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door jos van den camp

?EERLEN - „Justitie in België
j^ft de buik vol van Nederlan-
ds (jie zich jn cjat }and aueriej
aden permitteren die.zij zich in
Un eigen land niet durven ver-doven."I' at is de stellige overtuiging van
rn functionaris van de Neder-
Sj^se consulaire dienst in Luik.

"* ambtenaar reageert daarmee
V de verlengde gevangenhou-
jng van zes Limburgse jonge-
*n die december vorig jaar in

fort bij Neufchateau werdengearresteerd. Ze werden toenatlgehouden op verdenking van
xtreem rechtse activiteiten.

Consulaal over 'extreem-rechilse' Limburgers:

'België wil een
voorbeeld stellen'

Daarvan worden ze nog steeds
verdacht. De jongeren zelf ont-
kennen iedere binding met
rechts extremistische groepen.

De jongeren hadden wapens in
hun bezit, hadden cassetteband-

jes in hun bezit met daarop
rechtsextremistische liederen en
rondom het fort waar ze een
'kerstweekeinde' doorbrachten,
wapperden facistische vlaggen.

„België heeft er nu voor gekozen

om het aangrenzende buitenland
duidelijk te maken dat men der-
gelijke overtredingen en misdrij-
ven niet meer langer duldt", weet
de zegsman die niet met naam
genoemd wenst te worden. De
Belgische officier van justitie die
meteen na de aanhouding met de
verdachten gepraat heeft, zou
zich volgens de consulaire verte-
genwoordiger nogal gepikeerd
hebben gevoeld over de ant-
woorden die de verdachten ga-
ven. „De officier heeft toen be-
sloten om dan ook een deugde-
lijk onderzoek in te stellen."

" Zie verder pagina 1 5

België lokt
bedrijven met
belastingwet

«Tt
n onze redactie economie

J^RLEN - Tientallen grote on-
■üjj erningen, waaronder een aantalLimburg, hebben vestigingen

België verplaatst om daar teijjL van een bijna paradijse-
|bjecj °elastingklimaat. De Belgen

multinationals via een han-MP belastingwet grote voordelen
■<w, 2e in het jancj een zogenoemd
Iv^jinatiecentrum stichten. Een

'Wtolr bedrijven die er gebruik van
l<Cen is Volvo Car BV. Het Volvo-k V.C.B.V. Coördina-
kJ-entrum NV in St. Truiden ge-
H^i a* jaren fiscaal voordeel bij de■ in> che overheid.

eer multinationals zon coör-J|tfct.a'lecentrum bij onze zuiderbu-
lliH. Vestigen, kunnen ze van daaruit
Sh dopende activiteiten ontplooi-
J^-^nder dat daar belasting over
l(k.et worden betaald. Dat geldt on-
lw fneer voor de doorgaans om-
Jv r̂yke financiële handelingen en

'r innovatieve ontwikkelingen.

l^fiif11 rond Brussel zi Jn al -231 be-'JLl^"Coördinatiecentra gevestigd.. Nederlandse belastingadvi-
>,Het is werkelijk ongelooflijk
en geld er op het ogenblik door
md loopt. België is één grote

y* aan het worden."
PvdA-Kamerlid Willem Ver-
id zal de zaak dezeweek aan de
stellen bij de behandeling van"^^ëioting van Financiën.

i "v^_ " Zie ook oaaina 4

het weer

BUIEN MET ZWARE WINDSTOTEN
t eh depressie ten noordwes-e/| Van Schotland zorgt voor
S^ krachtige zuidwestelijke

Hierin komt veel be-
lle *>ng voor, waaruit buiige
(v>.e-slag va,t- Er staat een
1^ lJ' krachtige wind (wind-
ljj?cht 5a 6) uit een zuidweste-
j*Kerichting. In de buien kan

Vft Wind toenemen tot onge-
D er 20 m/sec. De middagtem-

reikt tot circa 10 gra-

tf r actuele informatie be-j. "ende het weer in Limburg
y^t u bellen 06-91122346
lANDAAG:IANDAAG:

08.23 onder: 17.24'aanop: 09.49 onder: 23.53
JORGENhTn op: 08.22 onder: 17.26
'*anop: 10.04 onder: 23.53

Auto rijdt
café binnen

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De bezoe-
kers van café Terlinden aan
de Maastrichterstraat in
Brunssum kregen maan-dagnacht rond half twee deschrik van hun leven, toen
een personenwagen tegen
de voorgevel van het caféaanbotste en een gat van
twee bij drie meter in demuur sloeg.

De beide inzittenden kozen nahet ongeval meteen het hazepad.
Enkele cafébezoekers zettenechter de achtervolging in. Zij
wisten het tweetal in de kraag tegrijpen.

De gealarmeerde politie nam hetduo mee en onderwierp de be-stuurder aan de ademtest. Daar-door bleek dat hij teveel gedron-
ken had.

De beide mannen, twee inwo-ners van Brunssum van 22 en 23jaar oud, raakten bij de botsing
licht gewond.

Café Terlinden moest na het on-geluk gestut worden. De schade
is aanzienlijk.

i Politie en brand-
weer nemen de
schade op, nadat
de auto met een
klap het café was
binnengereden. De
twee inzittenden
namen vervolgens
de benen. Later
bleek dat de be-
stuurder te veel
had gedronken.

Foto: DRIES LINSSEN

Tot ’91 de tijd begroting sluitend te krijgen

Nog een kans voor
Draf- en Renbaan

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - De Draf- en
Renbaan in Landgraaf (DRL)
mag van minister Braks van
Landbouw zeker tot 1991 open
blijven. De minister volgt
daarmee het advies van het
Centraal Fonds voor de Draf-
en Rensport.
In juni 1989 adviseerde de Neder-
landse Herstructureringsmaat-
schappij (NEHEM) de minister de
baan in Schaesberg te sluiten. Met-
een stuurden gouverneur Kremers,
Streekgewestvoorzitter Van Zeil en
Landgraafs burgemeester Coenders
gezamenlijk een brandbrief naar
minister Braks met het dringende
verzoek het NEHEM-advies niet
over te nemen.
Een woordvoerster van het ministe-
rie formuleerde het gisteren als
volgt: „De renbaan in Schaesberg
heeft tot 1991 (een exacte Jfettum
kon ze nog niet noemen, red.) de tijd
om te bewijzen dat ze op eigen be-
nen kan staan. Is dat niet het geval
dan zal de minister zich wederom
over de zaak buigen." Braks liet gis-
teren echter al weten dat hij de 'toe-
komst van de Limburgse baan met
vertrouwen tegemoet ziet.

De woordvoerster van het ministe-
rie liet weten dat ónder andere het
tegenrapport van de DRL en de ver-
klaring van het accountantsbureau
een belangrijke rol hebben gespeeld
bij het besluit. „Bovendien bestaat
de mogelijkheid niet om te fuseren
met een andere renbaan vanwege
het simpele feit dat in Zuid-Neder-
land geen andere banen zijn".
Loco-burgemeester Wiel Heinrichs
van Landgraaf was gisteravond nog
niet op de hoogte van het nieuws.
Vooruitlopend op een officieel be-
richt zei hij 'zeer blij' te zijn. „Door
de berichten hebben we indertijd
het plan moeten afblazen om stallen
te bouwen bij het plateau op de
steenberg, terwijl exploitant en be-
legger voor handen waren. Als het
bericht snel komt dan kunnen we
volgende week weer aan tafel zit-
ten".
Wanneer de begroting voor 1989 er-
uit zal zien zoals de DRL berekende,
een winst van anderhalve ton, dan
lijkt de sluiting van de renbaan in-
derdaad voorgoed afgewend. Zeker
wanneer alle hoge verwachtingen
van het bestuur uitkomen.

Hub Haenen, voorzitter van de
Draf- en Renbaan, was gisterenvan-
zelfsprekend erg blij met het besluit
van Braks. Het bestuur kan echter
niet op zijn lauweren gaan rusten. In
de verwachting dat de Limburgse
baan toch dicht zou gaan besloot de
NDR dit jaar al zes koersdagen in
Landgraaf te schrappen. Dat zou
een exploitatieverlies van 70.000
gulden betekenen. Haenen kondig-
de gisteren aan snel met NDR en
ministerie over dit punt te onder-
handelen.
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Amerikaans tv-station op basis van bron in .Moskou:

'Gorbatsjov overweegt
vertrek als partijleider'

MOSKOU/WASHINGTON - Sov- -jet-president Michail Gorbatsjov ioverweegt op te stappen als partij- -leider. Dat meldde gisteren het ■Amerikaanse televisiestation CNN. |
Gorbatsjov zou deze functie willen i
overdragen aan zijn naaste politieke ,
medewerker Aleksandr Jakovlev 1'om zo gevolg te geven aan de druk
van de bevolking, de partij haar po-
litieke machtsmonopolie. te ontne- imen', aldus CNN.
Het tv-station haalt 'een welinge- 'lichte en doorgaans betrouwbare
bron binnen de communistische
partij van de Sovjetunie' aan. Gor-
batsjov zou wel aanblijven als presi-
dent van de Sovjetunie. De Ameri-
kaanse minister van Buitenlandse
Zaken James Baker deed het be-
richt van CNN gisteren af als een ge- .
rucht. Een woordvoerder van de
Sovjet-ambassade in Washington,
Boris Malakov, zei van zijn kant het
bericht „te kunnen onkenn, noch
bevestigen."

Volgens CNN zou Gorbatsjov zijn
aftreden willen bekendmaken tij-
dens de belangrijke vergadering
van het Centraal Comité, die aan-
staande maandag begint. De berich-
ten over Gorbatsjovs positie zorg-
den voor onrust op de Amerikaanse
aandelenmarkt en voor een stijging
van de dollarkoers.

Het gerucht over het aftreden van
Gorbatsjov als partijleider doet al
maanden de ronde en komt in Mos-
kou niet als een verrassing. Het is
bekend dat er een voortdurende
strijd gaande is tussen het partijap-
paraat en de partijsecretaris. Ge-
ruchten over zijn positie doken
weer od toen vorige week bekend

werd dat de vergadering van het
Centraal Comité, die oorspronkelijk
voor 29 en 30 januari op de agenda
stond, met een week werd uitge-
steld. Tijdens deze vergadering zou
Gorbatsjov zijn programma voor
democratisering van de partij heb-
ben willen presenteren, zo werd uit
Moskou bericht.
Volgens CNN wil Gorbatsjov zich
nu van de partij distantiëren uit er-
gernis over de tegenstand die hij er
ondervindt tegen zijn economisch

hervormingsbeleid. Ook in Sovjet-
kringen in Washington werd geop-
perd dat Gorbatsjov de partij links
wil laten liggen en als president het
land wil regeren met het parlement
als machtsbasis. Maar het bericht
over Gorbatsjovs plannen kan ook
een politieke kunstgreep zijn, waar-
mee hij de partij op een lijn achter
zich wil krijgen, voegden zij eraan
toe.

9 Zie ook pagina 3

Pakistan vreest
oorlog met India

SINGAPORE - Pakistan heeft gis-
teren de vrees uitgesproken, dat de
kwestieKasjmir tot een nieuwe oor-
log kan leiden met India. De vrees
werd gisteren op een persconferen-
tie in Islamabad geuit door een
woordvoerder van de regering van
premier Benazir Bhutto.

Beide landen zijn in het verleden al
twee keer in een gewapend militair
conflict verwikkeld geraakt om
Jammu en Kasjmir, waar de over-
wegend islamitische bevolking zich
wil afscheiden van India. In New

"Delhi wordt ook rekening gehou-
den met een mogelijke oorlog met
het buurland.

Gisteren beschuldigde de Indische
regering Pakistan er opnieuw van
de militante moslims in Jammu en
Kashmir met wapens te steunen.
Daarbij zijn al 200 doden zijn geval-
len.

Koningin Beatrix
viert vandaag haar

52ste verjaardag.
Het feest zal in

huiselijke kring
worden gevierd.
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Coma 2
Mevrouw Hoenderdaal zei in uw
krant „ledere comapatiënt die al
eenjaar in leven wordt gehouden, is
een compatiënt te veel". En zij zegt
dat het stoppen van de medische
behandeling hetzelfde is als het op-
houden met een plant water te ge-
ven.
Door deze uitspraken maakt zij mij
boos en verdrietig. Boos omdat
onze zoon na ongeveer 10 weken
coma niet in aanmerking kwam
voor opname in een speciaal tehuis.
Wij hebben in heel Nederland ge-
vraagd of er een tehuis voor Edwin
was waar hij opgenomen kon wor-
den, omdat hij het ziekenhuis moest
verlaten. Er was nergens plaats voor
hem. Ze konden niet voor hem zor-
gen omdat Edwin zijn ogen steeds
open had en de mensen aankeek.
Nu is hij al meer dan vier jaar thuis,
in een voor hem vriendelijke omge-
ving. Nu gaat het zelfs beter dan tij-
dens de professionele verzorging.
Maar zelfs thuis laten ze ons niet
met rust. Voortdurend zijn er weer
negatieve mensen, zoals mevrouw
Hoenderdaal.

ROOSENDAAL Ton van derHoff

Yoga 2
Naar aanleiding van de reactie op
het artikel van yogaleraar J. Nies-
kens (dd 24-1-1990) wil ik graag nog
een aanvulling geven op de juiste
beeldvorming van yoga. Inderdaad
menen de meeste mensen dat yoga
enkel een techniek ter ontspanning
is en meneer Nieskens verklaart te-
recht de diepgaande werking van
deze meditatie.

Hij vermeldt er echter niet bij dat
Jhet bij yoga net als bij alle andere
"oosterse meditatievormen, gaat om
! pure belevingenvan religieuze aard.
" Al wordt het, ten behoeve van de an-
! dersgeoriënteerde Westerse beoefe-: naars, in een zuiver therapeutisch-
\ wetenschappelijk jasje gestoken,

men kan het uiteindelijke doel van
yoga nooit los zien van de hindoes-
taanse godsdienst. Verbazend be-
merk ik weer de stilzwijging over
dit wezenlijkste aspekt van yoga.

Indien men voorlichting geeft of
propaganda maakt, vind ik dat men
"zulke belangrijke achtergronden
niet mag verzwijgen. Religie is véél
te belangrijk en vooral véél te per-
soonlijk om er oningewijde (anders-
of niet-gelovige) mensen mee om de
tuin te leiden. Men moet eerlijk
kunnen kiezen vóór of tégen een
(andere) godsdienst. Als christen
meen ik hiervoor te moeten waar-
schuwen.

HOENSBROEK
mevr. Armelies Stelten

Heerlen 22
Na alle berichten over de sloop van
de kerk in de Laanderstraat wil ik
over het gemeentebestuur van
Heerlen dit zeggen: hoe durven ze
zoiets te ondernemen. Een prachti-
ge kerk afbreken waar de mensen
van Heerlen zoveel geld voor heb-
ben geofferd. De hele omgeving
ging naar deze kerk, en diewillen zij
nu ten gronde richten.
Zijn julliedan zo blinden verstaat u
de tekenen des tijds niet? Zien jullie
niet in datwe voor de Derde Wereld-
oorlog staan, en dat de mensen de
kerken hard nodig hebben om Gods
barmhartigheid af te smeken. Zijn
de recente gebeurtenissen in Oost-
Europa niet een waarschuwing voor
wat een woedend volk allemaal te-
weeg kan brengen, of zijn jullie zo
naïef te denken dat dit zo allemaal
kan?
VALKENBURG E. Prevoo

Herlen 23
Onlangs las ik over de grootse plan-
nen die men heeft met het centrum
van Heerlen. Nu mocht ik verne-
men dat op het 'groene gedeelte' bij
de kerk in de Laanderstraat reeds
lange tijd bebouwing gepland is.
Jammer! Enorme kapitalen hebben
hier mee te maken. De mooie aan-
blik van de kerk en omgeving komt
dan echter niet meer terug.

Natuurlijk zal door de nieuwe plan-
ning de werkgelegenheid toene-
men. Een goede zaak! Daarbij zal
uiteraard ook verkeerstoename zijn.
Ook wil men meer bewoners naar
de binnenstad halen. Laten we er
vanuitgaan dat de leefbaarheid van
Heerlen dan ook in de avonduren
zal toenemen.
Hierbij denk ik toch even vijfen-
twintig tot dertig jaren terug. Toen
was er immers een trek van de stad
naar de omringende gemeenten: fo-
renzenvorming. Men had meer be-
hoefte aan frisse lucht, natuur.
Twee gevolgen zijn: daling van de
sociale controle en tevens stijging
van de criminaliteit in de binnen-
stad.

Ziet u dit alles echter niet als nega-
tief commentaar, maar méér als een
kleine bijdrage om te komen tot een
leefbare woonomgeving. Immers
het gemeentebestuurzal er alles aan
doen om het woongenot zoveel mo-
gelijk te veraangenamen, mede
door aanleg van een gepaste groen-
voorziening, waar zeker eenieder
behoefte aan zal hebben.
HEERLEN L.J.L. Schetters

Blij dat ik (niet) rij
Nu wij een officiële richtlijn
hebben over roken, en er in on-
derling overleg kan worden ge-
regeld of en wanneer er ergens
kan worden gerookt, vraag ik
mij af wanneer er maatregelen
zullen worden genomen om —
goedwillende — burgers, die
hinder ondervinden van uitlaat-
gassen en/of geluidshinder door
verkeer, eveneens in bescher-
ming zullen worden genomen.

Ik ondervind voortdurend (dag en
nacht) enorme hinder van ons ver-
keer, 's Nachts kan mijn slaapka-
merraam niet open omdat ik dan in
mijn eigen bed vergast wordt door
uitlaatgassen. Een behoorlijke
nachtrust is er niet bij door de ge-
luidshinder van passerende of star-
tende auto's, motoren en bromfiet-
sen.
Dagelijks ben ik onvrijwillig-ver-
plicht om enorme hoeveelheden
stikstof, lood en koolwaterstof te
consumeren. Tevens ben ik overge-
leverd aan stressveroorzakende ge-
luidshinder. Op regenachtige of
mistige/windstille dagen is het een
kwelling om bij een voetgangers-
oversteekplaats op 'groen' te wach-
ten. Naar mijn mening is het recht
op schone lucht een van de funda-
mentele rechten van de mens.

Ik heb het gevoel dat degenen die
moeten beslissen over het verhinde-
ren (verminderen) van luchtvervui-
ling en/of geluidshinder (kilo's) bo-
ter op'hun hoofd hebben.
In plaatsvan een voorbeeld te geven
in ons rijke Westen (wat onze plicht
is), wachten we maarrustig aftotdat
de miljoenen in de Derde Wereld
óók in milieu-verpestende blikken
rondrijden en er van onze mooie
blauwe planeet nog slechts een stin-
kende puinhoop over is.
Dan de verkeersslachtoffers:
Zelfs 1 dode in het verkeer is er 1 te
veel.
In 1989: 1.500 verkeersdoden (onge-
veer de totale bevolking van Ste-
vensweert).
44.000 gewonden in het verkeer (on-
geveer de totale bevolking van Sit-
tard).

Wanneer dringt het nu eens tot ons
door dat de verkeersdoden die wij
met ons allen in Nederland veroor-
zaken even dood zijn als bijvoor-
beeld de doden in Azerbajdzjan.

KERKRADE M. Crausen

" 'Schone auto.
valse hoop, een
actie uit 1988
van de
Vereniging
Milieudefensie.

Heerlen 24
Is het de heren in de bol geslagen of
leidt Heerlen aan hoogmoedswaan-
zin? De bevolking van Heerlen kan
reageren op de vernieuwingsplan-
nen. Bij deze dan. Eerst is er jaren
niets gedaan en nu moet alles op-
eens veranderen. Neem Heerlen op
dit moment: alleverkeer uit de stad.
Wie deze situatie heeft bedacht
komt niet uit Heerlen of heeft nog
nooit in een auto door ofrond Heer-
len gereden.

Nu gaat de supermarkt van V&D
ook nog weg. Voor een kilo suiker
moet je kilometers lopen. Als je
goed ter been bent is dat allemaal
niet erg. Maar als je invalide of be-
jaard bent, dan is dat toch niet te
doen. Schandalig! Heeft Heerlen
een kantorencomplex? Van de
markt tot bij C&A liggen kantoren
en nog eens kantoren. Er is geen
winkel of er is een kantoor boven
gevestigd, waarvan de helft ook nog
leeg staat.
En daarvoor moeten de kerk in de
Laanderstraat en het Missionair
Centrum aan de Gasthuisstraat te-
gen de grond! Is dat niet schandalig!

111 i 111 11 1 111 1111 ii 11 11111 II ill
waar nu DSM gevestigdM

Daar - jareiiß
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kantoren datiH
de om me-M
ter kom er een waaiH

moeten niets. WijH
hopen bin
nen af-fl
gekeurd. Hadden ze Heerlen maar
gelaten zoals het was, toen was het

nog een stad. Nu is het niets, een
aanfluiting. Dachten ze_ nu werke-
lijk dat het beter zou worden met dit
projekt? Wij geloven niet dat het
een vooruitgang wordt, want vooral
wij ouderen zullen ons vreemd voe-
len en de stad dan zeker zoveel mo-
gelijk gaan mijden.

HEERLEN M.H. Janssen,
U.J. Debie,

A.J. Lutgens,
W.J. de Vries

recept

Doperwtensoep mei
rode paprikaslcrren
Benodigdheden: 450 g diepvries-
doperwten, 1 flinke prei, enkele tak-
jes selderij, 25 g boter, VA 1 groente-
bouillon, 1 rode paprika.

Laat diepvriesdoperwten in kokend
water glijdenen kook ze een minuut
of vijf. Maak intussen prei goed

schoonen snijd deze in ringen. Fruit
de preiringen voorzichtig in de bo-
ter. Giet de doperwten af en laat ze
goed uitlekken en voeg ze met de
takjes selderij bij de prei. Laat de
prei en doperwten een minuut of
tien op laag vuur zachtjes smoren.
Verwarm ondertussen de groente-
bouillon. Pureer de prei en de dop-
erwten met warme bouillon, zeef in-
dien nodig de puree en schenk bij
de rest van de warme bouillon.

Breng alles aan de kook en laat de
soep daarna zachtjes op laag vuur
doorpruttelen en proef of de soep
nog op smaak moet worden ge-
bracht. Halveer de paprika, verwij-
der zaad en zaadlijsten en snijd het
vruchtvlees in rode sterren. Schenk
de soep in kommen of borden en
gameer met de sterren. Serveer di-
rekt.

hub meijer

in gesprek
Coma 1

Waar het allemaal heen moet met
wet en recht in Nederland is mij een
groot raadsel. Neem nou de zaak
van de comapatiënte mevrouw Sti-
nissen. Artsen hebben de verstrek-
king van voedsel en drank stopge-
zet en zij is intussen overleden. De
rechters hebben beslist, dat het ver-
strekken van voedsel en drank een
medische handeling is en dat der-
halve het stopzetten daarvan valt
onder de medische beroepsethiek.

