAVINKEN 10 st voor 7?8 VARKENSFILET kilo 13?8

I BOERENPLAATHAM kilo 16»8 \\ KOGELBIEFSTUK kilo 24»8 |
lekkere BLOEDWORST kilo 3?8 [—^ I Ijr- I r""_ï\
SMEERLEVERWORST .. M^ TH^I:IFH'H ' l^f \ J^T^ll MET TU.NKRU.DEN 500 gr. pgt 3f HE£RLEN Heer|erbaan 1M MAASTR|CHT (Amby)

BRUNSSUM. Julianastraat 24 Lindeplein 1 _^X\ KNAKWORST per zakje 4? S'TTARD' (Sanderb°u,) Vees,raat 42 ,_T
woensdag vanal 12 uur geopend

- _J donderdag koopavbnc (geen koopavond in SITTARD)
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■1
vele jaren populair vanwege cil

nschappen, zn betrouwbaarheid!
g en de meer dan royale keus 'm

m[s, I

MAZDA626 ECHO

;r heeft de 626 dezer dagen ntf
de showroom staan. DeMazda 62'
hback ofcoupé, inLX, GLX en C
lien in speciale uitvoeringen, zoal
Echo en Finish.
In de LX-versie hebt u al cd

Leerklapbare achterbank, een be
ituurdersstoel met verstelbare zit
hoek en lendesteun en getint
veiligheidsglas rondom. Op GL$
niveau is de 626 voorzien val
elektrisch bedienbare ramen, eeï
verstelbaar stuur en centrale deuf
vergrendeling.

*ve GT-uitvoering is ook leverbaa1
Mazda ontwikkelde 4 wiel bestu

_J__gL_ ■i_____a626_|BmhimMHhlßS^H
a\\w?^^k^^L^a^a^mm9asMmaaaaaam

-^_s vj-w iTia^viu v*wm~iwjl lw IfflHi

['.', S__lp__| |_k f**"l %*""■'"' "' ' """"fe liiiii'ii' 1 i** imi ' „ nu meer dan mazda626coupé*

s M Bk"Tl"""' üyït^ll,!---. __! "i ■iiTiriiS Bl ooit Dereikbaar: u zult ontdekken dat nu inruilen
WÊrWÊ méér oplevert!

S_| ___fflfl Bv^» w-jtfj^mijjig ___ggWWww__| ,f jg_,"W/a v» MéFÜB JÊW ■-■■&W% WÊÊlOmMmm Ér vindt het adres van de dichtstbijzijnde Mazda-
I II %J* lm HHI W dealer in de Gouden Gids.

■ % BHiiH ______ÉHÉfi9 *Aluminium velgen tegen meerprijs leverb(s
* |: <___ÏS______________

__fe__^^"^_____

HARMONIE TUSSEN MENS EN MACHINE

r*_T
»"* -» T_ JT _.__ ,

-^-^
DE MAZDA626 ISLEVERBAAR ALS SEDAN VANAF F 28.745,-, ALS HATCHBACK VANAF F 30.8^

#1 ILj\ÏIA7AC L7EXI l\ /l A TTIA A IA Vil BL DLTI/D A At/ alsCOUPÉ VANAF f 32.745,-.PRIJZEN INCLUSIEF BTW. (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
£ jIJ 7rl\l VVA.I rrl\l IVI/A/J J/\ Cj/jCJ /\ 7 rjni\nilxrj/\/\l\ AFLEVERINGSKOSTEN F 395,-. 6 JAARCARROSSERIEGARANTIE.LjLLLyLI ffi lk/ J-jl-ll Tl IT!/ \Z_jL// 1 UAdV/ LJV/ l_7l~ll\l_il.l\J^i U 11X. IMPORTEUR: AUTO PALACEDE BINCKHORST BV,DEN HAAG,TEL.: 070 -3489400

I I . -*
ff.» ****!**. \ I LOVEN HEERLEN BV-
UW OtiéaÈKr Palemigerboord 401. Heerlen*"mm MW^AWmmamawm m |~',,.. j Telefoon 045-722451

F AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I p- 1AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. W AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
I Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3, Nieuwstadt Langheckweg 2. Kerkrade■ in'-.^.Lt Telefoon 04402-71920 „i.ii..M Telefoon 04498-53055 ..'^.'--l Telefoon 045-464646■—— __ j_—__ ,___._____ s

AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF [~ 1 AUTOBEDRIJF LEYMBORGH f RADREMA AUTO'S
Klinkenberg 138 Meerssen. Bornerweg 5-8. Limbricht Galjoenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht______ Telefoon 043-642697 ____£_ Telefoon 04490-15838 ______ Telefoon 043-632250

Te koop gevr.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oud ijzer en me-
talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramer 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
80A, Heerten. 045-714666.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

Diversen
Totale ONTSPANNINGS-

"MASSAGE door jonge mas-

" eeuses. Tel. 045-353489.. De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481

Aangeb. TALENCURSUS-
SEN in 93 talen op Ips of
cass. ’ 65,- ook voor bui-
tenlanders, 21 danscursus-
sen op cass. enz. samen
’lOO,-. Tel. 070-3638667
3894543.

Aangeb. wegens aanschaf
CD's 400 singeltjes ’ 250,-,
200 LP's / 250, 125 oude 78
toeren platen ’ 200,-, zes
oude lepeltjes met beeltenis
Elvis Presley ’ 50,-, 6 van
ons Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667/3894543.
Gebit gebroken? HOON-
HOUT Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek, 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.

BELONING in het vooruit-
zicht voor terug te bezorgen
Practica Fototoestel, Refox
bandrecorder, doos koper-
werk, rekenmachine, porce-
lein. Gelieve niet te kopen,
maar eerst contact opne-
men met Tel. 045-310165.

Wie kent in Kerkrade Ma-
nuela TRÖGER en haar
vriend Markus? Bel s.v.p.
08373-12916.

sï¥«n_ï ______________■B____j ______ ____
Mi**Vr&^4A—I~~~.T/.1-I lt¥tr:i«_H-il_W>3*- ~

■___U4l^____Ï_■_■■_■_

FINANCIERINGSKANTOOR jAjÉÉ ||jk

Scharnerweg 108 Maastricht «j Hf
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

dagelijksvan 11.00 - 20.00 uur
30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.,

.^_^_ . i
VOOR UW TOEKOMST EN OF HOBBY! Wilt ueen café, disco, coffee-shop, cafetaria, bistro, petit-restau-
rant of een gemeenschapshuis beheren of zelfstandig uitoefenen of in de horeca gaan werken?

iln deweek van 12 tot 18februari starten de morgen-, middag- en avondcursussen weer in
GELEEN (restaurant Van de Wall), HEERLEN (HKB-gebouw), MAASTRICHT (Maaspa-
viljoen), SITTARD (hotel De Limbourg) en ROERMOND (cafetaria Het Plein).

|pa VAKBEKWAAMHEID CAFÉBEDRIJF
HANDELSKENNIS HORECABEDRIJF

Ks^pF. Erkende opleidingen, examens 6 juni 1990, rijkserkende diploma's.
■SS____!J Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het:
INSTITUUT VAKONDERWIJS, SAGITTALAAN 24, 5632 AL EINDHOVEN,
telefoon 040-425526 (ook's avonds) of Roermond 04750-15446. " 23694
De cursussen kunnen ook thuis schriftetijk worden gevolgd.

Itïrtofd toor de minister r» onderwijs e» wetenschappen op grond na He Wet op de bkende Onderwijsinstellingen
(waardoor gehele of gedeeltelijke vergoeding van cursuskosten en examengeld mogelijk is).

Mededeling

Adreswijziging
Belastingdienst/Registratie
en successie Roermond.

Met ingang van donderdag
25 januari1990 is de Belasting-
dienst/Registratie en successie
Roermond verhuisd van de
Godsweerdersingel IQ te
Roermond naar de Godsweerder-
straat 27,6041 GH te Roermond,
telefoonnummer 04750 - 957 00 en
faxnummer 04750 -104 70. Het
postadres postbus 928,6040 AX te
Roermond, is ongewijzigd
gebleven.

Belastingdienst
1

W Netto in Terugbetaling (rente + afl.) j
handen 96- 72 < 60x 54> 42x

5.100 - - 115,- 123,- 151-
-10.100 - - 221,- 238,- 276-
-15.000 246,- 286- 333,- 357- 436-
-20.000 315,- 381- 442- 471- 578-
-25.00- 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

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bij ziekte, ongeval enz. vrijstelling var
aflossing mogelijk (vraag info).

" Doorlopend krediet 2% aflossing.

" Voordelige le. 2e en 3e hypotheken. Hierin loopti|d tot 30 jaar.
Nu ook zakenkredieten en leasing.

Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd_ (gediplomeerd) kredietintermediair, nml

~i L imburgsDagbladgpiccolo s IGlanz-PunkteSolo-Parts
Kunst-Stücke

Choose your moment in time, p'e

Kreieren Sic Ihren
individuellen Wohnstil!

Woytschaetzky inszeniert
Ihnen die Umsetzung in der
allerschönsten Konsequenz.

Und nicht nur beim Thema:
Accessoires...

— so- a ib \% r_/J
mmramro^

£ naraaai

Woytschaetzky
Seit 1886 / Ampruchsvolle Innenausstattungen '5100 Aachen (akobstra&e 2 (Direkt am Markt) Rul (°2

Donnerstags bis 20.30Uhr geöffnet.



Dierenbescherming
schreeuwt om hulp

schermen van dieren en het ver-
beteren van hun leefomstandig-
heden blijft noodzakelijk. De
bio-industrie, de dierenfabriek,
bestaat nog steeds. Ook al is er
hier en daar iets verbeterd. Mede
op aandringen van de Dierenbe-
scherming. Maar ook de 'alle-
daagse' mishandeling van ons
huisdier gaat gewoon door, af-
gaande op de vele uren die
Smeets maakt.

