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Schade in
Limburg
valt mee

van onze verslaggever

LilEuRLEN _De storm heeft in
den rg minder huisgehou-
VtLh^ korte tijd werd ge-
van ravage was duidelijk
de t

gerinBere omvang dan in
w K"stProvincies. In Blerick
luifel het dak van een flat> de
Koe Van een tankstation in
en rtn.ond ging tegen de grond
Bnr , de Volvo-fabriek in
j. "Rn leed dakschade. Persoon-vql ongelukken deden zich --ni.ZoVer gisteravond bekendmet voor.
Te
efiWtet einde van de middag
cje ,l begin van de avond was
Win^t m het felste met een'nakracht van BkQ Later op

avond nam de kracht af tot
een veer 7- wel kwamen vol-
-130l KNMI windstoten vanKm/uur voor, te vergelijken

Cl meer dan windkracht 12.

(je gewaaide bomen, afgewaai-
m bakpannen, omgevallen
nes hJ6S en geknakte tv-anten-
Vepi ez°rgden de brandweren
men Werk- Enkele bomen kwa-lcep" °P auto's terecht of blok-
te *rc>en de straat. Enkele stra-
(jeii <?n autowegen moesten tij-

UJK worden afgesloten.

0D . ors deelvan de donderdag
Uiet POSt gedane brieven, zal
de vertraging bezorgd wor-
ajs " Doordat het treinverkeer
aVo^v°ig van de storm gister-
Wd

nd Praktisch werd stilge-
len k onden ook de posttrei-
Van -j Expeditieknooppunt
di" de PTT in Sittard niet (tij-si bereiken. Alleen de voor de
v Bio zelf bestemde post - het
tra ?orgmgsgebied van het een-- s°rteercentrum in Sittard
vand tot en met Venlo - kan
<jen aaS gewoon verdeeld wor-
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het weer

MINDERWIND
VHn^Pressie die gisteren en
S'°rin voor een zeer zware» v^Uia *orgde zal nu volgens
d««i pchting boven zuid-Zwe-
&eek"ggen. Op het vliegveld
">iaai Wer<? gisteren een maxi-

i 'e1 v gein'ddelde wind geme-
I 6km P.er UUr' wind-

êeih f Uitschieters werden
van mkm Per uur.b°ven acht 12- Vandaa& zorgt

I voor "genoemde depressie
''Jke » krachtige zuidweste-
'\Vjnrt , tot westelijke wind

' '«leiirt acht 6)-Het wordt wis-
»bewo,kt met buien,

O»We enkele met hagel of
J^Ui- fr De «niddagtempera-
vo0r

s °ngeveer 7 graden.
tfeJïe actuele informatie be-

het weer in Limburg
VA v bellen 06-91122346CnDAAG:

°8-30 onder: 17.15
jy, "">«P: 0832 onder. 16M
VÏGen
"Uan °8-28 onder: 17.17n°P: 08.53 onder: 18.17

CAO-akkoord
klein metaal

RIJSWIJK - Werkgevers en werk-
nemers in de klein metaal zijn het
gisteravond in Rijswijk eens gewor-
den over een CAO voor de 260.000
werknemers. Het contract, dat voor
vijftien maanden geldt, en loopt tot
1 april volgend jaar, bevat structure-
le loonsverhogingen van 3 procent
op 1 april dit jaaren 0,75 procent op
1 januari 1991. Op 1 oktober krijgen
de werknemers van onder meer
auto- en installatiebedrijven een
eenmalige uitkering van 1,25 pro-
cent.

De VUT-leeftijd blijft gehandhaafd
op 59 jaar en er zijn afspraken ge-
maakt om de werkgelegenheid in de
diverse sectoren te vergroten door
3.000 werklozen aan een baan te hel-
pen.

De CAO voor de klein metaal is de
grootste in de marktsector in ons
land en de tweede grote die deze
maand is afgesloten in de industrie.
De CAO voor de groot metaal ging
de klein metaal vorige week don-
derdag vooraf.

De onderhandelingen over een
nieuwe CAO voor de 230.000 werk-
nemers in de bouw worden vandaag
niet voortgezet. De werkgevers heb-
ben gisteren meegedeeld nog drie
weken nodig te hebbenom hun ach-
terban te raadplegen. De bonden,
boos om het uitstel, beslissen maan-
dag of ze op korte termijn acties zul-
len afkondigen.

Vrachtwagens
Vrachtwagenchauffeurs kregen het
advies h\in truck te laten staan,
automobilistenreden zich vast in fi-
les en vele duizendenforenzen kwa-
men met uren vertraging thuis of
besloten elders de nacht door te
brengen. In Den Haag bijvoorbeeld
was gisteravond rond negen uur
nauwelijks nog een hotelkamer te
krijgen. Op veel plaatsen in het land

werd gisteravond geen post meer
bezorgd en zal ook vandaag daarin
nog vertraging optreden.

Overal in het land werden straten
afgezet nadat bomen, dakpannen,
verkeersborden, antennes en
schoorstenen waren omgewaaid en
op het wegdek terecht waren geko-
men. Overal raakten mensen licht-

gewond door rondvliegend mate-
riaal.

Door het grote aarital gebroken bo-
venleidingen zal het treinverkeer
ook vandaag nog uiterst traag op
gang komen. De NS raden reizigers
aan eerst teletekst of radio te raad-
plegen over het dienstrooster. In de

glastuinbouw werd voor tientallen
miljoenen guldens schade aange-
richt. Welke schade de orkaan pre-
cies aan de bossen heeft aangericht
was gisteravond nog niet te over-
zien.

" Metershoge golven teisterden gisteren ook de Franse kust. In Frankrijk verloren zes mensen het
leven tengevolge van de orkaan.

Bondsrepubliek
Bij de landmacht wil de bewinds-
man de parate sterkte van een aan-

tal eenheden terugbrengen. De ver-
lengde waarschuwingstijd voor een
eventuele aanval door het War-
schaupact maakt dat volgens de mi-
nister mogelijk. In 1991 en 1992 zal
de parate sterkte van het Neder-
landse leger in de Bondsrepubliek
daarom met 750 dienstplichtigen af-
nemen. In West-Duitsland zijn op
het moment ongeveer 5.500 Neder-
lands militairen gelegerd. België
heeft plannen om alle troepen uit
West-Duitsland terug te trekken.

In Nederland zelf wordt een aantal
eenheden van de landmacht mobili-
sabel(oproepbaar -red.) gesteld, wat
een personeelsvermindering van
ongeveer 1.000 manschappen bete-
kent. Ter Beek kondigde verder aan
dat op termijn twee van de tien Ne-
derlandse brigades worden opgehe-
ven. Verder worden 126 van de 468
Leopard I-tanks niet gemoderni-
seerd.
Bij de marine neemt de minister
zich voor om het 2800 man tellende
korps mariniers met 300 persoen in
te krimpen. Op de langere termijn
zullen de twee onderzeeboten van
de Zwaardvisklasse niet worden
vervangen. In plaats van tien nieu-

we mijnenvegers van de Dok-
kumklasse zullen er slechts acht
worden gebouwd.

Van de aan de marine beloofde 24
nieuwe boord-helikopters wil Ter
Beek er vier schrappen. Vier van de
tien fregatten van deKortenaerklas-
se worden verder in 1996 vervroegd
uit de vaart worden genomen. Ver-
vanging van dure fregatten is van de
baan. Vanaf 1993 zal de Nederland-
se luchtmacht geen 162 maar 144
F-16-gevechtsvliegtuigen aan de
NAVO-strijdkrachten bijdragen.
Deze voorgenomen bezuinigingwas
overigens al eerder bekend. Dat
geldt ookvoor het afzien van de op-
richting van een Geleide Groep Wa-
pens in Nederland, die met Patriot-
raketten vooral de zee- en luchtha-
vens zouden gaan beschermen.

Storm eist
zeker 32 doden

in Engeland
Van onze correspondenten

LONDEN/BRUSSEL/PARIJS - In
Groot-Brittannië zijn gisteren min-
stens 32 mensen, onder wie twee
kinderen, om het leven gekomen
door de orkaan die over Europa
trok. Ook op het vasteland werden
mensen dodelijk getroffen door om-
vallende bomen of rondslingerende
dakpannen. Langs de Franse Ka-
naalkust kwamen zes mensen, on-
der wie een 12-jarig meisje, om het
leven. In België kwam een fietser
om het leven toen hij, wachtend
voor een stoplicht, onder een
vrachtwagen werd geblazen.

De orkaan bereikte boven Engeland
snelhedentot 170 kilometer per uur.
In tegenstelling tot de storm die in
1987 over Engeland raasde, hadden
weerkundigen de orkaan dagen te-
voren reeds voorspeld. Deze was
overigens minder hevig dan die van
1987.

De orkaan was de zwaarste storm
ooit in België. Er werden windsnel-
heden gemeten van 168 km/u.

Zeker elf doden, honderden gewonden en miljoenen guldens schade

Chaos door razende orkaan
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Zeker elf doden, honderden gewonden en vele
honderden miljoenen guldens schade. Dat is de balans die op-
gemaakt kan worden nadat ons land gisteren door een van de
zwaarste stormen van de laatste decennia werd getroffen. Met
een snelheid van meer dan 160 km per uur raasde de wind met
orkaankracht over grote delen van ons land, overal een spoor
van verwoesting achterlatend. In aanbouw zijnde huiden wer-
den grotendeels verwoest, daken werden van huizen gerukt,
vrachtwagens van de weg geblazen.

Het verkeer lag vrijwel overal nage-
noeg stil. Dat gold met name het
treinverkeer. Op diverse plaatsen
strandden treinen, waardoor een
paar duizend treinreizigers uren-
lang opgesloten zaten. Op veel sta-
tions was het een complete chaos,
vooral op het centraal Station in
Utrecht. Honderden mensen ston-
den in de rij voor taxi of telefoon.
Voor gestrande reizigers werd on-
derdak geregeld in een gebouw van
het Jaarbeurscomplex, dat door het
Rode Kruis met bedden en dekens
werd ingericht.

De PTT meldde storingen in het te-
lefoonverkeer, het wegvallen van
straalverbindingen en het uitvallen
van twee zenders op de korte en
middellange golf.
Bruggen werden afgesloten, boten
bleven in de haven, veerboten voe-
ren niet uit en bussen, trams en trei-
nen reden niet meer. Op Schiphol
werd van halfacht tot negen uur het
vliegverkeer stilgelegd. Op rivieren
en kanalen raakten schepen op drift
en ontstonden diverse aanvaringen.

" Tegen de achtergrond van een onheilspellende lucht proberen brandweerlieden op het dak van het ABP- gebouw in Heerlen
met tegels de losgeraakte dakbedekking op de plaats te houden. Foto: FRANSrade

Ter Beek wil 2,2 miljard
bezuinigen op defensie

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) heeft de Tweede Kamer
gisteravond voorgerekend hoe hij
de besparingen op het defensie-
budget wil invullen. In totaal gaat
het om een bezuiniging van 2,2 mil-
jard gulden voor de periode tussen
1991 en 1995. De koninklijke land-
macht moet één miljard gulden inle-
veren, de marine en de luchtmacht
elk een half miljard. De rest van de
besparing wordt gevonden door
1.500 arbeidsplaatsen te schrappen
bij het ministerie in Den Haag. De
militaire vakbonden hebben ver-
ontrust gereageerd op de plannen.
De Kamer was eniszins beduusd.

Met zijn voorstellen voert Ter Beek
de in het regeerakkoord afgespro-
ken reductie van 1,6 mijard gulden
in. Voor de bestrijding van de mi-
lieuvervuiling en de kosten van de
controle op afgesproken wapenver-
minderingen is ongeveer 600 mil-
joen gulden uitgetrokken.

Dienstplicht
Aan het eind van dit jaar wil Ter
Beek een en ander vastleggen in een
Defensieplan. Voor een verkorting
van de dienstplicht, zoals een Ka-
mermeerderheid (inclusief CDA en
PvdA) wil, voelt Ter Beek voorlopig
niets.
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Meer fraude
met gestolen

papieren
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - De Centrale Recher-
che Informatiedienst (CRI) van het
ministerie van justitie krijgt steeds
vaker bericht uit het buitenland
over fraude met cheques met be-
hulp van (uit gemeentehuizen) ge-
stolen Nederlandse identiteitspa-
pieren. Naar aanleiding hiervan
heeft het CRI de gemeentebestuur-
ders gewaarschuwd paspoorten, rij-
bewijzen en stempels beter op te
bergen.
Inbraak in gemeentehuizen komt
de laatste anderhalf jaar steeds va-
ker voor. De problemen zijn begon-
nen toen in 1988 alle gemeenten de
bevoegdheid kregen om paspoorten
te verstrekken. Voorheen hadden
alleen de provinciehuizen en de gro-tere gemeenten blanco paspoorten
in voorraad.
Na de invoering van de pincode is
het innen van gestolen cheques in
Nederland nauwelijks meer moge-
lijk. Het CRI constateert dan ook
dat deze vorm van oplichting in ons
land is afgenomen. De criminelen
wijken nu echter uit naar het bui-
tenland. Daar is voor het opnemen
van geld legitimatie met een pas-
poort nog wel voldoende.

Windkracht 12
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(ADVERTENTIE) .
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AANBIEDING
Wegens verbouwing te koop:

nog twee showroom-badkamers

LEMMENS/MEESSEN B.V.
Litscherveldweg 2,| Heerlen, 045-213661

Zaterdagavond van 19.25 uur tot het journaalop Nederland 2
'De Nieuwe Nationale Ideeënbus'.Een programma over innova-
ties in bedrijven die een succes werden. Over ondernemers en £vóór ondernemers. En voor alle mensen die belang stellen in y4IW
ondernemend en innovatief Nederiand. Eigenlijk gewoon yj\)^
voor iedereen. J § y 4 *,

Wilt u meer informatie? Bel dan met het /\
Innovatiecentrum in uw regio. (Tel. 045- "s^"^ fl m /740808, de heer Ir L.H.J. Vellen, directeur; Tel. c^** -^ '077-546474, de heer Dr Ir A van Loon, directeur). > *T*

Innovatiecentra, omdat vernieuwen uitdaagt. 1/
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Id-elpee

Als de eerste single van een
groep meteen een grote hit
wordt, dan staat de bijbehoren-
de elpee vrijwel automatisch
hoog in de verkooplijsten. THE
CHRISTIANS lukte het met de
eerste single Forgotten Town
van de debuutelpee niet om
hoog te scoren. Maar vervol-
gens leverden ze een rijtje zeer
gewaardeerde nummers af, dat
allemaal bescheiden scoorde,
maar de interesse in de elpee
sterk deed stijgen.

Een flinke groep mensen ge-
noot bij voorbeeld van Ideal
World, een van de meest ge-
neuriede nummers in 1988, en
Bom Again. De voedingsbo-
dem voor het succes was ge-
legd, met de nieuwe elpee CO-
LOUR moet geoogst worden.
En zoals dat wel vaker gaat, de
eerste single Words wordt
prompt een grote hit en het valt
te verwachten dat de elpee in
de vaart van dit commerciële
succes wordt meegezogen. Dit
zegt natuurlijk nog niets over
de muzikale kwaliteit van Co-
lour. Hoe zit het daar dan mee?
Om te beginnen moet je hou-
den van de stem van zanger
Garry Christian, zonder meer
het dragende element van de
groep. Nou, wie Words wel kan
pruimen, komt ook op de elpee
aan zijn trekken. Soms zingt hij
bijna fluisterend, maar de tech-
niek haalt de stem heel domi-
nant naar voren, zodat je als het
ware elke trilling van zijn stem-
banden hoort. In dit opzicht is
de elpee veel fijnmaziger ge-
produceerd dan zijn voorgan-
ger. Door dezelfde producer
overigens.

The Christians maken geen
wereldschokkende muziek,
maar geven een zeer aanvaard-
bare draai aan allerlei muziek-
stijlen. Na een aantal keren
draaien, moest ik constateren
dat de eerste vijf nummers
eigenlijk allemaal prima songs
op 'neurieniveau' zijn met de
single Words als apotheose.
Man Don't Cry en All Talk zul-
len waarschijnlijk ook wel op
single uitgebracht worden en
daar valt niets op af te dingen.
Na dat mooie kwintet komt een
paar muzikale muurbloempjes
uit de speakers, maar Colour
eindigt in stijl met een gospel
waarin ruim met de zangstem-
men wordt gesmeten zonder
dat het zaakje ontspoort. Zo
heeft de EO ook weer de kans
om zijn uitzendingen op Radio
3 wat op te fleuren. Voor het
overige bieden The Christians
popmuziek van boven de grau-
we middelmaat, met enkele
uitschieters waar je goeie zin
van krijgt.

joos philippens

popagenda
JANUARI

" 26: Hanenhof Geleen: Golden
Earring

" 26: Exit in G Landgraaf: Upri-
sing

" 27: Brugske Itteren: Fietsef-
reem

" 28: Allez Heerlen: Caruso's
Nightmare

" 28: Dominicanerkerk Maas-
tricht: Fietsefreem

De Artsen, anti-helden
van onhollands niveau

In de kelderzaal van de nieuwe
Maastrichtse poptempel Slik betre-
den om half twaalf twee artiesten
het podium. De zanger is gekleed in
een bruin tweedelig pak dat hij
uiterlijk in 1966 gekocht moet heb-
ben, en de gitarist verschijnt in een
lullig oranje trainingsjasje met het
opschrift 'Jagermeister.
Na wat inleidend gepingel ver-
schijnt de drummer. Hij lijktabrupt
gestopt te zijn met het poetsen van
een olietanker, anders kunnen zijn
smerige kleren niet verklaard wor-
den. Als tijdens het eerste nummer
een fantieke fan op het podium
springt, betekent dit geen versto-
ring van de orde, maar de opkomst
van de bassist. Kortom, De Artsen,
alhoewel, waarom niet de Anti-Hel-
den? Muziekkrant Oor oordeelde al
dat De Artsen met hun in eigen be-
heer opgenomen Conny Waves With
A Shell wel eens de beste Neder-
landse rockelpee aller tijden zou
kunnen zijn. In Slik maken De Art-
sen de hun vooruitgesnelde faam
volledig waar. Met name door de
zang van Joost Visser, volstrekt ac-
centloos, en de perfect ingespeelde
machine die deze band is, haél hier
net zo goed een puike Amerikaanse

semi-undergroundband kunnen
staan, in de beste traditie van The
Feelies. Meedogenloos jaagt het gi-
taargeluid van de jongste Visser
door de ruimte. Hij gebruikt bottle-
necks, de pilaren die de kelder voor
instorten moeten behoeden en wie
weet wat nog allemaal, om de ge-
stroomlijnde sound iets vettigs te
geven. Aan De Artsen is alleen de
naam Nederlands, voor het overige
zouden ze zo bij de tien of twintig
meest beloftevolle bands in de Sta-
tes kunnen horen. Alleen zullen de
Amerikanen hun wenkbrauwen
fronsen over de teksten. Die be-
staan uit schijnbaar willekeurig
achter elkaar geplaatste zinnen. Na
een perfecte, en niet bepaald zacht-
zinnige weergave van het complete
repertoire van Conny Waves With A
Shellplus vele oude of nieuwenum-
mers (de groep bestaat al acht jaar),
verdwijnen De Artsen uitgeput ach-
ter de bar. De ruim honderd fans
verlaten volstrekt plat, maar ook
murw gespeeld de erg bedompte
ruimte. Ook buiten ruist het nog
uren in je oren. Dan begrijpen we
het. Conny zwaait met een schelp.

joos philippens

Billy Lyall overleden

Met drumstel
begrafenis

gefinancierd
Danny Spencer, ex-drummer
van Saracen, kreeg eind vorig
jaar te horen dat hij kanker had
en dat hij nog slechts enkele
weken zou leven. Spencer zat
op dat moment zo krap bij kas
dat hij zijn drumstel moest ver-

kopen om zijn eigen begrafenis
te bekostigen. Hij stierf kort ge-
leden.

Ook mede-oprichter Billy Lyall
van de Bay City Rollers is dood.
Lyall had een relatie met gita-
rist Alan Murphy van Level 42
die in november vorig jaar aan
Aids stierf. Lyall verliet de Bay
City Rollers in 1971 en sloot zich
aan bij Pilot, de groep die in
1975 een hit had met het num-
mer January. Vervolgens werd
Lyall lid van de formatie Dollar
die hij verliet toen hij hoorde
dat hij aan Aids leed.

recept
Kalkoenfilet met
kersen in braadfolie
In de handel is een aantal typen
braadfolie te koop. (Kochbeutel of
Bratschlauch). Als braadzakjes
maar ook aan de rol. Een methode
van vleesbereiding, die in Duitsland
al ettelijke jaren wordt toegepast.
Voor het braden in de oven kan ook
aluminiumfolie gebruikt worden.

Het is dan alleen zaak de folie goed
af te sluiten om tijdens het braden
verlies van braadvocht te voorko-
men.
Benodigdheden voor 4 personen:
400 g kalkoenfilet, peper en zout, 2
el vloeibare honing, citroensap, ta-
basco, 1 kleine potkersen op siroop.
Kruid kalkoenfilet met peper en
zout. Roer honing glad met citroen-
sap en enkele druppels tabasco. Be-
strijk daarmee filet. Laat 6 el kersen

uitlekken en meet eveneens 5 el sap
af. Verwarm oven voor op 180°C. -stand 3. Leg filet in of op folie en
verdeel kersen en sap erover. Sluit
folie af en prik mét dunne naald
twee gaatjes aan bovenkant en leg
pakket onderin warme oven en bak
30 minuten. Neem filet uit oven.
Snijd in 4 dikke stukken en serveer
met kersen en enkele lepels braad-
vocht.

hub meijer

Bowie laat fans inhoud
show telefonisch kiezen

Geen afscheid van de solist David Bowie, wel van zijn grootste
hits. Zijn aanstaande wereldtoernee met als codenaam Sound
& Vision, die hem op 30 maart naar Ahoy' brengt, is vooral be-
doeld om de brede achterban nog eens te laten genieten van
zijn klassiekers van de afgelopen twintig jaar.

Om het zijn publiek helemaal naai-
de zin te maken laat de Engelse
rockveteraan de inhoud over aan
zijn fans: in elk land kunnen per te-
lefoon verzoeken worden opgege-
ven. De nadere details omtrent deze
eenmalige phone-in maakt Mojo
Concerts binnenkort bekend. David
Bowie, die deze week in het Lon-
dense Rainbow Theatre de interna-
tionale pers ontving, heeft dus toch
weer iets aparts gevonden om zich-
zelf voor de zoveelste keer met ver-
ve te lanceren. De achterliggende
reden ditmaal, nog geen jaar na zijn
nieuwe band Tin Machine heilig te
hebben verklaard, is de heruitgave
van zijn gehele platencatalogus, ofte
wel twintig albums met tal van tech-
nische verbeteringen en toegevoeg-
de 'archiefstukken.

Deze interessante monsteronderne-
ming met een looptijd van ander-
halfjaar wordt omlijst door de ver-
schijning van een verzamelalbum
met de titel Changes, waarop een
fors deel van het logischerwijs te
verwachten live-repertoire staat!
Via deze behendige 'manoeuvre in
zn achteruit' heeft het 43-jarige fe-

norneen zichzelf plotseling weer op
een voetstuk gezet, op een moment
dat menigeen aan zijn artistieke ac-
tualiteit was gaan twijfelen. Tin Ma-
chine was immers een van de meest
teleurstllende projecten van 1989,
ondanks de slimme publiciteits-
stunts waarmee The Kameleon die
gewaagde wending kon inluiden.

Van een geraffineerde uitverkoop is
met de Sound & Visiontour volgens
Bowie geen sprake. „Of ik net als
The Who alleen maar geld wil bin-
nenhalen? Ach kom, doe niet zo be-
lachelijk. Hetrepertoire dat zal wor-
den aangevraagd, die 25 tot 30
songs, dat is niets minder dan 25
jaar van mijn leven! Daar mag niet
geringschattend over worden ge-
daan", stelde Bowie, wel zichtbaar
zenuwachtig maar toch aldoor de
vriendelijkheid zelve. Op veel visu-
eel vuurwerk, zoals bij zijn vorige
eigen shows, moet straks in Rotter-
dam niet worden gerekend. „Geen
danseressen, geen andere grappen".
Nochtans mogen enige serieuze vi-
deostunts volgens het principe 'Nog
nooit vertoond' niet worden uitge-
sloten.

" David Bowie: dit keer mogen defans kiezen.

pop

quote

,Jk heb nooit Ectasy ge-
bruikt, dus ik weet niet wat
het is en hoe het voelt. Het is
net zo iets als de Paus die
over veilig vrijen praat,
daar weet die man ook niks
van"

BILLY BRAGG

(c) Standaard Uitgeverij nv Antwerpen vertegenwoordigd door Wavery Productions bv s-Gravenhage

Redaktie
popmuziek
gewijzigd

Met ingang van volgende week
vrijdag (2 februari) is het adres
van de redaktie popmuziek ge-
wijzigd. Berichten, foto's, aan-
kondigingen van concerten e.d.
moeten dan gestuurd worden
naar:

Limburgs Dagblad
redaktie popmuziek

In de Cramer 37
6411 RS Heerlen

Telefonisch is zij bereikbaar via
S 045-739260.

Scones verdienden
80 miljoen dollar

De tournee van de Rolling Stones
door de Verenigde Staten heeft de
groep vorig jaar meer dan 80 mil-
joen dollar in het laatje gebracht.
Daarmee eindigden de Stones op de
eerste plaats van de meest verdie-
nende popgroep in 1989. Goede
tweede werden de oudjes van The
Who die hun bankrekening zagen
aangevuld met 34 miljoen dollar en
de plaatsen 3 tot en met 5 worden
bezet door respectievelijk Bon Jovi,
Grateful Dead en Neil Diamond.
'25 by 5' is de titel van de muziekvi-
deo die vanaf volgende maand ver-
krijgbaar is en die de carrière van de
Rolling Stones belicht. Het betreft
een uitvoerig muzikaal en docu-
mentair overzicht. Voorts ver-
schijnt, ook bij CBS, de muziekvi-
deo 'Live' van de Nederlandse
groep The Nits, gebaseerd op haar
recente 'Urk'-theatertournee.

Publiek jouwt
Bon Jovi uit

JonBon Jovi, de 27-jarige frontf
van de hardrockgroep Bon J"1'1
tijdens een concert in Dublin »
7000 toeschouwers uitgefloten
van het podium gejaagd nadat
discriminerende opmerkingen
gemaakt over homosexuelen. J'
tic heeft een onderzoek gelast iV
door JonBon Jovi twee jaar ée*
genisstraf riskeert.

De problemen ontstonden t°en\2
Jovi na het concert voor etn towfl
op het podium terugkeerde. HeIJJbliek zong 'Que sera sera. wahefjs Iwill be, will be, we're going to W,
vanwege de WK-kwalificatie T
het lerse voetbalelftal. JonBon J°l
en gitarist Richie Sambora tOT
pen de communitysinging in e^Jinstantie niet, maar toen hij in ofn
ten kreeg dat het over voetbal &,5
begon de zanger aan zijn omstr^toespraak. „Ik heb slecht n'frJ
voor jullie", zo hield hij het Pu
voor. „Mijn voetbalteam The G>Jis vandaag verslagen door een»
letje homo's, door een troep fuclt j
flikkers uit Los Angeles. Ma3r.
weet dat hier vanavond in 'Dv
alleen échte kerels aanwezig z".
Bon Jovi's woorden hadden
averechtse uitspraak, want het
bliek reageerde furieus en jou*
de groep uit. j

Een dag later bood de zanger .j
excuses aan, maar toen was ju*n
al in kennis gesteld van het 'dent.

Oplossing van gisteren

EDELWEIS'JJMOS-R-NE*;
AF-DAM-N 0?
N-FRANS-Ê
COL-K-Tol
I B I S-REDÏ'
PIT-S-EE 11
A-SANEL-Pi
TT-LOG-I^;
lON-E-BE 1*;EENSKLAPS!

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. dweepzucht; 8. buit v.e.
roofdier; 9. persoonlijk vnw.; 11. telwoord;
12. lidwoord; 13. gedwee; 15. waterkoud;
16. nauwe doorgang tussen huizen; 18.
einde; 19. soort gebakje; 20. plattelands-
gemeente; 21. onbepaald vnw.; 23. gelof-
te; 25. ogenblik; 26. boom; 27. glansloos;
29. dwarshout aan een mast; 30. soort
schaatsen; 32. onbeholpen.

Verticaal: 1. bliksemschicht; 2. nietPL
ren (afk.); 3. vlaktemaat; 4. omwerp i
5. elektrisch geladen atoom; 6. mü^l
noot; 7. larve van de langpootmug; w-Jt
terplant; 12. vizier aan mathematiciwerktuigen; 14. strafbaar feit; 15. s |f|
persboom; 17. wijfje v.e. kanarie. J
sneeuwschaats; 20. vreemde taal; 22-
pend dier; 24. wijnsoort; 27. vreemde Jj
28.tovergodin; 30. tegenwoordig; 3'
meiijk (afk.).

Uitgeversmaatschappij
Limburgs Dagbladb.v.

Directie:
mr. F.A.M, van Hellenu"""
K.J. Verwer
Hoofdkantoor:
In de Cramer 37
6411 RS Heerlen
Bank: ABN Bank Heerlen

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

045-739881
advertenties:
045-739886

Rayonkantoren: .
Brunssum M5-25#JGeleen 04490-4*SJ
Heerlen-Centrum 045-71^Kerkrade 045-452932/45^Maastricht 043-2^)
Schaesberg 045-311^,
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redactie 045-7392
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overige afdelingen '"Abonnementsprijs 11'
bij vooruitbetaling te voldoe"
per kwartaal / I'tfper maand ’ z

(ADVERTENTIE)

/" BELANGRIJK BERICHT J C/\
Omdat onze kollega's soms iets anders beweren menen wij u te
moeten vertellen datonze artikelen
* splinternieuwzijn,
* metvolledige fabrieksgarantie geleverdworden,

* van gerenommeerdemerken zijn, en
* datonze service uitstekend is

Baby discount ..^
via stadsautobaan, afslag "in deCramer", derdestraat rechts

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

donderdagvan 5-9 uuren zaterdag van 11-5 uur. y/

Niet kapot te krijgen: Golden Earring. Medio dit jaar ver-
schijnt een nieuwe elpee van deze Haagse rockgroep, de 23e in
27 jaar... Wie ze nog 's live wil horen kan daarvoor vanavond
terecht in de Geleense Hanenhof waar ze vanaf 22 uur het ver-
jaardagsfeest van Pinkpopbaas Jan Smeets zullen opluisteren
met krakers alsRadar Love, Twilight Zone en When The Lady
Smiles. Inmiddels zijn al meer dan 1000 kaarten verkocht. In
het voorprogramma (20.15 uur) speelt Pilgrims.

Vrijdag 26 januari 1990 "2Limburgs dagblad

de bezeten bezitter panda en het kassucces



DEN HAAG - In Amsterdam kwam
het trein- tram- en busverkeer al
vroeg in de avond stil te liggen. De-
len van de overkapping van het
Centraal Station werden door de
storm weggeslingerd. Ook het dak
van theater Carré dreigde te bezwij-
ken onder het geweld. In de haven
sloeg een zevental schepen op drift.
Zij werden door zeeslepers opge-
vangen en tegen de kade gedrukt.
De groo*tste boot, de 200 meter lange
Italiaan Jolly Rosso, moest door
drie sleepboten in bedwang worden
gehouden. Persoonlijke ongeluk-
ken dedenzich niet voor,wal was de
materiële schade in de hoofdstad
enorm. In de binnenstad zelf was
het een chaos. Mensen renden pa-
niekerig over de straten en diverse
fietsers werden in de grachten ge-
blazen.

Het torentje waar het discussiepro-
gramma Het Capitool wordt opge-
nomen, is zwaar beschadigd door
het orkaangeweld. Een omvallende
boom heeft het monumentale pand
in 's-Graveland geplet. De uitzen-
dingen zullen voorlopig op een an-
dere lokatie worden opgenomen.
De VARA moest de repetities voorWereldwijs staken, nadat bijna alla
aparatuur omver was geblazen.

Gezinnen geven
steeds meer uit

tjt>xT
<tirig Haag - De gezinshuishou-
(l gen hebben in het derde kwar-van 1989 3,1 procent meer geld
ten> Seven aan 'consumptiegoede-
'9Bfi tv

'n de zomermaanden van
ven ' Oit blijkt gisteren uit gege-s van het Centraal Bureau voor
?oed tiek (CBS>- Consumptie-
ve en z^n boodschappen, appa-
|(g n> auto's, vakanties en dergelij-

"leM zi^n die uitSaven gestegen
Slijpl,3 Procent. In 1989 bedroeg de<letf!>ng over de eerste negen maan-
jev 7 procent. De hoeveelheid in-Jmj°erde goederenen diensten is in
Ut ' augustus en september met 4,1
Uw nt toegenomen in vergelijking
%h at kwartaal in 1988-De groei

exPort ~ in hoeveelheden -
W beperkt tot 2,6 procent. De
Uw 1?0 van de export is gestegen
lw 4 procent en dievan de import

Procent. De balans is in hetac kwartaal dus verslechterd.

Nbi uto nationaal produkt (BNP)
l^tenlandse handel plus binnen-
H Se inkomsten - is in het be-
&B:Uwde tijdvak met 3,2 procent
ijSfoeid. Sinds januari 1989 be-
Ce nt de groei van het BNP 3'B pro"
t)e over de eerste negen maanden.
11,. gaarde van het ÉNP liep met 4,6Cent op tot 117 miljard gulden.

Proces wegens
ramp veerboot

- De scheepvaartmaat-
aPPiJ 'P and O European Ferries'
2even van haar personeelsleden

4e en terecht moeten staan wegens
met de 'Herald of

d^e Enterprise' in 1987. Een Lon-
magistraat bepaalde gisteren

Ve 2ij zich voor doodslag moetenLantwoorden. Bij de ramp in Zee-
V^Sge verloren 193 mensen het le-

Liv6h,Zal voor het eerst zijn dat een
{/Volgjrig wegens doodslag tegen
/^rechtspersoon wordt ingesteld.
O het Proces is een 15 maanden
"ti1nd Politieonderzoek naar het
W? an van de veerboot op 6 maart

' vooraf gegaan.
ö6ft ■k °ntse magistraat Sir David Hop-
kin *ei dat er voldoende gronden
ces y°or vervolging en dat het pro-
de ln Londen zal worden gehou-ijjl- Een datum voor het begin van
(j Proces is niet bekendgemaakt.
&jt .er de aangeklaagden zijn de ka-
jy van de veerboot David Lew-de eerste officier Leslie Sabel, enlstent-bootsman Mark Stanley
Ou Vier functionarissen van het be-jJJ(John Alcindor, Wallace Ayres,I^'irey Develin en John Kirby). Al-
ij berden in dedember van het vo-
fojaar in staat van beschuldiging

s*eld.

Chinezen voor
smerige keuken

veroordeeld

DEN BOSCH - De Economische Politierech-
ter in Den Bosch, mr J. Claassen, heeft zes-
tien Chinese restauranthouders uit Noord-
Brabant bestraft wegens onhygiënische toe-
standen in hun keukens. Hij legde boetes op
van zevenhonderdvijftig tot drieduizend gul-
den. Negen restaurants zijn bovendien ver-
oordeeld tot zes maanden voorwaardelijke
bedrijfssluiting.

De officiervan justitie,mrB. Otter, had twin-
tig restauranthouders gedagvaard. Twee za-
ken werden aangehouden, twee dagvaardin-
gen waren nietig. In bijna alle gevallen werd
conform de eis gevonnist.
In de keukens en voorraadruimten van de
restaurants vond deKeuringsdienst van Wa-

ren dikke lagen aangekoekt vuil, spinrag, tor-
ren en beschimmelde koelkasten. In een en-
kel geval lagen er muizenkeutels in de bami
en de sauzen of was het loempiadeeg of het
gebraden varkens- en kippenvlees bedorven.
De officiervan justitiezei dat er in alle geval-
len al vele malen was gewaarschuwd en dat

alleen de zaken waar de hygiënische situatie
werkelijk de spuigaten uitliep, waren gedag-
vaard.

Volgens de officier blijkt uit het onderzoek
dat Chinese restauranthouders over weinig
voedselkennis beschikken. In de keukens
van andere buitenlandse of Nederlandse res-
taurants treft de keuringsdienst zelden of
nooit dergelijke vervuilde toestanden aan.

Ter verdediging voerden sommigfr Chinezen
aan dat zij door de felle concurrentie tussen
de restaurants nauwelijks het hoofd boven
water kunnen houden. Daardoor kunnen zij
zich geen personeel meer permitteren en
worden wantoestanden in de hand gewerkt.

Benoeming
De communistische partij van Azer-
bajdzjan benoemde premier Ajaz
Moetalibov tot nieuwe partijleider
na een bijeenkomst die 's ochtends
eindigde. Doordat hij tegelijk als
premier en partijleider fungeert ver-
enigt Moetabilov meer macht in
zich dan ooit iemandvoor hem in de
republiek. Geen leider in een van de
vijftien Sovjetrepublieken heeft
deze beide functies samen.
Moetalibov vervangt de in ongena-
de gevallen Abdoel-Rachman Vezi-
rov, die zaterdag werd afgezet om-
dat hij verantwoordelijk wordt ge-
houden voor de invasie van Russi-
sche troepen in de Azerbajdzjaanse
hoofdstad Bakoe.
Volgens Nadzjav Nadzjafov van het
nationalistische Azerbajdzjaanse
Volksfront komt de wisseling van
de wachtaan de top van decommu-
nistische partij te laat om de span-
ningen tussen het volk en de partij
weg te nemen.

Autobrandstof
goedkoper

ROTTERDAM - De adviesprijzen
van de diverse soorten benzine en
dieselolie gaan morgen met twee
cent omlaag. De meest voorkomen-
de prijzen aan de zelftankpomp zul-
len er dan als volgt uitzien: super-
benzine 163 cent, loodvrije super
plus 161 cent, euro loodvrij 157 cent
en diesel 101,4 cent.

Schiphol
De KLM had gistermiddag al alle

|Europese vluchten gestaakt vanwe-|
ge de vliegende storm. Alle KLM-
toestellen, die rond drie uur op
Europese luchthavens stonden, kre-
gen opdracht te blijven staan. Tien-
tallen vluchten uit heel Europa zijn
daardoor vertraagd. Ook Schiphol
liep grote materiële schade op.

De loodsdienst had het scheeps-
vaartverkeer gisteren al gewaar-
schuwd. Op de Fruitpier aan de
Merwedehaven in Rotterdam waai-
de een kraan omver. In zijn val trok
de kraan een tweede mee. Die
kwam terecht op een wachtlokaal
van de nieuwe fruitloods.

Personeel van het Europoint-ge-
bouw aan het Marconiplein in Rot-
terdam werd geëvacueerd. De rui-
ten van het gebouw dreigden naar
binnen te worden geblazen. De
bouwkranen in de stad draaiden als

Iwindhanen op een kerktoren.

Depressie
Verantwoordelijk voor de orkaan,
die gisteren over ons land trok was
een depressie, die van zuidwest
naar noordoost over ons land trok.
De depressie had een kerndruk van
950 millibar, in onze omgeving een
extreem lage druk.

De eerste golfvormige storing die
bij de depressie hoorde bereikte
omstreeks halfdrie gistermiddag de
kust bij Hoek van Holland. Daarin

werden windsnelheden gemeten
van 150 kilometer per uur. Volgens
een medewerker van het Hydro-Me-
teorologisch Centrum in Hoek van
Holland vlogen toen de dakpannen
van enkele nieuwbouwhuizen in dat
dorp al door de lucht.

Het front trok met een snelheid van
150 kilometer per uur over ons land.
Het werd gevolgd door een tweede
golfvormige storing die gisteravond
omstreeks half acht de kust bereik-
te en waarin windsnelhedenvan 130
kilometer per uur werden gemeten.
Vooral Noord-Holland kreeg veel
van deze stroring te verduren.

Maij weer in actie
tegen tolplan Bonn

DEN HAAG - Minister Maij-Weg-
gen(Verkeer en Waterstaat) heeft de
EG-commissaris voor transport,
Van Miert, en de voorzitter van de
EG-transportraad, Brennan, ge-
vraagd snel voorstellen te doenvoor
de harmonisatie van fiscale maatre-
gelen binnen de gemeenschap. Zij
hoopt op die manier de Bondsrepu-
bliek Duitsland af te houden van
zijn voornemen tol te heffen voor

buitenlandse vrachtwagens.
Maij heeft in Europees verband al
eerder gepoogd de Westduitse tol-
heffing tegen te houden. Zij drong
er op aan de motorrijtuigenbelas-
ting en de dieselaccijns meer op één
lijn te brengen. In Nederland is in-
middels de dieselaccijns met in to-
taal bijna 11 cent per liter verhoogd.

De Westduitse minister voor ver-

keer, Zimmermann, vindt echter
dat de EG te traag is met de fiscale
harmonisatie. Nadat hij eerder had
verklaard de tolheffing in de ijskast
te zullen zetten, wil hij de maatregel
nu in mei gewoon invoeren. Die zou
dan weer ongedaan gemaakt wor-
den als de EG met concrete harmo-
nisatievoorstellenkomt.

Ook Maij vreest dat het gezien het
huidige tempo wel één tot twee jaar
kan duren voor de harmonisatie-
voorschriften een feit zijn. Zij wil
daarom dat er tijdens de vergade-
ring van de EG-transportraad in
maart al concrete voorstellen op ta-
fel komen. Dat lijkt haar de enige
weg om de Westduitse tolheffing te
verijdelen.

binnen/buitenland

Ava Gardner
overleden

k ONDEN. - De bekende Ameri-anse actriceAva Gardner is giste-
(je ln haar huis in Londen overle-
ly 7

gevolg van een longontste--- Ze is 67 jaar geworden.

st gardnerwerd één van de groot-
voo h erren van de Jaren vijftig
haa * Ze ' op het hoogtepunt vanL T carrière en na een turbulent
Worm jk met Frank Sinatra, Holly-
IV

°a ,de rug toekeerde. De actrice
Garri e sinds 1968 in Londen.
ml; £er was al een tjJd langziek-In{ja kreeg ze een hersenbloeding.
j r̂ beste rollen speelde ze in Theers, Show Boat en Mogambo,t^ar bovenal in The Barefoot Con-
V
fev

r haar met veel Publiciteit om-
was6A huweliJk met Frank Sinatra
tiet i\

va Gardner eerder getrouwd
ba„ ~ lckey Rooney (1942) en met""aleider Artie Shaw (1945).

Ava Gardner in 1984 Akkoord over bestand Armeniërs en Volksfront Nachitsjevan

Azerbajdzjan vecht
door tegen Russen

MOSKOU - Het nationalis-
tisch verzet tegen de Russen in
Azerbajdzjan is gisteren door-
gegaan. Een leider van het
Azerbajdzjaanse Volksfront
eiste in Moskou onmiddellijk
terugtrekking van de troepen,
daar anders een guerrilla-oor-
log in de hele republiek be-
gint. Woordvoerder Gennadi
Gerasimov van het ministerie
van buitenlandse zaken in
Moskou zei dat de evacuatie
van Russen en gezinsleden via
Bakoe is stopgezet op verzoek
van het Volksfront. Moskou
sprak gisteren in een verkla-
ring over 'gezonde krachten'
binnen het Volksfront. Daar-
mee werd voedsel gegeven aan
de gedachte dat het Kremlin
onderhandelingen overweegt
met de nationalistische bewe-
ging.

Volgens de Iraanse televisie aan-
vaardde Moskou een voorstel om in
Teheran te komen praten over hoe
Iran kan helpen bij het vinden van
een oplossing in Azerbajzjan. Het
Sovjetpersbureau TASS meldde 's
avonds dat de nationalisten in Ar-
menië met het Volksfront van de tot
Azerbajdzjan behoren enclave Na-
chitsjevan een akkoord over een be-
stand hebben bereikt. Nachitsjevan
trad enige dagen geleden uit de Sov-
jetunie uit protest tegen de inval
van de Sovjettroepen in Bakoe.
De algemene staking in fabrieken
en bedrijven in Bakoe ging haar
vierde dag in. Strijders, sommigen
in Russische uniformen, bleven
bliksemaanvallen uitvoeren oo
Russische troepen en hun gezinsle-
den, niet alleen in de hoofdstad Ba-
koe, maar door de hele republiek.
Zij namen in vele garnizoensplaat-
sen kazernes onder vuur, zoals de
Saljanski-kazerne in Bakoe.

" In een. grote hal in de Azerbajdzjaanse hoofdstad Bakoe
konden Sovjetrussische militairen gisteren enige tijd bijko-
men van de vermoeienissen tengevolge van de voortdurende

gevechten met leden van het nationalistische verzet. Het
Volksfront hield gisteren vast aan de eis dat de Sovjet-troepen
onmiddelijk uit Bakoe moesten worden teruggetrokken.

Windkracht
Landinwaarts werden vooral de
windvlagen erger, omdat door de
ruwheid van het terrein er een soort
ophopend effect ontstaat. Dat leid-
de tot nog forsere uitschieters. Na
middernacht nam de wind iets af.
Vandaag wordt nog harde tot storm-
achtige wind verwacht, windkracht
zeven tot acht. De windsnelheden
waren zo hoog dat ze niet meer in de
schaal van Beaufort, waarin wind-
kracht normaal wordt gemeten, pas-
ten. Het hoogstecijfer op die schaal,
12,komt overeen met een windsnel-
heid van ruim honderd kilometer
per uur. Op de meteo van vliegveld
Zestienhoven gaven de windmeters
snelheden te zien tot dertig kilome-
ter per seconde. Gemiddeld staat er
kracht negen.

Kamer: spoed
met nota's
over Aids

DEN HAAG- PvdA-Kamerlid Haas
heeft gisteren de regering opgeroe-
pen haast te maken met het vormge-
ven van het beleid ten aanzien van
de ziekte Aids. Haas sprak namens
De kamercommissie voor de volks-
gezondheid, waarvan zij voorzitter
is.

Het Kamerlid zei dat de behoefte
aan besluitvorming bijzonder groot
is en dat deKamer het op 19 februa-
ri geplande debat graag wil voeren.
Maar dan moeten de betrokken drie
departementen (WVC, Justitie en
Sociale Zaken) wel tijdig de nota's
klaar hebben, die zij in voorberei-
ding hebben.
„Als de kamerleden uiterlijk zater-
dag 3 februari de stukken niet in
huis hebben, kan het Kamerdebat
helaas niet doorgaan", zo stelde
Haas.

Een woordvoerder van het ministe-
rie van WVC liet gistermiddag des-
gevraagd weten, dat de bedoelde
nota niet voor 9 februari gereed zal
zijn. Een van de redenen is dat de
ministerraad nog een standpunt
moet bepalen over Aids-test bij het
afsluiten van verzekeringen.

Senaat steunt
Bush inzake
China-beleid

WASHINGTON - De Amerikaanse
Senaat heeft gisteren een veto van
president George Bush bekrachtigd
op een wet die Chinese studenten
toestaat langer in de Verenigde Sta-
ten te blijven. De uitslag van de
stemming betekent een krappe
overwinning voor de president.

De Senaat stemde met 62 tegen 37
voor het wetsvoorstel en kwam
daardoor vier stemmen tekort om
Bush' veto ongedaan te maken. Het
Huis van Afgevaardigden stemde
woensdag met overweldigende
meerderheid tegen de president. De
stemming over het wetsvoorstel
werd gezien als een soort referen-
dum over het China-beleid van
Bush. De leden van het Huis namen
de wet aan met 390 stemmen voor
en 25 stemmen tegen.

Oostduitse CDU
uit regering

OOST-BERLIJN - De Oostduitse
christen-democraten hebben giste-
ren hun vertrek uit de regering van
premier Hans Modrow aangekon-
digd. Zij willen de handen vrij heb-
ben voor onderhandelingen met an-
dere partijen en organisaties over de
vorming van een brede coalitie.

puntuit
Gvsi/VS

De Oostduitse partijleider Gre-
gor Gysi is door president
George Bush gevraagd volgen-
de week een bezoek te brengen
aan de Verenigde Staten om te
praten over de wankele situatie
in Oost-Europa.

'Lekker Dier'
De Stichting 'Lekker Dier'
heeft gisteren bij het Instituut
voor Veeteeltkundig Onder-
zoek in Zeist geprotesteeerd te-
gen een volgens haar geheim
gehouden internationale stu-
diebijeenkomst over het ver-
gassen van slachtvarkens. Lek-
ker Dier vreest dat slachthui-
zen de vergassingsmethode op-
nieuw willen invoeren. Slacht-
varkens worden thans voor zij
worden gedood bedwelmd met
een elektrische stroomstoot.
Daarbij kunnen puntbloedin-
gen optreden, waardoor het
vlees minderwaard wordt.

Studiebeurzen
EG-commissaris Vasso Pa-
pandreou van Sociale Zaken
heeft gisteren in Brussel plan-
nen ingediend voor het ver-
strekken van studiebeurzen
aan Oosteuropese studenten en
de reorganisatie van beroeps-
opleidingen in het Oostblok.
De Europese Commissie wil dit
jaar en volgend jaar ongeveer
3000 docenten, studenten en
bestuurders een beurs geven
om een tijdelijk verblijf moge-
lijk te maken aan een universi-
teit in een van de landenvan de
Europese Gemeenschap.

Overleden
PvdA-senator mr J.P. Boersma
(60) is woensdag op weg van
zijn woonplaats Middelburg
naar het gebouw van de Eerste
Kamer in Den Haag plotseling
overleden. Boersma was sinds
juni 1987 lid van de Eerste Ka-
mer. Voorheen was hij burge-
meester van de gemeenten
Wedde en Brouwershaven en
later Gedeputeerde van de pro-
vincie Zeeland.

Treinverkeer
NS heeft gisteren meegedeeld
dat treinreizigers uit en naar
Italië van zondag 28 tot en met
dinsdag 30 januari rekening
moeten houden met vertragin-
gen. Een deel van het Italiaanse
spoorwegpersoneel heeft voor
die dagen een staking aange-
kondigd.

Folitieboten
De vier patrouilleboten die onsland aan de politie van de Ne-
derlandse Antillen en Aruba
heeft geleverd, voldoen niet. Ze
zijn te klein, te traag en verto-
nen technische gebreken. Voor
de bestrijding van de drugs-
smokkel in het Caribisch ge-
bied zijn de boten dan ook niet
geschikt. De klachten van de
Antilliaanse politie zijn geuit
tijdens een bezoek van deAlge-
meen Christelijke Politiebond
aan de overzeese gebieden.

Zeesterren
In de afgelopen dagen zijn over
enkele kilometers lengte op het
oostelijke strand van Schier-
monnikoog tienduizenden
dode zeesterren aangespoeld.
Aan de uiterste oostkant van
het eiland waren er zoveel aan-
gespoeld, dat er hier en daar
stapels van vijftien tot twintig
centimeter hoog lagen. Volgens
eilandbewoners is een dergelij-
ke massale sterfte onder de zee-

"sterren nog niet eerder gecon-
stateerd.

Vrijwilligers
De onkostenvergoeding in het
vrijwilligerswerk is niet toerei-
kend. Dit heeft tot gevolg dat
veel vrijwilligers afhaken. Dit
blijkt uit een verkennend on-
derzoek dat het Nederlands In-
stituut voor Maatschappelijk
Werk Onderzoek (NIMAWO) in
samenwerking met het Lande-
lijk Steunpunt Vrijwilligers-
werk (LSW) heeft uitgevoerd.
Uit het onderzoek is duidelijk
geworden dat vrijwel alle vrij-
willigers kosten maken, maar
deze worden meestal niet of
slechts gedeeltelijk vergoed.

Hulp
De regering van'Mozambique
vraagt om internationale hulp
voor de vluchtelingen en ont-
heemden in het land, zo heeft
het bureau voor noodhulp van
de Verenigde Naties (UNDRO)
bekendgemaakt. In Mozambi-
que zijn veel mensen hun
woonplaats ontvlucht voor de
gevolgen van de droogte of de
burgeroorlog.

Dochter
Premier Benazir Bhutto van
Pakistan is gisteren bevallen
van een dochter, zo meldt het
officiële persbureau APP. De
36-jarige moeder en haar kind
maken het goed. Het meisje is
het tweede kind van de pre-
mier, die als eerste regeringslei-
der in de moderne geschiedenis
een kind kreeg terwijl ze in
functie was.
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Eigenzinnig
Drie keer zou dus scheepsrecht
moeten worden voor de Westduitse
sociaal-democraten. Maar de snelle
ontwikkelingen in Oost-Europa en
met name de DDR hebben het pres-
tige en de aantrekkingskracht van
Kohl naar het schijnt danig ver-
sterkt. Daarnaast heeft Lafontaine
zich als vice-voorzitter van de lande-
lijke SPD ontpopt als een origineel,
bij tijd en wijlen zelfs eigenzinnig
politicus die de polemiek soms eer-
der lijkt te zoeken dan uit de weg te
gaan.

Zo waarschuwde hij voor de maat-
schappelijke problemen die de
Bondsrepubliek te wachten staan
bij het aangaan van nauwe betrek-
kingen met de DDR. Maar ook de
'natuurlijke' achterban van de SPD,
de georganiseerde Westduitse
werknemers, hield hij wakker door
duidelijk te maken dat het geen
vanzelfsprekendheid is dat arbeids-
tijdverkorting volledig wordt ge-
compenseerd in het salaris.

Dat de verkiezingen van zondag een
effect hebben dat over de grenzen
van de kleine deelstaat langs de
grens met Frankrijk en Luxemburg
heen gaat, blijkt ook uit de naam
van de lijsttrekker voor de christen-
democraten: de partij van kanselier

Kohl heeft de minister van milieu in
Bonn, Klaus Töpfer naar voren ge-
schoven om te proberen enige spa-
ken in het wiel van de SPD-kara-
vaan te steken.

Prognose
Vier jaar geleden behaalde de SPD
ruim 49 procent van de stemmen in
Saarland en de CDU 36,5. De chris-
ten-democraten staan in de peilin-
gen duidelijk op verlies. Aan de
rechterkant moeten zij vrezen dat
de Republikaner meer dan vijf pro-
cent van de stemmen halen en zo
het recht verwerven op vertegen-
woordiging in het 51 leden tellende
parlement in Saarbrücken. De libe-
ralen staan in de peilingen op onge-
veer negen procent van de stem-
men. Mede door een actief milieu-
beleid slaagde Lafontaine er in 1985
in, de Groenen onder de kiesdrem-
pel van vijf procent te houden. Er
zijn weinig concrete aanwijzingen
dat de milieupartij deze keer wel bo-
ven deze drempel zal uitkomen.

Berouw dief
na 23 jaar

NIJMEGEN - „Sorry, ik heb
spijt van mijn daad. Deze gravu-
re heb ik 23 jaar geleden gestolen
tydens een personeelsfeest. Ik
hoop dat het weer op de juiste
plaats terecht komt". Vergezeld
van dit briefje vond de koster
van de Molenstraatkerk in Nij-
megen op 18 januari een plastic
tas onder een van de kerkbanken
met daarin een gravure.

De koster gingermee naar de po-
litie en die zette een speurtocht
in om de herkomst van het
kunstwerk te achterhalen. Uit-
eindelijk bleek dat het gemeen-
temuseum Commanderie van
Sint Jan de 18de eeuwse gravure
van de Nijmeegse kunstschilder
Hendrik Hoogers (1747-1814) al
jaren miste. Het kunstwerk is
eigendom van de gemeente Nij-
megen en vermoedelijk in de ja-
ren '50 uitgeleend aan een instel-
ling.

Begin
Saarland vormt het begin van een
reeks verkiezingen die in 1990 in de
Bondsrepubliek plaatshebben. In
de loop van het jaarkrijgen de deel-
staten Noordrijn-Westfalen, Neder-
saksen en Beieren een nieuw parle-
ment en in twee deelstaten worden
gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den. Zonder meer uniek is het feit
dat de Oost- en Westduitsers in de
loop van het jaar een nieuw parle-
ment kiezen. De DDR beleeft de
historische primeur van vrije ver-
kiezingen op 6 mei, terwijl de inwo-
ners van de Bondsrepubliek in de-
cember beslissen of driemaal inder-
daad scheepsrecht is.

Prof. Remmelink, voorzitter onderzoekscommissie:

'Euthanasie mag nooit
gemakkelijk worden'

DEN HAAG - „Er zijn mensen
die zeggen dat de huidige prak-
tijk van euthanasie, waarbij dat
onder bepaalde voorwaarden
niet strafbaar is, wel hanteerbaar
is. Anderen vinden het zon ver-
schrikkelijk moeilijke zaak, dat
ze vinden dat er regels moeten
komen. Dan kijken ze vooral
naar de medici, die bij wijze van
spreken de hete adem van de of-
ficier van justitie in hun nek voe-
len en daarom vinden dat er een
regeling moet komen."

Prof. mr J. Remmelink, procu-
reur-generaal bij de Hoge Raad
en voorzitter van de commissie
die in opdracht van de regering
een onderzoek moet gaan leiden
naar de aard en omvang van de
huidige euthanasiepraktijk in
ons land, houdt zich wat op de
vlakte als hem naar zijn persoon-
lijke mening wordt gevraagd.

„De commissie is nog niet bij el-
kaar geweest.Ik zou me alsvoor-
zitter diskwalificeren door nu al
allerlei uitspraken te doen. Wat
ik zeg, geldt als een persoonlijke
opvatting".

Wat er ook gaat gebeuren, Rem-
melink wijst erop dat ook een
wettelijke regeling niet zaligma-
kend is. „Het mag nooit zo wor-
den dat door een of andere vlotte
formule euthanasie gemakkelijk
wordt gemaakt. Het is een moei-
lijke zaak en dat moet zo blijven.

Het kan geen kwaad dat medici
blijven doen wat ze nu doen: na-
denken, danig tobben; voordat
ze een beslissing nemen".

Kritiek
De commissie start binnenkort
een onderzoek naar de euthana-
siepraktijk. Nog voor het is be-
gonnen, is van verschillende
kanten al kritiek geuit. De socio-
loog W. Meliefdie in Utrecht een
vergelijkbaar onderzoek heeft
gedaan, ziet het als een poging
van de regering om een beslis-
sing tot een wettelijke regeling te

komen, uit te stellen. Ook artsen
hebben al te kennen gegeven
weinig heil te verwachten van dit
onderzoek. Toch begint Remme-link vol goede moed.
„Of mensen vinden dat het een
poging tot uitstel is, daar kan ik
me niet over uitlaten. Daarvoor
zit ik niet in de politiek. Ik zou de
laatste zijn om minister Hirsch
Ballin van die intenties te be-
schuldigen. Wat mij betreft, zal
ik dit onderzoek niet op de lange
baan schuiven. De commissie
hoopt binnen anderhalf jaar
klaar te zijn. Ik zou het niet pret-
tig vinden om er langer mee be-
zig te zijn. Wat de kritiek van art-
sen betreft: We zullen ons best
doen om de medewerkingvan de
medische stand in te roepen. Dit
is wat ons betreft een serieuze
'zaak. We zullen de medici niet
lastig vallen met iets wat nergens
toe leidt".

„Onze opdracht is om harde ge-
gevens te verzamelen. Daarmee
zullen we voor de dag proberen
te komen. Het gaat ons om gege-
vens waarbij de levensbeschou-
wing niet ter zake doet. Van be-
lang is dat er goede vragen wor-
den gesteld en dat er onder-
scheid wordt gemaakt tussen
wat wel of niet euthanasie is. Je
leest wel eens dat er duizenden
gevallen van euthanasie worden
gepleegd, maar ik wil eerst wel
eens weten wat daar onderwordt
verstaan. Want er zijn ook vor-
men van euthanasie die door
praktisch niemand als zodanig
worden beschouwd. Ik denk
daarbij aan 'sterbenshilfe'. Geen
zinnig mens zal er bezwaar tegen
maken dat iemand die ernstig
lijdt en elk ogenblik kan sterven
wordt geholpen, ook als dat bete-
kent dat zo iemand waarschijn-
lijkeerder overlijdt. By de vraag-
stelling moeten we duidelijk ma-
ken wat de commissie onder
euthanasie verstaat".

Vervolgen
Volgens Remmelink moet de
commissieer voor waken dat art-

sen die aan het onderzoek mee-
doen niet in de problemen ko-
men, alkan hij dit niet uitsluiten.

Minister Hirsch Ballin heeft art-
sen die meewerken, niet willen
vrijwaren. Dat betekent dat ze
een risico lopen op strafrechtelij-
ke vervolging als hun antwoor-
den daar aanleiding toe geven.
„De minister kan formeel geen
vrijwaring geven. Ook moet de
commissieer bij de vraagstelling

rekening mee houden dat de me-
dici zo vrij worden gelaten, dat ze
geen problemen krijgen met hun
beroepsgeheim. Dat zal de com-
missie zorgvuldig moeten na-
gaan. De artsen moeten niet het
gevoel hebben dat ze al met een
been in de gevangenis staan.

Maar ja,hetkan natuurlijkzo zijn
dat als er een rare toestand wordt
geconstateerd, dat toch moet
worden doorgegeven. Maar ik
verwacht niet dat zich dat in de
praktijk zal voordoen".

Remmelink stelt dat het niet de
taak van de commissie is met een
wettelijkeregeling voor euthana-
sie te komen, iets waar de poli-
tiek (nog) niet toe in staat is ge-
bleken. „Al is het niet uitgeslo-
ten dat ons later zal worden ge-
vraagd daar iets over op papier te
zetten. Wel zullen we zover gaan
dat we iets gaan aanbieden waai
hetkabinet ietsaan heeft. Als het
om puur registreren zou gaan.
zouden we kunnen volstaan met
de onderzoekers aan het woord
te laten. Het is de bedoeling dat
de commissie de onderzoeksre-
sultaten evalueert en zo hard
maakt, dat er een conclusie uit
kan worden getrokken. Dat kan
betekenen dat we vinden dat er
een wettelijke regeling moet ko-
men, maar het kan ook blijken
dat de huidige praktijk evident
geruststellend is en dat er geen
regeling nodig is".

„In het algemeen ben ik een
groot voorstander van de wet. De
situatie datje deze materie nood-
toestandsgewijs moet oplossen,
dat het in principe strafbaar is
maar dat euthanasie onder be-
paalde voorwaarden niet straf-
baar is, is niet ideaal. Maar op eengegeven moment kun je niet ver-
der komen en moet je met niet
heldere formuleringen functio-
neren. Als dat niet te beroerd
gaat, kan ik me voorstellen datje
zegt: laat het maar zo.