Het is natuurlijk kolder het ver-
strekken van voedsel en drank te
Jaestempelen als een medische han-
deling. Ouders die hun kinderen
voedsel en drank geven verrichten
dus een medische handeling! Zo
doorredenerend krijgen we nog de
situatie, dat ouders veroordeeld
worden wegens het onbevoegd uit-
oefenen van de geneeskunst!
'Duidelijk wordt intussen wel, dat
de artsen op het gebied van de
;beëindiging van menselijk leven in
"Nederland volstrekt de dienst uit-
imaken. Zij staan buiten de wet en
geen rechtspraak legt hen iets in de
weg. Zodoende worden de artsen in
Nederland een bevoorrechte kaste,
,en de wet gewoon oplzij kunnen zet-
"ten. En niemand die er iets tegen
.doet! Ook niet de Tweede kamer,
"die toch wetgever is. Toch menen
Velen dat Nederland nog eenrechts-
staat is. Laat me niet lachen!
KERKRADE G.Th. Kanters

postbus 3100

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

RK kerk
Zoals in uw editie van 12januaflJ l
meld werd, bracht de Bijzon* .'
Synode van januari 198Ü geen 0 ,'
heid in de RK Kerk van Nederl "Helemaal onbegrijpelijk is dat & ge
Immers al vrij kort na terugkee'' u.
het Vaticaan heeft een aantal " du
schoppen de genomen besluitei1 de
zekere zin gerelativeerd, waar* fte
de bereidheid tot een gezamen» bt
tenuitvoerlegging van die besli"' h*
werd ondergraven en zeker "werd gestimuleerd. ""Verder mag niet worden verge*
dat verschillende bisschoppen o*
adviseurs beschikken die de bes*
ten niet op alle punten onderscN
ven. Van hen is dan ook we|(
steun en medewerking tot ten"
voerlegging te verwachten.
Voorts mag niet uit het oog won*
verloren, dat er in onze tijd v
'mondigheid en inspraak' nogal*
priesters en.leken zijn die de ge*1
men besluiten niet volledig on*
schrijven en dus menen er g 6!
boodschap aan te hebben. Zelf A
meldt u de missieraad die niet'
reid bleek een door de bisschop?
opgesteld statuut te aanvaard*
waardoor op dit punt een impasse
ontstaan.
Het zou de vele priesters en lek£

die de besluiten niet (geheel) aJ
vaarden, sieren als zij actief
christelijke deugd van gehoorzaa'
heid zouden beoefenen, zeker v
opzichtevan het over hen aangesp
de gezag, dat dit gezag rechtstree
van God ontvangen heeft. Eerst o»
zal de kloof kunnen worden gedW
of overbrugd en zal er een tijd v^
innerlijke rust ontstaan die h*
gunstige uitwerking naar bui*
niet zal missen.
NEERBEEK P. Frissj
■ "*^

Simonis
Kardinaal Simonis en anderen
moge ik aan het volgende herinne-
ren. Op de tiende verjaardag van de
Bijzondere Synode van de Neder-
landse bisschoppen te Rome open-
baarde de kardinaal voor deKRO-tv
(19 januari) zijnvoornemen mgr Gij-
sen onder druk te zetten om zijn
eigen missieburo op te heffen.
Hij beriep zich daarvoor op de be-
sluiten van die synode. Eén daarvan
luidt: „De bisschop van Roermond
zal de samenwerking met de andere
bisschoppen op het gebied van de
pauselijke missiewerken, de Vas-
tenakatie en de Week van de Neder-
landse Missionaris herstellen". De
kardinaal laat echter buiten be-
schouwing dat wat er onmiddellijk
op volgt: „De bisschoppen zijn zich
bewustvan bepaalde moeilijkheden
tussen de bisschop van Roermond
en personen en instellingen op deze
drie gebieden. Zij zijn bereid hem te
helpen voor deze moeilijkheden een
oplossing te vinden."
Het zou juist geweest zijn, als de
kardinaal ook op die passage had
gewezen en tevens had aangegeven
of de andere bisschoppen inder-
daad die hulp tot een aanvaardbare
oplossing gegeven hebben. Dan zou
de weergave van de situatie com-
pleet zijn geweest, nu blijft het
beeld eenzijdig en een beschuldi-
gingzonder bewijs. Overigens is het
weinig verheffend en pastoraal zeer
ongewenst, dat een kardinaal een

medebisschop voor de televisie
pittelt, mede gezien een ander sj
debesluit, dat „de bisschoppen'
zullen onthoudenvan openlijke'
klaringen, die schadelijk zijn v
een medebisschop". Dan liever
beter: intern met de vuist op tafl

Heerlen (slol)
Ik begrijp de gemeente Heerlen niet
met het nieuwe Centrumplan. Zo
ligt er naast de flat aan het Burge-
meester Van Grunsvenplein (kant
Muzenlaan) eenklein parkje van on-
geveer 20 meter breed tusse** flat en
rijwielpad. Daar willen ze een toren-
flat neerzetten van maar liefst 20
verdiepingen hoog, waarmee het
dan het hoogste gebouw van Heer-
len wordt.
Maar dat houdt wel in dat op een mi-
nuscuul stukje grond nu een flat ge-
bouwd wordt die hoogstens op
paar meter afstand staat van de flat
aan de Muzenlaan en er bijna tegen-
aan geplakt is. Hoe kan dat nu? Hoe
moet het met het uitzicht van de
mensen van de bestaande flat? Dat
gebeurt toch nergens in Nederland!
Het is wel gemakkelijk want jekunt
zo bij jeburen van de andere flat te-
levisie kijken of zien welk beleg ze
op hun brood hebben.
Realiseren de heren gemeentebe-
stuurders zich wel hoe lelijk zon to-
renflat is vlakbij het Schouwburg-
plein en vlak naast de flat in de Mu-
zenlaan? Heerlen de modernste,
maar ook dé lelijkste stad van het
Zuiden! Voor mij hoeft het niet, al
deze ellende die ons wordt aange-
daan door mensen die geen gevoel
hebben voor iets wat voor mensen
belangrijk is. En dan praat ik nog
niet over de mogelijke sloop van de
prachtige kerk aan de Laander-
straat. Zijn ze nog bij hun verstand?
En wie zal ze wijzer maken?
HEERLEN M.Nijst-Scholberg

(
ien. red.)

SCHIMMERT
P. Remigius Dicteren, 0J
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puzzel van de dag

TRAPPUZZEL
In elk vakje dient een letter te worden inge-
vuld, waardoor zowel horizontaal als verticaal
woorden van navolgende betekenis verkregen
kunnen worden:

1 morsdoekje; 2 soort waterlelie; 3 met tfe
sen versierde huzarenbuis; 4 bocht, W°L
ming; 5 historisch werptuig; 6 land in Afrll^'
7 zonder verschil; 8 Turkse brandewijn.
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f BELANGRIJKBERICHT \
Misschien zijn wij niet degrootste in presentatie, maar toch wél de
scherpste in prijs.
En, o ja, let u ook op deprijs van de matras, de hemel of een
babybadje, enz. en u zult verbaasd staan over het prijsverschil bij
deze"kleine" artikelen.

Baby discount
/ J via stadsautobaan, afslag ïnde Cramer', derde straat rechts
( //->. Laanderstraat 81Heerten,045-712161
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Politiek
esgevraagd wees Schuurman erop

e 5 de premier verleden week inrs te instantie zijn opmerkingener depositie van de Eerste Kamer
1 et instemming citeerde, maar daar
bpfr a^s-tand van nam. Schuurman
.etoogde toen dat de Eerste Kamer
j.etsvoorstellen die in de Tweede

zijn aangenomen, moet toet-. aan de Grondwet en moet con-oieren op rechtszekerheid en con-ventie, toegespitst op algemene
g ctltsbeginselen. „Politieke wegin-gen zullen bij dit alles een rol spe-1. maar mogen niet prevaleren",
ri stelde Schuurman, bijgevallenq°or Lubbers.

ater verklaarde de eerste minister
{£hter in de Senaat dat de Eersteamer zich niet mocht overgevenn een politieke weging van wets-voorstellen die al door de Tweedeamer zyn aangenomen omdatn daardoor het werk van de
gWeecje Kamer zou doubleren.
He f Un?}an gisteren: „De premier
~ e «t zijn opmerkingen hier ge-
bakt. Hij heeft de zaak buiten deze
j. amer weer wat afgezwakt, maar

zal het hier recht moeten zetten."

Nicaragua laat
1200 politieke

gevangenen vrij
ANAGUA- De Nicaraguaansere-

ding zal circa 1200 politieke ge-a hgenen vrijlaten vóór de algeme-
/e verkiezingen op 25 februari. Dit

eeft president Daniel Ortega be-
endgemaakt na een bijeenkomst
et de bisschoppen van de Nicara-guaanse episcopale conferentie.
rtega zei dat hy, 'als bijdrage aan

j.ede en nationale verzoening', de
&l?^°nale Vergadering zou vragen
*koord te gaan met de vrijlatingyn alle gevangenen die beschul-
*gd worden van het lidmaatschapan of collaboratie met de door deq^ gesteunde Contra-beweging.
Pk voormalige leden van de Natio-aie Garde van de voormalige Nica-raguaanse dictatorAnastasio Somo-? zullen van de amnestieregelinggofiteren.
esterse diplomaten zeggen dat er

y* de amnestie zo goed als geen po-
«eke gevangenen meer zullen zijn.

Onlusten
in Kosovo
verhevigd

PRISTINA - De etnische onlus-
ten in de hele Joegoslavische
provincie Kosovo zijn gisteren
verhevigd, ondanks de oproep
van de federale overheid om de
meningsverschillen aan de on-
derhandelingstafel uit te vech-
ten. Volgens de Joegoslavische
televisie zijn gisteren zes dodengevallen, onder wie een politie-man.

Al een week lang is de provincie
Kosovo, gelegen in de republiek

Servië, het toneel van ernstige
ongeregeldheden tussen etni-
sche Albanezen, die politieke
hervormingen eisen, en de op-
roerpolitie. Gisteren vonden er
echter voor het eerst ook recht-
streekse confrontaties plaats tus-
sen de islamitische Albanezen en
de christelijke Serviërs. De poli-
tie probeerde de menigten te ver-
spreiden door vanuit helikopters
traangas te schieten. Volgens on-
officiële opgave is het dodental
van de recente onlusten inmid-
dels opgelopen tot 22.

De etnische Albanezen eisen dat
de plaatselijke communistische
leiders aftreden, de politieke ge-
vangenen worden vrijgelaten, de
noodtoestand wordt opgeheven
en er vrye verkiezingen worden
uitgeschreven.

# Etnische Albanezen maken het V-teken tijdens demon-
straties in de stadLipljan in Kosovo.

Honecker weer vrij
OOST-BERLIJN - Op gezag
van het stadsgerechtshof van
Oost-Berlijn is ex-staats- en
partijleider Erich Honecker
gisteren op vrije voeten ge-
steld vanwege zijn gezond-
heidstoestand. Dit heeft een
woordvoerder van procureur-
generaal Hans-Jürgen Joseph
meegedeeld. Honecker is nu
opgenomen in een verpleegte-
huis van de Evangelische
Kerk.

Het hofbaseerde haar oordeel op de
getuigenis van twee onafhankelyke
artsen, die zeiden dat de 77-jarige
Honecker, die aan nierkanker lijdt,
te ziek was om in de gevangenis teblijven.

Joseph meende wel dat Honecker
in maart nog altijd voor het gerecht
moet verschijnen wegens hoogver-
raad, machtsmisbruik en corruptie.
Maar de artsen en de verdediging
zullen aanvoeren dat Honeckers ge-
zondheid dat niet zal toestaan.

Opgepakt
Toen Honecker maandag het zie-
kenhuis verliet na een operatie
werd hij opgepakt en afgevoerd

naar de gevangenis van Rummels-
berg. Hier worden mensen vastge-houden in afwachting van hun pro-
ces. Volgens zijn artsen was hij te
zwak voor een verblijf in de gevan-
genis.

Maandag wees een Oostduitserech-ter het verzoek af om Honecker for-meel te arresteren. Volgens zijn ad-
vocaat Friedrich Wolf is Honeckergeestelijk jn de war en verkeert hij
ineen algehele depressie.

Betreuren
CDA-senator.Boorsma liet gisteren

namens zijn fractie weten het 'te be-
treuren' dat het kabinet een voorstel
om een commissie van onafhanke-
lijke deskundigen de zaak te laten
beoordelen, heeft afgewezen. Vol-
gens Boorsma ziet het kabinet ken-
nelijkniet in dat er nog vele vraagte-
kens zijn, zaken die allemaal na de
behandelingvan het wetsvoorstel in
de Tweede Kamer naar boven zijn
gekomen.

Boorsma gafverder te kennen dat er
bij deCDA-fractie in de Senaat 'zeer
grote twijfel' bestaat ten aanzien
van het wetsvoorstel. CDA-
fractieleider in de Eerste Kamer,
Kaland, heeft al laten weten dat zyn
fractie zich niet gebonden acht aan
de afspraken die CDA en PvdA bij
de coalitievorming hebben gemaakt
over een verhoging van het huur-
waardeforfait. VVD en klein rechts
in de Eerste Kamer hebben even-
eens grote bezwaren tegen de plan-
nen van het kabinet, zodat een
meerderheid tegen lykt.

Mochten alle bezwaren in de Senaat
wegvallen, dan kan het wetsvoor-
stel op 13 februari worden aangeno-
men. Blijven er bezwaren, dan is
een hoofdelijke stemming nodig.
Deze zal dan op 20 februari plaats-
vinden.

Opmerkingen over rol Senaat vallen verkeerd

Eerste Kamer eist
uitleg van Lubbers

f "an onze parlementsredactie

5 {j^N HAAG - Premier Lub-
.ij s>ers moet terugkomen in de
d £ehaat om tekst en uitleg te
'i ovVen over zVn °Pmerkingen
\ t^er de positie van de Eerstej^mer. Dit heroptreden ge-
-1 n

e
t
ürt °P verzoek van RPF-se-

t sta, r Schuurman, maar wordt
.{'zwijgend gesteund door

fracties in de Eerste Ka-
T- De premier moet op 13 fe-rüari zijn opwachting bij deehatoren maken.

.huurman had in eerste instantie
U

r°Pening gewenstvan de algeme-
r: Politieke beschouwingen die vo-

week in de Eerste Kamer wer-
bpn gehouden. Daar maakte Lub-rs zijn gewraakte opmerkingener de rol van de Senaat, die zich

'gens hem moet onthouden van
„^Politieke weging van wetsvoor-
b»t ' en heropening van dat de-
*' bleek echter niet mogelijk. Nu

int buurman in de vorm van een. 'erpellatie de zaak opnieuw aanue orde stellen. .

binnen/buitenlond
'Dood militair aan Westduitser te wijlen'

Eis 18 jaar tegen
gijzelnemer kolonel

Van onze correspondent

<e!SHEM - Hoewel de Apeldoorn-
-1I di lonel K' van de Kieft tijdens
{i PB!,ns gijzeling vorig jaar juni door1311 h«n Politieschot dodelijk in het'ootd werd getroffen, vindt de Arn-
).f si!,mse officier van justitie mrA Be-
JWp at de dood van de kolonel van-*Se het oorzakelijk verband ge-

£*} en al aan de 34-jarige uit West-
Rusland afkomstige gijzelnemer

iri vr worden toegerekend. Hij
« Wi?H 8 °m een zeer lanSdurige ver-. ido ing uit de maatschappij van

rl» "« verdachte en eiste achttien jaar
i» «evangenisstraf tegen hem.

d|
6 of^cier.wees er in zijn twee uur

end requisitoir op, dat alleen al
concrete situatie waarin de kolo-

whr 00r de gijzelnemer was ge-
l3h »C^* 'de waarschijnlijkheid van

1 «et overlijden heeft verhoogd. Bo-

vendien werd het 56-jarige slachtof-
fer voortdurend met een tegen zijn
hoofd gehouden geladen wapen be-
dreigd, werd hij diverse keren als
menselijk schild gebruikt en was de
revolver van de Westduitser zo inge-
steld dat wanneer de verdachte
door een kogel zou worden geraakt
ook de kolonel automatisch door
een kogel uit verdachtes revolver
dodelijk zou zijn getroffen.

Daarbij komt nog, dat de gijzelne-
mer tegenover de politie heeft ver-
klaard de gegijzelde militair onher-
roepelijk te hebben gedood als niet
spoedig aan zijn eisen- één miljoen
gulden en 100 gram cocaïne - zou
zijn voldaan.

Door de gijzeling wilde de enkele
weken tevoren uit een Duitse ge-
vangenis ontvluchte man een on-

derhandelingspositie met de politie
bereiken, omdat hij een mogelijk-
heid zocht weg te komen. Hij meen-
de namelijk in zijn paranoïde ge-
dachtengang steeds te worden ge-
schaduwd door politie en leden van
de Westduitse geheime dienst. In
West-Duitsland zat hij wegens een
gewapende roofoverval een straf
van zeven jaar uit. Kort na zijn
vlucht pleegde hij een overval op
een bejaarde advocaat in Braunsch-
weig. Na de man in een dekenkist te
hebben opgesloten, stak hij diens
huis in brand, waarna de hulpeloze
jurist levend verbrandde. In ver-
band daarmee heeft de Westduitse
justitie om uitlevering van de ver-
dachte gevraagd. Die beslissing is
nu aan de minister van Justitie.

De uitspraak in deze zaak volgt op
13 februari.

Partij streeft naar overgangsregering

Bulgaren mogelijk al
in mei naar stembus

Van onze correspondent

SOFIA - De leider van de Bulgaarse
Communistische Partij, Mladenov,
streeft naar een regering van natio-
nale eenheid die het land tot dever-
kiezingen moet leiden.-Hij wil die
verkiezingen uiterlijk in mei hou-
den. Op basis van de uitslag moet
daarna een coalitiekabinet worden
gevormd. Mladenov sluit een oppo-
sitierol voor de communisten in
principe niet uit.
Dat bleek gisteren op de eerste dag
van het eerste bijzondere congres
van de Bulgaarse Communistische
Partij (BCP) in Sofia. Mladenov rep-
te in zijn toespraak over een 'con-
sensusregering'. Dat dat mag vol-
gens regeringswoordvoerder Evge-
ni Alexandrov worden uitgelegd als
een regering van nationale eenheid.
Volgens Alexandrov moet daarover
worden gesproken tijdens het ron-
de-tafeloverleg met de oppositie,
dat volgende week dinsdag wordt
hervat.

Als de verkiezingen in mei worden
gehouden, zoals Mladenov wil, bete-
kent dat een vervroeging met een
maand. Daarna wil de BCP-leider
een kabinet van meerdere partijen

vormen. „We zijn bereid tot een coa-
litie met elke partij die Bulgarije uit
de crisis wil halen". Mladenov sluit
niet op voorhand uit dat de BCP in
de oppositie verzeild raakt.

Indien kabinet aan voorwaarden voldoet

Debat Senaat over
huurwaardeforfait
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De Eerste Kamer is
bereid om, onder' voorwaarden, op
13 februari over het wetsvoorstel ter
verhoging van het huurwaardefor-
fait te debatteren. Indien de Senaat
met het plan akkoord gaat, kan het
huurwaardeforfait dan op 1 maart
verhoogd worden van 1,8 naar 2,3
procent.

De bereidheid van de Senaat bleek
gisteren na afloop van een vergade-
ring van de Kamercommissie voor
Financiën over dezaak. De commis-
sie besloot daar om eerst nog eens
schriftelijke vragen over het wets-
voorstel te stellen. Deze vragen
moeten dan voor 13 februari zijn be-
antwoord.

Bovendien wil de Eerste Kamer dat
er uiterlijk op de dertiende een
wetsvoorstel ligt waarmee de in-
gangsdatum voor het hogere huur-
waardeforfait wordt gewijzigdvan 1
februari naar 1 maart. Dit wetsvoor-
stel, een novelle, moet dan nog wel
voordien door de Tweede Kamer
zijn geloodst.

Meerderheid wil inkomenspositie verbeteren

Kamer komt op voor
de alleenstaanden

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Een Kamermeer-derheid bestaande uit PvdAVVD en D66 wil dat het kabinet
maatregelen neemt om de inko-menspositie van alleenstaanden
te verbeteren. Ook regeringspar-
tij CDA staat daar niet onwelwil-
lend tegenover.
Dit bleek gisteravond bij een de-
bat over de begroting van Finan-
ciën voor 1990. Het beraad stond
vooral in het teken van de inko-
menseffecten die de belasting-
operatie Oort heeft. Met name al-
leenstaanden zien hun inkomen
door deze ingreep dalen. Na-
mens de PvdA bepleitte Kamer-
lid Vermeend opnieuw het hand-

haven van de alleenstaandentoe-
slag in de belastingen. De PvdA
diende dit voorstel eerder in tij-
dens de Kamerdebatten over
'Oort', maar toen werd het door
een meerderheid van CDA en
VVD afgewezen.
Het PvdA-voorstel bij de debat
ten-Oort vergde een extra uitga

ye van 600 miljoen gulden per
jaar. Uiteindelijk werd onder
druk van de VVD de afschaffing
van de alleenstaandentoeslag
voor 1990 bijgesteld. Besloten
werd de toeslag te halveren voor
alleenstaanden tussen 27 en 65
met een inkomen van ten hoog-
ste 35.000 gulden. In 1991 vervalt

de toeslag echter definitief.
WD'er De Grave vroeg gisteren
binnen enkele maanden nadere
informatie van het kabinet, on-
dermeer over de effecten van
Oort op de inkomens van alleen-
staanden. Namens D66 steldehet
Kamerlid Ypema dat er in 1991
hoe dan ook maatregelen voor al-
leenstaanden nodig zijn, omdat
dan de hele toeslag vervalt en
dus de klappen in het inkomen
nog groter worden dan zij nu al
door Oort zijn. Reitsma (CDA)
vroeg van Kok en Van Amels-
voort om de problemen die Oort
met zich brengt in de inkomenss-
feer eens op een rijtje te zetten
„en waar nodig tot hun juiste
proporties terug te brengen."

Scheiding
Mladenov stelde voor een strikte
scheiding aan te brengen tussen het
partijleiderschap en het voorzitter-
schap van de staatsraad (in feite het
presidentschap). „Door omstandig-
heden bekleed ik beide functies,
maar daaraan moet een einde ko-
men", hield hij de afgevaardigden
voor.

Doelend op de oppositie, die eist dat
het begrip socialisme uit de Grond-
wet verdwijnt, zei de BCP-leider dat
„er mensen zijn die het socialisme
willen verlaten en terug willen naar
democratisch kapitalisme. Dat zou
sociale instorting, werkloosheid en
anarchisme in politiek en economie
betekenen. Om uit het slop te ko-
men, moet de Bulgaarse economie
volgens Mladenov worden geïnte-
greerd in de wereldeconomie.

Gorbatsjov
positief over

Duitse eenheid
MOSKOU - Sovjetleider Gorbats-
joven de Oostduitse minister-presi-
dent Modrow sluiten een hereni-
ging van beide Duitse staten niet
uit. Dat verklaarden beide politici
gisteren na hun overleg in Moskou.
Modrow en Gorbatsjov wilden zich
niet vastleggen op een tijdschema,
maar de Oostduitse regeringsleider
onderstreepte wel dat het hele toe-
naderingsproces in etappes moet
worden voltrokken, waarbij er geen
sprake van kan zijn dat Oost-Duits-
land door de Bondsrepubliek wordt
opgeslokt.