De afdeling Heerlen en omstre-
ken van de Dierenbescherming
telt ongeveer 700 leden, die
trouw hun jaarlijkse contributie
storten. En zoals bij veel vereni-
gingen zijn de meeste leden niet
echt actief. Het gevolg hiervan is
dat bijvoorbeeld de propaganda-
groep van de afdeling een zachte
dood is gestorven.

Jammer
„Vroeger hadden wij een goed
functionerende ploeg die de

HEERLEN - „Het is verschrikkelijk als je zon hond volkomen ver-dwaasd langs de autoweg ziet dwalen. Elke keer als er een auto voorbij-
komt rent het dier vijftig, zestig meter mee. Steeds tot op de plek waarhij door zijn eigenaar uit de wagen is gezet. Totdat het beest uitgeput
raakt." Rayon-inspecteur Martinus Smeets van de Dierenbescherming
neemt een willekeurig voorval uit zijn negen jaar lange ervaring vanhoe mensen met dieren kunnen omgaan.

Een andere gebeurtenis is zijn af-
schuwelijkerelaas van een paard
dat in een stal van honger en
dorst omkwam. „Ik kreeg op een
gegeven moment een anoniem
telefoontje. Het paard lag op de
grond. Een inmiddels gewaar-
schuwde dierenarts probeerde
het uitgeteerde beest nog op de
been te brengen. Die hulp mocht
niet meer baten. Anderhalf uur
later gaf het dier de geest." Marti-

" Rayon-inspecteur Marti-
nus Smeets bevrijdt een be-
kneld schaap uit zijn benar-
de positie.

Foto: FRANS RADE

nus Smeets laat een stapeltje fo-
to's zien die hij maakte van het
lijdende beest. Stille, trieste ge-
tuigen. Tegen de eigenaar loopt
een procedure. „Hij gaf als ex-
cuus aan dat hem detijd ontbrak
om voor zijn paard te zorgen!" De
rayon-inspecteur is verder terug-
houdend over de kwestie. „Ik
noem geen namen of plaats om-
dat de aangeklaagde nog voor de
rechter moet verschijnen."

Doelstelling
De twee willekeurige voorbeel-
den laten zien dat de doelstellin-
gen van de Dierenbescherming
nog steeds actueel zijn. Het be-

De samenstellers van het rapport
'veiligheid schoolroute' wijzen
met klem op een goed zichtbaar
zebrapad op de Hulsbergerweg,
het aanbrengen van een aantal
verkeersborden en het verwijde-
ren van een gedeelte van de be-
tonnen rand langs het fietspad.

Vorderingen
Wethouder Kerkhofs van Nuth
deed maandagavond tijdens de
info-avond voor bewoners,
raadsleden en genodigden in de
'Lange Berg' te Hulsberg de toe-
zegging dat het rapport de volle
aandacht zal krijgen.

„De werkgroep verkeersoverleg
zal het probleem snel aanpak-
ken. Zeker nu er mensenlevens
op het spel staan."

De drie buurtverenigingen Aal-
beek, Arensgenhout en Dorekoel
blijven in afwachting van daad-
werkelijke verbeteringen actief.

Woordvoerder Snijders: „Wij la-
ten het niet bij het aanbieden van
dit rapport. Wij komen maande-
lijks bijeen om de vorderingen te
bekijken en te bespreken."

Zebrapad
Knelpunten zijn de oversteek op
het kruispunt Mesweg-Hulsber-
gerweg, de drukke verkeersweg
door Aalbeek en het kruispunt in
Arensgenhout.

St. Donatus
naar lands-

kampioenschap

„Natuurlijk houdt de politie in
Hulsberg een oogje in het zeil,
maar continu toezicht en regel-
matige snelheidscontrole, is ge-
let op de mankracht onmogelijk.

Ook het aanleggen van een extra
bocht kan nooit een blijvende
oplossing zijn. Want dikwijls iszon gevarieerd traject een extra
uitdaging'voor bromfietsers en
motorrijders. Er zal gezocht moe-
ten worden naar minder kostba-
re oplossingen. Een goed voor-beeld is de prima functionerende
moederbrigade in Hulsberg."

Van onze verslaggever
HULSBERG - Verkeers-
schout Jan Bardoul was
aangenaam verrast toen hij
maandagavond in Hulsberg
door een woordvoerder van
de buurtverenigingen Aal-
beek, Arensgebhout en Do-
rekoel het rapport 'veilig-
heid schoolroute' kreeg
aangeboden. Hij compli-
menteerde de vertegen-
woordigers van de drie
buurtverenigingen met het
30 pagina's tellende rap-
port.

Anton Ven werd een jaar geleden
ook al Nederlands kampioen meteen gouden, drie zilveren en eenbronzen medaille. Overigens houdtDe Edelzanger in december van dit
jaarnog een grote gewestelijke wed-
strijd (Limburgs kampioenschap) in
de fanfarezaal te Nieuwenhagen.
Dan zullen zeker 2500 vogels ge-
keurd worden.

" Marga Kölgens

wegen, fietsen en oversteek
plaatsen."

Mediawet
Ook de doelstelling van de LOB
komt overeen met de voorschriften
van de Mediawet: het uitzenden van
programma's die bedoeld zijn voor
de bevolking van Brunssum met
speciale aandacht voor maatschap-
pelijke, culturele en geestelijke ont-wikkelingen.

G. Hageman kreeg goud in deB-klasse en zilver in de klasse C metOranje rood agaat mozaïekvogels.

NUTH/GRIJZEGRUBBEN - Fan-
fare St. Donatus uit Nuth-Grijze-
grubben neemt aanstaande zater-dag deel aan de landskampioen-
schappen in de Lievekamp in Oss.
St. Donatus, onder leiding van F.
Rouschop, brengt de volgende wer-
ken ten gehore: Crazy Music in the
Air (J. de Haan), Three Caprices for
Band (H. van Lijnschoten), Fanfare,
Romance en Finale (Ph. Spark, arr.A. Schillings) en Punjaub (Ch. Pay-
ne). Vrijdag om 20.30 uur is de gene-
rale repetitie in zaal 'Griezegrubbe'.

VVD kritisch over
'Euregio-overleg'

contactpersoonvoor ouders van
b
hartpatiënten

rHe£ri??ilOEK - 1" overleg met de
Hartstichting is in

ge^ezen een contactpersoon aan-
hartW

f
aar ouders van kinderen

£en- On t ■ikingen terecht kun-
£sSers ontactpersoon is mevrouw?5°91l u- Hoen sbroek (® 045--mi* J haar kan men zich mcl-Her L ?gen- Het is de bedoeling
otlWn bekomst ook bijeen-en worden georganiseerd.

0~ *e9ioredactieu°stelijk Zuid-Limburg
Voor klachten

over bezorging
S 045-739881

fe°;oHeerien-£.°45-739284
?°45-7i0317
f °45-422345
J 045-714876
*ao4«;T??nen ' chef** "45-443316

Volgens het college is de program-
maraad die de LOB wil vormen re-
presentatief. Er zijn zetels gereser-
veerd voor vertegenwoordigers van
onder meer maatschappelijke zorg
en welzijn, cultuur en kunst, kerk-
genootschappen, werknemers,
werkgevers, onderwijs, etnische en
culturele minderheden, sport en re-
creatie.

LANDGRAAF - Twee leden van de
kanarievereniging De Edelzanger
uit Nieuwenhagen hebben tijdens
de nationale kampioenschappen te
Zutphen succes gehad. Anton Ven
behaalde in de klasse A (goud en
brons) met oranje-rood agaatvogels
het Nederlands kampioenschap.

De toewijzing van zendtijd geld
overigens voor vijfjaar.Het college van B en W van

Brunssum stelt de gemeente-
raad dan ook voor om de LOB
officieel bij het commissariaat
aan te melden. Succes voor

'Edelzanger'

Eerst zal er een contract moeten
worden afgesloten tussen de ge-
meente, als eigenaar/exploitant vanhet kabelnet en de LOB.

Als het Commissariaat voor de Media zendtijd toewijst wil dat trouwens niet zeggen dat de LOB meteen van dat recht gebruik maakt.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De in oprich-
ting zijnde Lokale Omroep
Brunssum voldoet aan alle
voorwaarden om voor uitzen-
dingen te worden voorgedra-
gen bij het Commissariaat
voor de Media.

College Brunssum
adviseert positief

over lokale omroep

Stichting voldoet aan alle voorwaarden

exposities
HEERLEN
schaan^Se Volkssterrenwacht,
311 On °'Weg 95' Ruimte zien. T/m
af i/n R re»s door het zonnestelsel. Van-
en Vr

Upen di t/m vr en zo 13-17 uur, di, 1930-22 uur' Stadsgalerij,
l 'e var, v’ lein 19'De zondeval, installa-
"rn vr" 11 ,Wln Janssen-T/m 4/2, open di
krhof V<r uur' za en zo H-17 uur. Wel-
Maasiri ue" van schildersclub CCV«"en^Cil,T/m 31/1' open dag- 9-21 uur,
straat ?no i uur' Galerie de Nor, Geer-
ler T/rn 10

positie van Werner Kisse-
e 1 zo £! i 2' üpen tiJdens café-uren za
s'raatr?> ,„17 uur- Galerie Signe, Aker-
-4/3 wf tWerk van Francis Bacon. T/m
°Penu, ;,Van Henk Eikenaar. T/m 11/2,
bUr* w, zo 1417uur- Stadsschouw-
°Pen m fk van Toon Boers. T/m 2871,
J.F a t/m vr 10-15 uur. Galerie Sart,
va n ~ ,ennedylaan 10. Werk van Rosie
d*ns V^"' ?m 26/1' open ma t/m vr tij-Thér hooluren-
e*Po^t<!nmuseum- De tüd gefixeerd.
Van T/m W 3

fot°'s uit de 19de eeuw'
HOENSBROEK
*erk v riS 68, kasteel Hoensbroek.
°Pen an.,Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
e« !on,!"!„vr 10"12en 13.30-17 uur, za
ABv „3 30-17uur-WrhrT* " Fototentoonstelling, Jeanet
9-00 lfinn" T/m 15/3. open ma t/m vr'o.uo uur

LANDGRAAF
Magloi T,Kerkberg 2. Werk van Iz13-17°*' m U/2' ope" wo, do, za en zo"uur, vr 13-20 uur.