Euthanasie uit het wetboek van
strafrecht halen, zoals wel eens
wordt bepleit, is volgens Rem-
melink een zaak van de wetge-
ver. „Wel vind ik dat je extremi-
teiten altijd onder de werking
van het strafrecht moeten blij-
ven. Als een medicus kwaadaar-
dig is, moet hij kunnen worden
aangepakt. Maar de meeste za-
ken zou je misschien tuchrechte-
lijk kunnen afdoen. Maar het is
niet de primaire bedoeling van
de minister dat deze commissie
daar een uitspraak over doet."

jan van dijk

" Prof. J. Remmelink:
medici moeten blijven
tobben.

binnen/buitenland

In Saarland heeft SPD niets van CDU te vrezen

Oskar Lafontaine richt
zijn blik al op Bonn

Van de redactie buitenland

BONN - Oskar Lafontaine kan zich opmaken voor een
druk 1990: de peilingen voorspellen dat zijn sociaal-de-
mocratische partij bij de zondag te houden deelstaatver-
kiezingen in Saarland haar meerderheid behoudt of nog
versterkt. De 46-jarige 'Napoleon aan de Saar' heeft laten
weten dat hij een kandidatuur voor het bondskanselier-
schap pas in serieuze overweging neemt, als zijn achter-
ban in één van dekleinste deelstaten van de Bondsrepu-
bliek hem een duidelijk nieuw mandaat geeft.

In december moetlafontaine het in
dat geval opnemen tegen de chris-
ten-democraat Helmut Kohl, die
sinds 1980 kanselier is van een cen-
trum-rechtse coalitie van CDU/CSU
en FDP. In 1983 en 1987 liet hij ach-
tereenvolgens Hans-Jochen Vogel
en JohannesRau kansloos waar het
ging om het minister-president-
schap in Bonn.

OSKAR LAFONTAINE
..Napoleon aan de Saar.

Veel joodse
kinderen in
problemen

UTRECHT - Bijna een kwart
van de kinderen van joodse oor-
logsslachtoffers kampt met
geestelijke problemen. Deze
groep heeft te maken met moei-
lijkheden zoals schuld- en
schaamtegevoelens. De hulp-
verlening aan deze joodse 'twee-
de generatie' moet daarom wor-
den verbeterd. Dit staat te lezen
in het rapport Tweede generatie
Joodse Nederlanders van het
Utrechtse Instituut voor Psy-
chotrauma.

Het onderzoek is uitgevoerd in
de regio Groot-Amsterdam. Op-
drachtgever was het ministerie

van WVC. Aanleiding voor het
onderzoek was de stijgende
vraag naar hulpverlening van
deze 'tweede generatie. Alleen
in Groot-Amsterdam gaat het
om ongeveer 1000 tot 1500 joden
die professionele hulp inschake-
len.

Het Instituut voor PsychotraU-
ma vindt dat de hulpverlening
beter moet nu blijkt dat er van
een afname van klachten geen
sprake is. Volgens het instituu'
heeft dit veel te maken met d«
ernst van de problematiek. In d«
opleidingen van de hulpverle-
ners moet meer aandacht wor-
den besteed aan het omgaan
met dit soort problemen, aldu5

de Utrechtse onderzoekers. Bo-
vendien menen zij dat nu ook de
situatie van andere groepen oo?
logsgetroffenen zoals Indischc
Nederlanders, verzetsmensen
en collaborateurs in kaart ê^
bracht moet worden.

Tegenvallend
De sombere voorspelling van Schil-
ler sluit aan bij een in brede kring
bestaand pessimisme over de Oost-
duitse economie. Vorig jaarboekte
het land het slechtste economische

resultaat sindstien jaar.De groeibe-
droeg slechts 2 procent, de helft van
wat de 'planners' hadden willen be-
reiken.
Voor een groot deel was deze mis-
lukking te wijten aan de uittocht
van de meer dan 340.000 Oostduit-
sers naar het Westen, een verschijn-
sel waaraan dit jaar zeker geen ein-
de zal komen. Volgens Lothar Mai-
ziere, leider van de Oostduitse chris-
tendemocratische CDU, zal in totaal
30 procent van de bevolking het
land verlaten als na de verkiezingen
van & mei geen eind komt aan de
macht van de communistische par-
tij.
De coalitieregering van premier
Hans Modrow weigert voorlopig
volledig afstand te doen van de so-
cialistische economie en zoekt eer-
dernaar een „derde weg" tussen ka-
pitalisme en communisme. Maar

vanuit de bevolking wordt, d* v
waarschuwingsstakingen en t
monstraties, druk uitgeoefend °, {
radicalere wijzigingen aan te b&i i
gen in het economische beleid- c

i

Politie vindt buit
overval in trein

SCHIPHOL - Het geld dat gister-
ochtend werd buitgemaakt bij een
bankoverval in Nieuw Vennep is te-
ruggevonden in de trein waarin de
daders op de vlucht waren. Volgens
de politie van Haarlemmermeer be-
droeg de buit slechts enige duizen-
den guldens.

Met hulp van de spoorwegpolitie en
de rijkspolitie dienst luchtvaart
werd de trein, waarin de vermoede-
lijke bankovervallers zaten, rond
half tien gestopt nabij het NS-sta-
tion Schiphol. De politie kamde de
trein vervolgens uit.

Er werden twee arrestaties verricht,
Amsterdammers van 18 en 23 jaar
oud. De politievond behalve de buit
ook twee vuurwapens en bivakmut-
sen in de trein. De verdachten heb-
ben tot dusverre geen bekentenis
afgelegd.

Beveiliging van
'Tsjernobyl' nog

niet optimaal
MOSKOU - De betonnen sarco&jj
waarin de besmette reactor van
kerncentrale in Tsjernobyl is bef?
ven wordt verstrekt, omdat de<^mische en thermische reacties <Jnog steeds plaatsvinden het bet°*
nen omhulsel in de loop der W
kunnen beschadigen. Dat heeft
Sovjetpersbureau Tass gemmeld'
„De belangrijkste taak is nu om 1"/
2000 ton zware deksel (waarmee
reactor is afgedekt, red) te vers*'
ken," aldus Tass. De radioactief";
smette reactor nummer 4 werd
een betonnen kist gezet, nadat zt).
26 april 1986 ontplofte. De ramP
de centrale van Tsjernobyl was &
grootste nucleaire ongeluk in de?
schiedenis. Zij kostte 31 mensen»''
leven en 135.000 mensen uit de o»
geving van de centrale werden Ér
vacueerd. "De huidige sarcofaag kan z°'nj
jaar mee, zeggen deskundig
Maar de chemische en thermi^Jreacties binnen de reactor die "steeds afkoelt, kunnen de structu
van de kist beschadigen „en daar"
moet zij versterkt worden." In W
zullen de blauwdrukken voor
uitbreiding van de beveiliging W'
zijn. ,
De drie andere reactoren in Tsjef*
byl zijn nog steeds in bedrijf- .
bouw van een vijfde en zesde re'
tor werd vorig jaar gestaakt.

Exodus uil de DDR kan nog grote vormen aannemék

Oostduitse economie mei
ineenstorting bedreigd

Van de redactie buitenland

OOST-BERLIJN - Een vooraan-
staande Oostduitse econoom heeft
ervoor gewaarschuwd dat de econo-
mie van de DDR binnen een jaar
volledig derailleert, als niet snel ra-
dicale hervormingen worden door-
doorgevoerd. Siegfried Schiller,
communist en adjunct-directeur
van een economisch onderzoeksin-
stituut in Dresden, heeft deze voor-
spelling gedaan in een interview
met de krant Die Union. Hij drong
aan op een rigoureuze omvorming
van de planeconomie in een vrije-
markteconomie.

„Elke poging om de planeconomie
in stand te houden moet worden
verijdeld," aldus Schiller. Hij zei dat
door halve maatregelen het land
met een gebrek aan industriële
grondstoffen dreigt te worden opge-
scheept zonder dat men in staat is
dit tekort door import uit het Wes-
ten aan te vullen. Want daarvoor is
geen geld.

Oost-Duitsland importeert het
grootste deel van zijn grondstoffen
en energiebronnen uit de Sovjet-
unie, in ruil voor goederen of be-
taald met een niet inwisselbare
munt. Als aan deze import door het
losmaken uit het socialistische eco-
nomischeblok abrupt een einde zou
komen, dreigt een vacuüm te ont-
staan, aangezien het land voorlopig
niet oJer voldoende buitenlandse
valuta zal beschikken om deze
grondstoffen elders, tegen vrije
marktprijzen, aan te schaffen.

Hereniging
Intussen bereiden de WestduI,^1,^ jpolitici zich voor op de mogel^ Jheid dat deDDR haar eigen weg
hervormingen verlaat en kiest *hereniging met de Bondsrepubl' [ |
De voormalige bondskanselier y\, c
ly Brandt zou zich bereid heb^ v
verklaard erevoorzitter te word. f
van de Oostduitse Sociaal-D'
cratische Partij, zo bevestigde
woordvoerder deze week. De V»
duitse christen-democraten v.:
omvangrijke steun verlenen
hun zusterpartij in de DDR.

Moslims in Kasjmir zijn
bezig met het delven van
graven voor de zeker vijftig
slachtoffers die sinds zater-
dag in de Indiase deelstaat
zijn gevallen bij onlusten.
Moslims demonstreren al
dagenlang voor afscheiding
van Kasjmir van het over-
wegend hindoeïstische In-
dia. Zij willen een eigen
staat uitroepen of aanslui-
ting bij Pakistan zoeken. De
demonstraties liepen uit op
strijd met het leger van In-
dia, waarbij vele slachtof-fers zijn gevallen.
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Rekeninghouders al langergeünteresseerd in fondsen met lage risico's

Beleggen via de girokaart
in effectenfonds Postbank

Van onze correspondent
& i STERDAM - „De manier van deelnemen in het Postbank

is uniek. Dat gaat gewoon met een girokaart
,j het giroboekje. Het belegde bedrag wordt vervolgens tegen
le geldende beurskoers omgerekend in aandelen van het Be-. ggingsfonds, tot vier cijfers achter de komma. Ingelegde be-
(j

a§er>kunnen weer net zo makkelijk via de girorekening wor-
sj

n °Pgenomen. Over inlegen opname moet 0,4 procent provi-
ie Worden betaald. Dat is heel laag".

1 Jj
2 dirP t' Hoffmann, een van de twee
i h ren van het eiSen huisfonds
i°P d t Postbank- legt er de nadruk

den iet Fonds gezien moet wor-
staann verlengstuk van de al be-
spar e spaarvormen. „Betalen,

r* n' beleggen- het is met de Sir°-
Met hls llet ware drie m één".

' gitisf introductie van het Beleg-
voorziet de Postbank in

/ siEr.0,nder haar klanten al lang ge-
de behoefte. Het was de

I bo(j ank echter altijd statutair ver-
is H6n 'n effecten te doen, maar daar
Êank°r het samengaan met de NMB
Voi een einde aan gekomen.
deJ"ens Hoffmann zijn veel hou-
gejmVan girorekeningen uiteraard
Pers d in de rendements-
'eid ectieven van beleggen. Het be-
fondVan het Postbank Beleggings-
dat l ls gericht op een rendement
strem°ger 's dan van de hoog-
cate ,en de spaarvorm (rentecertifi-
in J^'- Daarnaast levert deelname

rv°OM beleggingsfonds een fiscaal
L^el op. De dividendvrijstelling
Pers gt immers 100° gulden per
gUlH°°n <voor een echtpaar dus 2000
dat ?n) per jaar. Hoffmann denkt
is L>

eleggen in deze tijd past: „Het
$Da„eri s°ort lifestyle, interessant,Palend",
net p- dej„|Stbank Beleggingsfonds wil

' 'n re
eSgers een gunstig rendement

' biede
a tot een beperkt koersrisico

*">ie doelstellingkan worden
van Ki door een brede spreiding
bec) Weggingen over verschillende
drHv Jtstakken, verschillende be-

I verscl?i verschillende landen en

' rieè n ende vermogenscatego-
aanrip, (°bligaties, staatsleningen,
!n' onroerend goed, en liqui-

des er*. waarbij edele metalen, op-; sP>ele t\futures een aanvullende rol, Uit„^Schappelijk onderzoek heeft
"kw en dat een dergelijke aan-
'ï(-'liJkKkt'ln de zin namelijk dat re-betrouwbaar voorspeld kan

worden dat het nemen van een be-
paald risico een bepaald rendement
zal opleveren. De vuistregel daarbij
is: hoe hoger het risico, hoe hoger
het rendement. Maar, ten overvloe-
de, gegarandeerd is niets.
Het zogenoemde risicoprofiel van
het Postbank Beleggingsfonds is
laag. Deelnemers lopen dan maar
een kleine kans dat de koersen van
hun aandelen flink zullen kelderen.
Daar staat tegenover dat de kans op
spectaculaire koerswinsten ook
maar klein is. Hoffmann: „De sa-
menstelling van de portefeuille zal
niet constant zijn, maar afhangen
van de economische situatie en de
vooruitzichten voor de beleggings-
categorieën. Als richtpercentages
houden wij voorlopig zon 50 pro-
cent in obligaties, 25 a 30 procent in
aandelen, 15 tot 20 procent in onroe-
rend goed aan. Onder de huidige
omstandigheden met een omge-
keerderentestructuur (de korte ren-
te is hoger dan de lange) is het na-
tuurlijk verstandig om een aanzien-
lijk deel te beleggen in liquide mid-
delen".
De Fondsbeheerders zijn van me-
ning dat aandelenkoersen in de we-
reld in de komende jarenzullen stij-
gen, omdat zij momenteel niet over-
gewaardeerd zijn. In hoofdzaak zal
de aandelenkeuze gebeuren in zes
landen: Amerika, Japan, het Ver-
enigd Koninkrijk, Duitsland,
Frankrijk en Nederland. Met elkaar
omvatten die ongeveer 90 procent
van de mondiale beurskapitalisatie.
De koers van een aandeel Postbank
Beleggingsfonds wordt elke beurs-
dag vastgesteld aan de hand van de
marktwaarde van de beleggingen
die het Fonds heeft gedaan. De uit-
giftekoers was 50 gulden. Twee keer
per jaar wordt dividend betaald.
Alle rente- en dividendinkomsten
van het Fonds worden als dividend
uitgekeerd. Er zijn nu 1 miljoen ge-
wone aandelen geplaatst.

beurs-overzicht
Lichtherstel
- Na de terugslag

feet nSdag op de Amsterdamse ef-
der ? nbeurs zijn de koersen don-
gek Weer voorzichtig overeind
voQrabbeld, waarbij de verliezen
gopJieen klein deel konden worden
slo t maakt- De stemmingsindex
terw fen vol punt beter °P IU-5-
-1 5 d*e voor het middaguur nog
iiart-Unt hoger stond. De obligatie-
°P oq Was twee dubbeltJes beter
voo h

en Ju'st deze markt was
da.r de handelarenvan belang om-
sen Vo'gens hen hiervan de impul-
he boeten komen voor verder
dorfrt' e totale omzet bedroeg
de ~erdag fl4 miljard, waarvan
het

obllgatiekant met fBB2 miljoen
hir, grootste deel voor haar reke-ls nam.
ojv,, andelen waren goed voor een
ke 01 Van f 579 miljoen. Koninklij-
lüli Was met een omzet van f74
forA°en het meest verhandelde
f4O gevolgd door Unilever met
lanri milJ°en en Nationale Neder-
hooff 0 met f3B milJoen.De meeste
bei tj °ndsen waren enkele dub-
betp tot soms meerdere guldens
"ond' terwijl slechts drie hoofd-
ten Sen no^ verder verlies moes-
naisaccePteren. Bij de internatio-
Win *as Koninklijke Olie met een
pcr st van f2,40 op f 138,60 koplo-
plü' gevolgd door Unilever met
genri 1,2°°P f 149,60. Akzo was ne-
Hon beltJes hoger op f 127,10 en
den govens-KLM en Phüips volg-
Win met vier tot vijf dubbeltjes

Nüv e andere actieve aandelen viel
Winy;rclal-Ten Cate op met een
Weh_ Van f 4 op f 95. Ook Borsumij
op, f y was met een winst van f 1,80
dit f ° g°ed gemutst terwijl ook

ds w°ensdag slechts vijf
F"akh Jes hoefde prijs te geven.
fl50

n°cd tenslotte klom f 2op
verli en maakt daarmee haar
goecjes van woensdag net niet

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 108.80 109,70
Ahold 120,70 121,70
Akzo 126,20 127,10
A.B.N. 38,70 39,00
Alrenta 156,80 156,80
Amev 56,80 57,80
Amio-Bank 76,40 77,10
Bols 167,50 168,20
Borsumij W. ■ 70,00 71,80
Bührm.Tet. 57,40 58,30
C.S.M.eert. 76,20 76,80
DAF 35,40 36,30
DordtPetr. 124,10 126,40
DSM 113,20 114,20
Elsevier 77,80 78,30
Fokker eert. 37,40 37,80
Gist-Broc. c. 28,30 28,30
Heineken 117,70 118.30
Hoogovens 72,60 73,10
Hunter Dougl. 99,50 98,70
IntMüller 95,50 95,50
KBB eert. 72,00 72,00
KLM 42,40 42,80
Kon.Ned.Pap. 39,20 39,50
Kon. Olie 136,20 138,60
Nat. Nederl. 70,00 70,70
NMB Postbank 48,60 48,80
Nedlloyd 83,80 83,10
Nijv. Cate 91,00 95,00
Océ-v.d.Gr. 267,00 269,00
Pakhoed Hold. 148,80 150,80
Philips 42,40 42.80
Robeco 101,60 101,70
Rodamco 77,80 78,30
Rolinco 100,40 100,70
Rorento 58,30 58,40
Stork VMF 45,70 46,30
Unilever 148,40 149.60
Ver.Bezit VNU 102,50 104,00
VOC "36,20 35,60
Wessanen 65,00 67,30
Wolters-Kluwer 44,10 44,80

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 61,60 64,00
ACF-Holding 37,10 37,20
AhrendGr. c 237.00 a 242,00
Air Holland 25,60 26,80
Alg.Bank.Ned 39,90 39,90
ABN (div'9o) 37,60 38,40
Asd Opt.Tr. 18,20 18,50
Asd Rubber 5,60 5,50
Ant. Verff. 415.00
Atag Hold c 103,50 103,00
Autlnd.R'dam 94,00 94,00
BAM Groep 95,00 97,50
Batenburg 83,80 83,80
Beers 134,00 134,50
Begemann 124,00 126,00
Beundo 363,00 363,00
Berkei's P. 6,10 6,10
Blydenst.-Will. 28,00 28.50
Boer De, Kon. 307,00 308,00
de Boer Winkelbedr. 63,30 66,00
Boskalis W. 14,00 14,60
Boskalis pr 14,50 15,00
Braat Beheer 45.00 a 44,50a
Breevast 18.60 18,90

Burgman-H. 3420,00 3420,00
Calé-Delft pr 865,00 865,00
Calvé-Delft c 980,00 998,00
Center Parcs 56,00 56.50
Centr.Suiker 75,50 76,00
Chamotte Unie 7,60 7,40
Cindu-Key 190,00 188,00
Claimindo 353,00 355,00
Content Beheer 20.00 20,50
Cred.LßN 54,50 55.00
Crown v.G.c 92,00 92,50
Desseaux 250.00 252,00
Dorp-Groep 35,00 35,00
DSM(div'9o) 110,00
Econosto 320,00 328,00
EMBA 125,00 125,00
Enraf-N.e. 67,50 68,00
Erikshold. 108,20 110,00
Flexovit Int. 91,00 92,50
Frans Maas c. 101.00 100.50
Furness 128,00 128,00
Gamma Holding 79,50 79,00
Gamma pref 5,70 5,80
Getronics 28,90 29,30
Geveke 44,00 48,00
Giessen-de N. 214,00 214,00
Goudsmit Ed. 362,00 362,00
Grasso's Kon. 126,00 129,00b
Grolsch 127.60 129,00
GTI-Holding 207,00 207,00
Hagemeyer 105,50 105,50
IdemVidiv.'B9 102.00 102,00
HAL Trust B 13,70 13,80
HAL Trust Unit 13,79 13,80
HBG 189,00 190,00
HCS Techn 13.60 13,70
Hein Hold 100,50 100,00
Hoek's Mach. 200,00 197,00
Heineken Hld 100,50 100.00
Holl.SeaS. 1,15 1.12
Holl. Kloos 460,00 451,00
Hoop EfT.bk. 9,00 9,00
Hunter D.pr. 4,70 4,30
ICA Holding 19,80 19.80
IHC Caland 36,30 36,50
Industr. My 216,50 216.00
Infotheek 26,20 26,50
lng.Bur.Kondor 565,00 a 565,00
Kas-Ass. 47.10 48,20
Kempen Holding 16,50 16,70
Kiene's Suik. 1400,00 1400,00
KBB 72,00 a 72,00
Kon.Sphinx 115,50 116,50
Koppelpoort H. 0,29 290,00
Krasnapolsky 199,00 200,00
Landré &Gl. 60,90 60,90
Macintosh 40,00 40,50
Maxwell Petr. 667,00 667,00
Medicopharma 65,50 65,20
Idem (div9o) 65.50 63,00
Meüa Int. 5,40 5,40
MHV Amsterdam 19,00 19,00
Moeara Enim 1155,00 1155,00
M.Enim 08-cert 15100,00 15400,00
Moolen en Co 27,90 29,30
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,10 8,40
Mynbouwk.W. 413,50 414,50
Naeff 300,00
NAGRON 45,50 46,20

NIB 635,00 635,00
NBM-Amstelland 19,20 19,50
NEDAP 393.50 396,00
NKF Hold.cert. 318,00 319,00
Ned.Part.Mij 40,10 40,30
Ned.Springst. 10000,00 10000,00 a
Norit 1125,00 1115,00
Nutricia gb 75,00 75,50
Nutricia vb 86,00 86,00
Oce-vdGr.div9o
Oldelft Groep c 188,00 189,00
Omnium Europe 16.00 16,00
OrcoBank c. 66.50 66,70
OTRA 183,50 184,50
Palthe 72.00 75.50
Philips div.'9o 41,00 41,40
Pirelh Tyre 33,10 33,30
Polygram 30,30 30,90
Polynorm 97,50 98,50
Porcel. Fles 185,00 185,00
Ravast 45,00 45,80
Reesink 73,00 73.50
Riva 52,00 51,00
Riva (eert.) 50,20 51,00
Samas Groep 64,00 64.50
Sarakreek 29,00 29,60
Schuitema 1400,00 1370,00a
Schuttersv. 161,00a 159,00
Smit Intern. 53,10 52,80
Stßankiers c. 21,50 21,40
Stad Rotterdam c 44,00 44,00
Telegraaf De 86,00 86,30
Text.Twenthe 340,00 340,00
TuUpComp. 35,60 36.00
Tw.Kabel Hold 145,00 144,80
Übbink 85,00 85,00
Union Fiets. 25,00 25,20
Ver.Glasfabr. 336,00 337,00
Verto ■ 57,60 57,90
Volker Stev. 68,50 68,50
Volmac Softw. 44.60 45.30
Vredestein 22,20 22,60
VRG-Groep 54,80 55,10
WegenerTyl 186,00 184,00
West Invest 23,20 23,20
West Investc. 90,00 65,00a
Wolters Kluwer 172,00 178.00
Wyers 48,50 48,50

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,80 37,20
ABN Aand.f. 72,20 72,60
ABN Beleg.f. 54,80 54,80
ALBEFO 52,50 52,50
Aldollar BF $ 21.90 21,90
Alg.Fondsenb. 230,00 228,00
AUianceFd 11,60 11.60
Amba 47,80
America Fund 288.00 292,50
Amro A.in F. 89.40 89,40
Amro Neth.F. 74,20 74,10
Amro Eur.F. 72,10 71,90
AmroObl.Gr. 154,20 154,30
Amvabel 79.40 79,00
AsianTigersFd 61,20 61,00
AsianSelFund 47,00 47,00

IBemco Austr. 54,50 54,30
Berendaal 108,00 107,00
Bever Belegg. 26,50 26,10

BOGAMIJ 103,50 103,00
Buizerdlaan 42.50 42.50
CLN OblWaardef. 100,20 100.30
Delta Lloyd 41,40 41,00
DP Am. Gr.F. 25,20 24.70
Dp Energy.Res. 48,00 48,00
Eng-H011.8.T.1 9,30 9,30
EMF rentefonds 62.30 62,30
Eunnvest(l) 115.00 114,00
Eur.Ass. Tr. B,Boa 9,00 b
EOE DuStlnF. . 290,00 293,00
EurGrFund 60,00 59,30
Hend.Eur.Gr.F. 214,00 214,90
Henderson Spirit 70,50 70,90
Holland Fund 72,00 72,00
Holl.Obl.Fonds 114,00 115,00
Holl.Pac.F. 112.00 111,50
Interbonds 501.00 501,00
lntereff.soo 51,50 51,00
Intereff.Warr. 365,00 363,10
Jade Fonds 180,00 180,00
JapanFund 33,50 33,70
JapanRot. Fundyenlosoo,oo
Mees Obl.Div.Fonds 98.30 98.20
MX Int.Vent. 58.00 57,50
Nat.Res.Fund 1470,00 1455,00
Nedufo A 135,00 134,00
Nedufo B 137,00 137,00
NMBDutch Fund 38.90 39,00
NMB Global F. 48.00 48,40
NMB Oblig.F. 34,40 34,50
NMBRente F. 102,50 102,80
NMB Vast Goed 38,00 38,00
Obam, Belegg. 213,00 216.00
OAMF Rentef. 14,05 14,00
Orcur.Ned.p. 48,10 48,20
Pac.Prop.Sec.f. 49,40 49.00
Pierson Rente 99,80 99.80
Prosp.lnt.High.lnc. 7,00 7,00
Rabo Obünv.f. 74,60 74,50
Rabo Obl.div.f. 48.20 48,20
Rabo Onr.g.f. 85,00 85,10
Rentalen! Bel. 132,50 - 132,70
Rentotaal NV 31,00 31.00
RG groen 50,10 50,10
RG blauw 49,10 49,50
RG geel 48,70 48,80
Rodin Prop.s 103,50 103,50
Rolinco cum.p 94,50 94,50
Sci/Tech 17.10 17,10
Technology F. 18,30 18,30
Tokyo Pac. H. 265,00 266.50
Trans Eur.F. 79,80 80.50
Transpac.F. 510,00 505,00
Uni-Invest 125,50 125.50
Unico Inv.F. 80,40 80,40
Unifonds 35,00 35,60
VWN 59,30 59,50
Vast Ned 127,60 127.60
Venture F.N. 45,30 45,00
VIB NV 85,90 86.20
VSB Mix Fund 51,40 51,30
WBO Int. 75,00 74,00
Wereldhave NV 210,20 210,50
Yen Value Fund 92.20 92,00
Buitenlandse obligaties
B%EEGB4(I) 99,20 99,20
3/2 EngWarL 33.00 33.50
53/4 EIB 65 98,50 98,70

Orig. n.amerik. aandelen
Alhed Signal Ind 34,50 34,00
Amer. Brands 66,00 64.80
Amer. Expres 30,60 30,60
Am.Tel.fc Tel. 40,00 41,20
Ameritech 59.00 58,80
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218,00
ASARCO Ine. 27,00 27,50
Atl. Richf. 107,60 108,20
BAT Industr. 8,00 8,00
Bell Atlantic 95.70 95,00
BellCanEnterpr 44,30 43.80
BeU Res.Adlr 0,35 e
Bell South 51,60 51,40
BET Public 2,60
Bethl. Steel 16,60 17,40
Boeing Comp. 59.00 59,60
CDL Hotels Int. 0.83
Chevron Corp. 66,00
Chrysler 16,70 16,70
Citicorp. 24,70 24,00
Colgate-Palm. 56,25 57.00
Comm. Edison 36,60 36,30
Comp.Gen.El. 510,00
Controi Data 17,00 17,00
Dai-IchiYen 2730.00 2530,00
Dow Chemical 66,00 66,50
Du Pont 41,00
Eastman Kodak 37,00 38.60
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 152.00
Exxon Corp. 47.00 47.00
First Pac.HKS 1,30
Fluor Corp. 38,90
Ford Motor 43,25 d 42,25
Gen. Electric 61,00 62,80
Gen. Motors 41,25 40,80
Gillette 46,00 46.00
Goodyear 37.00 36.00
Grace & Co. 29,40
Honevwell 85,00 84,00
Int.Bus.Mach. 95.70 b 97,50
Intern.Flavor 67,75
Intern. Paper 51,60
ITTCorp. 54,70 53,80
K.Benson ® 5172,00
Litton Ind. 75,20 73,60
Lockheed 39.00 38.20
Minnesota Mining 76,00 78,00
Mitsub.Elect. 1150.00
Mobil Oil 57,50 58,00
Morgan $ 35,00 34.80
News Corp Auss 12,80 12,80
Nynex 82,70 82,50
Occ.Petr.Corp 27,70 27,40
Pac. Telesis 46,20 46,00
P.& O. ® 7,00 7,00
Pepsico 56,50 58,20
Philip Morris C. 37,25 38.00
PhiU. Petr. 23,20 23,00d
Polaroid 44.30 44,25
Privatb Dkr 297,00 297,00
Quaker Oats 53,50
St.Gobin Ffr 580,00 590,00
Saralee 29,20 29,20
Schlumberger 45.00 45,00
Sears Roebuck 37,00 37,30
Sony(yen) 36.30 . 36,50

Southw. Bell 54,25 55,20
Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 37.10 36,75
Texaco 56,00 56,20
Texas Instr. 33,20 33,20
The Coastal C. 30,70 30,40
T.I.P Eur. 1,78 . 1,78
ToshibaCorp. 1180,00 1200,00
Union Carbide 21,00
Union Pacific 76,00 75,50
Unisys 14,00 14,00
USX Corp 33,80 33,80
US West 70.80 69,50
Warner Lamb. 109.00
Westinghouse 72.30 72,10
Woolworth 60,10 59,00
Xerox Corp. 54,60 54,30
Certificaten Amerika
AMAX Ine. 42,00 44,00
Am. Home Prod. 198,00 193,00
ATT Nedam 76,00 78,00
ASARCO Ine. 68,50
AÜ. Richf. 201,00 204,50
Boeing Corp. 111,00 111,00
Can. Pacific 40,50 38,20
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 27,50 d 30,50
Citicorp. 47,00 45,00
Colgate-Palm. 112,00 110,00
Controi Data 28,00 28,00
Dow Chemical 121.00 124,00
Eastman Kodak 74,00 74,00
Exxon Corp. 85,00 88,00
Fluor Corp. 71.00
Gen. Electric 118,50 118,00
Gen. Motors 76,50 77,50
GUlette 87,00 87,00
Goodyear 72,00 70,00
Inco 40,50 40,50
IB.M. 174,00 179,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 26,00 26,00
Lockheed 74,50 74,00
Merck & Co. 134,00 139,50
Minn. Min. 146,00 147,00
Pepsi Co. 105,00 108,00
Phihp Morris C. 65,00 d 70.50
Phill. Petr. 43,00 44,00
Polaroid 76,00 76,00
Procter&G. 131,00
Quaker Oats 104,50
Schlumberger 87,00 86.00
Sears Roebuck 69,50 70,00
Shell Canada 63,00 62.00
Tandy Corp. 68,00 68,00
Texas Instr. 63.00 60,00
Union Pacific 143,00 143,00
Unisys Corp 32,00 32,00
USX Corp 65,00 62.00
Varity Corp 3,60
Westinghouse 135,50 136,50
Woolworth 114,00 111,50
Xerox Corp. 98.00 97,00
Euro-obligaties & conv.
10'AAegon 85 101,25 101,25

Aegon warr 12,10 12,10
10/2ABN 87 93,25 93,25

13Amev 85 97,20 97,10
10 AmevBs 103,00 103,00
11Amev 86 92.75 92,75
10'2 Amro 86 94,80 94.80
10Amro 87 93.50 93,50
Wt Amro 86 95,00 95,00
Amro Bank wr 21,50 20,20
Amro zw 86 73,25 73.25
9 BMH ecu 85-92 96.00 96.00
7 BMH 87 96.00 96.00
lO'/sEEG-ecu 84 100.50 100,50
93/iEIB-ecu 85 97.20 97,20
12V2 HlAirlF 94,80 94,80
12 NIB(B) 85-90 100,00 100.00
11'/,NGUB3 101,20 101,20
10NGU 83 100,00 100,00
2UNMB Pb.B6 85,50 85,00
NMB Postb.war. 71,00 71.50
83/4 Phil. 86 99,50 99.50
6% Phil.B3 98,35 98.35llftaboB3 102.10 102,10
9Rabo 85 99.40 99,40
7 Rabo 84 98.50 98,50

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5.00 5.10
Bredero aand. 28,00 29,00
Bredero eert. 27,00 28,00
11 Bredero 23,50 23,50b
LTV Corp. 1.70 1,40
5 Nederh. 68-78 23,50 23,50
RSV. eert 1.03 1,05
7'/.RSV 69 86,00 f 86,00b
Parallelmarkt
.Mannen 27,70 27,70
Berghuizer 40,50 42,00
Besouw Van c. 49,00 48,50
CBI Barin Oc.yen 2070,00 2070,00
Comm.Obl.F.l 100,30 100,40
Comm.Obl.F.2 100,10 100,10
Comm.Obl.F.3 100.60 100,60
De Drie Electr. 36,00 e 36,00
Dico Intern 121,50 122,00
DOCdata 19,30 19,10e
Ehco-KLM Kl. 38,00 37.80
E&L Belegg.l 74,40 72,70
E&L Belegg.2 74.20 73,20
E&L Belegg.3 75,80 75.20
Free Rec.Sh. 31,50 31,70
Geld.Pap.c. 67,50 68.20
Gouda Vuurv c 92,00 90,50
Groenendijk 36,50 36,50
Grontmijc. 195,00e 196,00
HCA Holding 48.50 49,70
Hes Beheer 219,00 219,00
Highl.Devel 14,70
Homburg eert 3,60 3.60
Interview Eur. 8,70 9,10
Inv. Mij Ned. 51,50 53,00
Kuehne+Heitz 45,00 46.00
LCI Comp.Gr. 79.00 79.20
MeUe 292.00 292,00
Nedschroef 125,00 128,50
Neways Elec. 9,10 9,10
NOG BeLfonds 31,50 31,20
pan pacific 10.80 10.80

Pie Med. 10,40 10,60
Poolgarant 9.90
Simac Tech. 16.50 e 17,00
Sligro Beh. 48,00 48,00
Verkade Kon. 241.00 250,00
VHS Onr. Goed 17.00 a 17,00
Weweler 95.00 96.00

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 40,00 201 1.20 U 0aegn p apr 115,00 200 7.50 a 6.20
akzo c apr 130,00 467 4,40 4.40 'akzo c apr 135,00 337 2,60 3,00 "amev c apr 60,00 265 1,70 a 2,30 'amev p apr 60,00 196 4,50 3,50 '.
buhr p apr 60,00 207 3,80 4,00 ■
d'fl p mrt 185,00 234 1,90 1,60 "
coc c feb 280.00 571 5,00
coc c feb 285,00 569 3.20 3.70»coc c feb 290.00 408 1.50 2.50 *
coc c feb 295.00 530 0.90
coc c feb 300,00 1248 0,50 0,60 "coc p feb 270,00 1942 3,80 2,60
coc p feb 275.00 495 5.20 b 4.00
coc p feb 285.00 445 10,40 8.40
coc p apr 280.00 213 11.50a 10,00
goud c feb 420,00 247 10,00 7.50'
goud c feb 430,00 315 6.50 4.30
goud p feb 400.00 465 1.50 2,00
hoog c apr 80,00 192 2.20
hoog p apr 75,00 395 5,60 5,00-
-hoog p apr 90.00 356 17.80 16.80 b
kim c apr 45.00 756 1.80 2,00,
kim p apr 40.00 231 1.50 1,30»
kim p apr 42.50 300 2,50 2,20*
kim p apr 45,00 515 4,00 3,60
nedl p apr 80.00 415 3,50 a 3,20
natn c apr 75,00 645 1,50 1,70 ■natn c apr 80,00 400 0,70 0,80 !
phil c apr 40.00 206 4,50 4.60.
phU c apr 42.50 242 2,80 3,00 ■
phU c apr 45,00 1395 1,70 1.80
phü c apr 47,50 231 0.90 0.90 .
phU c apr 50.00 386 0,50 0,50«
phü c jul 47,50 322 1.70 1,90 'phü c jul 50.00 216 1.30
phü c 091 55,00 205 3.40 3,60 >
phü c 093 30.00 313 17,00 17,50
phü p apr 40,00 475 1.60 1,40
phü p jul 42.50 270 3,40 3,20 'olie c apr 140,00 457 4,40 5,50
olie c apr 145,00 381 2,50 3.50
unil c apr 160.00 202 2,60 2.80 -unil p apr 150.00 273 5,60 5.20
unü p jul 145.00 230 6.00 5.60
voc c jul 37,50 313 3.10 3.10voc p apr 35.00 412 2.20 2,00b"wes c apr 70,00 467 1,50 3,00

j=latee g^ bieden tei-dii
b beden b=laten tei-di»
c=ei-claim k=gedaan+b
d=e«-di»idend I- gedaan tg
e gedaan*bieden vk = slotkoers vorige dag
t=g*daae+litc» sk=stetkMn gisten*

economie

Onenigheid tussen vliegers en directie nieuwe maatschappij

KLM CityHopper nog niet van de grond
Van onze correspondent

JMSTERDAM - De nieuwe Ne-erlandse luchtvaartmaatschap-
pij KLM CityHopper komt maar
sch

Van de ërond- De maat"
nappij is een samenvoegingyan NLM CityHopperen Nether-s InJfs- De Vereniging van Neder-

landse Verkeersvliegers (VNV)
v^huldigt directeur Leyer van

terug te ko-en op gemaakte afspraken in-

zake het maximaal bereikbare
salaris en depensioenen. De vlie-
gers van de nieuwe maatschappij
krijgen een aparte CAO.

De KLM zal morgen het eerste
nieuwe toestel van KLM City-
Hopper, een SAAB 340 B, in
Zweden in ontvangst nemen.
Het toestel is geheel witgespo-
ten, omdat er met de vliegers-
bond nog geen overeenstem-

ming is over enkeleregelingen in
de nieuwe CAO. Het vliegtuig
wordt tijdelijk voorzien van stic-
kers met de naam NetherLines.
De KLM heeft in totaal twaalf
SAAB 340B's en tien Fokker 50's
besteld voor de nieuwe maat-
schappij. De bestelling vertegen-
woordigt een waarde van een
half miljard gulden. Bij SAAB
zijn voor 1992 nog opties geno-
men op vier toestellen. Het is

echter niet uitgesloten dat de
KLM in plaats van de SAAB 340
B in 1992 de nieuwe SAAB 2000
zal bestellen. Dit toestel is een di-
recte concurrent van de Fokker
50.

De KLM nam in 1988 het noodlij-
dende NetherLines over van
NedLloyd met de bedoeling de
maatschappij te fuseren met
NLM CityHopper. De nieuwe

maatschappij moet een sterke
positie innemen op deregionale
Europese markt. Inmiddels heeft
de KLM aangekondigd het aan-
tal bestemmingen de komende
jaren uit te breiden van 25 tot
veertig. Dit jaar komen Bazel-
/Mulhouse en het Duitse Neuern-
berg bij. De frequentie op Stutt-
gart wordt verhoogd tot vier. Mo-
gelijk zal een aantal bestemmin-
gen vanuit Rotterdam worden
aangevlogen.

De KLM had gehoopt de nieuwe
maatschappij van de grond te
hebben voor het eerste nieuwe
toestel zou worden afgeleverd.
Dat is echter niet gelukt.

Hamburgers op
Plein van de

Hemelse Vrede
NEW VORK - Binnenkort opent
een Amerikaans hamburgerres-
taurant zijn deuren op het Plein
van deHemelse Vrede in Peking.
Het restaurant is niet het eigen-
dom van de gigant McDonald's
en ook niet van Burger King,
maar van de kleine Fast Lane
Burgers. De opening vindt plaats
op 1 mei, de Dag van de Arbeid,

die een officiële feestdag is in
China. „Wij schrijven geschiede-
nis in de hamburgerwereld", ver-
klaardeJoe Farnsworth, presi-
dent van Alfreds International,
woensdag. Alfreds heeft de Chi-
nese rechten voor Fast Lane ver-
zorgd. Fast Lane heeft twee 'dri-
ve-in restaurants' in Arizona.
Een hamburgermaaltijd zal in
China ongeveer vier gulden kos-
ten. Dat komt overeen met de
kosten van een maaltijd in een
eenvoudigrestaurant. De Ameri-
kaanse snackcultuur is al op het
plein vertegenwoordigd door
Kentucky Fried Chicken.

Philips verkoopt afdeling aan bouwonderneming
EINDHOVEN - Philips verkoopt de afdeling Inte-
rieurprojecten en Schilderwerk aan de in Dieren ge-
vestigde bouwonderneming Reinbouwgroep. De 38
werknemers worden ondergebracht bij twee dochter-
ondernemingen van Reinbouw in Valkenswaard en
Eindhoven.

Het pakket arbeidsvoorwaarden blijft voor hen gelijk
en het aantal arbeidsplaatsen verandert evenmin. Een

woordvoerder van Philips in Eindhoven heeft dit gis-
teren meegedeeld.
De verkoop past volgens hem in het al jarenlang be-
staandebeleid van Philips om zich terug te trekken uit
dienstverlenende en ondersteunende activiteiten die
niet noodzakelijk in eigen beheer moeten worden uit-
gevoerd. Bovendien is de continuïteit van de activitei-
ten door de overdracht op de langere termijn beter ge-
waarborgd.

Hypotheekrente
opnieuw hoger

DEN HAAG - De levensverzeke-
ringsbedrijven verhogen met in-
gang van vandaag de hypotheekren-
te met 0,2 procent. De basisrente
komt daarmee op 9,0 procent.
Aanleiding tot de maatregel is de
rente-ontwikkeling van de laatste
tijd, zo heeft het Bureau Voorlich-
ting Verzekering gisteren bekend-
gemaakt.
De rente geldtvoor hypotheken met
gemeentegarantie en voor hypothe-
ken tot ten hoogste 75 procent van
de executiewaarde met rentebeta-
ling per maand achteraf.

Westduitse
chemie

verwacht weer
records

FRANKFURT - De Westduitse
chemische industrie verwacht
in 1990 opnieuw recordcijfers
voor de produktie, omzet en
export. Na zeven vette jaren
zien de ondernemers uit de
Bondsrepubliek geen noe-
menswaardige hindernissen
optreden die de mooie droom
zouden kunnen verstoren.

De Westduitse Vereniging van de
Chemische Industrie (VCI) voor-
spelt voor dit jaar een groei van de
produktie met ongeveer twee pro-
cent. Een woordvoerder van de
vereniging verklaarde woensdag
het voor mogelijk te houden dat de
fabrikanten dit jaar de record-
winstcijfers van 1989 benaderen.

De chemie rekent daarbij op ver-
schillende stimulerende factoren
zoals de stijging van de koop-
kracht door de belastinghervor-
ming in de Bondsrepubliek, extra
vraag van de immigranten uit
Oost-Europa en de groei op de wo-
ningmarkt.

In 1989 nam de produktie met twee
procent toe en ging de omzet met
zes procent omhoog tot 160 miljard
mark. De groei van het aantal
werknemers was bescheiden en
bleef net onder de een procent.

De export was vorig jaar de groot-
ste groeistimulator. De uitvoer
klom met tien procent naar een to-
taal bedrag van 88 miljard mark.
Meer dan de helft van de export
ging naar de landen van de Euro-
pese Gemeenschap. Een groot deel
van de elf miljard mark aan inves-
teringen werd gebruikt voor de
vergroting van de produktiecapa-
citeit.

beurs en valuta
Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25-1-1990 om
14.00 uur bij de fa. Drijfhout, alles in
kg:
Goud: onbewerkt ’ 25.200-/ 25.700-,
vorige ’ 25.150-/ 25.650; bewerkt ver-
koop ’ 27.300, vorige ’ 27.250 laten.
Zilver: onbewerkt ’ 280/350 vorige"

’ 285/ 355; bewerkt verkoop ’ 390 la-
ten, vorige ’ 400 laten
Advieskoersen
amerik.dollar 1,84 1,96
austr.dollar 1,40 1,52
belg.frank (100) 5,22 5,52
canad.dollar 1,56 1,67
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110.15 114,15
engelse pond 3.01 3,26
finse mark (100) 46,30 48.80franse 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
noorsekroon (100) 27,85 30,35
oost.schill. (100) 15,7216,27"port.escudo(lOO) 1,18 1,36'
spaanse pes. (100) 1,63 1,79*
zweedse kr. (100) 29.50 32,00 »
zwits.fr. (100) 124.75 129.25

Wisselmarkt Amsterdam
amerik.dollar 1,90225-1.90475
antill.gulden 1.0475-1,0775
austr.dollar 1,4500-1.4600
belg.frank (100) 5.3845-5.3895
canad.dollar 1,60275-1,60525
deensekroon (100) 29,095-29.145
duitse mark (100) 112,650-112,700
engelse pond 3,1490-3,1540
franse frank (100) 33.145-33.195
griekse dr. (100) 1.1555-1,2555
hongk.dollar (100) 24,2250-24,4750'
ierse pond 2.9780-2.9880.
ital.lire (10.000) 15,130-15.180:
jap.yen (10.000) 131.02-131.12■
mwzeel.dollar 1.1280-1,1380 '
noorse kroon (100) 29,125-29,175
oostenr.sch. (100) 16,0050-16,0150
saudi ar.ryal (100) 50,5750-50,8250
spaanse pes. (100) 1.7340-1,7440
surin.gulden 1.0450-1,0850
zweedse kr. (100) —
zwits.frank (100) 127.645-127,695
e.e.u. 2.2905-2.2955

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS Koersindex (1983=100)
algemeen 188.60 190,80
id excl.kon.olie 183,20 184,80
internationals 190,80 193,50
lokale ondernem. 187,80 189,40
id financieel 143,60 144,80
id niet-financ.' 231.90 234.00
CBS-Herbeleggingsindex (1983=100)
algemeen 245.90 248.80
id excl.kon.olie 227,80 229,80
internationals 257,60 261,30
lokale ondernem. 232,30 234,30
id financieel 187,10 188,70
id niet-financ. 277,20 279,60
Stemmingsindex (1987=100)
algemeen 110,50 111,50
internation 109.40 110,50
lokaal 110.60 111.60
fin.instell 105,30 106.30
alg. banken 103,50 104,30
verzekering 107,90 109.10
niet-financ 112,30 113,30
industrie 111,00 112,40
transp/opsl 123.20 123.20

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 127.10(127,10)
Kon Ohe 136,50138.60 (138.60)
Philips 42.70-42.90 (42,80)
Unilever 148,10-149,60 (149,60)
KLM 42,70-43.00 (42.80)

NEWYORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 2615.77 1131.93 219.76 984.01
Hoogst 2628.83 1143.31 220.45 990.10
Laagst 2546.17 1109.00 215.98 961.19
Slot 2561.04 1117.35 216.30 966.60

verïfs ~4346 '1085 "264 1356

Big Mac voor Moskou

" Een glaszetter is in Moskou bezig het exterieur van deeerste Mac Donald-vestiging in de
Sovjetunie af te werken. De agent rechts, die een oogje in het zeil houdt, zal tot 31 januari
moeten wachten om de eerste 'Big Mac' te kunnen verorberen.

Vrijdag 26 januari 1990 "5Limburgs dagblad
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Alleen bij Smeets Mercedes-Penz wöwit
de service uitgevoe^i door

hooggeschoold personeel en met
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Een Mercedes-Benz koopt u bij de in topconditie wordt gehouden, volgens Mercedes-Benz dealer meer te bieden

enige officiële dealer: Smeets. Voor alle de strenge normen van"Mercedes-Benz. heeft en dat merkt u aan de conditie van
zekerheid op het gebied van voorlichting, Dat originele Mercedes-Benz onderdelen de auto.
garantie en service. hierbij een belangrijke yo\ spelen, spreekt Kies voor zekerheid, kies voorSmeets.

Mercedes-Benz is een topmerk met voor zich.
verfijnde motortechniek en elektronika. Zoveel ervaring, vakmanschap en Smeets Mercedes-Benz B.V.
Dat vraagt om onderhoud door hoogge- regelmatige bijscholing betetenen voor u H'HttS^
iii ir-, _^ r> i "■

, . Hijkswug Viunl 125, t,UÏ> AK (fclin-il.Telefoon 044!M)-48333schoold personeel. Daarom stuurt Smeets een korte service^tiitTVan \iw auto in de
zijn medewerkers jaarlijks naar cursussen werkplaats en een relatief lage onder- ~ „, ....
van de Mercedes-Benz fabrieken. houdsrekening. / 1 \ w j ""«-«=«-

-„ , ~ , 6 Ï^VJMercedes-BenzdealerDit geeft ude zekerheid dat uw auto Smeets bevyijst dat een officiële VLJx vooral UW dealer.. . . . ... r-„' :". .. - .- ■ 1 |
■ I.

PEUCEOT CQiLBRis
Uw Peugeot-dealer met de meeste service
|bb| Reeds 25 jaarPeugeot-ervaring.
E^J J Zeer grote onderdelen voorraad.
bfiRM Grote peu9eot-access°iressh°p-

25man vakbekwaam werkplaats-personeel.
R Grote voorraad nieuwe en occasion-auto 's.

50 nieuwe huurauto's (Europcar Autoverhuur).
SCHELSBERG 45 TELEFOON 720202 HEERLEN

Strijthagenweg 123

VÈm^^ IN=H 'I*VU
Li PJk I 045-458000

7402.0LPG 1988 Ford Sierra 2.0GL 5-drs. 36JW0km 1987
740GL 2.3 Inj. LPG div. extra's 1988 Nissan Sunny 1.3SU zilvermet 1987
740GL 2.3 innieuwst 1986 Fiat Panda 750Lle eigen 1987
740GLU weinig km 1985 OpelKadett 1.3S3-drs. Ieeig 1986
440 GL Inf. div. extra's 1989 Nissaß«herryl.3oX 1985. 440GLEInj 1988 VW Golf 1.6 GL 5-drs. grijsmet 1984
360Sedan 2.0 Inj 1988 Renault 5 Parisienne 65.000 km 1984
360Gl 3-drs. 2.0 1986 Lada 2105 GLLPG 1985■3400L 3-drs. 1.4 1988 VWGolf 1.3C3-drs. 1e eigen „ 1983340 DL 5-drs. 1.7 1987 Talbot 15101.6 IS 1e eigen 1980_ ■
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aNISSAN-dealer en MERCEDES-SpeciaÜSt I Door eigen import: Isteeds wisselende voorraadI JURGEN AUTOBEDRIJVEN | -Sst \
Steeds minimaal 75 geselecteerde occasions

HEERLEN KERKRADE
Hoek Schelsberg-Huisbergstraat Langheckweg 36-40,

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

r^. * ~ ... 300 SE: autom., blauw/zwartmet., airco, leer, etc, '87Nissan Bluebird 2.0 LX 4d, '86, petrol DlVerSe QebrUlkte NlSSailS 300 SE: autom., rookzilvermet., ABS, airco., velours bekl.,
Nissan Cherry 1.5 GL, '85, wit IV /r O ' di elek,r'stoelen enz "1e e'9"■ bwi- 1986
Nissan Micra 1.0 DX, 5-'B7, rood MICCa, oUPiny, BIUGDirQ QF\ 300 D: autom

,
'86, zilvermet., lederen bekl. enz.

Nissan Micra 1.0 Trend, 10-'B7, rood-griis onHaro marlstm ir» 250 TD: (combi), rookzilverrnet., schuifd., getint glas enz..
Nissan Stanza 1.6 SGL, '85, groen ailOere meiden lIT 1986.
Nissan Sunny 1.3 LX, 4-drs., '87, d.grijsmet. piïjSklaSSen Va. ’ 6500 - "OoTrTbw,^"^"''' *?■ eX'ra'S'Nissan Sunny 1.3 LX, 3-drs.,'B7, zilver O/ " " ~.„ c ,' . '.. ... ' , r ~' „ ,„'' u" <■,c' 260 E: zilvermet., ww. glas, centr. vergr., lichtmet. wielen,
Nissan Wagon 1.5 HB, 6- 86, wit r.-spiegel, radiocass. etc, 57.000 km, bwj. 1986.

EXCLUSIEVE AUTO'S 230 E: zilvermet., velours bekl., 5-bak, veel extra's, 65.000
km, bwj. 1987. '■%'

ANDERE MERKEN BMW 325 i, div. extra's, bßuVv zwart, "86 230 E: autom., bl./zwartmet., elektr. schuif- kanteld., ABS
Citroen BK GTII6 v., rood, '87 enz"" bwi- 1986

Austin Metro 1.0 L, '82, beigemet. Renault 21 turbo, wit, '8è 23° E: donkerblauw, div. extra's, 1985.
Honda Prelude, '82, d.blauw VW Golf GTD grijsmet '87" 200 T: (combi) geel kenteken, blauw/zwartmet., sportvelg..
Honda Civic 1.2 Special, '87, wit Nissan 300 ZX, zilver '86 ww glas' diverse extras' 60 °°° km' bw|' 1987
Hyundai Pony 1.5 L, 7-'B7, wit Nissan 200 SX demo' rood '4pt '89 mD: dblauw' ww glas' cen,r vergr' bW| 1987'2x'
Mazda 62& 2.0 sedan, '87, groenmet. Nissan Silvia 1 8 turbo zwart '87 19° D: z"vermet' w w glas'centr'vergr'schui,d e,c' '89
Mitsubish, Colt 1500 GLX, '85, wit Nissan Patrol turbo diesel, züVerméL. '87 2KX..' "fc°ÏÏj S' r"SPie9e'' *"""Opel Kadett 1.2 N 5-drs.. 5 sp., '87, donkerblauw Honda Prelude 2.oautom, goudmet, '85 . 190 0: okt. 1987

,
Wlt

,
ww glas ceWr vergf en£ 70 000 kmnln^ryl !L «Vm "Ü . M',SUbiShi Pa,er° Wa9°n'*"^ * '^ '85 190 E": "* glas'"«*' "* ■ '**■ "*Renault 21 GTS sport 8-89, blauwmet. . ~ 190 E: blauw/zwart, diverse extra's. 15.000 km,'B9Subaru Mini Jumbo, 83, beigemet. «" 190 E . autom b|auw. 2wartmet., zeer veel extra.Si 35 000Toyota Starlet 1.3 DX aut., '85, zilver km. 1987.

Volvo 340 1.7, 5-drs., '86, petrol ( 230 GE: (jeep), autom.. groen, alle extra's, bwj. 1983. Ë% VW Golf GTi, '86, rookzilver 240 TD: (Van) blauw. 1e eig., 1985. M

m9m^ Wkmmw^kmßtm^Bßßßm 030043 ■■■■■■^HBiHBiBBHH

Mitsubishi Colt GL, 5-drs., blauw nov. 1985
Mitsubishi Colt 1200, wit 1986
Mitsubishi Colt 1200, blauw sept. 1986
Mitsubishi Colt 1200, rood 1988
Mitsubishi Colt 1500 GLX, wit 1986-1988
MitsubishiLancer Wagon 1500GL 1986
MitsubishiLancer 1200, wit 1987
MitsubishiLancer 1500 GLX, beige 1987-1988
Mitsubishi Lancer 1800 GLD, roodmet 1984
Mitsubishi Lancer 1800 GLD, wit 1986
Mitsubishi Galant 1600GLX '84-'B5-'B6-'B7
Mitsubishi Galant 1800 GLD 1985-1986
Mitsubishi Galant 2000 GLS, wit 1985
MitsubishiSapporo 2000 GSR, blauw nov. 1981
Honda Civic 1400 GL sedan, wit mei 1988
Mini 1000, zwart maart 1988
Ford Escort, rood 1980
Suzuki Swift 1300 GLX maartl9BB
Toyota Carina 21.6 DX, wit aug. 1985
Datsun Cherry 1200 HB, beige sept. 1980
Ford Taunus 1.6 L aug. 1982

27029

<4M -■■ l
BMW 316 1987
BMW 518 1983
Golf GTD, div. extra's, wit, 5-drs 1986. Audi 100CC 2.3, steengrijs/bahamabeige 1985/1987
Audi 80 CC 1800cc, 4-drs. kalaharibeigemetallic 1985
Audi 80 diesel, safirblauwmetallic 1988
Audi 80 GT, safierblauwmetallic 1987
Citroen GSA 1984
Fiat Tipo 1.6,wit 1988
Fiat Panda, rood 1982
FiatPanda 45 S, grijsmetallic 1985
Fiat Uno 45, blauwmetallic 1988
Ford Scorpio 2.0 CL, roodmetallic 1987
Ford Escort 1600L, grijsmetallic 1986
Ford Escort 1600CL, goudmetallic 1987
Honda Integra autom., wit 1986
Mazda 626 autom 1983
OpelAscona 1.6S, blauw 1983
Opel Corsa 1200,kl. zwart/blauw 1987/1988
Opel Kadett 13S, grijsmetallic 1985
Opel Kadett 1300N, kl. wit 1986
Peugeot 205 GR, grijsmetallic 1984
Renault 5 GTL, grijsmetallic 1986
Skoda 120 L 1986
Seat Fura, blauw , 1985
GolfGTi, zwart 1987
Golf 1300 C,5-drs„ beige 1984
VWGolf 1300 CL, wit 1987
VWGolf 1600 CC 1985/1986
VWGolf 1600diesel, geel 1987
VWGolf 1600 CC, 5-drs., rood 1986
VW Jetta 1300,4-drs 1986
VW Jetta CL 1600 CC 1984
VW Passat 1600 CC, 5-drs 1987
Volvo 340 GL, grijsmetallic 1985
VW Polo 1983-1987

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

donderdag koopavond tot 21.00 uur

DE VLAG
DIE ELKE LADING DEtf

Zeta/TurboZeta. Een range bedrijfswagens
van Iveco (3,5 tot 9,4 ton GWV) die geschikt is voor
vrijwel ieder gebruiksdoel.

Als bestelwagen met grote laadruimte of als
cabine-chassis, ook met dubbele cabine. Het chassis is
geschikt voor iedere opbouw.

Krachtige diesel- en turbodieselmotoren van
88 t/m 139pk.

rADACC APK' KEURINGSTATIONV>Mlv/\V7E TACHOGRAAFSERVKE V.D.O.

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

>

[opel

yShmühl
Opel Vertragshandler

Original Opelteile
+ Zubehör =
100% Qualitat

Winter-
Komplettrader

Z.8.:
Kadett E

mcl. Mwst.
OM 585,-

Achsmannkette
außen erneuem

Kadett D/E 1.2 B
Ascona C 1.3 N/S

1 Seite OM 64,-
Beide Seiten

DM 108,-

-® Shell
Großtankstelle
Waschanlage

Autohaus
Schmühl GmbH & Co. KG

Geilenkirchener Straße 381
D-5120 Herzogenrath

Telefon: 09.49.2406/6015/16
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■ 1 JUBILEUMAANBIEDINGI |
I Renault R5Turbo Renault Navada GTX 21 motor
■ Vulkaan rood OC o*>/\ Silver metallic /i o mr\E Prijs rijklaar OO.yZU,- Prijs rijklaar 4^.090,-

-j Jubileumprijs 33.920," Jubileumprijs 38.500,"
I Uw voordeel 2.000,- Uw voordeel 4.190,"
I Renault 21 TL U 9 Renault R 5 Campus U 9
| Passenger div. kleuren <l ö OC/\
■ Ozon blauw metallic Prijs rijklaar 1 v/./üU,"
■ r„ï*:::u.., s

30.090,- Jubileumpriis is.ooo,-
I versn.bak en vele extra's

*»^j Jubileumprijs 27.500,- Uw voordeel 1 .20,"
I Uw voordeel 2.590,-

-■ UwRenault-dealer:

maendi9Stwoen'vr. "W» Heerlen-Noord -
I 9.00-18.00 uur mv\\«k\ JË Beersdalweg 97.
I d0nd.9.00-20.00 uur #%^&W\^P >TV^ He,er*en' , -,#in

zat. 9.30-17.30 uur V^^^fljU^ tel. 045-724200

Het plezier van persoonlijke service. J
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De file moet wèl op de radio...
j>Nou, ik vraag me af of mensen
net werkelijkzo erg vinden om inac file te staan." Piet Kurving

de Verkeersdienst Rijkspoli-
"le in Driebergen heeft zo zijntwijfels over de oprechtheid van~e nood die wordt geklaagd over

dagelijks terugkerende ellen-
de van de forens.

**etvalt hem op dat de routiniers
pj de afrit Zoetermeer hun bo-terhammetje uit de trommel ha-
len, het krantje opslaan en rustig
insluiten bij de file die óver
*neer dan tien kilometer over de
**12 voortsukkelt in de richtingven Haag. „Als je ziet hoeveel
"Mensen dit dag in dag uit doen,
Jjioet je toch vaststellen dat zeaat niet zo erg vinden. Waar zeu-
j"en ze dan nog over?" De zuig-
kracht van deauto is zo groot dat
Qe mensen de file als dagelijks
verschijnsel hebben geaccep-
teerd, constateert Kurving.
~e automobilist die 's ochtends
'nstapt en zich in de richting van
?f. randstad begeeft, weet waar
nij aan begint. De file lijkt een
niet weg te denken verschijnsel,
ledere dag opnieuw meldt 'Drie-
Oergen' van uur tot uur de stand
Van zaken via de radio.

Het lijkt nogal overbodig iedere
dag opnieuw dezelfde knelpun-
ten te noemen. Maar in de prak-
tijk blijkt daaraan grote behoefte
te bestaan. Het is niet zozeer dat
de automobilist niet weet dat er
een file staat. Nee, hij wil dat zijn
particuliere leed wordt erkend.
Toen de Verkeersdienst bij wijze
van experiment de vaste knel-
punten oversloeg, stond de tele-
foon roodgloeiend. „Ik sta hier in
de file bij de Van Brienenoord-
brug en die wordt niet opgele-
zen," klonk het verontwaardigd.
De proef was snel ten einde.

De komst van de autotelefoon en
het feit dat menig stilstaand
automobilist zich verveelt achter
het stuur, gaat in Driebergen niet
onopgemerkt voorbij. De be-
stuurder die wordt opgehouden,
meldt dat over het algemeen
spontaan om ervoor te zorgen
dat 'zijn' file aan het rijtje wordt
toegevoegd. Maar de Verkeers-
dienst gaat niet over één nacht
ijs. „Wij gaan er altijd op af om de
juistheid van de melding te con-
troleren." Het vliegtuigje van de
Rijkspolitie bewijst daarbij goe-
de diensten en als er sprake is
van mist of ander ongerief, is er

altijd wel een Porsche in de
buurt.

Achtergrondmuziek
De stokkende verkeersstroom is
niet alleen irritant voor de indivi-
duele automobilist, maar berok-
kent de Nederlandse economie
een schade die wordt geraamd
op enkele honderden miljoenen
guldens. De schade aan het mi-
lieu is mogelijk nog ernstiger,
maar laat zich minder gemakke-
lijk becijferen. Toch lukt het
maar niet de filevorming terug te
dringen. Flexibele werktijden
hebben er alleen toe geleid dat de
wegen over een langere periode
verstopt zitten. En carpooling
zette evenmin zoden aan de dijk.