Gorbatsjov stelde dat de Duitse een-
heid in principe door niemand in
twijfel wordt getrokken. Voor de
Russische leider zijn de uitgangs-
punten duidelijk: „Er zijn twee
Duitse staten. Verder dragen de vier
zegevierende machten uit de Twee-
de Wereldoorlog een speciale ver-
antwoordelijkheid en we hebben te
maken met het Europese eenwor-
dingsproces. Dit alles moet met el-
kaar in overeenstemming worden
gebracht."

Gorbatsjov en zijn adviseurs lijken
zich het het idee van een verenigd
Duitsland te hebben verzoend om-
dat dit dienstig is voor de perestroj-
ka in de Sovjetunie. Het nieuwe
Duitsland zou een belangrijke eco-
nomische partner voor Moskou zijn.
De tweede oorzaak van de verander-
de Russische opstelling is dat Gor-
batsjov zijn dogmatische tegenstan-
ders voor voldongen feiten wil
plaatsen.

Bij defensie
mogelijk

gedwongen
ontslagen

DEN HAAG - Minister Ter Beek
(Defensie) sluit niet uit dat er bij de-
fensie gedwongen ontslagen zullen
vallen. Dit blijkt uit een brief die de
bewindsman gisteren naar de Ka-
mer heeft gezonden. In het stuk ont-
vouwt Ter Beek plannen voor een
herstructurering op zijn departe-
ment.

Ter Beek stelt in zijn brief dat het
personeelsbestand op zijn ministe-
rie met twintig procent verlaagd
moet worden. Omgerekend in ar-
beidsplaatsen spreekt Ter Beek
over een besparing van 1500 men-
sen. Er zal een gelijkwaardige be-
handeling plaatsvinden tussen bur-
ger- en militair personeel.

De bewindsman kondigt aan dat de
afslanking van zijn departement ge-
paard zal gaan met een sociaal be-
leidskader.

In dat sociaal beleid zal in eerste in-
stantie gebruik gemaakt worden
van bestaande instrumenten zoals
het stimuleren van vertrek bij het
departement door VUT, 'out-place-
ment' en herplaatsing, zonodig na
om- en bijscholing.

Punt uit

Front
Het regerende Front voor Na-
tionale Redding gaat morgen
tijdens de ronde tafelbespre-
kingen voorstellen dat de Roe-,
meense politieke partijen zit-_
ting nemen in een 'Voorlopige",
Nationale Raad' die toezicht,
gaat houden op de verkiezin-
gen van 20 mei. In een verkla-
ring tegenover het Franse pers-
bureau AFP stelt Silviu Bru-
can, een van de leiders, dat het
Front voor Nationale Redding
zich zal opsplitsen. Er komt een
'Voorlopige Nationale Raad die.'
de uitvoerende en wetgevende,
macht zal hebben en het Front
voor Nationale Redding dat als»
politiek orgaan gaat deelnemen
aan de verkiezingen.

Afpersing
De rechtbank in Almelo heeft
gisteren in de zaak van de af-
persing van Chinese restau-
ranthouders de hoofdverachte'
veroordeeld tot tien jaar geva,n- ,
genisstraf. Er was vorige week
veertien jaar geëist. Een andece...
hoofdverdachte kreeg na een
eis van twaalf jaar negen jaajj>
opgelegd.

Beveiliging
De politie, het bedrijfsleven en 'de gemeenten willen de wild-
groei op het gebied van particu-
liere beveiligingsorganisaties
aanpakken. Door in de toe-
komst zwaardere eisen te stel-
len aan de betrokken organisa-
ties, hoopt men meer vat te krij-
genop deze nieuwe bedrijfstak.
De nog op te richten stichting
Publiek Private Samenwer-
king in de Veiligheidszorg zal'
hierover op korte termijn met
het bedrijfsleven gaan prah

Bou lerse
De Kamercommissie voor in-
lichtingen- en veiligheidsdien-
sten zal zich opnieuw buigen*-
over 'bewezen banden' van de-:
Surinaamse legerleider Bouter-s /
se met diverse bij de drughan.'
del betrokken personen. De'
voorzitter van de kamercom- "missie, CDA-fractieleider.'.
Brinkman, zal de 'Surinaamse -kwestie' opnieuw aan de orde.stellen.

Benzine
Het prijsverschil tussen lood-
houdende en loodvrije benzine
wordt met ingang van morgen ;
twee cent groter. De diverée'
benzineprijzen gaan dan om-
hoog door een accijnsverho-'1
ging. Deze verhoging wordt op-
gelegd in verband met het mi-
lieubeleid. De prijsvan een liter"'
superbenzine met lood gaat:
met drie cent omhoog tot 166'
cent. Super plus loodvrij en
euro loodvrij gaan met een cent -per liter omhoog tot respectie-'
velijk 162 en 158 cent. Diesel--
olie gaat per liter met 1,6 ceht"
omhoog tot 103 cent per liter.

Colden Ten
De rechtbank in Den Bosch-
doet dinsdag 13 februari uit-
spraak in de al jaren slepende
rechtzaak over een Golden Terv
casino in het Noordbrabantse*
plaatsje Geldrop. Een 42-jarrge
Amsterdammer was daar direc-
teur van 26 augustus tot 15 sep-
tember 1983. In november
sprak officier van justitie mr.
W. van Zon van een historische
dag, toen hij eindelijk het re-
quisitoir kon houden dat hij al
zes jaar had klaarliggen. Hij
eiste 10.000 gulden boete voor-
waardelijk. Hij athtte bewezen
dat Golden Ten geen behendjg-
heids- maar een kansspel is, te.'
vergelijken met kansspelen" irf
casino's. Casino-houders heb-
ben een vergunning nodig en
verdachte had geen vei^^Hning.

Dienstplicht
De Zuidafrikaanse regering zal,>
de vervangende dienstplicht;
voor gewetensbezwaarden op
religieuze gronden terugbren-
gen van zes naar drie jaar.

Computers
Met de ondertekening van het.
contract door staatssecretaris'
Wallage (Onderwijs) en d
fant (Nederlandse Philips
drijven), gistermorgen in Den
Haag, kan het zogenoemde
menius-project van start. \
wel alle basisscholen in Neder-
land hebben zich aangemeld
voor het project, waarbij in de
komende vier jaar 27.000 com-
puters en 9000 printers worden
geleverd voor het prille vak 'in-
formatiekunde' in het lager on-
derwijs. In totaal gaat het om
een bedrag van 85 miljoen gul-
den.

Glemp
Kardinaal Jozef Glemp.
hoofd van de Poolse room
tholieke kerk, is gisteren na een
darmbloeding met spoed naar,
het ziekenhuis vervoerd waar
hij een operatie onderging. Zijnj
toestand werd door het Poolse*
persbureau PAP omschreven
als 'ernstig.
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Bedrijfsleven
in Nederland

wanhoop nabij
die op buitenlandse promotierei-
zen met de Belgische constructie
werden geconfronteerd en aan
de alarmbel trokken. De Kamer
had toen twee fiscalisten van het
gerenommeerde belastingad-
vieskantoor' Price Waterhouse
uitgenodigd om eens wat over
dit fenomeen te vertellen.
Over hun verhaal konden geen
misverstanden bestaan. „Hoe
vervelend we het ook voor Ne-
derland vinden," stelden ze,
„maar als een grote buitenlandse
onderneming ons vraagt waar ze
zich het best in Europa kan vesti-
gen, zijn we als onafhankelijke
adviseurs wel verplicht in elk ge-
val België te noemen. En dat is
geen mop."

Verontrustend
De Rotterdamse noodkreet is in-
middels inderdaad tot Den Haag'
doorgedrongen. Het PvdA-Ka-
merlid dr Willem Vermeend
vindt het verontrustend dat het
ene EG-land bij de nadering van
1992 zulke onevenredig grote fis-
cale voordelen kan bieden ten
opzichte van de andere partners.
In het Nederlandse hoofdkan-
toor van Price Waterhouse in
Rottterdam knikt de fiscalist mr. .
Cor Looman dan even naden-
kend. „Het moment is inderdaad
gepasseerd, datje bij de Europe-
se Commissie een klacht zou
kunnen indienen wegens con-
currentievervalsing," stelt hij
vast. „De Belgische wetgeving is
op Europees niveau uit en te na
getoetst. Daar is absoluut niets
meer aan te doen. Het enige wat
Nederland nog openstaat, is met
een zelfde soort wetgeving te ko-
men. Dan kan men de schade
wellicht beperken. Maar voorlo-
pig heeft België een gigantische
,voorsprong. Het is werkelijk on-
gelooflijk, wat een geld er op het
ogenblik door dat land loopt.
België is één grote bank aan het
worden."

Om dit alles enigszins te kunnen
verklaren dienen we de aandacht
te richten op de afdelingen van
,de multinationals waar bepaalde
diensten worden verricht ten be-
hoevevan de werkmaatschappij-
en van de hele groep in de we-
reld. Vanuit deze afdelingen wor-
den bij voorbeeld de financierin-
gen gestuurd, de boekhoudingen
bijgehouden, wetenschappelijk
onderzoek gecoördineerd of ge-
woon het drukwerk verzorgd.
Het probleem is dat deze service-
activiteiten door hun internatio-
nale karakter binnen de betref-
fende groep tamelijk ongrijpbaar
.zijn voor de belastingdiensten in
het land waar ze waren geves-
tigd. Een aanvaardbare winst-
marge is niet op basis van verge-
lijkbare transacties met derden

te bepalen. Het is daarom on-
doenlijk de winst vast te stellen,
die deze dienstverlening ople-
vert en het is daarom ook niet
mogelijk de verschuldigde belas-
ting daarover te berekenen.

Wending
Onder de paraplu van de OESO
het economische samenwer-
kingsverband van de geïndus-
trialiseerde wereld, werd toen
daarvoor een standaardmodel
ontwikkeld. Afgesproken werd
onder meer dat de fiscus in ge-
vallen waarin een aanvaardbare
winstmarge niet te bepalen is,
vooraf met de belastingplichtige
afspraken kan maken over de
hoogte van de winstopslag als
een percentage van de kosten.
Afhankelijk van de omstandig-
heden (het aantal werknemers,
economisch risico, toegevoegde
waarde van de dienstverlening)
kan dit winstopslagpercentage
oplopen tot 25 percent van de to-
tale kosten. Hierover wordt nor-
maal vennootschapsbelasting
geheven. In vaktermen wordt
daarbij gesproken over een be-
lasting op 'kosten plus basis.

Tot 1982 spon Nederland duide-
lijk het meeste garen bij deze
uniforme afspraken. Ons land
heeft nu eenmaal door zijn lig-
ging en faciliteiten (de Rotter-
damse haven, Schiphol) grote
pluspunten in Europa. Wanneer
internationale concerns een ba-
sis zochten voor hun administra-
tieve hoofdkantoren, viel het oog
al snel op Nederland: dan zat
men ook nog eens dicht in de
buurt van de plaats waar de actie
was.

Looman: „Voor een Amerikaans
bedrijf was bij voorbeeld de
overweging in die tijd om Neder-
land te kiezen: 'Waarom blijven
we een . hoop administratieve
handelingen in de VS doen, als
de goederenstroom langs Neder-
land loopt? Dan kunnen we daar
beter in de buurt gaan zitten.
Daarom werd in ons land vaak
een coördinatiecentrum voor dat
soort activiteiten opgericht. Voor
Nederland was dat heel goed.
Het had een enorme uitstraling.
Want als een bedrijf immers het

hoofdkantoor in Nederland
heeft, gaat het vanzelf uitkijken
naar andere acquisities in de
buurt, zoals produktiemaat-
schappijen, assemblagebedrij-
ven en dergelijke. Omdat het ma-
nagement hier toch zat en er
coördinerende activiteiten wer-
den gedaan, ging daar een gewel-
dige zuigkracht van uit."

Goudmijn
De omslag kwam evenwel in
1982. België zag met lede ogen
aan hoe het Nederland, dat ook
nog eens strooide met aantrekke-
lijke WIR-premies, steeds maar
weer lukte de vette kluiven bin-
nen te halen. Onze zuiderburen,
zwaar getroffen door de econo-
mische recessie en door zeer
hoge werkloosheid, bezonnen
zich op een methode om hun
economische slagkracht te ver-
groten. De oplossing vonden ze
door multinationals de mogelijk-
heid te geven coördinatiecentra
in te richten, die volledige belas-
tingvrijstelling zouden genieten
en ook op andere terreinen danig
in de watten werden gelegd.

Voor de multinationals ontstond
de situatie dat in België hoge (on-
belaste) inkomsten werden ge-
creëerd, terwijl ze kosten in an-
dere landen van de belasting
konden aftrekken. Een goud-
mijn. Immers: overeen dienstter
waarde van 100.000 gulden
moest in Nederland (of waar dan
ook) 25 percent (25.000 gulden
dus) vennootschapsbelasting
worden betaald, maar in België
werd toegestaan dat er 125.000
gulden werd gefactureerd zon-
der dat de fiscus er aan te' pas
kwam. Wie vervolgens bedenkt
dat multinationals niet met enke-
le tonnen, maar met miljarden
guldens werken, hoort de kassa
al rinkelen.

Protest
De Belgische wetteksten waren
evenwel nog nauwelijks droog,
of Nederland diende by de Euro-
pese Commissie een klacht in
wegens concurrentievervalsing.
Die klacht werd gegrond ver-
klaard: België njoest weer in de
pas gaan lopen en de wet wijzi-

gen. De Belgen waren evenwel
niet voor een gat gevangen. Ze
maakten een nieuwe wet, waarin
duidelijk werd gesteld dat de
coördinatiecentra zouden wor-
den belast op de internationaal
geldende 'kosten-plusbasis',
maar tegelijkertijd maakten ze
een aantal uitzonderingen. Het
zal geen verbazing wekken, dat
die uitzonderingen juist de
meest lucratieve activiteiten van
de centra betroffen: de financie-
ringen en het wetenschappelijk
onderzoek. Ofwel: doorgaans
zon 90 percent van de totale
geldstroom.

„En dat systeem is nu absoluut
sluitend," aldus Looman van Pri-
ce Waterhouse. Hij kan het we-
ten. Zijn kantoor is als geen an-
der gespecialiseerd in de juridi-
sche en fiscale begeleiding bij
het oprichten van coördinatie-
centra in België. We vragen hem,
welke voordelen België daardoor
biedt boven - zeg - Nederland.

Tientallen
concerns

rond
Brussel

neergestreken

'Voordeel voor België
op alle fronten enorm'
In de brief werd gedoeld op het
bestaan van de zogeheten coördi-
natiecentra in België. Wanneer
multinationals zon centrum bij
onze zuiderburen vestigen, kun-
nen ze van daaruit uiteenlopende
activiteiten ontplooien zonder
daar één cent belasting over te
hoeven betalen. Dat geldt onder
meer voor de doorgaans om-
vangrijke financiële handelingen
van de groepen voor devruchten
van innovatie. En niet alleen de
onderneming spint daar garen
bij, ook de personeelsleden die
het centrum bemannen, kunnen
op aanzienlijke fiscale voordelen
rekenen. Uit de Rotterdamse
briefkwam duidelijk naar voren,
dat acquisitie van bedrijven op
die manier vechten tegen de
bierkaai werd.

Enkele maanden daarvoor had
die boodschap ook helder door-
geklonken op een besloten bij-
eenkomst van de Kamer van
Koophandel in Rotterdam. De
Kamer was op het spoor gezet
van deze ontwikkelingen door le-
den van het college van B en W,

" WILLEM VERMEEND
...Belgische centra in
Kamer aan de orde...

" Volvo Car genoot tussen 1984 en 1988 f 658 miljoen
Nederlandse overheidssteun voor de ontwikkeling
van nieuwe modellen en de daarvoor benodigde in-
vesteringen. Tegelijk werd via de deelneming in
VCBV Coördinatie Centrum NV geprofiteerd van
het gunstige Belgische fiscale klimaat. Op defoto de
moderne manier van auto's produceren in Bom.

Onbelast
Looman: „Je richt een Belgische
vennootschap op met een eigen
vermogen van 100 miljoen gul-
den. Dat is het eerste voordeel.
België kent geen kapitaalsbelas-
ting, Nederland heft 1 percent.
Die 100 miljoen ga jevervolgens
uitlenen aan de groepsmaat-
schappijen van het concern. Je
vraagt daarvoor 9 percent rente.
In Nederland zijn die rente-in-
komsten belast, maar in België
niet. Normaal is dat daar in Bel-
gië 25 percent bronbelasting
over wordt geheven, maar de
coördinatiecentra zijn daarvan
uitgezonderd. Dat zijn de finan-
cieringskosten, nietwaar. Boven-
dien hoeft men ook geen divi-
dendbelasting te betalen, dat
hoort ook tot de uitzonderingen.
Normaal is dat in België ook 25
percent. Het rendement van een
coördinatiecentrum is in België
dus pure winst. En verder kun-
nen ze vanuit het centrum de fac-
turering verzorgen met een be-
paalde winst, ze kunnen er de
vreemde valutarisico's centrali-
seren, ze kunnen royalties incas-
seren, er de kosten voor research
langs laten lopen en zo. Allemaal
onbelast. Zo worden in totaal op
den duur miljarden bespaard."

Nederland probeerde daar in
1985 wel een antwoord op te vin-
den. Er werd niet meer strak
vastgehouden aan de regel, dat
de winstopslag 25 percent moest
zijn. Afhankelijk van de toege-
voegde waarde varieert het per-
centage thans tussen de 5 en 25
percent. Maar de slag was al ver-
loren: over vijf percent belastirg

betalen is nog altijd meer dan he-
lemaal geen belasting te hoeven
betalen.
Looman: „De gevolgen zijn
enorm geweest. Aanvankelijk
was er bij bedrijven enigeaarze-
ling om naar België te gaan. Als
je er een coördinatiecentrum
vestigt, krijg je bij Koninklijk
Besluit tien jaar lang de fiscale
voordelen. Maar men vertrouw-
de dat eerst niet. Men vreesde,
dat het - ook door ingrijpen van
de EG - wéleens binnen de kort-
ste keren afgelopen zou kunnen
zijn. Maar nu ziet men dat het al-
les bij elkaar toch al zon acht
jaar duurt en dat geeft vertrou-
wen. Zelfs de Japanners, die heel
lang de kat uit de boom hebben
gekeken, komen nu naar Brus-
sel. Eigenlijk is het ook allemaal
te mooi om waar te zijn. België
als belastingparadijs, dat heeft
niemand verwacht, maar het is
wel een feit."

binnen/buitenland

Van onze verslaggever

DEN HAAG/ROTTERDAM - Tussen de vele post die hij vorig najaar
als informateur ontving van allerlei belangengroepen, trof premier
Ruud Lubbers ook een brief uit het Rotterdamse bedrijfsleven aan.
Daarin werd een beschaafde noodkreet geuit. De investeringsmoge-
lijkheden voor grote, internationaal opererende ondernemingen wa-
ren in België langzamerhand fiscaal zo aantrekkelijk geworden, dat
Nederland het bij de werving van bedrijven wel kon schudden, wan-
neer de regering niet snel even aangename regelingen trof, zo luidde
de boodschap. Tientallen concerns waren daardoor al met enorme ka-
pitalen in de buurt van Brussel neergestreken, terwijl ze anders wel-
licht bij Rotterdam hadden aangeklopt.

230 eentra
De geneugten zijn er overigens
niet voor iedereen die zich in de
handel wil storten. Er zijn beper-
kingen. België mikt met defacili-
teiten alleen op de grotere con-
cerns. Een bedrijf dat er een
coördinatiecentrum wil vesti-
gen, moet in minimaalvier ande-
re landen in de wereld opereren,
een omzet hebben van 500 mil-
joen gulden, over een eigen ver-
mogen van 50 miljoen beschik-
ken en tenminste tien stafleden
kantoor laten houden in België.
Maar van dat soort ondernemin-
gen blijken er veel te zijn op aar-
de. Op het ogenblik telt België al
230 coördinatiecentra, waarvan
het grootste deel is geconcen-
treerd in Brussel. Van die 230
waren er voorheen tientallen ge-
vestigd in Nederland. In de cen-
tra werken gemiddeld 25 men-
sen.

Looman: „Het voordeel voor Bel-
gië is op alle fronten gigantisch.
In Brussel puilen de restaurants
uit, de onroerend-goedprijzen
stijgen als een speer. De uitstra-
ling is, kortom, enorm en dat was
ook de bedoeling. Als men er-
gens in de wereld kijkt naar ac-
quisitie in Europa, kijkt men
naar België. Nieuwe bedrijven,
die anders naar Nederland zou-
den zijn gegaan, gaan nu daar-
heen. Er is niet tegenop te bok-
sen. Bovendien hebben ze in Bel-
gië nog investeringspremies, die
bij ons met de WIR zijn afge-
schaft."

Het systeem is ook bijzonder lu-
cratief voor de personeelsleden
van de coördinatiecentra. Loo-
man: „Dat zijn meestal vrij mo-

biele lieden. Die moeten een
groot deelvan hun tijd in het bui-
tenland zijn.Welnu, de dagen dat
ze daar zijn, worden in België
niet belast. Als ze 100 van de 365
dagen in het buitenland zijn,
hoeven ze over het inkomen in
die 100 dagen geen belasting tebetalen. Dat is aanlokkelijk, ze-
ker als je het vergelijkt met Ne-
derland, waar deze aftrek voor
buitenlandse werknemers on-
langs goeddeels is afgeschaft. Je
hebt natuurlijk ook mensen, zo-
als boekhouders, die nauwelijks
naar het buitenland gaan. Die
krijgen een aftrekbaar bedrag,
dat kan oplopen tot zon 60.000
gulden. Ook heel aantrekkelijk
dus."
De schade die Nederland door
deze fiscale pennestreken lijdt, is
dus groot. Honderden miljoenen,
zo niet miljarden aan belasting-
inkomsten gaan onze neus voor-
bij. Talloze bedrijven, die voor
veel werkgelegenheid hadden
kunnen zorgen, trekken in het
spoor van de coördinatiecentra
naar het zuiden.

Looman besluit: „In het verleden
is er al overleg over geweest op
het ministerie van Financiën.
Door onze beroepsgroep is toen
gezegd: kom nou ook met zon
instrument voor Nederland, an-
ders zien we iedereen de grens
overgaan. Dat is er nog niet van
gekomen. Er zijn wel elders in
Europa landen die het Belgische
voorbeeld beginnen te volgen.
Luxemburg, lerland, Oosten-
rijk... Het is ook de enige oplos-
sing om de zaak overeind te hou-
den. Ik hoop dat de Nederlandse
politiek dat ook in gaat zien."

rien robijns

De lokkers
van België

De Belgische coördinatiecen-
tra kunnen vooral profiteren
van de belastingvoordelen bij
financieringen voor hun con-
cern. Ze hoeven bij voorbeeld
geen kapitaalsbelasting en
geen bronbelasting van 25
percent over rente-inkomsten
te betalen. In Nederland zijn
kapitaal en rente wel belast.
Een ander fiscaal lokkertje is
de volgende constructie. Een
coördinatiecentrumleent bij
een Belgische bank geld te-
gen zeg 9 percent en leent dat
door aan een groepsmaat-
schappij in België ten behoe-
ve van een acquisitie of een
uitbreiding tegen 10 percent.
Normaal zou één percent on-
belaste winst worden ge-
maakt.
De Belgische fiscus geeft ech-
ter een extra forfaitaire aftrek
van 33 percent over die 9 per-
cent. Op die manier kan niet
minder dan 4 percent onbe-
last worden behaald. Wie
weet, dat bij multionationals
vaak miljardenbedragen om-
gaan, begrijpt dat zon onbe-
last percentage goud waard is.
Vorige week werd overigens
aangekondigd, dat het aftrek-
percentage van 33 procent
met ingang van 1 maart zal
worden teruggebracht tot 10
percent. Dat geldt uitsluitend
voor nieuwe leningen. Be-
staande leningen blijven pro-
fiteren van de 33 procent.