MAASTRICHT
Perman S,gnature. Kapoenstraat 24.

'6r>de „k"le expositie van steeds wisse-
uur 2a ,T,Cten' °Pen wo t/m vr 13-18Vhttt ' uur Galerie Wanda Reiff,
Persi n ,at 43' Drawings van o.a. Co-
T'm'24ra oupil' Parmiggiani, Raveel."efanil open di t/m za 13-18 uur. Bon-
Werk nmus eum, Dominikanerplein 5.
Werk van Robert Mangold. T/m 28/1.
28/1 t/m fiJhéodore Schaepkens. Van
Serra v 5' Tekeningen van Richard
10-17,, 18/2 t/m 27/5- °Pen di t/m vrKoonh.i 3 en zq 11-17 uur.Kamer vanSeveri!and£!' Het Bat 2. Werk van Henk
toorurZS' J/m 12/3' °Pen tijdens kan-
-80 Schn^ alerie Fah- Brusselsestraat
Atas T'laenjen en objecten van Nuray
Galeri„ a J?' open vr Vm zo 13"17 uur.
Lan Han i!sart' Grote Gracnt 43 Werk
Ourg -p, Engelman en Teun Roosen-
Uur G'm 3/2- Open di t/m za 13.30-17.30
J"ePlein 9A16 La DePendance, OL Vrou-
£■>, Wn„7,ï.Zeefdrukken van Jos Cae-T/rr, ikT, 1 Maters en Henk van Vessem.

°Pen wo Vm 2° 12-17.30 uur en
laasstr £ Galerie Henn, St. Nico-
*°t/m'ï ii erk van Tonn Prins- °Pen
straat 4ni ,"20 uur- S'mera, Bogaarden-
Armanri o' Werk van Huub de Koning,
3/2> oom, iljnen enRené Reynders. T/m
Schuwirt d.l.t/m za 13.30-18 uur. Galerie64 Stoniï van Noor<ïen, Rechtstraat
J/m 23

u_ expositie. T/m 18/2, open dohof. 0 *"18 uur. Generaalshuis, Vrijt-
?uteurs Tm°etlngen met Limburgse
,en Van 1 4/2' Scnilderijen en plastie-
iS 11/9.,opie en Teun Roosenburg.Ga <cri . 4/3'
straat LAI?,?y van den Besselaar, Tafel--6'2, ot,°a' J^erk van Guy Cleuren. T/mUur-P«ï ° 1317 uur' vr t/m zo 11-17
l**Maro f" galeriJ. Vrijthof29.Werken
7/1 t/m 9=,0 rmans en JaapGraaf Van

Uu<\ za >? ,i' open wo t/m vr van 13-18'<J-17 uur.

MEERSSEN
eu 'cal» "de |tr'et> VeeweB 2 Werk van leden28/l tiirw u,nst zonder Grenzen. T/m„."Jdens schooluren.

HEERLEN
21 f?: The Punisher, dag. 17 19.15 en
ThP Ak

wo en do ook 15 uur-Rivoli:
2 da= ,|S,' cdag- 20-30 uur- Ghostbusters
Han en 1815 uur> wo en do ook
18:30 enU?n^naXim: The Packag*. dag.

Uur mT d ° uur- wo en do ook 15-30l84-;"„: l?aSk to the fut"i-e 2, dag. 14.30
WtrnaJl '30 Uur Theo en Thea en de
rivm h

lng van het tenenkaasimpe-
Rain'ri,ag,14 1830 en 21 uur- Black
de vil, g' i415 18-45 e" 21.15 uur. Erik
Harrv mg; e 3?/ U 1830en 21 uur- when
ook 14? S l̂ly' dag- 18-30en 21 uur doK '4 uur. Oliver en Co, wo 14 uur.

KERKRADE
w»i20 uaurhUheater: Gorillas in tne mist-

MAASTRICHT
uur Tl? k Rain' do 21 uur- wo 14-30Whr.tt0 en Thea en de ontmaskering
Wo u ,ntenenkaasirnperiurn, do 21 uur,
U Ur Th UAUr' Gh°stbusters 2, wo 14.30
«id'virt .Abvss' dag- 21 uur. Sex, lies
Cinem, d a.Pcs' do 21 uur'wo 14-30 uur.
dag T« ;« lace: Back to the future 2,
De Av! 2 en 2115 uur' wo ook 14 ""f--re.dtp "??"" dag' 2115 uur- De Kassiè-
Uur i,' ■'. uur' diveren Co„ wo 14.30
"ur' Ahm'ure: Secret Wedding, dag. 20
<W £Dschled vom falschen Paradies,

6- « uur. Mystery Train, dag. 22 uur.

functie van de Dierenbescher-
ming duidelijk kon maken aan
het publiek", zegt de 68-jarige
Rien Glerum, secretaris van rie
vereniging. Nu wil niemand
meer de kar trekken. Dat is jam-
mer omdat de mensen wel eens.konden vergeten dat er nog
zoiets als een Dierenbescher-
ming bestaat."

Smeets en Glerum startten bei-
den negen jaar geleden hun
werkzaamheden voor het welzrjn
van de beesten. Allebei vanuit
een andere achtergrond. Smeets
was oud-politieagent en Glerum
onder meer administrateur. Rien
Glerum voelde meervoor een be-
stuurlijke functie en moet nu
met lede ogen aanzien dat het or-
ganiseren van (noodzakelijke)
activiteiten op een paar mensen
neerkomt. „In het bestuur zitten
een aantal dierenartsen die geen
zeeën van tijd hebben. Zelf pro-
beer ik vier keer per jaar de
nieuwsbrief te maken voor onze
leden. Voor het opnieuw opstar-
ten van de propaganda-groep
kunnen wij best een aantal vrij-
willigers gebruiken."

Het werk bestaat uit het beman-
nen van stands bij allerlei festivi-
teiten, het uitdelen van folders
en affiches en het geven van
voorlichting aan scholen, buuifrhuizen en bejaarden.

Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met de Heerlense
Vrijwilligers Centrale, Burg. van
Grunsvenplein, telefoon: 713971
onder vermelding van het vaca*
ture-nummer 1636.

baan vrij
De Vrijwilligerscentrale Heerlen
zoekt vrijwilligers vor de volgende
functies:

Leiding Rangers: Het Wereldna-
tuurfonds zoekt vrijwilligers die
maandelijkse activiteiten willen op-
zetten voor de Rangers (8-16 jaar)
van het WNF. Te denken valt aan
een wandeling, film en het schoon-
maken van een natuurgebied.

Studiegroepen: Er kunnen zich nog
belangstellenden aanmelden voor
de studiegroepen van het Natuur-
historisch Genootschap. Deze groe-
pen houden zich bezig met de na-
tuur en het milieu.

Milieudefensie: De werkgroep Mi-
lieudefensie Zuid-Limburg zoekt
actieve leden die willen meewerken
aan de opzet van een Euregiopian
Ruimtelijke Ordening. Tevens
zoekt men milieubewuste vnjvgers om in de O.M. een werkgroep
van Milieudefensie op te zetten.

Schoolbegeleiding: De Interscolai-re Milieuactie is op zoek naar actie-ve vrijwilligers die enige kennis, ran
het onderwijs hebben, die doet
en leerlingen willen ondersteunenbij het opzetten en uitvoeren van
milieu-acties.

Paddenwerkgroep: In februari is
het weer zover. De padden moeten
geholpen worden bij het oversteken
van drukke wegen. Dit omdat zijnaar de geboortepoel gaan om eitjes
te leggen. Voor het helpenmet over-
steken worden vrijwilligers gezocht
die in roosters dit werk 's morgens
en of 's avonds willen doen tot en
met april.

Natuurgidsen: Voor het uitzetten
van natuurwandelingen en het be-
geleidenvan excursies worden vrij-
willigers gezocht diezelf graag wan-
delen, die met groepen mensen
kunnen omgaan en bereid zijn een
natuurgidsenopleiding te volgen:

Nestkasten: In maart gaat de Vogel-
wacht weer nestkasten controleren
en schoonmaken. ledereen die wil
meehelpen en lid wil worden van de
Vogelwacht kan zich zich nu aan-
melden.

Natuurgids: Een zes-wekehjks in-
formatieblad over natuur en milieu
zoekt redacteuren die de milieupro-
blematiek in Limburg willen volgen
en artikelen hieromtrent willen
schrijven voor dit blad. Ook is men
op zoek naar vrijwilligers die adver-
tenties willen werven ten behoevevan dit blad.

Voor meer informatie: Vrijwilligers-
centrale Heerlen, Burg. van Gruns-
venplein 2, telefoon: 713971

Enquête
Heerlense
bedrijven

HEERLEN - Alle bedrijven en in-
stellingen in Heerlen hebben. een
brief ontvangen van het gemeente-
bestuur waarin wordt gevraagd ge-
gevens ter beschikking te steÜen
over onder meer bedrijfsactivitei-
ten, aantal werkzame personen enbedrijfsvloeroppervlakte.

Deze enquête past in het kader van
het onlangs gestarte onderzoek naar
de bedrijfs- en werkgelegenheids-
structuur in Heerlen. Men hoopt
hierdoor beter te kunnen inspelen
op ontwikkelingen in hetkader van
de centrumplannen en de aanwij-
zing als stedelijk knooppunt.

Een soortgelijk onderzoek werd al
in 1985 gehouden.De gemeente wilbekijken welke veranderingen erzich in de bedrij fssamenstelling se-
dertdien hebben voorgedaan. Ver-
der wordt de Heerlense situatiever-
geleken met die van andere steden.
De rapportage moet in juni klaar

Van onze verslaggever " De heer Snijders over-
handigt namens de driebuurtverenigingen in Huls-
berg het rappott 'veiligheid
schoolroute' aan de wethou-
ders Kerkhofs (m) en Wiek-
ken.