Het probleem is dat de automo-
bilist zijn wagen niet is uit te
branden. De auto staat voor de
deur en brengt de bestuurder
waarheen hij maar wil. Dat lijkt
de kern van het probleem. De
automobilist wil eenvoudig zijn
tweede huiskamer - warm en
met achtergrondmuziek - niet
verwisselen voor de trein en het
tochtige station.

Wie zijn auto achterlaat op het
speciaal daarvoor ingerichte Par-
keer- en Reisstation van de Ne-
derlandse Spoorwegen moet al-
tijd nog maar moet zien hoe hij
van het eindstation op zijn werk
komt. „Het voor- en natransport
is zo omslachtig, dat men toch
liever met de auto gaat," ver-
woordt de woordvoerder van de
ANWB het probleem. Zelf ver-
wacht deze organisatie het mees-
te heil van het opheffenvan knel-
punten in het wegennet.

De overheid wil de auto duurder
maken en de trein goedkoper.
Daarnaast zijn er op het gebied
van de ruimtelijke ordening in-
grijpende maatregelen aange-
kondigd. De auto moet uit de
binnensteden worden geweerd.
Met andere woorden, de automo-
bilist van buiten moet voor de
laatste etappe naar zijn werk
toch overstappen in metro, tram
ofbus. Als kantoren dan ook nog
verhuizen naar de stadscentra,
bij het station, lijkt het op den
duur een stuk aantrekkelijker
om met de trein naar. het werk te
reizen.

Daarnaast subsidieert het minis-
terie van verkeer en waterstaat
experimenten die de behoefte
aan vervoer terugdringen. Enke-
le tientallen rijksambtenaren
werken sinds enige maanden
thuis achter beeldschermen om-
dat dat net zo goed gaat. In Til-
burg begint volgend jaar een
proef waarbij middelbare scho-
lieren een dag in de week thuis
achter de computer plaatsnemen
om de leerstof tot zich te nemen.
Een enkele werkgever serveert
ontbijt op het werk om de mede-
werkers te bewegen voor de files
uit te rijden, maar deze voorzie-
ning is nog lang geen gemeen-
goed.

Of we de komende jaren een gi-
gantische ommekeer tegemoet
gaan, blijft de vraag. In 1988 wer-
den er in ons land met ruim 5
miljoen personenauto's 130,5
miljard autókilometers afgelegd.
Met de trein werd alles bij elkaar
niet meer dan 20,1 miljard kilo-
meter gereden. Als tien procent
van de automobilisten morgen
overstapt op het openbaar ver-
voer, stijgt het aantal trein-, bus-
en tramreizigers met ruim zestig
procent. En als één op de vijf
automobilisten die overstap
maakt, zijn er ineens meer dan
twee keer zoveel en dat kunnen
de openbaar vervoersbedrijven
nu absoluut niet aan.

auto

Circa 70 procent van particuliere auto's gefinancierd

Particulier blijft rijden in
middenklasser van 30 mille
j_n het bedrijfsleven wordthet autobezit veelal doorMiddel van leasing gefinan-
cierd. En een particulier
Kan meestal ook zijn auto
j^et handje contantje beta-
al- Vijftien jaar geleden
Kostte een middenklasser10.000 gulden, een beetjeuPel Kadett kost tegen-
woordig al 30.000 gulden.v°lgens de heer Moonenvan het gelijknamige finan-
cieringskantoor uit Maas-zicht wordt bijna 70% vanjjetparticulier autobezit ge-
financierd. Dit geldt voor
nieuwe en tweedehandsauto's. Ook auto-importeursleëgen de nadruk gelegd op
financiering. Let maar op de
auto-advertenties van 'NunJden en in 1991 betalen.

eker nu door de internationale
nwikkelingen in de economiee rentevoet stijgt komen ook de
entetarieven voor konsumptie-ekredieten onder druk te staan.e mensen blijven als de kon-umptiebehoefte aanwezig isoch financieren, ook al is het
guurder. Volgens Moonen moetet besteedbaar inkomen van degeldlener, in zijn belang, goed
gorden bekeken. „Als iemand
J^n marginaal inkomen heeft"n°et je hem voor fouten behoe-
j*en. Naast de kredietlast brengt
et bezit van één auto ook kosten"^t zich mee. Al gauw mag hier-voor een bedrag van 250 a 300jplden per maand worden bere-
end." Daarom volgt bij een mar-ginaal inkomen veelal een afwij-,lng omdat anders de draag-ra cht van de geldlener dras-Sch wordt overschreden.

ft"°li elke klant wordt een bedrag
Oor een lening afgesproken. De
Jansen van de geldlener over
|J6t te lenen bedrag, de periodean de lening en de maandelijkse betalen aflossingstermijn wor-
Setl in goed overleg vastgesteld.!~ari wordt aan de hand van dere dietaanvraag informatie inge-wonnen bij het BKR, het Buro
kredietregistratie in Tiel, of de
Kllënt al leningen heeft afgeslo-

ten en hoe zijn betalingspatroon
is. Moonen bemiddelt tussen de
geldlener en één van de 17 ban-
ken of kredietverlenende instel-
lingen waar hij financieringen
onderbrengt.

Naarmate het financieringsbe-
drag stijgt wordt de rente relatief
lager. Gemiddeld ligt het renteta-
rief momenteel rond de 13%. Bij
veel autobedrijven waar ook een
financieringsregeling via een
geldverstrekkende instelling als
Vola, Alcredis, Finata en IDM
wordt afgesloten kan de finan-
cieringsrente veel hoger zijn om-
dat gebruik wordt gemaakt van
het wettelijk maximaal toegela-
ten rentetarief. Het is goed voor
de particuliere autobezitter om

een vergelijkend onderzoek tus-
sen de diverse kredietverstrek-
kers te doen.
Bij kredietverstrekking zijntwee
soorten financiering waar te ne-
men; de persoonlijke lening en
het doorlopend krediet. Bij een
persoonlijke lening wordt een fi-
nancieringsbedrag vastgesteld
met een vaste rentevoet. Bij een
doorlopend krediet is de rente af-
hankelijk van de stijging en da-
ling van de rentevoet bij de Ne-
derlandse Bank. Aangezien na
een bepaalde aflossing weer over
het krediet kan worden beschikt
is het zaak dat de geldlener over
een goede aflossingsdiscipline
beschikt. Anders is straks de
auto afgeschreven en is, door
tussentijdse opnames voor een

nieuwe video of vakantie, geen
kredietcapaciteit beschikbaar in
het besteedbaar inkomen om een
nieuwe auto te kopen.
Bij objectfinanciering is de auto
onderpand. De te financieren
auto moet ongeveer in dezelfde
tijd afgeschreven worden als de
aflossingsperiode duurt. Vol-
gens Moonen mag bij een nieuwe
auto gerust een termijn van vijf
jaar worden gehanteerd. Het is
een goede zaak indien bij twee-
dehands auto's de aflossingspe-
riode tot 2 a maximaal 4 jaar be-
perkt blijft, aangezien de auto
anders al afgeschreven is en de
geldlener nog steeds moet beta-
len. Het advies geldt dat een niet
te lange looptijd moet worden
aangegaan zodat bij vervanging

van de auto weer opnieuw gefi-
nancierd kan worden. Er moeten
voldoende reserves in het be-
steedbaar inkomen blijven.

En dan is het belasting-aspect.
Elke situatie van geldlenen is an-
ders. Een thuiswonende vrijge-
zel, met een netto inkomen van
1800 gulden per maand, kan wel-
licht best voor een persoonlijke
lening van 20.000 gulden ten be-
hoeve van de aankoop van een
auto in aanmerking komen. In-
dien echter iemand een gezin en
twee kinderen heeft, en woonlas-
ten ad 800 gulden, wordt zijn
aanvraag voor dezelfde lening af-
gewezen indien hij niet tenmin-
ste 2800 gulden netto inkomen
kan aantonen.

I Een rit doorfinancieringsland

uitlaatjes

" De TECHNISCHE HOCH
SCHULE in Aken opende on-
langs haar autotestbaan, die
Automobil-Teststrecke des Insti-
tuts für Kraftfahrwesen. Staats-
secretaris dr. Konow verklaarde
bij de opening dat hij ervan over-
tuigd is dat in Aken aan de auto
van de toekomst wordt gewerkt.
Een auto die veiliger en energie-
besparender zal worden. Ook het
feit dat de auto meer milievrien-
delijk moet zijn en het aspect dat
de auto na verloop van tijd recy-
clebaar kwam aan de orde.

" MOTOR 90 heten de drie mo-
tordagen in het Jaarbeursge-
bouw in Utrecht. De belangstel-
ling voor het fenomeen motor-
fiets is groot en stijgt nog steeds.
Vanaf vrijdag 2 februari tot en
met zondag 4 februari is de Ire-
nehal het trefpunt voor de mo-
torfan. Naast motorfietsen staan
verzekeringen, motorkleding,
bagagesets, financieringen en
motorvakanties op het program-
ma.

" EVO, de Ondernemersorgani-
satie voor Logistiek en Trans-
port, maakt bekend dat er grote
onduidelijkheid heerst over de
belastingregels voor auto's met
grijs kenteken. Mag de belasting
betaald worden naar de vracht-
autotabel (grijs kenteken) of
moet het veel duurdere tariel
voor personenauto's worden ge-
hanteerd? De regels die daarvoor
gelden zijn 1 januari 1988 gewij-
zigd, maar desondanks nu nog
niet voldoende bekend bij de ko-
pers van die auto's. Het blijkt dat
het Centraal Bureau Motorrijtui-
genbelasting aan houders van
auto's met grijs kenteken verbe-
tererde aangifteformulieren of
acceptgiro's zendt, op basis van
het personenautotarief. Ook
vindt soms naheffing plaats, tot
nu toe veelal zonder boete. Voor
vele automobilisten is dit een
komplete verrassing want van-

wege het verlaagde tarief, zeker
voor dieselrijders, is vaak de be-
drijfsauto aangeschaft. Alle
auto's met een grijs keneteken-
bewijs, die gereden mogen wor-
den met een klein rijbewijs, zijn
voor de belastingen personenau-
to's. Uitgezonderd die waarvan
de laadruimte aansluit aan de be-
stuurderszitplaats, de laadvloer
vlak en vastgelast is, de laad-
ruimte niet is voorzien van zijrui-
ten en over een lengte van 75 cm.
tenminste 75 cm. hoog is. Deze
laatste eis geldt niet voor één zij-
ruit aan de rechterzijde over ten
hoogste de halve laadlengte. Rui-
ten rondom zijn toegestaan in-
dien de laadruimte 130 cm. hoog
is over een lengte van tenminste
75. cm. De meeste van de zoge-
naamd uitgeklede personenau-
to's, waaronder veel terreinau-
to's, voldoen niet aan deze eis.
Auto's die na 1 januari 1988 op
kenteken zijn gezet vallen onder
de bovenvermelde regels.

" ALFA ROMEO maakt bekend
dat in een licht stijgende auto-
mobielmarkt (2,6%) Alfa Romeo
Nederland bv een forse verho-
ging van deverkopen wist te rea-
liseren. Vergeleken met de cij-
fers over 1988 werd een verho-
ging van ruim 38% bereikt. Met
name de Alfa 164 heeft in grote
mate hiertoe bijgedragen. Vol-
gens de heer Feo, algemeen di-
recteur van de Nederlandse im-
portvestiging, wordt verwacht
dat de positieve ontwikkeling in
1990 wordt voortgezet, mede
door de komst van de nieuwe
Alfa 33.

" EVO, de Algemene Verladers-
en Eigen Vervoer Organisatie in
Zoetermeer, heeft twee 'nieuwe
uitgaven; 'Regels voor zakelijk
gebruik (personen) auto's' en 'ki-
lometerkosten 1990. Van de eer-
ste uitgave is een nieuwe druk
verschenen. Dit boekje geeft in-
formatie over de mogelijkheden
van vergoedingen voor woon-
werkverkeer en zakelijke kilo-
meters als medewerkers gebruik
maken van een privé-auto. Ook
fiscale konsekwenties van woon-
werkverkeer en privé-kilometers
bij gebruik van een auto van het
bedrijf door medewerkers wordt
uitvoerig behandeld. In 'Kilome-
terkosten 1990' wordt een com-
pleet overzicht gegeven van de
kilometerkosten van ongeveer
800 personen- en bestelauto's.

'Proefkonijnen
snuiven vuil op

De Gezondheidsdiensten van
Amsterdam en Breda zijn een ge-
zamenlijk onderzoek begonnen
naar de mate waarin fietsers en
automobilisten bloot staan aan
schadelijke stoffen in de lucht.
Daarvoor rijden momenteel in de
hoofdstad tijdens de ochtend-
spits vier fietsers en automobilis-
ten gedurende een uur een be-
paalde route. Het is voor de eer-
ste keer in Nederland dat een
dergelijk onderzoek wordt uitge-
voerd.

In de hoofdstad zijn vooral de
fietsers een opvallend verschijn-
sel. Ze dragen een mondmasker
dat via een slang verbonden is
met een soort gasmeter op de ba-
gagedrager. Bovendien hebben
ze een knijper op de neus en
hangt om de hals ook weer een
speciaal pompje dat lucht op-
zuigt. De automobilisten zijn
voorzien van soortgelijke appa-
ratuur.
Men probeert zo aan de weet te
komen of fietsen in de binnen-
stad inderdaad zo ongezond is.
zoals vaak wordt beweerd. Het is
mogelijk dat autorijden veel
slechter is, zegt Van Bruggen.

Bij de vrijwilligers die aan het
onderzoek meedoen, wordt via
het mdndmasker gemeten hoe-
veel lucht ze inademen. Bij de
fietsers, die een inspanning leve-
ren, zal dat meer zijn, dan bij de
automobilisten. Door een
pompje om de hals wordt auto-
matisch lucht gezogen om de
hoeveelheid schadelijke stoffen
te meten.
Door een berekening te maken
met de gegevens van mondmas-
ker en pomp kan worden vastge-
steld hoeveel verontreinigde
lucht in de longen komt. Er
wordt alleen gelet op stoffen
waarover al redelijk veel bekend
is: koolmonoxide, stikstofoxyde
en benzeen en aanverwante stof-
fen.
De vrijwilligers rijden ieder nu
gedurende veertien dagen twee
verschillende routes. Een voert
langs drukke wegen en de ander
is meerrecreatief. Het onderzoek
wordt in mei herhaald. De me-
disch deskundigen verwachten
aan het eind van het jaareen rap-
port met adviezen klaar te heb-
ben. Voor het onderzoek hebben
ze een subsidie gekregen van het
ministerie van WVC.

Aantal reizigerskilometers *% Jaar
aantal kilometers dat jaarlijksin Nederland wordt afgelegd x 1 miljard I
#';^j met d# fiets #m» <V4^ h«t oponöaaf vervoer «ia» mci de auto 1—- I , ■, || | ' . ' ■ *

totaal 1985 \ i». 7 lÊm,<J-1 miljard km. i. | jfgkfTm^gfmmmg

FïTÏI {$%, £*** «»« ( \n.r' \ém

«Maai 1988 J liftTl <IN* ____
miljard S»m. l| ■!VMVS9_B|

Vrijdag 26 januari 1990 "7

In Frankrijk en België komt men deAixam tegen, een su-
perklein polyester autootje. In Nederland is het wagentje
niet toegelaten, vertelde de Belgische importeur, die geheel
in stijl een uitermate kleine staiid op de Brusselse autoten-
toonstelling bemant. De Aixam wordt vervaardigd in Aix-
les-Bains in Frankrijk.

lEr zijn drie motortypes: een 325 cc. een 400 cc en een 600 cc.
Het zijn allemaal dieselmotortjes met een traploze versnel-
lingsbak. Deze bestaat infeite uit een halve variomatic. be-
kend van de Dafjes van weleer. De drie-cilinder 600 cc die-
sel beleeft op de Salon in Brussel zijn première. Het
wagentje haalt 100 kilometer per uur en is er in tweeper-
soons en in vierpersoons uitvoering. Bovendien is het
wagentje verkrijgbaar als chassis cabine, piek up en sta-
tionwagen.
De tweepersoons kost 379.000 Belgische frank, toch altijd
nog 21.000 gulden. De Belgische importeur verkoopt per
jaar circa 400 Aixam's. Daarvoor staan hem 32 dealers ter
beschikking.

iimburgs dagblad
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BJ Veneken Sittard Veneken Beek M
'Q Audi 8018Nnijlgroen 1988 Audi 801.6 LPG blauw 1988 PC
É^ Audi 8018Swit 1988 BMW 316 i 4-drs. wil 1988 «flBI Audi 801600 grijsmet 1984 Lada 1500 GL Stationcar beige 1987 LM
Jl Audi 801600 blauwmet 1985 Audi 801.6 CEblauwmet 1986 Jl
5j Fiat Regata 70 ES rood 1984 Opel Kadett GLS 1.3 zilver 1985
IE Fiat Uno 45 blauw 1985 Ford Escort 1.1 Laser 5-b. zilver 1986 IC
b^ Ford Sierra 2.0 wit 1986 Passat Avance Comfort I.Bi 5-drs. groenmet 1987 Lfl
Jl Mitsubishi Lancer GL 1.2roodmet 1984 Passat 5-drs. Avance comfort dieselwit 1987 Jlmm Opel Ascona 1.6S goudmet 1985 Golf GTD wit 1986 nJ
lO Opel Kadett 1,2 S groenmet 1983 Porsche 924 S autom. roodmet 1986 ■□
WOl Opel Kadett 1.3 GL grijs 1986 Golf GTI 16V zwartmet 1988 Lfl
Bjj Opel Kadett 1.3 S wit 1987 Golf GTI I.Bwit 1987 Jl
JÊ Peugeot 205 XE rood 1987 Audi 100cc 2.3 E autom. roodmet 1985
5j VW Jetta CL 1.8 groenmet 1987 Toyota Starlet 1.3575 pk wit 1987 IM
C VW Jetta C 1.6 blauw 1985 Passat 1600 5-drs. zwartmet 1988 ffl

VWJettaCUwit 1985 Renault R5TL blauw 1987 Jl
J) VW JettaC 1.3 roodmet. 4-drs 1988 Opel Ascona 20 S groen: 1981 Kj
Jl VW Golf Cl3 goudmet 1984 Fiat Uno 45 wit 1987 BO

*— VW Golf Cl3rood blauwmet 1987 Opel Kadett Sedan 1.3 S zilver 1987 L£
tC VWGolf CL 1.6 blauwmet 1986 Peugeot 205 XE wit 1986 DB
J^ VWPassat GL 1.8 blauwmet 1984 Golf Miljonair 1.6blauwmet 1989
Jl VW Polo 3-drs. wit 1985,1988 BMW 316 4-drs. wit 1986 BJ
5J VWPolo Coupé rood 1984 Golf Polo Jetta vanaf 1983t/m 1989 ko
BJ Volvo 340 wit 1985 Speciale aanbieding: tflmM Volvo 343 DL autom 1982 VW Golf Syncro rood, 4-wielaandr., 1800 i Jl

demo, zonder kenteken. | B^

5 Auto Veneken b.v. s
mT „Occasionkelder" „Occasionscentrum" br\
Bj Leyenbroekerweg 27 Pnns Mauntslaan 171 LM
JÊ 6132 CN Sittard 6191 EE Beek Jl
\i Tel. 04490-15777 Tel. 04490-72882 WJ

SEATLAAT HET NIETBIJ DE BESTE WENSEN
&tm-— ■ i i .1..:^..v ~.,■.. -4Mfct^ Geen woorden maar daden. Dat is wat u zult merken»-y l|lll-~.....^^^a^——»>.i i^mji tmMW** m^^Jfl ,£r JÊÊÊL --"

u bij-de Seat dealer langs gaat. Het nieuwe jaar begint met

M „s^mÊÊ m wee zeer aantrekkelijke actiemodellen: De eigenzinnige S*1

JBKffMB HP9 SB»^^ Maar Seat's dadendrang PAft
mÊT*-* « fIIBBBWI^MMMMMMwT.: :»IJPI gaatverder. Als u naar de dealer gaat HBmfl

/'||jßpwwi| BwWBBwJtÉ^II HHffi. krijgt vin ieder geval een handige

B^!if?« Hll Bovendien biedt Seat u een fir. |f||F" '""^^lS^
*M zeer scherpe inruilprijs voor uw in te 'Tl.--^^éss-^

m^f'^AW Br ruilen auto. Cra/i's ijskrabber-handscho*
-«mmmWMmmÊ&ÊÊÊÊmmM jgg^^m* j^et ( jaar nQg eens bovenop een financiering te?

Marbella Red, Yellow ofBlack: XL-naafdoppen, leuke striping + logo, achterruit- 0% rente tot in 1991. Als dat geen goede start is voor 1$
verwarming, verstelbare rugleuning en hoofdsteunen, hoedenplank, katalysator. qus op naar e geat dea ]er en maak het mee'
Priis fl. 12.395.-
Marbella Sport: net zo compleet als Red, Yellow ofBlack met extra o.a. wis-was ■ ■ *J"""
installatie achter, dakspoiler, lichtmetalen velgen, brede banden, sportieve bekleding, mÊW I
5-versnellingsbak. Prijs fl. 13.895,-. (afgebeeld) Volkswagen Groep.

GRATIS USKRABBER-HANDSCHOEN. HOGE INRUILPRIJS. FINANCIERING: 0% RENTE TOTIN 190
BEEK, Automobielbedrijf Coumans-Beek 8.V., DSM-straat 7,04490-71243. HEERLEN,Autosport Brouns 8.V., Schelsberg 175,045-725507. HOENSBROEK,
Jeugrubbenweg 20,045-222455.KERKRADE, Auto Aarts,Hamstraat211,045-412545.LANDGRAAF, Automobielbedrijf TonSchuijren B.V.(subdealer),Rötsche'1
60,045-313588. MAASTRICHT, Automobielbedrijf G.H. Boosten & Zn. 8.V., Bergerstraat 68-70,043-634367. MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bancken, He^
dwarsstraat 25,043-635454. SITTARD, Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 04490-14364.— —-|
Prijzen inclusief BTW, exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft eenrentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomstmet een looptijd tot 2 januari 1991 in samen*
met onze financieringsmaatschappij op de gebruikelijke voorwaarden, voor hetbij inruil bij te betalen bedrag, met een maximum van 10.000 gulden. Minimale aanbetaling 25%.De aanbieding geldtzolang de vo*
strekten alleen bij aanschaf van een nieuweSeatpersonenwagenvóór 15februari 1990en registratie vóór 28februari 1990.IJskrabber gratiszolang de voorraad strekt. Importeur Pon Car 8.V.,Heemstede.Tel.:023-^

Bankers bedrijfswagens I
Het luiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewijs BE)

Rijksweg Noord 19, Echt

~ GEOPEND:

Niet de ENlGE^wei'de BETERE |

ÊÊ DREMPELS WEG! ÊSgMILWÊ
PUf ..^T .„ .... .... » «wSl^liCM^jß
p'l&tj Alledaags winkelen? Niet zo maar mogelijk voor JVrnffWaßÊT jÉt^T^JB
Kalrijj ruim één miljoen Nederlanders met een lichamelijke *!L «^ &£2fc_É___P»£ É

'_J|

mÈ*A ee* voor een samen'ev'ng zonder drempels! m^-^ftW^mßßßm. *

gfty MM ati
k°n^' "d^F°nds^fiß^ M

.^^É Dat Toyota voorop loopt in technische, i^mWm+\ m\m%^Wmfm^\^r£K HVS2^ IUYUIA |
ontwikkelingen is bekend, maar met de ■
nieuwe Celica krijgt nu ook de nieuwe H

w%\ revolutionaire vormgeving internatio- I
nale erkenning. H

Jm^^L^LmW "In mijn vak heet dat een topmodel. I
/ JF Nieuw, subliem ogend I

," ... Ê en een dynamisch karakter." I
Mijn beroep vraagt nou eenmaal om U
uitstraling en doorzettingsvermogen. I

r^'iiJml Daarom wil ik een auto dieer niet * I
alleen subliem uitziet, maar dat ook I
«. De nieuwe Celica dus. Want naast I

||& zn geraffineerde vormgeving, zn I
Bi supersnelle acceleratie en zn perfecte . I

iH! lp*'* wegligging is ie ook nog eens uiterst I
ML^^^^M schoon. Wat wil jeook met 16-kleppen, I

:^^^^^^^Skmw^^ÊÊm^mm^^^^^^^ m\
PWtÊisÊÊiÊÊÊÊÊÉÊÊÊ een computergestuurde multipoint IMf 'II J"i i in' 11 \ ö ■

Mffi^fNlflËlll injectie en een 3-wegkatalysator. I
H^^^g^^B Schoner kan volgens mij niet. Plus I

3 jaargarantie. Ook daarmee staat I
Ka^^ÜiS Toyota weer vooraan. En zn comfort? II

IIP WÊÊrMiïmË ö" ö een maar even verte en at 3**^
MÉIÉ%S^ I.6ST-Ü6TWINCAM. F 39.995.-. I

ift er «a een 1000-kilometerritevenfris TËËËIAmB^BP^jjOj^ (afgebeeld Celica 2.0 GT-i 16 Twin Cam I

y* R**I*^ ' 1P uitkom als ik er in stapte. De nieuwe y^ Éjm rK^kWmmm^^mmmmmwm^ jÊë\ I
fe*^^ *% ÉÉ^. Celica is mij op het lijf geschreven .y' ;^~^m& Bk mmmmmjÊ H^BMm»w~ I

_,______■_______ '***vto&o"^^^~: ■ '■■■ "'"->>vv:^^^M^flri|ÉtfÉJ|^|^|ft mmBÈÉBÉfif

jéBB
mmUmmmmmmm^mmmmmmwmßßÊßßfÊM w^y'' -mßkmW WÊÊkmh. I

Importeur: Louwman & Parqui 8.V., Steurweg 8, 4941 VR Raamsdonksveer. Tel. 01621-85900. 'skS Toyota, nummer 1 in ■fmm\'^e Toyota's hebben 3 jaar garantie en 6 jaar carrosserie-
louwmati&F7\rqui Prijzen mcl. BTW en excl. afleveringskosten. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. multikleppentechniek. **BÊt garantie. Conform onze bepalingen. Vraag uw dealer. ,

HEYTHUYSEN-AUTOBEDRIJFGIELEN-AARTS8.V.-Stationsstraat 31 -Tel. 04749-1728 «OIRSBEEK -AUTOM.BEDRIJFMENGELERS B.V. -ProvincialewegZuid 91 -Tel. 04492-1814 "POSTERHOLT -AUTOBEDRIJFJANBAKK^
B.V. -Roefmondseweg 16A -Tel. 04742-2444 "LANDGRAAF - AUTOM.BEDRIJF MENGELERSB.V. -Baanstraat 129 -Tel. 045-318888 "MAASTRICHT-AUTO PETIT MAASTRICHTB.V. - Molensingel 11 -Tel. 043-616900«SCHlNÖr
GEUL -'GARAGE WIERTZ -Valkenburgerweg 133 -Tel. 04459-1258«SITTARD-AUTOM.BEDRIJFMENGELERSB.V. -RijkswegZuid2l2 -Tel. 04490-21000«SUSTEREN-*AUTOM.BEDRIJFSWENTIBOLD B.V. -Rijksweg Noord 54'
Tel. 04499-3300 " ULESTRATEN - AUTOM.BEDRIJF LOUIS PETIT B.V. - Langs deGewannen 8 - Tel. 043-642703. .

"Off. Agent y
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Blij
V^rjolein Sligte heeft zich niet
?ekleed naar haar humeur. Ze is
eiemaal in het zwart, maar haar
emming is zonnig. „Ik heb ook
le reden om blij te zijn. Vorige

werd ik thuis gebeld door
Producer van de Van Duin re-Ue's en de man vroeg mij of ik

zin had naast André te werken.
Ik heb onmiddellijk ja gezegd. Ik
hoefde er geen seconde over na
te denken. Dat is toch een aan-
bieding waar je van droomt. Ik
kreeg meteen een contract voor
twee jaar. En dat allemaal zonder
een auditie te hoeven doen. Mijn
leven heeft een nieuwe dimensie
gekregen. Bedenkingen had ik
helemaal niet. De schok kwam
ook pas een paar dagen later,
toen ik merealiseerde hoe gewel-
dig deze aanbieding was. Ik heb

echt een paar dagen met mijn
hoofd in de wolken gelopen."

Onverstoorbaar
De actrice heeft wel een vermoe-
den waarom zij zo direct is bena-
derdvoor de rol naast André. „Ik
heb een paar maanden geleden
een sketch in de Honeymoon
Quiz van Ron Brandsteder ge-
speeld, waarin ik moest probe-
ren kandidaten naast me te krij-
gen op een waterbed. René

Sieeswijk, van Joop van den
Ende Productions die ook de
theaterrevue van Van Duin orga-
niseert, heeft me gezien en heeft
mijn naam onthouden. Hij dacht
dat ik wel een type was dat Van
Duin aankan en dat ik me staan-
de kan houden naast André. Dat
denk ik zelf eigenlijk ook wel. Ik
denk dat ik hem welaan kan. Als
ik me lekker voel en goed inge-
speeld ben dan kan het decor in-
storten en dan speel ik gewoon
door. Op toneel kan ik onver-

stoorbaar zijn en dat heb je wel
nodig naast André."

Het vreemde van het hele ver-
haal is dat Marjolein Sligte An-
dré van Duin nog nooit in leven-
de lijve heeft ontmoet. „Nee, dat
is waar. Ik heb hem nu telefo-
nisch gesproken en het lijkt me
heel hele aardige man. Privé is
hij kennelijk heel rustig en se-
rieus. Deze week ga ik met hem
eten en proberen we elkaar wat
beter te leren kennen.- Ik heb nu
veel mensen gesproken die An-
dré goed kennen en met hem
hebben gewerkt en ik heb de in-
druk dat we hele beste maatjes
kunnen worden."

Komische noot
Hoe de nieuwerevue met Van
Duin eruit gaat zien is Marjolein
nog helemaal niet bekend. „Er
staat nog niets op papier. Maar
we gaan ook pas vanaf 23 junire-
peteren en dan begin september
het land in." Zoals eerder gemeld
speelde Marjolein Sligte in de
eerste serie afleveringen van Me-
disch Centrum West een flinke
gastrol. Ze zou in eerste instantie
maar een paar afleveringen mee-
doen, maar haar aanwezigheid
werd door de kijkers zo op prijs
gesteld dat de regisseur haar en
haar kamergenote, een inconti-
nente oudere vrouw, meerdere
afleveringen heeft laten mee-
doen. Marjolein zorgde voor de
komische noot tussen al het lief
en leed in het ziekenhuis. Ze was
daar opgenomen wegens zwaar-
lijvigheid en kon toch niet van
gebak en snoep afblijven.

Vóór Medisch Centrum West
heeft Marjolein ook heel veel op
de planken gestaan. Ze schitter-
de in een groot aantal musicals
en toneelstukken. „Inderdaad
steeds komische rollen. Vanwe-
ge mijn postuur en gewoon om-
dat ik een vrolijk mens ben. Ik ga
er niet onder gebukt. Ik maak er
het mooiste van. Misschien dat
ik op latere leeftijd nog wel se-
rieuzere rollen wil spelen.

Lekker dollen
Over een jaarof tien, twintig zou
ik dolgraag de hoofdrol in Moe-
der Courage van Brecht willen
spelen. Een zware, doodserieuze
rol. Daar ben ik nu nog niet aan
toe. Ik ga nu eerst lekker dollen
en ervaring opdoen met André
van Duin. Ik ben niet iemand die
een carrière plant.Ik leef van dag
tot dag en geniet van alle goede
dingen die me overkomen."

Pin Up Club in opspraak
Van onze rtv-redactie

le NHEM -De twee overkoepe-
lanH organ'saties van in Neder-
de v gevestiSde sauna's dreigen
(Von onica OmroeP Organisatie
<je °) met een kort geding als in

uitzending vanit'Programma Pin Up Club een
r„ "I! i"°nd sauna's niet wordt ge-
Vh ceerd-
din gewraakte televisie-uitzen-
s g is volgens de Nederlandse
AIH a hereniging en de Sauna

Nederland op dubieuze
na. aandacht besteed aan sau-
z'ch ■en ongeklede man laat
caly m et filmPJe in een sauna-

ine 'verwennen' door drie

naakte dames. Een en ander
wordt - volgens de suana-organi-
saties - omlijst met hitsig com-
mentaar, gesproken door een op-
windende mannenstem.
„Onze instellingen zijn hierdoor
in een kwaad daglicht gesteld,"
aldus de voorzitters van beide or-
ganisaties. Zij hebben, onafhan-
kelijk van elkaar, een brief op
hoge poten geschreven aan de di-
rectie van Veronica.

„De betreffende uitzending was
in beeld zowel als in commentaar
een grove belediging van alle
sauna's in Nederland en ook
voor alle suana-gangers," aldus
schrijft de voorzitter van de Sau-
na Alliance. Mocht de Veronica-
directie niet bereid zijn haar ver-
ontschuldigingen aan te bieden,
dan start de Alliance een juridi-
sche procedure. Ook de Neder-
landse Sauna Vereniging is vast-

besloten de rechter in te schake-
len als de Pin Up Club geen ex-
cuses aanbiedt aan saunadirec-
ties en sauanabezoekers.
„Het was een item vol onwaardi-
ge vuilspuiterij. Er werd gesug-
gereerd dat door deze beelden de
fantasie werd weergegeven van
99 procent van de saunabezoe-
kers. En dat is pertinent onjuist.
Regelmatige bezoekers van een

sauna weten dat zon instelling
niets met seks te maken heeft.
Maar potentiële sauna'-gangers
bedenken zich na zon uitzen-
ding nog wel een keer alvorens
een bezoekje te brengen."
De afdeling voorlichting van Ve-
ronica verwijst voor commentaar
naar directeur Jef Rademakers
van Dutch Dream, het bedrijf dat
voor Veronica het programma
Pin Up Club maakt. Rademakers
echter weigert commentaar te
geven op de inhoud van beide
brieven. Uit zijn reactie echter
valt op te maken dat in dePin Up
Club van aanstaande zaterdag de
uitzending van vorige week niet
wordt gerectificeerd.

'Dikke mevrouw' uit Medisch Centrum West opvolgster Corry van Gorp

André kiest voor Marjolein
Van onze showpagina-redactie

- Corry van
yorp zei het nog tijdens het
Jubileumfeest van Andrévan Duin: „Het is een feest0l*i met hem te werken,

jemaakt wel tropenja-ar». ledere avond improvi-
seert André en dat kan heelvermoeiend zijn. Het is een
j>chat van een man, maardoodvermoeiend om mee teberken." Van Gorp stortte*en aantal jaren geleden
'Olledig in en trok zich te-

uit de showbusiness. Si-J^one Kleinsma nam korte
J^d haar plaats in naast Vanüüin, maar kreeg al snel

tv-shows en schittert"**ü in Sweet Charity. André
*an Duin moest dus op zoekHaar een nieuwe vrouw voor
Sm revues en tv-produk-
.les. Die vrouw is gevondenn de persoon van de actrice

zangeres Marjolein Slig-

het grote publiek is Marjolein
ekend als de 'dikke mevrouw""t Medisch Centrum West'
aarin zij vorig jaar een schitte-

rde kolderieke figuur neerzet-

"" Tijd voor en gesprek met Mar-
y'ein Sligte, een spontane vrolij-
ke vrouw uit Amsterdam.

j*et zwier komt Marjolein Sligte
£et restaurant American binnenetten. Ze is goedlachs en genietan de aandacht die ze nu krijgtan de Nederlandse pers. „De
j*anbieding om met Van Duin ope gaan treden kwam als een ge-
denk uit de hemel. Ik ben neten jaar werkloos geweest. Eenj^usical-produktie waarin ik een
°ofdrol zou spelen werd we-j^ns geldgebrekafgelast. Dan zit

d
C'llS ec'lt een Jaar duimen te

""aaien. Alle andere produkties
1 rollen in series zijn al verge-en. Hoe langer jewerkloos bent,

c
es te minder kans je weer op

2
en goede rol in een volgend sei-
°en maakt. In deze wereld zijne Je gauw vergeten."

" Marjolein Sligte: „Ik denk dat ik naast André van Duin wel overeind kan blijven."

show

Jos, Hennie, Tineke en Koos terug op tv
Amusement

in de
avonduren
voortaan
troef bij

Veronique
- Om vooral ine avonduren de kijkdichtheid

°P te voeren, gaat RTL Veroni-
"e de zaken grootser aanpak-
ken. De aandeelhouders zorgdenoor een forse financiële injectie,
°dat volgende maand kan wor-
eti begonnen met een nieuwePr°grammering, waarin dan ookJe Nederlandse produkties vanoop van den Ende zullen zijn°Pgenomen. Via de 'Zet 'm op"er show' worden op 14 februari

19.50 tot 22.30 uur de nieuwe, efonique-programma's door
.üidige en komende presentato-
fn aan de tv-kijkers voorge-steld.

De belangrijkste wijziging is dat
straks op vrijdag en zaterdag
groot Nederlandstalig amuse-
ment zal worden uitgezonden.
Dat betekent dat Jos Brink acht
weken lang met Wedden dat...?
en Hennie Huisman, eerst weke-
lijks met de Soundmix Show en
later ook met de Surprise Show
en de Mini Playback Show, op
het Veronique-scherm zullen
verschijnen.
Verder presenteert Koos Poste-
ma straks drie keer per week een
praatprogramma. Behalve mettalkshows op woensdag en vrij-
dag, is hij op maandag weer te-
rug met Klasgenoten. De zater-

dag- en zondagmiddag staan bij
de commerciële zender in het te-
ken van de familieprogramma's
van Tineke de Nooij.
Gert Berg verhuist. met zijn
praatprogramma van vrijdag
naar dinsdag. Op die avond staat
voorts de dertiendelige dramase-
rie Spijkerhoek geprogram-
meerd.
André van Duin zal met zijn crea-
tie Jaap Aap op woensdag in de
weer zijn en op donderdag is de
Duitse politieserie Tatort te zien.
Elke werkdag verschijnt voorts
voor de kinderen om 18.40 uur
De Fabeltjeskrant op het Veroni-
que-scherm.

Om half acht is er 's avonds een
nieuwsbulletin van een half uur.
Het nieuws van tien uur vervalt
in de nieuwe programmering. De
aanvangstijd van de laatste
nieuwsuitzending is vervroegd
en valt straks globaal tussen half
elfen elf uur.
Ook na 14 februari komt Veroni-
que elke dag met een speelfilm.
Daarbij zal op sommige dagen
een vast genre zijn te zien. Op
maandag en dinsdag komen er
actiefilms, op woensdag drama-
produkties en op vrijdag thril-
lers.
TV Romantica verdwijnt van het

scherm. Viola van Emmenes
moet wyken voor het groteamu-
sement. Wel zal zij dagelijks om
vijf uur samen met Dieuwertje
Blok de Vijf Uur Show blijven
presenteren. De Ontbijtshow,
met Catherine Keijl en Mare Ja-
cobs, blijft eveneens gehand-
haafd. De dagelijkse quiz Prij-
zenslag wordt gecontinueerd,
maar de voetbalkwis Aanvallen!
met Hans van Breukelen wordt
voorlopig gestopt tot na het WK
voetbal in Italië. Programma's
als Autovisie, Beestenboel, Fas-
hion en Deksels staan in het
nieuwe schema op zaterdag en
zondag geprogrammeerd.

Jos Brink " Hennie Huisman " Tineke de Nooy # Koos Postema

Berend Boudewijn
terug bij KRO

HEERLEN - Berend Boudewijn
keert terug op de televisie. Hij
gaatruim tien jaarna de legenda-
rische 8.8.-kwis voor de KRO
acht weken achtereen een spel-
programma presenteren. De eer-
ste uitzending is te zien op vrij-
dag 23 maart.

Volgens de KRO staan in het
programma verbale improvisa-
ties centraal. Ook aan muzikali-
teit worden hoge eisen gesteld.

door Gemma Wildenberg

SEX, LIES AND VIDEOTAPE
V.S. 1988. Regie: Steven Soder-
bergh. Met: James Spader, Andy
McDowell, Peter Gallagher e.a.
In: Rivoli Heerlen en Mabi Maas-
tricht.
Opmerkelijk debuut van Soder-
bergh over een vierhoeksrelatie.
Humor verzacht veel van de bit-
terheid van de film. De stijl doet
denken aan de films van Eric
Rohmer.

" 'Next ofKin' met Patrick Swayze (op deze foto rechts)

MAK & LAURA & HENK &
WILLIE
Ned. 1989. Regie: Paul Ruven.
In: De Spiegel Heerlen en Film-
huis Sittard.
Een collectief met Pim de la Par-
ra als bezielende kracht maakte
deze film. Voortbordurend op de
vroegere Pim-en-Wim-films
staan ook hier relaties centraal.
Apotheker Max heeft een ver-
houding met Willie, die hokt met
Henk. Verder heeft Max een pla-
tonische verhouding met Laura,
die woonruimte zoekt en succes-
sievelijk bij de anderen intrekt.
Tussen deze vier bloeien ver-
liefdheden, jaloezie en verdacht-
makingen op.

NEKT OF KIN
VS. 1989. Regie: John Irvin. Met:
Patrick Swayze, Liam Neeson
e.a. In: Royal Heerlen.
Swayze speelt een politieman
van boerenafkomst. Als zijn
broertje door de onderwereld
van Chicago vermoord wordt
zint hij op wraak. De zaak wordt
gecompliceerd als ook zijn fami-
lie zich ermee gaat bemoeien.

A SHORT FILM ABOUT LOVE
Polen 1988. Regie: Krzysztol
Kieslowski. Met: Granya Szapo-
lowska, Olof Lubaszenko, Stefa-
nia Iwinska e.a. In: Lumière
Maastricht.
Het tweede, tot bioscoopformaat
vergrote deel van de tiendelige
tv-serie 'Dekalog', na het uiterst
morbide en zwartgallige 'Gij zult
niet doden. Kieslowski's opvat-
ting over de liefde getuigt al even
min van een zonnige kijk op de
mensheid. Als er al zoiets als ech-
te liefde bestaat, dan wordt zij
niet beantwoord. Zij die erin ge-
loven storten zichzelf in het on-
geluk.

THE LONELY PASSION OF
JUDITH HEARNE
Eng. 1987. Regie: Jack Clayton.
Met: Maggi Smith, Bob Hoskins.
Wendy Hiller e.a. In: Lumière
Maastricht.
Dublin in de jaren vijftig. Judith
Hearne, een naar de vijftig lopen-
de oude vrijster, betrekt een ka-
mer in het pension van Mrs. Rice.
Daar ontmoet zij James Madden,
broer van de pensionhoudster,,
voor wie zij een 'laatste liefde'
opvat, die, naar later blijkt, onge-
lukkig zal aflopen.

FAMILY VIEWING
Canada 1987. Regie: Atom
Egoyan. Met: David Hemblen,
Aidan Tierney, Gabrielle Rosé
e.a. In: Filmhuis Roermond.

Een jongen probeert tevergeefs
de oude videobanden te redden
waarop zijn moeder te zien is en
die zijn vader gebruikt om de
seksspelletjes met zijn vriendin
op te nemen. Als hem dat niet
lukt besluit hij zijn grootmoeder
te ontvoeren uit het verzorgings-v

tehuis en samen met haar en haar
dochter een nieuwe familie te
stichten.

DE KOMMISSARIS
Regie: Alexandr Askoldov. Met:
Nonna Mordjukova, Rolan By-
kov, Raisa Nadaschkovskaja e.a.
In: Wijngrachttheater Kerkrade.
De keiharde vrouwelijke politiek
commissaris Vavilova wordt in
een dorp in de Oekraïne inge-
kwartierd bij een joodse familie,
om haar bevalling af te wachten.
Verrijkt door ,de menselijke
warmte die ze ondervond sluit ze
zich uiteindelijk weer bij het le-
ger aan om te strijden voor een
betere wereld.

WHEN HARRY MET SALLY
VS 1989.Regie: Rob Reiner. Met:
Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie
Fisher, Bruno Kirby e.a. In: H5Heerlen.
Kunnen mannen en vrouwen ge-
woon vrienden zijn? Of zit seks
onvermijdelijk in de weg? Rela-
tiekomedie over een stel dat het
tóch probeert.

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

BLACK RAIN
V.S. 1989. Regie: Ridley Scott.
Met: Michael Douglas, Andy
Garcia, Ken Takakura, Kate
Capshaw e.a. In: H5Heerlen en
Mabi Maastricht.
Nick Conklin, detective bij de
New Yorkse politie, moet een Ja-
panse moordenaar afleveren bij
de politie in Osaka. Bij aankomst
in Japan ziet de gevangene kans
te ontsnappen en wordt Conklin
aan een Japanse detective ge-
koppeld om de zaak op te lossen.
Daarbij raken ze verzeild in een
machtsstrijd tussen rivaliseren-
de Yakuza-groepen.

kinderfilms

TARAN EN DE TOVERKETEL
In: Roxy Geleen.
OLIVER EN CO.
In: H5Heerlen en Cinema-Pala-
ce Maastricht.
BUSTER'S WERELD
In: Kinderfilmhuis Zoem Maas-
tricht.
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~i L imburgs Dagbladgpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364
Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters mei een woord in
hooldletters. Minimum-hoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeterhoogte: ’ 1.20.
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm: Onroerend
Goed en Bedrijven Transakties ’ 1.60 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts.).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto s. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte
per kolom: ’ 1.60.
Advertenties onder nummer: ’ 7.50
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag tra 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.
Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.
ontstaan door niet, niet tijdig of onjuist plaatsen van
advertenties.
HetLimburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.
(Bfon Cebuco Summo Scanner) 2230!>

Personeel aangeboden

Voor VAKBEKWAME bin-
nen- en buitenschilderwerk-
zaamheden: 045-210020.
Voor al uw bouwkundig te-
kenwerk. 045-460392.
Voor al uw timmer, metsel,
tegel en schilderwerk, mcl.
openhaardenbouw. 045-
-460392.
Nette WERKSTER zoekt
werk voor 3 ochtenden p.w.
Br.o.nr. B-3393, L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Klein aannemersbedrijf kan
nog voor direct, alle voor-
komende grote en kleine
BOUWWERKZAAMHEDEN
aannemen, 04490-78013

Man biedt zich aan voor alle
voorkomende WERKZAAM-
HEDEN. 045-426154.
Voor alle KLUSJES of
dienstverlening bel 045-
-272093 na 18.00 uur.
Biedt zich aan OPPAS voor
de morgenuren. Tel. 045-
-323015.
Jonge moeder biedt zich
aan als KINDEROPPAS, tel.
045-228370
BABYSIT biedt zich aan
voor Heerlen en Hoens-
broek. Inl. 04406-12875.
Voor al uw OPRITTEN,
metsel- en timmerwerk. Tel.
045-250238.

Personeel gevraagd

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Bezorg(st)ers
voor HEERLERBAAN

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

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

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

Sjlechter Ritt vraagt

Verkoopster
en leerling verkoopster

Goed salaris, prettige werksfeer, reiskostenvergoeding.
Akerstr. 118AKerkrade. Tel. 045-413440.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

bezorg(st)ers voor Voerendaal
en Schimmert.

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

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Metselaars
gevraagd. Zonder ervaring onnodig te solliciteren.

Tel. 045-421666.
Autoschade Hanneman Kerkrade. Tel. 045-452666

zoekt wegens uitbreiding
Autoplaatwerker

met ervaring. Aanmelden na tel, overleg.

Keurslagerij Doeleman
Markt 71, Maastricht vraagt

2 energieke verkoopsters
Tel. 043-214132.

Firma Vannerom
vraagt voor direct en indirect- betontimmerlieden- aftimmerlieden- kabelwerkers

Kantooruren 9.00-17.00 u. Tel. 04490-34514.

Oproepkracht gevraagd,
voor weekenddienst in de Shop v. h. tankstation.

A.P. Wisman, Esso Selfservice, TOPSHOP,
Akerstr. Nrd. 57, 6446 XC Brunssum. Tel. 045-213207.

Aannemersbedrijf Esperan-
ce, Dorpstr. 52, Brunssum.
045-270635. Per direct gevr
METSELAARS en beton-
timmerlieden. Akkoord- en
uurloon. Grensstreek Duits-
land
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.
Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel. 045-462805.
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.
Goedlopend Privéhuis in
Kerkrade heeft nog plaats
voor een leuk MEISJE. Ho-
ge verdiensten. Tel. 045-
-425100/04490-23203.

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.
PRINTER(STER) voor foto-
printshop. Printshop-erva-
ring vereist, moet zelfst.
kunnen werken. Interne op-
leiding. Soll. met pasfoto
naar Br.o.nr. B-3394, L.D.
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Dames zoekt u 'n leuke bij-
verdienste? Wordt AVON-
CONSULENTE 045-312789
Lunchroom 'T LOON te
Heerlen vraagt leerling-kok
en keukenhulp. 045-711186
W Neerbeek, 1e klasse afd.
Limburg, zoekt TRAINER.
Schrift, soll. vóór 3 febr. aan:
Secr. p/a Beekerstr. 27,
6191 GBBeek.
Zelfst. vr. FRITUREHULP
gevr. Ifst. m. erv. Voor wee-
kend! 1 a 2 dgn. 045-
-352560, Eygelshoven

Met spoed gevraagd erva-
ren . CONTAINERCHAUF-
FEUR. Inl. Weerts, BV Tel.
043-625965.
WINKELJUFFROUW gevr.
lft. 17-20 jr., liefst enige erv.
Slagerij L. Huben, Kerkstr.
79, Brunssum. 045-252733.
Club Pallast vraagt nog
enkele DAMES. Tel. 04454-
-1195.
De CARA-LIJN te Maas-
tricht zoekt contact met ent-
housiaste vrijwillig(st)ers om
een middag per week telef.
voorlichting te geven aan
Cara-patiënten. Aan dit
boeiende werk gaat een uit-
gebreide scholing vooraf.
Voor aanmelding of info.Tel.
045-721763.
TAXI-CHAUFFEURS gevr.
full- en part-time. Tevens
klein-bus chauffeurs. Cen-
tralisme) v.a. 25 jr. liefst m.
erv. Pers. aanm. Akerstr.-N.
132, Hoensbroek.
All-round TIMMERMAN
gevr. voor aannemersbe-
drijf. Tel. 045-415222.
Gevr. VERKOOPSTER,
part-time verkoopster. Sla-
gerij America, St. Pieterstr.
44, Kerkrade. 045-456435.
Gevr. jonge BLOEMBIND-
STER voor zo spoedig mog.
Blümen Ganzer, Sandkaul-
strasse 21-23, 5100 Aa-
chen. 0949-24149892.
Wij zoeken een UITHULP
voor onze kado en byou-
shop. Heeft U vrije uren
Bent U representatief en
verkoopervaring dan kunt U
reageren na 18.00 uur 045-
-212445. Jo Smeets Hoens-
broek
Gevraagd oproepkracht,
TOILETDAME. Tel. 04490-
-79297.
Uitgaanscentrum GLOBE
Beek vraagt evraren buffet-
hulp en vrouwel. medewer-
kers voor kassa en keuken.
Tel. 04490-79297.
Gevraagd FRITUREHULP. voor enkele dagen per week
Tel. 04490-79297.
Friture vraagt POETSHULP
voor enkele uren per week.
Tel. 04490-79297.
Eigen-bouwer vraagt
HANDLANGER en 1 a 2
metselaars. Inl. na 18.00 uur
04492-2413.
Ervaren DIESELMONTEUR
met kennis van hydrauliek,
zonder erv. onn. te soll. Soll.
tel. 045-229999.
Montagebedrijf vraagt met
spoed MONTEURS voor
stalen daken en gevels. Soll.
na tel, afspr. 04754-86826.
Gevraagd AUTOSPUITERS
halfwas en leerlingen.
Autoschade Ab Mulder, Edi-
sonstr. 15, Landgraaf.
Ochtendblad zoekt voor de
wijken Weiten, Kerkrade-
west en Heerlen-centrum
BEZORGERS/STERS in
bezit van fiets of bromfiets
en telefoon. Dagblad Unie
tel. 045-316209

Gevraagd voor Cafetaria
"NETTE HULP". Tel. na
15.00 uur 045-442900.
Heb je lef en kun je goed
DANSEN, ben je M/V 18 jaar
of ouder, dan hebben wij
zeer goede bijverdiensten.
Info 04490-25658.
WERKSTER gevr. voor de
vrijdagochtend, omgev.
Nieuwenhagen, lft. boven 30
jr. Tel. 045-315149.. H.G. Smeets vraagt voor

i projekten in Heerlen LAS-
SERS, machinestellers,

i constructie bankwerkers en
■ pijpfitters. Sollicitaties tel.
045-259598/ 080-240862.

Te huur gevraagd
Duitse lerares zoekt woning
in omgev. van HEERLEN.
Zo sp. mog. Tel. 09-
-3287786598
Te huur gevr. APPARTE-
MENT of woning met 3: slpks., in omg. Kerkrade. Br.
o.nr. B-3415 L.D. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
WONING voor echtpaar,
omg. Roermond, Heythui-
zen, Weert. H. Verdellen,
tel. 04749-6000.
Woning te h. gevr. liefst omg
KERKRADE, huurpr. plusm.
’550,- p.mnd.,045-465038.
Te huur gevr. woning te
SIMPELVELD, na 15.00 uur
Tel. 045-442900.
Ing. en tandartsass. zoeken
in Maastricht of omgev. ruim
huis, app. of flat. Hoge extra
BELONING. Tel. zondag
04975-3113.

OG te huur
LOODS 100m2 te schaes-
berg. Te bevr. 045-311288.
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. 50 m2MAGAZIJN-
RUIMTE, goed bereikbaar,
’375,-. Tel. 045-229921
tuss. 8.00-16.30 uur
Te h. gem. APPARTEMENT
keuk., zit/slaapk., bad, w.e.
te Bleyerheide. 045-423912
na 18 uur
BOYENWONING: Ind. ei-
gen opgang, woonkamer,
badkamer, slaapkamer, wc,
berging, ’ 750,-incl. Huur-
subs. mogel. 045-318154.
FRITURE te h., gunst, ge-
leg. te Nieuwenhagen. Br.o.
nr. B-3408 L.D., Postbus
3100, 6401 DP, Heerlen
Te h. OPSTAL of magazijn,
40 m2. Te bevr. Marebos-
jesweg 9, Brunssum, tel.
045-217805
Eenpers. gemeub. KA-
MERS, eigen keuken, alleen
personen boven de 25 jaar.
Prins Hendriklaan 112
Brunssum. Tel. afspr.
10.00-17.00 U. 045-252000

Onroerend goed te koop aangeboden
Te koop

Appartement - Hotel
te Epen, Zuid-Limburg

Wegens gebrek aan opvolger.
Centraal gelegen in een zeer toeristische omgeving.

Het complex omvat 9 APPARTEMENTEN (42 bedden) met
CV., bad, W.C, kitchenette, tel., KTV en radio.

Eetzaal (30 pers.). Bedrijfskeuken, terras en
parkeergelegenheid. Garage met berging.

Het geheel is bedrijfsklaar te aanvaarden. Prijs n.o.t.k.
Tel. 04455-1268.

HUIZEN te koop gevraagd.
Wij bemiddelen zonder kos-
ten. Direkte aankoop is mo-
gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
INVESTEER, beleg met een
hoge rente. Particulier buro
zoekt investeerders t.b.v.
div. nieuwbouw projecten.
Inleg minimaal ’ 5.000,-,
duur minimaal 2 jaar, ook
voor de particuliere spaar-
der. Voor info br.o.nr. 83232
L.D., Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.
Te koop woonhuis tè
BRUNSSUM. Prijs n.o.t.k.
tel. 045-256906.
BRUNSSUM, Gouden Re-
genstraat 24, zeer goed on-
derhouden. Eengezinswo-
ning, eiken keuken met app.
2 slpkmrs., luxe badkmr.
met ligbad, douche en 2e
toilet ’ 109.000,-k.k Wijman
& Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
Te k. diverse APPARTE-
MENTEN in Heerlen, Kerk-
rade, Landgraaf, v.a.

’ 70.000,-k.k. Wijman' &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671
HEERLEN, Schaesberger-
weg 129, deels gerenoveer-
de tussenw. met garage en
grote tuin. Pand heeft door
zijn ruimte veel gebruiksmo-
gelijkheden, ’ 109.000,-k.k.
Wijman & Partners Vast-
goed. Tel. 045-728671
HOENSBROEK, Demstr.
108. Eengezinswoning met
grote garage, 3 slpkmrs.,
badkmr. met ligbad en 2e
toilet. Pand is voorzien van
dubbel glas. Pr. ’ 115.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel. 045-728671
ZUID-LIMBURG te k. relax-
huis ingericht, halfvrijst.pand
Gunstig gelegen aan door-
gaande route. Ook gesch. v.
andere doeleinden. Goed
onderhouden, md. 11 ka-
mers, grote keuken, bar,
kelder, garage, cv., grote
tuin. Tot. opp. 850 m2, pr.

’ 240.000,- k.k. Br.o.nr:
83406, L-D Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
! 1 ■—Bedrijfsruimte

Te huur gevr. Winkel- of
BEDRIJFSRUIMTE ca. 200m 2omgeving Roermond
Sittard. Liefst in drukke
winkelstraat of langs Ryks-
weg. Inl. 04758-2762.

OIRSBEEK, In de Moei, bij-
zonder goed gelegen bouw-
kavel, in goede buurt. Perc.
opp. 470 m2. Pr. ’ 70.000,-
-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.
EENSGEZINSWONING te
Sittard huur ’ 477,- excl. te-
gen dezelfde woning te
Hoensbroek of omg. Inl. tel.
04490-80641.

Kamers
Te huur grote gemeub. KA-
MER, eigen ingang. Tel.
045-458329.
Te h. gemeub. kamers te
GELEEN voor nette mensen
met gezamelijke badk. en
keuk. Tel. 04490-49271 of
04498-58651
Te huur per direct ruime
kamer centrum HEERLEN.
Tel. 045-425128.
Te h. gest. zit-slk. keuk.
’360,- all-in. Akerstr. N.
Hoensbroek 045-221217.
HOENSBROEK-C leuke
kamer te h. 4x4.30 m.
’325,-, mcl., tel. 04490-
-10012 tussen 18-19 u.
Te h. gem. ZIT/SLPK. met
cv., douche en gebr. v.
keuk. Pannesheiderstr. 1 en
19A Kerkrade.

Bouwmaterialen
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voer-
endaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.

Te k. 3.500 BETONPAN-
NEN, 160 onderpannen,
200 kantpannen, 23 lopende
mtr. vorsten, na 18.00 uur,
’2.500,-, tel. 045-451607.

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

Hobby/D.h.z.
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
kippe- en hondehokken, ve-
le afm., reeds vanaf ’ 195,-;
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink, tel. 045-460252.
Hotel Sales Bureau Interna-
tional (zakenreizen op maat)
vraagt voor elke dinsdaga-
vond van 22.00-23.00 uur in
de Varenbeuk recreatieve
ZAALVOETBALLERS en
een keeper. Inlichtingen
045-444095 tussen 9.00-
-14.00 uur.
Te k. grof BREIER ’ 250,-;
fijn breier dubb. bets

’ 1.400,-. Tel. 043-647142.

Winkel&Kantoor

Computers
XT-AT- 386 va ’ 39,- p.mnd

BUROCENTER
Dorpstr. 125, Brunssum.

Tel. 045-273525

Geldzaken
Voor Uw BELASTINGAAN-
GIFTE of administratie: Be-
lastingadviesburo Drs.
Timmermans, 045-752284.

Transacties
Moderne WINKELINVEN-
TARIS voor woningstoffe-
ring te koop Tapijtland
DSMstr. 5 Beek Tel. 04490-
-71098.
Te koop 50 ROLCONTAI-
NERS met achterwand

’ 70,- p.st. 04490-43654.

Landbouw
ONDERDELENBANK.
04493-2715.
Te k. mooie gelegen WEI-
LAND, langs verharde weg
(M'trichterstr./Genzonweg
Ulestraten). Opp. 4.170 m2.
Br.o.nr. B-3412 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
HOOI te koop. Tel. 04451-
-1257

Auto's

Grote Alfa Romeo
occasionshow

Nu op onze gebruikte
Alfa Romeo's:

* Gratis onderhoud tot 20.000 km
* 3 of 6 mnd. 100% bovaggarantie

* Accessoirespakket t.w.v.

’ 1.000,- gratis * Hoge kortingen
zonder inruil * ANWB-keuring

toegestaan * Alleen apk gekeurde
auto's * Goede financiering en

inruil mogelijk.
Alfa Romeo

maakt de weg opwindend!!!
m

AUTOBEDRIJF VLEUGELS ook.
Scharnerweg 137, Maastricht.

Tel. 043-634895.

Jos Bogman Special
Citroen BK 14 RE, wit

1987, 52.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Jos Bogman
Diverse andere jonge inruilers

zoals: Peugeot 205, VW Polo, Opel Kadett, Lada, BMW,
VW Jetta, Nissan Cherry, Citroen Visa, Renault 5

Hamstraat 70, Kerkrade.
Tel. 045-423030.

Occasion van de week
Fiat Uno 75 SX

1500 cc - 75 PK - katalysator
wit-37.800 km. - 1988(08)

1 jaar 100% garantie
’17.950,-

Autobedrijf Harry Schobben
Tegelstraat 3 - Brunssum - 045/250675.

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

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

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

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

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

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

van max. 4 jaar * 14 dagen omruilgarantie.

OBOVAfi GARANTIE
nr 't GebruikteWagens
UUPéUsSysteem

Jos Bogman Special
Ford Sierra 2 L K6Demo

wit, 5 drs., juli 1989, 15.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Jos Bogman Special
Ford Fiesta's van '86 t/m '89
Ford Escorts van '84 t/m '89
Ford Siërra's van '83 t/m '89
Ford Orions van '84 en '85
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Jos Bogman Special
Honda Integra autom., wit

1988, 43.191 km.
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Jos Bogman Special
Opel Kadett 1300 S, wit

1987,30.000 km.
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Jos Bogman Special
Volvo 360 GLTi 2 L, wit

5 drs., 1987, 47.400 km.
Hamstraat 70, Kerkrade.

Tel. 045-423030

Demonstratie auto's
Jonge auto's met fabrieksgarantie,

duizenden guldens onder de nieuwprijzen.
Jetta Avance Sportief 1.8 Itr.

zilvermetallic, okt. '88, km.st. 31.000’ 33.998,- ’ 23.950,-

Corrado G6O 160 pk (met airco.)
KI. rood, april '89, km.st. 15.000 ’ 80.275,- ’ 63.950,-

BMW 7281
Te k. met gasinstall. orgin.
uitgebouwd BMW, type '83,
pracht, auto! evt. mr. mog.

045-316167.

Göttgens Sittard
Haspelsestr. 20 Sittard.

Tel. 04490-16565.
BMW 31685; Citroen Visa

11 RE '85; Citroen BK 19
TRS '86; Fiat Uno 60S '86;
Ford Escort '87; Mazda 323
GL aut. '89; Mazda 323 LX
1.7 D'B7; Mazda 626 5-drs.
'87; Peugeot 205 KR '86;

Peugeot 309 KR '87; Peu-
geot 505 GLD '88; Seat Ibi-
za GL '86; Suzuki Swift GL
'89; Toyota Corolla 4-drs.