Moskou dreigt
Israël met

emigratiestop
TEL AVIV - De Sovjetunie heefl
gedreigd een eind te maken aan
de emigratie van joden naar Is-
raël als dat land de nieuwkomers
gaat vestigen in bezet Arabisch
gebied. En het Amerikaanse mi* j
nisterie van Buitenlandse Zaken
heeft laten weten dat het de fi-
nanciële hulp aan het Israëlische
immigratieproject zal beëindi-
gen zodra zou blijken dat Israël
immigranten vestigt op de
Westelijke Jordaanoeveren in de
Gazastrook.

De Israëlische consulaire verte-
genwoordiger in Moskou, Ariye
Levin, kreeg dat gisteren te ho-
ren van de Russische ondermi-
nister van Buitenlandse Zaken,
Joeli Vorontsov. Deze steldevast
dat het huisvesten van immi-
granten in bezet gebied schade
berokkent aan het vredesproces.

.Vorontsov toonde zich vooral
geïrriteerd door recente verkla-
ringen van premier Shamir. Die
heeft onder meer gezegd dat Is-
raël de bezette gebieden nooit
kan opgeven, 'want voor de op*
vang van een grote stroom immi-
granten is een groot Israël no-
dig. De Russische onderminis-
ter waarschuwde Levin tegen
'misbruik van immigranten', als
een middel 'om Palestijnen uit
hun land te verdrijven.

Het hoofd van de Russische con-
sulaire delegatie in Tel Aviv.
Georgi Martirosov, zei gisterell
dat Israël een geregelde recht-
streekse luchtverbinding met de
Sovjetunie voorlopig kan verge-
ten. Ook hij verwees naar de uit*
latingen van premier Shamir
over de vestiging van immigran-
ten in bezet gebied.
Israëlische regeringsverten-
woordigers hebben in reactie op
de Russische dreigementen ver-
klaard dat Moskou kennelijk niet
over de juiste informatie be-
schikt en is gezwicht voor Arabi-
sche druk. Zij wijzen erop dat
immigranten niet worden ge-
dwongen zich in bezet gebied te
vestigen.

" YITZHAK SHAMIR:
...uitlatingen verkeerd

gevallen...

(ADVERTENTIE)

"Kleine bedrijven
massaal in
problemen
door Oort"

3.000 werkgevers hebben geen
enkel probleem met 'Oort'.
Dankzij CTB.

Ruim 75.000 werknemers in de
bouw en aanverwante sectoren
hebben hun loon/salaris over
januari al een week in huis.

Meer weten?
Bel 08380 - 70234 of 70235
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Voltooid
?e reorganisatie moet in 1993 zijn■ °ltooid, zo heeft het concern zelf
Meegedeeld. Gedwongen collectief

is niet nodig vanwege een
''vloeiingsregeling voor werkne-
J^rs van 57,5 jaar. Daarvan kunnen"aar verwachting 340 werknemers
gebruik maken. Heineken zal men-
eH die hun baan kwijtraken, hel-

Pen bij het vindenvan ander werkjJJJ Heineken of elders.
Pc reorganisatie is volgens Heine-
ken noodzakelijk omdat het markt-
aandeel' van Heineken Nederland
?|^der druk staat vanwege de jaar-
gks ücht dalende vraag naar pils.
heineken zal zich daarom meer
?.aan bezighouden met de introduc-
"Je van nieuwe produkten, waar bij
de consument steeds meer vraagnaar is.
h""""oduktie, marketing en verkoop
pn bier staan in de toekomst een-
val. „Alle ondersteunende taken
6tl diensten, die niet rechtstreeks

met deze kerntaken te maken heb-
ben, zullen niet meer worden uitge-
voerd of worden ondergebracht bij
andere bedrijven", aldus een mede-
deling van Heineken Nederland.

beurs-
overzicht

Vriendelijk
AMSTERDAM - De Amster-
damse effectenbeurs heeft giste-
ren hoger kunnen afsluiten. De
koersen konden al bij de opening
Winst boeken en deze stijging ge-
durende de rest van de dag vast-houden. Het Damrak werd daar-bij niet gehinderd door deweinig
inspirerende stemming op de
beurzen van Londen en Frank-
furt en de grillige handel in het
eerste uur op Wall Street.

De CBS-stemmingsindex sloot
tenslotte op zijn hoogste puntvan 112,6 tegenover een slot van
H1,6 punten op maandag. Van
de 258 noteringen kon meer dan
de helft winst wegsiepen in deze
Vriendelijk markt. De omzet be-
droeg f 1,34 miljard waarvan
f 537 miljoen aan aandelen.
Bij de hoofdfondsen veranderde
het beeld na de opening van de
markt niet veel. Hier en daar was
er een daler, maar de trend was
Positief. Het transportconcern
Nedlloyd was procentueel gezienkoploper met een stijging vanf2,60 op f84,90 (3,16 procent).Bij de internationals sprong
KLM er in negatieve zin uit. De
luchtvaartmaatschappij daalde
een dubbeltje op f43,20. De an-dere internationals boekten
Winst. Koninklijke Olie was de
gehele dag vast gestemd en slootf2,90 hoger op f 142,10. Unilever
volgde met een groei van f 1,30
°P f 150,60. Akzo steeg negen
dubbeltjes op f 127,50. Philips
Was bescheiden en trok een dub-beltje aan op f43.
De banken waren gevraagd doorde Lanschot-overneming. ABNbehoorde tot de grootste stijgers
en verliet de beursvloer met een
Plus van f 0,90 op f39,80 (2,31
Procent). De NMB Postbankklom f 0,80 opf49,20 en Amro be-haalde een winst van f 0,70 op
f77,40.

Vertrouwen
in economie
wat gedaald

DEN HAAG - Sinds vorige zomer
hebben de consumenten in de EG
iets mindervertrouwen in de econo-
mie. Opmerkelijk is dat Nederland,
waar het consumentenvertrouwen
ook wat afnam, verreweg het beste
scoort op de 'vertrouwensladder'
Dit blijkt uit cijfers van de Confe-
rence Board van de EG over eind
vorig jaar. Die zijn gebaseerd op en-
quête-uitkomsten. Vragen worden
gesteld over bestaande en verwach-
te financiële- en economische situa-
ties in gezinnen en landen en over
belangrijke aankopen.

Vergeleken met een jaar geleden is
het consumentenvertrouwen ge-
middeld genomen verminderd.Maar dat is volgens de onderzoekers
vooral te wijten aan de buitensporig
hoge 'verliezen' in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Nederland, Denemarken
en Griekenland lieten ten opzichte
van eind 1988/1989 redelijke verbe-
teringen zien. Ondanks het feit dat
ook in deze landen, met uitzonde-
ring van Denemarken, de consu-
menten de laatste drie maanden tot
december 1989 wat vertrouwen heb-
ben verloren.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen
AEGON 109,80 110,10
Ahold 122,10 122,70
Akzo 126,60 127,50
A.B.N. 38,90 39,80
Alrenta 156,40 156,00
Amev 59,00 59,60
Amro-Bank 76,70 77,40
Bols 167,50 lös'oo
Borsumij W. 72,50 74,00
Bührm.Tet. 58,40 59,00
C.SM.eert. 76,70 77,00
DAF 36,10 36,50
DordtPetr. 127,00 129,00
DSM 113,80 114,30
Elsevier 78,50 79,00
Fokker eert. 37,90 37,90
Gist-Broc. c. 28.50 28.50
Heineken 116,50 118,60
Hoogovens 72,90 73,20
Hunter Dougl. 100.30 100,30
Int.Müller 94,00 96,00
KBB eert. 72,30 72,70
KLM 43.30 43,20
Kon.Ned.Pap. 39.90 40,20
Kon. Olie 139.20 142,10
Nat. Nederl. 70,50 71,00e
NMB Postbank 48,40 49,20
Nedlloyd 82.30 84,90
Nijv. Cate 97,00 99,00
Océ-v.d.Gr. 273,00 276,00
Pakhoed Hold. 154,50 155,20
Philips 42,90 43.00
Robeco 101,40 101,60
Rodamco 78,70 79,00
Rolinco 100,40 100,40
Rorento 58,40 58,50
Stork VMF 46,10 47,00
Unilever 149.30 150,60
Ver.Bezit VNU 104.00 103,70
VOC 35,40 35,80
Wessanen 66,50 66,10
Wolters-Kluwer 44,00 44,00

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 64,20 65,00
ACF-Holding 37,60 37,00
Ahrend Gr. c 242.00 245,00
Air Holland 27,20 27,00
Alg.Bank.Ned 39,90 40.60
ABN (div'9o) 38.00 38.00
Asd Opt. Tr. 18,50 18,50
Asd Rubber 5,40 5,40
Ant. Verff. 415,00
Atag Hold c 102,50 102,50
Autlnd.R'dam 94,00 92,00
BAM Groep 95,00 95.50
Batenburg 82.00 82,00
Beers 135.50 135,00
Begemann 125,00 126,50b
Belindo 369,00 370,50
Berkels P. 6,10 6,05
Blydenst.-Will. 28.50 28,50
Boer De, Kon. 308,00 324,00
de Boer Winkelbedr. 66,10 66,00
Boskalis W. 14,60 14,40
Boskaüs pr 15,20 14,90

Braat Beheer 44.50 a 44 50
Breevast 18,90 ïc)'^
Burgman-H. 3420.00 342000Calé-Delft pr 865,00 (16500
Calvé-Delft c 995.00 1000,00
CenterParcs 60,00 b 61*00
Centr.Suiker 75,50 75^90
Chamotte Unie 7.40 7^o
Cindu-Key 186,00 184,00
Claimindo 360,00b 365^00
Content Beheer 20,00 ij'oo
Cred.LßN 56,00 56^0
Crown v.G.c 93,00 93 00
Desseaux 252,00 252^00
Dorp-Groep 34.50 ■tim
DSM(div'9o) 110,00 .
Econosto 336,00 340 00EMBA 125,00 125*00
Enraf-N.c. 69,00 6<)'no
Erikshold. 111,00 H6OO
Flexovit Int. 93.00 93^Frans Maas c. 103,00 103^60Furness 128,50 128^50Gamma Holding 81,50 8l!80Gamma pref' 5,70 s^o
Getronics 29,80 30 60
Geveke 47.40 47*70
Giessen-de N. 208,00 210*00Goudsmit Ed. 360.00 360|00
Grasso'sKon. 132.50 13100Grolsch 129,9^ 12900GTI-Holding 205,00 204^00
Hagemeyer 106,70 106 00ldem'/2div.'B9 102,00 10200
HAL Trust B 14,00 n'9oHALTrust Unit 13.90 1390
H.B.G. 193,50 19450HCS Techn 14,20 14*50
Hein Hold 98,00 100'aO
Hoek's Mach. 198,00 19800
Heineken Hld 98,00 100*50
Holl.Sea S. 1,14 Ü5Holl. Kloos 448,00 448*00
HoopEff.bk. 8.90 9^o
Hunter D.pr. 4,90 430
ICA Holding 18,90 18*90
IHC Caland 36,60 30 80Industr. My 216,00 21800Infotheek 25,90 25*80
Ing.Bur.Kondor 570.00 565^00Kas-Ass. 47,80 48,60
Kempen Holding 16.80 1720
Kiene's Suik. 1400,00 140000
KBB 72,30 73Ï00
Kon.Sphinx 119,00 122 50Koppelpoort H. 290,00 308*00
Krasnapolsky 200,00 20000
Landré & Gl. 59,00 60,20
Macintosh 43,50 44,00
Maxwell Petr. 655.00 67o!oOMedicopharma 65,50 66 00
Idem (div9o) 63.00 63M
Melia Int. 5,20 5.20
MHVAmsterdam 19,00 19.00
Moeara Enim 1165.00 1180,00
M.Enim 08-cert 15300,00 15500,00
Moolenen Co 29,50 30 50
Mulder Bosk. 73,00
Multihouse 8,60 8,60

Mynbouwk. W. 413.60 414,00 Bemco Austr. 54.40 55.00
Naeff 300.00 - Berendaal 107,00 107,00
NAGRON 46,20 47,00 Bever Belegg. 26,40 26.50
NIB ■ 033,00 635,00 BOGAMIJ 102,50 103.00
NBM-Amstelland 19,10 19.20 Buizerdlaan 42,00 42,00
NEDAP 393,50 393.50 CLN Obl.Waardef. 100.50 100,50
NKF Hold.cert. 322.00 328,00 Delta Lloyd 40,70 41.00
Ned.Part.Mij 40,50 41,00 DPAm.Gr.F. 24,20 24,20
Ned.Springsl. 10000.00 10000.00 a Dp Energy.Res. 46.00 47.00
Norit 1100.00 1105,00 Eng-H011.8.T.1 9.30 9,30
Nutricia gb 75.00 74,50 EMF rentefonds 62,10 62.40 f
Nutricia vb 85,00 84,80 Eurinvestll) 114,00 114,00
Oce-vdGr.div9o - - Eur.Ass. Tr. 9,00 b 11,00
Oldelft Groep c 193,00 195,00 EOE DuStlnF. 292.00 294,00
Omnium Europe 16,00 16,00 EurCrFund 60,00 60.00
Orcoßankc. 67.50 67,50 Hend.Eur.GrF. 213,00 213,50
OTRA . 183.50 188,00 Henderson Spirit 71,00 71,30
Palthe 75,50 76,00 Holland Fund 72,00 73,00
Philips div/90 41,20 41,40 Holl.Obl.Fonds 115,50 116.50
Pirelli Tyre 32,70 33,10 Hotl.PacF 113.00 113,00
Polygram 31.60 32,00 lnterbonds 500.00 500,00
Polynorm 98,80 99,30 lntereff.soo 51,10 51,40
Porcel. Fles 185,00 185,00 IntereffWarr 366 00 367.00
Ravast 45,80 45,80 JadeFonds 179.50 178,50
Reesink 74,50 75.80 Japan Fund 33,80 34,001'
Riva 52,50 51,50 JapanRot. Fund yenlosoo,oo
Riva (eert.) 52,50 51.50 Mees Obl.Div.Fonds 98,30 98.20
Samas Groep 64,80 65.00 MX Int.Vent. 56,50 56.00Sarakreek 29,80 30,50 Nat.Res.Fund 1470,00 1460,00
Schuitema 1400.00 ' - Nedufo A 135,80 134,00
Schuttersv. 158,00 156,00 Nedufo B 13700
Smit Intern. 53,20 53.20 NMBDutch Fund 38,60 38.80
St.Bankiers c. 21,50 21.20 NMB Global F 48,20 47.20
Stad Rotterdam c 42,70 43.00 NMB Oblig F 34 60 34.50
TelegraafDe 88,00 88.20 NMBRente F. 102 70 102,60
Text.Twenthe 340,00 340,00 NMB Vast Goed 38,00 37.90
TuhpComp. 36,00 36,40 Obam. Belegg 216,50 216,50
Ttf.Kabel Hold 144,00 144,20 OAMFRentef. 14,05 14,05 eÜbbink 84,00 83.00 Orcur.Ned.p. 48.20 48.10
Union Fiets. 24,30 25.20 Pac.Prop.Sec.f. 49,00 49.00
Ver.Glasfabr. 335,00 335,00 Pierson Rente 100 00 100,00
Verto 57,70 58,40 Postb.Belegg.f. - 50,00
Volker Stev. 68,50 70,00 Prosp.l.H.l 700 7,00
VolmacSoftw. 46.00 47.00 Rabo Obl.inv.f. 74.70 74.70
Vredestein 22.50 22,90 Rabo Obl.div.f. 48 30 48,30
VRG-Groep ' 54,20 55,50 Rabo Onr.g.f. 85.00 85,00
WegenerTyl 183,00 183,00 Rentalent Bel. 133,00 133,30
West Invest 23.20 23.20 Rentotaal NV 31,00 31.00West Invest c. 90,00 60,00 a RG groen 50 20 50 20
Wolters Kluwer 174.00 174.00 RG blauw 49,50 4960
Wyers 48,50 49,00 RG geel 48,50 48,70
Beleggingsinstellingen 'ïïjï 'SJS
Aegon Aand.f. 37,20 37.20 Sci/Tech 17,10 17.10
ABN Aand.f. 72,00 72,10 Technology F. 18,30 18,30
ABNBeleg.f. 54,50 54.70 Tokyo Pac. H. 264.00 273,50
ALBEFO 52.50 52,60 Trans Eur.F 81,60 81,70
AldollarßFS 21,90 21.80 Transpac.F. 505,00 500.00Alg.Fondsenb. 228,00 228.00 Uni-Invest 126,50 126.50
Alliance Fd 11.60 11,60 Unico Inv.F. 80.10 80.10
Amba 47.80 - Unifonds 36,50 36.50
America Fund 287.00 282.00 VWN 59,50 59 50
AmroA.inF. 89.50 89,60 Vast Ned 127,70 127.70AmroNeth.F. 73.70 74.30 Venture F.N. 45.00 a 4500
Amro Eur.F. 70,50 71,50 VIB NV 85,90 8590
AmroObl.Gr. 154,30 154,40 VSB Mix Fund 51.40 51.40Amvabel 78,00 77.00 I WBO Int. 73.50 73.50
AsianTigersFd 60.60 60.80 I Wereldhave NV 210.40 210,20
AsianSelFund 45,30 45,00 I Yen Value Fund 93.50 93.40

Buitenlandse obligaties
B^EEGB4U) 99.20 99,50
3'A EngWarL 34.30 34.50b
5% EIB 65 98.70 98.70

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34,00 34.50
Amer. Brands 65.00 64,70
Amer. Expres 30,25 29,80
Am.Tel.& Tel. 39,25 38.60
Ameritech 58,50 58.00
Amprovest Cap. 115.00
Amprovest Ine. 218.00
ASARCO Ine. 27,20 27.00
Atl.Richf. 109.20 110.00
BAT Industr. 8.00 8.00
Bell Atlantic 94.80 95,20
BellCanÈnterpr 43.60 43.30
BeU Res.Adlr 0,35 e
BeU South 51.00 51.20
BET Publió 2,60
Bethl Steel 18,00 17,80
Boeing Comp. 57,50 57,50
CDL Hotels Int. 0.88Chevron Corp. 66.00
Chrysler 16,60 16.20
Citicorp. 24.20 23.30
Colgate-Palm. 54.50 54.00
Comm. Edison 36.00 35,75
Comp.Gen.El. 520,00
Controi Data 16,60 16,20
DailchiYen 2550,00 2600.00Dow Chemical 65.50 65.25
Du Pont 41.00
Eastman Kodak 37,80 37,60
Elders IXL 2.90
Euroact.Zw.fr. 152,00 152.00
Exxon Corp. 46.80 47.00
FirstPac.HKs 1,30
Fluor Corp. 38.20
Ford Motor 42.30 42.60
Gen. Electric 63,30 62,00
Gen. Motors " 41.70 41,10
Gillette 44,50 44,00
Goodyear 35.00 35,00
Grace & Co. 28.40 d
Honevwell 84,10 82,60
Int.Bus.Mach. 96.70 97,25
Intern.Flavor 58,75
Intern. Paper 51,40
ITT Corp. 53,80 53,50
K.Benson © 5172,00
Litton Ind. 75.80 76.60
Lockheed 36,50 37,50
Minnesota Mining 76.00 76.00
Mitsub.Elect. 1150,00
Mobil Oil 58.00 58.25d
Morgan $ 35.60 35,20
News Corp Auss 12,80 12,50
Nynex 81,40 80,60
Occ.Petr.Corp 27.20
Pac. Telesis 45.60 45.50
P.& 0. (f) 7.00 7.00
Pepsico 56.00 56.50
Philip Morris C. 37,10 37.00
PhiU. Petr. 23,10 23.50
Polaroid 43,50 44.20

Privatb Dkr 292.00 294.00
Quaker Oats 53.50
St.Gobin Ffr 580.00 585.00
Saralee 29.20 27,00
Schlumberger 45,20 45,20
SearsRoebuck 37,80 38.00
Sony (ven) 36.60 36.80Southw. Bell 52.80 52.80Suzuki (yen) 1020,00
Tandy Corp. 35.60 35.50
Texaco 56,40 57,00
Texas Instr ■ 31,80 31,50
TheCoastalC. 31,00 30,10
T.l.PEur. 1,78 1.78
ToshibaCorp. 1230.00 1200,00
Ufiiöfl PatWe 21.90

74,50 74,20
Unisys 14.10 14.20
USX Corp 32,60 32,80
US West 68.50 68,20
WarnerLamb. 111,00
Westinghouse 71.30 71,70
Woolworth 58.50 57,30
Xerox Corp. 53.56 53,25

Certificaten Amerika
AMAX Ine. 42.00 42.00
Am. Home Prod. 193,00
ATT Nedam 74,00 74,00
ASARCO Ine. 68.50
Atl. Richf. 204,00 205.00
Boeing Corp. 111.00 108.00
Can. Pacific 39.00 37.20
Chevron Corp. 130,00
Chrysler 31.00 31.50
Citicorp. 42.00 42,50
Colgate-Palm. 105.00 104.00
Controi Data 28,00 28.00
Dow Chemical 120,00 120,50
Eastman Kodak 70,00 70.50
Exxon Corp. 85.00 86,50
FluorCorp. 71.00
Gen. Electric 117,00 115.00
Gen. Motors 79,00 77,00
Gillette 83,00 83,00
Goodyear 68.00 66,00
Inco 41,00 41,00
1.8.M. 177,00 175,00
Int. Flavors 118,00
ITT Corp. 119,00
Kroger 23.00 23,00
Lockheed 73,00 73.00
Merck & Co. 135,00 138.00
Minn. Min. 142.00 142.00
Pepsi Co. 103.50 104.00
Phihp MorrisC. 67,00 ■ 72,00
PhiU. Petr. 43,00 43,50
Polaroid 75,00 76,00
Procter&G. 131,00
Quaker Oats 104.50 92.00
Schlumberger 84,00 84,00
Sears Roebuck 71,00 69,00
Shell Canada 61,00 61.50
Tandy Corp. 66.00 65.00
Texas Instr. 61.00 60,20
Union Pacific 141,00 140.00
Unisys Corp 32,00 28.10I USX Corp 61,00 60,00 I

Vanty Corp 3.60
Westinghouse 134.00 134,00
Woolworth 110,00 106,50
Xerox Corp. 96,00 95,00
Euro-obligaties & conv.
10' i Aegon 85 101,00 101.00

Aegon warr 12.10 12.10
10'2 ABN 87 93.25 93.25
13Amev 85 97.10 97.10
10 AmevBs 103,00 102.50
11 Amev 86 92.75 92.75
10' ■■" Amro 86 94.80 95,75
10 Amro 87 94,00 94,00
W< Amro 86 95.00 95,00
Amro Bank wr 19,50 18.00
Amro zw 86 73.00 73,00
9 BMH ecu 85-92 96,00 96.00
7 BMH 87 95,00 94,50
10UEEG-ecuB4 100.50 100,50

9-iiEIB-ecuBs 97.20 97.20
12'jHlAirl.F 94.80 94.80
12 N1B(B) 85-90 100.00 100,00
11'jNGU83 101,20 101,20
10 NGU 83 100.00 100.00
2'iNMBPb.B6 85.50 85.50
NMBPostb war. 71.25 72.50
834 Phil. 86 99.50 99,50
V/i Phil.B3 98.35 98,35
11 Rabo 83 102.10 102,10
9Rabo 85 99.40 99.40
7Rabo 84 98.50 98.50
Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bobel 5,10 5.10
Bredero aand. 29,50 29,50
Bredero eert. 29,00 29,50
11 Bredero 27,00 27,50
LTV Corp. 1,40 1,40
5 Nederh. 68-78 23.50 23.50
RSV. eert 1.03 1,02
7'(.RSV69 86,00 f
Parallelmarkt
Alanhen 27.60 27,60
Berghuizer 42.50 41,90
Besouw Van c. 50,20 50.20
CBI Bann Oce yen 2070,00
Comm.Obl.F.l 100.60 100.60
Comm.Obt.F.2 100.20 100,20
Comm.Obl.F.3 100.70 100.70
De Drie Electr. 36,00 36,50
Dico Intern. 119.00 120.00
DOCdata 18.70 18.70
Ehco-KLM Kl. 36.80 36,80
E&LBelegg.l 73.10 73.30
E&L Belegg.2 73.50 73.70
E&L Belegg.3 75,40 75.50
Freeßec.Sh. 31.60 31.00
Geld.Pap.c. 69,00 68,00
Gouda Vuurvc 91.50 91.50
Groenendijk 36.90 36,50
Grontmij c. 195.00 195,00
HCA Holding 51.20 51.30
Hes Beheer 219,00 217,00
Highl.Devel. 14,70
Homburg eert 3.60 3.60

Interview Eur 9,10 9.00
Inv. Mij Ned 53,50 53
Kuehne+Heitz 47,5
LCI Comp.Gr. 78,0
Melle 294.'
Nedschroef 125.00 125.01
Newavs Elec. 9,80 10.0.
NOG Bel.fonds 31.70
pan pacific 10,90
PieMed. 11,00 11.2 C
Poolgarant 9,90
SimacTech. 17.50 17.5(
Sligro Beh. 48.00 48.0 C
Verkade Kon. M 245.0(
VHS Onr. Goed 16.60 16.5(
Wen.