Foto: FRANS RADE

'Ingrijpen nu er
mensenlevens op

het spel staan'

Wethouder Kerkhofs over sehoolmute Hulsberg

Van onze verslaggever

Daarnaast wordt er een aantal
'aanbevelingen' gedaan zoals
snelheidsbeperkende voorzie-
ningen (wegversmallingen, mid-
dengeleiders), het verleggen vande grens bebouwde kom, het in-voeren van een 'draaiarm-stopte-
ken' en het fotograferen van
snelheidsovertreders:

Oplossingen
„Meer toezicht van de politie
acht ik onhaalbaar", zei Jan Bar-
doul.

„Er is goed werk verricht, maar
ik betwijfel of de genoemde sug-
gesties en oplossingen over het
bevorderen van een veilige
schoolroutein Hulsberg opkorte
termijn haalbaar zijn. Dat mag
echter geenszins een ontmoedi-
ging betekenen voor de initiatief-
nemers. Naast de te nemen maat-
regelen zijn wij afhankelijk vanhet verkeersgedrag van de weg-
gebruikers. Als zy inderdaad de
maximum snelheid van 50 km
per uur aan hun laars lappen en
door rood licht rijden, helpt niet
een constructieverbetering van

HEERLEN - De Heerlense VVD-
fractie is ernstig verontrust over het
feit dat er in het Nederlandse en
Duitse grensgebied nauwelijks
overleg plaats vindt over infrastruc-turele maatregelen. Dit naar aanlei-
ding van het feit dat in beide landenlos van elkaar plannen worden ge-
maakt voor nieuwe, concurrerende
bedrijventerreinen.

Marga Kölgens
lijsttrekker

Vrouwenappèl Lezing over
bokkerijders

Morgenavond in Geleen

De VVD vraagt in een kritischebrief aan het Streekgewest en aan
het college of men van deze gang
van zaken op de hoogte was. Zoniet,
dan vindt de VVD dat 'hoogst onbe-vredigend en ernstig te betreuren.

LANDGRAAF - Marga Kölgens zal
opnieuw de lijst van het Vrouwen-
appèl aanvoeren voor de gemeente-
raadsverkiezingen die op 21 maartgehouden worden. Raadslid Helma
Gubbels staat op de tweede plek.

De VVD beschuldigt hetDB van het
Streekgewest in dat geval zelfs van
'ernstig falen.

Jeanne Frehen, actief in een ge
meenteraadscommissie komt daar
na. Puck Vossen, nu nog raadslid
staat als hjstduwster op nummer 30.

Volgens de gangbare

De lijstziet er verder als volgt uit: 4.
Annie Beckers, 5. Annie Hilak, 6.
JosCollet, 7. Corrievan Iperenburg,
8. Henriëtte Byrnes, 9. Gré Linssen
en 10. Els Molag.

De VVD wil dat het Heerlense colle-
ge maatregelen neemt om dergelij-
ke verrassingen in de toekomst te
voorkomen en dat de kwestie op de
agendakomt van de Gewestraad in
maart.

verdere belangstellen-
den. Augustus tracht
antwoorden te geven
aan de hand van vele
documenten die hij in
binnenlandse en bui-
tenlandse archieven
heeft opgeduikeld. De
lezing begint om 20 uur.

GELEEN - 'Hebben de
bokkerijders werkelijk
bestaan?' Dat is de intri-
gerende titel van de le-
zing, die drs F. Augus-
tus uit Heerlen morgen-
avond houdt in de Ge-
leense Hanenhof voor
de leden van de heem-
kundevereniging en

Van onze verslaggever

voorstelling is er in de
achttiende eeuw in
Zuid-Limburg gedu-
rende tientallen jaren
een grote roversbende
aktief geweest. Het was
een mysterieuze en be-
dreigende groep, waar-
van de leden in de

volksmond als 'bokke-
rijders' werden aange-
duid. Ze zouden een
eed hebben afgelegd
waarbij ze God en de
heiligen afwezen en
zich toewijdden aan de
duivel.
De verhalen, die tot nu

toe bekend zijn van de
bokkerijders, bevatten
veel tegenstrijdigheden
en onbegrijplijkneden.
Zo was het aantal ben-
deleden enorm groot
maar daar stond een re-
latiefklein aantal inbra-
ken tegenover, alsook
een geringe buit. Voorts
zouden de bokkerijders
massale nachtelijke bij-
eenkomsten hebben ge-
houden, maar,niemand
is daar ooit getuige van
geweest. Bovendien
zou het in sommige dor-
pen hebben gewemeld
van de bokkerijders,
terwijl er in aangren-
zende plaatsen geen en-
kele werd aangetroffen.

Limburgs dagblad j
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Jan Versleijen
Eagles-kandidaat

Van onze sportredactie
KERKRADE - Jan Versleijen, mo-
menteel assistent-trainer bij Roda
JC, is de belangrijkste gegadigde
om met ingang van volgend seizoen
hoofdtrainer van Go Ahead Eagles
te worden. Fritz Korbach verlaat zo-
als bekend over een halfjaar de eer-
ste divisieclub uit Deventer. Hij
gaat naar Heerenveen.

Versleijen hoopt over enkele maan-
denhet diplomacoach betaald voet-
bal te behalen. Als de huidige assis-
tent van Jan Reker daarin slaagt,
staat een vertrek naar de Eagles
niets meer in de weg. Versleijen is
momenteel bezig met de afronding
van de hoogste trainerscursus in
Nederland. Deze week loopt hij sta-
ge bij Anderlecht, waar hij van Aad
de Mos de kneepjes rond het reilen
en zeilen van een topclub krijgt bij-
gebracht.

MILAAN - Bijna de helft van
de inwoners van Milaan, ten-
slotte wordt deze knotsgekke
voetbalstad nog altijd in twee
kampen verdeeld (Inter en AC
Milan), hoopt op een wonder.
En wel op het wonder van de
voetbalherrijzenis van Ruud
Gullit. Toch zijn er nog slechts
weinigen die er heilig in gelo-
ven dat hun Nederlands voe-
balidool daadwerkelijk voor
Oranje van de partij zal zijn tij-
dens hetWK-voetbal ditjaar in
Italië.

NAC kiest tussen
Pot en Van Gaal

Leo Visser in
NK-titelstrijd

Van onze verslaggever
BREDA - Cor Pot is de voornaam-
ste kandidaat voor de vacature van
hoofdtrainer van de ambitieuze per-
ste divisieclub NAC. Pot heeft mo-
menteel de voorkeur boven ;de
jeugdtrainer van Ajax, Louis van
Gaal. Het bestuur van NAC heeft
hedenochtend nog een gesprek met
Van Gaal, waarna de keuze bekend
wordt gemaakt. Cor Pot is dit sei-
zoen werkzaam bij RBC en had de
vorige jaren onder meer de ama
teurs van Wilhelmus onderzijn hoe
de.

Monte-rally
secondenspeU

ASSEN - Leo Visser neemt deel aan
de strijd om de nationale schaatsti-
tels, die komend weekeinde in As-
sen wordt gehouden. De nummer
drie van de Europese kampioen-
schappen gaat op de open baan in
de Drentse hoofdstad de strijd niet
alleen aan met de kernploeg, maar
ook met Gerard Kernkers. Die-
hoopt na een trainingskamp in Col-
lalbo zijn rechtervoet zo in bedwang
te kunnen houden, dat er voor hem
weer eens een ereplaats is te verove-
ren. In Assen zijn twee plaatsen
voor de ploeg te vergeven, die gaat
deelnemen aan de wereldtitelstrijd
in Innsbruck. Europees kampioen
Bart Veldkamp en Ben van der
Burg hebben al een ticket op zak.

’ voetbal ]
" NIJMEGEN - Roland Vroo-
mans (22) speeltweer bij Eindho-
ven. Deze zomer kocht NEC de
spits van dezelfde eerste-divisie-
club, maar in Nijmegen kon
Vroomans zich niet bewijzen.
Nadat NEC vorige week Henk
Grim van Den Bosch kocht, voel-
de Vroomans dat er voor hem
geen plaats meer was in het Nij-
meegse team. Afgelopen vrijdag
bereikten de clubs al een ak-
koord over de transfersom. Vroo-
mans tekende bij Eindhoven een
contract voor anderhalfjaar.

" KEULEN - Flemming Povl-
sen kan binnenkort een bedrag
van 125.000 Mark tegemoet zien
van FC Köln. Dat heeft de bur-
gerrechter van Keulen beslist,
nadat de PSV'er een aanklacht
had ingediend tegen zijn vorige
club. Bij zijn overgang in 1987
van het Spaanse FC Castilla naar
FC Köln deed de Bundesligaclub
Povlsen de toezegging de 125.000
Mark te betalen die hij nog van
Castilla tegoed had. FC Köln
kwam die toezegging echter niet
na, waarop Povlsen de rechter
inschakelde. Met succes.

Stand na 18 van de 28 klassementsproe-
ven: 1. Auriol (Fra) Lancia 4.16.00. 2. Sainz»
(Spa) Toyota 0.04. 3. Biasion (Ita) Lancia|
2.26. 4. Cerrato (Ita) Lancia 4.11, 5. Schwan,
(BrD) Toyota 5.42. 6. Salonen (Fin) MazdaJ
8.12, 7. Saby (Fra) Lancia 12.01,8. Delecour,
(Fra) Peugeot 15.19, 9. Ericsson (Zwe) Toyo--
ta 16.28, 10 Altken-Walter (GBr) Vauxhall'
28.22.