'87; Toyota Starlet '87; Vol-
vo 340 DL 5-drs. '86; Volvo

340 GL 4-drs. '85; Volvo
440 GL '89; Uiteraard heb-
ben wij een ruime keuze in

ons eigen merk.
R^l I

®
f

Daihatsu-dealer
Ton Quadflieg

ANWB
gekeurde auto's
Jaguar 3.6 souverein, '87
Siërra Sedan 2.0 CL '89
Siërra Sedan 2.0 CL '88
Siërra 2.0 CL 5-drs. '87

Siërra 1.6 RS '85
Escort 1.3 L '86
Escort 1.6 L '85
Escort 1.3 3x '84
Fiësta KR 2 '82

Ascona 1.6 S Sedan '87
Opel Omega I.Bi '87
Opel Kadett 13S '86

Opel Kadett 1.6 GT '85
Opel Kadett 1.2 SB6
VW Passat Sedan '86
BMW 316 4-drs '87

Nissan Sunny 1.5 SLX '87
Fiat Panda White '85, '87

Opel GT '69
Fiat X 1.9 '81

Subaru Mini Jumbo '87
Honda Civic 13 S '85
Opel Kadett 1.6 D '83
Citroen CX 2000 '85

VW Golf 1.6 CL 5-drs '84
Toyota Corolla 1.6 GL '84

Mitsubishi Cordia '83
Renault 11 GTD '83

Renault 9 TL autom. '83
Mazda 626 '83

Opel Ascona 1.6 5-drs '83
Mercedes 200 T combi '83

BMW 31683
BMW 31682

Opel Manta 1.8 S '84
Opel Ascona 13 S '84

Opel Kadett 1.3 autom. '82
Opel Kadett 5-drs '80

Saab 900 GLI '81
Sunny Combi diesel '83
Opel Rekord Combi '83.

Terrein- en
bedrijfauto's

Isuzu Trooper Turbo '88;
Mitsubishi L 300 verh. en

verl. '85;
Mitsubsihi L 300 '87;
VW dubb. cab. '84.

Div. inruilersvan ’ 500,- t/m

’ 1.500,-. Reeweg 112
(Ind. terr. Abdissenbosch)

Landgraaf. Tel. 045-321810

Wetzels Auto's
Industriestr. 35 Sittard.

Tel. 04490-10655

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

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

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

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

Jaguar 3.6
Soverein '87;

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

2.5 T.D. '87;
BMW 635

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

323i'81;BMW316'84;Ford
Fiësta 1.1 Finesse' 87; Opel
Ascona Cabriolet '89; Opel
Kadett 1.3 S '88; Ford Es-
cort 1.3 Bravo 89; Ford

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

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

'84; Opel Kadett 1.6i aut.'BB

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. ’ 2.200,-

Toyota Corolla ’ 1.000,-
Record 2300 D ’ 1.350,-

Talbot bestel ’ 1.950,-
Smeets Opel

,- ' 1

Saab
9000 CD Turbo demo '89

9000 Turbo 5-drs. '86
900 C 5-drs. '88
900 C 4-drs '86
900 C 3-drs. '87
900 4-drs. '86

9087
90 '86.

Speciale aanbieding:
900 GLS aut. '81.

Lancia
Thema IE '88
Thema IE '86
Prisma 1.6 '86

Ypsylon Turbo '87

Diversen
Ford Sierra 1.6 '86
Nissan Cherry '84
Citroen 2CV6 '88

Renault 5 GT Turbo '89

Kompier BV
Een begrip in Saab en

Lancia en Service
Akerstraat 150, Heerlen

Tel. 045-717755.

Bedrijfsauto's
Open, gesloten, meubel en

kieper: Mercedes 207 D,
Mercedes 307 D, Mercedes

407 D, Mercedes 508 D,
Mercedes 608 D, Mercedes

809 D, Mercedes 813 D,
Mercedes 1217 D, Merce-
des 1417 D, VWLT4S D,
VW LT 40 D, VW LT 35 D,
VW LT 28 D, VW Caddy D,
W. Feyts Auto's, Vaesrade

61, Nuth. 045-243317.
RENAULT Fuego GTS '81,
’4.900,- Honda Civic auto-
m. '80, ’ 2.950,-. Mitsubishi
Colt '79, ’ 2.200,-. VW Golf
D ’ 3.900,-, Opel Ascona'Bl

’ 3.500,-.Ford Escort bestel
'81, ’2.300,-, Mazda 323,
'80 ’ 2.500,-; Ford Granada
'81, ’3.700,-Oude Land-
graaf 101, Schaesberg-
Landgraaf. 045-311078.
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.
Honda Jazz 1.2 special, 3-
drs. bwj. '84, kl. rood, orig.
60.000 km. in NIEUW-
STAAT, APK 11-'9O, elke
keuring toegest. Vr.pr.

’ 7.750,-. Tel. 045-458666.
REAULT 20 LS '79, 5-bak,
stuurbekr., trekh., APK 1-'9l

’ 1.450,-. 045-230346.
SUBARU mini Jumbo, 5-drs
bwj.'B3, i.z.g.st. ’3.950,-,
tel. 045-453572.
Tek. GOLF GTI, eind '80, s-
bak, schuifdak, ’ 5.250,-.
Tel. 045-316940.
te k. PEUGEOT 205 Rally,
105pk., alarm, bwj.'B9, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-352387.
Te-koop Opel MANTA 2.0
'80, pr.n.o.t.k. Tev. brom-
scooter Pk 50 XL. Tel. 045-
-228957, na 18.00 uur.
Te k. VW 1302 1970 APK
keur. aug. 1990, onderst,
banden, motor e.d. in prima
st., old timer verz. mog.,
evenals ombouw ’3.900,-,
045-320554.
OPEL Ascona SR, type '83,
LPG, mr. mog. vr.pr.

’ 5.750,-. 045-425267.
Te koop GOLF diesel GL, 4
drs. T'Bl, APK, i.z.g.st.

-’ 4.450,-. Jul. v. Stolbergstr.
48, Landgraaf kakert.
AUDI 100 '88, beigemet.
45.000 km, airco., div. ex-
tra's. Autobedrijf van
Leeuwen, Strijthagerweg
129, Kerkrade. 045-453355.

Te k. BMW 316 bwj. '83,
APK 11-'9O, pr. ’8.300,-;
tev. 4 sportvelgen te k. voor
alle types Opel pr. ’200,-.
Tel. 04454-2092.
Te koop BMW 315 wit, bwj.
'82, div. extra's. Tel. 045-
-454586.
BMW Touring 1802, bwj. '74
motorisch top, carross. op-
knapper, alle orig. onderd.
aanw., totaalpr. ’3.500,-.
Tel. 045-353573.
Te k. BMW 525, kl. brons-
metall., APK tot eind '90, vr.
pr. ’ 2.750,-. Ernst Kasimir-
str. 2, Kakert-Landgraaf.
BMW 316 '82, blauwmet.
zeer mooi, volledige garan-
tie. Autobedrijf van Leeuwen
Strijthagerweg 129, Kerkra-
de. Tel. 045-453355.

*lÈO* (Proficiat!
Proficiat

ai
Johny Ving Loon Leung

de oudste zoon van de eigene
van het Chinees-lndisch

restaurant New Peacock, Pius'
-plein, Hoensbroek, heeft m^
goed gevolg voldaan aan de

studierichting der Tandheelkufl<>
aan de Katholieke Universiteit

te Nijmegen.
Gut och gut

Der Joep Zirbi in de vut.

links onder op de
enveloppe het numfll6l

" ,i , » de advertentie 'e
Gefeliciteerd van: „QrmDwQr,

Mia, Peter Ans, Hans en de vermeiden,

kleinkinderen.

Te k. BMW 318i, bijz. mooi,
div. extra's, m.'B3, bl. metal.,
sportvelgen, get.glas, 5-bak
Vr.pr. ’8.750,-. Na 18.00
uur: 045-460445.
BMW 320-6. bwj.'Bo LM-
velgn. verl. chr. spatb. lijsten
i.g.st. t.e.a.b. 045-455116.
Tek. BMW 316 bwj. '85, M-
uitv., zeer exclusief, LPG.
Tel. 045-323942.
Tek. BMWS2Oi, bwj. 10-'Bl
nw. model, 135.000 km., vr.
pr.n.o.t.k. 045-451380.
Te k. BMW 318i, bwj. '83,
APK. Teutelebroekstr. 89,
Kerkrade. 045-463771.
BMW type 316 '83, speciale
uitv., zeldz. mooi, Kerkra-
derweg 166, Hrl.
Tek. 2CV 6 Club '83, 76.000
km, APK 1-'9l, ’2.500,-.,
04490-10531.
Te koop CITROËN GSA
bwj. '81, 5-versn. wit, APK
'91, pr. ’ 900,-. 04493-4692
Te k. CITROËN GSA X3,
bwj. '82, APK, pr. ’2.100,-.
Tel. 045-228745.
CITROËN BK 14 RE sept.
'87, rood, 78.000km, gas-
inst. als nieuw. Autobedrijf
van Leeuwen, Strijthager-
weg 129, Kerkrade. Tel.
045-453355.
Te k. CITROEN GSA bwj.
'82, tegen elk aannemelijk
bod. Broekstr. 62, Schinveld
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
Te k. Fiat RITMO bwj. '80

’ 850,- techn. 100% in orde,
na 18.00 uur. 04492-4131.
Ford SIERRA Laser 1.6,
bwj. 8-'B5, 1e eig., donkerbl.
5-drs., trekh. en radio,
69.000 km. Tel. 04490-
-21388 na 18.00 uur.
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.
Stationcar Ford SIERRA 2.3
GL 8-'B3, APK 6-'9O, pr.
’7.950,-. 045-319328.
Te k. weg. medische omst.
hed. Ford ESCORT 1.3 La-
ser, met. rood, eind '84,
045-223585
Te koop Ford FIESTA 1.1 L
bwj. '80, prijs ’ 2.000,-. Tel.
04450-2740.
Te k. Ford ESCORT 1.3 77,
APK 7-'9O nwe. banden en
remmen. I.z.g.st. Techn.
100% Vaste pr. ’ 950,-. Tel.
04451-2375.
FORD Siërra 2.3 D GL, bwj.
nov. '84, kantel/schuifdak,
centr. deurvergr., stuurbekr.,
vr.pr. ’ 12.500,-. Tel. 045-
-351750, na 19.00 uur.
FIËSTA Bravo Luxe '83,
bijz. mooi, 1e eig. APK 2-
91, ’ 4.950,-. 045-455778.
Te koop Ford FIËSTA 1100
S bwj. '79, vr.pr. ’ 1.750,-.
Tel. 045-460098.
Te k. FORD Siërra bwj. '85,
i.z.g.st., grijsmet. Te bevr.
Servatiusstr. 32, Op de Vos
Brunssum.
Ford ESCORT 1600 XR3i,
bwj. okt.'B2, tel. 045-444541
Te k. Ford TAUNUS 1.6 L,
i.g.st., APK 03-'9l, pr.
’2.000,-. Tel. 04450-3034
of 1983
Te k. Ford GRANADA 2.0,
bwj.'B2, APK, i.z.g.st., nw.
band., uitl. en schuifd.
Koopje, pr. ’2.900,-. Inl.
04750-27651.

TAUNUS GL Bravo.'
'83, 4-drs., radio, .2
degelijk en mooi ’2"
Tel. 045-326591. _^

Te koop Ford SCORP'"
GL i.z.g.st., bwj. '85. J

’ 18.500,-, tel. 045-72JJ1
Te k. Ford SIERRA I*j
ser, bwj.'Bs, kl. blauW.^slotvergr., LPG, nw.£
radiocass, 1e lak, AP*ï|
st.v.nw. Keuring "$]

’ 9.500,-. Tel. 04490^
Ford ESCORT 1.3, <[>
bijz. mooi, met 3

’ 5.750,-. Tel. 045-45*3
Ford ESCORT c wit b*J
'87 km. 39.000 3 "J
bovag-gar. Tel. 045-35J3
Honda CIVIC 3-'BO. 1
model, APK 12-'9O.

’ 1.250,-.045-32261jM
Te k. HONDA Civic A
'78, APK juli '90J

’ 1.000,-. Tel. 045-3JJ3
Te koop z.g.a.n. HÖ1]
CRX 15i bwj. '84, APN
'91, ferrari-rood, alle e*l
o.a. electr. ramen, Sen
uitlaat, 15" Rial velge"J
195 50 Pirelli's, i
Schneider spoiler. \
’18.500,-. Tel.
12585. J
Automatic HONDA Pr1
1.8 EX t.'B4, zilvermet
st. 76.000, i. nw.st., b"\
'90. Auto Ekas, Kom
114, Kerkrade. 045-js^
Honda PRELUDE '7\torn., sportvelgen en *schuifdak, i.z.g.st. V.
’3.900,-. 04493-4110^
Te k. MAZDA 323 GL^torn., 8 mnd. oud, zwaijj
compl. met anti-diefstfj

’ 23.500,-. 04498-552^
MAZDA 323 HB 5-'BLj
nw. mod. APK 1-'9l. jfl
pr. ’ 2.950,-. 045-3225]-]
MAZDA 323 1.5, bv4 ]
top chique, ’4.500,-]
045-351750, na 19.00Jj
MAZDA 323, hatchbaC*!
tomatiek, t.'B4, bl.met "1
tim. st. Koningsweg
Kerkrade. 045-455432^;
Te k. van part. MAZDA'
3-drs. zeer mooi, bwj 8j
pr. ’ 2.250,-. Tel.
218925. J
MAZDA 626 bwj. '82*
electr., nieuw blok. Te
na 17.00 u. TenelenW6»

Voerendaal. J
MAZDA 323 GLX I^,'
div. extra's km. 60.0QUJ
'86 3 mnd. bovag gar
351627. A
Te koop MERCEDES 2^bwj. '86, kl. wit, 75.00"!mr. kl. auto mog. Tel- \
455888. A
MERCEDES 2.5, 19O0J
'86, blauwmetalliek «,
glas centr. vergr. scfiU'3
km. st. 90.000. Tel- 1
222046. _A
MERCEDES 300 D bwU
in orgin. nw.st. autom-* ï
extra's, werkelijk u 1
auto pr. ’14.750,- e^'mog. Tel. 04750-2269^-]
MERCEDES 207 D, b^Jgerev. motor en versijd
pr.n.o.t.k. Tel. 045-2lja
Autobedrijf INTERf^JNAAL Mercedes 300 '3
7 mnd. oud met alle e^l
190 E okt. '87; 280 ?Hzilver met alle extra's* 1
SE '82 blauw; Pors
bo Coupe '76; Porsch 6
ga '75. Tel. 045-41 Ï&<!A
Opel Kadett Diesel bWiJ
Opel Kadett 1200 Be"j
'86; Opel Corsa SR bWjl
Opel Kadett 1300 S b*U
Demarol Tankstation, I
kuilenweg 125 Heerlgj^-J
Te k. zeer mooie KAKJ
caravan 1.2 , bwj. '87, M
56.000, kl. rood en l"%’15.500,-. Tel. 045-J2JA
Te k. Opel KADETT 16y
eind '88, div. access-.A
’25.500,-. Tel. 045-2^
na 18.00 uur.
Te k. mooie Opel AS^.bwj. '84, wit, 4-drs. '■§]
pr. ’ 7.950,-. 04490-7^

Voor Piccolo's .
zie verder pagina 1^
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Duitsland 1
ios.ool5°8.03neute-
-1 Amß

nter der Sonne Kaliforniens.
i Mi* . aanse serie. Afl.: Wachsendes

iiï Ft und frisch. Gymnastiek. Afl.

ÜS Heute.

' Jadf.KTT^Terra"X: lm Bannkrels des■ de Tkddhas' reis door het onbeken-
'lOsn ailand- (herh.).

nats ARD-Rat9eber: Urte'l des Mo-

ES***».
prè ""Der Staatszirkus der DDR
fen ntiert Artisten. Tiere, Sensa-fiftrOierti.).
n6r ,r' n9sda. Een quiz met Fhtz Eg-SSte**13.0q persoverzicht.
He ...*DF-Mittagsmagazin. Met

«13.45'^-Nachrichten.J14.00 irtschatts-Telegramm.

' nra_sesamstrasse. Kinderpro-

Brun 'ote Erde. 9-delige serie. Afl. 4:
15.3Q ° und Pauline.
15.35 la9esschauIa9esschau-
Urirt e Geschichte vom Fischer

15.50 ?einer Frau- Poppenfilm.
'6üe D'sney: Zottis tolle Aben-
(w,r- (The return of the Shaggy
Va?'-Amerikaanse speelfilm uit 198

17.-,5 b'uart Gilland.
I?.je tagesschau.

Schfi grosse Klappe. Achter de
1?-3S n6n van het WWF-Pr°gramma.
ri e ~as A-Team. Amerikaanse se-
Vr\'- Müllaktion Manhattan. Aan-leg[e grosse Klappe.

18.53 Hier und Heute. Actualiteiten,
stan ""WWF-Club. Live vanuit de
"Ss dÏO.qq rrogrammaoverzicht.

'""15 SP'^agesschau.
sJ^in Sommer mit Vergangen-

heit. Tv-spel in twee delen van Gian-
franco Albano. Deel 1. Eris Magrini
staat op het punt met zijn Franse
vriendin Martine te trouwen. Maar
dan duikt Brigitte op met haar 10-jari-
ge zoon Alex. Zij beweert, dat Eros de
vader van haar zoontje is. Tot over-
maat van ramp wordt Alex ontvoerd
en moet Eros losgeld betalen.

21.45 Plusminus. Econmisch maag-
zine.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 Golden girls. Amerikaanse co-
medyserie. Afl.: Die Verlobung.

23.25 Sportschau.
23.50 Die. Spaziergangerin von

Sans-Souci. (La passante du Sans-
Souci). Frans/Duitse speelfilm uit
1982 van Jacques Rouffio. De am-
bassadeur van Paraguay wordt in
koelen bloede vermoord door Max
Baumstein, president van een inter-
nationale hulporganisatie. Het dan
volgende proces onthult een drama
uit de nazi-tijd.

01.35 Tagesschau.
01.40-01.45 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
V(w*'" en CAI-abonnees:Kanalen zie schema exploitant

%^~ zwart/wit programma
ac * s,ereo geluidsweergave
-[-j. * tweetalig bij stereo-app.= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
Hw6r!and 1: 5. 26 29, 46, 51. 53 en 57
herland 2: 31, 33. 35, 49, 54. 56 en 60

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

België/TV 1. 5-00 Schooltelevisie.
iti et SinJa Mosa. Braziliaanse serie

' cella Santos. Afl. 105.

" 1«.0n ï.ie"ws.
18.QS £ik Tak. Animatieserie. Afl. 151.

' K om. ostbus X. Jeugdserie. Afl. 17:
1e.35k°mmerijd.
\ lek B„7avid de kabouter. 26-deligela.OrTJ^erie.9ram din9door derden- Pro_

" Schl^a van de Christen Democrati-
f 19.2ge Omroep., ov6 Toedelingen en programma-

|ïSÏÏws.
SCsChP ren- (Neighbours). Australi-

' wrek Serie- Afl. 284. Debra wil zich
hos^n op Shane. Zoë wordt uit het

\ verJrl,al ontslagen .en verbergt haar
o ?sin'5in'i 4wodel'ike val- (Deathtrap).
Sidnl anse sPeelfilm uit 1982 van

' Schrjj y Lu met. Een mislukte toneel-, het k overweegt een moord om in

" aüteu62it te kunnen komen van de, SücCprsrechten voor het werk van een;:2.ic ,?vol beginnend schrijver.i??,j» Korte film.

nzJ Nieuws.
ccrbericht.

' .ci6e|
rW is geld. Wekelijks finan-

!<3.00 w°?nomische rubriek.
'6n dori'da9nachtfilm: OverlevensPep^?d (B°ardwalk), Amerikaanse
llllllli Uit 1979 van S,ePhen Vero"

na. David en Becky Rosen vieren bij-
na hun 50-jarig huwelijksfeest. In de
loop der tijd is er echter heel wat ver-
anderd in hun leven. Vooral de leider
van een straatbende *uit de buurt
maakt het de Rosens, dieeen restau-
rant hebben, erg moeilijk.

00.35-00.40 Coda. Wie ben je dat je
bent van Hedwig Speliers.

%Michael Caine in de speelfilm
'Dodelijke val. (België/TV 1- 20.25 uur.)

Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Gloss. Afl. 1. Er is een maand

voorbijgegaan. Het schandaal ligt de
familie Redfern nog zwaar op de
maag. Hoe nu verder?

16.49 De Galapagos eilanden (2). Uit
de Frans/Italiaanse natuurfilmserie
Therion-Stratagem.

17.02 Billy Hotdog en Linda. Presen-
teren TROS Jeugdstation. Met van-
middag:

17.04 Heathcliff & Co. Twee teken-
films, (herh.).

17.27 Bassie en Adriaan. Afl.: Dan-
sen is plezier voor twee. Bassie en
Adriaan treden op in een discotheek
en spelen met de geluidsinstallatie.

17.35 De bal is rond. Jeugdvoetbal-
programma. Afl. 8 (slot).

18.18 TROS popformule. Live acts,
nieuwe videoclips en de Nationale
Hitparade.

18.55 Tik Tak. Animatieserie. Afl. 7.
19.00 TROS aktua junior. Actualitei-

ten.
19.30 Familie Oudenrijn. Serie. Afl.:

Dücker's ideeënbus. Dücker heeft
een interessante ontmoeting in de
trein en lanceert een lumineus idee.

20.00 (TT)Journaal.
20.27 Bananasplit. Programma met

de verborgen camera.
21.12 De TV-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
21.13 Jongbloed en Joosten. Actua-

liteitenprogramma.
21.54 De tv-dokter. Adviezen van

huisarts Ferdinand Zwaan.
21.55 Binnenlandse zaken. Humor,

satire en sketches.
22.25 TROS Sport. Sportmagazine.
23.00 Onze Ouwe. Duitse politieserie.
Afl.: De reünie. Gerd Heymann, as-
sistent van Onze Ouwe, bezoekt met
zijn baas een schoolreünie. Dan ver-
schijnt er opeens een spelbreker.

00.05-00.1P Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europa-magazine.
14.05 Karl May: Der Schut, Duits-

/Frans/ltaliaanse speelfilm uit 1964
van Robert Siodmak. Het land der
Skipetaren wordt geterroriseerd door
een bandiet en wordt na harde ge-
vechten bevrijd door de rechtvaardige
Kara Ben Nemsi.

16.00 Heute.
16.05 Mandara. Serie. Afl. 4: Der

Fluch aus fernen Tagen.
16.55 Programma-overzicht.

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

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

17.45 Alf. Amerikaanse serie.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 heute.
19.30 Auslandjournal. Reportages

van correspondenten.
20.15 (TT)Ein Fall für Zwei. Duitse

misdaadserie. Afl.: Roter Freitag. De
prostituee Angelika wordt dood aan-
getroffen. Dr. Franck en haar achtge-
noot twijfelen aan de verklaring van
de politie en gaan op onderzoek uit.

21.15 Schmunzelgeschichten. Scè-
nes met geliefde acteurs. 1. Der In-
dianer, met Manfred Krug, Chariklia
Baxevanos, Inge Wolffberg e.a. Met
grote vertraging in Berlijn aangeko-
men, tracht een acteur met een taxi
op tijd in het theater te arriveren. 2.

Der Bürobote, met Theo Lingen en
Lambert Hamel. Hoe reageert een
chef op het feit dat een van zijn werk-
nemrs hem wil parodiëren tijdens een
bedrijfsfeest. 3. der Nachtzug, met
Gila von Weitershausen, Peter Arens
en Uwe Dallmeier. Dr. Schreiber en
zijn secretaresse moeten door weers-
omstandigheden per nachttrein naar
München reizen.

21.45 Heute-Journal
22.10 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 Der weisse Hund von Beverly

Hills. (White dog). Amerikaanse serie
uit 1981 van Samuel Fuller. Een witte
hond, speciaal afgericht om kleurlin-
gen te doden, wordt in een asiel ge-
traind om dit af te leren. Schijnbaar
genezen komt zijn baas hem opha-
len.

00.40-00.45 heute.

" Betty White, Bea Arthur en Rue McClanahan in de komi-
sche serie 'Golden Girls'. (Duitsland 1 - 23.00 uur.)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88,2 mHz (van 21.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 100,3mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93,9 en 91,9 mHz

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

voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. (Sons and

daughters). Australische serie. Afl.
940.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00 Filmspot. Achtergrondinforma-

tie bij de filmactualiteit.
20.25 De Verbeulemansing. (Of hoe

Brussel zijn taal, zijn hart en zijn ziel
verloor). 3-delige serie. Afl. 2: La
Francisation est irréversible?: 1914-
-1960. Als gevolg van de collaboratie
worden de Vlaamse eisen na de oor-
logen als fascistisch bestempeld.

21.15 Desktop publishing. 10-delige
serie over grafisch vormgeven meteen personal computer. Afl.3.

21.45-22.45 Europese culturen.
7-delige documentaire serie. Afl. 1:
Perzië. In de 6e eeuw voor Christus
begonnen de Perzen een rijk op te
bouwen dat alle vorige rijken in om-
vang en macht ver overtrof.

Nederland 3
NOS
09.00 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00 Nieuws uit de natuur. Afl. 12.
10.30 Computerjournaal. Afl. 4.
11.00 School-tv. Weekjournaal.
11.00-12.00 Anderland. Afl. 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.50 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

18.00 Paspoort. Magazine in het
Turks en het Nederlands.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT) Jeugd journaal.
18.55 (TT)Het klokhuis: Vragen van

kinderen.
19.10 Graaf Duckula. Tekenfilmserie.
19.35 Alan B'Start: De nieuwe staats-

man. (The new statesman). Engelse
serie. Afl. 3: Sex is verkeerd. Alan
vindt zijn sexuele genoegens buiten
de deur. Vreemd genoeg wordt hij lid
van een strenge conservatieve com-
missie tegen pornografie en andere
immorele zaken.

20.00 Journaal.
20.20 Jimmy's. Wekelijks verslag van

de belevenissen in een streekzieken-
huis in Engeland.

20.50 Cinema 3. Filmnieuws.
21.07 (TT)Avondvoorstelling: Noc-

turne (1910). Derde eenakter in de
reeks 6x Heijermans. Al vijfentwintig
jaar verzorgt de dienstbode Brigitta
haar werkgever, de ziekelijke Roe-
land. Ze zien hun relatie als een hu-
welijk en Brigitta houdt daaraan vast,
ook als Roeland een oude misstap
bekent.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.45-22.50 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

België/RTBF
14.30 Initiation au langage cinémato-
graphique: Montage et figures de style.
15.00-15.30 La haie, espace de vie
sauvage. 16.20Les collectivitésont be-
soin de vous. 16.50 Vacaturebank.
17.05 Nouba Nouba. 17.35 The Col-
bys. (Les Colby). Amerikaanse serie.
Afl. 11: Fils unique contre demi-frère.
18.30 Jamais deux sans magazine.
18.53 Programma-overzicht. 19.00
Journaal. 19.03 Ce soir, actualiteiten.
19.20 Paardenkoersen. 19.30 Journaal
en weerbericht. 20.05 Festival du ciné-
ma de Bruxelles. 20.10 Contacts, ver-

keerstips. 20.15 James Bond-cyclus:
Les diamants sont éternels. (Diamonds
are forever), Engelse speelfilm uit 1971
van Guy Hamilton. 22.15 l'Homme a
l'orchidée. (Nero Wolfe). 14-delige
Amerikaanse serie. Afl.: Le meurtre a
l'orchidée. 23.05 Weerbericht en laat-
ste nieuws. 23.25-23.35 Bourse, beurs-
berichten.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Hei Elei Kuckelei.
12.15 Veronique Classique.
13.15 Bonjour les clips.
13.55 Beestenboel.
14.25 Mountain Man. Speelfilm,

(herh.).
16.00 Télékids. Kinderprogramma.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine.
18.00 Journaal.
18.10 Prijzenslag. Quiz.
18.40 Top 20.

19.30 Wordt u al geholpen? Engelse ■comedyserie.
20.00 Autovisie.
20.30 Incredible Shrinking Woman.

Amerikaanse speelfilm van Joel j
Schoemacher. Enkele geheimzinni- i
ge, besmette huishoudelijke produc- i
ten doen Lily krimpen tot het formaat i
van een paar centimeter.

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

rie. Afl.: Hardlopers zijn doodlopers.
00.05 Journaal.
00.15 TV Romantica. Informatief live :

programma van Ferry van der Wijst :
over romantiek in de breedste zin van j
het woord.

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

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

nastiek. Afl. 7.
09.10 Schooltelevisie.
09.40 Telekolleg 11. Cursus natuur-

kunde. Les 19. (herh.).
10.10 Schooltelevisie.
11.50 AK-zwo. (herh).
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus boekhou-

den. Les 6.
18.30 Hallo Spencer. Kinderserie.

Afl.: Der dreckige Prinz.

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

20.00 Zu Gast bei Kurt Biedenkopf. :
20.45 lm Wald der Füchse. Reporta- E

geover jongevossen in de lente in de E
Vogezen. E

21.00 Kulturszene. Magazine.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 Ich liebe dich, sonnenver- ï

branntes Land ... Een helicopter- E
vlucht over de binnenlanden van E
Australië, (herh.)

22.30 Ein Kartenhaus. Tv-spel van E
Hans Werner naar een rechtszaak. E
Marion Wilke en haar minnaar en col- E
lega Olaf Mühlau worden opeen boot E
verrast door hun chef Konzock, een E
ex-geliefde van Marion. Het komt tot \
een gevecht waarbij Konzock, on- :
danks een reddingspoging van Olaf, E
verdrinkt. In paniek verstopt Olaf zich 5
bij Marion.

00.00 Laatste nieuws. Aansl.: AK- E

België/Télé 21
19.00 Terre et soleil. 19.30 Journaal
met simultaanvertaling in gebarentaal
en weerbericht. 20.00 Moi et mon dou-
blé, Britse documentaire over identieke
tweelingen. 20.50 Musiques: Le maga-
zine de l'opéra. (herh.). 21.50 Journaal,
(herh.). Aansl.: Weerbericht en beurs-
berichten. 22.20-23.15 Les chemins de
la guerre. Afl. 3: La France. (herh.).

TV5
16.05 TVS Infos. 16.15 Les 90 Rugis-
sants. 17.15La Chance aux Chansons.
17.45 La Cuisine des Mousquetaires.
18.00 Des chiffres et des lettres. 18.20
Recreation. 18.50 Club TVS. 19.00 Fu-
turs. 19.30 TVS Infos et météo. 19.40

" Papier Glacé. 20.00 Au nom de la loi.
21.00 Visa Pour Le Monde. 22.00 Jour-
nal Télévisé et Météo. 22.30 Ciné-Club:
Chateau en Suede. 00.10-00.55 Sauve
Qui Peut.

Radio 1

radiolederheel uur nieuws. 7.07 Het Ge-
bouw met om 7.07 Act. binnenland.
(7.30 Nws). 8.10 De tafel van NL;
9.07 Redactie F. 10.06 Afdeling
binnenland met Mediarubriek i.o.
en BORAT; 11.06 De buitenlandre-
portage met BORAT. 12.07 Afde-
ling binnenland. (12.30 Nws);
12.53 Bericht voor de vissers.
12.55 Meded. tbv land- en tuin-
bouw. 13.10Hier en nu. 13.35Kerk
vandaag. 14.07 NCRV-V.I.P-
roem. 16.07VARA Radio I vrijdag-
editie. (17.30 Nw5).20.03 Country
Style. 21.03 Jazztime 22.03
NCRV-vrijdag-sport. 23 06 Met het
oog op morgen. 0.02-7.00 Veroni-
ca's Oh, Wat een nacht, met om
0.02 Stemband. 2.02 De wollige
winternacht. 5.02-7.00 Ook goeie-
morgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Echo.
7.10 KRO's Ontbijtshow. 7.50 Het
levende woord. 8.04 Echo. 8.13
Ontbijtshow, vervolg. 8.50 Postbus
900 904 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p... 11.50 Postbus
900. 12.04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel
plus. 15.30 Binnenlandse zaken.
16.04 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk.lB.o4 AVRO Radiojournaal.
18.30 De hersengymnastiek. 19.03
De burgemeester is jarig. 20.03
Hobbyvitaminen. 21.00-7.00 Zie
Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02-24.00
Veronica's sneeuw-pop-dag recht-
streeks vanuit Kirchberg. 6.02 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van üuu.
11.04D'Rob of dronder. 13.04Ha,
die Holland. 15.04 De top 40.18.04

Driespoor. 19.03 Stenders en Van
Inkel. 22.03-24.00 Countdown
café.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
NOS
«u J305 Nieuws voor doven en

KRo orenden'

Ïr)Tao
oRT,f°- (De kl6ine Panda"

BirT ■' serie animatie-
"ss De vrijdag is anders. Geva-

17,r° actualiteitenprogramma.
I?4n Journaal.
;, " 100 Jaar tekenfilm: De gouden, Len' overzicht van de belangrijksteifilmhelden.

1 81 RKK
0' °.Sol°- Kan er uit Nazareth iets

)I8 2s l,komen? Afl'4'
qpc

opdat Z'J allen een zijn. Vraag-
>l ?BSPrek met kardinaal Johannes Wil-, I9n ds'
'i '920 Journaal-
ld yg° Volmaakte vreemden. Ameri-
I aarn Se comedyserie. Afl.: Buiten-

' Zen Wezens- Larry is dol op grie-
uiaTls' Vooral The body Snatchers

-^ 194 c 9rote indruk.
JO in iKROs tekenfilmfestival.

" " Waku waku. Spelshow. Pre-Co Rob Frui,hof-
Tia u Privé- Serie pragram-
oiJLS oVer het mi|ieu in onze directe. 2i 39ev|ng.

t Dep, Nitwits. Nederlandse speelfilm.
Hé p au "°P ziin speurtocht zeult Joel
J zich a een comPlete filmset achter
I alu aan- HiJ krÜ9' ook nog ruzie metV£s |n iedereen.

" bViek and Pun- Actualiteitenru-
-3 22 in
4 se AnVthing but love. Amerikaan-, bee °medyserie- Afl- 8- Hannah Pro-

irnnn hoofdredactrice Catharine te
v»QMneren met een feestie. maar dat23onleen succes.
CRüvJournaal-, fom°K°-47 Crash. Duitse tv-film van; viie tNoelle- Bii de landing schiet een

i öod 9 van de 'andingsbaan. Er zijn
v»i|

6n en gewonden, maar niemand
schuld bekennen. Vooral gezag-p In a 3

voerder Jansen wordt door zijn maat-
schappij onder druk gezetom te zwij-
gen.

" Lilly Tomlin in de Ameri-
kaanse speelfilm 'The incre-
dible shrinking woman'.
(RTL Veronique - 20.30 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Sport treiben. Fit bleiben. Afl. 9.
08.30 Telekolleg 11. Cursus bedfijfs-

boekhouden. Les 6.
09.00-10.43 Schooltelevisie.
16.30 New of the week. Nieuws in het

Engels.
16.45 Actualités, nieuws in het Frans.
17.00 Zoom. Engels magazine.
17.30 Telekolleg 11. Cursus bedrijfs-

boekhouden. Les 6. (herh.).
18.00 Der Fenstergucker. Serie. Afl.

9: Auf der Suche nach dem Wunder-
baren.

18.29 BFury, die Abenteuer eines
Pferdes. Jeugdserie. Afl. 14: Fury will
siegen. (herh.).

18.52 Philipp. Kinderserie.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Das Rasthaus. Auto- en ver-

keersmagazine.
20.15 Menschen und Strassen. Do-

cumentaire serie. Afl.: Zeil Frankfurt.
21.00 Südwest aktuell. Neues urn

neun.
21.15 Kulturkalender.
21.45 Wortwechsel.
22.30 Zartlich ist die Nacht. 6-delige

Engelse serie naar de roman van F.
Scort Fitzgerald. Afl. 3.

23.30 Klassik am Freitag: Stockhau-
sen in Strassburg: Gruppen für drei
Orchester, het Sinfonieorchester des
Südwestfunks 0.1.v. Peter Eötvös, Mi-
chael Gielen en Arturo Tamayo.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon-
cert. (8.00 Nws). 9.00 Maria Ves-
pers, van Monteverdi Uitgev. door
La Capella Reial en het Koor van
het centrum voor oude muziek in
Padova 0.1.v. Jordi Savall. 10.40
Klass.muziek. 11.00 Het internatio-
nale Concertcircuit: Ens. Modern.
12.30 Jazz op vier-concert 13.00
Nws 13.02 Operette. 14 00 Orgels
in stad en ommeland: Vijf eeuwen
Groninger orgelhistorie (4). 14.45
Klein bestek: muz. voor cello en
piano. 15 30 Uit de schat der eeu-
wen. 16.00 Crème du baroque: het
Amsterdams Barokork. met barok-
hobo. 17.00 Cantates 17.40 The
Best of brass. 18.00 Nws 18.02
Musica Electronica. 19.00 De bo-
venbouw: Slagerij van Kampen.
20.00 Nieuws. 20 02 Musica Nova
Special. 22.00 Horizon. 22.30 NOS
Jazzgeschiedenis. 23.00-24.00
NOS Radiodrama: Binnen blijven
en geen TV, hoorspel.

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief. 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Tussen toen en
nu. 10.00 Meer dan muziek. 11.00
Een leven lang. 12.00 Nws. 12.05
Toegift. 12.15 Vrijzinnig Vizier
13.00 Nws. 13.10 Het Gebouw,
met om 13.10 Standplaats Doelen;
13.30 Het interview; 14.30EuroÖu-

ro; 14.50 Muziek in het gebouw:
15.10 Afdeling onderzoek 15.30
Het lab; 16.00Afdeling binnenland.
16.35 Welingelichte kringen. 17.35
Postbus 51 Radio-magazine 1755
Meded en schippersberich-
ten.lB.oo Nws 18.10 Het verhaal
18.20 Uitzending van de RPF.
18.30Homonos. 19.00 Progr. voor
buitenl. werknemers 20 30 De bij-
bel open. 20.55 België totaal. 21.05
Schoolagenda 21.20 Zicht op Is-
raël. 21.40-22.00 Theologische
verkenningen.

RTL Plus
02.00 Australian Open.
06.00 Alfred Hitchcock zeigt. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
06.25 Hallo Europa, Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 RTL aktuell.
j08.35 Tele-Boutique. (herh.).
09.00 RTL aktuell.
09.10 Musikrevue. (herh).
110.05 Der Preis ist heiss. Spelpro-

gramma. (herh.).
10.35 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Alte Feinde. (herh.).
11.00 Der Schutzengel von New

Vork. Amerikaanse misdaadserie.
i (herh.).
111.45 Die Sieben-Millionen-Dollar-
i Frau. Amerikaanse serie. (herh.).
|12.30 Klassik am Mittag.
13.00 Tele-Boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan. (Santa Barba-

ra). Amerikaanse serie.
14.15 Australian open: Tennis, sa-
i menvatting.
15.45 netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.

116.00 Einfach tierisch. Dierenmaga-: zine.
16.30 Konfetti.

i16.35 Transformers.
j16.55 Dennis. Amerikaanse teken-

filmserie. Afl.: Royal pain.:17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

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

Vork. (The Equalizer). Amerikaanse
i serie.
i 18.45 RTL aktuell. Aansl.: Karlchen.
i 19.05 Vorsicht. Wetter!.i 19.15 Die glorreichen zwei. (Houston

knights). Amerikaanse misdaadserie.
Afl.: Für Caroline.: 20.15 Das verrückteste Auto der
Welt. Westduitse speelfilm uit 1974
van Rudolf Zehetgruber.

21.50 Australian open: Tennis.;22.30 Der Berserker. Amerikaanse■ speelfilm uit 1987 van Jack Smight,
! met Robert Carradine, Billy Dcc Wil-
i liams, Valérie Bertinelli e.a.
100.15 RTL aktuell.:00.25 Stukas über London.
02.15 Mannermagazin M. (Herh.).
03.00 Australian open: Tennis, live

vanuit Melbourne.

SSVC
12.30 Thinkabout.
12.45 Wondermaths.
13.00 Postman Pat.
13.15 Playbus.
13.35 Neighbours.
14.00 News and weather.
14.25 Take the high road.
14.50 Take the plunge.
15.15 Curry on ice.
15.40 Children's ssvc.
16.00 Knowhow.
16.30 Woof!
17.00 Blue Peter.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 ALF.
18.40 News and weather report.
18.55 Scène here.
19.15 Comedy Classics.
19.45 Coronation Street.
20.10 Watching.
20.35 The Les Dawson Show.
21.05 Stay Lucky.
22.00 News and weather report.
22.30 Alexei Sayle's Stuff.
23.00 The commonwealth gamesto-

day.
00.00-00.55 The friday late film: Es-

komoes do it.

Eurosport
06.00 The World Business Report
06.30 European Business Charme
07.00 The DJ Kat Show. 09.30 Eurc
sport menu. 10.00 Mobil Motor Sport
News. 10.30 Tennis. 11.30 Touwde
France. 12.30 Surfer Magazine. 13.00
Commonwealth Games. 14.00 Ski
Jumping World Cup. 15.00 European
Basketball. 17.00 Commonwealth Ga-
mes. 18.00 Tennis. 19.00 Skiing World
Cup. 20.00 Tour de France 1989. 22.00
Ford Ski report. 23.00 commonwealth
Games. 01.00-02.00 Tennis.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 08.30
SAT 1 Bliek. 08.35 Nachbarn. Australi-
sche serie. 09.00 SAT.I Bliek. 09.05
General Hospital. 09.50 Teletip Ko-
enen. 09.55 Teletip Backen. Aansl. Ihr
Horoskop. 10.00 SAT 1 Bliek. 10.05
SAT 1 Teleshop. 10.30 Der Adler vom
Velsatal. Duitse speelfilm uit 1956 van
Richard Haussler. Aansl.tekenfilm.
12.15 Glücksrad. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Programma-overzicht. 14.05 The
real ghostbusters. Amerikaanse teken-
film. 14.30 TeletipReise. Aansl. Ihr Ho-
roskop. 14.40 General Hospital. Ameri-
kaanse familieserie. 15.30 SAT. 1 Tele-
shop. 16.05 Paradise, ein Mann, ein
Colt, vier Kinder. Amerikaanse wes-
ternserie. 17.00 SAT.I Bliek. 17.10
Nachbarn. Australische familieserie
van Mark Joffe. 17.35 Teletip Test.
17.45 Programmaoverzicht. 17.50
■Addams Family. Amerikaanse kome-
die van JerryHooper. 18.15 Die Ausge-
flippten. Amerikaanse comedyserie.
18.45SAT.I Bliek. Aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 19.05
Glücksrad. Quiz-show. 19.50 SAT.I
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter en program-
ma-overzicht.2o.oo Drei Engel für
Charlie. Misdaadserie van Dennis Don-
nelly. 20.55 SAT 1. Bliek. 21.00 lm Sau-
seschritt ms Dünenbett. Amerikaanse
komedie uit 1982 van Scan S. Cun-
ningham. 22.50 SAT.I Bliek. 23.00 Joy
und Joan. Franse erotische speelfilm
uit 1985 van Jacques Saurel. 00.25-
-00.35 Programma-overzicht.

Omroep Limburg
7.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02, 10 02, 11 02 Kon
Nws. 12.05 Middagmagazine: Lim-
burg Actueel, Uit in Limburg, Agen-
da 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 Licht
Limburgs: muziek van en informa-
tie over Limburgse musici. 17.55
Kort nieuws. 18.05-18.07 Aankon-
digingen.

BRT 2
6.00 Nieuws. 6.05 Dag en Dauw.
(6.30, 7.00 Nieuws, 7 30 Nieuws en
RVA-Benchten ) 800 Nieuws. 8 10
Het leven is mooi 10 00 Nieuwe
10.03 Platenpoets. 11.50 Het koe-
koeksnest. 12.00 Limburg Van-
daag 13.00Nieuws. 13 10Goed op
Vrijdag 14.00 Het algemeen be-
lang. 16.00 Abraham al gezien?

1700 Limburg Vandaag' 18.00
Nieuws 18 10 Hitriders. 20 00 Zig-
Zag 22.00 Nieuws 22 05 Country-
Side 2330-600 Nachtradio (om
5 00 en 5 30 uur Nieuws.)

WDR4
405 Radiowecker 6.05' Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12 07
Gut aufgelegt 14.05 Auf der Pro-
menade 15 00 Café-Konzert
16.05 Heimatmelodie 17.00 Mv
sik-Express 2005 Zwischer
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum Traurnen. 22 30-4 06
Nachtexpress

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 Breakfast News.
10.00 News and weather.
10.05 Open Air.
10.20 Kilroy.
11.00 News and weather.
11.05 Going for gold.
11.30 Playdays.
11.55 Five toeleven.
12.00 News.
12.05 Open Air.
13.00 News and weather.
13.05 Commonwealth games.
14.00 One o'clock News.
14.30 40 minutes: Our song.
15.10 Programma vlg. aankondi-

ging.
17.20 Jackanory.
17.35 Coppers and co.
18.00 Newsround.
18.10 Grange hill.
18.35 Small objects of desire.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom south cast.
20.00 Commonwealth games.
21.00 Top of the pops.
21.35 Allo, allo.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Arena.
23.30 Newsnight.
00.15 Weatherview.
00.20 Programma vlg. aankondi-

ging.

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

MTV Europe
07.00 VJ Kristiane Backer. 11.30 MTV
At The Movies. 12.00 Remote Controi.
12.30 VJ Kristiane Backer. 14.00 VJ
Marcel Vanthilt. 17.00 3 From 1 at 5-.
17.15 VJ Marcel Vanthilt. 18.00 Remo-
te Controi. 18.30 Club MTV. 19.00 VJ
Ray Cokes. 20.30 Vol. 21.00 MTV At
The Movies. 21.30 VJ Ray Cokes.
22.30 VJ Maiken Wexo. 00.00 120 Mi-
nutes with Marcel.o2.oo-07.00 Night
Videos.

Belg. Rundfunk
6 35Radiofruhstuck. 7 15Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 8.30 Besinnliche Worte 9 10
Musikexpress 10 00 Gut Aufge-
legt. 12.00 Musik bei Tisch. (12.15
Agenda. 12.30 Nieuws). 13.00
Treffpunkt Frischauf 14.05 Schul-
funkkonzert. 14 20 Musikzeit heu-
te. Klassik leicht serviert 15 00
Nachmittagsstudio 1605 Spot-
light: Euro-Tops 17 05 Oldiekiste
18.10 BRF-Aktuell -f Sportvor-
schau. 18 40-20 05 Konzertabend

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 Ein Tag
wie kein anderer 11.00 'Treff nach
Elf. 1200 RTL-Themen 1215
Casinoparade 14.00 Viva. 16.00
Enteniagd. 17 00 RTL-Themen.
1715 RTL-Musikduell 17.50
Sportshop 19.00 Neunzehn - Vie-
rundzwanzig 00 00-01.00 Traum-
tanzer
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Opel KADETT 1300 N i.z.
g.st. met nieuwe banden
bwj. '82, kl. wit. Tel. 045-
-218692, na 13.00 uur.
Te k. Opel ASCONA, Hatch-
back, 1985, H.B. Tel.
04493-2030
Te k. Opel KADETT City 1.2
S, bwj.'79, ’1.400,-. Tel. na
17 uur 045-323996
Opel ASCONA 16 S HB, '83,
zonnedak, trekhaak. Tel.
045-256668.
Te k. OPEL Ascona 1.9, bwj.
'80, APK tm '90, benz. en
LPG, getect. uitl. vernieuwd,
banden plusm. 6 mnd. vr.pr.
’1.750,-. Inl. 045-311018.
Te k. Opel REKORD 1900 N
'80, mooie auto pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-325671.
Te k. OPEL Monza 2.85,
bwj. '79, i.z.g.st. pr.n.o.t.k.
Tel. 04492-4773.
Opel KADETT 1.2 LS, bwj.
'86, in nw. st., km.st. 31.000.
Beekstr. 11, Schinveld.
Opel KADETT 1600 cc in-
jection, 3-deurs, donker-
blauw, 14.000 km 1988.
Autobedrijf A. Klijn, de Kou-
men 7, Hoensbroek,
045-220055.
Te k. OpelKADETT 13 S HB
bwj.'B3, APK 12-90, zilver-
met. Demstr. 26 H'broek.
Te k. Opel KADETT 1300
bwj. '80, APK '91, tel. 045-
-419749.
Te k. Opel ASCONA 16S i.z.
g.st. APK gek., pr. ’1.950,-.
Broekstr. 62, Schinveld.
Te k. Opel ASCONA 1.9,
bwj.'79, pr. ’1.250,-. Tel.
045-417504
CORSA 12 S hatchb., luxus
bijz. mooi, 65.000 km,

’ 7.250,-, Tilburgstr. 43, Hrl.
Te k. PEUGEOT 205 bwj.
'86, i.z.g.st. Rooseveltstr. 9,
Schimmert.
Te k. PEUGEOT 205 diesel,
7-'B7, 49.000 km., 1e eigen,
als nieuw, ’15.000,-. na
18.00 uur 04450-3963.
PEUGEOT 309 GR 1300 cc
grijsmetalic 1986. Autobe-
drijf A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. RENAULT 18 TL, sta-
tion, bwj. '79, APK 9-'9O.
04406-12557/043-611587.
Te k. RENAULT 4 F6combi,
blauw Imperial, 10e mnd.,
'82, grijs kent. APK '91 vr.pr.

’ 1.650,-, tel. 04492-2673.
Te koop RENAULT 4 Spe-
ciaal, 1e eig. in nw.st.
39.000, km, '84, ’3.950,-.
Tel. 04450-2826.
RENAULT 5 TL bwj. '80,
APK '90, iedere keur. toe-
gest., zeer mooi pr.

’ 1.350,-. Tel. 045-410750.
Te k. RENAULT 5 bwj. '80,
APK 8-'9O, mot. goed. Tel.
045-420063.
AUTOPARCK Kerkrade rui-
me keuze uit ca. 50 mooie
occasions 0.a.: Porsche 928
aut. wit, supermooie auto
'78; Mercedes 190 E sport-
uitv. veel extra's wit '86;
Mercedes 190 2.5 Diesel
rookzilver, alle extra's '86;
Mercedes 190 Diesel
blauwmet. '86; Mercedes
190 Diesel parelgrijsmet. '87
Toyota ST Celica nw. mod.
1e eig. perf. st. '87; Toyota
Sport MR II app. uitv. zilver-
grijs '86; Toyota Camry
1800 Turbo Diesel sedan
blauwmet. '84; Toyota Jeep
Landcruiser 6 cyl. HJ 45
Diesel '80; Audi 100 CS zil-
verblauw, unieke cond. 2.3
HR '83; Alfa Spider 2.000
Veloce rood, zomer- en win-
terkap '79; BMW 316 5-bak
1800cc LPG div. extra's '85;
Citroen BK wit in nw.st. 1e
eig. '85; Citroen Axel 1100
rood 20.000 km superzuinig
'87; Nissan Bluebird sedan
sportvelgen enz. zeer mooi
'83; Ford Sierra 1600 3-drs.
wit '88; Ford Sierra 1800 s-
drs. 5-bak metallic veel ex-
tra's '86; Ford Sierra 2000
3-drs. sportuitv. spec. grille
enz. '85; Ford Sierra 2000
5-drs. kl. ecru, luxe uitv. '83;
Ford Escort 1600 GL aut.
uniek mooi '84; Ford Sierra
2.3 CL Diesel bijna nieuw,
20.000 km 5-drs. '88; Ford
Escort 1300 CL sportuitv.
rood veel ace. 86; Ford
Fiësta luxe 1e eig. 50.000
km zeer mooi '85; Fiat Pan-
daLuxe black 20.000 km '86
Skoda 120LS wit 15.000km
'88; Mitsubishi Saporro zil-
ver 1e eig. i.z.g.st. '81; Maz-
da RX7 sportwagen 1e eig.
uniek mooi '79; Mercedes
280 SE aut. alle extra's '79;
Ford Escort 1600 Luxe Die-
sel 1e eig. goudmet. '85;
Opel Rekord 2.0 S station-
wagen L. uitv. '84; Opel Cor-
sa LS 3-drs. rood perf.st.
'85; Opel Manta 1800 GTI
alle extra's '84; Opel Kadett
stationwagen SC LPG onder
vloer '86; Opel Kadett 13 LS
zilvermet. LPG '85; Opel
Kadett GLS 3-drs. blauw '84
Opel Ascona 1600LS sedan
ontr. metall. '85; Opel Re-
kord 2.0 s aut. zilvergrijsmet.
'84; Peugeot bestelauto 305
Diesel wit '83; Suzuki Carry
laadbak cabine wit '65; Su-
zuki Jeep softtop wit nieuw-
st. '87; Suzuki Alto GL S6
rood '87; Suzuki Alto GA zil-
vermet. '86; Opel Kadett
1600 Diesel leeig. wit zeer
mooi '85; Triumph Spitfire
MX IV rood '71; Renault 11
spec. uitv. Broadway 1400
goudmet. '86; Volvo 340 se-
dan donk.blauwmet. 1700
cc '86; Volvo 340 luxe spec.
greyline wit '87; Opel Kadett
sportlook rood spoilers enz.
'85; VW Scirocco aut. nw.
mod. 1600 CL '81; VW Jetta
GL 4-drs. alle extra's goud-
met. '84; VW Kever cabrio
speedstar 2xrood '73. 'Inruil
ook bestelauto's en motoren
'financiering tot 100% mo-
gelijk 'garantie tot 1 jaar
mogelijk 'onderhoud keu-
ringen en taxaties. Auto-
parek Kerkrade, Locht 44.
Tel. 045-426424, Kerkrade.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

SAAB 900 Turbo, groenme-
talic 1982. Autobedrijf
A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Zeldzaam mooie SKODA
105 S, nov. '86, km. st.
18.000 met garantie, beta-
ling in overleg, voor slechts
’5.600,-. Bij uw Skoda-
Dealer Garage Central Ge-
leen, Rijksweg-C 97.
Talbot HORIZON bwj. '84,
APK 10-'9O ’2.750,- per-
fecte auto. Tel. 045-323178.
Toyota COROLLA 1.3 Lift
back CL 5-drs. sedan 5-bak
nw. mod. '86, beigemet.,
auto is in st.v.nw. ’ 8.950,-.
Pas gekeurd. 043-254462.
Te k. Toyota TERCEL, bwj.
'79, APK. Tel. 045-257871.
Te koop Toyota COROLLA
1.3 L.B. XL, autom. zilver-
met, bwj. 26-10-'B7, 1e eig.,
km.st. 26.000, pr. ’ 17.750,-
Tel. 045-313956.
Tek. TOYOTA Starlet, t. '80,
5-bak, APK '91, vr.pr.
’1.500,-. Tel. 045-251501.
Toyota COROLLA liftback,
bwj.'Bl, apart mooi,
’3.800,-. 045-721660
Te k. Toyota CARINA, bwj.
'80, LPG, vr.pr. ’2.750,-.
Tel. 045-451380
Te k. GOLF, 1800, bwj.'B7,
50.000 km. Div. extra's. Inr.
mog. 04498-53498
Te k. 2X GOLF, bwj.'B4 en
'86, In. mog. Caumerweg
38, Heerlen
KEVER '71 ’1.250,- APK;
Kever '73 1303; Golf Diesel
'78. Tel. 04499-3398.
Te k. GOLF GTI, bwj. '80,
revisie-motor, schuifdak,
Zender sp., vr.pr. ’ 7.900,-.
Tel. 045-314105.
KOOPJE Volksw. Polo 1100
i.g.st., bwj. '79, APK, pr.
’1.100,-. Tel. 045-217766.
Prachtige VW Polo t'Bo,
APK, nw. banden, vr.pr.
’1.900,-. 045-273340.
Te k. VW POLO t. Oxford,
okt. '84, nw. motor, garantie
1 jr. (Volkswagen). Tel. na
18.00 uur 045-463623.
VW GOLF Stayer Diesel in
perf.st. juli '82, vr.pr.
’7.500,-. Tel. 045-241166.
VW DERBY GLS '81, i.z.g.
st., vr.pr. ’4.000,-. Tel.
045-229993.
VW GOLF diesel, 3-deurs
blauwmetalic 1986. Autobe-
drijf A. Klijn, de Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. VW GOLF GTS, bwj.
'86, in absolute nieuwstaat,
kl. rood, vanaf fabr. uitge-
bouwd, m. div. extra's w.o.
GTI-velgen, pr. ’ 14.750,-.
Tel. 045-216189.
Te k. VW GOLF 1.6, km.st.
43.000, bwj. '87, 1e eigen.
kl. groenmet. 045-443073.
VOLVO 340 DL automaat,
1989, lichtblauwmet., weg.
ziekte slechts 6.000 km
gelopen. 04490-34411.
VOLVO 345 i.z.g.st. bwj.
'80, m. trekh. Dorpsstr. 193
Bingelrade. 04492-3294.

VOLVO 340 DL Sedan 1.4
liter grijsmet. 1986 91.000
km. APK 02-'9l, perf. st., pr.

’ 11.000,-. Tel. 045-711658
VOLVO 340 donkerblauw
'84 ’ 6.950,-. Autobedrijf
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
VOLVO 340 L 5-drs. '83
’4.950,-. Autobedrijf Klijn,
De Koumen 7, Hoensbroek.
045-220055.
VOLVO 340 DL 3-drs. wit,
'85 ’ 8.950,-. Autobedrijf
Klijn, De Koumen 7, Hoens-
broek. 045-220055.
Te k. VOLVO 66 automatiek
bwj.'Bl, i.z.g.st. ’2.650,-.
Tel. 045-316940.
Te koop VOLVO 343 DL
12-78. Tel. 045-250569.,
Te k. VOLVO 340 Sedan,
bwj. '89, blauw, 13.000 km,
veel extra's. Pr. ’20.400,-.
Tel. 04490-11469.
Volvo 740 GL turbo diesel
stationcar november 1987;
Volvo 360 GL 2.0 Itr injection
Sedan 1988; Volvo 360 Git
5-deurs, 2.0 Itr. injection
1988; Volvo 360 Git 2.0 Itr
injection Sedan 1987. Auto-
bedrijf A. KLIJN, deKoumen
7, Hoensbroek, 045-220055
Volvo 340 GL 1700 Sedan
1988; Volvo 430 DL 1700
Sedan 1987; Volvo 340 DL
5-deurs 1700 1987. Auto-
bedrijf A. KLIJN, deKoumen
7, Hoensbroek, 045-220055
VOLVO 343, autom.
’1.500,-, met APK. Tel.
045-258086.
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.
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; Fiësta
'79. Alles APK. 04499-3398.
KADETT 1.2 S '81; Daihatsu
1600 LE aut. '83 enz. Tev.
alle voork. reparaties. Gara-
ge Piet de la Roy & Zn.,
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
Te koop Mazda 323 HB bwj.
'88; Mazda 323 HB bwj.'B6;
Mazda 323 Sed. bwj.'BB;
Mazda 323 HB bwj.'Bs; Vol-
vo 323 1.4 bwj.'B6; Mit. Ga-
lant 1.6 bwj.'B7; Renault 11
d bwj.'B6; Renault 11 GTL
bwj.'B4; VW Golf bwj.'B7; Ci-
troen Visa 11 RE bwj.'B6.
Garage J. REIJNTJENS,
Prins Hendriklaan 94-96
Brunssum. Tel. 045-270441

LADA 1200 S 1986 wit; Ci-
troen Visa 11 RE 1984 wit;
Renault 9 C 1983 wit; Citro-
en Akzo 11 1986 rood; Seat
Ronda 1.6 GLX 1984 blauw;
Citroen Visa 11E 1985 wit;
Citroen Cl5benzine 1986
wit; Citroen BK 16 RS 1983
grijs; Nissan Cherry 1.3 GL
1985 blauw; BMW 316 1982
blauw; Citroen BK 1985 wit;
Citroen AX 11 TRE 1987 wit;
Citroen BK 1986 wit; Citroen
BK 14 RE 1987 rood. Auto-
bedrijf van Leeuwen, Strijt-
hagerweg 129, Kerkrade.
Tel. 045-453355.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Honda ac-
cord EX autom. '81; Mitsu-
bishiLancer LPG '82; Mitsu-
bishi Saporro 80; Opel Ka-
dett 1.3 5-drs., '80; Citroen
GSA 5-bak, '83; VW Kever,
in nw. st, '74; VW Golf '81;
Opel Manta SR '79; BMW
318 '79; BMW 525 '80; Opel
rekord 20 S 4-drs. '80; 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; A Manta GTE, i. z.g.st.
voor liefhebber; Inkoop, ver-
koop, financiering. Diverse
inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
CROMBAG Combies biedt
aan!!! Suzuki Jeep Samurai,
wit '89; Daihatsu bus, ramen
wt '86; Fiat Fiorino bestel
verh. '85; Ford Transit Piek
Up LPG '80; Honda Shuttle
T 5metallic '86; Mercedes
230 TE combi st.bekr. '81;
Opel Rekord combi 2.0 S
'83; Toyota Tercel (4-wiel.
dr.) wit '86; VW Passat Van
Diesel '87; VW Transp. Die-
sel d.cabine '83; VW Tran-
sp. autom. 57 Kw '84. Inruil,
keuring, financ. Topserviceü
Rijksweg-Zuid 236-240,
Geleen, tel. 04490-46260.
LUCAR Kerkrade, vraagt
betere auto's. 045-456963.
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 f2.750,-; 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.

Te koop GOLF Diesel GLD
bwj. eind '79, APK 11-'9O,
auto verkeert i.z.g.st. Tel.
045-225774.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Ford FIËSTA KR 2,
bwj. '82, mr. mog., Broekstr.
62, Schinveld.
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
Moet weg! OPEL Manta, bwj
'81, mr. mog. Caumerweg
70, Heerlen.
Te k. OPEL Rekord, 2 Itr E,
bwj. '79, APK t/m apr. '90.
Tel. 045-463409.

Motoren
HONDAKR 600 R bwj. 1988
tel. 045-214240 na 18.00 u.
vragen naar Martin
Driver Genesis HELMEN uit
de ANWB-test bij de beste
3. Wij hebben ze nu in voor-
raad, zwart/wit, alle maten.
Motorhuis Geleen, Rijksweg
Nrd. 19-25, Geleen.

Sloopauto's
ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 045-423423.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. loop- en
SLOOPAUTO'S. Tegen ho-
ge prijzen. Tel. 045-213424
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
C. Körfer. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Auto onderdelen en accessoires

Kerp auto electro:
* Erkend inbouwstation voor BOSCH en GEMINI

alarmsystemen met TBBS verzekeringscertificaat!
* Erkend inbouwstation voor BLAUPUNKT AUTO

HIFI systemen!
* BOSCH reparatiedienst van startmotoren en

dynamo's onder vakkundige leiding!