OPTIEBEURS
abn c apr 40,00 230 1,10
abn c jul 40,00' 161 1.70
akzo c apr 130,00 217
akzo c apr 135,00 277 2,40
akzo c apr 140.00 238 1.40
akzo c jul 130.00 266 6.00
akzo p apr 125,00 384 3.00
amro c apr 80,00 193 2.00 a
daf c apr 40.00 293 I.ooa
daf c apr 42.50 150 o.Boa
dsm p apr 110.00 288 4.20 b
coc c feb 280.00 525 5,20
coc c feb 285.00 602 3.00
coc c feb 290.00 425 1,60
coc c feb 295.00 217 0,90
coc c feb 300.00 207 0.50
coc c mrt 290,00 325 4.3(1
coc c apr 270.00 302 17.50 a
coc p feb 265.00 238 1,30
coc p feb 270.00 801 2.30 b
coc p leb 275,00 205 3,30
coc p feb 280,00 736 5.20
coc p leb 285.00 342 7.50 b
coc p mrt 280,00 151 7.60
coc p apr 270.00 421 6,80
goud c feb 420,00 180 B,ooa
hoog c apr 75.00 173 4.00
hoog c apr 80.00 191
hoog c apr 100.00 170 0,50
knp p okt 40,00 225 4,50 a
nld p feb 100,00 500 520 a
nld p aug 95.00 250 UOa
natn c j92 70.00 220 12.00
phil c apr 42,50 544 3.00
phil c apr 45,00 294 1.80
phil c apr 50.00 194 0.50
phil c 093 30.00 303
plul p apr 45.00
olie c apr 130,00 150 12.10 b
olie c apr 140,00 621 5.80
ohe c apr 145.00 906 3.40olie c jul 150,00 310 3.20
olie p apr 135,00 269
olie p apr 140,00 320 4,50
olie p jul 135,00 297
unil c apr 160.00 414 2.50
unil c 091 100.00 145 53.50
unü p apr 150.00 325
unil p 094 150.00 157 .

Depot in Nuth blijft vooralsnog gesnaard

Bij Heineken 700
banen op de tocht

Van onze redactie economie

- Bij het brouwerijconcern Heineken Ne-
tland (4.000 werknemers) staan 700 arbeidsplaatsen op del°eht. Gedwongen ontslagen zullen „naar verwachting" nietVaUen, maar een garantie wil Heineken niet geven. Dit heeft decentrale ondernemingsraad van het concern gisteren bekend-gemaakt. In de plannen is vooralsnog geen reorganisatie bij
et Heineken-distributiecentrum in Nuth voorzien. Ook Hei-den-dochter Brand blijft volledig buiten schot.

"*eineken wil een drastischereorga-
nisatie doorvoeren vanwege de te-
J'ggelopen afzet van bier op de Ne-
derlandse markt. De helft van de te
"chrappen arbeidsplaatsenzit bij de
to'oduktie-afdelingen van de brou-
werijen in Zoeterwoude en Den
j*°sch. Heineken heeft aan de vak-
P°nden al een sociaal plan voorge-
*§d. De bonden willen eerst samen

■j*et de centrale ondernemingsraad
~e 300 pagina's tellende analyse be-
rderen die aan de reorganisatie
*n grondslag ligt.

economie

Fiscus is snel
met dwangbevel

DEN HAAG - Particulieren enbedrijven die hun belastingaan-
slagen niet op tijd voldoen, krij-
sen sinds 1 januari veel sneller
een dwangbevel. En wel na één
Aanmaning. Daarmee probeert
defiscus volgens een woordvoer-
der van het ministerie van Fi-
nanciën de geldstroom 'wat be-heersbaarder' te maken. Door de
toegenomen automatisering is
de belastingdienst nu ook in

staat om beter in de gaten te hou-
den in hoeverre termijnen wor-
den overschreden.

Tot nu toe was het gebruikelijk
dat de fiscus vrij lang wachtte
met een dwangbevel. Over het al-
gemeenwerd, van geval tot geval
verschillend, eerst volstaan met
enkele aanmaningen. Dat is in-
middels veranderd. Wie niet op
tijd betaalt, krijgt een aanma-

ning, die tussen de 5 en 10 gulden
kost. Als daar niet binnen de
vastgestelde termijn op wordt
gereageerd, volgt gelijk een
dwangbevel. En dat is aanzien-
lijk duurder dan een aanmaning,
namelijk 4 gulden per 1000 gul-
den aanslag.

De indruk bestaat dat nogal wat
mensen aanmaningen afwacht-
ten omdat zij de kosten daarvan
afwogen tegen het rentevoor-
deel. Hieraan hoopt de fiscus
door het nieuwe 'uitvoeringssys-
teem' wat te doen. Hoeveel geld
daardoor eerder bij de belasting-
dienst binnen komt, is op dit mo-
ment nauwelijks aan te geven.

Wetsvoorstel Kamerlid Vermeend:

'Winstuitkeringen tot
1500 belastingvrij'

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Werkgevers moeten
fiscaal beloond worden als ze aan-
delen uitreiken aan hun eigen per-
soneel. Dat is een van de wijzigin-

gen die het PvdA-kamerlid Ver-
meend wil aanbrengen op zijn ini-
tiatief-wetsvoorstel over winstde-
ling. Vermeend vindt bovendien dat
over winstuitkeringen tot 1500 gul-
den per jaar geen belasting betaald, moet worden. In het oorspronkelij-
ke wetsvoorstel begon de belasting-
heffing over de winstdelingsrege-
ling boven de 1000 gulden,voor zo-
wel werkgevers als' werknemers.
Volgens Vermeend worden zijn wij-
zigingsvoorstellen in brede kring
gedragen. „De aanpassingen van
het wetsvoorstel zijn tot stand geko-
men na overleg met het CDA, werk-
gevers en werknemers", aldus het
kamerlid.

Momenteel moeten werkgevers be-
lasting betalen over de aandelen die
ze aan hun eigen personeel uitrei-
ken. Vermeend wil de zaak om-
draaien door de verstrekking van
aandelen aan de eigen werknemers
fiscaal aftrekbaar te maken. Daar-
mee hoopt het PvdA-Kamerlid de
stijging van de loonkosten binnen

de perken te houden. „Als een
werknemer dividend ontvangt over
een aandeel, profiteert hij van de
winsten die zijn bedrijf maakt, zon-
der de loonkosten op te stuwen.
Daarnaast trekt de werknemer ook
nog eens profijt van zijn eigen loon-
matiging", aldus het Kamerlid.

Vermeend vindt het bovendien van
groot belang dat het personeel zich
via de aandelen meer betrokken
voelt bij het bedrijf. De uitreiking
van aandelen wordt in het wets-
voorstel nog op andere manieren
gestimuleerd. Over een winstde-
lingsuitkering boven de 1500 gul-
den per jaar in contanten moeten
werkgevers 25 procent belasting be-
talen. Voor eenzelfde winstdeling
maar dan in de vorm van aandelen,
geldt een percentage van 15 pro-
cent. De hoogte van de winstuitke-
ringen moet overigens flexibel wor-
den, afhankelijk van de bedrijfs-
winst.

Uit berekeningen van het Centraal
Plan Bureau concludeert Vermeend
dat zijn voorstellen een gunstig ef-
fect zullen hebben op de economie
en op de werkgelegenheid. „Voor
de overheidsfinanciën is het effect
per saldo gunstig", aldus Ver-
meend. De belastingvrijstelling
kost de schatkist natuurlijk geld,
maar daar staan opbrengsten tegen-
over als gevolg van de te verwach-
ten loonkostenmatiging.

Ingenomen
De werkgeversorganisaties VNO en
NCW zijn redelijk ingenomen met
het aangepaste voorstel van PvdA-
Kamerlid W. Vermeend om winst-
deling voor werknemers fiscaal te
ontzien. Het VNO is vooral tevreden
over de verhoging van het bedrag
dat aan de werknemer maximaal
per jaar belastingvrij mag worden
gegeven van duizend tot 1500 gul-
den.

Minder te spreken is het VNO over
de heffing bij de werkgever van de
winstdeling die 15 procent beloopt
bij winstdeling in aandelen en 25
procent bij een uitkering in contan-
ten. Het NCW is in beginsel akkoord
terwijl de FNV in grote lijnen ak-
koord gaat. Vermeend is met zijn
aanpassingen een stukje opgescho-
ven in de richting van het CDA. De
CDA-fractie zal zich overigens nog
over het voorstel moeten uitspre-
ken, waarbij vooral zal worden ge-
keken naar de effecten die winstde-
ling zal hebben op de belastingen en
sociale premies.

Ook sociale diensten in Spanje

Fiscus aast op
Spaanse huizen

DEN HAAG - Sociale diensten van
vooral kleine gemeenten en de be-
lastingdienst laten in toenemende
mate nagaan of mensen er een
(tweede) huis in Spanje op na hou-
den. Door de toetreding van Spanje
tot de Europese Gemeenschap zijn
de mogelijkheden om uitkerings-
fraude en zwart-geldpraktijken daar
te achterhalen en aan te pakken, een
stuk eenvoudiger geworden.

In Spaanse huizen en appartemen-
ten hebben Nederlandse particulie-
ren vele miljarden guldens gesto-
ken. Voor een deel zal het daarbij
gaan om zwart geld. Daar probeert
de belastingdienst een vinger achter

te krijgen. De nadruk valt echter op
het achterhalen van eventuele bezit-
tingen in Spanje van mensen die
failliet zijn gegaan, belastingschuld
hebben en verzwijgen dat zij nog

een en ander achter de hand hebben
gehouden.

Verscheidene sociale diensten blij-
ken ook wat actiever geworden

waar het bezittingen in Spanje be-
treft. De diensten is het er om be-
gonnen te achterhalen of mensen
die een uitKering ontvangen, niet
een huis in Spanje hebben dat mo-
gelijk zelfs is betaald met geld dat
zij bijverdiend hebben terwijl zij al
in een uitkering liepen.
Bij de Stichting Spaans Diensten-
centrum in Den Haag is het opge-
vallen dat er sedert enige tijd ver-
zoeken van sociale diensten binnen
komen om een taxatie te regelen
van bepaalde huizen of apparte-
menten in Spanje. Achtergrond
daarbij is een beslaglegging, al dan
niet gevolgd door een executoriale
verkoop.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 30-1-1990 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 25.180/25.680,
vorige ’ 25.270-/ 25.700 bewerkt ver-
koop ’ 27.280, vorige ’ 27.370 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 280-/ 350. vori-
ge ’ 285/ 355: bewerkt verkoop ’ 390
laten, vorige 400 laten.

Advieskoersen
amerik.dollar 1,82 1.94
austr.dollar 1.38 1,50
belg.frank (100) 5.22 5,52
canad.dollar 1,53 1.64
deensekroon (100) 27,60 30,10
duitse mark (100) 110,15 114.15
engelse pond 3,04 3,29
finse mark (100) 46,00 48,50
franse frank (100) 31.60 34.35
grieksedr. (100) 1,05 1,25
ierse pond 2,86 3,06
ital.lire (10.000) 14,00 15.70
jap.yen (10.000) 128.00 134.00
noorsekroon (100) 27.75 30,25
oost.schill. (100) 15.72 16,27
port.escudo (100) 1,18 1 36spaanse pes. (100) 1.65 1.81
turkse pond (100) 0,060 0,100
zweedse kr. (100) 29,25 31,75
zwits.fr. (100) 124.25 128.75

Wisselmarkt Amsterdam
amerik dollar 1,88925-l.t 175
antill.gulden 1.0400-I.ir
austr.dollar 1,4410-1,4510
belg.frank (100) 5.3855-5,3905
canad.dollar 1,58325-1.58575
deense kroon (100) 29.110-29.160
duitse mark (100) 112,665-112.715
engelse pond 3,1770-3,1820
franse frank (100) 33,140-33.190
grieksedr. (100) 1.1530-1.2530
hongk.dollar (100) 24.0450-24.2950
ierse pond 2.9790-2.9890
ital.lire (10.000) 15.125-15.175
jap.yen (10.000) 131.50-131.60
nwzeel.dollar 1,1200-1,1300
noorse kroon (100) 29,105-29,155
oostenr.sch. (100) 16,0010-16.0110
saudiar.ryal(lOO) 50.2250-50.4750
spaanse pes. (100) 1,7390-1,7490
surin.gulden 1,0380-1,0780
zweedse kr. (100)
zwits frank (100) 127.205-127.255
e.e.u. 2.2925-2.2975

INDEX Amsterdam ANP/CBS
CBS-Koersindex (1983=100)
algemeen 191.20 193.60
id excl.kon.olie 185.00 186,50
internationals 193.90 1!
lokale ondernem. 189.80 IS
id financieel 144.70 I I
id'niet-financ. 234.80 25
CBS-Herbeleggingsindex (1983= IOOi
algemeen 249.30 252.40
id excl.kon.olie 230,00 231,80
internationals 261.90 266.00lokale ondernem. 234.80 236,88
id financieel 188.50 19
id niet-financ. 280.60 2'
Stemmingsindex (1987 = 1001
algemeen 111.60 11
internation 110.50 111.50
lokaal 111.20 1,
fin.instell 106,40 !
alg. banken 103.70 105.40
verzekering . 109.80 110,50
niet-financ 113,40 114.40
industrie 112.50 113.20
transp/opsl 123.80 125.31)

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het
avondverkeer kwamen dinsdagavond
de volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van van-
daag):

Akzo 127,50(127,50)
Kon.Ohe 141,50-143,10 (142.10)
Philips 42,70 g b-43.10 (43,00)
Unilever 150.00-150.60 (150.60)
KLM 43.20 (43,20)

NEW VORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Ind.
eenvolgens 30 fondsen industri'
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het .
menlijke gemiddelde:
Begin 2559.23 1065.43 218.62 95455Hoogst 2576.13 1068.28 219.94 95968Laagst 2513.06 1023.29 215 92 932 32Slot 2543.24 1031.83 218.69 942*8Winst
verlies - 10.14 - 42.67 + 0.25

Snelle optische processor

" Michael E. Price, onderzoeker bij AT&TBeU laboratorieswerkt aan 's werelds eerste di-
gitale optische processor. Voor de verwerking van informatie maakt de optische processor
gbruik van licht in plaats van elektronen. Optische computers kunnen binnenkort duizend
keer sneller werken dan de al bijna ouderwetse elektronische computers.
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in
hoofdletters Mmimum-hoogte 10 millimeter. Prijs per
millimelerhoogte ’ 1.20
Afwekende tarieven voor rubrieken Proficiat en
Vermist Gevonden ’ 1.00 per mm. Onroerend
Goed en Bedri|ven Transakties / 1.60 per mm
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolom, in 4 mogeli|ke lettergrootten mei
minimaal een woord in grotere letter (14 pnts ).
'Mimmumhoogle 10 millimeter. Fotos. logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeterhoogte

Kolom / 1.60
Advertenties onder nummer: / 7.50
■Bewi|snummers op aanvraag ’ 4.75
Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
■Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en met
legitimatie 'Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave-in de
regel- tot 1200 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing
"Persoonlijk opgeven
.Via de balre van onze kantoren maandag t m vrijdag
.8 30-1 7 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en
'maandag geldt donderdag 17 00 uur- linnen geen enkele aansprakelijkheid
.aanvaarden voor schade van welke aard dan ook.

■ laan door niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijks gelezen door
meer dan 250.000personen van 15 jaaren ouder.

Cebuco Summo Scannen

Personeel aangeboden
Voor VAKBEKWAME bin- w. uTTTT
nen- en buitenschilderwerk- Klein aannemersbedrijf kan
zaamheden: 045-210020. "°9 voor direct, alle voor-—-— komende grote en kleine
Voor al uw OPRITTEN, BOUWWERKZAAMHEDEN
metsel- en timmerwerk. Tel. aannemen 04490-78013.
o^s-250238.

Personeel gevraagd

Polyman BV Confectie
vraagt voor haar bedrijf ervaren

Thuisstrijksters
Zonder ervaring gelieve niet te reageren.
Tel. en schrift, reacties kunt u richten aan:

Polyman BV Confectie
Maastnchterstr. 9a, 6444 GA Brunssum. Tel. 045-259564.

Voor Heerlen vragen wij
Bezorgers m/v

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

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

Gevraagd met spoed

Tandartsassistente
in praktijk te Brunssum. Voor sollic. J. Geraeds Kruis-

' bergstr. 15 A, 6444 BC Brunssum. tel. 045-254246.

Limburgs Dagblad
vraagt actieve

Bezorg(st)ers
voor Sittard, Munstergeleen en Susteren

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

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

-—i———
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,
>unt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Geerstraat 5, Heerlen. Tel. 045-717719.

Tempo-Team Uitzendbureau
is met spoed op zoek naar:

Bakkerij-medewerkers m/v
,die 1 of meerdere dag-, middag- of aconddiensten per

week willen werken bij een bakkerij in Brunssum. Wij
bieden een goede salariëring, reiskostenvergoeding,
alsmede 21,24% vakantierechten. Hebt u interesse?

Neem dan contact op met Wilma Smaling, 045-718366. Of
informeer op ons kantoor: Op de Nobel Akerstraat, Heerlen
■—_ ■

Bouw- en architectenbureau
GEHLEN-GANS BV. Tnch-
terweg 125, Brunssum vr.
voor Duitsland ervaren tim-
merlieden en metselaars
(handlangers onnodig te
soll), ook colonnes omg.
Keulen-Mönchengladbach.
Tel. 045-229529 of 229548.
Club Pallast vraagt nog
enkele DAMES. Tel. 04454-
-1195.
TOPVERKOPERS M V ge-
vraagd voor agrarische
markt. Bel voor afspraak:
Bibnagro BV 04950-43125.
Ervaren DIESELMONTEUR
met kennis van hydrauliek.
zonder erv. onn. te soll. Soll.
tel. 045-229999.
Gevraagd AUTOSPUITERS
halfwas en leerlingen.
Autoschade Ab Mulder, Edi-
sonstr. 15, Landgraaf.
Dringend gezocht MEISJES
voor privé huis, hoge gar.
Tel 045-462805.
—»Aank. schoonheidsp. of sp.
masseuse, VASTE aanst. is
mog. Soll. 045-352044.
Dan Fashion Weustenraad-
str. 112 Hoensbroek vraagt
voor direct gemotiveerde
MEDEWERKSTERS als
modinette's. Leeft. 17-21 jr.
Tevens thuiswerk voor erva-
ren confectie-naaisters. Tel.
o^s-225890.
Dames, zoekt u leuke bijver-
dienste, wordt AVON Con-
sulente. Tel. 045-312789.
MEISJE gevraagd voor de
blOemenafd. 17-18 jr. event.
met ervaring. Aanmelden a.

donderdag Gruma Heer-
■ len. Nobelstr. 48.

Gevr. KELNER of Serveer-
ster met Horeca-papieren
en ervaring. Br.o.nr. B-3454
Limb. Dagbl. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
MEISJES gevraagd tot 30
jaar. Intern en vervoer mo-
gelijk. Bel voor info 04755-
-1854. Zonder ervaring ook
welkom.
Gevr. HOTELHULP omg.
Kerkrade, dinsdag en don-
derdagavond 19-23 uur, om
de week zat. of zondagmid-
dag Tel. 09-49-2406.3091.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, 3 halve dagen per
week. ABC-str. 14 Treebeek
Welke dame of heer wil mijn
BEJAARDE vader (83jr) al-
leenwonend enkele dagen
p. w. plm 2V2 uur per dag
gezelschap houden. Geen
poetswerk en tegen een leu-
ke vergoeding (omg. Ter-
winselen). 043-252631.
WERKSTER gevr. voor on-
derh. flatwon. bij all.st. heer.
Br.o.nr. B-3461, Limburgs
Dagblad, Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Gevr. HULP in de huishou-
ding, tel. 045-413621.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Woningruil
Womngburo 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.

Onroerend goed te huur aangeboden
TE HUUR

Maastricht, lepenhoven 50
woonhuis met hal, toilet, woonkamer met open keuken,

berging, 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet.
Zolder bereikbaar middels vliezotrap.

Kale huurprijs ’ 850,- per maand.
Nuth, Markt 11

flatwoning met woonkamer, keuken, 4 slaapkamers,
douche, berging, toilet en bergruimte in sousterrain.

Huurprijs ’ 725,- per maand excl. voorschot stook- en
servicekosten.

Inlichtingen en bezichtigingen
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

PETER VAN BRUGGEN, Heerlerbaan 50
6418 CH Heerlen. Tel, kantoor 045-417085.

Te huurkoop WINKEL-
RUIMTE plm. 95 m2, gesch.
voor div. doeleinden, aangr.
garage plm. 70 m2met c.v.
beide onderkeld., event. a-
part te huur, 04490-24347.
Te huur in centrum Hoens-
broek plm 100 m2MAGA-
ZIJNRUIMTE met eigen op-
rit ’ 350,- per mnd. Telef.
inlichtingen 045-214509.
Te h. van 1 mei tot 1 nov.
jaarlijks: Showroom met 16
m. glasfont tussen Leen
Bakker en Sporthotel,
achterzijde NS-station
Heerlen. De SKIWERK-
PLAATS, Spoorsingel 14
Heerlen. Tel. 045-725819.
Te h. VRIJGEZELLEN-AP-
PARTEMENT, event. jong
echtpaar, huursub mog.
Landgraaf.o4s-320079.