Tafeltennis
Superliga

Nederland-Polen 4-3 \Tsjechoslowakije-Frankrijk 2-51
Joegoslavië-Engeland 6-11
Stand:
Frankrijk 5-3 (21-13)'
Nederland 5-3 (18-17)'
Joegoslavië 5-3 (17-18).
Tsjechoslowakije 5-3 (17-18);
Bondsrepubliek 4-2 (16-9).
Zweden 4-2 (15-13).
Polen 5-2 (15-20)<
Engeland 5-1 (14-12) J
i

-»

" ROSMALEN - De Federatie van!
Springruiters heeft weer een com-1
pleet bestuur van negen leden. Van;
de bestuurskandidaten werden
Voorn, Raymakers en Heinz uit de
hoek van de ruiters gekozen plus
Körner en Van den Bosch. De ver-
gadering zag zijn ene kandidaat.
Landman, de negende bestuit—pplaats innemen. Met Van Tuyl bla-
ven Nooren en 't Groenewoud. j&
functie.

Maradona's eigen fysio-thera-
peut Signorini achtten het bei-
den ook beter dat hij niet zou
spelen. " NOORDWIJK - Sonny Silooy

heeft zijn rentree bij Ajax ge-

Silooy

" DEN BOSCH - Het bestuur
van BW Den Bosch denkt het
gedwongen vertrek van manager
Ad Zonderland voorlopig in
eigen kringen te kunnen opvan-
gen. Zonderland werd op staan-
de voet ontslagen. Voorzitter
Theo Heijmans neemt voor de
rest van deze competitie samen
met secretaris Luit Weening de
taken van Zonderland waar. De
voorzitter heeft inmiddels verze-
kerd dat het ontslag van Zonder-
land niet gebaseerd is op de ont-
dekking van eventuele fraudu-
leuze handelingen van de kant
van de directeur.

Het is inmiddels geen publiek ge-
heim meer in de Domstad dat de
waardevan Ruud Gullit als topvoet-
balier de laatste jaren ferm is ge-
daald; of hij nu wel of niet volledig
geneest van de kraakbeenblessure
in zijn knie. Om verzekeringstechni-
sche redenen lijkt Gullit inmiddels
voor AC Milan onverkoopbaar ge-
worden. Ook, zo wordt zelfs gespe-
culeerd, zou het aantrekkelijk zijn
om Gullit te laten afkeuren. Zelfs
een datum wordt al gefluisterd:
voor 30 juni. En wat dat zou inhou-
den voor Oranje is duidelijk. Een
week later is de finale van het we-
reldkampioenschap.

Het lijkt een utopie, mocht Gullit
toch zijn carrière kunnen voorzet-
ten, dat enige club ter wereld in de
toekomst ruim tien miljoen gulden
op tafel legt voor een speler die al
vier zware operaties achter de rug
heeft. Bovendien, welke verzeke-
ringsmaatschappij zou het reeds zo
vaak geplaagde gewricht willen ver-
zekeren?

Fortuna-Feyenoord
Woensdag 31 januari
SITTARD/ZEIST - De competitiewedstrijd tussen Fortuna SittardnFeyenoord is verplaatst naar woensdag 31 januari.De KNVB heeft■^t dinsdag in overleg met beide clubs besloten. De aanvang is 19.30Uur

JJVENLO- Het competitieduel in de eerste divisie tussen VVV enkC Zwolle, aanvankelijk vastgesteld voor vrijdag 2 februari, vindt«en dag later plaats. Aftrap op zaterdag 3 februari om 19.30 uur. Het,eranderen van datum was noodzakelijk omdat de ontmoeting voor-*°mt op het totoformulier.

Als AC Milan de afkeuringsproce-
dure zou opstarten kan het, als de
superster wordt afgekeurd, rekenen
op een schadevergoeding van 18
miljoen gulden. Maar dit bedrag
kan alleen worden uitgekeerd zo-
lang Gullit onder contract staat bij
AC Milan; een contract dat eind juni
van dit jaarafloopt. Van dit bedrag
zou tien procent (1,8 miljoen) aan de
speler moeten worden afgedragen.
Daarnaast zou Gullit, die zichzelf
ook goed heeft verzekerd, eveneens
kunnen rekenen op nog ruim een
miljoen gulden, zodat hij in het bezit
komt van drie miljoen gulden.

Kortsjnoi: remise
met rug tegen muur

Veleraan steekt alle energie in Hoogovenstoernooi

MONTE CARLO - De rally van
Monte Carlo wacht een bloedstoL
lend einde. Woensdagnacht moeten
de laatste tien klassementsproeven
de beslissing brengen. Het versctiil
tussen leider Didier Auriol en de
Spaanse nummer twee Carlos Sainz
bedraagt vier luttele tellen»

Zeker geen onaanzienlijk bedrag,
maar in de veste verte niet de som
die Gullit zou hebben opgestreken
als hij vorig jaar wel op de voorstel-
len van AC Milan was ingegaan om
het contract open te breken en te
verlengen tot 1993. Had hij dat wel
gedaan en was hij tot 1993 op de
loonlijst yan AC Milan gebleven dan
zou Gullit een bedrag van achttien
miljoen guldenhebben ontvangen.

Investering

clame

Wat ging hier allemaal aan vooraf?
Drie jaar geleden investeerde AC
Milan zeventien miljoen gulden om
Gullit te contracteren. De Amster-
dammer ontving, zeker dankzij be-
middeling van zijn zaakwaarnemer
Cor Coster een bedrag van ander-
half miljoen gulden per jaar. In een
tijdsbestek van drie jaar incasseer-
de Gullit vier en een half miljoen
gulden, los van zijn niet geringe ne-
veninkomsten uit sponsoring en re-

Voorlopig wacht de AC, de stad,
Gullit zelfen diens zaakwaarnemers
de revalidatie en het mogelijk her-
stel af. Zeker is dat de club, die al zo-
veel geld heeft geinvesteerd in Gul-
lit, voor 1 mei definitief wil weten,
of een succesvolle carrière-voortzet-
ting van de aanvoerder van Oranje
mogelijk is. Pakt dat negatief uit,
dan zal de rood-zwartebrigade van
trainer Sacchi en geldmagnaat Ber-
lusconi stellig de jacht openen op de
Roemeen Hagi. Voorlopig is dit in
Milaan nog een gerucht. Maar het
verleden heeft bewezen, denk aan
Gullit en Van Basten, dat geruchten
in Milaan zeer snel door de realiteit
kunnen worden achterhaald.

In het najaar van 1988 wilde Milan
tussentijds het contract openbreken
en Gullit vastleggen tot 1993. De
sterspeler dieeenjaarsalaris van zes
miljoen gulden bruto kreeg aange-
boden, had daarweinig bezwaar te-
gen. Echter zijn adviseurCor Coster
adviseerdehem nog niet te tekenen.
De reden van dit advies: in 1990, dus
deze zomer, zou Gullit transfervrij
zijn en in staat om een nog grotere
slag te slaan. Het talmen van Gullit
had succes. Vlak voor de EC-finale
in Barcelona vorig jaarmei deed de
clubleiding van de AC zijn ster een
nog betere aanbieding. Hij hoefde
slechts zijn handtekening te zetten
onder een contract dat hem nog eni-

ge miljoenen meer bood. Manager
Braida, die namens AC Milan de
contractbesprekingen snel wilde af-
ronden, stuitte op een muur van
verzet bij Cor Coster en diens advo-
cate Ella Adriaanse.

„Het ging opeens over pietluttige
zaken als een extra aantal vrije
vliegtickets per jaar", stelde Braida.
„De zaak werd getraineerd en van
tekenen kwam niets". Dat ook de
toen blijkbaar niet al te beste relatie
tussen de partners van Interpro, Cor
Coster en Ploon Konijnenburg, daar
debet aan is geweest wordt heden
ten dage al zeer openlijk in trai-
ningskamp Milanello gefluisterd.

riant van het Siciliaans zag Short
zich al snel genoodzaakt twee pion-
nen te offeren. Veel compensatie
stond daar niet tegenover. Van der
Wiel wikkelde correct af naar de
*winst, al probeerde Short hem op de
45e zet nog in een patval te lokken.
Grootmeestergroep A, negende ronde:
Kuijf-Andersson 0-1, Nunn-Dokojan 0-1,
Dlugy-Piket 1-0,Van der Wiel-Short 1-0, Pe-
tursson-Kortsjnoi 1/2-1/2, Anand-Goerevitsj
1/2-1/2, Portisch-Nijboer 1/2-1/2.
Stand na negen ronden: 1. Kortsjnoi 6 pun-
ten, 2. Dlugy 5 1/2, 3. Nunn, Petursson, Por-
tisch, Anand en Andersson 5, 8. Short, Do-
kojan en Goerevitsj 4 1/2, 11. Piket en Van
der Wiel 4, 13. Kuijf 3 1/2, 14. Nijboer 1 1/2.
Grootmeestereroep B, zevende ronde:
Brenninkmeijer-Judith Polgar 1-0, Zsuzsa
Polgar-Winants afg., Sofia Polgar-Van Wely
1-0, Damljanovic-Peelen 1-0, Fedorowicz-
Van der Sterren 1-0,De Jong-Hellers 0-1.
Stand na zeven ronden: 1. Fedorowicz 6
punten, 2. Hellers 5 1/2, 3. Brenninkmeijer 4
1/2, 4. Z. Polgar 3 1/2 en 1 afg., 5. Van der
Sterren en J.Polgar 3 1/2, 7. Damljanovic en
S. Polgar 3.

WK '98

" RABAT - Marokko wil zich
officieel kandidaat stellen voor
de organisatie van het WK 1998.
Eerder deden dat al Zwitserland
en Frankrijk.