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

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

In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.

Bedrijfswagens

Bedrijfswagens.
VW Caddy, diesel, gesl., bwj. '86, "met werk"

VW Transporter, diesel gesloten bwj. '88.
VWLT 40, open laadb., dubb. lucht, BE-rijbew., D, bwj.'B2.
Ford Transit, 1 x verlengd, 1 x verhoogd, gesloten, lichte

voorschade, diesel, bwj. '89.

Verboom BV.
Leemkampsweg 2A, "Palemig", Heerlen.

Tel. 045-7200654/723487. Faxnr. 045-725959.
Voor alle bestellers groot of
klein, moet u bij DONNY zijn
Gespecialiseerd in alle
soorten bestelauto's en bus-
sen. Donny Klassen b.v.
Meerssenerweg 219, Maas-
tricht. Tel. 043-635222 of
043-634915

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. "

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

(Bromfietsen
Te k. Puch MAXI, '86, met Te k. VESPA brommer,
helm, sterwielen, ’875,-. ’200,-, mcl. verzekering.
Tel. 045-753709. Tel. 045-226867

Te k. ZUNDAPP KS 50, i.z. Te k. gebr. VESPA PK 50, 4
g.st., veel ace, bwj. '84. versn., Vespa Super Bravo,
Hommerterweg 278 C, Suzuki TS 50 X, zwart. Su-
Amstenrade. zuki CP 50, zwart. En div.
Te koop snelle opgevoerde °veriar

Ai9f fie.sei?c
Bert Re-

Puch MAXI met 70 cc on- £rs,.Wllemstr. 85, Heerlen.
derdelen, bwj. '88, met ver- 045-726640
zekering en helm, pr. Te koop GAZELLE Moun-

’ 750,-. Tel. 04490-28524. tam bike fiets met licht en
spatborden, mt. 27, pr.

Te koop z.g.a.n. Vespa ’ 500,-. Kindercrossfiets ca.
SNORBROMMER met 5 tot 9 jr. pr. ’ 100,-. Vespa
windscherm, prijs ’975,-, Piaggio met sterwielen IV2
16 mnd. oud. Tel. 045- jr. oud, pr. ’BOO,-. Tel.
313956. 04490-28524.

■:■:-:■■- "" — ' —! —^—

Wintersport

Nieuw! Super Ski Shop
"De Skiwerkplaats"

NU: Spoorsingel 14 Heerlen
Openingsaanbieding

’ 100,- tot ’ 200,- inruilkorting
op nieuwe ski's met nieuwe bindingen.

Voor beginners;
A-ski met binding compl. ’ 349,-

Te k. SKI'S 180 cm. en
schoenen, ’ 125,-. Tel.
045-256561.

Vakantie
Te h. VAK.HUIS, tot 7 pers.
dichtbij Innnzell, Salzburg
de Chiemsee en Ruhpolding
(Duitsl.). Inl. 045-714487.
Oostenrijk: Karinthie, omg.
Worthersee. Pension DA-
NIELA, rustige omgeving
met vele mogelijkheden
(o.a. Joeg./ltalie) Hollandse
keuken. Inl. 05202-12025.
Boekingen: 09-4342726377
Last minute SKI-VAKANTIE
nog 10 pl. vrij 24/2-4/3 met
stud.ver., pr. plm. ’ 590,-
-incl. Ski-pas, h.p., ret.
Oostenr. Bel tussen 10.20
en 10.40 of 12.20 en 12.50
04490-28399 (Liseth/ Han)

Sport & Spel
Te k. ZWEMVEST voor vol-
wassenen. Tel. 045-310922

Caravans
TABBAT Cornet type 340,
met kopkeuk., koelk., kachel
voort., als nw. Mijnweg 34,
Kerkrade 045-465167
Te koop caravan ADRIA 410
bjw. '85, m. ijskast, verwar-
ming en voortent. Vr.pr.
’6.750,-. Tel. 045-253190.
Te k. 4 è 5 pers. CAMPER
met luxe opbouw, Mercedes
207 D, bwj. '80, orig. km.st.
79.000, vr.pr. ’ 28.500,-.
Tel. 045-425390.
T.k. CAMPERBUS merk
Mercedes diesel 206 APK
nov.'9o m. ijsk./voort. Inr.
tourcarav.mog. 043-616251

Kontakten/Klubs

Bobby's Gay Box
Dollen met 9 jongens die maar eéri 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 enLaak. Dijk 2 Ohé en Laak. 100 mtr.
voorbij Camping de Maasterp. Tel. 04755-1854. Tot ziens.

Tevens meisjes gevraagd.

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

1

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

Onschuldig 06-320.321.18 ,
Onbedorven 06-320.323.03 4

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 MiclieH^
Vakmanschap is meesterschap
terug van weggeweest: Anita

045-228481 / 045-22968$
Donna-Maria 045-227734

045-229718 met haar vriendinnen. Tev. ass. 9g^

Rijpe
Vrouwen

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

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

*Topsex*
The best voor 50 et p/m 06-

-320.325.25
Homo Live

Twee hete jongens gaan tot
het uiterste!

06-320.330.12 - 50 c/m

Grieks
Marcha 50 et p/m 06-

-320.325.55
S.M. Box
06-320.330.70

Talk.prod. 50 et p/m

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

Gay Bizar
Geniet mee met Michaej'

zijn bloedhete beller5,
06-320.350.67 - 50 cU>!

Love
onbeperkt relaxen me
erotische hete modelé

voor ’ 200,- all-in-
Geop. 12.00-02.00. Ba1*sarFloriszstr. 37HSAJsterdam. De enige ed1

06-320.324.82^

06-Sex
Betty

Hallo lieve beer
06-320.320.06

* * *

Annetje
alles kits achter de r||S

06-320.320.0^
Amanda
terug op school06-320.320.02

* * *
Sex Party Bo*
06-320.323.06
talk add. prod. 50 c\p

Men Only
Luister hoe dit meisje "JJde telefoon kan verwen1*06-320.350.68 - 503?

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weef* I

Tel. 04950-42966^
Voor Piccolo's

zie verder paginaJjlj

I Zullenwe derekening maar
een jaartjelaten liggen?

Dat de Citroen AX héél zuinig is wist u natuurlijk al. yr*~" JÉ'?^^ Nederland berekent u een rente waar geen bank
Tot 15 februari a.s. is de Citroen AX Image boven- j/f 1| \ tegenop kan. Waardoor bij een financiering
dien uitgerust met een jaar uitgestelde bèta- J^ ___ Ik \ vanf 10.000,-vooreen termijn van 48
ling of een extra gunstige financiering. JêË£Sß!^^ i|pl "V maanden, de Citroen AX Image uitkomt

Een tijdelijk 'accessoire' dat u letter- '^—-^^^^„„^^^ op f 246,80 per maand.** Als u dat ver-
lijk vele honderden guldens bespaart, /f m9tHKÊSêmSBt^ * ¥ §me geliJkt met andere aanbiedingenbegrijpt
Waardoor het pure rijplezier van de Bj , '^^——Wi jßk km WÊÊÊÊÊSÊm u dat dit het moment is om uzelf het

ffl "»liillW"W""«P«M""""""/ * lft» \__m^mm.:....- _
veelzijdige AX al bij zijn prijs begint. g^ËBBBBBBMM comfort en het rijplezier van een
Een jaar uitgestelde betaling.* IttMHi IH'l'/.MJTJ H 0 W nieuwe Citroen AX te gunnen, zeker

Als u voor 15 februari a.s. een W W MW wanneer u bedenkt dat zelfs de vol-
nieuwe AX Image aanschaft en hem I W ledige aanschafprijs voor 100% gefinan-
voor 28 februari a.s. laat registreren, M Kl /.if B j cierd kan worden.
vinden we het heel gewoon als u W^ J W hmW m Citroen AX Image.

wegrijdt zonder alles te betalen. HHH IBHHBBBH^^BBBHHHH HHHH HH Dit tijdelijke aanbod geldt
Van het aankoopbedrag kunt u tot (~*\tYf\frY\ AV \w\ICÏÏfr \1 f1öQ7C voor de AX Image die is uit2erust
maar liefst f 10.000,-de rekening V^ILUJCII /\i\ lUld^t, V.d.l IÖ--//0/"- met onder meer een 1.1 injectie-
laten liggen tot begin januari 1991. Deze betaling kunt u dus een jaar uitstellen en motor, geverniste grijze metaallak, velours bekleding, GT sportstuur, getint glas

S dat levert u een zeer aantrekkelijke rentewinst op. Hetrestant van het aan- rondom, zwart dashboard en bijzondere Image striping. . ____
-__. ». .

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

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

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

VAN ROOSMALEN'S AUTOMOBIELBEDRIJF BV, WILHELMINASINGEL 5862, MAASTRICHT AUTOBEDRIJFNIZET BV,
INDUSTRIESTRAAT 14, SITTARD.
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Parkeren

In dit perspectief willen we met de
gemeente gaan praten over veran-
deringen aan de infrastructuur van
de Beekstraat," aldus ondernemers-
voorzitter Lindner.

Tegen de man werd
proces verbaal opge-
maakt. Bovendien
zal de man uit Dicte-
ren zich te zijner tijd
voor de rechter moe-
ten verantwoorden.

De invulling van de 700 vierkante
meter winkeloppervlakte is echter
nog niet helemaal rond. Er is een ge-
gadigde voor een supermarkt, die
zon 400 vierkante meter zal inne-
men. Volgens Pierre Lindner, voor-
zitter van de ondernemersvereni-
ging Ozoo, moeten er echter nog ko-
pers worden gevonden voor de
overblijvende winkels. Lindner:
„We hebben met de voorgestelde
winkeloppervlakte ingestemd, mits
we een vinger in de pap krijgen bij
de invulling van de overgebleven
ruimte. Stel dat er geen kopers te
vinden zijn, wat dan? Gaat dieruim-
te dan automatisch naar de super-

Supermarkt

ONDERBANKEN - De midden-
standers in Onderbanken zijn ak-
koord gegaan met de plannen om
aan de Bleekplaats in Schinveld een
bejaardenverzorgingstehuis annex
winkelcentrum te bouwen. Daar-
mee is een van de laatste hinderpa-
len weggenomen en kan spoedig
met de bouw van het complex wor-
den begonnen.

Van onze correspondent

LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWNWt EREDACTIE: HANS TOONEN-IHOOFDKANT°OR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
J^42, TEL. 045-455506; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

Fietsster
zwaargewond

KERKRADE - Er moet drin-
gend iets gedaan worden aan
het Kerkraadse centrum en de
raad wil daar liever vandaag
dan morgen aan beginnen.
Met een totaalplan moet ech-
ter gewacht worden tot de zo-
mer, wanneer een
sterkte/zwakte-analyse van
het Centraal Instituut voor
Midden- en Kleinbedrijf
(CIMK) verschijnt.

Van onze verslaggever

En dat brengt het probleem met
zich mee dat individuele plannen
van derden, die nu worden inge-
diend, nog niet binnen het kader
van een uitgebalanceerde centrum-
visie kunnen worden geplaatst.

LANDGRAAF - Op de kruising Op
de Heugden-Sabastraat in Schaes-
berg vond gistermorgen om acht
uur een ernstig ongeluk plaats.
Een 15-jarige fietsster uit Landgraaf
raakte zwaargewond toen zij om
nog onverklaarbare reden tegen een
VSL-bus botste. Het meisje is met
zware verwondingen aan het hoofd
opgenomen in het ziekenhuis in
Heerlen. Omdat de juiste toedracht
van de aanrijding niet bekend is,
worden getuigen verzocht contact
op te nemen met de politie in Land-
graaf: S 045-328333.

Schrijfster
Hd ,U °°'c diealleraardigste
«i^Qe op TV gehoord?
tn o£e woest eraan te pasko-
'Uioo 1 te ervaren dat Sittard
'n n nPtaats had kunnen zijn
htiJema-nd minder dan de

Annie M.G. Schmidt.
hjn ader, die dominee was,
n j£ren Qeleden in Sittard
et Cgan krijgen,. Nota bene
a(lr veel mooier huis dan
tontf 9e2in Schmidt toen
ee"iri r was o-Mee" één pro-
inci d domineekon geen af-e aCLoen van zijn drie eenden
tbleü

ter het huis in een poel
■h (jjen- Waarschijnlijk heeft
" Sit» 0'gespeeld in de jaren
in "ard nog niet zo hard
h(^nh ima9° sleutelde. Die

n
n°-dden het ongetwijfeld

nt^Jifleggen, alser toen een
n. "Wem op tafel had gele-

Bode
idlj ?toe' onopgemerkt doen ze
er ipUri werk. Als ze opvallen,

fd *tsfout. Er zijn er duizen-
in heel Nederland.

de bodes!
tjQ ■ Jaar wisselen ze hun
«€ l^3en uit tijdens deNatio-
Akn ,edaa- Waarschijnlijk
l,lebh r' C hebbelijkheden en
!stUu e}fJkheden van de herenE0 * ers dan de revu passe-
»[L , 2o het eigen gemoed te<£f}en. Dat blijft dan alle-
en e °nder mekaar' en zo gaat
IWl71 volgend jaar in van be-
ïme re dienstbaarheid. Op
%let Van dit iaar komt de
«rij,. * bodekarauoan naar
W>k e' Vijfhonderd bodes
'biod Verwacht e« de officiële
tderi!9ui9 is onlangs in heel
Hevenh d in den°ussen geploft. Als voor-

Bromfietser
tegen auto

Deze problematiek kwam tijdens de
raadsvergadering uitgebreid aan de
orde, omdat er gelijktijdig drie
bouwplannen werden ingediend
voor lokaties in het centrum. Met
name de bouw van 28 woningen tus-
sen de Hamboskliniek en de Lam-
bertuskerk en van 67 appartemen-
ten aan de Wijngracht verdeelden
de meningen. HEERLEN - Een 18-jarige brom-

fietser uit Heerlen is eergistermid-
dag in zijn woonplaats gewond ge-
raakt bij een ongeluk.

Brief

EtiQg tjoensbroekse mevrouw
}ln o^-e eind vorig jaar spon-
'fyjj P de oproep van hetRode

ö °m voedselpakkettenn°emenië te sturen. Zij
*lèn een doos met levensmid-
e/ i

6n stoPte daar ook een„n daarin zij de ontvan-
"°»ite'n ' let Pakket een geluk-
fote Uu)jaar tuenste. Tot haar'üe^, Verbazing kreeg de
jn^k r°ekse gisteren een be-
Ml^fie van de Roemeense
'et g e .Opris uit Hunedoara.
erCn 2ln Opris heeft drie kin-
ptjj'j hun woonplaats vie-
*>i QC<tens de december-geveph-

doden en raakten' 36
i«e jj zwaargewond. Maar
?ief ride behoort volgens Op-

tot het verleden.
k * lJk kunnen wij de gren-

-1 de vriJheid, helaas
schriftelijk, lerene bj-j f' a^dus een passage uit

e Tot siol bedanken zij
'dej.1 71 *n het 'wonderschone
Èe cir.°'nd' voor hun bereidwil-9aüen.

Weer
[Het ■P 1hetU Tnee met de afwerking
J's in gloednieuwe gemeente-
i^afcf chinveld. Al eens mee-
l' V)in, dat hartjewinter (nou

r,er'> honderden planten,
h^-nn r>n boompjes werden
\er ',°e oplettende voorbij-
iH ~eft het de afgelopen

Q-k h maal kunnen zien.
S?'2ttt Weer bU^l meewer-
\rt Jfn er bij de openingop 2W^'ssc/iicn al een heleboelISns b.laa-djes aan al dat

daar aan deKloos-
C SjeJ*lo6l gaan Qroeien. En
? 9o^,,9 ln laatste dagen
n^onri rneur de lente k°"en
HitiPen in de °nderbank-

Zo vlak voor de ae'a°-dsverkiezingen.

Ramen
%■ 9en,

C et toch over het nieu-
van Onder-

eten bben, mogen we nietHtert 'e melden hoe trots de
\yitOre°'ren zVn op hun nieuwe
£ tr-o,n' n iedereen kan vanJ>teril 9etui9e zijn. De ge-
ti °Xp en zitten name-
hlHjftl en bloot achter hunf lat ■ Met Moot bedoelen

* r bij!edereeTl frank en vrij
L nog nen kan kijken, omdat
Ln9t ffiets voor de ramen
gral ~ïaarmee zijn meteen
b^en Je verhalen over amb-
bNt h wereld uit, want er
rüoo^.rd Bewerkt. Dat kun-
l%g r°lJgangers met het blo-
£Sw^statereTl- En dat blijft
Hs,/* 00fc 20 als de inkijk

at mindermakkelijk is.

Visie
De PvdA stelde zelfs voor om deze
plannen maar aan te houden. „Aller-
lei voorbereidingsbesluiten ontne-
men ons het zicht op de gewenste
totale visie op het centrum, het NS-
terrein, parkeerruimte en dergelij-
ke. Haal deoude nota Centrum Cen-
traal tevoorschijn en houdt die nog
eens tegen het licht. Dat is beter dan
alles zomaar volbouwen", vond
Hans Bosch.

Op de kruising Molenberglaan-
Akerstraat reed de bromfietser fron-
taal tegen de auto van een 67-jarige
man uit Kerkrade, die vanaf de
Akerstraat de Molenberglaan inreed
en daarbij de bromfietser te laat be-
merkte. De jonge Heerlenaar liep
onder andere een gebroken sleutel-
been op.

Noodweer richt voor
miljoenen schade aan

Brandweer van Kerkrade zet 48 mensen in " De omgewaaide muur aan de Onze Lieve Vrouwestraat in
Kerkrade.

Het CDA bleek bij monde van Ger
Oostveen een heel andere mening
toegedaan. „De voorliggende plan-
nen zijn uitstekend. Je kunt op die
plaatsen niets anders realiseren. Bo-
vendien passen ze prima in de op-
dracht die we het college hebben
gegeven om lege plekken op te vul-
len en de woningbouw in het cen-
trum te bevorderen." Hiermee was
Ton Zeeuwen het namens BBK he-
lemaal eens. Alleen klaagde hij er-
over dat de raad te laat over deplan-
nen werd geïnformeerd.

Andere mening

Van onze verslaggever
OOSTELIJK ZUID-LIMBURG -De storm die gisteren met wind-
kracht 11en 12 over Nederlandraas-
de, heeft ook in Oostelijk Zuid-Lim-
burg een enorme ravage aangericht.
De schade bedraagt naar schatting
enkele miljoenen guldens.

Jo Hanssen van Burgerbelangen
verweet het CDA en BBK dat men
als een blad aan een boom was om-
geslagen, na eerdere kritiek op de
plannen in de commissie. De PvdA
viel hem hierin bij, maar CDA en
BBK vonden dat het toen gemaakte
voorbehoud niet gelijk gesteld kon
worden aan een 'nee.

Wethouder André Coumans bena-
drukte dat Kerkrade zich qua cen-
trumplan bescheidener moet tonen
dan Heerlen. „Een dergelijk groot
plan zou voor ons een te grote jas
zijn en bovendien drie a vier jaar
studie vergen. We zullen moeten
volstaan met het actualiseren van
Centrum Centraal". De voorliggen-
de bouwplannen werden vervol-
gens goedgekeurd zonder dat de
PvdA tegen stemde.

Bescheidener

Op een woonwagencentrum aan de
Biesweg in Bocholtz vloog gister-
middag een tuinhuis enkele meters
door de lucht en knalde een stacara-
van tegen een stal. De familie Stein-
bach, die naast de omgewaaide ca-
ravan woont, heeft de afgelopen
nacht in een stalletje doorgebracht.
Waar normaal gesproken de wasma-
chine staat, hebben de afgelopen
nacht zeven mensen geslapen. Me-
vrouw Steinbach: „Wij durfden niet
in de caravan te blijven. Maanden
gele len hebben wij al om een betere
beschutting gevraagd voor dit open
terrein. Tot dusver echter zonder re-
sultaat." Wethouder Frijns, op de
hoogte van de problemen op het
centrum aan de Biesweg, neemt
vandaag nog maatregelen. „In onze
gemeente hoeft niemand in een stal
te slapen. Bovendien zal er zo snel
mogelijk een aarden wal komen."

Ook zou het rond de fabriek stinken
en staan er plassen 'met een paarse
vloeistof. De SP maakf zich vooral
zorgen over de nabij gelegenBruns-
summerheide, visvijver De Koffie-
poel en de Rode Beek.SP vraagt onderzoek

naar lozingen vijver

Hij steenfabriek Counums en Schepers in Brunssum

Bij de fabriek was gisteravond nie-
mand voor commentaar bereikbaar.

De SP wil van GS weten of het be-
drijf een vergunning heeft voor lo-
zingen. Enkele jaren geleden pro-
testeerde de SP al eens tegen het
storten van giftige afvalslakken
door hetzelfde bedrijf. Coumans en
Schepers beschikte toen niet over
een vergunning. Toen de provincie
besloot dat het afval verwijderd
moest worden, vroeg de steenfa-
briek alsnog een vergunning aan.
De SP is daartegen in beroep ge-
gaan. Een beslissing daarover is nog
niet genomen. Volgens de SP ligt
dat giftige afval er nog steeds.

Kranten
gestolen

LANDGRAAF - De politie in
Landgraaf heeft gistermorgen in
alle vroegte een man aangehou-
den die in het verleden al diverse
malen kranten heeft gestolen die
door het Limburgs Dagblad tei
verspreiding waren klaargelegd
De dief werd op heterdaad be-
trapt. Tegen de man is proces-
verbaal opgemaakt.

Van onze verslaggever
HEERLEN - De Socialistiese Partij
(SP) in Brunssum heeft aan Gede-
puteerde Staten gevraagd met
spoed onderzoek te doen naar mo-
gelijke lozingen in een vijver op het
terrein van de steenfabriek Cou-
mans en Schepers.

De SP heeft zelf een onderzoekje
gedaan op het terrein. De partij

vindt het verdacht dat op de vijver
een aantal buizen en pijpen uitko-
men. In de buurt heeft de SP twee
met elkaar verbonden vaten gevon-
den die blijkens sporen in de grond
een soort stootblok vormen om te
beletten dat achteruit rijdende
vrachtwagen de vijver in rijden.
„Daarnaast ligt een slang die aan de
vrachtwagens gekoppeld kan wor-
den en uitkomt op genoemde bui-
zen", schrijft de partij aan GS.

De brandweer van Kerkrade zettegisteren liefst 48 mensen (40 man
extra) in om alle meldingen in de re-gio Landgraaf/Kerkrade na te trek-ken. Vele straten moesten enkele
uren worden afgezet, omdat hetdoorgaand verkeer veel hinder on-
dervond van omvergewaaide bo-

Ook in Onderbanken liet de hevige
storm een golf van vernielingen
achter. Bij twee boerderijen in
Schinveld, waaronder een in de
Eindstraat, vlogen de daken op
straat. Ook het nieuwe gemeente-
huis in Schinveld liep stormschade
op door vele loden projectielen die
van het dak waaiden. In de wijk 'De
Léuper' in Schinveld ligt sinds gis-
teravond geen nokpan meer op de
daken van de nieuwbouwhuizen.

" Van het tuinhuis aan de Biesweg inBocholtz bleef niets meer over. Foto's: FRANS RADE.

men. Zowel in de Kloosterrade
straat als in de Onze-Lieve-Vrouwe-
straat in Kerkrade viel een meters-
lange muur om. In Eygelshoven
(Veldhofstraat) en in Landgraaf
(Kennedyplantsoen) waaiden com-
plete dakconstructies van de hui-
zen. In de Dorpstraat in Nieuwenha-
gen werd een dak van een vee-
schuur geblazen. Er moest een
noodconstructie worden gemaakt
om de veestapel onderdak te bezor-
gen voor de koude nacht. Jo Del-
noy, commandant-brandweer van
Kerkrade, sprak gisteravond van
een hevige storm. „Hier is wind-
kracht elf gemeten. Maar de hevige
rukwinden hebben de grootste
schade aangericht. De brandweer
Kerkrade is met acht voertuigen op
de weg. Twee wagens zijn zelfs op-
gehaald bij een depot in Margra-
ten." De meeste meldingen (plusmi-
nus dertig) kwamen volgens Delnoy
binnen tussen 16.05 en 16.20 uur. In
totaal werden gisteren tussen 16.00
en 24.00 uur 80 meldingen geregis-
treerd.

In de Gasthuysstraat in Heerlen viel
een boom op het dak van de MDGO-
school en dreigde een dikke boom
op de weg te vallen. De Gasthuys-
straat was daardoor meerdere uren
afgesloten voor het doorgaand ver-
keer. Ook viel een lantaarnpaal op
een auto. Persoonlijke ongelukken
hadden zich tot gisteravond twaalf
uur niet voorgedaan.

De brandweer in Heerlen, ook ver-
antwoordelijk voor Nuth en Voe-
rendaal, bracht gisteren 30 man op
de been. „Normaal gesprokenwordt
met achttien mensen gewerkt, met
dit noodweer zijn er twaalf extra
krachten opgeroepen", zegt Pieter
van de Plaats, plaatsvervangend
brandweercommendant in Heerlen.
Hij herinnert zich nog het hevige
noodweer in 1985 boven Heerlen.
„Dat was in de nacht van 14 op 15
juli. Toen was er een enorme water-overlast. De schade met zulk nood-
weer bedraagt altrjd een getal met
zeker zes nullen."

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Vrijdag 26 januari 1990 "13

Ondernemers akkoord
met marktwand

Onvrede over parkeren Beekstraat Schinveld'Zwaar-
gewicht'

markt? We moeten dus zo spoedig
mogelijk met de gemeente op zoek
gaan naar kandidaat-kopers. En ver-
volgens bekijken of die kandidaten
ook voldoen aan de eisen, die door
de branchecommissie worden ge-
steld."

Slang van
benzinepomp
doorgesneden

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Bü een tanksta-
tion aan de Akerstraat-Noord in
Brunssum is in de nacht van
dinsdag op woensdag éénvan de
benzineslangen doorgesneden.
Toen de pompbediende gister-
morgen om half acht niets ver-
moedend de pompen aan zette,

stroomde 109 liter mix-benzine
(voor bromfietsen) weg.

Aangezien de benzine het riool
instroomde, ontstond er op een
gegeven moment gevaar voor
een explosie in het riool. De om-
geving van het tankstation werd
daarom afgezet en de brandweer
werd erbij gehaald. Na verloop
van tyd week het gevaar en werd
de omgeving van de pompen
weer vrijgegeven.

Wie de slang van de benzine-
pomp heeft doorgesneden is niet
bekend. De politie gaat niet uit
van een politieke actie.

Dronken achter het stuur
LANDGRAAF - Drie automobilisten wer-
denin de nachtvan woensdag op donderdag
door de politie in Landgraaf bekeurd omdat
ze onder invloed achter het stuur zaten.
Eén van hen had al een ontzeggingvan de rij-
bevoegdheid. Een vierde automobilistkreeg
een rijverbod.

Insluiper in kraag gevat
BRUNSSUM - Een 29-jarige man heeft
woensdag geld uit een huis gestolen in
Brunssum-Noord. Buren konden de politie
een goed signalement van de dader geven.
Aan de hand daarvan kon de insluiper rond
half acht 's avonds worden aangehouden. Hij
wordt ook nogverdacht van een aantal inbra-
ken. De politie heeft de man ingesloten.

Gemeenteraad verdeeld over invulling lege plekken

Van onze
verslaggever

ABDISSENBOSCH
- De politie van
Landgraaf heeft gis-
teren op de Reeweg
in Abdissenbosch
een automobilist uit
Dicteren aangehou-
den. De politiepa-
trouille constateerde
dat de aanhangwa-
gen achter zijn auto
liefst 1.910 kilo te
zwaar beladen was.
Verder hadden twee
banden van de auto
te weinig profiel en
was de verlichting
van de aanhangwa-
gen defect. De be-
stuurder kon op eer-
ste vordering ook
geen rij-, kenteken-
en keuringsbewijs
laten zien.

Kerkrade worstelt
met centrumplan

De ondernemers zijn niet erg tevre-
den over de parkeerregeling, die
momenteel voor de Schinveldse
Beekstraat geldt. „Het systeem met
parkeerschijven werkt voor sommi-
ge zaken nadelig. Mensen die heel
even in een bepaalde zaak moeten
zijn, parkeren fout en vinden even
later een bekeuring onder de ruite-
wisser. Dat is natuurlijk verre van
klantvriendelijk. Bovendien zal met
de verhuizingvan het gemeentehuis
van het Wilhelminaplein naar de
Kloosterlaari en de komst van de
marktwand een heel andere ver-
keersstroom in de Beekstraat ont-
staan.



t
Bedroefd geven wij u kennis, dat na een kortston-
dig ziekzijn, toch nog onverwacht van ons is heen-
gegaan,voorzien van de h. sacramenten, mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, mijn
zoon, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Gerardus
Marie (Hub)
Stevelmans

echtgenoot van
Fieny Rietrae

in de leeftijd van 52 jaar.
Brunssum: MJ. Stevelmans-Rietrae

Leo en Monique
Arno en Emma

Brunssum: M.P. Stevelmans-Stevelmans
Familie Stevelmans
Familie Rietrae

6444 BK Brunssum, 24 januari 1990
Meidoornstraat 3
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 29 januari om 11.00uur in de Fatimakerk
te Brunssum, waarna de begrafenis is op de alge-
mene begraafplaats aan de Merkelbeekerstraat.
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter
in de kerk.
In de avondmis van zaterdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk, zal de dierbare overledene herdacht
worden.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het uitvaartcen-
trum Dela, Grasbroekerweg 20 te Heerlen, zaterdag
en zondag van 14.00 tot 15.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze gerespecteerde mede-
werker de heer

Hubertus Gerardus
Marie Stevelmans

Hij zal in onze herinnering blijven voortleven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen de kracht
toe in dit zware verlies te berusten.

Gemeentebestuur van Brunssum

Woensdag 24 januari jl. overleed onze gewaardeer-
de collega de heer

Hubertus Gerardus
Marie Stevelmans

Diep getroffen gedenken wij hem, dankbaar voor
zijn vriendschap en ondersteuning.
Zijn nabestaanden betuigen wij onze deelneming
en wensen hen sterkte toe, dit droevig verlies te
aanvaarden.
Moge hij rusten in vrede.

Medewerkers van de afdeling buitendienst
van de gemeenteBrunssum

Met grote droefheid namen wij kennis van het
overlijden van ons lid de heer

Hubertus Gerardus
Marie Stevelmans

Vele jaren heeft hij ons met zijn vriendschap terzij-
de gestaan.
Wij zullen hem missen.
Zijn echtgenoteen kinderen wensen wij veel sterk-
te toe dit droevig verlies te aanvaarden.

Personeelsvereniging
gemeentewerkenBrunssum

t
Dankbaar voor hetgeen hij voor ons heeft bete-
kend, maar ook bedroefd om het scheiden, delen
wij u mede, dat na een werkzaam leven, voorzien
van de h. sacramenten, in zijn eigen vertrouwde
omgeving in de leeftijd van 80 jaarvan ons is heen-
gegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Peter Merkelbach
echtgenootvan

Mia Quaedflieg
In dankbare herinnering:

Eygelshoven: Mia Merkelbach-Quaedflieg
Eygelshoven: Marianne Derks-Merkelbach

JoDerks
Patricia, Chantal, Yvette
Familie Merkelbach
Familie Quaedflieg

6471 GX Eygelshoven, 25 januari 1990
Pastoor Stevensstraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op dinsdag30 januaria.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Joannes de
Doper te Eygelshoven.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De overledene zal bijzonder herdacht worden tij-
dens de avondmis van maandag 29 januari a.s. om
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen bij de begrafenis van mijn
lieve man, vader en schoonvader

Herman Paes
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

E.J. Paes-Kisters
Ernie en JanDruyts-Paes

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 28 januari 1990 om 11.00uur in de paro-
chiekerk van St.-Augustinus te Lutterade-Geleen.

Voor uw hartelijke deelneming bij het overlijden
en de crematie van onze vader en grootvader

Werner Dirks
danken wij u allen bijzonder hartelijk.

Kinderen Dirks
Nuth-Venlo
De zeswekendienst, waarin wij (groot)vader her-
denken zal gehoudenworden op zaterdag 27 janua-
ri a.s. om 19.00 uur in de St.-Bavokerk te Nuth.

t
Nog midden in zijn leven, nogvol plannenvoor zijn
gezin en werk, is heden, na een noodlottig ongeval,
van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, mijn lieve man, onze lieveen zorgzame va-
der, zoon, broer, zwager, oom en neef

Ger Rossen
echtgenoot van

Coba van Engelen
op de leeftijd van 45 jaar.

In dankbare herinnering:
Coba Rossen-v. Engelen
Belinda en Marco
Nicole
Familie Rossen
Familie Van Engelen
Familie Der Haag

24 januari 1990
Hekerbeek 51
6166 HX Geleen
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 29 januariom 10.30uur in de parochie-
kerk Van deH.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Ge-
leen, gevolgd door de begrafenis op de centrale be-
graafplaats aan de Randweg te Hoensbroek.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Zondag as. om 17.30 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
Zy die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Geschokt vernamen wij het ontstellende bericht
van het overlijden van onze collega, medewerker
en vriend

Ger Rossen
Vooral zijn collegialiteit en levensblijheidzullen in
onze herinnering blijven.
Wij wensen zijn echtgenote en kinderen alle sterkte
toe om dit verlies te aanvaarden en te dragen.

DSM
DLS Maintenance medewerkersRayon IV
ODG DKS medewerkers sector NAK IV
BE KWS medewerkers produktie
en staf NAK IV

Diep bedroefd door het plotseling overlijden van
onze goede vriend

Ger Rossen
gaat ons gehele hart uit naar zijn lieve vrouw Coba
en zijn dierbare kinderen Belinda en Nicole.
Ger zal steeds in onze herinnering blijven voortle-
ven.

Harry, Marlies en Iris Notten

Met verslagenheid vernamen wij het
plotseling overlijden van onze fiets-
vriend

Ger Rossen
Wij wensen Coba en de kinderen veel
sterkte.

Fietsclub Klein Verzet

l '

Na een leven vol liefde en eenvoud, hebben wij,
met respect en diepe bewonderingvoor haar moed
en wilskracht, afscheid moeten nemen van mijn
dierbare vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, lieve oma, dochter, schoondochter, zuster
en schoonzuster

Martha Meijers
echtgenote van

Jan Franssen
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij op 60-jarige leeftijd.

Spaubeek: JanFranssen
Spaubeek: Jozefien Meijers-Franssen

Lau Meijers
Daniëlle

Spaubeek: Petra Jacobs-Franssen
Arie Jacobs
Jill. Glenn
Familie Meijers
Familie Franssen

6176 BH Spaubeek, 24 januari 1990
Hoeve 4
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 29 januarias. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van St.-Laurentius te Spaubeek, waarna de
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Mede tot intentie van de dierbare overledene, zal
een avondmis worden opgedragen zaterdag 27 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het Maaslandziekenhuiste Geleen, alwaar gelegen-
heid tot bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar.leven heeft
omringd, delen wij u mede tlat heden vrij plotse-
ling van ons is heengegaan, voorzien van de h. sa-
cramenten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoederen oma

Mia D'amico-Grijmans
echtgenote van

Camillo D'amico
op de leeftijd van 48 jaar.

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: C. D'amico
Hoensbroek: Chris en Marly

Lorenzo, Ricardo
Hoensbroek: Pino en Femmy

Heerlen: Vittorio en Angeliena

24 januari 1990
Burg. Slanghenstr. 14, 6433 AV Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 29 januari om 11.00 uur in de dekenale
kerk van St. Jan Evangelist te Hoensbroek, ge-
volgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Zaterdag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100te Hoensbroek, da-
gelijks van.14.00 - 15.00uur en van 19.00 - 20.00 uur.
Zondag alleen van 14.00 - 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Bedroefd om het afscheid, maar tevens vervuld van dankbare herinnerin-
gen, delenwij u mede dat heden, na een kortstondige ziekte, toch nogvrij
onverwacht van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramenten der
zieken, in de gezegende leeftijd van 93 jaar, onze zorgzame vader, schoon-
vader, opa, overgrootvader, broer, oom en neef

Harie Hauwé
weduwnaarvan

Maria Elisabeth Helgers
In dankbare herinnering:

Einighausen: Mia Notermans-Hauwé
Zef Notermans

Einighausen: t Gerda Schlössels-Hauwé
Harie Schlössels

Limbricht: Lies Jennen-Hauwé
Lei Jennen

Einighausen: Fien Roberts-Hauwé
Hub Roberts
en al zijn kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Hauwé
Familie Helgers

6142 BG Einighausen, 24 januari 1990
Dr. Poelsstraat 17
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben op dinsdag 30 januarias. om 10.30 uur in deparochiekerk van Ma-
ria ten Hemelopneming te Einighausen.
Daar we overtuigd zijn van uw medeleven, is er geen condoleren.
De overledene zal worden herdacht in de avondmis van maandag 29 ja-
nuari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Pap ligt opgebaard in het mortuarium van het Maaslandziekenhuis te Sit-
tard; bezoekuren dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen. ,

Vervolg
familieberichten

zie pagina 16

Het leven heeft de zin
die wij er aan geven.

"■■^m i Tot het einde toe gevochten, gehoopt, bergen overwon-
nen en dan toch ...
Haar taak was nog lang niet volbracht.
Diep ontgoocheld, maar met respect voor de moed, witëj
kracht en positieve levensinstelling, moeten wij afscheid
nemen van

Marjan
* 2 februari 1951 t 25 januari 1990

Holturn: Ben Willems
Stof, Torn, Bob
Familie Kosters
Familie Willems

6123 BD Holturn, 25 januari 1990
Corr.adres: Edwin Aldrinstraat 1
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op maandaü
29 januarias. om 11.00 uur in de parochiekerk van de "
Martinus te Holturn, waarna de begrafenis zal zijn op he
r.-k. kerkhof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk van3l
10.30 uur.
Wij gedenken Marjan bijzonder in de avondmis van zater-
dag 27 januari om 19.00 uur in voornoemde kerk. .

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u mede dat heden
van ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacra-
menten, onze goede en zorgzame moeder, schoon-
moeder en oma

Riet
Steins-van Elderen

weduwe van

Jack Steins
op de leeftijd van 66 jaar.

In dankbare herinnering:
Almere: Jo en Silvia

Kirsten, Dagmar
Heerlen: Ida en Mannie

Manon, Peter
Hoensbroek: Ton

Ruben, Maaike, Maarten
Hoensbroek: Frans en Monique

Rianda
Breda: Jack en Wilma

Judith, Rachel
25 januari 1990
Julianastraat 39
5433 GB Hoensbroek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 30 januariom 11.00 uur in deChristus Ko-
ningkerk te Hoensbroek, gevolgd door de crematie
te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Ukunt afscheid nemen in een derrouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek; be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur, zondag alleen van 14.00
tot 15.00uur.
Voor vervoer naar en van het crematorium is ge-
zorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Wegens sterfgeval is ons restaurant

Steins
6431 XP Hoensbroek, Nieuwstraat 5

dinsdag 30 januari as. de gehele dag gesloten.

t
Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden had-
den, maar ook bedroefd om het scheiden, delen wij
u mede dat, voorzienvan de h.h. sacramenten, in de
leeftijd van 86 jaar,van ons is heengegaan, onze lie-
ve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Maria Latten
weduwe van

Matthieu Mengels
Hoensbroek: Hub Mengels

Erna Mengels-Houben
Breda: Elly van Es-Mengels

Gerard van Es
Heerlen: Paula Vossen-Mengels

Jo Vossen
Voerendaal: Annie Muijs-Mengels

Wim Muijs
Oregon (Amerika): Marietje Savelsbergh-

Mengels
Jo Savelsbergh

Zevenaar: Jo Mengels
Lijs Mengels-Staring

Bussurn: Tinij Maree-Mengels
Nico Maree

Würselen (Dld.): CorrijKerff -Mengels
Frans Kerff

Roetgen (Dld.): Thea Braun-Mengels
Carlos Braun
klein- en
achterkleinkinderen
Familie Latten
Familie Mengels

Voerendaal, 25 januari 1990
Jeustraat 4, 6367 EW Voerendaal
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 29 januari as.
om 11.00 uur in de H. Laurentiuskerk te Voeren-
daal.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Zaterdag as. zal de dierbare overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis om 18.30 uur
in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van 18.00tot 19.00
uur en op zondagvan 11.00 tot 12.00uur in het mor-
tuarium van de begrafenis- en crematievereniging,
Kerkplein 43 te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce ais zodanig te be-
schouwen.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid moesten nemen
van mijn man, onze vader, schoonvader en opa

Pierre Visschers
Mevr. N. Visschers-Boumans
Kinderen en kleinkinderen

De eerste jaardienst zal worden gehouden op zaterdag 27
januari a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk Verschijning
van de Onbevlekte Maagd te Molenberg Heerlen.

I t INog midden in haar leven, nog vol plannen voor
haar gezin en werk, werd heden door haar Schep-
per teruggeroepen, voorzien van de h. sacramen-
ten, mijn lieve vrouw, onze goede en zorgzame
moeder, dochter, schoondochter, zus, schoonzus,
tante en nicht

Hannie Meens-Ritzen
echtgenote van

Will MeenS
op de leeftijd van 39 jaar.

In dankbare herinnering:
Will Meens
Pim, Ward
Familie Ritzen
Familie Meens

24 januari 1990
Provicialeweg-Zuid 13, 6438 BA Oirsbeek
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
maandag 29 januari om 10.00 uur in de parochie-
kerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Am-
stenrade, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleances.
Zaterdag a.s. tijdens de avondmis van 19.00 uur in
voornoemdekerk, bidden wij medevoor haar ziele-
rust.
Hannie is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100 Hoensbroek.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 14.00
tot 15.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Zondag al-
leen van 14.00 tot 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Met grote verslagenheid ontvingen wij bericht van
het overlijden, na een kortstondige ziekte, van me-
vrouw

Hannie Meens-Ritzen
Bijna 5 jaar heeft Hannie als psychologisch assis-
tente haar diensten bewezen aan onze stichting en
onze patiënten.
Haar toewijding, accuratesse en persoonlijkheid
zullen wij ons blijven herinneren.
Onze innige deelneming gaat uit naar haar echtge-
noot, kinderen en familie.

Bestuur, directie en
medewerkers van de
stichting Heilige Gregorius deGrote

Brunssum, 25 januari 1990

Wij zijn diep geschokt door het plotselinge overlij-, den van een fijne collega

Hannie Meens-Ritzen
We zullen je warmte en spontaniteit missen.

Je collega's van de P.A.A.Z.
Brunssum, 25 januari 1990

I * INa een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheiden eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, onze lieve moeder, schoonmoeder,
groot- en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Elisabeth Hoeks
weduwevan

Catharinus ledema
Zij overleed in de leeftijdvan 77 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinrooi: Christine Brabers-ledema
Martinus Brabers

Kerkrade: Hans ledema
Aken: Rosi Kluge-ledema

Helmut Kluge
Übach-Palenberg: Kathe Kannegiesser-ledema

Harri Kannegiesser
Übach-Palenberg: Margret Decker-ledema

Heinz Decker
Duiven: Carl ledema

Netty ledema-Kregting
Heerlen: Liesbeth ledema

en al haarklein- en
achterkleinkinderen
Familie Hoeks
Familie ledema

6462 SL Kerkrade, 24 januari 1990
Voorterstraat 311
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 29 januaria.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan de H. Antonius van Padua te Kerkra-
de-Bleijerheide; waarna aansluitend de begrafenis
zal plaatsvinden op de begraafplaats Hambos te
Kerkrade.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de h. mis van
zondag 28 januariom 11.30 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St. Pieterstraat 145 teKerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar J! Hhetgeen hij voor ons heeft betekend, delen w JÊmm
mede, dat onverwacht van ons is heengegaan 'H
de leeftijd van 86 jaar, onze lieve vader, scho"n e|^H
der, opa, overgrootvader, broer, zwager, ooi"1 ■

Nicolaas Hubertus I
Aquina I
weduwnaar van

Wilhelmine Karoline KüstërH
In dankbare herinnering: ■

Landgraaf: M. Horsch-Aquina
K. Horsch

Brunssum: F. Aquina
L. Aquina-Lubbers H

Wiesbaden: E. Pelzer-Aquina H
B. Pelzer ■Brunssum: W. ten Brink-Aquina
B. ten Brink
kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Aquina
Familie Küster H

Brunssum, 24 januari 1990 H
Lindestraat 76
Corr.adres: Dhr. F. Aquina mÊ
Renatusstraat 8, 6444 XE Brunssum ______

,De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden I
maandag 29 januaria.s. om 13.00 uur in deFat* 1"

kerk te Brunssum. H
De crematie vindt plaats om 14.30 uur in het eren1 I
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10. H
Er is gelegenheid tot schriftelijk condoleren aC"1 I
in de kerk. H
Vader is opgebaard in de rouwkapel van he'rfiiMGregoriusziekenhuis te Brunssum. Bezoek^ ■
dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur. ■
De overledene zal worden herdacht tijdens , ■
avondmis van zaterdag 27 januaria.s. om 19.00u I
in voornoemde kerk. . H
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeV' I
te sturen, deze annonce als zodanig beschouw6^ H

v |
Met diepe verslagenheid, maar dankbaar vo°L,\e l
fijne jaren die wij samen met hem mochten b%. B
yen, gevenwij kermis dat,na een kortstondige z' I
te, plotseling is overleden, in de leeftijd van 'P^ijfB
voorzien van het h. sacrament der zieken, mÜO H
ye broer, zwager, onze oom en neef I

Frits Luth I
Wij bevelen hem in uw gebed aan. B

Familie Beckers-Luth I
Familie Luth-Dezar I

6466 VR Kerkrade, 24 januari 1990 I
Begoniastraat 20 J I
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehoü0 !■
op maandag 29 januarias. om 12.15 uur in deP^.Hchiekerk van de H. Jozef te Kerkrade-Kaalhe' J ■waarna aansluitend de crematie zal plaatsvinden!
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg * U
Bijeenkomst in dekerk. Er is geen condoleren- II
Frits wordt bijzonder herdacht in de h. mis v ..!■
zondag 28 januari om 11.00 uur in voornoemde V I
rochiekerk. U
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streek"l^ IItuarium, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Che^j !■
mont, gelegen op het terrein van de LOcker" 1 ■
dekliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur. I
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd- Ig?l|Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen'^-|B
lieven deze annonce als zodanig te willen besen ■
wen. Jl

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en Z^ ■
waarmee zij ons omringd heeft, delen wij u f1e m I
dat geheel onverwacht van ons is heengegaan, A1

*.

lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonn1

der, oma, zus, schoonzus, tante en nicht

Kryspina
Adamczewski

echtgenote van

Jacob Oerlemans
Zij overleed op 68-jarige leeftijd in het De e\e\.
ziekenhuis te Heerlen, gesterkt door het h. ol'es
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Schaesberg: J. Oerlemans
Molenberg: B. Oerlemans

L. Oerlemans-Clement
Nieuwenhagen: W. Oerlemans

F. Oerlemans-Hendriks
Voerendaal: G. Oerlemans

G. Oerlemans-Notten
Vaesrade: S. Beaumont-Oerlemans

H. Beaumont
Schaesberg: S. Adamczewski

en al haar kleinkinderen
Familie Adamczewski
Familie Oerlemans

6372 EK Landgraaf, 25 januari 1990
Hoofdstraat 54
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden word Jop dinsdag 30 januari a.s. om 10.30 uur in de °e

eS-[nale kerk van deH.H. Petrus en Paulus te Sch^e.|berg-Hoofdstraat, waarna aansluitend de begr r t
nis zal plaatsvinden op der.k. begraafplaats ald ,t
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid
schriftelijk condoleren. e r
Het rozenkransgebed tot intentievan onze dierb j r
overledene wordt gebeden op maandag 29 jan n- tom 18.45 uur in voornoemde dekenale kerk, a
sluitend avondmis.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouvvkarn te >
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg J*
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uu ■ »

Zij die geen kennisgeving mochten ontvanger1' (J ,
lieven deze annonce als zodanig te willen besen
wen. J
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minste 50 zal oplopen

Van onze verslaggever

bl^ft ~~ Een groot aanta erijeiuiTimb^
Hlit ln gebreke bij het naleven van de Wet Chemische Afval-

OftH Dat is komen vast te staan tijdens een tweede gericht
de hrZOek in °Pdracht van de provincie. Van 95 gecontroleer-
bj °edrijven die chemisch afval en afgewerkte olie afvoeren,eken er 83 de wettelijke regels te overtreden.

'Eerder uitbreiding
dan inkrimping taken'

Basiscommandant over AWA CS -laken:

In 1986 waren tijdens een eerste be-
zoekronde in totaal 209 bedrijven
gecontroleerd. Bij 199van hen werd
een situatie aangetroffen die een
tweede bezoek noodzakelijk maak-
te. Na overleg met de betrokken ge-
meenten werden er uiteindelijk 104
metterdaad geïnspecteerd. Daaraan
werden er nog twee toegevoegd uit
de oorspronkelijke 'top tien.

Van deze in totaal 106 bedrijven ble-
ken elf inmiddelsmet spuitactivitei-
ten te zijn gestopt. Volgens eigen
opgave voeren 95 bedrijven jaarlijks
tezamen 68,6 ton chemisch afval en
151 ton afgewerkte olie af. Van de 62
bedrijven die afgewerkte olie afsto-
ten, kiezen 36 via een vergunning-
houder de legaleweg, zoeken 19 een
illegaal afzetgebied en laveren ze-
ven daar tussendoor. In strijd met
de regels voeren 74 bedrijven klein
chemisch afval via containerbedrij-
ven af naar regionale stortplaatsen.
Een tiental bedrijven blijkt dit soort
afval af te geven bij gespecialiseer-
de depots.

Verduistering
maan te volgen
in sterrewacht

"Het verloop van de maans-erduistering.

JJEERLEN- De maan is op op
'ijdag 9 februari totaal ver-«i-Usterd. De Limburgse Volks-terrewacht, Schaapskooiweg
j *n Heerlen, biedt die dag ge-
meenheid om het verschijnsel,
'e zien tussen 18.29 en 21.53
,llr. nader te bestuderen. Het
.°°gtepunt van de verduiste-

sIIJS - binnentreden in de kern-
"jfaduw van de aarde - vindt

Plaats tussen 19.50 en 20.30 uur.

In een toelichting op het tweede on-
derzoek onthoudt de hoofdgroep
Verkeer, Waterstaat en Milieu van
de provincie zich van een uitspraak
over de totale bedrijfstak in Lim-
burg aangezien slechts 106 auto-
spuiterijen zijn bezocht. Wel stelt
men vast dat afspraken die tijdens
de eerste bedrijfsbezoeken werden
gemaakt in het algemeen slechtzijn
nagekomen. Regelmatige controle
op naleving van de voorschriften
lijkt aldus noodzakelijk. Bij her-
haalde nalatigheid zal in samenwer-
king met de plaatselijke politie wor-
den overgegaan tot strafrechtelijk
optreden.

,'J heldere hemel staan vanaf, 9;30 uur alle telescopen, verre-
Slkers en camera's van de

°lkssterrewacht klaar om de
verduistering te bekijken enast te leggen. Andere milieuwetten dan die op

chemisch afval blijken door vijftig
van de bezochte bedrijven goed te
worden nageleefd. Op 37 andere
plaatsen wordt hercontrole noodza-
kelijk geacht.

edereen jcan ze jf (Jqq,. een (j er?'escopen kijken en zo de ver-, Uistering 'van nabij' meema-eh- In de sterrewacht wordtok een diashow over de maan.n de maansverduistering ver-

dat gebied samen met 43 grondra-
darstations.

Specifiek kenmerk van AWACS is
dat de Boeings ook de 'dode' hoek
in de observatie betrekken, dus de
'krommende' ruimte achter de hori-
zon, waarop de grondradar geen vat
heeft.

De E-3A registreert alle gegevens
omtrent het gesignaleerde voor-
werp, zoals de hoeken waaronder
het zich van het vliegende radarsta-
tion beweegt, de snelheid en de af-stand. Eén E-3A kan een gebied met
een straal van ruim 400 kilometer
bewaken en daarbinnen bevriendevan vijandelijke toestellen onder-
scheiden.

MEIJEL - De rijkspolitie heeft een
35-jarige man uit Noord-Limburg
aangehouden tegen wie verdenkin-
gen bestaan dat hij de moord ge-
pleegd heeft op de Meijelse cam-
pinghouder. De gearresteerde man
is de 35-jarige P. van H. die naar alle
waarschijnlijkheid afkomstig is uit
een klein omliggend dorp.

Aanhouding
van verdachte
moord Meijel

Tegelijk met de aanhouding van de
man werden huiszoekingen gedaan
in twee woningen in Delft en in een
vakantiehuisje op de camping in
Meijel. Het wapen waarmee decam-
pinghouder Bloemendaal op 5 de-
cember zou zijn vermoord, is nog
steeds niet terecht. De man werd die
dagin een greppel bij de hoofdpoort
van de camping doodgeschoten
aangetroffen.

De NATO/AWACS-luchtvloot om-
vat thans 18 vliegende radarsta-
tions. De taak van zon E-3A-toestel
is het surveillerenen het signaleren
en identificeren van bewegende
doelen in een gebied dat zich uit-
strekt van Noord-Noorwegen tot en
met Oost-Turkije. AWACS werkt in

In de herfst van dit jaarzal de Britse
AWACS-eenheid op de basis Gei-
lenkirchen over haar eerste vliegen-
de radarstation (E-3D) kunnen be-
schikken. Binnen twee jaar volgen
de overige zes.

Zo lang er potentiële brandhaarden
zijn, aldus Blume, blijft de nood-
izaak van het verstrekken van infor-
matie aan de NAVO-lidstaten be-
staan. Letterlijk: „We moeten onze
maritieme toevoer- en communica-
tielijnen blijven beschermen." Die
noodzaak wordt naar de mening
van de generaal thans nog vergroot
door het 'onzekere' en 'onvoorspel-
bare' karakter van de hervormingen
in Oost-Europa.

GEILENKIRCHEN - De huidige
ontwikkelingen in Oost-Europa en
de daarmee gepaard gaande veran-
deringen binnen het Warschaupact
vormen voor de Noordatlantische
alliantie (nog) geen reden wijzigin-
gen aan te brengen in de specifieke
taken van AWACS. Tot deze conclu-
sie komt brigade-generaal Jay. D.
Blume, commandant van NATO/A-
-WACS op de vliegbasis Geilenkir-
chen/Teveren. Integendeel, zegt
Blume, zeker nu verwacht mag wor-
den dat NAVO en Warschaupact
binnenkort zullen overgaan tot re-
ducties op het vlak van de conven-
tionele bewapening, en later even-
tueel ook ten aanzien van de kern-
wapens voor de korte afstand, zit er
de komende jaren mogelijk zelfs
een taakuitbreiding voor AWACS
in. Blume denkt daarbij in het bij-
zonder aan het verlenen van assis-
tentie door de vliegende radarsta-
tions bij de verificatie van overeen-
gekomen reducties.

Bouwbond wil
aandacht bij
verkiezingen

Officier van justitiemrDroessen wil
geen verdere mededelingen doen
over de resultaten van het onder-
zoek: „We zitten er midden in."

Verdacht van ultra-rechtse activiteiten

Limburgse jongeren
vandaag voorgeleid HEERLEN - Afdelingen van debouw- en houtbond FNV in Lim-

burg hebben plaatselijke politieke
partijen benaderd met het verzoekin hun verkiezingsprogramma's
aandacht te schenken aan de pro-blemen in de bouw- en houtnijver-
heid.
De gemeenten zijn belangrijke op-
drachtgevers voor de bouwnijver-
heid. Via de programma's van de
politieke partijen voor de 21 maart
te houden gemeenteraadsverkiezin-
gen probeert de FNV het toekom-
stig gemeentelijk bouwbeleid te
beïnvloeden.

De bond dringt via de politieke par-
tijen aan op een regeling van bo-
demonderzoek voorafgaand aan de
bouw, een asbestonderzoek bij
sloop- en vernieuwbouw en een be-
ter toezicht op de naleving van
CAO-afspraken.

Als opdrachtgever van bouwwer-
ken hebben de gemeenteneen stem
bij de selectie van materialen (geen
tropisch hardhout, asbest en teer)
en technieken en bij het bedingen
van gezonde en veilige werkom-
standigheden (geen zware elemen-
ten meer met spierkracht, maar met
machines tillen).

(ADVERTENTIE)

"^ctuuhuió van^rrelden
Sittard

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

d<J?root assortiment baby- en
J°rgroeikamers, kinderwagens,
wandeiwagens, buggy's, boxen,

stoelen, autostoelen,
en sltters

~^^_Ultvoorraad leverbaar
openingstijden di, wo, vr 1-6 uQonderdag 1-9 u, zaterdag 1-5 u
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HlAe
n " De bivakplaats van hetfort Aubin-Neufchateau waar deLimburgse jongerenverbleven.

Archieffoto: WIDDERSHOVEN

Midden deze week werd de acht
Limburgers pas een advocaat toege-
wezen. Volgens de in Amsterdam
gevestigde Coornhertliga, die zich
bezig houdt met het bevorderen van
al datgene dat kan leiden tot een be-
tere strafrechtspleging en adequate
hulpverlening aan delinquenten, is

Ze werden zes weken geleden opge-
pakt bij een voormalig fort van
Aubin-Neufchateau. De Belgische
autoriteiten verdenken hun ervan
deel te hebben genomenaan een pa-
ra-militaire opleiding.Bij de inval in
het fort troffen de Belgische rijks-
wachters een pistool, een revolver,
messen en andere wapens aan en
een kleine portie hasj.

VERVIERS - De acht Limburgse
jongens die sinds eind december
vorig jaar gevangen gehouden wor-
den in de gevangenis van Verviers
worden vandaag voorgeleid aan de
rechter-commissaris. Die zal beslis-
sen of de jongens, die er van ver-
dacht worden tot een ultra-rechtse
organisatie te behoren, nog langer
in voorarrest moeten blijven.

BVD

dat voor Belgische begrippen geen
vreemde zaak: „In Nederland zou
het een vreemde zaak zijn als een
advocaat pas na zes weken wordt
toegewezen. Hier wordt een advo-
caat reeds na zes uur na de aanhou-
ding van een verdachte toegelaten.
In België is geen enkele termijn ge-steld en advocaten.worden er niet
toegewezen, hetgeen in Nederland
wel het geval is. Bovendien wordenadvocaten voor dergelijke zaken in
België niet betaald."

De Belgische advocate mr Andrea
Haas uit Ballingen wilde gisteren
niet vooruit lopen op de voorgelei-
ding voor de rechter-commissaris.
Volgens een vriend van enkele van
de gearresteerde Limburgers heeft
de Binnenlandse Veiligheidsdienst
inmiddels aan de Belgische justitie
verklaringen doen toekomen. Daar-
in zou niets slechts over de Limbur-
gers gezegd worden. Datzelfde zou
gelden voor verklaringen die deplaatselijke politiekorpsen naar
België hebben gezonden.

opzetvan een milieuzorgsysteem en
een vijfploegendienst.

Unie
De leden van de Unie BLHP verga-
deren pas op 8 februari over hun
wensenpakket. Met enige slagen om
de arm wil bestuurder Frans Hol
wel kwijt dat zijn bond waarschijn-
lijk een loonruimtevan vijf procent
bedingt, waarvan vier procent uit
directe loonsverhoging bestaat. De
Unie wil ook behoud van de ATV-
afpraken, maar wil in tegenstelling
tot de FNV en het CNV nog geen
5-ploegendienstvoorstellen. DSM is
bezig met een experiment voor een
gecombineerde 4- en 5-ploegen-
dienst. Hol wil de resultaten daar-'
van afwachten.

Ook de Algemene Bond van Werk-
nemers (ABW) heeft nog geen defi-
nitief standpunt ingenomen. Be-
stuurder Leo Noy zit op 1 februari
de ledenvergadering voor. Voorlo-
pig denkt ook hij aan een loonruim-
te van zes procent met een directe
looneis van vier procent. Ken
5-ploegendienst zal de ABW niet in
zijn eisenpakket opnemen.

De Industriebond FNV heeft zelfs
een plaatje opgenomen over de eis
voor directe loonsverhoging, geti-
teld 'het 4-procentslied'. Districts-
bestuurder Hans van Winkel pre-
senteerde gisteren zijn CAO-voor-
stellen die DSM bij aanvaarding
’5l miljoen op jaarbasis gaan kos-
ten. De Industriebond FNV wil een
éénjarige CAO, met een loonruimte
van zes procent en een structureleloonsverhoging van vier procent.

De bond bedingt bovendien een
verdubbeling van de winstdelings-
regeling. En in 1991 moet een vijf-
ploegendienst van 33,6 uur per
week worden ingevoerd. De be-
staande VUT-regeling moet ge-
handhaafd blijven, samenwonen-
den moeten op alle manieren gelijk
worden behandeld als getrouwde
mensen en er moet een weduw-
naarspensioen worden ingevoerd.
In het kader van de emancipatie
moet een project worden opgestart
om 'vrouwen soepeler te laten door-
stromen.

Het zwangerschapsverlof moet wor-
den uitgebreid tot twee keer acht
weken en ongewenste intimiteiten
moeten streng worden aangepakt.

Verder bedingt deFNV een jaarlijks
scholingsrecht voor iedere werkne-
mer van 3,5 dag. De bond wil ook
morrelen aan het systeem dat werk-
nemers die niet ziek zijn geweest,
worden beloond met extra vrije da-
gen. Mensen die door toedoen van
DSM ziek worden, mogen niet meer
gekort worden in de opbouw van
hun 'extra vrije tijd.

De industriebond CNV heeft al in
de eerste week van januari het pak-
ket met eisen naar DSM gestuurd.
In eveneens een éénjarige CAO wil
de bond minstens twee procent van
de looneis gebruiken voor werkge-
legenheidsafspraken, met name
door de invoering van een 36-urige
werkweek en op termijn zelfs ver-
dere arbeidstijdverkorting. Verder
maakt de bond zich ondermeer
sterk voor permanente her-, bij- en
omscholingsprogramma's, een
loonsverhoging van drie procent, de

Loonsverhoging en 5-ploegendiensten hoofdpunten

'Vier procentslied'
bij CAO-eisen DSM

HEERLEN - De donkere wolken
boven het industriecomplex van
DSM in Geleen zijn de komende
weken niet alleen samengesteld uit
industriële afvalgassen. De vakbon-
den dragen dezer dagen hun deel bij
aan het verduisteren van de hemel
boven hetfinancieel anders zo zon-nige concern, door in de nieuwe
CAO-ronde overwegend een loon-
ruimte van zes procent te eisen,
waaronder een directe loonsverho-
ging van drie tot vier procent. Na de
recordwinst van circa ’ 1,3 miljard
die DSM vorig jaarwist te behalen,
met als gevolg een gul dividend
voor de aandeelhouders, eisen de
werknemers nu hun deel uit de ruif.