Voor kamers/etages in DEN
HAAG omstreken en prov.
Z.Holland. Kom naar
woningburo De Goede Hoop
Wagenstraat 179 I, den
Haag. Tel. 070-3643444.
Geop. ma-za van 11-16 u.
en van 20-22 u.
Gemeub. APPARTEMENT
voor 1 persoon te h. aang. te
Nuth. Tel. 045-241759.
In centrum SIMPELVELD: komt per 1-4-90 vrij: groot

! woonhuis zonder tuin. Be-
gane grond onderkelderd,

| grote woonkamer, keuken,. berging, toilet, serre en bin-
nenhof. 1e verdieping: grote
slaapkamer met balkon,
slaapkamer en badkamer.

-2e verdieping: slaapkamer
I en zolder, voorzien van gas,. c.v. en geïsoleerd dak. Infor-

matie: na 18 u. 045-440662.
Onroerend goed te koop aangeboden

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

parket, luxe aanbouwkeuken, luxe serre, vr.pr. ’ 163.500,-

Inl.: Vijgen Onroerend Goed,
Tel. 045-711617.

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

Geleen. Tel. 04490-42550.- Geen Verkoop!. Geen Kosten.
i HUIZEN te koop gevraagd.. Wij bemiddelen zonder kos-
i ten. Direkte aankoop is mo-

gelijk. Wyman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671. HEERLEN, Fossiellenerf
642, door garage gescha-
keld vrijstaand woonhuis
met ’ 18.000,- overdraag-
bare subsidie. Pr.

’ 120.000,- k.k. Wijman &
Partners Vastgoed Tel.:
045-728671.
HEERLEN, Hofstr. 49, ge-
schakelde eengezinswoning
met grote w.kmr., open keu-
ken, tuin achterom bereik-: baar, 3 slpkmrs, ’ 103.000,-
-k.k. Wijman & Partners
Vastgoed. Tel.: 045-728671
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

LANDGRAAF, Troyeberg
81, in jongewoonbuurt gele-
gen eengezinswoning, met
3 slkmrs. Woning is ca. 5 jr.
oud. Prijs thans na aftrek
van volledige premie
’95.000,- k.k. Bij 100% fi-
nanciering netto woonlast
ca. ’ 535,- p.mnd. Wijman &
Partners Vastgoed. Tel.
045-728671.

Kamers
Te huur gemeub. BOYEN-
WONING te Spekholzerhei-
de, tel. 045-324775.
Grote gemeubileerde KA-
MERS te huur, eigen in-
gang. Tel. 045-458329.
Te h. in centr. Heerlen en
Spek'heide, gem. kamers
met gebr. van keuken, c.v.
en douche. Tel. 045-717525
Studentenkamers te h. in
HEERLEN. Inl. 045-725143.
Aan rand Heerlen Centr. ge-
meub. ZOLDERK. te h. voor
keurig persoon. 045-741519
KAMER te h. aan de markt
te Sittard. Vrije opgang. Dtr.
te aanv. 045-724690.

Bouwmaterialen
DAMOISEAUX Heerlen ver-
koopt en verhuurt meer dan
u denkt! (Verhuur zonder
borg). Tel. 045-411930.- Te k. GOLFPLATEN, mul-
der dakpannen (rood), veld-
brandstenen, houten schot-
ten, voordeur m. en z. glas
Klimmenderstr.lo4 Klimmen
Te koop rollen DAKLEER
met linnen in verwerkt, merk. MECC. Tel. 04490-22237.

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

Reparaties
Snelle en VAKKUNDIGE re-- paraties van al uw TV- en
Hifi-toestellen zonder voor-
rijkosten. W.R. Klawitter,
Veldhofstr. 34 Eygelshoven.
Tel. 045-352727.
Voor al uw koelkast- en
DIEPVRIESREPARATIES., Vroko, 045-441566461658.

■ Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-- kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

TV VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. Tel.
045-314122.

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.
Te k. MODELVLIEGTUIG
met toebehoren. Tel.
04405-1339.

Winkel & Kantoor

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

Spoor kantoormachines. Tel. 045-443961. Bocholtz.

f Geldzaken
i

Meestal 4 uur later geld!
1 Leningen v.a. ’ 1.000, tot ’ 200.000,- mogelijk!!
1 Lopende leningen geen bezwaar. U krijgt vrijblijvend en

deskundig advies van één van onze 95 kredietadviseurs,

) Snel:
Wij zijn sneller dan veel andere banken omdat wij bij u in
de buurt een kantoor hebben waar u meestal 4 uur laterc over kontant geld kunt beschikken. Indien gewenst brengt

onze buitendienstmedewerker het geld binnen 1 dag bij u
thuis

i Gemakkelijk:
Geld lenen via ons gaat gemakkelijk. Wij stellen u telefo-
nisch enkele eenvoudige vragen en wij geven u direct ad-- vies over uw mogelijkhedenvoor een passende lening. Bijr goedkeuring van uw lening kunt u meestal 4 uur later nog
t over uw geld beschikken.

Discreet:
i Wij helpen u discreet. Geen informatie bij uw werkgever,
j Geen kredietonderzoek bij u thuis. Uw aanvraag voor een
ï lening kan eenvoudig telefonisch besproken worden.

Openingstijden:
Vanaf half negen 's morgens tot negen uur 's avonds en

zaterdags van negen tot vier uur.

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

: SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven, 040-457080. (tus-

sentijdse) verzilvering,
hoogste waarde, discreet,
contant, gratis goed advies
voor daarna. Boschdijk 363.

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

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

Bedrijven/Transacties
Wegens gezondsh. terover-
name aangeboden voor

■ jong dynamisch persoon,
'■ ccxl. BEWEGINGS- af-
-1 slank- en ' zonnestudio.■ Gunstige condities. Br.o.nr.I B-3462 L.D. Postbus 3100,

6401 DP Heerlen.

Compl. AGF-INVENTARIS
mcl. rauwkost, keuken en
toonbank. In één koop.
04490-18550.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Landbouw en Veeteelt

St
N4932?1Es ENBANK- Rode VOERWORTELS 25U44aj-^ns. kg f ? veendrick, ing.

INSCHAREN jongvee ge- kasteel, Amstenrade.
vraaqd. Inl. tel.: 04459-1503

Auto's

Auto Geusselt Maastricht

Reeds meer dan 17 jaar
uw occasion-dealer.

Porsche Turbo 924 zeer spec. auto 1982
Camaro RS Cab. nieuw uit Florida 1990
VWGolf GTII.Bveel opties 1985
FiatSportX-19 1.5motor en 5-versn 1980
8MW520i6-cyl 1983
BMW 315 klein model 2-drs 1982
BMW 320i6-cyl. nw model 1983
Renault 11 TSE 5-drs. 5-versn 1983
Fiat Croma Turbo 4-drs. zilver 1986
Nissan Sunny Sport 3-drs. vuurrood 1987
Volvo 740 GL grijsmetall 1985
Volvo 340 5-versn. wit 1985
Volvo 340 dieselGLD zilver 1985
Ford Escort zwart Ghia-uitv 1987
Jeep Nissan Patrol diesel veel opties 1986
VWPassat GL rood 3-drs 1983
VW Santana GL groen 4-drs 1983
CXLimousine dieselTurbo 2500 donkerblauw 1984
CX 20 wit nieuwste model in z. mooie st. model 1987
VW Golf 1.3automaat groenmetallic 1981
Zastava 1100 5-deurs 1983
Citroen Visa 5-deurs 1.3 1983
Peugeot 205L vuurrood 1987
Citroen Visa TS 5-drs 1983
Datsun Laurel 200L1978
Opel Kadett diesel 3-drs 1983
Roover26oo 1981
BMW 316 techn. goed APK 1977

Stationcars:
Peugeot 505 Familiale GL perf. staat 1985
Mazda 323 5-drs. wit 1984
Citroen CX Serie II Break Diesel VAN 1986

Viaductweg 27-29, Maastricht
Tel. 043-621861

(bij autoweg kruispunt Geusselt naast Mobil)
Tevens uw partner

"budget" autoverhuur
Voor een Alfa Romeo naar SANDERS waar anders!

Gebruikte Alfa Romeo's:
Alfa 75 Twin Spark 10-'B7;Alfa 75 1,6 1988, rood en blauw

Alfa Giulietta 2.0 en 1.6, '83 en '85; Alfa 33 1.3 S, rood,
6-'B9; Alfa Süd 1.3 SC 5-'B3;

Met Bovag-garantie, ANWB-keuring toegestaan.
Autocentrum SANDERS BV.,

Akerstraat 128, Brunssum. Tel. 045-251644.

f HSüdmmWm<SH m-mlk.mXkwkMA
Auto stuk

geen geluk!
Gauw opgelost.

Huur niet duur een auto bij
Bastiaans Heerlen.

Tel. 045-724141.

O
BMW 316, 50.000 km. 7-'B6

BMW 316 div. ace. 6-'B6
BMW 316, 17000 km. 1-87
BMW 316 22000km. 1-'BB
BMW3IBi, div.ace. 2-'B7

BMW 320i50.000 km, 9-'B5
BMW 320iTour 5-'BB

BMW 730iaut. 45000 4-'B7
BMW 735iaut. 23.000 km.

4-'B9
Kera

Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade 045-452121

Daihatsu Pony
t.k. nieuw! km.st.o.oo waar-
de ca.f 19.000,- 20% ond.
nieuwwaarde 045-321502

Kadett I.6LCD
4-drs,mei '89, 5-bak, getint
glas bordeauroodmetal. ve-

loursbekl. hoofdsteunen
achter, sportvelgen, orig.
spoilerpakket, centr. deur-

vergr. alarm, stereoinst. etc.
etc. nw. pr. ’ 39.000,- nu

’ 27.950,-. Inruil en Finan-
ciering mogelijk.

"7 QF>Ei_e

Haefland 2 Brunssum.
Tel. 045-257700.

RENAULT
Top-occasion
Div. merken

met 1 jaar garantie.
Kerres b.v.

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

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.
In- en verkoop alle merken
AUTO'S, ook schade. Tel.
045-416239. Ook 's-avonds
AUDI 80 GLS blauwmet. t.
'80 sportvlg. 4-drs. APK I-
'9l ’ 2.450,- 045-230346.
Tek. AUDI 100 GL 5 E, bwj.
sept. '81 met trekh., spotpijs.
Tel. 04405-2703.
Te koop AUDI 80 LS bwj.
'77, pr. ’BOO,-, motor
100%. Tel. 045-413503.

Auto Landgraaf
biedt aan, kijk en vergelijk:

Senator 3.0inw.m. m. ABS,
Airco, 43.000 km '88, Mits.
Starion Turbo champagne-
met. '82, BMW 524 TD au-
tom m. alle mog ace groenm
'86, Daihatsu Charade VAN

D wit '87, Escort XR3i m.
ABS sportv grijsm. als nw.

'86, Orion 1.6 D Bravo
grijsm. nw.st. '88, Scorpio
2.0 Ghia m.v.ace. roodm.
'86, Siërra 1.6 Laser 5-drs
wit '86, Siërra 2.0 sport m.

alle mog. extr. blauwm. '85,
Siërra 2.0 GL 5-drs LP wit

'84 Siërra 1.6 L 5-drs grijsm.
'83: Fiësta KR 2 m. uitb. set,
rood, als nw., '84; Fiësta KR
2, rood, z. mooi, '82; Fiësta

Bravo, groenm., '82; Grana-
da 2.3 GL m. alle ace blauw
'83; Kadett GSi, verl., sportv.

wit, 56000 km, '86; Corsa
GT 1.3, m.z.v. ace, zilverm.,
'86; Rekord 2.3 D GL uitv.,
blauw, '85; Kadett 1.6 S Lu-
xus, wit, '83; Ascona 1.6 S,
bruin, z. mooi, '82; BMW
318 m. div. extra's, beige,
als nw., '83; BMW 525 m.

LPG, groenm., als nw. '81;
Fiat Ritmo 60 luxe, zilverm.,
5-drs., nw.st. '83; Hyundai

Stellar 1.4 GL, 4 drs. sedan,
d.-rood '84; Lancia Delta 1.5

grijsm., mooie auto '82;
Mazda 626 2.0 LX sedan,
blauwm. '85; Mits. Galant

Turbo D, beige, perf. cond.
'83 Mits. Lancer GLX autom.
beige '81; Peugeot 305 GT,
schuifd. stuurbekr. groenm.
'84; Peugeot 305 GR blauw

z. mooie auto '81; Skoda
130 L, 5-versn., 39000 km,

1e eig., rood 86; Skoda 120
LS div. extra's, wit, '85; To-
yota Starlet 12 Valve, wit,
'86; Toyota Tercel coupe,

beigem. '82; Volvo 345 DL,
blauwm. '82; Golf I.Bi,

grijsm. z.v.ace. '87; Jetta C,
blauwm., z. mooi '85; Passat;

D, 5-drs., zilverm., schuifd.
'84;

Cabriolets
Talbot Samba Cabrio 1.5

rood, als nw. '83;

Automaat
Honda Prelude, blauw, als
nw '82; Mits. Lancer GLX,

beige '80; Volvo 340, bruin,
z. mooi '78;

Inruilers
Mits. Galant 2.0 GLS,

groenm. '82; Mits. Saporro
2.0 GSR, blauwm.'Bo; Man-
ta 1.9 S, blauwm., '80; Ka-
dett 1.2 N, beige i.z.g.cond.

'78; Peugeot 505 GR,
schuifd., groenm. '80; Blue-
bird 1.8 GL stat.car, blauwm
'81; Bluebird 1.8 GL sedan,
blauwm.'Bl; Lada 1500 stat.
car, wit '82; Granada D, wit

'79;

Bedrijfswagens
Renault 11 TD VAN Diesel,
gr. kent., rood '84; Renault
4F6 bestel, geel kent., wit

'81;
'erkend bovag-bedrijf

"eigen werkplaats 'fin. zon-
der aanbet. mog. "alle keur.
toegest. "inruil mog. "keuze

uit 12-3 mnd. gar. "VVN
keur.station "garantie boven

’lO.OOO,-
Kom vrijblijvend kijken en
vergelijken bij Auto Land-

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

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

-424268-424231.
ASCONA '78 ’650,-; Tau-
nus '78 ’ 950,-; Renault 4
bwj. '80 ’950,-; Lada '81
’950,-. Alles APK. Han-
delsweg 12 Susteren.

Te k. BMW 320i, bwj, '83,
z.g.a.n., vr.pr. /14.000,-.
Tel. 045-414425
BMW 316, t.'B4, ’8.750,-.
Kasteellaan 57, Meezen-
broek-Heerlen
Te k. Mercedes 200 diesel
aut. 87, Porsche 911 '83,
Volvo 360 GL '88, Renault
11 GTX 86, Opel Corsa SR
'85, Ford Fiësta '85, Por-
sche 944 '83, Porsche 944
'82, Autohandel L. Cüppers,
Diergaarderstr. Zuid SA,
Maria Hoop. 04743-1546.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
Audi 80 18 S, '87-'BB, 1e
eig., v.a. ’23.750,-; Audi
100cc, '83, 1e eig., airco,
’11.000,-; Audi 100cc Die-
sel, 83, 1e eig., 90.000 km.,

’ 12.500,-; VW Golf C, '87,
1e eig., ’ 16.900,-; VW
Santana D, '84, 1e eig.,
’8.750,-; VW Jetta C, '83,
’7.500,-; Ford Scorpio 2.5
CL D, '87, 1e eig.,

’ 20.750,-; Ford Scorpio 2.0
CL, '85, ’ 13.750,-; Ford
Sierra 2.0, '86, 1e eig.,
’12.750,-; Ford Siera 2.0
'84, ’ 10.500,-; Ford Sierra
1.6, '84, ’9.250,-; Ford
Sierra Laser Combi, '85, 1e
eig., ’ 12.750,-; Ford Escort
1.3 L, '84, ’9.250,-; Ford
Escort XR3, '81, 1e eig.,
’8.250,-; Opel Rekord 2.0
S, combi, '84, aut., 1e eig.,
’9.750,-; Opel Rekord 2.0
E, aut. '84, 1e eig. ’9.250,-;
Opel Rekord 2.3 D, '86, 1e
eig., ’9.250,-; Opel Kadett
D, '84, ’6.500,-; Opel Ka-
dett combi, '82, ’ 5.250,-;
Saab 900 Sedan, '86, 1e
eig., ’ 14.500,-; Saab 90,
'85, 1e eig., ’llOOO,-;
Honda Accord '85, 1e eig.,
’11.500,-; Mercedes 190
E, '86, ’ 34.500,-; Mercedes
190 E, '84, ’25.000,-; Mer-
cedes 240 TD '79 ’ 6.500,-;
Mazda 323 GLX'B7, 1e eig.,
’15.500,-; BMW 320i, '84,

’ 14.750,-; BMW 525 E, '85,
1e eig., ’ 13.500,-; Opel As-
cona 5 drs., '83, ’6.250,-;
Fiat Uno, '84, ’6.750,-; Vol-
vo 340, '83, ’ 6.000,-; BMW
316 aut., '82, ’6.750,-; Vol-
vo 740 GL, combi, 87, 1e
eig., ’35.000,-; Volvo 740
GLE Diesel, '84, ’ 16.750,-;
Volvo 340 Spec, aut., '86,
1e eig., ’ 13.000,-; Volvo
340 aut., '80, ’2.500,-;
Mits. Galant turbo D, '86, 1e
eig., ’ 13.500,-; Mits. Galant
Turbo D, '80-'B4 v.a.
’2.750,-; Mits. Colt aut. '83,
’6.900,-; Mits. Cordia, '83,
’8.750,-; Citroen Axel 1.1,
'86, ’ 5.750,-; Citroen Visa
14 TRS, '86, ’8.750,-; Re-
nault 25 GTS, '86, 1e eig.,
’14.750,-; Renault 25 GTS,
'84-'B5, v.a. ’11.500,-;
Peugeot 505 SX '86, 1e eig.,
’11.500,-; Lada 2105 GL,
'82-'B6 v.a. ’2.500,-. Tal
van goedkope inruilauto's, v.
SINTMAARTENSDIJK.
Trichterweg 109, Brunssum
(verb.weg Brunss.-H'broek)
Te k. AUDI 80 LS, bwj.'Bl,
’3.600,-; GSA, bwj.'B2,

’ 2.950,-; Toyota Tercel,
bwj.'Bo, ’ 2.250,-; Toyota
Corolla DX, bwj. '80,
’2.450,-; Mercedes 220 D,
autom., '79, 'motor defect,

’ 1.350,-. Mazda 323, bwj.
'79, ’850,-; Opel Kadett
1200, '81, ’3.900,-; Ascona
diesel, bwj.'B7, km.st.
90.000, 4 drs. Inr.mog.,
Heerenweg 248, Heerlen-
Heksenberg
RENAULT Fuego, 1982,
’3.500,-; Honda Accord EX
1981, ’2.900,-; Ford Tau-
nus, 1981, ’2.500,-; Dat-
sun Cherry, 1980, ’ 1.950,-;
MB 280 S, aut., LPG (spuit-
werk), 1977, ’ 1.650,-. Inr.
mog. 045-211071, Over-
broekerstr. 54, Hoensbroek
Te k. FIAT 127 type 1050,
einde '84, 5-gang, nw. mo-
del, 55.000 km, auto is als
nw. ’ 4.350,-. 04490-39127
Te k. FIAT 127/ 1050 100%,
APK 12-'9O. Tel. 04405-
-1339.
Ford SIËRRA Stationcar 1.6
Laser '87, kl. rood, centr.
vergr., LPG, 92.000 km, 1e
eig. schadevrij, verk. in abs.
nw. st. ’ 14.750 - 045-
-423265.
FORD Siërra 1.6 Laser, 3-
drs., bwj. '85, 1e lak, scha-

Idevrij, alle extra's, verk. in
absol. nw. st., apart mooi,

’ 9.950,-, pas gekeurd. Tel.
043-254462.
Ford ESCORT 1300 L
autom. bwj. '79, APK
’1.150,-. Tel. 045-720951.
Te k. Ford FIESTA 1100,
bwj.'Bs, km.st. 55.000. Tel.
04490-14161.
Te k. Ford TAUNUS 1600
Bravo, zeer mooi, 100% in
orde, bwj. midden '81, pr-

’ 3.500,-. 045-325984.
Te koop Ford FIESTA 1100
1.1, bwj. 4-'BO, APK, zeer
mooie auto, pr. ’ 2.300,-.
Tel. 04454-2092.
Te k. HONDA Prelude, bwj.
'81, 1e eigen., APK aug. '90,
in pr. st. Tel. 4490-24347.
Mazda 929 Legato STA-
TIONCAR, T.'Bl, vr.pr.
’3.750,-. Inr. mog. 045-
-324763
MERCEDES 240 D bwj. 6-
79, APK 9-'9O, in orgin. nw.
st., trekh., sportwln. Tel.
045-711545.
Te koop MERCEDES 280 S
bwj. dcc. '77, weg. omst.,
gas-install., electr. schuifd.,
autom., APK, kl. met.groen,
zeer goed in orde, t.e.a.b.
04490-55701.
Tek. MINI 1275 GT, bwj. '79
blauwmetal., zwart leren dak
APK jan '91, vr.pr. ’ 1.500,-.
Tel. 045-224431.

MAZDA Legato aut., 1981,
1e eig., 70.000 km.,
’4.500,-. 045-211071
Opel KADETT 1.3 LS, limit-
ted, bwj.'B7, km.st. 22.000
met bovag-gar. Autobedrijf
P. Smits, Hoofdstr. 214,
Hoensbroek
KADETT Sedan 13 LS '87
en '86; Kadett HB 13LS '87;
Kadett HB 12 LS, 86 en '85;
Corsa TR 12 LS, 4 drs. '87,
Corsa 12 S '84, Kadett 12 S,
'84, 2x; VW Jetta '80. Auto-
mobielbedrijf J. Denneman,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel KADETT C
Caravan, bwj. '78, APK 12-
-'9O. Ter Hallen 7, Schinveld.
Opel MONZA 2800 S, t.'Bo,
automatic, LPG, airco, ste-
reo, zeer mooi, vr.pr.
’6.950,-. Inr. fin. mog., ml.
045-324763
Te k. Opel SENATOR 3 Itr.
autom. 4 hoofdst., trekh.
i.z.g.st. vr.pr. ’ 3.750,-.
Heerlerweg 78 Voerendaal.
Te koop Opel ASCONA,
bwj. '78, i.z.g.st., APK '91,
vr.pr. ’ 1.250,-. 04492-1397
Te k. Opel KADETT bwj. '78,
APK 1-'9l, i.z.g.st.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-224879.
Te k. Opel MANTA, 3-drs.,
plaatschade, bwj. '79, vr.pr.
’1.250,-. 045-271017.
Te k. Opel MONZA 30 E
bwj. 81 ’ 9.000,- z.g.a.n.
blauwmetal. 045-710185.
Te koop van part. Opel KA-
DETT bwj. '79, in nw.st.
’2.450,-. 045-218925.
Te k. Opel KADETT 13 S HB
bwj.'B3, APK 12-90, zilver-
met. Demstr. 26 H'broek.
Te k. Opel REKORD 1900 N
'80, mooie auto pr.