„Het wordt een scherpe strijd",,
keek Auriol vooruit op de naderen-i
de climax. De Lancia-coureur ver-^
speelde gisteren twaalf seconden'
van zijn voorsprong op Sainz. Het'
zag er zelfs naar uit, dat Auriol zijn;
leidende positie zou moeten af-
staan. Tijdens de vijfde en zesde!
klassementsproef verspeelde hij>zijn eerste plaats, maar bij de laatste!
opdracht maakte hij zijn verlies]
voor het grootste gedeelte weer on-i
gedaan.
De befaamde „Turini-nacht", begint;
vanavond om half zeven. Veertien
uur later wordt dewinnaar in Monte;
Carlo verwacht. „En dit keer ben ik'
dat", verklaarde Sainz vol vertrou-;
wen. „Auriol moet zich niet alleen
op de weg maar ook op mij concen-
treren. Ik begin onbevangen aan de'
race. Ik heb niets meerte verliezen",i
aldus de Spanjaard.
Voor Ari Vatanen was derally giste-i
ren voorbij. De een week geleden!
tot winnaar van Parijs - Dakar ge-i
huldigdeFin moest met pech opge- j
ven. Vatanen reed rond in een Mit-i
subishi. Hij was niet best te spreken!
over de prestaties van zijn wagen,i
„De motor werd met de dag slech-j
ter." Zijn teamgenoot Kenneth i
Eriksson viel maandag al uit.

maakt. In de oefenwedstrijd te-
gen zaterdag-eersteklasser
Noordwijk speelde de vleugel-
verdediger, die in juli ernstig ge-
blesseerd raakte, ruim een uur.
Ajax, dat met een mengelmoesje
van talenten en reservekrachten
van het eerste elftal aantrad, won
met 7-0. Silooy toonde zich teere-
den over zijn terugkeer. Vooraf
was afgesproken, dat hij mini-
maal een uur zou spelen. Het
werden uiteindelijk.67 minuten.
Silooy trad op als libero.

" KOPENHAGEN - De Deense
voetbalbond heeft Sepp Piontek
een nieuwe*, verbeterde aanbie-
ding gedaan. De bondscoach, die
oren heeft naar een baan als trai-
ner of manager bij eert Bundesli-
gaclub, heeft tot 11 februari be-
denktijd gevraagd.

Miljoenendans rond Florentijn Baggio

jJJKAAN ZEE - Viktor Kortsjnoi
ll0i" in Wijk aan Zee het remise
l üden van verloren stellingen tot
gfQSt verheven. De nestor van
|j °trneestergroep A van het 52e
5r °govens schaaktoernooi slaagde
v 0 B'steren in de negende ronde
\°r de derde achtereenvolgender in een dreigende nederlaag af
Wanden. Zaterdag en zondag ver-
jj^nrespectievelijk Dlugy en Van
ho f^' el na nun gemiste kansen
cJe 0

Tfdschuddend het bord, nu liet
guvlslander Petursson zich in een
ik^ gewonnen positie nog op eenaalspoor brengen.
!Vr^rsson, die met Kortsjnoi nog
Sjjteslagen is, wist in het midden-
lij langzaam maar zeker het initia-
le ** nemen. De IJslander, die in
(C^i land veel minder populair is
W artarsson, raakte echter in
ovVlge tijdnood de draad kwijt. Hij
lCQ

aS stukwinst en kreeg van
Iji die uiterlijk onbewogen
wef. geen tweede kans. De Zwitser
SK°ng zich in het nog altijd slecht
(>o a^de eindspel zodanig in allerlei
i^hten, dat'hij een theoretische re-
y sestelling op het bord toverde.
Oyll der Wiel boekte zijn tweede

In de Nimzowitsjva-
Van onze sportredactie

TURIJN - De Italiaanse voetbal-,
wereld is op de doordeweekse
dagen in de ban van de Baggio-
transfer. De international van
Fiorentina, die sinds zijn zeven-
tiende onder contract staat bij
die club, is op dit moment de
meest begeerde voetballer in Ita-
lië. Fiorentina leek aanvankelijk
een kat in de zak te hebben ge-
kocht toen Roberto Baggio op
zn negentiende drie keer aan
zijn knie werd geopereerd, maar
inmiddels weet de clubleiding
dat het een goudmijn bezit. Bag-
gio heeft van alle topclubs riante
aanbiedingen gehad. Juventus
lijkt de strijd te winnen, want de
Fiat-president Agnelli zou per-
soonlijk rond zijn met de Floren-
tijnse voorzitter Pontello.

De fans van Fiorentina zijn
woest want zij eisen dat hun club
Baggio een vierjarig contract
aanbiedt. Als eis heeft de speler
zelf bedongen dat de club in dat
geval volgend jaar in staat moet
zijn om mee te dingen naar de
landstitel. Dat vergt een diepe in-
vestering, waar Pontello geen
trek in heeft. Hij ontvangt liever
25 miljoen gulden voor de speler.

" Diego Maradona kampt ook met knieproblemen

Blessure Maradona
" NAPELS - Diego Maradona
zal vandaag ontbreken in het
duel tussen Napoli en Fiorentina
uit de tweede ronde van het toer-
nooi om de Italiaanse voetbalbe-
ker. De Argentijn heeft zondag in
de wedstrijd tegen Verona een
blessure aan de rechter knie op-
gelopen.

de training van Napoli en besloot
af te zien van de reis naar Perugia
waar de wedstrijd moet worden
gespeeld. Clubarts Bianciardi enMaradona ontbrak gisteren bij

Gunstige loting handbaldames
~ e V'J^resterende Lim-

-3j gse vertegenwoordigers in de
fcJ-Jd om de Nederlandse handbal-

r v'erde ronde) bij de vrouwen
redelijk gunstig geloot. Het

stk ê eam van Herschi/V en L
sj^lt voor eigen publiek tegen eer-
y,j. tfivisiclub Olympia Hengelo, ter-
%ï, e reserves van de Geleense
Vjs- 'n eigen hal Tachos (eerste di-
yje) uit Waalwijk ontmoeten. Ook
SK*2/Sittardia en Auto Caubo lason
ik en thuis. De tegenstanders zijn
cj^Pectievelijk Blue Stars (tweede
b isie) uit Winschoten en KwieküK^te (derde divisie). Loreal moet
Vj bezoek bij Fortissimo (derde di-s'e) uit Cothen.

Tyson gevloerd
'vJ^YO - Ook Mike Tyson loopt
!L eens tegen een verkeerde stoot
<^; De wereldkampioen in het
tijrf^gewicht, die in zijn 37 profpar-
gj n nooit op het canvas belandde,: w § gestrekt na een harde rechtste
V* 2'jn sparringpartner Greg Page.
;ï0?Ori bereidt zich momenteel in
''*hH ° voor °P net duel teien zÜnjrj^genoot James „Buster"
'1^ op 11 februari, waarin de
jVJ^dtitel op het spel staat.
t), 'gens de wereldkampioen was er

Ss|e ? aan de hand. „Ik verloor
ty chts mijn evenwicht. Ik kan niet

rden gevloerd", luidde het arro-
ij^e antwoord op de vraag hoe

u hij was geraakt.

" Ruud Gullit in actievoor AC Milan. Een beeld dat misschien wel definitief tot het verleden be-
hoort.

Vier zware operaties geven voer aan gerucht omtrent afkeuring

Limburgs Dagbladsport
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Milaan vreest voor
carrière Ruud Gullit



Oranje speelt om
WK-deelname

Volleybalcoach Brokking: 'Spelers beseffen wat op het spel slaat'

Westduitse weigert set af te staan in Melbourne

Steffi Graf loopt warm

" VROUWEN, enkelspel kwartfina-
les: Graf (W.Dld) - Fendick (VS) 6-3,
'7-5; Porwik (W.Dld) - Gavaldon (VS)
6-4, 6-3; Mary Joe Fernandez (VS) -
Garrisson (VS) 1-6. 6-2, 8-6; Sukova
(Tsjech) - Katerina Maleeva (Buig) 6-4,
6-3.

" MANNEN, dubbelspel kwartfina-
les: ConnelTMichibata (Canada) - Fleu-
rian/Leconte (Fr) 4-6, 7-5, 7-5, 6-2; Al-
drich/Visser (Z.Afr) - Davis/Van 't Hof
(VS) 4-6. 6-4, 7-6 (7-4), 4-6 23-21; Leach-
/Pugh (VS) - Cash/Edberg (Zwede-
n/Austr) 3-6, 7-5, 7-6 (7-3), 3-6, 6-4.

sport kort

# BORN - Het district Limburg orga-
niseert zondag in sporthal Het Anker
in Bom (10.00 uur) de Limburgse ju-
dokampioenschappen voor dames on-
der negentien en heren onder eenen-
twintig jaar. Zowel bij de dames als
heren wordt gestreden in zeven ge-
wichtsklassen. De nummers een en
twee plaatsen zich automatisch voor
de bondskampioenschappen op 17 fe-
bruari in Hengelo.

RKONS-Fortuna Sittard 2

" GELEEN - Winnaressen van dres-
suurwedstrijden in manege Ten Eys-
den (Geleen): Jacqueline Lemmens
met haar paard Sampa in groep I; Sha-
ron van Es met Robik in groep II;
Chantal Nelissen met Condor in groep
III; Giulia Disse met La Chica bij de
pony's groep I; Doran Schmeitz met
Power bij de pony's groep II en Nata-
scha Maes met mr. Thabor bij de po-
ny's groep 111.

MELBOURNE - Tennisspeelsters verdienen bij de open
Australische kampioenschappen (bijna) hetzelfde als de man-
nen. Maar dat wil niet zeggen dat zij dezelfderechten hebben.
Dinsdagavond moesten Helena Sukova en Katerina Maleeva
meer dan een uur wachten, voordat zij aan hun kwartfinalepar-
tij mochten beginnen.

sluiter van hun toestel alleen aanra-
ken met gevaar voor verbranding,
maar Graf vond de warmte niet zo
erg. „Er stond nog wat wind". Sinds
het verlies in de finale van Parijs te-
gen Aranxta Sanchez heeft Graf al-
weer zesenveertig partijen achter-
een gewonnen.

In Melbourne is het niet zozeer de
vraag, wie haar verslaat, dan welwie
haar een setje kan afpakken. Dat is
nog niemand in Australië ooit ge-
lukt.