Van onze redactie economie

Vrijdag 26 januari 1990 " 15

BEEK - De Industrie-
bank LIOF heeft gister-
middag bekendge-
maakt dat Robertsex-
press uit de Verenigde
Staten zich gaat vesti-
gen op de Luchthaven
Maastricht.

1%Met dit affiche probeerde de politie meer over de dader(s) te weten te komen.
Archieffoto: FRANSRADE

Oplossing lag in Gulpense hotelkamer

Verdachten moord
bejaarde opgepakt

HEERLEN - De oplossing van
de moord op de 73-jarige Rinus
van Wagenveld, op 22 mei in
Heerlen, blijkt zeven maanden
lang op een hotelkamer in Gul-
pen te hebben gelegen. De hotel-
eigenaar vond begin januari, tij-
dens het opruimen van een ho-
telkamer, een aantal cheques
met daarop de naam van het
slachtoffer. Daardoor heeft de
Duitse politie op aanwijzing van
de collega's in Heerlen twee
Duitse drugverslaafden kunnen
aanhouden die verdacht worden
van de moord.

Het stoffelijk overschot van Van
Wagenveld werd op 30 mei '89 in
zijn flatwoning aan de Molenwei
in Heerlen gevonden. Hij bleek
met messteken om het leven tezijn gebracht.

Een grootscheeps onderzoek
door het recherche-bijstands-
team leverde niets op. Ook een
uitzending van Opsporing Ver-
zocht had niet het beoogde resul-
taat. Eind juni werd het onder-
zoek afgesloten.
De in Gulpen gevonden cheques
zijn gedateerd op 22 mei, de dag

waarop de moord is gepleegd.
Naar aanleiding van de vondst
werd het onderzoek heropend.
Het spoor liep al snel naar beide
verdachten. Tot dusver heeft de
politie nog niet kunnen achter-
halen welk aandeel elk van hen
heeft gehad. Beide drugverslaaf-
den, een 23-jarige man uit Me-
chernich en een 28-jarige man uit
Bergisch-Gladbach, zitten mo-
menteel in een Duitse cel.

Het motief voor de moord is,
voor zover nu uit deverklaringen
blijkt, roof geweest. De buit was
echter niet meer dan veertig gul-
denen een paar cheques. Het on-
derzoek is nog in volle gang.

Met de oplossing van deze zaak
blijft nog een kapitaal delict in
Heerlen onopgelost: de moord
op L. Schneider. De daders van
de moord op Yvonne Plasmans,
die gevonden werd in een bosje
bij Rimburg in Landgraaf, zijn
ook nog niet gearresteerd.

(ADVERTENTIE)
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halen en bezorgen, kan
het bedrijf op 300 meter
nauwkeurig de posities
van de trucks bepalen.

Robertsexpress
op Luchthaven De nieuwe vestiging in

Beek gaat via hetzelfde
systeem werken. Elke
vier uur staat zij in ver-
binding met de chauf-
feurs. Aan de hand van
hun informatie kan het
bedrijf de klanten exact
op de hoogte houden
wanneer een vracht af-
gehaald danwei be-
zorgd wordt.

chauffeurs-eigenaars
van trucks op contract-
basis.Directeur W. Keule-

mans van de nieuwe
vestiging zei te ver-
wachten dat Robertsex-
press in maart van dit
jaar start en dat het aan-
tal medewerkers op
korte termijn tot ten-

Veel autospuiterijen
nog steeds in gebreke

'Knoeien' met afgewerkte olie en chemisch afval

Het goederentransport
geschiedt op grond van
satelliet communicatie-
systeem. Om de goede-
ren op tijd tekunnen af-

Robertsexpress, doch-
teronderneming van
Roadway Services, met
23.000 medewerkers en
een omzet van meer dan
vier miljard gulden per
jaar, werkt in de Ver-
enigde Staten met 1100

y limburgs dagblad j provincie



'Eenheid van Filippijnse
vrouwen heel speciaal'

Werk van ondersteuningsbureau Gabriëla bekroond

Het Marga Klompé Fonds reikt
10 februari in Tilburg zijn eerste
stipendia uit. De prijzen ter
waarde van 5.000 gulden gaan
naar Ina van de Bunt-Koster uit
Enschede, Ine Ploumen uit
Roermond en pater Louk Hent-
zen uit Rotterdam. De Stichting
Marga Klompé Fonds werd vorig
jaar opgericht en heeft tot doel
'de christelijke bewogenheid
voor de mens in de samenleving,
waarvan oud-minister Klompé
tijdens haar leven blijk heeft ge-
geven, levend te houden.'

De stichting, die onder voorzit-
terschap staat van oud-minister
M. Gardeniers-Berendsen, wil
jongeren aanmoedigen om het
streven naar gerechtigheid en
vrede in de ruimste zin te bevor-
deren. Daartoe stelt zij jaarlijks

geldbedragen beschikbaar. Van
de Bunt-Koster is betrokken bij
het dekenaal project jongeren-
pastoraat in Enschede. De deel-
nemers aan dit project, dat vijf
jaar geleden begon, willen de
leefwereld van jongeren, vooral

Hentzen is initiatiefnemervan de
stichting Frans Tweedehands in
Rotterdam. Het gaat hier om een
leef- en werkgemeenschap die
jongeren zonder werk die hun
verslaving aan alcohol, drugs en
medicijnen hebben overwonnen,
helpt hun eigen plaats in de sa-
menleving te hervinden.

ROERMOND - Dit jaar be-
staat het ondersteuningspro-
ject 'Gabriëla' voor vrouwen
en kinderen op de Filippijnen
inRoermond vijfjaar. Het eer-
ste cadeau meldde zich inmid-
dels al aan. Een stipendium
van 5000 gulden voor mede-
werker Ine Ploumen van het
Marga Klompé Fonds. Behal-
ve Ine hebben ook haar colle-
ga's Gerthild Tijssen en Roh-
lee De Guzman een steentje
bijgedragen aan de bekroning.

Van onze verslaggeefster

Leden worden vaak zomaar opge-
pakt en zonder proces veroordeeld",
vertelt Ine Ploumen. De paar uur
betaald werk valt in het niet bij wat
ze er nog belangeloos in steken. Het
is een stukje van hunzelf geworden.

Met zijn drieën zijn ze officieel
slechts een beperkt aantal uren in
de weer voor 'Gabriëla', het over-
koepeld orgaan voor alle vrouwen-
organisaties op de Filipijnen. In-
middels zijn zon 40.000 vrouwen
aangesloten via ongeveer honderd
kleinere groeperingen. Lid zijn van
'Gabriëla' betekent volgens de rege-
ring links zijn. „Dus communis-
tisch, staatgevaarUjk en vogelvrij.

Ontevreden
Ine is eigenlijk afkomstig uit de
vrouwenbeweging, maar was daar

niet helemaal tevreden over. Zij
miste een stukje internationale be-
leving. „Ik kreeg op een bepaald
moment een uitnodiging om het
tweejaarlijks vrouwencongres op de
Filippijnen bij te wonen en daar
werd mijn bewondering voor de
vrouwen heel groot." Naast het bij-
wonen van lezingentijdens het con-
gres worden ook vrouwen bezocht
in het land. „Vrouwen die leven op
het platteland of in krottenwijken.
Je leeft dan een paar dagen hun le-
ven. Dat maakt het makkelijk te be-
grijpen wat die vrouwen meema-

ken." Dat heeft diepe indruk op Ine
gemaakt.

De steun vanuit de Roermondse
Ernst Kazimirstraat is duidelijk niet
gericht op financiële bijdragen, al
zullen de medewerkers altijd mee-
werken als iemand iets wil geven.

Zij proberen organisaties hier te
koppelen aan soortgelijke belan-
gengroeperingen aan de andere
kant van de wereld. „Zo worden er-
varingen uitgewisseld en leren de
vrouwen yan elkaar."

De eenheid waarmee de vrouwef1 f,
op de eilanden die samen de Filip*!' t\ (

nen vormen, strijden, is volgens In fc
heel speciaal. Niet te vergelijk^ g<
met wat in Nederland op dat terrein f;
gebeurt. Hier strijden de vrouW^J1 L,
volgens Ine veel meer voor zichze"; Vi
Dat viel ook Rohlee op, toen ze vl) ir
jaar geleden naar Nederland kw ■De onderlinge strijd tussen de vrü^wen hier is vrijwel niet aan de o
in haar vaderland. Toch vindt ze he, j,
hier niet slecht wonen. Maar oü° p
worden in Nederland..., dat ziet t h
niet zitten. Schrikt haar zelfs af. jfc

Ine, Gerthild en Rohlee hebben bij-
na een dagtaak aan het informeren
van Nederlanders en het onderhou-
den van contacten met Gabriëla. Er
worden lezingen gehouden, dia's
getoond. Kortom iedereen, scholen,
organisaties of wie dan ook kan ge-
ïnformeerd worden. Ook worden
onder andere publicaties over
schendingenvan mensenrechten op
de Filippijnen opgestuurd naar Ga-
briëla. Maar, zonder vermelding van
Gabriëla op de envelop. „De kans is
namelijk groot dat de post geopend
wordt of helemaal niet op de plaats
van bestemming belandt", ligt de
pryswinnares toe.

" V.l.n.r. Ine Ploumen, Rohlee De Guzman en Gerthild Tijssen. Op de achtergrond vlaggen »*
strijdbare vrouwen symboliseren.

Foto: JEROENKÜII

Conservatorium: niet korten in opleiding

tPiet Soentjens, 69 jaar, echtgenoot van Mia
Munnecom, Keizerstraat 4, 6019 BM Wessem. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden za-
terdag 27 januari om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H. Medardus te Wessem.

tHendrikus Timmermans, 73 jaar, echtgenoot
van Catharina Cuijpers, Heinsbergerweg 20,

6061 AJ Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden zaterdag 27 januariom 10.30uur
in de parochiekerk van de H. Matthias te Poster-
holt.

t Maria Selder, 84 jaar, weduwe van Henricus
Schümann. Corr.adres: Fam. Everts-Schümann,

Bonairestraat 20, 6045 VCRoermond. De plechtige
uitvaartdienst zal worden gehouden heden vrijdag
26 januari om 11.00 uur in de Boskapel van Stich-
ting Homerheide te Hom.

Dankbetuiging
Voor uwr zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nisvan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
schoonmoeder

Elisabeth
Leufkens-Franssen

betuigen wij aan allen onze oprechte dank.
H.L. Leufkens en kinderen

Berg a.d. Maas, januari 1990
Beatrixplein 16
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zondag 28 januari 1990 om 10.30 uur in de St.-Mi-
chaelkerk te Berg a.d. Maas.

Dankbetuiging
Voor devele blijken van medeleven betoond na het
overlijden en bij de crematie van mijn dierbare
man, onze vader en opa

Jacques Hekkens
betuigen wij langs deze weg onze oprechte dank.

Mevrouw M. Hekkens-Mandèrs
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 28 januari 1990 om 10.00 uur in de Pan-
cratiuskerk te Heerlen.

rrOVInCI© Bureau Bibliotheek
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madedeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
m w/4-90 dat zij voornemens zijn aan Demkolec B.V. te

Nijmegen ondereen aantal voorschriften ver-
gunningen ingevolge de Hinderwet, de Wet
inzake de Luchtverontreiniging en deWet ge-
luidhinder te verlenen voor het oprichten van
een demonstratie-eenheidvoor koienvergas-
sing op hetterrein van de Maascentrale te
Buggenum, geïntegreerd met een stoom- en
gasturbine-eenheid(Steg) voor het produce-
ren van electriciteit.
Hetontwerpvan dezebeschikking, alsmede
de aanvraag en andereterzake zijnde stukken
liggenter inzagevan 29 januari 1990tot 13fe-
bruari 1990 en wel: - in hetProvinciehuis te
Maastricht (bureau Bibliotheek) tijdens de
werkuren; - in het gemeentehuis van Hae-
len,Raadhuisplein 1, alsmede in de Openbare
Bibliotheek, Burg. Aquariusstraat 9 te Haelen
"tijdens de openstellingsuren, in gemeen-
schapshuisDe Roffert, Berikstraat 11 te Bug-
genum en in gemeenschapshuis SintSer-
vaas, Burg. Peetersstraat 1 te Nunhem van
18.00uur tot 20.00 uur; - het gemeentehuis
van Hom, Raadhuisplein 1; - hetVoorlich-
tingscentrum van Roermond, hoek Markt/
Swalmerstraat; - het gemeentehuisvan
Swalmen, Markt 1.
Lijst van de ter inzage liggende stukken: 1.De
vergunningsaanvraag; 2. Het Milieu-Effect-
Rapport (MER); 3. Het verslag van de open-
bare zitting als bedoeld in art. 21 en art. 41 X
van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhy-
giëne; 4. Het advies van de Commissie voor
de Milieu-Effectrapportageover de inhoud
van het MER DemoKV/Steg, d.d. 8 december
1989; 5. Het ontwerp van deze beschikking.
De aanvrager, alsmede degenen, die bezwa-
ren hebben ingebracht naar aanleidingvan
de aanvraag en een ieder dieaantoont, dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat isgeweest,
kunnen tot bovengenoemde datum gemoti-
veerde schriftelijke bezwaren inbrengen te-
gen het ontwerp van de beschikking.
Degene die een bezwaarschrift indient,kan
verzoeken zijn persoonlijkegegevens niet be-
kend te maken. Een bezwaarschrift moet wor-
den ingediend bij GedeputeerdeStaten, post-
bus 5700,6202 MA Maastricht. Alleen dege-
nen, die bezwaren hebben ingebracht op de
wijze als bovenomschreven, kunnen bezwa-
ren tegen de ontwerpbeschikking indienenen
zijn later tot het instellen van beroep gerech-
tigd.

§KaS IOVInCIC Bureau Bibliotheek

3"««5 I SmUnw Postbuss7oo
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~^~^ tel. 043-897386

mededeling Uitvoering Wet Personenvervoer
m20/4-90 GedeputeerdeStaten van Limburg,

maken bekend dat zij bij hun besluitvan 19
december 1989voor onbepaaldetijd vergun-
ning hebben verleend tot het verrichten van
taxivervoer binnen en vanuit het vervoerge-
biedLimburg aan:

1. de heer M.W.M,van Beem, Schuttersweg
18, 6585KR Mook. Metten hoogste drie
taxi's.

2. Boosten BV, Verl. Klinkertstraat 26,
6433PL Hoensbroek/Heerlen. Met ten
hoogste twee taxi's.

3. de heer H.L. Bulte, Zwanenstraat 32,
6211 BH Maastricht. Metten hoogste
twee taxi's.

4. de heer J.H.M. Cools, Rolduckerstraat 31,
6461 VH Kerkrade. Metten hoogste twee
taxi's.

5. deheer A. Grootveld en mw. A.H.P.
Grootveld, Op Gen Hoes 4, 6442PJ
Brunssum. Metten hoogstetwee taxi's.

6. mevrouwA.H.L.M. van Heel-Beulen,
Hoogstraat 2,6065 BC Montfort. Met ten
hoogste twee taxi's.

7. de heer A.P. Hoeijmakers, Meterikseweg
82, 5961 CX Horst. Met ten hoogste twee
taxi's.

8. de heer W.M.H.Kleeven, Tyrellsestraat
17, 6291 AK Vaals. Met ten hoogste een
taxi.

9. de heer J.H.van Lier, Kerspelstraat 5,
5932 TA Tegelen. Metten hoogsteeen
taxi.

10. de heer A.M. Savelbergh, Babylonstraat
41,6418 TM Heerlen. Met ten hoogste
een taxi.

11. de heer F.W.A. Schmets, Pr. Ireneweg 7,
6271 JA Gulpen. Metten hoogstetwee
taxi's.

12. Wilmi Tours 8.V.,Bevrijdingsweg 86,
5915PL Venlo. Met ten hoogste een taxi.

13. de heer H.D. Withoot, Keulsebaan 85,
6045 GERoermond. Met ten hoogste een
taxi.

Tegen voornoemde beschikkingen staat voor
degene, die daardoorrechtstreeks in zijn be-
langwordt getroffen beroep open binnen een
termijn van dertig dagen na de openbaarma-
king. Het beroepschrift dientte worden ge-
richt aan het College van Beroep voor het be-
drijfsleven.Postbus 20021,2500 EADen Haag
(artikel 65 Wet personenvervoer). In het be-
roepschrift dient te worden vermeld, om
welkeredenen men zich niet met de bestre-
denbeschikking kan verenigen en welke uit-
spraak van hetcollegewordt verlangd. Te-
vens gelieve men een copievan debestreden
beschikking bij te voegen (artikel 35 van de
Wet administratieverechtspraak bedrijfsor-
ganisatie).

SSltg ■ rOVInCI© Bureau Bibliotheek
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mededeling GedeputeerdeStaten maken bekend,
m 19/4-so dat op7 november 1989bij hen is binnenge-

komen de aanvraag d.d. 23 oktober 1989(in-
geschreven onder nr.BS 56995) van E.J.G.
Raets.Verlengde Klinkertstraat 28 te Heerlen
om vergunning ingevolge deAfvalstoffenwet
voor hetoprichten en in werking hebbenvan
een inrichting voor het bewerken en opslaan
van autowrakken ca., gelegenVerlengde
Klinkertstraat 28-30 en Prinsenstraat 61 te
Hoensbroek.De aanvraag en andere ter zake
zijndestukken liggenter inzagevan 29 januari
1990tot 1 maart 1990enwel:- in het Provin-
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tij-
densde werkuren; - in het Stadskantoorvan
de gemeente Heerlen,Promenade 54,Kamer
610, van 9.00 tot 12.00uur en van 14.00tot
16.00uur en bovendien op zaterdagenvan
10.00 tot 13.00uur, in de openbare leeszaal.
Raadhuisstraat 20 te Heerlen, alsmedetijdens
dewerkuren na laatstgenoemde datum op
dezeplaatsen tot heteindevan determijn
waarbinnen beroepkan worden ingesteld te-
gendebeschikkingop deaanvraag. Totuiter-
lijk 19februari 1990 bestaat de gelegenheid
gemotiveerde bezwaren tegen hetgeven van
de aangevraagdebeschikking mondeling in
te brengen, waarbij alsdan een gedachten-
wisseling kan plaatshebbenwaarbij ook de
aanvrager aanwezig kan zijn; daartoe dient
tijdig (eventueel telefpnisch: 043-897571) een
verzoek bij Gedeputeerde Staten te zijn ont-
vangen. Tot uiterlijk 1 maart 1990 kunnen te-
gen het gevenvan de aangevraagde beschik-
king schriftelijk gemotiveerde bezwaren wor-
den ingediendbij GedeputeerdeStaten, Post-
bus5700,6202MAMaastricht, onder vermel-
ding van het nummervan de aanvrage. De-.
gene dieeen bezwaarschrift indient, kan ver-

, zoeken zijn persoonlijke gegevens niet be-
kend te maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben inge-
bracht op dewijze als bovenomschreven en
een ieder dieaantoont, dat hij daartoe redelij-
kerwijs niet in staat is geweest, kunnen be-
zwaren tegen de ontwerp-beschikking indie-
nen en zijn later tot het instellenvan beroep
gerechtigd.

MAASTRICHT - De opleidingen
aan het Conservatorium in Maas-
tricht moeten op 5 en 6 jaar gehand-
haafd blijven. Dit zegt waarne-
mend-directeur Harry Custers. Hij
zal dan ook het college van bestuur
van de Rijkshogeschool Maastricht
verzoeken dè mogelijkheden te be-
kijken om minister Ritzen op ande-
re gedachten te brengen.

De minister van Onderwijs en We-
tenschappen is namelijk van plan
de opleiding terug te brengen tot
vier jaar. Voor de studenten die uit-
voerend musicus willen worden
komt er een tweede-fase opleiding.

De eerste fase van de muziekoplei-
ding is vooral bedoeld voor aanko-
mend muziekdocenten. De be-
windsman zei dat donderdagoch-
tend tijdens overleg met de Tweede
Kamer.

Op zeer korte termijn zal Ritzen een
commissie instellen die zich over de
studieduur van de conservatorium-
opleiding moet buigen. „Maar deze
commissie moet wel heel zwaarwe-
gende argumenten aandragen, wil
ik afzien van een bekorting van de
studieduur", aldus Ritzen. De con-
servatoriumopleidingen kampen
met immense problemen omdat het

aantal studenten de laatste jaren is
gestegen van 4000 naar 6500.

Groei
Het aantal conservatoria is de afge-
lopen tien jaar gegroeid van zes tot
dertien. Onlangs vroegen de direc-
teuren van vier conservatoria aan de
minister van Onderwijs een aantal
muziekopleidingen te sluiten. De
ongebreidelde groei van het aantal
studenten wordt algemeen gezien
als een ramp voor de kwaliteit van
de opleiding. Want op een bevol-
king van 13 miljoen is het aantal po-
tentiële talenten beperkt. Hetzelfde

geldt voor het aantal geschikte d0"
centen.

De minister heeft bovendien toeg6"
zegd dat de hogescholen vo°
kunstonderwijs een andere finaltj
ciering krijgen. De automatisch
koppeling van de rijksbijdrage a*Jhet aantal studenten vervalt. }
plaats daarvan krijgen de opleidill'
gen voor beeldende kunst, muz^ 1*
en theater in de toekomst een vas
bedrag.

Ritzen honoreert met zijn toezeej
ging een wens die de hogescholen
heel lang hebben.

■■■Bh
Per 1 augustus 1990 krijgt Heerlen een nieuwe school. Lagere Detailhandelsschool Middelbare Horecaschool Heerlen
De Sectorschool Economie Heerlen. Echt helemaal "nieuw" is (LDS), afdeling Handel (MHS), afdeling Horeca fN__\
de school nu ook weer niet. Enkele bestaande, v^_. 1 L—*'
gerenommeerde opleidingen bundelen hun krachten en gaan C^PI! 'N 3/XGI !N 3i\Glfuseren v. \
Samen kun jemeer dan alleen en ook in het onderwijs is het dinsdag 30 januari 1990 zaterdag 27 januari 1990 \ , 1 f— 1
van groot belang dat er efficiënt gewerkt wordt. van 16.30-20.30 uur van 11.00-15.00 uur -\J I |

Drieschstraat 1,6412 XX Heerlen Willemstraat 2,6411KX Heerlen J ,In de Sectorschool Economie Heerlen gaan een aantal Telefoon: 045-723131 {nabij spoorwegovergang) X » —■bestaande scholen op: Telefoon: 045-716139
1 2ptLpT/e^ Heerlen; Middelbare Detailhandelsschool CCPTHDCrunnL: ï^ef^^ (MDS), afdeling Handel B^Jft'rSï^ SECTORSCHOO^

Toerisme/Recreatie; 4^RET».! V* k\ kf* Rekreatief Onderwijs (MTRO),

" hetKort Middelbaar Beroepsonderwijs Heerlen/Kerkrade OPEN DAG afdeling Toerisme ECONOMIE(afdeling administratieen detailhandel). dinsdag 30 januari 1990 StDETKI I*l Af*van 16.30-20.30 uur VrCW Êm93\\B ur-r-oi rilNa de fusie heeft de SectorschoóN Economie Heerlen zaterdag 27 januari 1990 rit tril ■ IM
ongeveer 3000 leerlingen en circa 250 medewerkers. Het is Drieschstraat 1, 6412 XX Heerlen n 1 qjq-I 5.00 uur fIHHBgBzeker niet de bedoeling dat de leerlingen van deze nieuwe Telefoon: 045-723131
school een nummer worden in een "onderwijsfabriek", ledere Nobelstraat 31, 6411 EK Heerlen
afzonderlijke school behoudt zijn eigen karakter en de Prof. Cobbenhagencollege voor (achter"Pancratiushoes")
leerlingen kunnen profiteren van de voordelen die een grote, MEAO, afdeling Administratie Telefoon: 045-716944
nieuwe school biedt.
De reeds bestaande goede contacten met het bedrijfsleven QPFM D^XG KorX Middelbaar Beroepsonderwijs
blijven in de toekomst van groot belang en worden waar «,**»«*»« 97 ianuari 1oon KMBO), afdeling Detailhandel,
mogelijk nog verder uitgebouwd. Leerlingen van de ÏÏ OO 15 OO uur Administratie, HorecaSectorschool Economie Heerlen worden opgeleid voor een wan 11■«"■"»-w uur
functie in de economische sector. Een sector die nog steeds Meezenbroekerweg 5, 6412 VK Heerlen Meer informatie?groeit en waar werk is voor mensen met een goede opleiding (i v m wegwerkzaamheden volg de Sectorschool Economie Heerlenen de juistementaliteit. aanwijzingsborden) Meezenbroekerweg 5, 6412 VK Heerlen

Telefoon: 045-724815 Telefoon: 045-724815

Vrijdag 26 januari 1990 " 16
van randgroepjongeren, verken-
nen en hun ervaringen ten dien-
ste stellen van het dekenaat En-
schede en deparochies in dat de-
kenaat.

Eerste stipendia
Marga Klompé Fonds

Limburgs Dagblad



wellicht onder druk van de beroering die
er ontstaan is, een onderzoek in te stellen
om Farid mogelijk op humanitaire en so-
ciale gronden een verblijfsvergunning te
verlenen.
In de periode dat het onderzoek loopt zal
geen enkele uitwijzingsmaatregel geno-
men worden. Farid kwam in juli'87 in Bel-

TESSENDERLOO - In Belgisch-Lim-
°urg en in derest van het land is heel watBeroering ontstaan over het lot van de 22-
-jarige Bengaalse vluchteling Farid, dieaoor het gezin Huybrechts uit Tessender-lo geadopteerd werd. De jongen is mo-
menteel zelfs ondergedoken, omdat hij
°^gst heeft door de politie opgepakt te"Orden. „Onze zoon blijft op die geheime
Pjaats tot de situatie geklaard is", ver-
Klaarde zijn pleegouders gisteren.
ttet Belgische ministerie van justitie zegt
«at Farid geen verblijfsvergunning heeft
?n dus illegaal in het land verblijft. Op 15
Januari heeft justitie dan ook opdracht ge-
Seven aan het gemeentebestuur van Tes-enderloo een bevel tot uitwijzing tegen
J*e Jongen op te stellen. Volgens justitie"toet hij op het vliegtuig naar Bangladesh
sezet worden.

giëaan met de vraag om erkend te worden
als politiek vluchteling. De procedure ein-digde echter negatief. Sinds februari 1988
woonde hij bij zijn pleegfamilie in Tessen-
derloo, die hem officieel wilde adopteren.Dat gebeurde op 10 oktober vorig jaar.Op8 januari van dit jaar werd Farid Huy-
brechts officieel ingeschreven in de „bur-gerlijke stand" van Tessenderloo.
Justitie vindt de adoptie geen reden om
hem een verblijfsvergunning te geven.
„Hij was ouder dan 21 jaar toen hij gea-
dopteerd werd en hij kon niet bewijzen
dat hij vanaf zijn prille jeugd geregeldekontakten met zijn pleegouders onder-
hield, en dat is de wet," zo wordt gesteld.
Op basis van deresultaten van het nieuwe
onderzoek zal justitie later beslissen ofFa-
rid al dan niet een verblijfsvergunning
krijgt.

formatiecentrum Elmar in Heerlen.
Bij de centra is nog veel onduide-
lijkheid over de consequenties van
de wet. Zo denkt Rita van Breugel
van Elmar dat de soep niet zo heet
wordt gegeten als ze wordt opge-
diend. Ze verwacht dat er straks uit-
zonderingen gemaakt kunnen wor-
den. De vrijwillige ambulante bege-
leiding, advisering en informatie,
zal Elmar bovendien gewoon blij-
ven voortzetten voor de doelgroep
van 13 tot 25.

Van onze verslaggeefster
MAASTRICHT - De nieuwe wet op
de jeugdhulpverleningkan een pro-
bleem gaan worden voor de hulp
aan jongeren boven de achttien
door de jongerenadviescentra
(JAC's). Bij een strikte toepassing
van de regels, zullen decentra de 18-
-plussers niet meer kunnen helpen,
behalve als de jongere voor zijn of
haar achttiende bij het JAC heeft
aangeklopt. Dat is althans het ge-
vaar dat schuilt in de nieuwe wet op
de jeugdhulpverlening.Toename deelnemers, bezoekers en standruimte

Horecavakbeurs BBB
breekt alle records

Studenten uit
oostblok naar
Bell College

q^ASTRICHT - Nu het IJzeren
st

rdijn gesloopt is kunnen
, eds meer Oosteuropeanen vrij
haf, men aan opleidingen in
£l Westen. Het Bell College in
din tricht (managementoplei-
."gen) verwelkomt in februari

'e Hongaarse studenten, die
tol* kijkje komen nemen op de'anagementopleiding.

Dat zal beslist heel pijnlijk uitpak-
ken voor een groep jongeren boven
de achttien, verwacht Marja Bom-
hoff, coördinator bij het JAC in
Maastricht. Rob Vossen, directeur
van het JAC in Roermond, stelt dat
een beperking van de doelgroep van
de jongerenadviescentra tot maxi-
maal 18-jarigen een kleine ramp zou
zijn. Vandaag wordt het probleem
besproken in een bijeenkomst van
JAC's.

In Limburg zijn drie jongerenad-
viescentra, het JAC Roermond, het
JAC Maastricht en het hulp en in-

Gat
Het plaatsen van jongerenboven de
achttien in het jeugdhulpcircuit,bij-
voorbeeld centra voor begeleid wo-
nen of internaten, zal straks niet
meer mogelijk zijn, denkt Rita van
Breugel. De groep jongeren boven
de 18 zal daarvoor een beroep moe-
ten doen op het algemeen maat-
schappelijk werk. Dat ziet Rita van
Breugel niet zo somber in. Er is vol-
gens haar een aantal centra dat goed
uitgerust is voor de opvang van 18
tot 25-jarigen. Jongeren met een
meer ingewikkelde problematiek
zonder duidelijk aanwijsbare stoor-
nissen, ziet ze wel in een gat vallen
omdat de Riaggs en het algemeen
maatschappelijk werk niet op dat
soort problemen zijn ingesteld. „Dat
blijven wij dan gewoon doen."'Oudje' spontaan in brand
Bomhoff van het JAC Maastricht
verwacht eveneens dat 18-plussers,
die meer hulp nodig hebben dan de
gewone ambulante hulp, niet meer
door JAC geholpen kunnen wor-
den. Bij het JAC in Maastricht be-
staat ongeveer een derde van het
huidige clientèle uit 18-plussers.
Dat komt overeen met het landelij-
ke beeld. Zeker 30 procent van de
bezokers van de JAC's is 18 jaar of
ouder.

Rob Vossen, directeur JAC Roer-
mond, meent dat de leeftijdsbeper-
king tot 18 jaar nog niet officieel is.
Hij gelooft niet dat het er echt van
zal komen. „Ik moet het nog zien."

Mocht de korting op de doelgroep
van het JAC doorgaan, dan zou dat
zeer ernstige gevolgen hebben, zegt
Vossen. In Roermond is ongeveer
de helft van de hulpzoekers boven
de achttien. Nu adviseert en helpt
het JAC Roermond iedereen van 13
tot 27 jaar oud. „Dat kan je niet zo-
maar van vandaag op morgen ver-
anderen. Dat is een complete ver-
legging van het werkterrein." „

Dr J. Evers
hoogleraar RL

Van onze verslaggever
MAASTRICHT- De gisteren afgesloten 36e editie van de
Internationale Horecavakbeurs 888 in het Maastrichtse
MECC mag in alle opzichten geslaagd genoemd worden.
Dat is de conclusie van zowel de organisatoren van de
beurs als de initiatiefnemers van de nevenactiviteiten.

drie Hongaren studeren nuj,Aeen technische hogeschool
(Boedapest. Hun bedoeling is
koH 8 van deze studie een
0 r*e marketing/management-
Pleiding te volgen in on land.

de " et oog op de steeds groeien-
k internationale belangstelling
j^n het Bell College al vorigr besloten Engelstalige boe-
fjen voor het hoofdvak manage-ent te introduceren. Het ko-

studiejaar zal dit proces
Ij rden voortgezet. Ook in het
din r van de Europese eenwor-
-3e is meer Engelstalig onder-
jj Js een wenselijke zaak, hoewel
de i°P'e'dingen vooralsnog Ne-rlands van opzet blijven.

Gisteren werd deze cyclus afgeslo-
ten met een wedstrijd koud buffet
voor professionals en de wedstrijd
van horecakoks om de 'Bronzen
Koksbuis'.

De Horecavakbeurs 888 heeft ook
een uitstraling gehad naar de Maas-
trichtse horecagelegenheden. Vol-
gens opgave van de VVV Maastricht
bedroeg de gemiddelde hotelbezet-
ting 90%. In de Maastrichtse restau-
rants was duidelijk te merken dat de
beurs om 18.00 uur haar poorten
sloot. In het begin van de avond was
het vrijwel onmogelijk om in die ge-
legenheden een vrij plaatsje te be-
machtigen.

Het Centraal Brouwerij Kantoor or-
ganiseerde de voorronde van de Na-
tionale Biertapwedstrijden. Verder
een kookwedstrijd, verzorgd door
het Vakblad Cafetaria & Restaurant
in samenwerking met de sectie Us-
frica van Horeca Nederland en de
Nederlandse Club van Koks.

Uitstraling
Een door het onafhankelijk Insti-
tuut voor Beurs- en Tentoonstel-
lingsonderzoek (IBT) gehouden be-
zoekersenquête wist te melden, dat
driekwart van de bezoekers betrok-
ken was bij aankoop van goederen
zoals op de beurs gepresenteerd.
Ook bleek uit de enquête een grote
toename van het aantal bezoekers
uit Noord-Brabant, maar liefst een
kwart van de bezoekers kwam uit
deze provincie.

Ook vond tijdens deze editievan de
888 een record aantal wedstrijden
plaats: namelijk acht. Een vijftal
kookwedstrijden werd georgani-
seerd door de Stichting Europa Cu-
linair, waarin samenwerkten de Ne-
derlandse Vereniging van Koks, af-
deling Zuid-Limburg, de Neder-
landse Club van Chef Koks, afde-
lingLimburg en Brabant en de Ver-
eniging Keukenleiding Gezond-
heidszorg Eindhoven.

Wedstrijden

de grotere parkeerplaatsen aan de
invalswegen aan de rand van de
stad te gaan werken. Een service
voor de bezoekers in navolging van
bloemen- en plantenbeurs Fleurado
in hetzelfde complex.

Niet alleen waren er meer deelne-
mers dan ooit (301). Zij namen ook
de grootste oppervlakte aan stand-
ruimte (11.536 verhuurde m2) voor
hun rekening. Het aantal bezoekers
nam met 8% toe tot een recordhoog-
te van 25.134. Van de vier dagen du-
rende manifestatie was woensdag
de drukste dag. Die dag passeerden
7.624 bezoekers de loketten.

Konings nieuwe
Voorzitter van
Platform IKOL

T^ftMOND - Het voormalig
t\oe^de Kamerlid M. Konings is be-
foiJ^d tot voorzitter van het plat-
kori Jeuëd van het Instituut Kate-
Xx °verleë Limburg (IKOL).
Un^ës is tevens voorzitter van het
vohjel'jke Vormingswerk Jonge
'1 iwassenen en de Stichting Traject
k^aastricht. Hij volgt Broeder C.C?,lsop-
v4ti a^f°rm Jeugd is de opvolger
Jeu de voormalige raad voor het
[ila.|dbeleid Limburg. Naast .het
I^Q 0rm Jeugd bestaan binnen het
*U de platforms gehandicapten
I^QUderen. Het is de taak van het
Ni u°m leemtes in de maatschap-

positie van die drie doel-
gei-ePen te signaleren en waar mo-
der' oplossingen aan te dragen in
tijs J?hting van overheden en orga-
ssti s' Daarnaast richt de organi-
itif■e 2ich op het bevorderen van de
gfo rrnatieverstrekking aan de doel-

De uitslagen:Alleen de parkeergelegenheid rond
het MECC- complex heeft wat roet
in het eten gegooid.De 888-organi-
satie overweegt dan ook om vol-
gend jaar met shuttle-bussen vanaf

Kinderbijslag laat
Sector koud buffet: 1. Nieuwlaar,
restaurant 'De ijzeren pot' in Alme-
lo. 2. E. Hendriks van Badhotel
Saint-Pierre in Nieuw Vliet Bad. 3.
M. Maes, traiteur-catering restau-
rant 'Latten' in Munstergeleen.

MAASTRICHT - Dr. J. Evers (40) is
per 1 januari benoemd tot hoogle-
raar Obstetrie/Gynaecologie aan de
Rijksuniversiteit Limburg.

Professor Evers werd in 1982 be-
noemd tot staflid van de afdeling
Obstetrie/Gynacologie in het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht.
Evers studeerde geneeskunde in
Nijmegen, waarna hij later onder-
zoek verrichtte in Milaan en Leu-
ven. Hij promoveerde in '78.

De wetenschappelijke belangstel-
ling van de uit Venlo afkomstige
hoogleraar gaat uit naar stoornissen
in de vruchtbaarheid van man en
vrouw.

" Een wat oudere auto
aan de Parallelweg in
Maastricht trok gistermor-
gen grote aandacht omdat
uit de carosserie enorme
rookwolken opstegen. De
gealarmeerde brandweer
had het vuur snel onder
controle maar de auto
moet worden afgeschre-
ven. Vermoedelijk is een
kortsluiting ontstaan in de
bedrading.

Foto: WIDDERSHOVEN

De Bronzen Koksbuis: 1. B. van Ma-
nen en P. van Thiel, Kurhaus Hotel
in Scheveningen. 2. M. van Dinge-
nen en H. Moerenburg, H.C.R De
Rosep. 3. T. Ishikawa en D. Sinne-
ma, Okura Hotel in Amsterdam.

MAASTRICHT - Ruim 10.000 gezinnen in Zuid-Limburg moeten nog ze-
ker een maand wachten op de uitbetaling van de kinderbijslag over het
laatste kwartaal van 1989. Die uitbetaling is ernstig vertraagd als gevolg
van een ingrijpend automatiseringsproces bij de administratie van de so-
ciale verzekeringsbank in Maastricht.
De gedupeerde gezinnen kunnen er zeker van zijn dat de achterstallige
kinderbijslag eind februari is overgemaakt. De telefoon bij de verzeke-
ringsbank staat roodgloeiend met vragen van gezinnen over het uitblijven
van de kinderbijslag.
Het district Zuid-Limburg van de sociale verzekeringsbank in Maastricht
telt in totaal 80.000 voor kinderbijslag in aanmerking komende gezinnen.

Psychiater/sexuoloog G. Roelofs over moord op incestpleger:

'Hulpverlening heeft gefaald'
een uitweg krijgen."MAASTRICHT - Weinigen zullen het zich gerealiseerd

hebben. Maar 'de maatschappij' had er afgelopen maan-
dagmorgen om tien minuten voor elf een punt achter moe-
ten zetten. De maatschappelijke vergelding, voor wat de47-jarige incestpleger Ullrich Tröger had misdaan, was ten
einde op het moment dat de Duitser de Dortmundse ge-
vangenispoort verliet. De rechter had hem acht jaren opge-
legd en zoals gebruikelijk zat de dader die zes jaar uit.Waarom konden Manuela en haar familie daar niet mee le-ven? Waarom beraamden zij een moordaanslag op Trögeren was het voor Manuela blijkbaar onmogelijk het voor-beeld te volgen van velen van haar lotgenoten door bijvoor-
beeld na een hulpverlening te berusten in de wrange ge-schiedenis?

- Heerlen krijgt per 1
Us aanstaande als enige Lim-

Schnfe ëemeente twee openbare
Het " voor speciaal onderwijs.
tye , Ministerie van Onderwijs en
le j^schappen heeft het provincia-an onlangs goedgekeurd.

Heerlen krijgt
openbare scholen
speciaal onderwijs

„Maar als een vader dat niet er-
kent en hij de dochter zelfs gaat
bedreigen, zoals dat in de Dort-
mundse/Kerkraadse zaak is ge-
beurd, dan zullen de wraakge-
voelens van het slachtoffer al-
leen maar erger worden." Dat de
echtgenoot van Manuela de
moord heeft uitgevoerd en niet
de dochter zelf, is voor Roelofs
duidelijk: „Ondanks alles is en
blijft hij toch jevader. De partner
heeft dagelijks te maken met een
psychisch wrak dat zo geworden
is door haar vader. Jekunt je ge-
makkelijk voorstellen dat hij dan
zegt: die man moet boeten, die
maak ik van kant."

„Ik kan me voorstellen dat die
emoties niet door een gevange-
nisstraf verdwijnen. Dat is waar-
schijnlijk de verklaring voor wat
hier gebeurd is. Een gevangenis-
straf is namelijk alleen een soort
maatschappelijke vergelding.
Het is iets in de zin van: we pak-
ken je als maatschappij, je zult
moeten boeten voor je daden.
Maar van een persoonlijke ge-
noegdoening is naar mijn idee
geen sprake geweest. Er is maar
half werk verricht en dat was de
vergelding via de gevangenis-
straf. De andere helft is de per-
soonlijke genoegdoening."

Half werk

di^ hinderen met leer- en opvoe-
-lie{rMoeilijkheden wordt een

e z°geheten LOM-school ge-

' deze school kunnen 68
K^len in de leeftijd van zes totdlf Jaar terecht.

ber Uldige Coriovallum-school, die
BbJ*ugustus de openbare status
c'ïa]'" 2a^ z^cn richten op het spe-
%j en. op het voortgezet speciaal
"titjo^ijs voor moeilijk lerende
**s t [ 6n (MLX) in de leeftijd vande pot negentien jaar. Momenteel is
fette or'°vallum-school, aan de Bv-

risttraat' nog van Protestants-'lo 0.lfUike signatuur. Vorig jaar be-
*itïg e* schoolbestuur tot omzet-

de voedingsbodem af-
h mt', aldus het bestuur.

cnolen hebben de gemeenten

Verbittering
„Uit oogpunt van geestelijke ge-
zondheidszorg vind ik dat een
zeer onwenselijke gang van za-
ken. Deze 'zelfjustitie' is een be-
denkelijk verschijnsel in onze
rechtsstaat. Ik hecht er aan dat
uitdrukkelijk te zeggen. Dit is
heel griezelig. Tegelijkertijd wil
ik zeggen dat de hulpverlening
hier gefaald heeft. Vaak blijkt na
een deskundige behandeling een
zekere mate van verzoening mo-
gelijk, maar even vaak blijft een
slachtoffer achter met een le-
venslang gevoel van verbitte-
ring."

jos van den camp

Landgraaf, Brunssum en Heerlen
als voedingsgebied. Als vestigings-
plaats van de nieuwe school is Heer-
len gekozen vanwege de centrum-
functie die deze gemeente heeft in
Oostelijk Zuid-Limburg en vanwe-
ge de goede bereikbaarheid.
Hiermee heeft de provincie Lim-
burg voor het derde achtereenvol-
gende jaar succes met haar plan
voor nieuwe scholen voor (voortge-
zet) speciaal onderwijs voor 1990-
-1993. In tegenstelling tot het beleid
van het ministerievan Onderwijs en
Wetenschappen om het aantal open-
bare scholen te stabiliseren „is het
ons toch gelukt nog een openbare
school voor speciaal onderwijs er-
door te krijgen", aldus een zegsman
van de provincie Limburg.
Volgens de woordvoerder is het met
name te danken aan het feit dat de
plannen bijzonder goed zijn onder-
bouwd. „Maar eigenlijk is het niet
meer danterecht dat er zon scholen
bijkomen, gezien de grote belang-
stelling voor openbare scholen. Al-
licht dat er ook veel vraag is naar
een plaats in het speciaal, openbaar
onderwijs."

Gerard Roelofs is psychiater-
/seksuoloog te Maastricht en
reeds tien jaar lang als hulpverle-
ner verbonden aan het plaatselij-
ke team 'seksueel misbruik. Met
deskundigen uit verschillende
groeperingen houdt hij zich be-
zig met slachtofferhulp in alle
mogelijke gevallen van seksueel
misbruik. Waarom volgde Ma-
nuela niet het sprekende voor-
beeld van een ander incestslacht-
offer dat nog steeds met de regel-
maat van de klok voor het poli-
tiebureau post vast om duidelijk
te maken dat ze ontevreden is
over het feit dat haar vader nooit
gepakt is? Of het voorbeeld van
de vrouw die zelf stencils in de
brievenbussen stopte met de me-
dedelingen dat haar vader haar
jarenlang seksueel " had mis-

„Het persoonlijke leed van het
slachtoffer moet in een behande-
ling duidelijk gemaakt worden
aan de dader. Maar ook de dader-
/vader moet behandeld worden.
Het eerste waar je als hulpverle-
ner voor moet zorgen is dat hij de
verantwoordelijkheid op zich
neemt. Als vaders die schuld er-
kennen, zo is mijn ervaring, dan
wordt de zaak nooit zo hoog op-
gespeeld. En voor de dochter zal
daarmee heus niet alles vergeten
en vergeven zijn. Maar het is wel
het enige dat de vader kan zeg-
gen. De hulpverleners willen dat
de dader die bekentenis aflegt."

bruikt? Gerard Roelofs doet een
poging de 'griezelige' daad van
afgelopen maandag te verklaren.

„In onze hulpverlening volgen
wij een driesporenbeleid: het in-
cestslachtoffer wordt door een
vrouwelijke hulpverlener behan-
deld, de moeder wordt ook bij de
hulpverlening betrokken en ten-
slotte wordt ook de dader in be-
handeling genomen."

„Toen ik de berichten in dekrant
las dacht ik: als deze methode
maar niet overgenomen wordt
door anderen. Ik herken het na-
melijk. Het behandelen van in-
cestslachtoffers is het moeilijk-
ste wat er in de seksuologiete be-
handelen valt. Er is namelijk
sprake van enorm veel emoties

„Laten we uitgaan van de vader-
/dochter-situatie, zoals dat in de
Dortmundse affaire ook het ge-
val is geweest. De vader heeft de
dochter met alle macht gedwon-
gen tot iets waar hij alleen zin in
had: een enorm egoïstische daad.
Hij wist het zo aan te pakken dat
hetkind geen verweer had. Maar
kleine kinderen worden groot.
Ze krijgen zelf meer macht. Al
die haat komt naar boven. Ze
gaan dat voelen. Die haat moet

" Psychiater G. Roelofs:
„Vader had zijn schuld moe-
ten bekennen."
als gevolg van machtsmisbruik
binnen afhankelijkheidsrela-
ties."

(ADVERTENTIE)
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Hulp JAC aan
18-plussers wordt
mogelijk beperkt

Beroering over lot van
Bengaalse vluchteling

Jongen ondergedoken om uitwijzing te voorkomen

De familie Huybrechts voert nu een wan-
hopig gevecht om de pleegzoon hier tehouden. Gisteren heeft ze daarbij de steungekregen van de burgemeester van Tes-
senderloo, die bekend maakte dat hij het
bevel tot uitwijzing onder geen beding zal
tekenen. Het ministerie van justitie heeft
gisteren trouwens ook toegezegd, en dat

I limburgs dagblad"^ provincie
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Lees eerst dekleine lettertjes |
voor jein 'n Golf Manhattan stapi

Uitdagend 4-spaaks sportstuur In hoogte verstelbare
nodigt uit tot een sportieve manier bestuurdersstoel staat garantvoor

van rijden. een comfortabelezit.

\. Zwarte handgrepen geven het toch
\. al fraaie exterieur nog meer aanzien.

warme dagen dat de binnen- \ /

Speciale bekleding met een & 'xmÊ JÜfl BK «JestflH l \/ /
eigentijds designgeeft het interieur j~ B'i*<*J| X,^^ J|| lw 8 .^b^^^m \\ /\ /

een extra dimensie. BtJUfW '~ I ' '"''"IM Htfl Hkl\ I lli—L^a / Verbrede wielkasten geven het
HuH ÉMM É» / geheeleen sportieve en dynamische

--j^inrtr'- fl^ / uitstraling.

f ■ -wk mSTïtV Ki ______-— complete afwerking

f3.660- aan extra's op de Golf Manhattan voor slechtsf825.-. Golf Manhattan f25.625,-.Golf CL f24.800.-. GolfManhattan 1.6. Diesel met katalysator f32.930,-*.

(^)Volkswagen.Wie ander
\^Ay METKAtALYSATOR

'Volkswagen geeft 50% subsidie op de milieudieselmotor U betaalt danf32 435.-. Prijzen zijn vanaf'-pnjzen inclusiefBTW Exclusief afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. Importeur:Pons Automobielhandel BV. Postbus 72.3800 HDAmersfoort. Telefoon: 033-949944.

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

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

045-326191
Escortservice. All-in.

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12 - 50 c/m

Breng ook een sexoffer...!
onze meisjes hebben last

van sexkrampen
06-320.330.59 de

Sexver-
langenbox

50 ct.p.m.
de

Sexcultuurbox
06-320.325.14

voor de nieuwe manier van
vreemdgaan! onbegrensde

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

draaien? omwentelen? drif-
tig afwisselen? de

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

Gevaarlijk lekker! de
sexproduk-

tiebox
06-320.325.34

met zn tienen of apart,
heterosex voortdurend

prettig - 50 ct.p.m.
Doordringend dwingend tot

het smeltpunt! vloeibare
sexafspraken! bij de

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

Sexgigantenbox
met de dag prikkelender

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

'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
2 paren kijken toe als Ellen

zich voor 't eerst aan de man
onderwerpt.

Life
06-320.330.17 (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.)

Privéhuis
Donna

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

Koekhappende meisjes! bij
Calcutta

06-320.320.13 ze zijn klein
maar willen groot doen!

LOLITASEX - 50 ct.p.m.

nombre hombre
boordevol sex
06-320.320.23

de sexspecialist! dus per-
vers en grof - 50 ct.p.m.

de sexmafia luistert ook na
06-320.322.77

als jevan afwisseling houdt!
porno, porno - 50 ct.p.m.

Black-erotix bij
Zoenbabwe

06-320.325.22, voor ruim-
vallende lipsmacking!
Heterosex! - 50 ct.p.m.

Bij de
Beurtlijn

vloeien spontaan de sex-
geluiden uit de hoorn

06-320.325.33
dus voor overgevoelige
sexoren...? - 50 ct.p.m.

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

Sexgeen-
gezeurbox

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

Vreemdgaan, slippertjes
maken! bel

Sexwerkelijk-
heidbox

daar loop je geen blauwtje!
06-320.330.58 - 50 ct.p.m.
Bij het stille kanaal traint hij

naakt, tot 2 mannen die
gave knul ontdekken en

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

mannen, voor de
spiegel

ziet ze alles wat ze met haar
doen 06-320.329.23 (50c)
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
pornobox

onbeschaamd, maar wel
eerlijk. 06-320.320.51

(50 ct.p.m.) De Porno-box.

De 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 onderzn handen reageert dan...
06-320.323.85 (50 ct.p.m.)

Séxspel 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.)

snel-contactlijn
In 24 uur uw adv. op

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

Discr. codesyst.
Info op 010-4282395.

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 bisexböx
vinden eerlijke mensen

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

vrouwtje... 06-320.328.38
(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)

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 dié man voor bijleskomt,
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.)

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

Privé Cherry
met3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.
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 et p/m

Jonge vrouwen
samen onder de douche

06-320.328.88 - 50 et p/m
Zoek ze uit die kanjers

Sex-
afspreek-band

06-320.330.21 - 50 et p/m

Zoek je 'n ondeugende meid
Hetevrouwen

lijn: 06-320.326.33
Mooie vrouwen zijn op zoek!
Sexkontaktentel
06-320.321.44 -50 et p/m

.- . -,-" ~ „„ „„„PJlrtfnP,^ „anadvertenties van
hete meiden

06-320.326.66
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

Escort Sonja
ma. Fm vrijd. 14.00-00.00

uur. Tel. 045-352428.

isabeiia
vanaf 10.00 uur ook zat. en

zond. tel. 045-721759.

ParadiSO... .Europaweg Nrd. 158, Land-
graaf, 045-317032. Ma. t/m

vrij, v.a. 14.00 uur.

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

Rijksweg Nrd. 56, Susteren,
naast tennishal.

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

wT??"*U4a-4üOOü
v.a. 12.00 uur
De meisjes van

Club Nirwana
op TV. Zie TV-gazet-

Heerlen. Tel. 045-46 33 23.
Weekend open!!!

Nieuw, nieuw
Ania acnr\rtA\l 'J4* col/Ui l
tel. 045-352559.

Anita
Privé en escort ook zat.

Tel. 045-352543.

Homo! Michael luistert en...
met open mond:

06-320.330.88
070i||f1

_
"fOameS

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

045-311895.
Dianfl
Escort

f)4S-'3?0'34'3

320323 *

ESCOft
045-226565

fVinta^thi irnOUllldOlUUlU

Yvonne
Vrangendael 154, nabij For-
tuna-stadion. 04490-23203
Mat/m zon H.OO-24.00 uur.

Nieuw, nieuw 5 nieuwe
meisies bii' 'Dkl\/örnve

ITi IT\QI VU I 11 IV?
Kape|Weg 4, Kerkrade.

Tel. 045-425100
x n=J ~,U' dl1""1

KatJa. s,ella en Monique
tel. 045-423608.

st Tr°Pez Bar
ledere nacht open van 21-5

uur. Ouderwets gezellig.
Putstr. 40, Sittard.

Joyce
Privé en escort ma.-zat.

va. 11-24 uur. 045-411766.~~~ ~

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

(Huis)dieren
Honde-, kippen- en KONIJ-
NENHOKKEN vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Vink. Tel. 045-460252.
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, biedt
laagste prijzen STERILISA-
TIE hond va. ’ 180,-, cock-
tail ent, ’ 32,-. 045-244247.
Te k. COLLIEPUPS met
stamb., 10 wk oud. Tel.
04450-4312.
Te koop gevraagd PAPE-
GAAIEN, Kakatoe's en Ara's
Tel. 04490-75359.

Te koop PITBULL 4 mnd.
oud, reu, pr. ’ 225,-. Tel.
043-475654.
Te k. ROTTWEILERPUPS
reu pr. ’350,-. Tel. 045-
-418240.
Weg. verh. te koop 1 HAAN
en 8 kippen; goudfazant en
hen, tam. Tel. 045-213434,
na 18.00 uur.
BEO te koop. Tel. 04493-
-3228.
Te k. weg. omstandigh. jong
HONDJE 8 wk. kruis. tus.
pit-bull en rotweiler. 045-
-352543

DOBERMAN te k.. 9 mnd.
oud met stamboom. Tel.:
04406-14506.
Weg. verhuizing te k. grijze
BOUVIER reu, 4 jr. oud,
zacht karakter, zindelijk,
’400,-. Pekinees 3 jr. oud,
reu, zindelijk, lieve hond
’400,-. 045-718511
na 11.00 uur.
Voor pennanten, pracht ro-
sella's, dwerghangoor- en
angora konijnen moet u bij
ARIANE zijn. Bleijerheider-
str. 10, Kerkrade. Tel. 045-
-351340. Nog enkele adres-
sen voor grote parkieten en
papegaaien gevraagd.

In/om de tuin
Te koop BETONGRINDTE-
GELS, 2e hands, i.g.st. Tel.
045-751649.

Huw. Kennism.
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
Zoekt U een ser. relatie. Bel
dan 045-211948. Huw.rel.
bem.buro "LEVENSGELUK"
J. man 30 jr. zkt. ser. ken-
nism. m. j. VROUW kind g.
bezw. Br.m.foto op crew. ret
Br.o.nr. 83366 L.D. Postbus
3100 6401 DP Heerlen .
PARTNERS TRUST
Huwelijks-relatiebureau.
Info: 045-210627.
Nette wed. 49 jr. zoekt een-
voudige alleenst. MAN plm.
50 jr. Niet met eig. woning,
voor serieuze relatie. Br.m.
foto.o.nr. B-3417 L.D. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.

Bloem & Plant
Voor de startende planten-
kweker aluminium SERRE,
afm. 12,58 mtr. x 6,04 mtr. x
2,50 mtr. met toebeh. Pr.n.o.
t.k. Tel. 04492-4340.

Opleidingen
ANWB auto-en motorrij-
school Wischmann en Zn,
Europaweg-Zuid 340,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.DE. Chauf-
feursopleiding goed. vervoer
pers. vervoer, bederfelijk
goed, gevaarlijke stoffen.
Vrachtautolessen Mercedes
1217 of Daf 2800 SpaceCap

Hoi allemaal! 10, 11 en 17
febr. cursus oriëntatie NA-
TUURGENEESWIJZE. Bel
voor opgave en/of info na
Astrid tel. 045-410990 tst.
385 of 04490-22868

Mode Totaal
Te k. aangeb. COMMUNIE-
JURKJE Sissie-model, mt.
140, extra wijd, 045-219668
BRUIDSJURK te koop mt36, Rozestr. 179, Nieuw-
einde (tuss. 18.00-20.00)

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

Bel de Vakman

Afvoerproblemen?
Babit bv rioleringswerken

Tel. 045-463892 ;
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
Ook voor DAKREPARA-
TIES. Bel Koehen 045-
-441693.
Ervaren DAKDEKKER kan
nog klusjeswerk aannemen.
Tel. 045-224113.
DAKDEKKERSBEDRIJF De
Nok, voor al uw dakdek-
werkzaamheden, met de
langste schriftelijke garantie.
Bel voor vrijblijvende offerte.
Tel. 045-224459/753008.

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

Wonen Totaal

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

OPRUIMING rotan-manou en pitriet meubels
20 - 50% korting

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

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

Te k. EETHOEK, tafel 150/
85, uitschuifbaar en 4 stoe-
len (eiken), vr.pr. ’250,-;
petroleumkachel, vermogen
2030 kcal/uur, 1 jaar oud, vr.
pr. ’ 125,-. Tel. 045-259962

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Gaat u verhuizen of uw huis
renoveren? voor een bijzon-
der mooie collectie VLOER-
BEDEKKING-gordijnen en
zonwering gaat u naar Howa
woninginrichting, M. Snij-
ders, Nieuwstraat 12-14,
Hoensbroek. 045-212900.
Te k. eiken THEEWAGEN,
staande schemerlamp, ei-
ken t.v.-kastje ’ 600,-.
Broekstr. 62 Schinveld.
Zoekt u 2e hands MEUBE-
LEN (veel keus) Kouvender-
str. 208 Hoensbroek
Zwaar eiken VITRINE/
TOOGKAST iets moois. Vp.
’1.575,- (nwp. ’3.600,-).
Massief eiken salontafel vp.

’ 350,-. 045-323830.
Te k. DRESSOIR 2.50 mtr.
mid. eiken, snijwerk, ’ 400,-
Tev. uittrektafel, 4 stoel, met
riet, zit. 045-324837.
Te k. grenen BED 80 x 190
cm. Tel. 045-310922.
Te k. CHESTERFIELD leren
bankstel en Perzische tapij-
ten, beiden als nw. Tel.
04750-18902.

Te k. KROONLUCI
oud Hollands, 8-armS,]
vr.pr. ’50,-, te bOT
18.00 uur 045-41401JJ
Te k. blank eiken EEfj
best. uit 4 stoelen en'
tafel. Pr. ’550.-. in*
15, Geleen. 04490-4JJ
Te k. Duitse donke'
TENKAST pr. ’175/
nou bankstel ’ 150,-1
salontafel ’ 100,-; 'haard ’ 100,-; hout*
zwart ’200,-; 10 ba"
kussens, samen ’ 75,'
045-273112. j
Te k. STAPELBED rfl(
tras, z.g.a.nw. ’ 120,'
warmingsketel ’ 65,-;^
brommer uit 1956 !
Tel. 04493-2336.
Te k. KAMERKAST, tf;
x hg. 2,03, bankstel, \
kast ’ 450,-. 045-2712.
GASFORNUIS ’95,';
kast ’ 95,-; dien

’ 175,-, 045-725595. I
Radio e.d. 'Te k. STEREOINStH

TIE, box. 80w., z.g.a.n;
pr. ’ 3.000,- vr. pr.’ I■'
Fossielenerf 226, H«*
045-210878.

Zonnebanken/Zonnehemels J^
Superbruiner!

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

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

Muziek■ ■ ■ ■ .. .--> H

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthe^

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers
orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz-

Altijd leuke aanbiedingen en occasions. ,
PRETTIGE BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PEP'

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

PIANO of vleugel? Kopen of
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Te koop Antieke tentoon-. stelling PIANO, zwart, uitge-
sneden met krukje, tel.
04492-2673.
Te k. KEYBOARD merk
GEM met toebehoor, pr.. ’ 500,-. Tel. 045-226332.
Te k. electr. ORGEL Solina,
A 200, ritmix 120, pr.n.o.t.k.
Tel. 04455-2137. (ma./vr.
08.00-18.00 uur).

Kachels/Verwarm'/<
KACHELS, keuze uit 2<>
Jac. Köhlen, Rijksweg
104, Sittard. 04490-13g|
POTKACHEL, ’ 3!
Nieuwstr. 161, Hoensbfl
Kachels. Opruiming I<n
KORTING, nieuw J
gebruikt. De Kachel 5

Walem 21 Klimmen
04459-1638.
Te koop ZIBRO-KAMI,J
a. 86 a en vat met ongj
Itr. petrol, samen f*]
Tel. 045-323673. A\

Voor Piccolo's zie verder pagina 20
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hoog met 285 voorkeurstemmen.
Geen plaats drie voor Leo, maar
ook geen vier of vijf. 'Nummer
zes' en dat pikt de oud-rappor-
teur ziektewet van het GAK niet.
De top van de CDA-lijst wordt
gevormd door Wiekken, Van
Malkenhorst, 'nieuwkomer' Gu-
liël Erven (23 jaar), Souren en
Hamers. „Het CDA wil ook niet
hebben dat ik huis-aan-huis be-
zoeken breng aan de kiezers",
zegt Villevoye. „Maar raadsleden
zijn er toch voor het volk. En dat
betekent naar de mensen toe
gaan en hun klachten en wensen
aanhoren. Ik heb dat steeds ge-
daan en de mensen stelden dat
opprijs. Jammer, maar ik verlaat
de raad op een fluistertoon, maar
ik hoop met een knal terug te ko-
men". Op welke lijst en in welk
jaar houdt de 'man-van-het-Nu-
ther-volk' nog even geheim.

Eindredactie: Emile Hollman.
Met bijdragen van Joos Philip-
pens en Hans Rooijakkers.

Vrijdag 26 januari 1990 " 19

Kiespijn is een politieke ru-
briek die dient als aanloop
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen die op 21 maart
1990 worden gehouden. Kies-
pijn verschijnt elke vrijdag op
deze pagina.