’ 1.750,-. Tel. 045-325671.
Te k. Opel MANTA 2.0 GTE
cc '79 5-bak enz. Nieuw!
’3.750,-. Tel. 045-316940.
Te koop RENAULT 5 type
'81 met APK ’ 1.150,-. Tel.
04767-1883.
Te koop GOLF 1600 S, APK
vr.pr. ’ 1.250,-. Tel. 04490-
-22237.
Te koop VW GOLF 1100,
bwj. '79, APK, i.z.g.st

’ 1.850,-. Tel. 045-720951.
Te k. GOLF GTI, bwj. '80,
revisie-motor, schuifdak,
Zender sp., pr.n.o.t.k. Tel.
045-314105.
Te k. GOLF GTI, bwj. '89,
alle extra's, nw.prijs
’49.000,-, pr.n.o.t.k., mr.
mog. Tel. 045-422409.
Te k. ZASTAVA 1100 mod.
Fiat 128 bwj.'B4 ’ 1.650,-.
Tel. 045-316940.
Te koop gevraagd AUTO'S
vanaf 1980. Garage
Schaepkens. 04405-2896.
Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, Kerk-
rade. Tel. 045-463333.

’ 500,- tot ’ 50.000,- voor
Uw AUTO, schade of defect
geen bezwaar. Tel. 045-
-723076 of 727742
Voor een betrouwbare en
betaalbare auto: Autobedrijf
Gebrs. DOMINIKOWSKI,
Kantstraat 48, Übach over
Worms-Landgraaf. 045-
-326016. Opel Kadett GSI wit
'86; Kadett 1.3 LS antraciet
'87; Opel Corsa 1.2, rood ty-
pe '88; Ford Siërra 2.0, s-
drs. blauwmet. LPG '85; Es-
cort 1.6 GL, blauw, div. ex-
tras '81; Fiësta 1.1, rood,
katalys. '88; Fiësta 1.1 rood-
met. '82; Fiat Panda 1000 S
grijsmet. '87; Honda Civic
groenmet. '81; VW Caddy
Diesel wit '85. Inruil en fi-
nanciering mog. Garantie en
service in eigen werkplaats.
Tevens het adres voor repa-
ratie en onderhoud.
INKOOP alle typen auto's
vanaf ’ 500,- tot ’ 30.000,-.
Tel. 045-411572.
Gebruikte AUTO'S. Wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto vanaf '80. in welke
staat dan ook. 04744-1981.
Autohandel F.v. OPHUIZEN
biedt aan: Opel Kadett 16 S
Sedan LPG '87; Honda ac-
cord EX autom. '81; Opel
Ascona 16S 4-drs. '83; Mit-
subishi Saporro '80; Opel
Kadett 1.3 5-drs., '80; Maz-
da 626 Coupe 2 Itr. '82; Ford
Fiësta 1100 L '80; VW Golf
'81; Opel Manta SR '79; Fiat
131 Mirafiori.CL 1600 TC s-
bak '80; Pontiac Sunbird '79
i.z.g.st.; Opel Rekord 20 S
4-drs. '80; Opel Kadett 1200
S '81; Mazda 323 aut. '78;
Triumph acclaim HLS '83;
Audi 80 1e eig. '80; 2x Re-
nault 18 TS Combi '81 en
'82; Talbot Tagora '81 LPG

’ 1.500,-; A Manta GTE, i.z.
g.st. voor liefhebber; Inkoop,
verkoop, financiering. Diver-se inruilers. Akerstr. N. 52C,
Hoensbroek. Tel. 045-
-224425. Geop. van 10.00-
-19.00 u. Zat. 10.00-17.00 u.
CHEVROLET Malibu '80
’2.750,-; Volvo 365 GLS
'82 ’ 4.750,-; Volvo 340 GL
'82 ’4.500,-; Audi 100 GL
5e '82 ’5.500,-; Opel Ka-
dett '81 ’3.500,-; Ford
Taunus Ghia '81 ’ 3.000,-;
BMW 316 '77 ’1.250,-;
Opel Manta cc '80 ’ 2.750,-;
Suzuki Mini Bus '82
’3.000,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
KADETT Coupé SR i.z.g.st.
'78; Opel Kadett '79; Fiësta
'79. Alles APK. 04499-3398.
LUCAR Kerkrade, vraagt
betere auto's. 045-456963.
Wij geven het MEESTE voor
uw auto! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Mooie Opel ASCONA bwj
'81, met radiocas. en trekh
pr. ’2.750,-. 045-422610.

Sloopauto's

ROADSTAR vrgt. loop-,
sloop- en schade-auto's.
Vrijw. RDW. 045-226346.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, in- en ver-
koop gebr. auto-onderdelen
Tel. 045-411480.

Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADE-AUTO'S. Ik betaal
de hoogste prijs in Limburg.
Tel 045-254049.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DE-AUTO'S van ’ 100,- tol

’ 5.000,-. Tel. 04490-43481

*|§||?v f *j|||
Ik zie Sarah!

lfei^^^_

En hoe
van harte aefeliciteerd!

Hartelijk Gefeliciteerd met je
18de verjaardag

'■ wmm^m\\\\\\\ wÉÏm\ J '
InPC :\^mW\%mwmawk\^^-''.

Van pap, mam en Rebecca

5bT

15 jaar! Proficiat

Te koop gevr. loop-
SLOOP- en schade-auto's.
Wij betalen de hoogste prijs.
Tel. 045-254081.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr auto-onderd.
C. Korter. Tel. 045-229045.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Bedrijfswagen!
Voor alle bestellers gr<
klein, moet u bij DONN
Gespecialiseerd in
soorten bestelauto's en
sen. Donny Klassen
Meerssenerweg 219^
tricht. Tel. 043-63522
043-634915

Auto onderdelen en accessoires

Carrosseriedelen
origineel - imitatie - overzet

Alle Europese- en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

Hagen Top-Start
De milieu-accu van 1990

* Absoluut onderhoudsvrij
" 30% hogere startcapaciteit

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

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

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

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

I In- en verkoop goede ge-
bruikte banden en WINTER-
BANDEN met garantie.
Passartweg 39, Heerlen.
Tel. 045-222675.
Te koop ONDERDELEN en
plaatwerk voor Opel Asco-
na-B en Manta-B. Tel.
04405-3169.

Vakantie
JAARSTALLING (afgeslo-
ten) voor caravans, boten
e.d. te Sittard, ’ 150,- plus
BTW. Tel. 04492-2601.

Caravans
ALPEN-KREUZER
vouwwagens in 5 modi
en 3 kleurcombinatie*
met ’ 650,- winterkffl
vanaf ’ 4.450,-. DuJ
hoeft niet....voordeliger
niet. Caravans 1990: B'
ner-hobby-knaus, nog
kele overjarige modfi
met extra korting. Voort
Brand, Gerjak, lsabella.l
Walker. Tevens onderM
reparatie, remmentest I
schade-regeling. Carai
Import Feijts. Hoofdstr I
Amstenrade. 04492- 186J1
Wat VERKOPEN? tw
teer via: 045-719966. J

(Huis)dieren

Totale verkoop van de beste
rasduiven

afkomstig uit België.
Mr. Dons te Tissel met 310 eerste prijzen en dit is te lefl
Havenith, Steinmaeker, Hermans, luythagen, Arendsei1]

Barthelomus alle rassen uit België.
Uit de goudentijd van André Lummich.

De verkoop begint 1-2-3 febr. van 14.00-19.00 uu'j
Heicarisborgweg 7, Heerlen (bij sporthal VarenbeuWl

Tel. 045-215910. J
Dierenartsenpraktijk Nuth,
Valkenburgerweg 14, Steri-
lisatie met een INHALISA-
TIENARCOSE kleine teef,

’ 180,-. Tel. 045-244247.
Belgische ' Herder TER-

I VURENSE pups te k. bij
1rijkserkende gediplomeerde: kennel "De Caumerhof" Tel.

045-321643 324295.
i

Te koop gevraagd PAJGAAIEN, Kakatoe's en Al
Tel. 04490-75359.
Te koop zeer mooie YOj
SHIRE-TERRIER pups. '045-222413. _^

Te koop PITBULL, 4 f'
oud, reu, pr. ’ 100,-. '043-475654. '

i Huwelijk/Kennismaking
i; Elke woensdag gezellig

" dansen met live entertainer'. in ELDORADO Spaubeek.
i Tel. 04493-4193.
i Nette vrouw 49 jr., kan niet

tegen het alleen zijn, zkt.
i nette eerlijke man tot 54 jr.

' BR.O.NR. B-3452, L.D.
i Postbus 3100, 6401 DP■ Heerlen.

PARTNERS - TRUST Hu-
welijks-relatiebureau. Info:

\ 045-210627/754029.

' Man, ongeb. lft. 60 j. I. 1.84
m., 70 kg. Goed milieu en; nivo, z.k.m. VROUW lft. 55. tot 60 j. voor lat-rel. of meer.
Br.o.nr. B-3459, LD, Heer-: len, Postbus 3100, 6401 DP

! Heerlen. 'i Jonge vrouw zoekt nette, heer, liefst zakenman. Br.o.
nr. B-3464, LD Postbus

■ 3100, 6401 DP Heerlen.

Man 70 plus zoekt VRC^ca. 70. Br.o.nr. B-3458, \Pb. 3100, 6401 DP Heej.
Duits meisje zkt. VRIEND
v. vakantie en vriendsc''
045-725595.

Mode Totaal
Te k. MODEBYOUX ps!
ter waarde van ’ 20.0ÖJvoor de prijs van ’ 5.00
mcl. vaste standplaats
onze Luikse- en ans
markten, (plm. 40 in 19^
Inl. 045-213386 J
Te koop BRUIDSJURK'!'
mt. 38 met toebehoor. >'
045-213088.

|
Baby en Kleuter^

Te k. combi KINDER^j
GEN, kleur grijs. Tel. 0*
463879, na 18.00 uur. ,

1 Bel de Vakman I
Afvoer verstopt

'. Babit bv rioleringswerken
Tel. 045-463892.

NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of- 045-312709.
STOELMATTERIJ vern. rie-

■ ten en biezen stoelen met
> gar. Bel. 045-418820.■ 21 DAKDEKKERSBEDRIJF De

Nok, voor al uw dakdek-
- werkzaamheden, met de- langste schriftelijke garantie.
t Bel voor vrijblijvende offerte.

Tet: 045-224459 753008.

Te k. afrasteringen en pojJ
ten tegen concur. prijz?,
VEENSTRA Hekwerken. ]J
045-316238. Fax O 4'

324791. j
KIJK en vergelijk de p<t
Voor Uw gehele tuinaanj^
U belt wij komen vrijbl. laW
voor prijsopgave. Ook v<>Jstraatwerk, opritten en ss.
bestrating. Zeer schelf
prijzen. Tel. 045-323178^

Voor Piccolo's
zie verder pagina 8
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Fondsen
Uit het onderzoek blijkt dat
slechts 6,6 tot 23 procent van de
mensen die daar in principe
recht op hebben, gebruik maken
van garantie-, studie- en nood-

fondsen. Op de reductie- en
kwijtscheldingsregelingen doet
tussen de 14 en 46 procent van de
rechthebbenden een beroep.

De consumentenorganisatie
komt in het onderzoek tot de
conclusie dat het gemeentelijk
minimabeleid 'slechts een mar-
ginale bijdrage levert aan de ver-
betering van de inkomenspositie
van de minima. Als een van de

oorzaken wordt onbekendheid
van het bestaan van de regelin-
gen en fondsen genoemd. Maar
zelfs als iemand bekend is met
deze regelingen, vormen de on-
duidelijke criteria en de vage be-
namingen een moeilijk door-
dringbare bureaucratische
jungle.

Konsumenten Kontakt pleit dan
ook voor een 'pakket op maat ge-
sneden maatregelen. Het onder-
zoek suggereert een bundeling
van de bijzondere bijstand, de
leenbijstand en het bovenwette-
lijk minimabeleid. Als belang-
rijkste voorwaarde stelt zij dat
een duidelijke en uitvoerbare re-
geling wordt ontworpen. En om
de rechtsgelijkheid te bevorde-
ren, moet deze regeling landelijk
worden ingevoerd

Consumentenbond: te weinig bloem en meel

Bruinbrood vaak niet
zoals voorgeschreven
Nederland wordt het

loodbesluit op vrij grote
chaal overtreden. Dit stelt

_
e Consumentenbond naar

van een onder-
ttek onder honderd bak-

"^a. Daaruit bleek dat ne-
eh procent van de bruineroden minder dan de wet-J'ijk voorgeschreven hoe-
6elheden bloem en meelevat. Daarentegen blijken

(l akkers scheutig met zout
&zijn.
°ür het onderzoek werden bij
°Iderd bakkers en supermark-
\ verspreid over het hele land,
rüine broden gekocht. Volgens

toonde de
Pt aan dat in negen gevallen
a'se concurrentie werd bedre-

eze bakkers gebruikten minder
jlfi de voorgeschreven 480 gram
'"cm en meel die een heel
jj^od moet bevatten. Vergele-
p met een paar jaar geleden is. toestand overigens verbeterd.

kwart van de bakkers ver-
refkt meer dan 500 gram meelf* 1 bloem in een brood.

" Bruin brood in diverse vormen en samenstellingen. Over het algemeen is bruin brooddonkerder en rijker aan voedingsvezel. Behalve brood zijn ook andere graanproduktenvooral rauwe groente, peulvruchten en fruit rijk aan voedingsvezel

amenstclling
f samenstelling van het brood
' geregeld in het Broodbesluit,
"Jderdeel van de Warenwet. Dat

beschermt de consument
al te zuinige bakkers. De

et bepaalt namelijk dat een
6el brood tenminste een vastge-

(:eld aantal grammen 'droge
cJT moet bevatten. Droge stof is
f't's wat overblijft als alle water

n brood is verdampt.

kanten kunnen echter zelf on-n°gelijk controleren of ze ge-
waar voor hun geld krijgen.

i^Uis is niet na te gaan of een
,M brood inderdaad minimaal
l'ö gram droge stof bevat. Een
.food van zeven ons kan genoeg
J°ge stof bevatten, terwijl er in

brood van negen ons te wei-
\ kan zitten.

Lout
j°lgens de bond bevat het Ne-erlandse brood ook te veel zout

De gemiddelde Nederlander
consumeert elke dag zon negen
gram keukenzout. De Warenwet
staat het gebruik van veel zout
toe, maar liefst twaalf gram per
brood

Alleen al door het eten van elf
sneetjes brood per dag wordt
volgens de bond de maximale
hoeveelheid overschreden. Daar
komen nog bij, het broodbeleg,
zout in de soep, snacks en sau-
zen. Om maar te zwijgen van het
zoutrijkste broodbeleg: kaas.
De Consumentenbond meent
dat de overheid de wettelijke
norm voor zout stapvoets moet
verlagen. Ons land zou volgens
de bond op dit punt een voor-
beeld moeten nemen aan België.
Daar ligt de wettelijke zoutgrens
20 procent lager.

De test besteedde ook aandacht
aan het uiterlijk van het bruin-
brood. Vaklieden beoordeelden
het model, de korst en de kruim
(binnenin). Ze deelden minder
punten uit voor gaten, harde de-
len, klefheid, weinig samenhang
en een verbrande korst.

Milieuvriendelijke
kunststof vuilniszak
["ast de kwaliteit van een pro-nkt, speelt de milieuvriende-
rfheid en de verpakking een
langrijke rol bij het koopge-rag van de consument. In de,rijd tegen de milieuvervuiling
er nu een Nederlandse vindingP het gebied van kunststoffolie:

'e ECOZET-vuilniszak.
j^l produkt, gemaakt van eenehgsel van polyethyleen met
g.'meel en een extra bio-toevoe-
w^g, dat geen schadelijke rest-
j.°ffen in het milieu achterlaat.
yt grote voordeel van deze vuil-
j s^ak is, dat deze er maar vier
i ar voor nodig heeft om volledig

Worden afgebroken, terwijl de
(,}* gebruikelijke zakken er
va -400 jaarover doen. De nieuwe

is qua gebruik volko-

men gelijkwaardig aan de thans
in gebruik zijnde typen en zelfs
niet eens duurder. -
Deze ECOZET-vuilniszak wordt
op de markt gebracht door Aldi
Best BV m 04998-98885). Een be-
drijf dat op ander gebied ook be-
zig is met milieuvriendelijke pro-
dukten en verpakkingen. Alle
wasmiddelen van dit bedrijf bij-
voorbeeld zijn fosfaatvrij, drijf-
gas in spuitbussen wordt afge-
broken tot in de natuur voorko-
mende bouwstoffen.
Daarnaast heeft het bedrijf het
aantal PVC-houdende verpak-
kingen voor levensmiddelen het
afgelopen jaar teruggebracht tot
zeer weinig en het nog resteren-
de deel wordt op korte termijn
vervangen.

" Het embleem van
de milieuvriendelijke

vuilniszak.

Royeren
Betrapt zijn op dronken rijdenbetekent in de meeste gevallendat er in feite ook onverzekerd
werd gereden, want er zijn nau-
welijks nog verzekeraars te vin-den die de in dronkenschap ver-

oorzaakte schade dekken. Verze-
keraars krijgen er gauw lucht
van als iemand voor dronken rij-
den wordt veroordeeld. En dan is
geroyeerd worden heel normaal.
Dan moet de dader op zoek naar
een nieuwe verzekeringsmaat-
schappij.

Maar ook die zal willen weten
waarom juist zij werd uitverko-
ren. En een strafblad met 'drank-
feiten' is bepaald geen aanbeve-
ling. In dat geval rest slechts de
maatschappij Terminus, een ver-
zekeringsmaatschappij die de
laatste strohalm vormt voor
automobilisten die dronken in
de fout gingen. Daar zijn de pre-
mies dubbel zo hoog en de voor-
waarden stukken strenger. Het
mag dus duidelijk zijn dat door-
rijders het toneel vooral geruis-
loos proberen te verlaten om aan
financiële consequenties te ont-
komen

De justitie mag met doorrijders
dan korte metten willen maken,
een klein maasje in de wet ver-
hindert dat soms. Zij kunnen na-
melijk aan hun verantwoorde-
lijkheid ontsnappen via artikel 2
van de Wegenverkeerswet. Daar-
in wordt bepaald dat wie zich
binnen 24 uur na een aanrijding
'vrijwillig' meldt, NIET strafbaar
kan worden gesteld. Maar ook,
dat wiebinnen die 24 uur door de
politie in de kraag wordt gevat,
WEL strafbaar is. Het komt er
dus op neer dat een dronken
doorrijder - die zich met succes
weet schuil te houden tot hij
weer nuchter is - de dans ont-
springt

Zo iemand kan de volgende mor-
gen 'fluitend' op het bureau mooi
weer komen spelen en de aanrij-
ding bekennen. Dat hij dronken
was is niet.meer aan te tonen en
zijn verzekeringsmaatschappij
vergoedt zonder morren zijn
schade en die van zijn benadeel-
de. ledereen gelukkig? Nee. In
het bijzonder de politiemensen
niet die de halve nacht in touw
waren om de dader op te sporen.
Hun dagdienst draaiende colle-
ga's vermoeden wel hoe de vork
in de steel zit, maar mogen dat -wegens gebrek aan bewijs - niet
uiten. Zij moeten met lede ogen
aanzien hoe iemand zich er, met
de wet in de hand, uit redt.

Over het harde optreden van de
politie worden, speciaal door
doorrijdende verdachten in de
rechtszaal, vaak bittere klachten
geuit. Nog afgezien van het feit
dat die klachten bij het hoofd
van de politie, de burgemeester,
bij de Officier van Justitie, of
desnoods bij de ombudsman
thuishoren, zal de rechter dieniet enige scepsis aanhoren. Ook
hij of zij kent het maasje in de
wet.

De rechter kent echter ook, als
geen ander, het moeizame werk
van de politie om de openbare
weg te vrijwaren van onverant-
woordelijke weggebruikers. Die
rechter zal in zijn ofhaar strafop-
legging dan ook in de geest der
wet handelen en in zijn strafop-
legging het onsympathieke ka-
rakter van dit misdrijf tot uiting
laten komen.

marij van donkelaar

consument

Konsumenten Kontakt pleit roor maal/nikkel
Minima weten niet

van bestaan fondsen

isen met een minimum-inko-
-1 maken weinig gebruik van,voor hen bestemde regelin-

K Het zogenaamde 'niet-ge-
K' is volgens Konsumenten
Itakt zeer hoog. In het alge-
en wordt in grotere gemeen-
meer gebruik gemaakt vandsen en regelingen dan in

jnere. Dit blijkt uit een onder-
P van deze consumentenor-
"isatie onder 540 gemeenten.

»mee is een inventarisatie ge-
Wtt van de bestaanderegelin-gen fondsen. Tevens is onder-
st hoe vaak mensen met een
"imuminkomen gebruik ma-
| van deze mogelijkheden,
[aantal fondsen en regelingen
P de minima is, ten opzichte
11988, met 30 procent toege-pen. Konsumenten Kontakt

heeft berekend dat in 1989 onge
veer 100 miljoen gulden is gere
serveerd voor het 'bovenwette
lijk gemeentelijk minimabeleid'

Kampcerboer
in nationale
vereniging

Bij een steeds groter wor-
dende groep mensen be-
staat behoefte aan puur
kamperen met behoud van
enige privacy, onafhanke-
lijk van vaak grote en on-
persoonlijke kampeerter-
reinen en tegen betaalbare
prijzen
Die groep kampeerders is
op zoek naar kleine, intieme
kampings. Veelal op ofrond
het erf van boerderijen. De
vraag is alleen, waar in de
provincies zijn dergelijke
plekjes te vinden.

Samen
Drie provinciale verenigingen
(VeKaßo Zeeland, Recreëren bij
de boer Noord-Brabant en de
Vereniging Limburgse Kam-
peerboeren) die zich bezighou-
den met het onderwerp: Kampe-
ren bij de boer, hebben daarom
besloten dit probleem op te los-
sen. Zij zullen dit jaar- overigens
het jaar van het toerisme - sa-
mengaan in één overkoepelende
vereniging; VeKaßo Nederland
(Vereniging van Kampeerboeren
in Nederland).

Door middel van dit orgaan wil-
len zij betere en meer gerichte in-
formatie gaan verstrekken zowel
naar de kampeerders als naar de
kampeerboeren toe. Het betreft
voornamelijk voorlichting en ad-
viezen op het gebied van hygië-
ne, brandpreventie, verzekerin-
gen, overheden etc.

Borden
Verder willen zij komen tot een
uniforme aanduiding van het
kamperen bij de boer door mid-
del van borden bij deze mini-
campings. Een eerste presentatie
van deze plannen vond afgelo-
pen weekeinde plaats in de Bra-
bant Hallen in 's-Hertogenbosch.