Dinsdag was Patty Fendick er dich-
ter bij dan Carrie Cunningham in de
eerste ronde. De nummer 36 van de
wereldranglijst trainde de afgelo-
pen maanden waarschijnlijk harder
dan wie ook en slaagde erin tijdens
de slagenwisselingenhet tempo van
Graf bij te houden. Ze leidde in de
tweede set met 5-2 en had boven-
dien een setpoint. Fendick, als afge-
studeerd psychologe een laatkomer
op het circuit, kon zich wel voor het
hoofd slaan dat zij op dat moment
niet had gekozen voor een forehand
langs de lijn inplaats van cross-
court, die zij miste.

De mannendubbel tussen Leach-
/Pugh en Cash/Edberg liep wat uit.
De als eerste geplaatste Amerika-
nen wonnen in vijf sets, maar bij de
persconferentie had de revalideren-
de Pat Cash het hoogste woord. De
Wimbledonkampioen van twee jaar
geleden, vindt dat het tennis teveel
aan banden wordt gelegd door re-
geltjes. „Zelfs lelijk kijken naar een
lijnrechter mag blijkbaar niet
meer", meesmuilde hij; het McEn-
roe-incident voor dezoveelste maal
oprakelend. " Steffi Graf onweerstaanbaar op weg naar haar volgende

Grand Slam-overwinning.

Guus Christ: „We hebben ons tP
riënteerd op de mogelijkheden*
er zijn. Het waren puur informa*
ve gesprekken. Het blijkt dat JJnog even moeilijk is om een ha*Jballer uit de DDR weg te halen.»
is zelfs zo datals deOostduitse ho
geen toestemming verleend het V
zo'n spelereen speelverbod van d'
jaarkan opleggen. Ook is het eenij
geven dat er slechts een rete"
klein gedeelte weg wil. Over en^weken, als we op een rijtje hebjj
gezet, zullen we beslissen of we v
terug gaan voor een vervolg op °n
gesprekken."

Gelukkige zege
Roda JC 2

MAASTRICHT - Roda JC 2 behj»J
de in een turbulente derby te»
MVV 2 een gelukkige 3-5 over^j
ning, mede door de zwakke leW
van scheidsrechter Janssen. In
eerste helft waren beide pl°ei
aan elkaar gewaagd. In de 10e ?
nuut kon MVV juichen toen £mand Benneker raak schoot l'
Het middenveld van Roda nam
initiatief in handen. Een van
MVV-spelers speelde de bal t#*
op zijn doelman maar Sanchez "
res was iets sneller en liet 1-1 aa^.kenen. Dezelfde speler verhoo»
even later via een buitenspel"^
punt de stand naar 1-2. Nog voof
rust bracht wederom Sanchez Jres de marge op twee treffers ö"
1-3 te scoren.

BEEK - Een delegatie van de
balverenigingKwantum BlauW
bestaande uit Leon Frissen, &
Christ en Henk Smeets, keef
maandagnacht terug uit Oostdu'
land waar het drietal oriënterej1
gesprekken voerde met verschil'1
de verenigingen en instanties.

Blauw Wit:
oriënteren
in DDR
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Kans
Steffi Graf kreeg daardoor alsnog
de kans de partij tot twee sets be-
perkt te houden: 6-3 7-5. „Ik heb het
idee dat ik mij nu wat meer op de
belangrijke punten concentreer",
merkte Graf op. „Het aardige is dat
in de twee of drie jaar die ze nu aan
de top staat, ons meesleept naar een
beter niveau", aldus Fendick. „Het
verschil wordt bepaald minder
groot."

cijfers melbourne

De vraag wieSteffi Graf in Melbour-
ne nog de voet dwars zal kunnen
zetten, is opnieuw niet beantwoord.
De 19-jarige Westduitse steekt nor-
maal al metkop en schouders boven
haar tegenstandsters uit, laat staan
bij de open Australische titelstrijd,
waar de klasse van de kanshebsters

Van Steffi Graf behoefde dat dins-
dag nog niet. Weliswaar bereikte de
temperatuur dichtbij de grond door
het reflecterend effect van de kunst-
stofbaan waarden van tegen de zes-
tig graden en konden fotografen de

Na anderhalve week van langzaam
stijgende temperaturen, is Melbour-
ne in een hittegolfterecht gekomen.
Voor woensdag worden temperatu-
ren verwacht van boven de veertig
graden. Dat is de van tevoren afge-
sproken grens waarbij het beweeg-
bare dak boven het centrecourt
dicht gaat.

Temperatuur

Helena Sukova, die met 6-4, 6-3 van
de middelste Maleeva won, heeft
een prima record bij de open
Australische. Twee keer stond ze
zelfs in de finale: in 1984tegen Chris
Evert en vorig jaartegen Graf. Maar
in de onderlinge confrontaties met
de Westduitse heeft ze het afschu-
welijk gedaan. Na één overwinning
in het begin volgden veertien neder-
lagen.

zakt naarmate de temperaturen stij-
gen.

MELBOURNE - Uitslagen negende
dag open Australische tenniskam-
pioenschappen:

Arbiter
bedreigd

MELBOURNE - Gerry Arm-
strong, de Britse umpire diehet
zaterdag tijdens de open
Australische tenniskampioen-
schappen waagde John McEn-
roe uit het toernooi te zetten
wegens ernstige beledigingen,
heeft maandag daarvan de na-
weeën ondervonden. In een
anoniem telefoongesprek werd
de beroepsscheidsrechter be-
dreigd. De organisatie besloot
daarop de veiligheidsmaatrege-
len op Flinders-park aan te
scherpen. Tevens hoefde de
Brit maandag niet in actie te
komen.

Volgens Fendick was Graf in de
vorm van gisteren bepaald niet on-
verslaanbaar. „Ze was niet zo
scherp als anders. Misschien ligt het
aan de baan, kan ze zich niet hele-
maal goed aanpassen. Maar wie
weet speelt ze in de halve finales wel
weer groots."

Na de wissel legden de Maastric"
naren het accent op de aanval- ln
65e minuut werd Quaden gevl°^
en Harold Houben bracht de sp»
ning terug door de strafschop te
nutten 2-3. Armand Benne*
moest toen het veld ruimen wei#
een blessure en MVV moest ver"
met tien spelers omdat reeds t*
wissels hadden plaatsgevond
Luypen zorgde in de 70e mi^voor 2-4 maar een minuut later *de marge weer een treffer doof'
Marco Penders er 3-4 van maa*
De spanning bleef tot delaatste'
nuut en in blessuretijd kon Loop]
een dubieus doelpunt de zege v*'
stellen 3-5.

ABN-tennistoernooi:
degelijkheid troef

ROTTERDAM - De liefhebbers van attractief en spectaculair tennis,
dienen bij het 17e ABN-toernooi in Rotterdam vooral de speeltijden
van JimmyConnors en Yannick Noah in de gaten te houden. De 've-
teraan' uit deVerenigde Staten en de flamboyante Fransman zijn op
de deelnemerslijst van het op 26 februari beginnende 450.000 dollar-
toernooi eigenlijk de enige twee interessante tennissers.
De voorlopige lijst van deelnemers is (tussen haakjes de klassering op de ATP-rang-
lijst): Gilbert (VS/4), Mancini (Arg/10), Noah (Fr/13), Steeb (W.Dld)/14), Connors
(VS/19), Hlasek (Zwits/29), Gustafsson (Zweden/32), Mansdorf (Isr/39). Jarryd (Zwe-
den/41), Svensson (Zweden/42), Jeien (W.Dld/51), Camporese (It/54), Novaeek
(Tsjech/61), Koevermans (Ned/64), Fitzgerald (Aus/66), Schapers (Ned/67), Potier
(Fr/76), Haarhuis (Ned/77), Bates (Eng/78), Fromberg (Aus/88), Tsjerkasov (Sovj/89),
Pereira (Uruguay/90), Nijssen (Ned793), Antonitsch (Oost/94), Wahlgren (Zweden/95),
Bergström (Zweden/100).

Buckler mogelijk
toch in Vuelta

RBC 2-NEC 2 ii
MVV 2-Roda JC 2
Eindhoven 2-RKC 2 afg-

PSV 2 12 9 2 1 20 33',
Fort. Sittard 2 12 7 2 3 16 f* |
RKC 2 11 6 3 2 15 2» )
Willem II 2 12 6 3 3 15f ]
Roda JC2 12 5 5 2 15 2'«
NEC 2 12 6 1 5 13f j
RBC 2 12 4 3 5 11 **J
Eindhoven 2 11 2 5 4 9 |°j
MVV 2 12 3 3 6 9 J*J
Helmond Sp. 2 12 3 3 6 9 l*j
WV2 12 4 0 8 BZ*J
Den Bosch 2 12 2 3 ï I J
NAC 2 12 2 3 7 7l"
Programma:
Dinsdag 30 jan. 19.30uur:
RBC 2-Helmond Sp. 2
NAC 2-NEC 2
Eindhoven 2-Fort. Sittard 2
MVV 2-RKC 2
Den Bosch 2-Roda JC 2
WV 2-Willem II 2

oefenvoetbal

TENICASIN- Ploegleider JanRaas
van Buckler heeft ook bij depresen-
tatie van de 45e Ronde van Spanje
geen akkoord bereikt over deelne-
ming van zijn team aan het evene-
ment. De partijen zullen later op-
nieuw rond de tafel gaan zitten. De
verwachting is dat de leiding van de
Vuelta alsnog voor de voorwaarden
van de ploegleider van Buckler zal
zwichten.

kilometers voor de wielen, waarvan
427 berg-op. Vijf keer is de aan-
komst op een colvan deeerste cate-
gorie. De finish is op 15 mei in Ma-
drid. Het prijzengeld bedraagt een
miljoen gulden. Naast de Spaanse
toprenners (Delgado, Indurain,
Pino) behoren Herrera, Piasecki en
Roche tot de belangrijkere deelne-
mers. Ook Ad Wijnands en Erwin
Nijboer, rijdend voor de Westduitse
Stuttgart-formatie van Hennie Kui-
per, verschijnen aan de start.Raas heeft aangeboden met een

ploeg opgebouwd rond Nijdam en
Winnen op 24 april in Tenicasin aan
het vertrek te zullen komen. De or-
ganisatie wil daarnaast ook Maas-
sen of Van Hooydonck aan de start.
Raas weigerde dit toe te zeggen.
PDM, met als spil het Oostduitse
duo Ampler/Raab, zegde eerder al
deelneming toe." NIEUWSTADT - In het kader van

de voorronde om het Nederlands afde-
lingskampioenschap meisjesvoetbal
speelt Limburg vanavond tegen het
district Nijmegen. De wedstrijd vindt
plaats op het terrein van KVC Kessel.
Aftrap 19.00 uur.