Bang
De PvdA meende tijdens de af-
gelopen raadsvergadering met
'raadsbrede' meerderheid een
bouwplan voor 28 woningen in
het centrum te kunnen torpede-
ren. Immers, ook BBK en CDA
hadden tijdens de voorafgaande
commissievergadering hun be-
denkingen getoond. Maar wat
bleek: ineens vonden de beide
fracties het een uitstekend plan,
en ze konden zich niet voorstel-
len dat er iets beters bedachtkon
worden. Bij de PvdA vielen toen
de monden bijna letterlijk open
van verbazing. Hè, een meerder-
heid tegen? Vervelend. Maar
CDA en BBK bleken niet te ver-
murwen. De burgemeester vroeg
wie er tegen het plan was. letwat
ongemakkelijk keken de
PvdA'ers eik-aar aan, maar nie-

Teleurgesteld (2)
Ook hetraadslid Leo Villevoye is
zwaar teleurgesteld. De 60-jarige
Nuthenaar is niet akkoord ge-
gaan met de zesde plaats op de
CDA-kandidatenlijst en bedankt
binnenkort voor de eer. Ville-

toe, eigenlijk hoeft de hele PvdA
niet meer voor hem. Reden: de
PvdA in Voerendaal vertikte het
Hartman op de vierde plek (na de
huidige) raadsleden te zetten. In
'86 had Hartman nog de derde
plek op de lijst. Middels een brief
aan de krant wil Hartman zijn
achterban bedanken. Bij deze.

mand verhief zijn stem, laat
staan dat er handen werden op-
getild. Ondanks de principiële
bezwaren stemde men aldus
vóór. Bang voor gezichtsverlies
zo vlak voor de verkiezingen en
voor het oogvan de aan de beeld-
buis gekluisterde Kerkraadse
natie? Maar ach, een knievalletje
voor eigen bestwil moet kunnen.
Landelijk liet de PvdA ook enke-
le principes varen, en daar zit
men toch maar fijn in de rege-
ring...

Bang (2)
Van de andere kant moet het de
PvdA vreemd te moede worden.
Na het verstandshuwelijk de af-
gelopen vier jaar met het CDA,
kon voorzichtig geflirt worden
metBBK. Zo leek een nieuwere-
geringsperiode in het steeds ro-
der wordende Kerkrade verze-
kerd. Maar grote schrik, CDA en
BBK hebben samen ook een
meerderheid en als die met zn

Teleurgesteld
Het aantal mensen dat kreunend
en steunend het hele huis over-
hoop haalt op zoek naar kruidna-
gels wordt nu maart met rasse
schreden nadert, steeds groter.
Menige politicus bedankt zelfs
voor het lidmaatschap van de
partij waarvoor hij of zij de afge-
lopen vier jaar zich uit de naad
heeft gewerkt. Nummer zoveel is
J. Hartman uit Voerendaal.
Deze meneer keerde niet alleen
de PvdA in Voerendaal de rug

tweeën snode plannen koeste-
ren... Zoals bekend is men in pe-
riodes van beginnende verliefd-
heid ofvlak voor een aanstaande
promotie nogal snel over zyn toe-
ren bij het minste of geringste
slechte teken. De drie grote frac-
ties in Kerkrade vertonen alle-
maal de bijbehorende kenmer-
ken. Deze keer was het de beurt
aan de PvdA om van kleur te ver-
schieten. Rood natuurlijk.

Juridisch steekspel
rond sloop monument

Kunstenaar Lenartz en gemeente beroepen zich op Auteurswet

HEERLEN/SITTARD - Mag
het ruim vier en een halve me-
ter hoge en inmiddels volko-
men verloederde kunstwerk
pal voor de Sittardse biblio-
theek annex muziekschool na
dertien jaar 'zomaar' door de
gemeente met de grond gelijk
worden gemaakt? Dat was de
prangende vraag die de schep-
per van het gewrocht, de Heer-
lense kunstenaar Theo Le-
nartz, inkort geding voorlegde
aan de Maastrichtse recht-
bankpresident mr P. Broek-
hoven.

Van onze verslaggever

" Theo Lenartz

" Leo I van deKaatboere

De Kaatboere

Parkuule
Van onze correspondent

" Prins Wim I van de Par-
kuule.

" De nieuwe prins van de Kun-
raadse Kaatboere, Leo I, reci-
pieert zondag in het kunderhoes
om 15.11 uur.

De gemeente Sittard heeft de kun-
stenaar tot diens verbijstering te
verstaan gegeven dat zijn geestes-
kind - de grootste keramische fon-
tein van Nederland - op zeer korte
termijn zal worden gesloopt. Vol-
gens de gemeente bittere noodzaak,
met name omdat een eventuele res-
tauratie van het monument (dat bij
de plaatsing in 1977 een kleine tach-
tig mille heeft gekost) veel te duur
zou zijn. Lenartz echter spreekt van

Hof klement
voor inwoner

Heerlen
" In het gemeenschapshuis te
Amstenrade werd prins Wim I
(ten Westenend) geproclameerd
tot heerser van het Parkuulerijk.

DEN BOSCH - Een opvallend lage-
re eis van de procureur-generaal in
E|en Bosch bij het gerechtshof werd
gisteren dankbaar in ontvangst ge-
nomen door de 34-jarige H. L. uit
Heerlen.

Om de rechtbankpresident van dat
laatste te overtuigen, gunden Le-
nartz en zijn raadsman hem een blik
op de oorspronkelijke maquette en
een reeks oude en recente kleuren-
foto's van het kunstwerk.

een ongehoorde 'liquidatie' van zijn
werk, zijneer en zijn goede naam als
beeldendkunstenaar.
Onder rechtstreekse verwijzing
naar de Auteurswet wees Lenartz'
raadsman mr E. Prickartz tijdens
het kort geding met grote klem op
het onrechtmatige karakter van de
gemeentelijke afbraakplannen.
„ledere kunstenaar heeft het recht
zich te verzetten tegen welke vorm
van misvorming, vernielingof ande-
re aantasting van zijnwerk dan ook.
Om maar te zwijgen van sloop, een
aantasting in optima forma."

Bovendien beschuldigde Prickartz
de gemeente van een ernstige ge-
dachtenkronkel doordat zij de af-
braak van het monument tracht te
legitimeren met een beroep op 'een
volledig aan haarzelf te wijten' ach-
terstallig onderhoud. Lenartz stelt
de gemeente zonder omwegen ver-
antwoordelijkvoor de algehele afta-
keling van de drie betegelde zuilen
met bijbehorende fontein. „Enkel
omdat de gemeenteal die jaren haar
vanzelfsprekende plicht tot perio-
diek onderhoud heeft verzaakt, ligt
het kunstwerk er nu zo desolaat
bij," betoogde Prickartz.

" Huub Verhoeven (25) is de
nieuwe prins carnaval in Klim-
men. Als prins Huub I zal bij r*
geren over de Molmuus. Huud
Verhoeven werkt als procesbe-
stuurder bij DSM. In zijn vrije
tyd is hij een actief verenigings-
man. Hij is onder meer lidvan de
Valkensburgse Alpenvrung, ta-
feltennisvereniging De Kometen
in Klimmen en volleybalclub
Elan in Schin op Geul.

Molmuus

9 In het Hubertushuis aan de
Hoofdstraat te Kerkrade vindt
vandaag weer het carnavals-ar-
tiestenfestival plaats. De op-
brengst van dit festival komt ten
goede aan zieken en gehandicap-
ten in de regio Kerkrade. De
avond begint om 20 uur en is
reeds geheel uitverkocht.

Artiestenfestival

't Eikske
" De carnavalisten van 't Eikske
roepen zaterdag hun nieuwe
prins uit. Dat gebeurt (aanvang
20.11 uur) in de narrentempel
van Wiel Theunissen aan de
Koelmoer 8 te Schaesberg.

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie. 739282

De man was in hoger beroep gegaan
tegen een vonnis van de Maastricht-
se rechtbank waarbij hij werd ver-
oordeeld tot duizend gulden boete
of 20 dagen vervangende hechtenis
en bovendien tot zes maanden ont-
zegging van derijbevoegdheid.
Bij de rechtbank werd bewezen
geacht dat de man op 13 mei 1988 in
Heerlen gereden had onder invloed
van alcohol. Ook de procureur-ge-
neraal in Den Bosch achtte dit feit
bewezen. Uit het proces-verbaal
was de overtreding duidelijkkomen
vast te staan. Omdat hij echter reke-
ning wilde houden met verschillen-
de omstandighedenvan deverdach-
te, was de procureur-generaal be-
reid een lagere boete te eisen.
Hij vorderde tegen de man een boe-
te van 500 gulden. Tot teleurstelling
van de verdachte bleef ook in de eis
van de procureur-generaal de ont-
zegging van de rijbevoegdheid
staan op zes maanden. Het hof doet
op 6 februari uitspraak.

Raadsman mr A. Houtakkers van
de gemeente toonde zich allerminst
onder de indrukyan de argumenten
van zijn opponent. „Ten eerste staat
het woord 'sloop' in de Auteurswet
nergens te lezen. Dus kan er ook
geen sprake van zijn dat het niet
vernietigd mag worden. Daarnaast
is het ook niet waar dat een gemeen-
te verplicht zou zijn een kunstwerk
in haar eigendom te onderhouden
of op te knappen. lets dat de ge-
meente Sittard in dit geval trou-
wens wel degelijk een tijdlang ge-
daan heeft. Maar omdat er zich lek-

Lekkages

Paljassen
" Ryan I (Konsten) werd on-
langs uitgeroepen tot prins van
het Paljassenrijk. De 17-jarige
Ryan is een echte Schandeler-
jongen.

" Ryan I van de Paljassen

De Keeschekiuip
" Ook de Bingelraadse vasteloa-
vendsgekken ontkomen niet aan
een nieuweprins. In het ontmoe-
tingscentrum begint zaterdag
het proclamatie-programma om
20 uur met ondermeer de Hoens-
broekse buutereedner Harry Er-
kens.

Schinveld" Prins Huub I van de Mol-
muus. Brunssum

Nachuule

weekend-agenda

APOTHEKEN
De avond-, weekend- en zondags-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
BRUNSSUM. Lindeplein, Rumpe-
nerstraat 2a, S 254233.
HEERLEN. Apotheek Claessens,
Saroleastraat 6, S 712541. B.g.g.
TIGH S 711400.
LANDGRAAF. Apotheek Nieuwen-
hagen, Bernhardstraat 52,
S 312294. Voor spoedgevallen dag
en nacht bereikbaar.
KERKRADE - EYGELSHOVEN.
Van Wersch, Hoofdstraat 41,
S 452010.
KERKRADE-WEST. Maussen,
Akerstraat 79, S 415440.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, »460923.
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 uur en
zondag van 12.00 tot 13.00 uur en
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor spoed-
gevallen dag en nacht geopend.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Voncken. Dr. Ottenstraat 9, Simpel-
veld, S 441100. Zaterdag van 11.00
tot 15.00 uur en zondag van 14.30 tot
15.00 uur. Voor spoedgevallen kan
men terecht van 22.00 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Martens, Hoofd-
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen eigen
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
3711400

(Informatie over avond- en week-
einddiensten van artsen, tandart-
sen, apothekers en hét Groene
Kruis.)

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen tijdens avond en
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. Week-
enden 24 uur doorlopend » 711400.
Werkdagen, tijdens werkuren,
S 713712.
NUTH - VOERENDAAL - SIMPEL-
VELD. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD - JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBEEK -BINGELRADE. Wachtdienst voor
spoedgevallen S 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder S 462222.
EYGELSHOVEN - LANDGRAAF.
Wachtdienst voor spoedgevallen
S 323030.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
TIGH (brandweercentrale) bellen
S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisartsbellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoordèr
van eigen huisarts. Van zaterdag
12.00 uur tot zondagmorgen 10.00
uur Goebbels, Bosweg 28 Eygelsho-
ven, S 351464. Van zondagmo:
10.00 tot maandagmorgen 8.00 uur
Hubbers, Haghenstraat 61,
S 453003.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ.
Schepers, Baneheiderweg 5 Bo-
choltz, S 441213.
SCHAESBERG. Zaterdag Meyer,
Frans Erenslaan 32, S 313186 en
zondag Eussen, Muhlenbergstraat
3. S 320660.
ÜBACH OVER WORMS - NIEU-
WENHAGEN. Eigen huisarts bel-
len.
VOERENDAAL. Praktijk Raad-
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscentrum
Hoensbroek-Noord kunnen dag en
nacht bellen, S 214821.

HEERLEN - HULSBERG - VOE-
RENDAAL. Scuric. Kerkraderweg
40, S 423535. Spreekuur zaterdag
en zondag van 11.00 tot 12.00 uur.
B.g.g. TIGH® 711400.
KERKRADE - ÜBACH OVER
WORMS - SCHAESBERG - NIEU-
WENHAGEN - EYGELSHOVEN.
Engelen, Willem Sophiaplein 2
Kerkrade, S 417700. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 19.60
tot 19.30 uur.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ -GULPEN - VAALS - WIJLRE - WIT-
TEM. Rijksen, Vaalshagerweg 14
Vaals, S 04454-2607. Spreekuur
van 11.30 tot 12.00 uur en van 17.30

" In het Casino, Treebeekplein 133,
treedt morgen om 21.00 uur voor de
'Oude stijl' Jazzclub Zuid-Limburg
het Thomas I'Etienne New Orleans
Ensemble op.

" De jeugdleden van harmonie St.
Caecilia, dieop 10 en 11 maart deel-
nemen aan het solistenconcours in
Doenrade, verzorgen zaterdag een
voorspeelavond in het verenigings-
lokaal.

Heerlen

" Carnavalsvereniging De Na-
chuule proclameert zondagmid-
dag tijdens een 'familiedag' in
het Trefcentrum te Nuth de nieu-
we prins. De carnavalsmiddag
begint om 15 uur en duurt tot
20.00 uur. De opvolger van Ri-
chard I wordt tegen 17 uur aan
het Nachuule-ryk voorgesteld. Merkelbeek

Inbraak in
shoarmazaak Klimmen

" De Midddelbare Horeca School,
Willemstraat 2, en de Middelbaar
Toeristisch en Recreatieve Oplei-
ding, Nobelstraat 31, houden mor-
genvan 11.00 tot 15.00uur open dag.

kages en andere problemen bleven
voordoen, restte haar niets anders
dan de fonteinpomp af te sluiten.
Vergeet daarbij niet dat men in Sit-
tard bijzonder hard water heeft."
Ook Lenartz' 'contra-expertise' van
de restauratiekosten - volgens de
kunstenaar kan de gemeentelijke
prijsopgave zeker met de helft om-
laag - werd door Houtakkers als
ireëel van tafel geveegd.
Over twee weken heeft de Maas-
trichtse rechtbankpresident de Gor-
diaanseknoop doorgehakt.

Jubilarissen
De RKVV Sportclub '25 Bo-
choltz viert zaterdag het 65-jarig
bestaansfeest. Om 19.30 uur be-
gint de feestavond in de Harmo-
niezaal te Bocholtz. Om 20.30 uur
worden de vier jubilarissen ge-
huldigd.
Hubert Vanweersch (78) is 60
jaar lid. Na zijn loopbaan als
voetballer nam hij plaats in het
bestuur, waar hij onder andere
zitting had in de elftalcommissie.
Gerard Huppertz is 40 jar lid.Hij
was in zijn gloriejaren een be-
faamd keeper. Thans zorgt hij al
25 jaar lang voor een onberispe-
lijk speelveld. Het zilveren lid-
maatschap vieren Jo Gottschalk
en Serf Pelzer.

Tijdes een feestvergadering in
het Casino Treebeek huldigden
de afdelingen Heerlen en Bruns-
sum van de Hout- en Bouwbond
CNV de jubilarissen. De heer
V.d. Goor was 40 jaar lid, waar-
van 30 jaar als plaatselijke verte-
genwoordiger. De zilveren jubi-
larissen waren de heren Rennen-
berg, Hendrix, Van Bun, Caenen
en Hoeflaken

Geslaagd
P.M.F. Kools uit Heerlen is aan
de technische universiteit Eind-
hoven geslaagd voor het docto-
raal examen van de faculteit
bouwkunde.

Aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht slaagde Lidwine Boes-
ten uitKerkrade voor het docto-
raal examen farmacie.

Dief geldkist
aangehouden

HEERLEN - De verslaafde die
dinsdagmiddag tijdens de
weekmarkt in Heerlen de
geldkist stal van een markt-
koopman is aangehouden in
zijn woonplaats Landgraaf. In
de geldkist zat een bedrag van

’ 600.

Omdat de gedupeerde marktkoop-
man een duidelijk signalement van
de dader kon geven, had de poltie
meteen een vermoeden wie voor de
diefstal verantwoordelijk kon zijn.

In de loop van de nacht werd de 38-
-jarige drugverslaafde aangehouden.
Hij heeft inmiddels bekend, maar
de marktkoopman bleef met de
schade zitten. De dief kocht voor
het geld voedsel en heroïne.
Na verhoor werd deLandgravenaar
weer in vrijheid gesteld.

" De PAK-fraktie houdt zaterdag
om 10.30 uur openbaar fraktiebe-
raad in café Bronsheim, Kerkstraat
5.

"De Toneelvereniging Merkel-
beek geeft zondag om 20.00 uur in
De Henkhof een heropvoering van
het Russische toneelstuk 'Mjoes-
sof.

Kerkrade
Van onze verslaggever

SCHINVELD - Onbekenden ver-
schaften zich toegang tot een shoar-
mazaak aan het Wilhelminaplein in
Schinveld, braken de gokkasten
open en verdwenen met 2.000 gul-
den aan contanten.

De gedupeerde is G. uit Brunssum,
wiens zaak de laatste tijd regelmatig
het doelwit is van inbrekers.

" De toneelvereniging D.J.B. Voe-
rendaal verzorgt morgen voor het
damescomité van de kon. harmonie
De Berggalm een uitvoeringvan het
toneelstuk 'Wao is dr Erens?' De
voorstelling vindt om 20.00 uur
plaats in zaal Claessen. Kaarten zijn
voor ’5,- in voorverkoop verkrijg-
baar bij de Rabobank in Klimmen.
Aan de kassa is de entree zes gul-
den.

" In buurthuis Sjeveemet aan de
Kloosterbosstraat wordt zaterdag
(vanaf 18.00 uur) en zondag (hele
dag) een tentoonstelling gehouden
van wildzangvogels. De organisatie
is in handen van de Nederlandse
Bond van Vinkenliefhebbers.

" Leo Villevoye

voye claimde de derde plaats
omdat hij naar eigen zeggen 'het
dubbele aantal stemmen haalt
van 1986. Toen scoorde Ville-
voye voor Nuther begrippen vrij

bioscopen
HEERLEN

Royal: Next ofkin, dag. 18.30en 21 uur,w t/mzo wo en do ook 16uur. Ghostbus-
«rj 2, za zo wo 14 uur. Rivoli: Sex, lies
and videotape, dag. beh. di 18 en 20.30uur. The Punisher, dag. beh. ma di 16
"ur, za zo wo ook 14 uur. Jean de Floret-
~' d> 18 en 20.30 uur. Maxim: The

dag. 20.30 uur, vr t/m zo wo en do
Ook 16.30 uur, za zo wo ook 14 uur. H5:**ack to the future 2, dag. 14.30 18.45 eniJ-^0 uur, za zo ook 16.30 uur. Theo en
jjneaen de ontmaskering van het tenen-"aasimperium, dag. 14 en 18.30 uur, zazo ook 16.15 uur. Black Ram, dag. 14
«.30 en 21.15 uur, za zo ook 16.15 uur.
«"rik de Viking, dag. 14 18.30 en 21 uur,« zo ook 16 uur. When Harry met Sally,
°ag- 18.30 en 21 uur, vr ma di do ook 14

Ur. Oliver en Co, za zo wo 14 uur, za zo°°k 15.45 en 17.15 uur. New Vork Sto-
}les. dag. 21 uur. De Spiegel: Max &

& Henk & Willie, vr t/m di 21 uur.

KERKRADE
"Ungrachttheater: De Kommissaris,Wo 20 uur.

SCHAESBERG
Autokino: The Abyss, vr t/m zo 20 uur.
*-yborg, vr t/m zo 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Black Ram, vr t/m zo 14.30 18.15
*n 21 uur, ma di do 21 uur, wo 14.30 uur.iheo en Thea en de ontmaskering van
y^t tenenkaasimperium, vr t/m zo 14.30
J°ls en 20.30 uur, ma di do 21 uur, wo
'4.30 uur. Ghostbusters 2, vrt/m zo 14.30

18.15 uur, wo 14.30 uur. The Abyss,
~ag- 21 uur. Sex, lies and videotapes, vr
J"» zo 14.30 18.15 en 21 uur, ma di do 21
JiUr. Wo 14.30 uur. Cinema-Palace: Backt(> the future 2, dag. 18.30 en 21.15 uur,za
*° Wo ook 14 uur. De Avonden, dag.
*1.15 uur. De Kassière, dag. 18.30 uur.Uliver en Co., za zo wo 14.30uur.

Herrenzietsong
" De Prinsenraad van Simpel-
heid houdt op zondag 28 januari
?e traditionele 'Herrenzietsong'
jhzaal Frijns aan de Marktstraat,
"et geheelkrijgt door de vieringvan het 33-jarig bestaan een ex-
tra feestelijk cachet.

Prinsebal

" Prins Harrie II van de Brikke-bekkesch houdt zaterdag recep-tie in de narrentempel, café Keu-j|n aan de Schinvelderstraat teBrunssum. Aanvang 19 uur. Aan-
sluitend prinsebal.

Receptie
" Prins John II van Heerlenhoudt op zondag 4 februari re-
ceptie in het Baronhotel aan het
«ihelminaplein. Aanvang 19.11
Uur.

Joode Sjteer 1990
" Jo Gouders krijgt vandaag deJoodeSjteer wegens verdiensten
Voor de Vasteloavendsverain
Kirchroa-West. De uitreiking ge-
schiedt tijdens een bonte avonddie om 20.11 uur begint in het
cultureel Centrum dr Jreets aan
deKaalheidersteenweg. _

Damensitzung
* De UNK-kes houden zondag
een damensitzung in de Fanfare-
Zaal in Nieuwenhagen. De damesbeginnen om 11.11 uur.

Receptie
" Hans I van de Heksenbergse
"asteloavend Verein houdt op
Zaterdag 3 februari vanaf 19 uur
feceptie in het gemeenschaps-
huis Heksenberg aan de Heigrin-
delweg. Aansluitend prinsebal.

" Hans I (Vunderink) van
tfe Heksenbergse carnavals-
Vereniging.

Prinsebal
" Eveneens een prinsebal is er
zaterdag op de. Heksenberg,
ïhaar dan van de Heymennekes.

café Heymann Roe-broekweg 44. Aanvang 20.11 uur.

Proclamatie
* De Schwelmennekes houden
faterdag hun prinseproclamatiem het Trefcentrum 't Loon teHeerlen. Aanvang: 20.11 uur.

Veldkretsers
" Vandaag zullen de Veldkret-
Sers uit Wijnandsrade hun 21stePrins uitroepen. Om 20.11 uurSeeft het orkest het startsein.

De Naate
* In Voerendaal proclamerenUe Naate zaterdag hun nieuwe
Prins. En wel in de narrentempel
*"*uize Laurentius. Het program-ma begint om elf minuten vóór

Sjilvend Alaaf
" De jaarlijksebonte avond van
Sjilvend Alaaf vindt vandaag
plaats in het gemeenschapshuis
't Kloeëster te Schinveld. Aan-
vang 20.11 uur. Zondag reci-
pieert prins Bart I in café lm
Weissen Rössl van 18-20 uur.

" Prins Bart I van Schin-
veld

kiespijn

Limburgs dagblad J oostelijke mijnstreek

vasteloavend

per persoon
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1 GLOBE WEEKEND, BEST IS
Over amper 5 weken is het KARNAVAL!

Globe viert dit op zn Limburgs. Dus lekker dr tegenaan !
WIJ ZIJN 6 DAGEN OPEN MET EEN BONT PROGRAMMA.
Vraag dit weekend naar onze Newsflash met uitgebreide kamavalinfo.

Als jij Mvil, willen wij zeker we/ I
Open : Vrij - Zat - Zon

Burg. Janssenstraat 26 (t.o. de Kerk), Beek (NL) - Tel. 04490-79297

■—izzzziizizzzzzz^;—

;. , DANGING
&4&^s Mfcfl GORISSEN
w^^^^^m^ HfHH BRUNSSUM

:';^^^^i^^^L4 Henny Lubbers
Ppi4MH)tw^MMÉ Dinsdag gezellige avond

n-i^./-.;«/-► /),'«/,« Ivj2__J___Ï_____i__| voor alleenstaandenDancing-disco |.!,IH|!!,TJif>l met orkest
Maastrichterlaan 116, Vaals IfflffßßEi Henny Lubbers

' ! i

Dancing lE®USM^MS Montfort
ZATERDAG 27 jan UNITY

** mw^i GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

|E CTlirQTrDr lk.l 1 5 Zalen met een vooc "elk watwilsprogramma.
II E J Intriltnj IPI I Dal is H5. de meest kompletebioscoop van 1Zuiden.

E 'Back to the Future' was slechts het begin
l I BACK TO THE FUTURE II r^rW"!S W met Michael J. Fox en Christopher Uoyd ■*1 » V -|N jfr^Jl
: E Dagelijks 14 30-18.45 en 21.30 uur BW It,lJ' 'H i A', F Zaterdag en zondag óók 16.30 uur A-L- W ■' /"^~~lrjfill

E "■—"^—^—~7^—~~~""^ ii^g gaSaQ&Maa. E De lachsensatie van het jaar! SP*- 9K Een Koninklijke Familie Film: Wir SWB&Wmt THEO & THEA %%%%*-**%%%%%% "mmI ende Ontmaskering van het |k)V
" E Tenenkaas Imperium met o.a. K IL^B| K Adèle Bloemendaal en Marco Bakker ftlE Dagelijks 14 00 en 18 30 uur ■T^C KklK Zaterdagen zondag óók 16.15 uur A.L. BA_ E Een smeris op derand van de afgrond

V Een gewetenloze doodsvijand. . HL
5 E De mysoek van een onbekende wereld KCj EK*

_■ SE Zaterdagen zondag óók 16 15 uur 16 j jP^H Bp9 lil
S9EEen stoere komedie methorens ■_____{:B |K van de makers van 'Life ofBrian'

B B met Tim Robbins, Terry Jones en Mickey Rooney | "!.;: .* i41713 .l I■i# Dagelijks 14.00-18.30en 21.00 uur ■i-Él"*^"""!""*^K|[ Zaterdag en zondag óók 16.00 uur A.L. JPP%
9Ex Een heerlijke, warme "hitfilm van Rob Reiner. Ét j§ *£f
881 Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher en £*¥ *«N|ly>
] 3 WHEN HARRY MET SALLY J^SËjglfcfl K* Muziek: Mare Shaiman Ek_H _Eï Dagelijks 18.30 en 21.00 uur «| Bk
jp^Eï Vnj ,ma. dien do óók 14.00 uur A.L. V HP
H| NEW VORK STORIES .»
IEFt^B Woody Allen OEDIPUS WRECKS i^^A VEl&l£f4 Francis Coppoca: LIFE WITHOUT ZOEtfifffig Martin Scorsese: LIFE LESSONS mtmmmkßßmWmk
HliH met Woody Allen. Mia Farrow, Nick Nolte eva. .-

-s*t| Dagelijks 21.00 uur W 11H1 1 UiIPPV
Walt Disney Pictures presenteert lIUI I I

EaS___L_Xl een splinternieuwe tekenfilm ii..i#ï ■■ *>ffiJW OLIVER&CO ~ WlUjiHvEU B NEDERLANDS GESPROKEN! AL- glfl |l
■H Zaterdag en zondag 14.00-15.45en 17.15uur WUlll.t»

gHHHig woensdag 14 00 uur | ;

|la diligence „, "*v°"

tWALTER NITA en
THE RUN

3l°anuan9 A NEXT BAND
een begrip in Limburg Vrijdag 2 februari SPRING

___m_________________________________________________________\,

I DISCOTHEEK

Las Vegas
Zaterdag en zondag va. 20.00 uur

gezelligheid met
DJ TOTO

Sunplein 2, Nieuwenhagen-Landgnaaf

ElliMHli
|j_j_r_________]____MSiSE^HißH

Gemeenschaps-
huis

Schimmert
Zondag

I DISCO
F^P^fT Wijngrachttheater

1 Rodahal
.■to^^fl^ Kerkrade

Vr. 26 januari, 20.00 uur
Wijngrachttheater
THERESE RAQUIN
Toneelstuk, gebaseerd op de
roman van Émile Zola, door
Het Vervolg uit Maastricht.
Entree: ’ 12,50; Passen:
’8,75

BZa. 27 januari, 20.00 uur

'Carmen' van Bizet
Entree: ’ 27,50; Passen:

Za. 27 januari, 20.15 uur

VAN DE ZWARTE ZEE
Entree: ’ 30,-; ’ 35,-; ’ 45,-

S Wijngrachttheater
DE NACHTEGAAL
Door het Ensemble Contraint,

Hindemith (Kammermusik nr.

KAMERMUZIEKTHEATER':
DE NACHTEGAAL, een
sprookje op muziek van Theo

Entree: ’ 5-

Wo. 31 januari, 20.00 uurP|l m mmjmm Wijngrachttheater
rILM DE COMMISSARIS

" mkwm m Russische film van Alexander
Askoldov

Do. 1 febr., 20.00 uur
Wijngrachttheater
'LIMBURGS
SYMPHONIE ORKEST
Concert met Gregorio Nardi,
piano.
Programma:
R. Strauss (Don Juan);- F. Liszt (2de pianoconcert);- A. Bruckner (Symfonie nr.
3).
Entree: ’ 17,50; Passen:

’ 12,25

I HARRIE JEKKERS

DE CANADESE MUUR
(toneel)

Zo. 4 febr.:
JAQUELINE JACOBS
(liederenrecital)

Even bellen is voldoende: 045-454141
Openingstijden kassa: di.-vr. 10-16 uur; za.: 10-12

luur; vanaf één uur voor aanvang van iedere
voorstelling

Vr. 26 jan. Carmen
20.00 uur Ballet Royal de Wallonië.. Entree ’ 29,50 / ’ 24,-.
Zo. 28 jan. De gelaarsde kat
14.30 uur Limburgs Jeugdtoneel. Entree ’ 5,-.
Di. 30 jan. Sweet Charity
20.00 uur Musical van Simone Kleinsma.

Uitverkocht.
Wo. 31 jan. Oe Canadese Muur
20.00 uur Familiedrama over voetbal, drank en

Vlaanderen door het Raamtheater.
Entree ’25,50/ ’21,-.

Vr. 2 febr. Limburgs Symphonie Orkest
20.00 uur 0.1.v. Salvador Mas. Solist: Gregorio

Nardi. piano.
Entree ’ 17,50 / ’ 14,-.

Za. 3 febr. Marottezitting
20.00 uur Installatiezitting. Entree ’ll,-.
Di. 6 febr. Toekomstmuziek
20.00 uur Komedie van Alan Ayckboum.

Entree ’ 25,50 / ’21,-.
Wo. 7 febr. The Beggars Opera
20.00 uur Engelstalige voorstelling door LAMDA.

Entree ’ 15,50 / ’ 12,-.
Vr. 9 febr. Ruimtevrees
20.00 uur One-man-show van Robert Paul.

Entree ’25,50 / ’21,-.
Expositie: tm 17 februari: Els Vertommen,

olieverfschilderijen.
Openingstijden kassa: dinsdag tm vrijdag 10.00-16.00
uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.

9
stadsschouwburg heerlen

JTP-Tip ’ 12,50
LIMBURGS SYMPHONIE WBBFWIfmßmtmmmMORKEST 0.1.v. Salvador Mas _________________l________________j________|
Conde. Solisten: Roeland
Gehlen, viool en Rosa WINKBULLE-REVUE „Dr
Conesa, sopraan, ’ 20,- - Kloon in os". Vr ’ 15,-;za

’ 17.50 - ’ 15.50; pasp. f 17.50 mcl. bal.

’ 14,50; JTP-Tip / 42.50 ■■■■^^^^^^^^m

Kleine zaal. BERENDSEN BEJAARDENMATINEE
VAN DER HEYDEN SUS 2. Winkbülle-revue / 8.50
Akoestisch kwartet ’ 10,-;
pasp^^t^^^^^^^ |
B______ili_______| ■GHIAfI Kleine zaal
DANSFESTIVAL ’ 7,50: ERNA SASSEN. „Je kan wel
kinderen t m 10 jaar / 5,- gek worden" ’ 13,50; pasp
ITf*FM flill f ia"

DE NIEUWE SNAAR. ETIBWi
„Hackadja ". ’ 21.-; pasp. t^ttmmmmjmmmmmf

’ 16.-JTP-Tip ’ 12.50 „CABARET". Musical met o.a.
lïflFüflM BTTTB Willem Nijholt en Alexandra
lri£Él______B_________________________ van Marken ’ 51--/48--
MIKHAIL RUYD. Pianorecital. ’ 45,-; pasp. ’ 35,-. Vr. ’ 54,- -progr: Scnabin. Ravel,üszt, ’ 51.- - ’ 48.-; pasp ’ 37,-.
Wagner, Schubert ’25,-; Za-: ’ 65,- mcl drankjes en
pasp. ’ 20.- hapjes (SBCA).

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

<^j^^?\ E'ke zaterdag , toporkesten
en \fi „^JL

f >/LUj <L 0 mor9en
LEE SOUND

\—/l 1 I I Tel. 04493-4193, Bongerd 5, Spaubeek

Genaro Flores, Bolivia

Amnesty will forever

_ occupy a special

place in our hearts.
Gelukkig ontvangen we regelmatig dergelijke

dankbetuigingen. Dat motiveert ons om door te
strijden. Tegen oneerlijke processen, tegen poli-
tieke moorden, tegen marteling en doodstraf,
tegen onmenselijke behandeling van medemen-
sen. Ons wapen is onze stem. De stem tegen het
onrecht. U kunt ons steunen. Dat is nü hard nodig.
Want de mensenrechten worden nog steeds in
veel landen genegeerd.

é AMNESTY INTERNATIONAL
Met uw steun laten wij onze stem horen.

Ik steun de strijd van Amnesty International
voor vrijheid en rechtvaardigheid. 2082

Mijn naam:

' Adres:
Postcode:

I Plaats: I
1 D Ik word donateur voor f 47,50 per jaar. Stuur

mij een acceptgiro.
I D Stuur mij eerst meer informatie over Amnesty

International.
Stuurt u deze bon naar: Amnesty International, Antwoordnummer
10840,1000 RA Amsterdam. Een postzegel is niet nodig.

TV/Video
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.
KLEURENTELEVISIES,
Philips, Blaupunkt, ITT van-
af ’ 95,-. Radio tv Frank BV,
Bokstr. 33 Heerlerheide.
Tel. 045-213432.
Goede KLEUREN-TV'S,
enorme sort. va. ’ 125,- met
gar. Ook zeer recente mod.
Reeds 25 jr. het juiste adres.
TV-Occ. centrum Geel,
Grasbroekerweg 25, Heer-
len. 045-724760.
Wij vragen kleuren TV's v.a.
'81. VIDEO'S CD's en Ste-
reotorens. 04406-12875.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Kunst en Antiek

Antiekhal
Palmen-Heynen.

Langs de Hey 9. Industrie-
park Noord.
Sittard

Zeer mooie rustieke en be-
werkte meubels. Openings-

tijden 9-18 uur. Zaterdag
10-16 uur. 04490-10706.

Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
ze 27 Best. 04998-99108.
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
Te koop OLIEVERFSCHIL-
DERIJ, gesign. W.F.G. Jan-
sen, rivierlandsch. idem ge-
sign. CJ. Maks, sheik. ver-
melding schilders in Scheen
schild, geëxpos. div. musea.
Br.ond.nr. B-3392, L.D.,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Wegens overcompleet, an-
tieke Mechelse TOOGKAST
h. 2.25 m- d. 0.60 m- br.
1.65m, Prijs ’ 1.950,-, tel.
045-215296.
Te k. antieke Singer NAAI-
MACHINE. Tel. 045-310922
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Uitgaan
Morgen speelt voor u het
dansorkest Coby en de
Sunshine in bar-dancing
CHEERS, Bokstr. 49 Heer-
lerheide. Tel. 045-212464.

OJöocy
■ nieuwenhagen f

Ê Nog ZEVEN nachten slapen en dan
■ is het eindelijk zo ver...

Op VRIJDAG 2 FEBRUARI openen we de deure-
van onze op spectaculaire wijzeverbouwde
DISCOTHEEK. Hiervan zal zelfs de meest ver-
wende „stapper" van de ene verbazing in de
andere vallen. Een gezellig interieur, een fantas'
sche lichtshow, perfect geluid, laser.... aan alle9

is gedacht. Nou ja,kom en overtuig jezelf.
Uiteraard vind je bij ons regelmatig de beste
artiesten. We beginnen volgende week met

TONY SCOTT
Vanaf 20.00 uur ben je welkom. Tot de volgende
week!!! P.s. Deze week zijn wij i.v.m. de verbou-
wing gesloten Markt Nieuwenhag'

tel. 045-312510 .

HaiaiiiiiuKiiÉMiHllifl

l/Vij betalen de hoogste prijs
al uw oud ijzer en me-

talen. Gebr. SWINKELS, In
de Cramec 100, Heerlen.
Tel. 045-751994
Wij kopen GOUD, briljant,
zilver. Wij betalen contant
geld! Verseveld, Saroleastr.
BOA, Heerlen. 045-714666.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911
GOUD, zilv., munt., postz.
etc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

De Hoogste prijs voo'Jm
goud, munten en POS'K
GELS. Kasteellaan
Heerlen (Meezenbro^
Tel. 045-726789. /

Electr. SCHRIJFMACJ.NES, kleuren TV's v.a. ',
video's en stereotorens- '04406-12875.

Verzamelingen]
2 Keer MUNTENVER^j
MELING Juliana-serie.
045-310922. J

Huishoudelijke artikelen

Magnetrons van Uden
Philips AVM 610 nu ’ 498,-. Philips AVM 730, nu ’ 6#.
Philips AVM 734, nu ’ 798,-. Sharp combi-oven met
netron nu ’ 798,-. Wij hebben reeds een magnetron <£.

’ 298,-. van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. 045-2ip.
Kom nu

profiteren van
onze

massale
magazijn
verkoop

Koelen-vriezen-wassen-
hifi-stereo-kleuren tv-

video's etc.

Witte Hal
Sittard

waar nieuwe, lichte bescha-
digde of overjarige appara-
ten uit de Hom winkels wor-
den verzameld en verkocht

tot liefst

60%
korting

Elke dag
nieuwe aanvoer

elke dag
superlage

aanbiedingen
Hier enkele voorbeelden uit
onze duizenden koopjes:
Moulinex mag-
netron FM 443,
30 liter inhoud,
diverse standen

draaiplateau
geen ’ 998,- of

’ 798,- maar

’ 398,-.
Maar ook: Etna gas-elektro-
turbo fornuis 1643 Savanna

geen ’ 1.195,-of ’ 948-
-maar ’ 798,-. Maar ook:

Ecofreese koel-diepvries-
kombinatie FR 270 met be-
neden 2 diepsvrieslades,
automatische ontdooiing
geen ’ 1.298,-of ’ 798,-
-maar ’ 498,-. Maar ook:

Creda droogautomaat 323,
grote inhoud, twee standen
schakelaar geen ’ 598,- of

’ 398,- maar ’ 359,-. Maar
ook: 160 liter geïntegreerde
koeler met volautomatische
ontdooiing geen ’ 1.298,-

-maar ’ 598,-
-en nog veel meer.

Witte Hal
Bergerweg

51-53
Sittard

(Industrieterrein Bergerweg)
Tel. 04490-18162.

Computers J
Te k. PRINTER gesch.
Sharp MZ-800 'Sc'fDumper". tel. 045-22686^1
Te k. HOMECOMPUTÉ.
Philips P-200 mcl P'
gramma's, tafel en ci)<9
’350,-. Tel. 045-411745^

Diversen
INVESTEER, beleg met
hoge rente. Particulier Djl
zoekt investeerders (^
div. nieuwbouw projecj*
Inleg minimaal f 5.00JJduur minimaal 2 jaar,
voor de particuliere spj&
der. Voor info br.o.nr. B3*j3
LD., Postbus 3100, 6*
OP Heerlen. J
Totale ONTSPANNINÖJMASSAGE door jonge <&
seuses. Tel. 045-353489y
Gebit gebroken? HOÖJHOUT Akerstr. Nrd. 3*,
Hoensbroek, 045-2282 1

Klaar terwijl u wacht.
Te koop MINICARS A
kinderen van 4-12 jaar ,
accu's met acculader, i-9'
Tel. 04406-12289.
De massage van VE^NIQUE blijft uniek. Tel. 0*
228481 1
Te k. HETELUCHTKAN^i.z.g.st. Rooseveltstr.
Schimmert.
Te k. Kreemers COMPR^SOR 2 cyl. 220V, 2V2 PK.'-
pr. ’650,-. Tel. 04458-iffi
OFFSET-MACHINE R"J613 met toebeh., min ge".
Tel. 045-716141 op werf*
tot 18 uur. y
Te koop TROTTOIR"^GELS 30 cent p.st. HeJhekwerk, poorten en H^i
ken, gegalv. 04406-12283/
JACO-FASHION maximfj
in mode en kwaliteit, rW
maal in prijs biedt ajjl
Sweaters klein ’ 77:
sweaters groot ’lO,-!
’lB,-; leren dameslaatfj
’15,-; kinderspijkerK

’ 35,-; kinderjogging ’ 7,5
spijkerbroeken v.a. ’ 12,-J
leren jassen ’175,-; re*
partij speelgoed v.a. ’?.
servies 12-persoons ’ 1^crinkle pakken uitritste
’70,-; tweedelig kinderpj
je v.a. ’ 12,50; overhernOj

’ 10,-; nieuw lambada rCW
met blouse ’ 37,50; spij"s
rokje ’ 12,50 enz. Ja<JFashion Bergplem 'i
H'broek tel. 045-218058 J
PORNOVIDEOCASSET- j
TES Te k. v.a. ’ 22,50 tfl
voor ’ 100,-. Stationsstr.
Sittard Maastricht. Via Reoj
105 (Brusselse Poort) <n
verh.

Carnaval
CARNAVALSGROEP \\koop of te huur Walt Disd^katten met kop, 2 X 1 e p<-3
optocht. Akerstr. 64, K^
rade-W. Tel. 045-426580

Vrijdag 26 januari 1990 " 20
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.—^*4j ■!■ ■ ■ tüJ—'—JPg ECHTE HEERLENSE THEATERS \
dagelijks 4.00-6.30-9.00 uur \

[i 1 AT RICK SWAYZi
f^wm f

* * i % \ JËÊ>

INEXÏ2EKIN >
WINNAAR! BESTE FILM
CANNES FILM FESTIVAL

1989

.Riyöir ■
IsexBB
liesJ
and ■vldeoE??SI

dagelijks (beh. di.) 6.00-8.30 uur

dagelijks 4.30-8.30 uur
zat.- zon.- wo. 2.00 uur

prr—-" —;::"■'*w ±*, \\ ji tv
A De maker van Terminator en Aliens , >- i overtreft zichzelf.
\ <.*^B^ Adembenemend en
V, "K verbluffend mooi. :

V Zonder twijfel de actie
film van het jaar. i

AFGROND

V ■;—-..,. , I

I Ie ROYAL
DOLPH LUNDGREIM * V

S?^.4
Wo0uurGHOSTBUSTERS2

uur za'~zon--wo-
,_ 1 2.00 uur—— fi \w,<&/?(&- _

JEAM

r?*^fc '■ - " ■ ___&__W\f J&Gm^___m

dinsdag 6.00-8.30 uur
zaterdag-zondag-woensdag

1e middagvoorstelling ’ 7,50
C"ENTRALE KASSA: TEL. 045 - 71 42 00
fcfc^ANDAG EN DINSDAG GEEN MIDDAGVOORSTELLING

M I
OÉkO HEUEBVELD

Telefoon: 04490-13245

M.D.G.O. M.H.N.O.
Middelbare Beroeps-

" Opleidingen

* AGOGISCH WERK
* SOCIALE ARBEID
* MODE EN KLEDING
* INTAS/ORIËNTEREN EN SCHAKELEN

OPEN DAG:
ZATERDAG 27 JANUARI 1990

10.00 - 13.00 uur
Mgr. Claessensstraat 4 - 6131 AJ Sittard

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
en

LEERLING VLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

32706 045-254592 tot 13.00 uur.

"—~i

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

Alvorens u deuren, voordeu-
ren en keuken uitbreekt en
nieuw aanschaft, raadpleeg, eerst ons. HetPORTAS-alter-
natief:uit oudwordt "nieuw"
staat borg voor debeste kwali-
teit, een faire prijs en topservi-
ce. Ookvoor radiatorkasten en
badkamermeubels.

-———-—______ _—_p

r""^oJÉL-_f.gM

VAN WEL BV \Hoekerweg 4, Bunde '°m^\Tel. 043-647833 gj]

DOOR DE REGISSEUR VAN 'THE UNTOUCHABLES"
BRIAN DE PALMA

nx'ffPËHï

TOjL^ # Ook bi "^

i lIASIIAITIÊS V^mj*
ML*_^__K^OT-rï^ rffaXmWmm*+HßHß*

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l

P*"riL 72» 60x__J2x_|Bedrag__Jsi iS -r 7ïT
n 120- 136,- i

I36.OOO;. 584,- 703,- 800,- 1053,-

I 50.000,- 7
efl»;erteÏÏ'i",39% |

Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000
dagelijksvan 11.00- 20.00uur

30 jaarvertrouwd in geldzaken, gediplomeerd en Lid Nederl.
Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

lllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

IMAVO PIUS XII
St.-Martinusstraat 53
6466 LN Kerkrade
Tel.: (W5-418255

Ter vervanging wegens ziekte gevraagd met
onmiddellijke ingang:

Docenten m/v
Natuurkunde 20 lesuren
Economie 6 lesuren

Inlichtingen bij de directeur H.J.W. Amkreutz
(privé: 045-456276) 33475

GEEFOM DE TOEKOMST.
Wordvoorf 27,50 donateurvan het

Wereld NatuurFonds. Giro25, Zeist. &
Nagelstudio Pedicure
Nails by Lamplight Manicuren

Tevens bestaat de mogelijkheid d.m.v. uw eigen
nagels te verstevigen. Bel voor afspraak of infor-
matie. Tel. 045-244632. Mevr. T. Geurts xtn

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
Bij exploit van 23 januari
1990 van mij. onderge-
noemde deurwaarder, bete-
kend ten verzoeke van Jo-
zefina Wilhelmina Maria
Hax, wonende te Kerkra-
de, die als raadsman heeft
de advocaat en procureur
mr. J.J.M. Goltstein. kan-
toorhoudende te Kerkrade
aan de Grupellostraat 8-10.
zijn gedagvaard: de geza
menlijke erfgenamen van
wijlen Egidius Jozef Gus-
taaf Gerards, overleden te
Kerkrade op 30 juli 1989enlaatstgewoond hebbende
aan de Bleijerheidestraat
135 aldaar, om op donder-
dag 15 februari 1990 des
voormiddags te 9.00 uur
bij procureur te verschij-
nen ter openbare civiele
terechtzitting van de Ar-
rondissementsrechtsbank
te Maastricht, alsdan al
daar gehouden wordende
in het Paleis van Justitie
aan de Minderbroeders-
berg 4; teneinde: op de
gronden zoals nader om-
schreven in gemelde dag-
vaarding bij vonnis, voor
zoveel mogelijk uitvoer-
baar bij voorraad, zich te
horen veroordelen tot be-
taling aan mijn requirante
van een bedrag ad
’6.073,92 met rente en
kosten.
Steph. M.J. Quaedvlieg
Gerechtsdeurwaarder
Grupellostraat 8a
Kerkrade

11111111111111111111111111111111111111111111111l

Beft erals dekippen bjJJ

\ *?te Oosters^ \Wy^/y/^^":WS<

wenmeer^smSlen g
PVC IEI [TDTIV/ïA m^o^^ V*mm^^^» Wat kost een komPlete- niime, 5-deurs gezinsauto met

3\\ I fl I JLv|/VlzV o^^ schone injectiemotor? Zon negentien, twintigduizend
* vu. ml M. y^y^ gulden? Rekent u maar rustig en kom dan meteen naar

T-jk TTp/nTiTTi y/jo^ ÏÉBSteÜ>^. e f^O dealer.Daar zietu dat deze auto eigenlijkzon|\J Inf |h f 5.000,-te goedkoop is.
M.L I _L1V_> XI I ' J^j^ÊÊ De 1.5 Prima-injectie staat klaar, met

sj^\#so' -*88^- schone injectiemotor. En wat voor
"\ 7*A TA ~C <&^m\ mÊÊÊBmm n' Ontwikkeld in samenwerking

** * JËÊy^^iiÊÉê, jéÊÈk ■vWll x4l inspuiting en ontsteking volledig

[" X^^» / S Jt~ B ifPr F^llt JJMII W\ *jr zn rac^ten zuiniger, efficiënter
W^W/ WÊÊÊm*- ,/ttËwk wt //'^ verdeelt. Een lambda-gestuurde
mïi^lmßÊW. Bk li driewegkatalysator die zn werk beter

lÉi BÊrn mmm. j^ÉM. i W Jr oet om a^e milieuonvriendelijke
V IÉÉ i m 9r^ y^WT AmmWÈk\ sto^en uit de uitlaatgassen te verwijderen.

/JmË m /JS W^ mßm \W Waarmee hij nu al voldoet aan de
témJFyË W M ■ IP^ JË I verscherpte eisen (U.5.83) dieopkomst zijn.

x^pi^\ m ÉÊ B r jm4^Ê> f Fe.n auto die in alles is te vergelijken met
\l m jm Ër\ y^ <AW peen auto in de duurdere klasse: 5-deurs, vijf

jÉÊ^ f| wË jB pi^ 3f Verstelbare stuurkolom, traploos
"v*^^l mkW W^ yfd&\ erstelbare rugleuning van de slaapstoelen.

yy j-BmCs^y^^Ê Sr JÈ Wr^ y*Bir\ /kB^ÊLBk* 'Aw^ Vernieuwdinterieur, stoffenbekleding, wegklapbare
JÊË H^Xx m JË W^"^ MimËmßm ËmSÊËF achterbank, van binnenuit teverstellen buitenspiegel

y? I(JH _MfcJ\ mËÈ Wy Asr^*m\ mr en te °Penen kofferruimte van 425 liter. Met nieuwe tot
/y rnkm^f^ * BAm rn^fy" W^^ e bvmPer doorlopende vijfde deur die debereikbaarheid

y' H^ Ip^M m M WmWÊmP wÈw van e bagageruimte verhoogt.
yf W^ """""■■■■■... JËm^Ë m dÊÊÊÊÊË Wat zon automoetkosten? De 1.5 Prima-injectie is er vanaf

/»S< y \syr W?^ 13-999,- (introduktie prijs). Met unieke 1-3-6 garantie*.

Verdien zon t.5000/- metrn proefrit.
%M;

________
N. // y* jékwßk Akm

.; >v X .-^ÉÉiiiiHl Het le jaaronbeperkt, het 2e en 3e jaar op alle vitale ondet
Bfek yy

jdKw delen en 6 jaar lang op de carrosserie.
m^ ■ >v /^ l u dat weleens met uw eigen ogen bekijken? Komt u

■^ Nv yy <jéÊÊ maar een proefrit maken, zo veel auto voor fg^ ■—■—^r»■kt N, /^ >^B zo we'nig geld heeft u nog nooit gezien! [§|g] rSO

nrf^W -¥ AUTOMOBIELBEDRIJF P. SCHLOESSER AUTOBEDRIJF OPHEIJ BV AUTOBEDRIJF MATH. ROSIER

Importeur: Abimex b.v., Ridderkerk . zie de garantievoorwaarden. Prijzen inclusief btw. Wijzigingen voorbehouden. Exclusief afleveringskosten. Afgebeeld: de 1.5Prima-iniectie SLX
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Maar de constatering van Fendick
bleek toch meer waarheid te bevat-
ten dan menigeen had gedacht. Na
het duel tegen Sukova moest ook
Graf toegeven dat het verschil met

Zelfs tegen Sukova, erkende Graf,
had zij problemen met het opbren-
gen van de juiste motivatie. Begrij-
pelijk, van de vijftien ontmoetingen
tussen beiden heeft de Tsjechoslo-
waakse er slechts één gewonnen: de
eerste. In de laatste duels was Suko-
va gewoon kansloos.

Woelige dag in
Wijk aan Zee

Witte koningen geschaakt door actiegroep

„Ik heb getracht mij goed voor te
bereiden op het treffen tegen Suko-
va. Maar de veertien overwinnin-
gen, en de meeste toch ook betrek-
kelijk gemakkelijk, speelden toch
in mijn achterhoofd mee. Daar
kwam nog bij dat Helena gewoon
goed speelde. Zij had deze wed-
strijd kunnen winnen."

Monte-rally
voor Lancia

# Steffi Graf maakt een verontschuldigend gebaar. Gebrek
aan concentratie bracht de Westduitse in problemen.

Strafzaak Van Loen

Behandeling
uitgesteld

ZEIST - De mondelinge beha"
lingvan de strafzaak tegen John*
Loen is uitgesteld. De spits *Roda JC had in de laatste min""
van het duel met Sparta een &
kaart gekregen. Tot het uitstel *behandeling - ook het beroep 't
SVV tegen een opgelegde v^waardelijke straf werd verschoV^is besloten omdat een aantal bef*
kenen heeft laten weten door
weersomstandigheden niet, of ■*
tijdig, in Zeist te kunnen zijn.

Alfons Arts
geschorst

ZEIST - Alfons Arts van MWJeen schorsing van een wedstrijd j
gelegd vanwege zijn derde o\\
kaart. Johnvan den Wildenberg *Emmen kreeg de zwaarste str»|
vier wedstrijden. Bovendien iflv
hij een boete van 150 gulden b 6]
len. Van den Wildenberg sloeg i"!
bekerwedstrijd Emmen - NEC *tegenstander.
De overige geschorsten zijn: ?~1
veld (De Graafschap), Olde Rie*
rink (FC Groningen), Dams (W.
cles), Lok (NEC), Gouda (RKC), vi
der Poppe (Telstar), Alflen '".
Utrecht), Bolhuis (Veendam), &
ken (Volendam) en Godee (Wü le
II).

Pot twee jaaf
trainer NAC

De DDR won in Seoel 37 go*
den, 35 zilveren en 30 bronZ^1medailles. Volgens het OoSf
duitse persbureau ADN he"1
ben ook de winnaars van e*
zilveren en bronzen medail*
een flinke premie ontvangen-

OOST-BERLIJN - Oostduitf
atleten hebben na de OlyntM
sche spelen van Seoul per p^
soon ongeveer 40.000 guldeji
voor het winnen van een go"J
den medaille ontvangen. V®\heeft Günther Erbach, voorma-
lig directeur van sportzaken i*
de DDR, voor een onderzoek*"
commissie in Oost-Berlijn vtf'
klaard. De commissie stelt cc"
onderzoek in naar vermeend*
corruptie en fraude in de sport'
wereld vóór de politieke _**
maatschappelijke omwentelii*
in het Oostblokland.

Veertig mille
voor OS-goud

Vormverlies en demotivatie kosten Westduitse set tegen Sukova

Steffi Graf van slag
MELBOURNE- Helena Sukova keek ondanks de nederlaag in
de halve finales van de open Australische tenniskampioen-
schappen tegen Steffi Graf toch tevreden rond. De Tsjechoslo-
waakse had niet alleen een van de betere partijen in haar loop-
baan afgeleverd, zij was er tevens als eerste tennisster op Flin-
ders Park ingeslaagd de nummer één van de wereld een set af
te pakken. Sinds de Australian Open driejaargeleden verhuis-
de naar de nieuwe behuizing, was niemand ook maar in de
buurt van een zege op de Westduitse gekomen.

MONTE CARLO - In een seconden-
spel vol risico's heeft de Fransman
Didier Auriol in de rally van Monte
Carlo de ultieme aanval van Carlos
Sainz uit Spanje afgeslagen. Hij
zorgde daarmee voor de vierde

BREDA - Eerste-divisieclub Njl
heeft Cor Pot als trainer voor den.
mende twee seizoenen gecontfjj
teerd, met een optie voor nog
seizoen. De 38-jarige trainer v""
Hans Verel op, die met ingang A
de volgende voetbaljaargang
dienst treedt van DS'79.

Auriol had slechts vier seconden
voorsprong, toen hij de motor start-
te voor de laatste, nachtelijke klas-
sementsproeven op tijd. Na de
tweede test stond de 31-jarige cou-
reur zes seconden achter. De eerste
was niet doorgegaan omdat auto's
van toeschouwers op het parkoers
stonden. Met bijrijder Bernard Oc-
celli won hij zes van de negen klas-
sementsproeven, vooral omdat hij
op de soms gladde wegen rond en
op de berg Turini de meeste risico's
durfde nemen. Zijn uiteindelijke
voorsprong bedroeg 52 seconden.

Monte Carlo-overwinning van Lan-
cia in successie.

Geesink maakte duidelijkniet te zit-
ten springen om de functie, maar
was op aandringen van Peter Laa-
nen, erevoorzitter van de Honk- en
Softbalbond bereid de competitie
met de bestuurskandidaat, ir. F.
Huibergtsen aan te gaan.

DEN HAAG - Indien de Olympi-
sche sportbonden hem in meerder-
heid steunen, is Anton Geesink be-
reid kandidaat te zijn voor de func-
tie van voorzitter van het NOC. Het
lOC-lid verklaarde dit gisteren in de
uitzending van het KRO-sportpro-
gramma Goal.

Anton Geesink
nog kandidaat

De Tsjechoslowaakse, die eindelijk
op een Grand Slam-toernooi weer
eens van zich deed spreken, reali-
seerde zich dat terdege. „Aan het
eindevan zon partij breekt de span-
ning een van beiden op. Dit keer
was het bij mij. Dat is teleurstellend
want de kans voor een tweede over-
winning op Steffi lag voor het grij-
pen."

Zetverloop Portisch-Kortsjnoi grootmees-
tergroep A, elfde ronde: 1. c2-c4, e7-e5;.
Pbl-c3, PgB-fl6; 3. g2-g3, d7-d5; 4. c4xds,
Pf6xds; LH-g2, Pds-b6; 6. Pgl-f3, PbB-c6; 7.
0-0,LfB-e7; 8. a2-a3, 0-0; 9. b2-b4, TfB-e8; 10.
Tal-bl, Le7-f8; 11. d2-d3, a7-a5; 12. b4-b5,
Pc6-d4; 13. Lcl-b2, LcB-g4; 14. Pf3-d2. DdB-
-c8; 15. TH-el, a5-a4; 16. Ddl-cl, Lg4-d7; 17.
Pd2-f3, c7-c5; 18. bsxc6 (e.p.), Ld7xc6; 19.
Pf3xd4, esxd4; 20. Lg2xc6, b7xc6; 21. Pc3-
e4, c6-c5; 22. Dcl-c2, DcB-d8; 23. Lb2-cl, c5-
c4; 24. d3xc4, f7-f5; 25. Lcl-g5, DdB-c7; 26.
c4-c5, Pb6-c8; 27. Lgs-f4, Dc7-c6; 28. Pe4-g5,
Dc6-d5; 29. Tel-dl, h7-h6; 30. Pgs-f3
Ddsxcs; 31. Dc2-a2 + ,KgB-h7; 32. Pf3xd4
Dcsxa3; 33. Da2xa3, LfBxa3; 34. Pd4-b5
La3-f8; 35. Pbs-c7, PcB-a7; 36. Pc7xaB
TeBxaB; 37. Lf4-d6, Pa7-c6; 38. Ld6xfB
TaBxfB; 39. Tdl-d6, zwart geeft op (1-0).

WIJK AAN ZEE - Het was me het
dagje wel in het schaakstadje Wijk
aan Zee. Voor het begin van de par-
tyen in de tienkampen en de groot-
meestergroepen van het 52e Hoogo-
yenstoernooi bleek een actiegroep
alle 180 witte koningen in De Mo-
riaan verdonkeremaand te hebben.
Nadat er uit alle hoeken en gaten
voor danvulling was gezorgd en de
duels toch nog op tijd konden be-
ginnen leed lijstaanvoerder Viktor
Kortsjnoi zijn eerste nederlaag, te-
genLajos Portisch. Dat maakten tal
van sChaakliefhebbers al niet meer

Terwijl de dakpannenin de or-
ftaan achter de duinen door de stra-
ten vlogen besloten zij wijselijk de
auto naar huis te pakken toen het
nog kon.
Onwetend van dit alles bleefKortsj-
noi nog urenlang in een bijzaaltje
zijn verllespartij tegen Portisch ana-
lyseren. Hij kon er maar niet over
uit, dat hij een op het oog behoorlij-
ke stelling, na de Engelse opening,
uit handen had gegeven. Vermoede-
lijk waren zijn 23e en 24e zet (c4en
f5) onnauwkeurig. Portisch kreeg
daardoor prettig spel en had geen
moeite meer met de afwikkeling.
„Het probleem is, dat Portisch om
deeen of anderereden dit soort stel-
lingen beter doorgrondt dan ik", zei
Kortsjnoi later. „Ik zal daar toch
eens iets aan moeten doen."
Door zijn eerste nederlaag, die
Kortsjnoi de voorgaande drie ron-
dfe'h telftens net afkon wenden, is de

itie aan kop van groepA buiten-
gewoon spannend geworden. Vier
spelers delen de eerste plaats met 6
1/2 punten uit elfronden, een onge-
kend lage score: Kortsjnoi, Nunn,
Dlugy en Andersson. Virtueel leider
is echter Portisch, die een halfpunt
minder heeft, maar zijn afgebroken
partij tegen Goerevitsj kan winnen.

Uitslag: 1.Auriol/Occelli (Fra) Lancia 5 uur,
56 minuten en 52 seconden, 2. Sainz/Moya
(Spa) Toyota op 0.52, 3. Biasion/Siviero (Ita)
Lancia 3.39, 4. Cerrato/Cerri (Ita) Lancie
7.51, 5. Schwarz/Wicha (BrD) Toyota 9.12, 6.
Saby/Grataloup (Fra) Lancia 13.17, 7. Erics-
son/Billstam (Zwe) Toyota 19.41, 8. Salo-
nen/Silander(Fin) Mazda 21.41, 9. Delecour-
/Tilber (Fra) Peugeot 21.53. Stand wereld-
kampioenschap: 1. Auriol 20 punten, 2.
Sainz 15, 3. Biasion 12, 4. Cerrato 10, 5.
Schwartz 8. Klassement merken: 1. Lancia
20, 2. Toyota 17, 3. Mazda 4.

Groot verlies
WK wielrennen

GRENOBLE - De wereldkam-
pioenschappen wielrennen van
1989, inLyon en Chambéry, hebben
de organisatoren een verlies van
twintig miljoen Franse franken,
ruim 6,5 miljoen gulden opgeleverd.
Het verlies is veroorzaakt door de
tegenvallende publieke belangstel-
ling. De organisatie had gemikt op
tenminste 130.000 toeschouwers, er
werden echter slechts 43.000 kaar-
ten verkocht.