" ROTTERDAM - Gerard Rooijak-
kers (42), een van de initiatiefnemers
van de Rotterdamse marathon, is bij
een auto-ongeval in de omgeving van
Eindhoven om het leven gekomen.

De Ronde van Spanje kent als pri-
meur een openingsetappe over 10,3
kilometer in de vorm van een 'klei-
ne' ploegentijdrit. Er zal gestart
worden in teams van telkens drie
man. De snelste man van het win-
nend trio krijgt de leiderstrui. De
tweeëntwintig deelnemende forma-
ties (elf Spaanse, elf buitenlandse)
in de Ronde van Spanje bestaan uit
negen renners.
In totaal krijgen de coureurs 3680" HEERLEN - De Zuidnederlandse

bokskampioenschappen worden za-
terdag voortgezet met wedstrijden in
Helmond.

Profronde niet
de grens over"MAASTRICHT- Maandag 29 janua-

ri huldigt Maastricht in sporthal De
Geusselt dekampioenen van het afge-
lopen jaar. In totaal zijn ongeveer 350
sporters bij deze huldiging, die om
19.30 uur begint, betrokken.

trainerscarrousel

" AMSTERDAM - Vanaf donderdag
vinden in Amsterdma de Nederlandse
squashkampioenschappen plaats. Ti-
telverdediger, de Maastrichtenaar
Eric van derPluijm, moet al in de ope-
ningspartij aantreden. In de B-catego-
rie komen Ron Geelen en Gemma
Gerrits (Maastricht) in het strijdperk.

" SCHINVELD - Ben Pijpers gaat
aan het einde van dit seizoen afdelings
eerste klasser Schinveld verlaten. Zijn
opvolger is Winand Kohl.

" LANDGRAAF - Sjef Derks gaat
derde klasser Kolonia aan het einde
van het seizoen in de beste verstand-
houding verlaten. Hans van Tussen-
broek wordt dan de nieuwe hooftrai-
ner, terwijl John Niemarkt tot tech-
nisch coödinator is benoemd.

GRONINGEN - De profronde van
Nederland blijft dit jaar gewoon
binnen de vaderlandse grenzen. De
vage plannen de Ronde voor een
klein gedeelte door België te sturen
of met de Ronde van België samen
te voegen, zijn niet haalbaar geble-
ken.

De totale lengte van de profronde,
die van maandag 13 tot zaterdag 18
augustus wordt gehouden, is 870 ki-
lometer.

Het etappeschema ziet er als volgt
uit: maandag 13 aug: individuele
tijdrit in Groningen over 5,5 km,
dinsdag 14 aug: Groningen - Raalte
210 km, woensdag 15 aug: Raalte -
Dordrecht 190 km, donderdag 16
aug: Dordrecht - Eindhoven 175km,
vrijdag 17 aug: Eindhoven - Maas-
tricht 100 km, individuele tijdrit
Maastricht 15 km, zaterdag: Maas-
tricht - Gulpen 175km.

reserve divisie

(ADVERTENTIE)

Om dekluts niet
Wijt teraken.

fVtVór o» «4 de
Belastingherziening

Er is nogal wat veranderd in het kers-
verse belastingjaar 1990. Daarom
hebben we in een brochure 'ns netjes
naast elkaargezet hoe 't was in 1989
en hoe 't nu is geworden. Handig om
bij de hand te hebben. U kunt
'm krijgen op het postkantoor en het
belastingkantoor en bij de bibliotheek.

Belastingdienst

# Pedro van Raamsdonk wil in Frankrijk zijn grote slag slaan.

Vrijdagavond tegen Nicoletta om Europese titel

Pedro van Raamsdonk:
'Ik vestig 'n record'

AMSTERDAM - Pedro van
Raamsdonk weet zeker dat hij
vrijdagavond een Nederlandsre-
cord gaat verbeteren. „In mijn
elfde partij bokste ik om de
Europese titel. Zo snel had een
Nederlander dat nog nooit voor
elkaar gekregen. Precies na twee
maanden was ik dat kampioen-
schap weer kwijt. Dat was een
landgenoot ook nooit overko-
men. Nu is het weer tijd voor iets
positief. Ik word de eerste Ne-
derlander die de titel herovert",
stelt hij vol zelftrouwen vast.

Vrijdagavond ontmoet de 1,94
'meter lange Amsterdammer in,
Perpignan de Fransman Eric Ni-
coletta, die op 7 oktober van het
vorig jaar in Sete Jan Lefeber de
titel afhandig maakte. De
scheidsrechter staakte in de tien-
de ronde het duel op medisch ad-
vies omdat de titelhouder met
twee vrijwel dicht geslagen ogen
in de ring stond.

Van Raamsdonk heeft zich uit-
stekend op het treffen met Nico-
letta voorbereid. Op de eerste
dag van dit jaar reisde hij met
trainer Joop Kruis naar Los An-
geles voor een trainingskamp.
„Je kunt zeggen dat voor mij Los
Angeles na Amsterdam de twee-
de stad is. In 1979 kwam ik er
met mijn toenmalige trainer
Ruud van der Linden voor de
eerste keer. Daarna ben ik er vele
malen geweest, ook tijdens voor
de voor mij destijds zo teleurstel-
lend verlopen Olympische Spe-
len."
Gemakkelijk heeft Van Raams-
donk het tijdens de training in
Los Angeles niet gehad. „Ik heb
bijna elke dag negen ronden ge-
spard met drie zwaargewichten,
die elkaar na drie ronden aflos-
ten. Het was keihard werken en
ook oppassen. Ze zijn echt niet
voorzichtig met jeen wanneer ze
je goed kunnen raken zullen ze
het niet laten. Ik bokste daar met

een jongen, van wie ik niet eens
zijn naam weet en diemaar enke-
le woorden tegen mij gezegd
heeft. Dat was in het lijf aan lijf
werk."

Los Angeles
In Los Angeles hebben Van
Raamsdonk en Kruis veel op het
voetenwerk getraind. „Ik wil niet
dezelfde fout maken als Lefeber
deed tegen Nicoletta. Hij stond
vrijwel voortdurend stil. Dan
ben je gemakkelijk te raken. Die
Fransman is technisch geen
grootheid, maar hij is wel sterk
en heeft een goede rechtse. Dat
hij voor eigen publiek bokst zegt
mij weinig. Ik wil die titel terug
en hem dan zo lang mogelijk
houden. Aan stoppen denk ik
nog lang niet", aldus de 29-jarige
Amsterdammer, die voor zijn
vertrek naar de Verenigde Staten
zijn baan als taxi-chauffeur op-
gaf.

Van onze medewerker
PAUL DEMELINNE

de Oranje ploegbaas: „Ze hebben
een geroutineerd, sterk basisteam.

Een aantal Finse spelers is gehard in
buitenlandse competities. Hun spe-
lopvatting oogt relatief simpel,
maar de patronen zitten stevig inge-
slepen. We zullen ze zeker niet on-
derschatten en in Den Bosch al voor
een veilige marge moeten zorgen
met het oog op dereturn."

Brokking wil vooraf niet prijsgeven
wie in de basisopstelling de vacatu^
re Jan Posthuma gaat invullen.
„Voor mezelf ben ik er al uit. De
groep is op dit moment echter nog
niet volledig ingeseind en ik vindt
het niet gepast om die beslissing
eerder in de publiciteit te brengen."
Martin van der Horst en Henk-Jan
Held zijn de voornaamste kandida-
ten voor de startende positie van
middenblokkeerder.

De dubbel tegen de Finnen is de
ouverture van een druk bezet pro-
gramma dat de selectie van bonds-
coach Harrie Brokking dit kalen-
derjaar denkt af te werken. Tegelij-
kertijd vormen deze kwalificatie-
duels de enige sleutel die Oranje
nog in handen heeft, om deelname

aan de A-WK, dit najaar in Brazilië,
af te dwingen.De tickets naar Zuid-
Amerika kunnen worden besteld,
indien Nederland tijdens de Chal-
lenge Cup een plaats bij de eerste
drie verovert. „We willen hoe dan
ook naar Brazilië. Dat is voor dit jaar
ons ultieme doel. Daarom leven de
confrontaties met Finland enorm in
de groep. ledereen beseft wat er op
het spel staat," zegt keuzeheer Har-
rie Brokking.

Sedert het veroveren van de bron-
zen plak tijdens de EK in Zweden,
bijna drie maanden geleden, heeft
Nederland geen officiële interland
meer gespeeld. Met dagelijkse trai-
ning en een serie clinics heeft Brok-
king zijn ploeg klaargestoomd voor
Den Bosch en dereturn die twee da-
gen later in het Finse Lappeenranta
staat geprogrammeerd. De Scandi-
naviërs zijn een niet erg spectaculai-
re, maar wel taaie opponent volgens

AMSTELVEEN/HEERLEN - Zon-
dag is sporthal De Maaspoort in Den
Bosch (aanvang 14.00 uur) het
strijddecor voor de eerste van twee
kwalificatiewedstrijden tussen het
Nederlandse volleybalteam en Fin-
land. De winnaar van beide ontmoe-
tingen is verzekerd van deelname
aan het Challenge Cup (B-WK)toer-
nooi, medio april in Tokio.
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