BOGOTA - Op de voorzitter vaiV,
Colombiaanse voetbalclub Wr\
narios, German Gomez Garcia, ijL
de nacht van woensdag op don0,
dag een aanslag gepleegd. Twee (
bekenden beschoten de praeseS
raakten hem in zijnbenen en sd1.
der. Volgens de artsen is de 'stand van de voorzitter niet kr'°
er bestaat geen levensgevaar.
De aanslag vond plaats enkele
nadat bekend was geworden da.j
Colombiaanse voetbalcomp^j
op 15 maart hervat zal worden, i
bij de clubs een bestuurlijke en
nanciële herstructurering hjj
plaatsgevonden. Het grootste <\
van de Colombiaanse voetbal^stond onder de invloed van d^K
baronnen die met de handel van:,
caine verdiend geld in het voe'-Jinvesteerden. De Colombiaanse ,
gering heeft vorige week aange^
digd dat bij de vijftien clubs ui{.
hoogste divisie een onderzf^wordt ingesteld naar de finanC'
handel en wandel.

Voetbalpas flopt
ook in Engeland

LONDEN - De Engelse regering wil
stoppen met de invoeringvan voet-
balpasjes. De officiële beslissing
wordt maandag genomen. Gelijktij-
dig wordt ook het totale onderzoek
naar de voetbalramp in Sheffield,
waarbij 95 supporters van Liverpool
overleden, bekend gemaakt.

VA panorama \

Moet kunnen, vond Maradon»:
Op eigen gelegenheid vertrok hu
daarop naar Florence, waar zijll
doelpunt tegen Fiorentina Napor
li in de halve finales van de be-
kerstrijd bracht.

Maradona
" ROME - Diego Maradona
heeft, niet voor de eerste keer,
gedreigd Napoli te verlaten. De
Argentijn kreeg deze week een
reprimande, nadat hij toch maar
enkele traininkjes had gemist.
Maradona zegt de kritiek op zijn
functioneren op en om het veld
moe te zijn.

omdat de Schiedamse eerste-di-
visieclub zaterdag een thuiswed-
strijd speelt tegen Helmond
Sport, ten tweede omdat de ac-
commodatie ontoereikend is.
Verhuizen naar het stadion
Feyenoord is ook problematisch
omdat de wedstrijd te boek staat
als risicoduel.
Later werd definitief besloten
dat Sparta-Ajax zondag niet
doorgaat. De afgelasting gebeur-
de na overleg met secretaris Jan
Huybregts van de KNVB. De
wedstrijd kan niet gespeeld wor-
den omdat Sparta geen kans ziet
de schade aan de tribunes en af-
rastering op Spangen, die don-
derdag door de storm werd ver-
oorzaakt, tijdig te herstellen.
Wanneer de wedstrijd wordt ge-
speeld is nog niet bekend.

" SAO PAULO - De Nederland-
se oud-internationals hebben
zich donderdag negentig minu-

Noodlot Inter
MILAAN-ASRoma zal de halve
finales van het toernooi om de
Italiaanse voetbalbeker tegel]
Juventus spelen. Gisteren werp
op het kantoor van de liga in Ml'
laan het kokertje met de naailll
van de Romeinse club uit de be-
ker gepakt. Internazionale, da'
de wedstrijd tegen Roma met 3-1
had gewonnen, werd daardoor i*l
eigen stad uitgeschakeld. In de
groep van drie ploegen behaal-
den Roma, Internazionale en AS'
coli ieder twee punten, Roma etl
Inter hadden bovendien hetzelf-
de doelsaldo, 4 voor en 3 tegen-.
De halve finales van het toernoO'
om de Italiaanse beker, Roma "
Juventus en Napoli - AC Mila11
worden op 31 januari en 14 fe-
bruari gespeeld.

De aanvoerder van de koploper
in Italië wil een gesprek met
voorzitter Ferlaino van Napoli.
Clubbestuurders waren boos op
hun vedette, omdat hij twee trai-
ningen op rij liet schieten en ver-
volgens naar het vliegveld van
Rome vertrok, om zijn familie
naar Argentinië uit te wuiven.

" Beeld van de ravage
op Spangen. René van
der Gijp (inzet) was de
enige die nog aan de
training durfde te
beginnen. Zij hét met
een helm op.

" KERKRADE - Supporters uit
Kerkrade en omgeving die mor-
genavond de derby MVV-Roda
JC in De Geusselt willen bezoe-
ken, kunnen gebruik maken van
de extra trein die om 18.15 uur
vanaf het station Kerkrade-Cen-
trum vertrekt. Om 18.24 uur
stopt de trein in Heerlen. In
Maastricht staan bussen gereed,
die de supporters verder naar het
stadion zullen vervoeren. Om
21.40 uur vertrekt de trein weer
uit Maastricht. In verband met
de te verwachten grote belang-
stelling kunnen Roda-fans in de
kantine van sportparkKaalheide
in de voorverkoop toegangskaar-
ten kopen.

" ROTTERDAM - Naar aanleiding
van een arrestatie van een vermeen-
de voetbalvandaal afgelopen zon-
dag, heeft de Rotterdamse politie
nog drie jongensaangehouden ver-
dacht van vandalisme. Een zestien-
jarigejongen (jonger broertje van de
eerste arrestant) en een achttienjari-

mgeman, beiden uit Rotterdam,
ien op 3 december tijdens Feij-

ehoórd-PSV in de Kuip stenen heb-
ben gegooid. Een zeventienjarige
jbngenzou op 20 augustus vorig jaar

ijzeren staaf hebben gegooid tij-
dens de wedstrijd Feyenoord-For-

Aanhouding

Tot de ramp in Sheffield, toen bij de
bekerwedstrijd tussen Liverpool en
Nottingham Forest 95 mensen wer-
den doodgedrukt, had premier
Thatcher, die zich vooral inzette: het systeem veel steun. Na
Sheffield niet meer. Onderzoek
heeft uitgewezen, dat de ramp waar-
schijnlijk grotere vormen had aan-
genomen als vooraf uitgebreid was
gecontroleerd op pasjes. Het sys-
teem zou in het seizoen 1990/91 ge-
test worden. De voetbalbond en de
clubs waren, vooral vanwege de
hoge koeten, tegenstander.

Aanslag op
Colombiaanse
voetbalbaas

Voor Auriol, vorig jaarachter de Ita-
liaan Biasion tweede in de wereldti-
telstrijd, was het de eerste zege in
Monte Carlo.

de concurrentie kleiner is gewor-
den. „Ik heb sterk het gevoel dat de
anderen steeds beter gaan spelen,"
stelde de Westduitse.

Sukova liet gisteren op het centre
court zien dat de bewering van Pat-
ty Fendick, dinsdag, dat het ver-
schil tussen de Westduitse en de
rest van de tenniswereld kleiner
wordt, inderdaad waar is. Er is nu
op Flinders Park nog een speelster
die die bewering op waarheid kan
toetsen en gebruik kan maken ma-
ken van de matige vorm waarin
Graf lijkt te steken.

„In elke partij die ik hier gespeeld
heb, merk ik dat mijn tegenstand-
ster minder fouten maken en de bal
veel harder slaan dan vorig jaar. De
buitenwereld verwacht nog steeds
dat ik al mijn partijen wel eventjes
zal winnen. Maar daarvan is de laat-
ste maanden al lang geen sprake
meer. Het is moeilijk te constateren
waar dat door komt. Ik weet dat ik
niet echt in topvorm ben, maar ik
denk dat Patty gelijk had toen ze
stelde dat de rest zich aan mijn ni-
veau heeft opgetrokken."

Mary-Joe Fernandez maakte een
hardhandig einde aan de euforie
van Claudia Porwik. De 21-jarige
Westduitse profiteerde optimaal
van het uitvallen van Gabriëla Saba-
tini, die in het duel tegen Porwik
door haar enkel ging. Fernandez liet
zien dat de overwinningen van de
Westduitse voorlopig nog het beste
kunnen worden ingeschat als uit-
schieters.
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Motivatie
Graf erkende dat de problemen
voor het grootste 'deel worden ver-
oorzaakt door een gebrek aan moti-
vatie. „De afwezigheid van Martina
(Navratilova) en Aranxta (Sanchez)
heeft bij mij toch de spanning er een
beetje van af gehaald. Zij waren in
mijn ogen m'n voornaamste tegen-
standsters. Als zij dan wegvallen
sluipt de gemakzucht een beetje in
je hoofd. Ik weet ook dat ik beter
speel tegen goede opponentes. Dan
weet ik dat het moeilijk kan worden
en concentreer mij dan beter."

Wankelen
Toen Patty Fendick mededeelde
dat het verschil tussen Steffi Graf
en de rest van het vrouwentennis
kleiner wordt, werd er een beetje
meesmuilend gereageerd. Niemand
geloofde eigenlijk dat de hegemonie
van de absolute nummer één van de
wereld aan het wankelente brengen
zou zijn. Graf reageerde alleen maar
door te stellen dat ze nog steeds pro-
blemen had zich te concentreren.

Limburgs Dagbladsport

Sparta dakloos ten gevoeld als verdwaalde toe-
risten in het Braziliaanse voetbal
van de samba. Tot groot jolijtvan
het publiek in het volle stadion
Pacaembu eindigde de finale van
de wereldtitelstrijd voor vetera-
nen in een 5-0 overwinning voor
gastland Brazilië.

Roda-trein

ROTTERDAM - De storm van
gisteren heeft ongekende schade
toegebracht aan het stadion van
Sparta. Op Spangen zijn de over-
kappingen van de overdekte tri-
bunes afgewaaid. In feite is al-
leen de kleinste staantribune on-
geschonden uit de storm geko-
men. Gezien de verwoestingen,
ook van de afrastering om het
veld, achtte managerCharles van
der Steene het uitgesloten dat
zondag de wedstrijd tegen Ajax
doorgang zou kunnen vinden.

Het bestuur van de Rotterdamse
club is onmiddellijk nadat de
ernst van de schade, die voorlo-
pig nog niet te ramen is, bekend
werd, gaan vergaderen om te on-
derzoeken of er zondag een uit-
wijkmogelijkheid gevonden kan
worden voor het competitieduel
met Ajax. Volgens Sparta komt
het nabijgelegen Harga van SVV
niet in aanmerking, ten eerste



Cees Priem past
op zijn tellen

TVM-ploegleider beweert eigen budget niet te kennen

door bennie ceulen
ERNHOUT - Hoe meer miljoenen in de wielersport gestopt
'orden hoe geheimzinniger sponsors en ploegleiders over de
Schikbare budgetten doen. In navolging van zijn collega en
tt°rmalige boezemvriend Jan Raas weigert ook Cees Priem

prijskaartje van zijn TVM-Yoko-equipe openbaar te ma--6- „Ik weet het niet. Dat moet ik eerst uittellen," probeerde
* geslepen Zeeuw gisteren tijdens de voorstelling van zijn
'Oeg de gesteldevraag te ontwijken. „En het budget van vorig

is me ook niet meer bekend." Hoe dan ook, de huidige prij-
-1 van de heren renners kennende, slokt Priems TVM-forma-e naar schatting vier miljoen gulden op. De Australiër Phil
Merson en de Zwitser Jörg Muller drukken het zwaarst op
et budget.

Knokken
Cees Priem moet zijn ambitieuze
plannen met renners als Phil Ander-
son, aanwinst Jörg Muller, Eddy
Schurer, Jesper Skibby, Johan Ca-
piot en Peter Pieters zien te klaren.
„We willen hoog eindigen in de We-
reldbeker en het FICP-klassement,"
vertelde Priem. „De afgelopen twee
jaar hebben we hard moeten knok-
ken om de nodige punten te verza-
melen. Met het huidige potentieel
zijn we meer op het gemak, maar
het zal toch knokken blijven."

" tot een culinair paleis omge
|) voormalige klooster van het
| abantse grensplaatsje Wemhout
Lelde als presentatielokatie van«l TVM-profwielerteam. Behalve
jPers had Cees Priem enkele hon-
den gasten in het Jaiselings
°yal Palace uitgenodigd om bij11 feestelijke sfeer zijn plannen
0r het nieuwe seizoen te ontvou-
*H. De manier waarop het geheel*t toeters en bellen - mét vuur-erk, oosterse buikdanseressen,Uurvreters, uitbegreid buffet etce-J* - in elkaar werd gebrouwd oog-
overdreven. Nederlands 'vierde

ielerploeg' gaf aldus te verstaan
&iL Ze va uitstraling niet voor de
toaties van Peter Post, JanRaas

o>jan Gisbers onder hoeft te doen.[?* wat de prestaties op de race-rs betreft wil TVM in binnen- en
'tenland hoge ogen gooien.

Samenstelling TVM
De samenstelling

de TVM-wielerploeg 1990 is
?s volgt: Phil, Anderson (Aus),
atrick 801, Alain van den Bos-

j*he (Bel), Johan Capiot (Bel),
darten Ducrot, Jacques Hane-
|Taaf, Patrick Jacobs (Bel), Robpleinsman, Willem-Jan van
J-Oenhout, Daan Luykx, Jörg
guller (Zwi), Dag Erik Pedersen(5oo), Peter Pieters, Martin

Eddy Schurer, Jan
Mark Siemons, Jesper

Scott Sunderland (Aus)
*ft Flip Vandenbrande (Bel).

Evenals vorig jaar heeft TVM de
twee groterondes, Giro én Tour, op
het programma staan. „Vorig jaar
hadden we daarmee wat te hoog ge-
grepen. „De Giro was een succes
met twee etappezeges en de goede
eindklasseringen van Skibby en
Anderson. In de Tour kónden we
niet aan de verwachtingen beant-
woorden. Dit jaar jaarwillen we ook
in de Tour presteren. Met het aan-
trekken van Maarten Ducrot, Jörg
Muller en Dag-Erik Pedersen zijn
we in de breedte een stuk sterker
geworden. Ik kan daardoor ook een
andere planning maken. Skibby
wordt de kopman voor de Giro en
Muller voor de Tour. Beiden heb-
ben bewezen een goed klassement
te kunnen rijden. Daarmee wil ik
niet zeggen dat het kanshebbers op
de eindzege zijn. Maar Skibby moet
in de Giro wel bij de eerste vijfkun-
nen eindigen en in de Tour zie ik
Muller in staat een plaats bij de eer-
ste tien te veroveren."

Cees Priem is bijzonder in zijn nop-
jes met zijn van PDM overgenomen
aanwinst Jörg Muller, die naar ver-
luidt voor 500.000 gulden op de
loonlijst staat. „Ik geloof in die jon-
gen. Hij kan tijdrijden én goedklim-
men. De eigenschappen van een
ronderenner. Maar hij heeft nooit
een echte kans om dat te bewijzen
gehad. Bij mij krijgt hij die wel. Let
wel, hij hoeft niet de Tour te win-
nen, maar kan wel meespelen."

Experiment
J'ERNHOUT - Vier renners van
j* TVM-ploeg van Cees Priem

dit seizoen een nieuwe fu-
racefiets, die geheel

ïan magnesium is vervaardigd.
J~e grondstoffen voor het maken
*an één zogenaamd Kirk-frameworden uit 1000 liter zeewaterlehaald. Volgens ploegleider
riem zou deze noviteit wel eens,e fiets van de toekomst kunnen>rden.

Kuiper geeft gas
'Men zal weer snel van Ad Wijnands horen'

door wiel verheesen
STUTTGART - „Het eerste
jaar van Team Stuttgart heeft
vooral in de Bondsrepubliek
het een en ander losgemaakt.
Nu komt het er op aan de lijn
door te trekken". Hennie Kui-
per ziet perspectief. Begonnen
met een ploeg van uitsluitend
neoprofs kon hij gisteren bij
de presentatie van Duitslands
enige merkenformatie zowel
de verrichtingen uit 1989 me-
moreren alsook de uitbreiding
van startgelegenheid. „Wij ne-
men deel aan liefst achttien
etappewedstrijden", meldde
hij met enige trots.

Alle fronten
Volgens Priem kan hij met zijn ren-
ners in het nieuwe seizoen op alle
fronten een belangrijke rol spelen.
„Een echte uitschieter heb ik er niet
bij, maar Phil Anderson, Johan Ca-
piot en Eddy Schurer kunnen in de
klassiekers hun mannetje staan.
Wegkapitein Jacques Hanegraaf
mag ook niet onderschat worden.
En Peter Pieters zal dit jaar moeten
bewijzen of hij het nog kan."

Theunisse 'Zwitser'
]SfERNHOUT - Profwielrenner

Theunisse heeft beslo-
Nederland te verlaten en in

te gaan wonen. De
van de Touretappe in

£lpe d'Huez heeft zijn huis in
inmiddels verkocht en

erhuist op 16 februari a.s. met?'Jh echtgenote Lieske naar een
in het Zwitserse

drummen.

Niet alleen vanwege erkenning op
mondiaal vlak ('Ronde van Spanje,
Parijs-Nice en Ronde van Zwitser-
land zijn geen koersen waar men
iedereen toelaat') was hij in zijn
nopjes. De uitstraling zal op korte
termijn ook budgettair vertaald

" De wegrensport blijft voor Ad Wijnands hoofdbezigheid, of-
schoon hij toch geregeld op de b'aanfiets stapt. „Maar uitslui-
tend als voorbereiding. Het programma bij Stuttgart is een
nieuwe uitdaging voor mij", aldus de Eijsdenaar.

Foto: WIDDERSHOVEN.

Ludo Peeters
bouwt af

Van onze verslaggever
STUTTGART- Na de slechte er-
varingen met zijn vorige werkge-
ver Patemina is Ludo Peeters,
die net als de meeste renners uit
de Spaanse formatie nog wacht
op uitbetaling van achterstallig
salaris, naar de ploegvan Hennie
Kuiper overgestapt. Peeters (36)
is in het Team Stuttgart de enige
Belg. „Uiteraard hebben de fi-
nanciële perikelen met Patemin-
a een rol gespeeld om van werk-
gever te veranderen", zegt hij.
„Maar daarnaast telt ook mee,
dat ik bij Kuiper mijn program-
ma mag uitstippelen. Dat vind ik
belangrijk, temeer omdat 1990
mijn laatste seizoen als renner
wordt. In de loop van het jaar
open ik een rijwielzaak in
Brecht."
Team Stuttgart is de zesde ploeg
waarvoor Peeters uitkomt. Eer-
der verdedigde hij de kleuren
van IJsboerke, Raleigh, Kwan-
tum, SuperConfex en Patemina.
Hij won onder andere twee keer
Parijs-Brussel, Parijs-Tours en
Rund urn den Henninger Turm,
alsmede een keer het Kampioen-
schap van Zürich. Ook werd hij
gele truidrager en drievoudig
etappewinnaar in de Tour de
France.

" Samenstelling van Team Stutt-
gart: Ad Wijnands, Erwin Nij-
boer, Kees Hopmans, Ralf Moor-
man (allen Ned), Woods (Austra-
lië), Ludo Peeters (B) en de Duit-
sers Eickelbeck, Görgen. Gröne,
Holzmann, Nepp, Schleicher,
Wüller, gebroeders Hartmut en
Udo Bölts en nationaal kam-
pioenKajzer.

teerde reserves achter de twintig
bestgeklasseerde formaties, die
automatisch startrecht in de klassie-
kers hebben. Ik denk aan Amstel
Gold Race, Parijs-Roubaix en Ron-
de van Vlaanderen waarin met
name Spaanse teams wegblijven.
Overigens, elders is er voor ons vol-
op gelegenheid om punten te ver-
overen. Dat hebben wij vorig jaar
vooral in de tweede helft van het sei-
zoen laten zien, onder andere met
winst van Kajzer in het Duits kam-
pioenschap en diens tweede plaats
in de Ronde van Luxemburg. Ver-
geet evenmin het zilver van de
Australiër Woods in het WK achter-
volging"

België. Ad Wijnands, Erwin Nijboer
en Ludo Peeters moeten voor de
routine zorgen.

Echt spektakulaire aankopen heeft
Cees Priem met het oog op 1990 niet
gedaan. „Ik hou niet van het kopen
yan renners, want als jedat doet ben
je eigenlijk al te laat. Die coureur
heeft de prestaties dan al bij een an-
dere ploeg geleverd. Vaak is het zo,
datje in zon geval veel geld betaalt
en derenner niets presteert. En het
feit dat TVM als vierde Nederlandse
ploeg wordt bestempeld deert me
niet. Budget en renners bepalen
niet de plaats van de ploeg. Wél de
resultaten. Aan het einde van het
jaar maken we de balans op. Alleen
dat telt."

Criquielion kopman
- Ploegleider Jean-

Mie Vandenbroucke speelt ditJa&r Claude Criquielion als kop-man van de Lotto-equipe, die
Bisteren in Brussel werd voorge-meld, uit. Johan Musseeuw,
pinmy Moreels, Wim Arras enjj.ohan Bruyneel zijn de belang-
'Jkste ploegmakkers van de

°Ud-wereldkampioen bij Lotto.

worden.
„Het zijn niet de eersten de besten,
die kandidaat zijn om een belangrij-
ke financiële steun te verlenen". Bij
deze woorden keek Kuiper naar de
glimmende hedendaagse en vroege-
re modellen van Mercedes-Benz in
het gelijknamige automuseum waar
Team Stuttgart gepresenteerd
werd. „Je komt hier niet zo maar
even binnen", voegde hij er veelbe-
tekenend aan toe. „Voor het overi-
ge, ik voel mij ook happy aan het
hoofd van een ploeg waar niet direct
miljoenen zijn ingestoken. Kijk
naar José de Cauwer. Zijn team won
in de laatste jaren alles wat er te
winnen was, inclusiefmet Le Mond
de Tour en wereldtitel. Toch zit De
Cauwer tot over zijn oren in de zor-
gen."

Merekx
De bijna 41-jarige Kuiper heeft de
kern van zijn ploeg, die door Eddy
Merckx van racemateriaal wordt
voorzien, gehandhaafd. Daarnaast
vond hij versterkingen in Duitsland
(Harmut Bölts, na twee seizoenen
RMO), alsook in in Nederland en

sport in cijfers

„Wat Wijnands betreft durf ik te
voorspellen, dat men weer gauw
van hem zal horen", zegt dechefd'e-
quipe. „Een overwinning op de
Zuidfranse wegen, vroeg in het sei-
zoen, is goed voor de moraal en le-
vert tevens veel publiciteit op. Hij is
een intelligent renner, maar bij hem
zit het vaak ook in mentaal vlak er
niet uitkomt wat verwacht wordt."
Ad Wijnands noemt zichzelf even-
eens een vroege vogel, ofschoon hij
dit keer vanwege een knieblessure
('gevallen tijdens de training') met
enige achterstand van start gaat.
Winst in het hoger aangeslagen
werk is niettemin vooral de laatste
jaren een hunkering gebleven.
„Toch geloof ik nog volop in mijn

mogelijkheden op de weg", zegt de
30-jarige Eijsdenaar. „Aan een loop-
baan als pistier denk ik vooralsnog
niet. Het programma van Stuttgart
is ook zonder Ronde van Frankrijk
een uitdaging, ofschoon ik na vijf
keer Tour toch weer graag in een
volgend jaarpresent ben."
In tegenstelling tot Ad Wijnands is
de komst van Ludo Peeters naar
Team Stuttgart nog om andere re-
den belangrijk dan alleen de in-
breng van routine. Hij brengt im-
mers een flink aantal punten mee
uit het klassement van de FICP, de
profsectie van de internationale
wielrenunie. Kuiper: „Het mes
snijdt aan twee kanten. Peeters is
routinier en tegelijk topscorer van
de ploeg. Een en ander impliceert,
dat wij straks in sommige koersen
om de wereldbeker worden toegela-
ten. Wij behoren tot de hoogstgeno-

(fov) 1/2-1/2.Stand naelf ronden: 1. Kortsjnoi. Nunn.Dlugy en Andersson 6 1/2 punten, 5.Portisch 6 en 1 afg.. 6. Petursson enShort 6. 8. Anand en Dokojan 5 12. 10.
Goerevitsj 5 en 1 afg., 11. Van der Wielen Piket 5. 13. Kuijf 4, 14. Nijboer 2.

Grootmeestergroep B. negende ronde:Zsuzsa Polgar (Hon) - Judith Polgar
(Hon) 1/2-1/2. Sofia Polgar (Hon) - Bren-ninkmeijer(Ned) 1-0.Damljanovic (Joe)- Winants (Bel) 1/2-1/2. Fedorowicz (VSt)- Van Wely(Ned) 1-0.Hellers (Zwe) - Vander Sterren (Ned) 1-0. Stand na negen
ronden: 1. Fedorowicz 8 punten 2 Hel-lers6 1/2,3. Z. Polgar sen 1 afg.. 4. J.Pol-
gar 5, 5. Van der Sterren en Brenmnk-
meijer 4 1/2, 7. Winants 4 en 1 afg., 8. S.Polgar 4, 9. Damljanovic 3 1/2 en 1 afg
10. Peelen 3. 11, De Jong 2 1/2, 12 VanWely 1 1/2 en 1 afg.

OEFENVOETBAL
Slenaken-Eikenderveld 4-1

VANDAAG:
SVHeerlen-Laura 18.45 uur

VOETBAL
ENGELAND - Kwartfinale League
Cup: Southampton - Oldham 2-2. Re-
plays: Coventry - Sunderland 5-0, Derby- West Ham 0-0, Tottenham - Notting-
ham Forest 2-3. Schotland, replays der-deronde FA Cup: Inverness Caledonian- Airdneonians 1-1, St Mirren - Ayr 2-1.
PORTUGAL - Zeventiende speeldag:Nacional Funchal - Belenenses 1-1.

Coene/Van Dijck (Ned) - Nishida/Watanabe(Jap) 15-7 15-11.tweede ronde: Jinnai/Mori (Jap) - Hoogland/Van dei
Knaap 15-12 15-4, Fen/Caiqin (Chi)
Coene/VanDijck 15-7 15-7.

HOCKEY
PERTH - Trainingsstage Nederlands
vrouwen hockeyteam: Nederland -West-Australië 2-0. 55. Wolff 1-0. 62. De
Ruiter 2-0. Mederland: Toxopeus; Koe-
nen, Fokke en Duyster; Appels (55. Tha-
te), Benninga en Steenberghe: Van Maa-nen (60. Lorijn), Wolff en De Ruiter.

Moorhouse (Eng) 1.01.49 (evenaring we-
reldrecord). 2. Parrack (Eng) 1.03,15, 3.
Gillingham (Eng) 1.03,16. Vrouwen, 100
m vrij: 1. Van Wirdum (Aus) 56,48. 2.
Curry (Aus) 56,61, 3. Noall (Can) 56,67.
400mwissel: 1. Lewis (Aus) 4.42,65, 2.
Clatworhy (Aus) 4.45,76, 3. Procter (Aus)
4.47,38.4x200 m vrij: 1. Australië 8.08,95.
2. Engeland 8.16,31, 3. Nieuw-Zeeland
8.22,60.Wielrennen: 100km ploegentijd-
rit: 1.Nieuw-Zeeland 2.06.46,55, 2. Cana-
da 2.09.19.59, 3. Engeland 2.09.33,17.
Turnen: Mannen, landenwedstrijd: 1.
Canada 171,80, 2. Engeland 170,45, 3.
Australië 169,50.

TENNIS
MELBOURNE - Elfde dag, open
Australische kampioenschappen: vrou-
wen enkel, halve finales: Graf (BrD/1) -Sukova (Tsj/4) 6-3 3-6 6-4, Mary-Joe Fer-
nandez (VSt/6) - Porwik (BrD) 6-2 6-1.mannen dubbel, halve finales: Connell-/Michibata (Can/13) - Leagh/Pugh
(VSt/1) 3-6 6-3 6-1 2-6 6-3, Aldrich/Visser
(ZAf/2) - Broad/Muller (Aus/VSt) 7-6 7-6

LX zwemmen
in Hoensbroek

HOENSBROEK - Morgen begin-
nen de Limburgse winterkam-
pioenschappen zwemmen in het
zwembad van de Lucaskliniek in
Hoensbroek. Deze kampioenschap-
pen worden verdeeld over twee
weekeinden. De organisatie is in
handen van de vereniging
ZON/S&S uit Heerlen. De wedstrij-
den beginnen om 13.00 uur, terwijl
zondag om 11.30 wordt gestart. In
tegenstelling tot voorgaande jaren
is het deelnemersveld flink uitge-
breid, namelijk van 300 naar 400
deelnemers.

Deelnemende verenigingen: Eszet Swal-
men, Glana Geleen, Hellas Sittard, HZV
Helden, HZPC Horst, Kimbria Maastricht.
KZ&PC Kerkrade, Manta Bergen. Mosa Re-
gio Venlo. MZ&PC Maastricht. Patrick
Echt. Roersoppers Melick. De Rog Weert.
RZL Reuver, Spio Venray, Vivalo Gennep,
Zeps Stem, ZVB Brunssum.

Kunstzweinmen

"GULPEN -Voor de eerste keer in
Limburg wordt zondag een officiële
kunstzwemcompetitie gehouden.
Deze wedstrijd wortd georgani-
seerd door MZ&PC uit Maastricht
in zwembad Gulpen vanaf 15.00
uur. In deze competitie worden al-
leen de techniekfiguren beoordeeld.
Er zijn vijf categorieën qua moei-
lijkheid.
Deelnemers: Manta Bergen, Mosa Regio
Venlo. MZ&PC (Maastricht). Nimo Land-
graaf. Spio Venray, ZPC Nederweert. ZVH
Heerlerheide.

John Leenders
naar Eindhoven

LANDGRAAF - Tafeltenniscoach
John Leenders is gecontracteerd
door tweede divisieclubEindhoven.
Leenders was jarenlang trainer-
/coach bij het Bornse Bartok. Van-
uit de provinciale onderafdeling liet
hij Bartok jaarlijks promoveren
naar de hoogste landelijke klasse.

Van Lith verovert
punt op Clere

ABCOUDE - Bijna zes uur zochtdamgrootmeester Rob Clerc in de
vierde ronde van het Abcoude-dam-
toernooi naar het onmogelijke.
Toen moest de 34-jarige Hagenaar
licht ontgoocheld vaststellen dat
het duel tegen Karen van Lith hem
niet meer daneen puntendeling kon
opleveren. Doordat Virni in zijn
tweede partij tegen Lewina geen
fout maakte, is Clercs koppositie
nauwelijks aangetast. Hij leidt met
twee punten voorsprong op Virni.
Vierde ronde: Van Lith-Clerc 1-1, Lewina-Virni 0-2. Stand: 1.Clerc 6 punten. 2. Virni 4.3. Lewina 3, Van Lith 3.

sport kort

" AUCKLAND - De Engelse zwem-mer Adrian Moorhouse heeft tijdens
de openingsdag van de GemenebestSpelen in Auckland zijn wereldrecordop de 100 meter schoolslag geëve-
naard. De tijd in de finale van 1.01,49.
goed voor goud. zwom hij eerder tij-dens de Europese titelstrijd van vorigjaar in Bonn. Zijn landgenoten Par-rack en Gillingham haalden zilver enbrons.

" BRUNSSUM- Morgen kiest Bruns-
sum haar sportman, sportvrouw en
sportploeg van het jaar 1989. Aanvang
20.00 uur in het culturele centrum dr
Brikke-oave.

trainerscarrousel
BRUNSSUM - Sjef Derks wordt
met ingang van komend seizoen
trainer van VV Schuttersveld. Hij
zal samen met de huidige trainer,
Dick Zuidema, de technische lei-
dingvan de derdeklasser opzich ne-
men.

HEERLEN - Wiel Bruis heeft zijn
contract met vierde klasser Welta-
nia met een jaarverlengd.

HEERLEN - Uitbetalingen Nederlandse
Midlotto 3 A: 1 e prijs: geen winnaar; 2 e
prijs: geen winnaar; 3e prijs: 19 winnaars
ieder bruto 15.150; 4 e prijs: 1.669 winnaars
ieder 172,40; 5 e prijs: 34.817 winnaars ieder
5.00 Cijferspel: 6 cijfers goed: twee win-
naars; 5 cijfers goed: vier winnaars; 4 cijfers
goed: 24 winnaars; 3 cijfers goed: 162 win-
naars; 2 cijfers goed: 1.964 winnaars.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
25271S tussen 8 en 12 uur.

SCHAKEN
Hoogovenstoernooi uitslagen groot-
meestergroep A, elfde ronde: Nunn
(GBr) - Andersson (Zwe) 1/2-1/2. Dlugy
(VSt) - Kuijf (Ned) 1/2-1/2, Van der Wiel
(Ned) - Dokojan (Sov) 1/2-1/2,Petursson(IJsl) - Piket (Ned) 1/2-1/2, Anand (Ind) -Short (GBr) 0-1, Portisch (Hon) - Kortsj-
noi (Zwi) 1-0. Nijboer (Ned) - Goerevitsj

BADMINTON
TOKYO - Open Japanse kampioen-
schappen: mannen enkel, eerste ronde:
Pelupessy (Ned) - Jogis (VSt) 8-15 15-12
15-7. Meijer (Ned) - Nielsen (Eng) 5-15
5-15. tweede ronde: Yang Yang (Chi/3) -Pelupessy 15-10 15-5. vrouwen dubbel,
eerste ronde: Hoogland/Van der Knaap
(Ned) - Takagi/Tamura (Jap) 18-13 15-11.

ZWEMMEN
AUCKLAND - Gemenbest-spelen.
Mannen, 200 m vrij: 1. Roberts (Aus)
1.49,58, 2. Brown (Aus) 1.49,60, 3. Sta-
chewicz (Aus) 1.49.98. 100 m school: 1.
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Van onze medewerker
HANS SINNIGE

SCHAESBERG - Het programma
dat vanavond wordt afgewerkt op
de draf- en renbaan in Schaesberg
telt acht goedbezette draverijen.
Hoogtepunt is het optreden van de
vierjarige hengst Strausie in de
Sponsoren-prijs. Deze pupil van de
Fin Mikko Maninnen startte al zes
keer op de Limburgse baan en won
evenzoveel keren. Hij hoefde hierbij
nooit tot het uiterste te gaan wat zijn
matige record van 1.21.1 minuut be-
wijst. Vanavond-zal hij zich echter
iets meer moeten inspannen, want

Strausie verdedigt
ongeslagen status

over de sprintafstand stuit hij op de
eveneens Amerikaans gefokte Raise
a Bid van de Belg Danny Derwael.
Ook deze import presteerde al een
aantal malen optimaal in Schaes-
berg en een spannende strijd tussen
die twee mag dan ook worden ver-
wacht.

De eerste koers start om 19.00 uur.

LD-tips:

lekoers: 1. Dunja Eisene; 2. Evelyne Haze-
laar: 3. Dyoca Buitenzorg. Outsider. Bello-
tanWM.
2e koers: 1. Samantha Kosmos; 2. Broad
Daylight; 3. Elisa Tornado. Outsider: Eskif.
3e koers: 1. Durban uit Uden; 2. Delius van
Troje; 3. Devine Belle. Outsider: Dorine R.
4e koers: 1.Dalida Belvedère; 2. Belmondo
O.; 3. Spider Lobell. Outsider: Claproos
Valo.
5e koers: 1.Yvette Nubar; 2. Zilver Ulandia;
3. Captain M.. Outsider: Catch me Jacky.
6e koers: 1. Abbado R.; 2. Bravo Nora; 3.
Anna Dakota. Outsider: Alme de Bloomerd.
7e koers: 1.Strausie; 2. Raise a Bid; 3.Shan-
na Wittenhof. Outsider: Ceres van Troje.
8ekoers: 1. Don Worthy; 2. Caluno J.; 3. Do-
minique. Outsider: Duc d'Oriënt.

iimburgs dagblad J sport

# Cees Priem en
Phil Anderson
brengen een
toast uit op het
nieuwe
wielerseizoen.

lotto



Aan tafel 1 hadden Meys-Spaay met
de OW-spellen 4Sch geboden en dat
met een overslag gemaakt. Aan de an-
dere tafel, met de zuiderlingen N.Z,
ging dit:

Achteraf ziet het er allemaal nogal vr
gisch en simpel uit en ga jeje zelf al'
vragen, waarom West daar nog zo la"»
over heeft moeten denken. Wij kul!'
nen ons hele volksstammen voorste'-
len, dieheus wat sneller danMaas z°u'
den hebben bijgespeeld, maar waar-
schijnlijk zou het dan niet klaverhe*
zijn geweest.

waard namens de ATP aanwezig
was, schatte hem hoog in. „Ik kreeg
van hem de hoogste waardering.
Tot vrijdag kreeg ik de gelegenheid
om als A-scheidsrechter mee te
draaien, hetgeen als B-scheidsrech-
ter uitzonderlijk is."

Faalangst of twijfels heeft Wijnands
tot nu toe nog nooit gehad. „In de
acht jaar dat ik scheidsrechter ben,
ben ik nog nooit van de stoel geko-
men met de idee dat het misgegaan
was. Ik heb de partij altijd tot een
goed einde gebracht." Hij heeft toch
al een goede staat van dienst. „Bij de
laatste Nederlandse kampioen-
schappen in Son mocht ik de halve
finale tussen Haarhuis en Koever-
mans leiden. Dat is voor mij tot nu
toe het absolute hoogtepunt." "Limburgs tweede A-scheidsrechter, naar verwachting binnenkort de enige, Leo Wijnands.

Foto: CHRISTA HALBESMAVijnands verwacht niet dat hij veel
loger zal komen. Zijn werk in het
jnderwijs maakt het hem onmoge-
ijk om de daarvoor benodigde tijd
/rij te maken. „Prof wil ik absoluut
liet worden. Ik ben getrouwd en
ïeb twee kinderen. Ik kan niet over
ie wereld gaan trekken. Ik ben le-

raar Engels aan het Deltacollege,
ten school voor LBO en Mavo in
Landgraaf. Wil je professioneel be-
fcig zijn, dan moet je beschikbaar
pjn als ze je nodig hebben. Ik zit
yast aan de schoolvakanties."

De nu 42-jarige Wijnands is sinds
1982 actief in de scheidsrechterij.
iMet een aantal leden van Nieuwen-
hagen ben ik een spelregelcursus
gaan volgen. Vervolgens werd ik ge-
vraagd om in Kerkrade een jeugd-
wedstrijd te komen leiden. Vanaf
dat moment ben ik actiefin het dis-
!riet geweest." Aanvankelijk had
Vijnands niet direct de behoefte om
ïogerop te komen. In 1984 vroeg de
voorzitter van de Commissie Arbi-
rage, Huub Helsen, hem of hij er
;een behoefte aan had landelijk
nee te-gaan draaien. „Vanaf dat mo-
nent ging het snel. Een jaar erna
vas ik kandidaat B en nog een jaar
ater B-scheidsrechter. Nu sta ik
ian op de A-lijst."

Jo zal hij dit jaarnaar het ABN-toer-
ïooi kunnen gaan want dat valt pre-
lies in de krokusvakantie. Ook voor
iet Melkhuisje kan hij de uitnodi-
ging accepteren, want dit evene-
ment is in de zomervakantie ge-
pland. Zijn beroep heeft hem ook
voordelen opgeleverd. „Doordat
Engels voertaal is in het tennisspel
merk jedat ik gemakkelijker met de
spelers kan converseren dan een
aantal van mijn collega's."

VOLLEYBAL
HEERLEN - Morgen, sporthal
Kaldeborn, 14.30 uur: Pancratius-
bank/VCH-S uper Roosendaal en
Pancratiusbank/VCH 2-Peelpush-
(dames), 16.45 uur: Pancratius-
bank/VCH-E AVV(dames), Pancra-
tiusbank/VCH 2-Wevoc en Pancra-
tiusbank/VCH 3-VC Dynamic(da-
mes). LANDGRAAF, sporthal Ba-
neberg, 14.15 uur: Datak/VCI-N
MS/Rapid 2(dames), 16.00 uur: Da-
tak/VCL 2-Morres/Hulst(dames).

WORSTELEN

De Belgische referee die bij het
Challenger-toernooi in Valkens-

agenda

Bliksemstart TTV Heerlen
Trainer Paas: 'Hel niveau van de jeugd stijgt iedere maand'

Jan Hein Donners mening (en dievan
vele anderen) dat vrouwen nooit goed
zouden kunnen schaken, lijkt door de
ontstuitbare opmars van de zusjes
Polgar weerlegd. Echter, door al die
aandacht die de Polgars opeisen zou-
den we bijna vergeten dat ook in Lim-
burg het 'zwakke' geslacht van zich
doet spreken en dan met name bij de
jeugd. Opvallend is dat bij de Lim-
burgse jeugdkamioenschappen ge-
noeg animo bij de meisjes was om en-
kele groepen te laten deelnemen, ter-
wijl de organisatie van het L.K. (alle
leeftijden) vorig jaar niet eens vier da-
mes bij elkaarwist te krijgen. Hopelijk
overwinnen de dames hun drempel-
vreest?) en schrijven zij ich dit jaar
massaal in voor het LX.
Terug nu naar de jeugd waar Christy
Daamen uit Haelen kampioen werd in
de groep tot 20 jaar. Deze 16-jarige
gymnasiaste eindigde samen met Ju-
liette Strijbosch op de eerste plaats.
Op grondvan meer SB-punten ging de
titel naar Christy.
C. Daamen-A. Bosten (Ital. partij)
1. e4,e5 2.Lc4,Pf6 3. d3,Lc5 4. Pc3,d6 5.
h3? Deze zet strookt met het grond-
principe van de opening om de stuk-
ken te ontwikkelen. Beter waren zet-
ten geweestals 5. f45. Pge2 5. Lgs (alle
varianten uit de Weense partij) of 5.
Pf3 (Italiaans). 5. .. Pc 66. Pf3,Le6 7.
Lb3. L:e6,f:e6 is alleenvoor zwart gun-
stig. 7. ..,0-0 8. g4? Weliswaar schijnt 5.
h3nu een doel gediend te hebben, de
zet verzwakt echter de witte stelling.
Een stormloop op de zwarte koning is
vanwege twee redenen niet gerecht-
vaardigd: ten eerste heeft de zwarte
koningsstelling geen zwaktes en ten
tweede is wit in het geheel nog niet
ontwikkeld en loopt alleen de witte
stelling hierdoor gevaar. 8. ..,TeB.
Stukoffers op g4leveren niets op; bv.

8. ..,P:g4 9. h:g4,L:g4 10. Tgl (de cmle
zet),hs 11. Tg3en zwart komt niet ver-
der. 9. Dd2. Beter is 9. Lgs,h6? 10.1^9. ...Pd4! 10. P:d4 gedwongen na 1"
Pgs.L:b3 11. a:b3,h6 verliest wit cc"
stuk. 10. ...L:d4 11. Pe2,Lcs? De opj
ning heeft zwart uitstekend gespeel".
Nu we echter deoverstap van openiflj»
naar middenspel maken raakt zwaJJhet spoor bijster. Beter was 11. ■X'^%
12. a:b3,ds! 13. e:ds,D:ds 14. 0-0,DW
en zwart gaat oogsten. 12. Pg3,h6? vet'
zwakt de koningsstelling en geeft V
aanknopingspunten voor een aanva 1.

Na 12. ..,g6 13. Dh6,L:b3 14. a:b3,dsg£
volgd door een eventueel 15. -f;r'
hoeft zwart nergens bang voor te zi)11'
13. Pl5,L:f5 14. g:fs,Ph7 15. h4,c6. 1"
een paar zetten tijd is het roer omg*'
slagen. Wit heeft een mooit loper op "
en een half-open g-lijn. Zwart moet nu
alle zeilen bijzetten om niet kopje o»'
der te gaan. Ï6.De2,Dffi 17. Dg4,Tad»'
Er is een moeilijke stelling ontstaa^Zwart heeft zich met zijn laatste zette^solide opgesteld en zetten als 18. D|{,
of 18. L:h6,D:h6 19. Dg6leveren aU*
niets op. Het beste is waarschijnW*
18. Le3 waarna na 18. ..,L:e3 19. f:e3,<*°
20. o—o—o een onduidelijke steil!"
ontstaan waarin wit de betere kans<-'
heeft. 18. c4? verhindert d5, maar °e,
loper op b3boet kracht in. 18. "">*(Lb4+) 19. Dhs,bs?. Het hele plan £..,a6 19. ..,b5 en dan slaan op c4is inj*
rieur. Hierdoor komt de loper op "weer tot leven en wordt de witte aap'
val nog gevaarlijker. 20. Tgl,Te6? "',
verliest direct, maar de situatie *a°
toch al zeer precair. De enige zet IU"
20. ..,KfB. 21. c:bs?. Na 21. Tg2! kunn^de stukken terug in de doos. Na ’tekstzet krijgt zwart 21. ..,d5 *^b:a6,Ted6 23. e:ds,c:ds 24. Ld2,T:»J
25. Tcl,Le7 26. Ke2,D:h4 27. D:h4,L:»!
28. Tcs,Pf6 29. L:h6,Pg4 30. T:g4,T:l»°
31. L:ds en wit wint.

Van onze medewerker
BAS SCHREURS

door paul vijgen

SCHAESBERG - Koploper Sim-
son heeft in de lopende competitie
nog twee wedstrijden voor de boeg.
Zaterdag staat de uitwedstrijd te-
gen Hercules Den Haag op het pro-
gramma. " Het meest waardevolle bezit van TTVHeerlen aan de slag; de

jeugd Foto: FRANS RADE

Senioren

Lustrumfeest afsluiting 60-jarig bestaan

TVON met nieuw
bestuur naar jubileum

HEERLEN - Vijf jonge sportfana-
ten wilden wel laten zien dat het
kan. Een goede sfeer én streven
naar het hoogste niveau binnen een
vereniging. Onder voorzitterschap
van de enige niet tafeltennisser van
de vijf, Fer Wesselink, werd begon-
nen. Ruim een half jaar geleden
was TTV Heerlen een feit. Momen-
teel telt de vereniging tegen de zes-
tig leden.

Vrijdagavond komen dan de senio-
ren aan hun trekken. „Ook hier
hebben we een leuke groep die se-
rieus wil werken om het niveau
omhoog te krikken. In de afgelo-
pen competitie hebben we met een
senioortje, bestaande uit drie heren
en twee dames, deelgenomen aan
de bondscompetitie.

tijd naar een behoorlijk niveau zijn
gestegen.
Ook de senioren worden hierdoor
gestimuleerd. Vanaf maart gaan we
iedere week een training opzetten
waar zowel senioren als jeugdleden
aan mee kunnen doen", meent een
enthousiaste John Paas.

Al met al kan gesteld worden dat
'TTV Heerlen op de goede weg is.
„Je kunt natuurlijk niet verwach-
ten dat we binnen een jaar bij de
top van Limburg horen. Zoiets
moet groeien. Tot nu toe loopt het
echter boven verwachting.
Ik ben ervan overtuigd dat overeen tijdje onze beide doelstellin-
gen, sfeer en niveau, grotendeels
verwezenlijkt zullen zijn", besluit
Paas.

ZWEMMEN
SITTARD - Zondag, zwembad de
Hatenboer, competitiewedstrijd ge-
west Limburg. Deelnemers, Geleen,
Bom, Brunssum, Sittard. Aanvang
14.00 uur.
SITTARD - Morgen en zondag,
zwembad de Hatenboer, landelijk
waterpolo, NCS. Deelnemers: Sit-
tard, Tilburg, Den Bosch, Helmond.
Aanvang beide dagen, 13.00 uur.

John Paas (31), hoofdtrainer en
wedstrijdsecretaris: „Tweederde
van de leden bestaat uit jongens en
meisjes tussen de acht en twaalf
jaar. Via kennismakingsaktivitei-
ten op de basisscholen kwamen
veel kinderen in contact met tafel-
tennis en onze club. Zon kleine
veertig hebben daarvan daadwer-
kelijk de stap genomen om lid te
worden.

We hebben met zes jeugdteams, elk
bestaande uit vijf spelers, deelge-
nomen aan de competitie van de
Limburgse Tafeltennisbond. TTV
Heerlen is wat jeugdleden betreft
een van de grotere verenigingen in
Limburg".

Jeugdtraining

Onlangs is ons team nog versterkt
met de komst van Annemiek San-
ders. Zij heeft jaren landelijk ge-
speeld en is zeker een grote aan-
winst voor onze vereniging. Het zit
er dik in dat we binnenkort een
tweede seniorenteam kunnen op-
stellen".

De nieuwe voorzitter zal, samen
met zijn bestuursleden, dit sei-
zoen met name het accent leggen
op de (sportieve) festiviteiten die
dit seizoen in het teken staan van
het jubileum. De jaarlijkse eve-
nementen, zoals bijvoorbeeld de
'Open Heerlense', clubkam-
pioenschappen e.d., zullen daar-
om feestelijk worden aange-
kleed.

Nachttoernooi

Afgelopen seizoen was er wat dat
betreft al een opgaande lijn te be-
speuren.

Hoofdklasse C
Halsteren-Venray
Limburgia-Vlissingen
TOP-Geldrop
Meerssen-DESK
Wilhelmina'oB-EHC
TSC-Baronie
Longa-Sittard

Eerste klasse F
SVN-Panningen
Leonidas-FC Vinkenslag
SCG-Heer
Waubach-Almania
Born-Volharding
Caesar-RKONS
Tweede klasse A
Eijsden-Voerendaal
Hopel-Chevremont
Obbicht-RKVVL

klassiek spel dat zich langzaam tot V"
vensgevaarlijke aanval ontwikkelt.
Tsjizjow-Ba Verona '89 ,
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 43-38 IJ,'
21 4. 49-43 21-26 5. 31-27 7-12 6. 37; 3'
26x37 7. 42x31 11-17 8. 47-42 17-21 s'
31-26 1-7 10. 26x17 12x21 11.41-377-J'12. 36-31 21-26 13. 46-41 23-29 14.34**'
18x29 15. 33x24 20x29 16. 39-33 19/--17. 41-36 24-30 18. 35x24 29x20 19- **39 14-19 20. 27-21 16x27 21. 31x22 1""
14 22. 32-27 12-18 23. 36-31 5-10 24. 31'
32 26x37 25. 42x31 19-23 26. 28XJ'
14x23 27. 31-26 10-14 28. 50-44 14-19 2*
48-42 20-24 30. 22-17 2-7 31. 27-21 74.'
32. 40-34 11x22 33. 33-29 24x33 3*
39x17 9-14 35. 42-37 8-12 36.17x8 13*J37. 37-31 4-9 38. 38-33 3-8 39. 31-27 15*"
40. 33-28 20-24 41. 44-39 14-20 42. 39-3'
6-11 43. 21-16 20-25 44. 16x7 2xll *>
28-22 9-13 46. 43-39 24-29 47. 33X2?
19X30 48. 26-21 8-12 49. 21-16 30-35 s»'
16x7 12x1 51. 39-33 1-7 52. 22-17 13-*'
53. 33-28 25-30 54. 34x25 23-2955. 25-*"
29-34 56.17-12 35-40 57.12x14 40-44 5»-
-20-15 44-50 59. 28-23 34-39 60.14-9 39-4'
61. 9-4 43-49 62.15-10 7-12 63. 10-5 49-3?
64. 27-21 50-6 65. 21-16 25-2 66. 4-31 2-»
67. 31-9 8-3 68. 9-36 3-8(?) Nu zit er eejj
taktische wending in en zoiets is aa
Tsjizjow wel besteed. Vermoedelijk
had wit dan ook anders wel gewonn^
al valt het door de ongebruikelijkeffl?,
teriaalverhouding niet een-twee-dr'
aan te geven hoe.
69. 16-11! en zwart gaf het op, op 6*j
...6x46 volgt 70. 36-18! 46x19 71. o*4"
12x23 72. 46x2+.

Miranda-Heerlen Sport
MKC-Geleen
Heerlen-RKVCL

Derde klasse B
Kolonia-Bekkerveld
Heilust-Vaesrade
Groene Ster-Heksenberg
Minor-RKBSV
Treebeek-SVM
Schuttersveld-Wit Groen

Vierde klasse A
MWO2-RKBFC
Standaard-GSV'2B
Caberg-Keer
Schimmert-Banholtia
Hulsberg-St.-Pieter
Mheeder Boys-SVME

Vierde klasse B
Rapid-Vilt

lason-RKMVC
Sportclub 25-Klimmania
Nijswiller-Gulpen
RKASV-Walram
Vijlen-Itteren
Vierde klasse C
KVC Oranje-Abdissen-
bosch
SVK-Waubachse Boys
Simpelveld-RKSVB
Rimburg-RKHBS
Centrum Boys-Laura
FC Gracht-Weltania
Vierde klasse D
VKCB9-DVO
FC Hoensbroek-Cono-
vallum
RKSNE-IVS
KEV-Helios'23
Sanderbout-Langeberg
RKDFC-Mariarade

Hij weet zich gesteund door een
geheel nieuw bestuur, te weten
Elles Dolhain (jeugdzaken), Ad
van Paridon (secretariaat), Leny
Werker (wedstrijdzaken presta-
tief) en Giel Goertzen (w.z. re-
creatief). De post technische za-
ken en het penningmeesterschap
worden snel ingevuld.

HEERLEN - De Heerlense ten-
nisvereniging TVON, een van de
oudste Limburgse clubs die dit
jaar op slagvaardige wijze haar
60-jarig bestaan gaat vieren, be-
treedt dit seizoen met een geheel
nieuw bestuur het 'gravel. Ook
al omdat oud-voorzitter Rob
Luijten zijn beloofde zes jaren
heeft volgemaakt en door zijn
nieuwe functie binnen het Lim-
burgse Districtsbestuur in tijd-
nood verkeert, werd penning-
meester/vice-voorzitter William
Lambriex tijdens de onlangs ge-
houden jaarvergadering met al-
gehele stemmen tot voorzitter
gekozen.

Er bestaan ook plannen om later
in tennisseizoen voor de jeugd,
die qua aantal tot een van de
grootste inLimburg mag worden
gerekend, een nachttoernooi met
disco te organiseren. Hoewel de
ON-loterij niet dat resultaat heeft
opgeleverd als men ervan had
verwacht, hoopt het bestuur toch
snel, ook met de (magere) op-
brengst van die loterij, met de re-
novatie van het clubgebouw te
kunnen beginnen.

Een van de eerste taken van de
nieuwbakken voorzitter is een
drastische verlaging van de con-
tributie, „die", zoals hij trots aan-
kondigt, „een nog sterkere leden-
aanwas moet bewerkstelligen".

Het jubileumjaar wordt afgeslo-
ten met een groot lustrumfeest,
met daaraan gekoppelt een re-
ceptie waarop zeker ook veel
oud-leden niet zullen ontbreken.

Ook de seniorenleden werken zo-
veel mogelijk mee om het de jeugd
naar de zin te maken. „Het is echt
schitterend om te zien hoe onze
jeugdleden in een paar maanden

Elke woensdagmiddag wordt er
jeugdtraining gegeven in gymzaal
De Doom. Op speelse wijze worden
de toppers in de dop bekend ge-
maakt met de beginselen van het
tafeltennis.

Maar Sijbrands mag de ontmoeting
met enig vertrouwen tegemoet zijn.
Hij speelt soms misschien iets te rus-
tig en te onorigineel maar hij is wat
veelzijdiger dan de titelhouder en dat
hij ookkan knokken liet hij in dekan-
didatenmatch met Gantwarg zien. De
Sijbrands van nu, afgelopen decem-
ber 40 geworden, moet beslist hoger
aangeslagen worden dan deSijbrands
die in 1972 wereldkampioen werd.
Tsjizjow krijgt het zeker zwaar. Mis-
schien kan hij met zijn leeftijd, hij is
vijftien jaar jonger dan Sijbrands, de
uitputtingsslag beter aan maar hij
heeft vrijwel geen matchervaring en
zijn spelaanpak is tamelijk voorspel-
baar. Het is bekend dat hij razendsnel
en zeer ver rekent maar een van zijn
andere positieve eigenschappen zou
zich wel eens tegen hem kunnen ke-
ren. Hij gaat namelijk nooit strijd uit
deweg en tegen een Sijbrands in vorm
is zoiets bepaald gevaarlijk.
De laatste tijd was het rustig om Tsjiz-
jow. Hij trainde met secondant Virni
maar overigens hoorden we weinig.
Een van zijn laatste optredens was en-
kele maanden geleden in Italië. Met
het Russische team won hij daar het
wereldbekertoernooi. Hier een com-
plete partij daaruit. Tegenstander van
hem is de Afrikaan Souleymane Ba.
De slotfase van het duel laat een zeld-
zaam spelbeeldzien (waarbij liefst vier
dammen op het bord komen), maar
voor de rest is dit een karakteristieke
partij van de wereldkampioen, d.w.z.

Een paar uitspraken van Ton Sij-
brands vorige week in De Tijd waren
niet van het alleropwekkendste soort.
(„Kreeg ik maar een hartstilstand, dan
hoefde ik tenminste niet te spelen.")
Dat de zenuwen hem parten spelen
vlak voor de match met Tsjizjow (vol-
gende week donderdag is de eerste
van de twintig partijen) kunnen wé
aannemen. Hij staat ook voor een on-
gekende uitdaging: na bijna twintig
jaar opnieuw wereldkampioen te wor-
den.

De oplossing van vorige week. -Wit, elf schijven, op 25, 27, 32, 33, 3
38, 42, 46/49.
Zwart, elfschijven, op 2, 9, 13/19, 23 e"
26. ÉWit wint door 1. 33-29 23x34 2. 25-*"
15x24 3. 27-21 16x274. 32x23 19x28 »
37-32! 28x37 6. 42x31 26x37 7. 46-»'
37x46 8.47-41 46x43 9. 48x10 metna*
...9-14 10. 10x8 2x13 11. 49-43 oppos'
tic! (H. Jansen, Amsterdam). Je z°
toch eens zó een partij winnen.
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Van onze tennismedewerker
LANDGRAAF -Limburg heeft er een A-scheidsrechter bij.
Leo Wijnands uit Landgraaf is tijdens de laatste vergade-
ring van de Benoemingscommissie van de Tennisbond tothet hoogste nationale niveau bevorderd. Hiermee is Lim-
burg de komende jaren verzekerd van vertegenwoordigingbij belangrijke toernooien in Nederland. Hierbij speelt mee
dat Louk Hendrickx uit Herkenbosch, die deze positie ookbekleedt, onlangs tegen Wijnands zei: „Je moet maar snelpp de A-lijst komen, dan kan ik er tenminste mee ophou-
den." De kans is dan ook aanwezig dat Wijnands alleen deLimburgse vlaggedrager wordt bij de tennisscheidsrech-
ters.

Op de hoogste stoel gezet
Leo Wijnands uit Landgraaf tot A-scheidsrechter benoemd 13 januari jl. vond te Eindhoven het

12e BTC'7O toernooi plaats dat werd
gewonnen door Kohlen-Holzscherer-
/Bertens-v. Besouw, die hier min of
meer een thuiswedstrijd speelden.
Zuid-Limburg was met 2 teams verte-
genwoordigd, die beide in de prijzen
vielen: Bakker-Bakker/Maasakker-
v.d. Essen (8e) en Meys-Spaay/Giel-
kens-Gielkens (10e). Niet echt hoog
dus, maar op een 13e van de maand
mag je niet teveel eisen. Eendaagse
toernooien zijn, zo bleek ook hier, dui-
delijk in trek. Natuurlijk zal het grote,
internationale geweld niet aanwezig
zijn, want wie gaat er nu ver reizen-
voor 49 spelletjes, maar inregionaal of
nationaal verband zijn eendaagse eve-
nementen nogal populair. Het natio-
nale team, Borm-Maas/Leufkens
Westra, was ook van de partij en ein-
digde4e. In deontmoeting tegen Meys
c.s. liet Maas zien dat hij constant alert
is om ook maar de kleinste onnaden-
kendheid van de tegenstanders af te
straffen.

West Noord Oost Zuid
2R multi 3R 4 Sch pas
pas SKI D 5R
D en allen passen.

Bonn (Oost) begon met het incasseren
van zijn 3 azen en vervolgde me
schoppen, getroefd in Noord. Natuur-
lijk kwam nu klaveraas en een klav?'
in dummy getroefd. De leider hoeft nu
alleen maar naar zijn hand te gaan'
met de laatste troef in dummy en **klaver te troeven en de rest van he
spul is hoog. 5R gaat aldus 1 down eij
is dus een uitstekende uitneembo?
van het dichte 4Sch-contract van O.W-
Met de constatering dat aldus 6 matc»-
punten zijn verdiend kon dit comme£taar ten einde zijn, ware het niet dat of
leider wel nog even naar zijn han^moet om die 2e klaver te troeven. Hu
kan dat zo te zien met een harten o'
een schoppen doen. Noord nam ue
moeite niet om over het verschil htèr'
van lang na te denken en speelde 'JJslag 7 een harten uit dummy. Antojj
Maas ging nu in diepe trance; hij h3^immers de vrijheid om iets weg V
gooien en na lang nadenken vond W
een uitstekende discard: klaverhe^-
Weliswaar is nu klavervrouw hoof
maar opeens kon er geen 2e klaver "j
Zuid meer worden afgetroefd, vva"
dan troeft West over met de 10.HHe
Noord het nu ook wendde of keerde
hij kon 2 down niet meer vermijden'
Hij koos uiteindelijk voor een 3e rofl-
de troef, maar gaf nu nog een slag a
aan klaver 10 van Oost.
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	Niet kapot te krijgen: Golden Earring. Medio dit jaar verschijnt een nieuwe elpee van deze Haagse rockgroep, de 23e in 27 jaar... Wie ze nog 's live wil horen kan daarvoor vanavond terecht in de Geleense Hanenhof waar ze vanaf 22 uur het verjaardagsfeest van Pinkpopbaas Jan Smeets zullen opluisteren met krakers als Radar Love, Twilight Zone en When The Lady Smiles. Inmiddels zijn al meer dan 1000 kaarten verkocht. In het voorprogramma (20.15 uur) speelt Pilgrims.
	panda en het kassucces
	Moslims in Kasjmir zijn bezig met het delven van graven voor de zeker vijftig slachtoffers die sinds zaterdag in de Indiase deelstaat zijn gevallen bij onlusten. Moslims demonstreren al dagenlang voor afscheiding van Kasjmir van het overwegend hindoeïstische India. Zij willen een eigen staat uitroepen of aansluiting bij Pakistan zoeken. De demonstraties liepen uit op strijd met het leger van India, waarbij vele slachtoffers zijn gevallen.
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	In Frankrijk en België komt men de Aixam tegen, een superklein polyester autootje. In Nederland is het wagentje niet toegelaten, vertelde de Belgische importeur, die geheel in stijl een uitermate kleine staiid op de Brusselse autotentoonstelling bemant. De Aixam wordt vervaardigd in Aixles-Bains in Frankrijk. lEr zijn drie motortypes: een 325 cc. een 400 cc en een 600 cc. Het zijn allemaal dieselmotortjes met een traploze versnellingsbak. Deze bestaat in feite uit een halve variomatic. bekend van de Dafjes van weleer. De drie-cilinder 600 cc diesel beleeft op de Salon in Brussel zijn première. Het wagentje haalt 100 kilometer per uur en is er in tweepersoons en in vierpersoons uitvoering. Bovendien is het wagentje verkrijgbaar als chassis cabine, piek up en stationwagen. De tweepersoons kost 379.000 Belgische frank, toch altijd nog 21.000 gulden. De Belgische importeur verkoopt per jaar circa 400 Aixam's. Daarvoor staan hem 32 dealers ter beschikking.
	'Oudje' spontaan in brand