Aspirant-kampeerboeren die
zich willen aansluiten bij VeKa
Bo Nederland kunnen schrifte
lijk of telefonisch voor informa
tic terecht bij: H. Augustinus
Brumholt 15, 6086 PV Neer
"^04749-4570.

te recht
Slachtoffer blijft met schade zitten

Politie maakt korte
metten met doorrijder

Doorrijden met alleen maar ma-
teriële schade komt regelmatig
voor en wordt ook heel vaak in
de kleine uurtjes begaan. Stel: in
het holst van de nacht wordt in
een stille straat een geparkeerd
staande auto aangereden en de
dader kiest het hazenpad. In zon
geval is het voor de wakkerge-
schrokken eigenaareen hele toer
om snel de politie ter plaatse te
krijgen. Soms lukt het om, via
aanwijzingen van omwonenden
of ooggetuigen, het nummer van
de dader te noteren. De politie
kan dan, via het bureau voor
kentekenregistratie in Veendam,
heel snel dat kenteken thuis-
brengen.

Toch blijkt de dader nog vaak op
het kerkhof le liggen. De bena-deelde die niet all-risk verzekerd
Jf'. moet dï*n zelf maar zien hoehij zijn schade geregeld krijgt. Ineen enkel geVal lukt het de poli-
tie om via een laksporenonder-zoek, het vergelijken van lakres-
ten op het aangereden voorwerp
met die van een verse beschadi-
ging op een andere auto, de da-der te achterhalen. Maar de re-sultaten van zon onderzoek zijn,gerekend naar tijd en inspan-
ning, pover te noemen.

Wie op verdenking van doorrij-den de politie aan de deur krijgt,
kan er met een aan zekerheidgrenzende waarschijnlijkheidvan op aan dat hij of zij voor eenbloed- ol ademtest en controlevan verzekeringspapieren wordtmeegenomen naar het bureau.Wie zich verzet of met de smoes
aankomt dat hij zojuist 'een bor-reltje voor de schrik' heeft geno-men, hoeft niet verbaasd te zijn
als hij geboeid (en soms in nacht-
goed) wordt afgevoerd. Als blijktdat dat 'ene borreltje' die avondlang niet het enige was (en datkan heel nauwkeurig worden ge-
meten), hoeft de dader niet opeen zachtzinnige aanpak te reke-
nen.

Verkeersmisdrijf
Wie doorrijdt na een aanrijding begaat een misdrijf met een
uiterst cynisch karakter. Immers, de dader kent zijn slachtoj'fer
niet en wil dat. uit puur eigenbelang, ook zo liouden. De ernstig-
ste vorm daarvan - het in liulpeloze staat achterlaten van eenslaclitoffer - wordt door de justitie zo hoog opgenomen dat wie
daarvan wordt verdacht, zich voor een college van rechters, voor
de rechtbank, moet verantwoorden. Wie voornamelijk materiële
schade aanricht, en zo zijn anonieme slachtoffer met de gebakken
peren laat zitten, belandt meestal bij de politierechter.

Pippo: maandblad
voor allerkleinsten

Nederland kent voor vrijwel
iedere doelgroep en leeftijd wel
een blad. Een categorie die tot
nog toe over het hoofd is gezien
is de kleuters. Daar wordt bin-
nenkort iets aan gedaan. Uitge-
verij Malmberg, onder meer uit-
gever van een aantal bekende
kinderboeken en kindertijd-
schriften Bobo. Okki, Taptoe
enzv. brengt binnenkort een echt
maandblad voor peuters op de
markt. Pippo is de Nederlandse
aanpassing van het al jaren in
Frankrijk bestaande peuterblad
Popi.

De eerste uitgave van Pippo ver-
schijnt 1 maart as. en is bedoeld
voor de allerkleinsten vanaf 18
maanden. Het formaat en de uit-
voering zijn op deze categorie af-
gestemd. Het boekje telt 20 pagi-
na's van ca. 20 x 20 cm en is ver-
vaardigd van stevig glad papier
met afgeronde hoeken en een
kindvriendelijke geplastificeer-
de omslag.
De inhoud bestaat uit simpele
verhaaltjes en spelletjes: veel te-
keningen met enkele regels
tekst, die door (groot)ouder, peu-
terleidster, oppas etc. kan wor-
den voorgelezen. Daarnaast sti-
muleert het boekwerkje allerlei
vaardigheden: veel kijken, ont-

dekken, aanwijzen, kleuren en
vormen herkennen e.d.

Verder wordt uitgegaan van een
vaste bladformule, geënt op ja-
renlange ervaring in Frankrijk:
twee kleine verhaaltjes, een
knutselpagina en een spel. waar-
in het benoemen van dingen cen-
traal staat. Om de herkenbaar-
heid te bevorderen worden ook
steeds dezelfde figuurtjes ge-
bruik. Tekst en illustraties zijn
van de hand van een aantal inter-
nationaal bekend staande kin-
derboekülustratoren: Helen
Oxenbury en Danièle Bour.

Voor de begeleidende volwasse-
ne wordt in iedere uitgave een*
'ouderblad' ingelegd met nuttige
tips over hoe je het boekje samen
met het kind kunt gebruiken én
met allerlei wetenswaardighe-
den over het omgaan met peu-
ters.

Het boekje komt niet in de losse
verkoop, maar wordt verspreid
via schoolabonnementen(’ 23.50
per half jaar) bij peuterspeelza-
len, kinderdagverblijven en per
postabonnement (I 24.75). Meer
informatie verstrekt Gerda de
Visser, Jeugdbladen Malmberg
BV in Den Bosch. ®' 073-288811.

* Floris Groothof (V/2)
en vader Frank
(Sesamstraat) schijnen
zich erg te amuseren
met hun 'eigen'
maandblad Pippo, met
daarin veel kleurige
tekeningen, spelletjes
en verhaaltjes.

Voorraden opgeruimd
Wie culinair een beetje uit de
voeten wil in de keuken moet
zorgen dat er wat in voorraad is.
Op die manier sta je niet voor
verrassingen en tover je zelfs op
de gekste uren complete maltij-
den op tafel.

Vandaar dat in een keuken goed
afsluitbare voorraadbussen niet
gemist kunnen worden. Het
Duitse merk Rotho Fixit, verte-
genwoordigd door Tiki Trading
in Zwolle (* 038-655040), brengt
een paar zeer fraaie op de markt

met de deksels onder meer in de
trendkleur paars.
Het geheim van deze bussen en
kannen zit in het deksel. Met de
knop trek je namelijk een kunst-
stof ring naar boven waardoor
het deksel bijna luchtdicht af-
sluit. Men hoeft dus niet bang te
zijn dat de koffie muf wordt,
maar men is er zeker van dat ze
geen vloeistof lekken.
Een prijsindicatie: een kruiden-
potje kost ’6.50, een 0.25 liter
melkkannetje ’ 7,25 en een 2 liter
sapkan ’ 19,95.

" Op deze manier worden voorraden lekvrij en zichtbaar
opgeruimd.

Woensdag 31 januari 19907
Limburgs dagblad
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Bel de Vakman

Diepvries en KOELKAST-
REPARATIE zonder voorrij-
kosten. Bel Geleen 04490-
-45230. Service binnen 24 u.

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

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
Sexlijn 10 06-320.323.10

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

06-gaycafe limburg
06-320.327.55

In het 06-gaycafe leer je nieuwe vrienden kennen die niet
ver weg kunnen wonen. 50 et p/m

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

Maak jekeuze
Sex'o'foon Automatic 06-320.320.11

Onschuldig 06-320.321.18
Onbedorven 06-320.323.03

Vrouwen vertellen 06-320.325.53
Partnerruil 06-320.321.06

Chick 06-320.321.61
Lesbifoon 06-320.321.00

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

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

Homofoon 06-320.321.12
Homo luisterlijn 06-320.330.22
Sex-intervieuws 06-320.323.16
Sex-intervieuws 06-320.323.18
Sex-intervieuws 06-320.323.20

50 et p/m
Party-Gay-Boxen
Partyline 06-320.330.10
Homobox 06-320.325.50

50 et p/m
Sexo'foon-b0x....06-320.329.50
Harry'Gaybox 06-320.330.11

Privéhuis Michelle
Wie de schoen past, trekt hem uit!
045-228481 /045-229680.

Verena, Anja en Tamara
Sterren van de Pin-up, nu privé ma. Tm vrijd.

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

Riverside club
naar de zwevende hemel, E9Afslag Echt-Ohé en Laak,
Dijk 2, Ohé en Laak. Bordjes volgen van Camping de
Maasterp, 200 mtr. doorrijden. 04755-1854. Open van
maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 2.00 uur. Creditcards
accepted.

Hardsex
320*325*35

uitdagend 50 c/m 06-

Rijpe
Vrouwen

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

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

SM Maniac
2 strenge, hete meesteres-

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

Love Buro
voor uw broodnodige trek

06.320.324.69
50 et. p/m.

Homo Live
Twee hete jongens gaan tot

het uiterste!
06-320.330.12-50 c/m

Gay Bizar
Hoor hoe Michael het live
met zn bloedhete bellers

doet...
06-320.350.67 (50 c/m).

Men Only
Luister hoe dit meisje u via
de telefoon kan verwennen!

06-320.350.68 - 50 c/m

Nimf Linda?
Geniet van TWEE kanten,

VERNIEUWD 50 et p/m. 06-

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

320.325.06
06.320.325.06

Lesbi Live
Twee hete meiden gaan tot

het uiterste!
06-320.323.12-50 c/m

Sexlijn 10
50 et p/m 06-

-320.321.10
Gratis Pornokalender 1990

bem.buro venus
Voor al uw privé-adressen.

Inschr. dames welkom,
tel. 043-257229.

'90 tot 't eind
met plezier

Club Merci
Rijksweg Zuid 241, Geleen.

Tel. 04490-45814.

045-326191
Escortservice. All-in.

Thai Privé
Suffolkweg 13, Weert.

Tel. 04950-42966.

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

St Tropez Bar
ledere nacht open van 21-5

uur. Ouderwets gezellig.
Putstr. 40, Sittard.

Club Evergreen
met 4 leuke meisjes.

Ze ontvangen u met plezier
en discreet. Tevens meisjes

gevraagd (garantieloon).
Rijksweg 27 Linne. 04746-

-5177 na 20.00 uur.

Nieuw Noenda
en assistente, ook SM en

slavin. Ook zaterdag
04492-5605.

Paradiso
Europaweg Nrd. 158, Land-
graaf, 045-317032. Ma. t/m

vrij, v.a. 14.00 uur.

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

Escortservice

045-422685
v.a. 12.00 uur

’ 50,- all-in
Katja, Stella en Monique

tel. 045-423608.
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
Zoek je 'n ondeugende meid ,

Hetevrouwen
lijn: 06-320.326.33

Op de Tippelbox sex-
advertenties van hete

meiden:
06-320.326.66

Maak nieuwe vriendinnen
Flirt-box

06-320.330.01 - 50 et p/m

Homo
Michael luistert en...met

open mond:
06-320.330.88 - 50 et p/m "op de bisex-box

vinden eerlijke mensen !
elkaar die weten dat er meer

te koop is dan mannetje-
vrouwtje...

06-320.328.38 -50 et p/m

Flirt-café
Meiden versieren!!!

06-320.330.77 - 50 et p/m

Homokontakt:
jongenszoeken jongens:
06-320.325.01 - 50 et p,me—

Natasja doet het met 3
mannen

Keukensex
06-320.327.77 - 50 et p/m

Lief meisje doet het met de
wilde

Sexvrouwen
06-320.328.02

Tanja en Wilma samen
in het

fietsen-sex-hok
06-320.328.88

Zoek ze uit die kanjers
sex-afspreek-

band
06-320.330.21 - 50 et p/m

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

Sex met het
buurmeisje
en nog veel erger!

NO6-320.326.01 - 50 et p/m
Zoek je een hete vrouw?
Tippelsexlijn:

06-320.330.66 - 50 et p/m
De

Naturistenbox
Voor blote zonaanbidders.
Voor mensen die zich dur-

ven te laten zien en., te laten
gaan. Tel. 06-320.327.88

50 et p/m
Weer vonden vurige bellers

van de
Orgiebox

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

les op 06-320.324.40. En
dan.. De Sexbox, daar draa-
ien de mannetjes en vrouw-
tjes niet om de pot. Die zeg-
gen hoe ze het willen "doen"
op 06-320.322.22 -50 et p/m

Lesbisch
De zachte handen van Elna
weten hoe ze Lydia kunnen

laten...genieten.
06-320.329.25 - 50 et p/m

Venusbox
De eerste echte box van
vrouwen, door vrouwen.
Hetero's en...Lesbisch.

06-320.326.88 - 50 et p/m

Homo
Hoe is 't als een knul het
voor 't eerst met mannen

doet.
06-320.329.22 - 50 et p/m

Dame zoekt gave jonge knul
Meisje wil contact met

ervaren heer. Ze vinden het
op de

Generatiebox
06-320.326.27 - 50 et p/m

De Wip-in box
heet zo, omdat er heel wat
ge... wordt op 06-320.324.

60 Leuk toch? Trouwens, de
Lijf-Sexbox, daar durven ze

ook en... jij mag best
meedoen op

06-320.324.90 - 50 et p/m

Homo
Als 2 jongens wild bezig zijn,

kijken 2 heren toe en
bevelen

06-320.326.91 (50 ct'pm.).
Haar vriendin brengt haar

ertoe hoe ver gaat die mooie
Lesbische

met haar die nacht?
06-320.330.19- 50 et p/m

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

met onze meisjes.
06-320.326.70 - 50 et p/m

Rosie-relatielijn
Dagel. andere contacten.
06-320.324.50 - 50 et p/m
Zie de foto's van de dames

in Rosie Febr..
Het leven begint bij 40. Ook

het sexleven. Op de
40-plus Box

fijn en ongedwongen met
leeftijdgenoten.

06-320.327.28 (50 ct./pm.).
Tina 18. Sport en danst tot

laat, maar in 't portiek
beleeft ze de

Allereerste
k@6r

06-320.326.72 - 50 et p/m

De Ruilsexbox
Snel resultaat. Géén

geschrijf, geen gewacht.
Veel plezier nog deze nacht.

06-320.326.99 - 50 et p/m

Joyce
Privé en escort. Ma. Fm wo.
va. 12-24 uur; do.-zat. va.

12-22 uur. 045-411766.

Lamellen
rechtstreeks van fabrikant,
PVC en stof, vrijblijvende

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

KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. R/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
Alles weten over Chester-
field MEUBELS. Gratis info
brief bel 01830-27988
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
Pracht MANOU-BANKSTEL
met rundleren kuipkussens.
Als nw., 1 jr. oud. Vp.
’1.250,-. 045-323830.

Limburgs paar voor
Lifesex

Ze doen het vlak voor de
spiegel, want zo wil zij het.

Ook Grieks.
06-320.323.85 - 50 et p/m
Hij is wel vaak in gesprek,

maar blijf proberen. De
pornobox,

onbeschaamd, maar wel...
eerlijk.

06-320.320.51 (50 et.p/m).
Als een jong stel er nog een
meisje van 18 bij krijgt wordt

lifesex
plots heter. 06-320.329.24

(50 et.p/m).
Haar hart bonst in die
donkere laan. Haar
Naaldhakjes

tikken, en dan plotseling 2
mannen.

06-320.326.93 - 50 et p/m
SM. Anders. De vrouw knielt

voor haar

Opstandige
jongen.

06-320.326.92 - 50 et p/m
Een mooie rijpe vrouw in alle

staten door een atletische
jongen

06-320.326.90 - 50 et p/m
Zij op

Naaldhakken
en in tanga. De man in het

leer. Van droom naar
werkelijkheid.

06-320.330.61 - 50 et p/m

Tanja
met de zweep. Ze leert man

en vrouw wat
gehoorzaamheid is.

06-320.330.17 - 50 et p/m
Homo. 2 soepele
Jongens

in 'n strakke maillot, en
daarna... zonder

06-320.321.33- 50 et p/m
Als Elna 28 wordt, wordt ze

de strenge
vrouw

voor gehoorzame mannen.
06-320.330.51 (50 ctp.m)
Achter het scherm fluistert

de knappe
Blondine

Het slipje ook uit meneer?
"Zeker mevrouw...

06-320.321.30 -50 et p/m

Life
Alleen trio's, 2 dames en 1

man of andersom of
3 dames

6-320.321.32 (50 et.p/m)

Gezellige
dames

charmant, discreet, bezoe-
ken U thuis of in hotel.
045-311895.
Privé Cherry

met3 nw. meisjes, open: m-
d-w, 10-19 u, d-vr. 10-22 u.

Tel. 045-462805.

Diana
Escort

045-320343
320323

Ma t/m zat 12.00-24.00 uur.
Nieuw, nieuw 5 nieuwe

meisjes bij

Privé
Yvonne

Kapelweg 4, Kerkrade.
Tel. 045-425100

Contactburo
Yvonne

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

06-320.322.60
Box Amore

Anita en Agaath, lusten er
wel 10 tegelijk - 50 ct.p.m.

Anita
Privé en escort, ook zater-

dags. 045-352543.

Esmeralda
Ster Nieuw vanaf .10.00 uur

tel. 045-721759
Volslanke vrouw ontv.

Privé
Tel. 04406-41916.

Privé en escort
045-720916

Bel zelf metLenie van 13-15
en 22-24 u. (50 cpm) Inf. via
06-320.324.95

Videoclub
vanaf ’ 20,- meisje aanw.

Tel. 045-718067.

Wonen Totaal
■ ii ' " «,- ■ _ é _.

Div. keukenapparaten, div.
showroomkeukens, luxe
badkamermerken met kor-
ting tot 50%. CEMA B.V.
Burg. Lemmensstr. 216 Ge-
leen, tel. 04490-47575, zat.
tot 12.00'u.
Te k. BAROK-WORTEL-
NOTEN slaapkamer, 4-drs.
kast, ledikant, nachtkastjes,
commode, tafeltje, 2 stoelen
als nieuw. Eenmalige aan-
bieding. Uit erfenis. Pr.
’2.500,-. 045-312613.
Te k. weg. verhuizing excl.
wortelnoten VITRINEKAST
van ’ 7.950,- voor ’ 3.975,-
Tev. partij div. boeken z.g.a.
nw. va. ’ 2,50. 04747-2549.
IJSKAST ’ 95,-; gasplaat
’75,-; diepvr. ’175,-; gas-
fornuis ’ 95,-. 045-725595.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 16

|"Het beste adres.-f
Philips Matchline HiFi-stereo kleurentelevisie H

mATCHËÊmL/NE II wilb het mstellen en bedienen. Computer-controlled teletekst. m rS&^jk
|| On screen display. Matrix surround sound. 60 Voorkeurzenders, t Cj

Philips slimline HQ VHSvideo- |_v g _ JUULééJÉ II recorder VR 6290/01 ' rff*"i^*"*^P IJ^^^^^TSS*"^!!! I ■
Automatische frontlader met afstands- -' ...,....'..„,„,„ g=^L MATfUmmMIIhJF \bediening. VPS-voorbereid. Voorpro- ,'*£! jJJ ' l"'*'l ÜXUJL, I *nM'^nmamL/'^c^t ■
grammering van 4 programma's tot '|B^a_r.^fa l~lv^r%Bl iHIR-STEREOI ■

_XZ2s&SESv HHMII i f Ffni««; mr P"11 i -w"! ■'"V;w£-.^?;s^h^'/,i 1 lBAè XP 585 MB f^jggg SSS SB |jgf| I'o^ éw &f\
I T|ppïïSpHßllPiHiP"""^^ 19 voorkeurzenders, versterker van ':ji(

, ;>9 V|' w/.... u« mv* i 2x40 W met 5-bands graphic equalizer, nkiiiM iia*«hii«» uiei «i«»m> ' '' JlI Philips shmlme HQ VHS-video- dubbel cassêttedeck met high speed Phllips Ma«<hline HiFi-stereo Er , -BI
I recorder VR 6293/02 dubbing en continuous play, program- kleurentelevisie " m ,*## "~.I Met teletekstdecoder en taalkeuzeknop. meerbare CD-speler voorzien van de 33 (E 7536/30R S——■» tmmmm iI Versnelde beeldweergave voor-en ach- nieuwste servo. decodeer-enfoutkor- Met 85 cm/110°'FSQ'HiBn-beeldbuis iI teruit. VPS-voorbereid. Programmeer- rektie-technieken, CD-wisselaar voor 90 Voorkeurzendérs Computer- Philips draagbarekleuren- 1I baar, inclusief M ****** 6 CD's en geheugen voor 30 nummers controlled teletekst. Met CTI, picture in televisie 14 GR 1021/108 |I afstandsbediening. I^QQ,, en semi-automatische platenspeler. Met picture en display on screen. HiFi-stereo Met 37 cm/90° donker getinte'FSC fMmt.mWmWm afstandsbediening g%fkf% versterker met 2x40 W via luidspreker- Hißn-beeldbuis. 40 Voorkeurzenders1 en twee luidspreker- UUU. boxen, surround sound met 2x20 W via 2 W muziekvermogen. On screen!■-' '.\kM boxen (3-weg). front-en 2x6 W via achterluidsprekers. display Afneem- _-P^TfmfMttfiiiHß^^ Afstandsbediening. Mmm bare teleskoop- CTO-E^nfißS^ —r„ nu M.. Inklusief twee luid- JQUQ. antenne.I Philips midi (Ompact dISC- sprekerboxen it777iM Stereokombinatie FCD 185 tok leverbaar met afstandsbediening.

I """"mmm"" Radio met FM, LG en MG, versterker Y^\M LLl^j JEI 4AA
Philips Matchline Slimline HiFi- met 2x20 W muziekvermogen en IUUa
stereo HQ VHSvideorecorder s"ban^S Hgr\phlctTilizer'dHsfhhn -I up CQ7C/IHD cassêttedeck met high speed dubbing MvHTinß .- HMU-!^I VK ba/3/UIK en continuous play, semi-automatische (■^■■■■dttiUEJßßi^^H |JMMMjJjQllMr___I Automatische frontlader. Met 3 video- platenspeler en programmeerbare UKSÊt "" " \

I koppen. VPS-voorbereid. Versneld voor- CD-speler. - £uit (7x) en achteruit (7x). Voorprogram- Kompleet met 2 luid- COD,, MH^Tn^lI mering van 8 programma's tot 31 dagen sprekerboxen. (2-weg)- %Mmw&m WHTVnfmm mm}SÊmU WW .^WjjjI vooruit. 8 Uur HiFi stereo audiorecorder. BI^ijJLLLHH BÉMfcs^Swß
I Afstandsbediening — MfMm. m^lAtüiÜl , , fAm Bk^E^i '^BHS'

I gJüiJPS midi compact diSCSPgler ' TEREOI J| §SLe uit digitale tuner met
|H|fcWßl)jß| óMfc 600 ' "S"^S^L 20 voorkeurzenders, versterker met

Programmeren van max. 20 nummers. 1 1 »—" 'flflf^^TF""'^^? 2x40 W vermogen, dubbel autoreverse
WW Uitgebreid LCD-display. Afspeelmogelijk- v "■»=■=«=__—= l cassêttedeck, CD-speler, twee 3-weg
JP heid voor 12 en Bcm CD's. Drievoudige basreflex luidspreker- — mlkm -^ -^zoeksnelheid.Bij 2 snelhedenis het geluid Philips Stereo-kleurentelevisie boxen en afstands- 1 <QQaI Philips wereldontvanger versneld hoorbaar. Digitaal gestuurde 25 6R 9760/308 bediening. l«aV'77a

P2935~ synchronisatie mogelijk voor perfekte Met 63 cm/11Q0 TSQ, Hlßrl.bee|dbujs. fc„mhina§in

MiTtotale LCD frekwentie-uitlezine °PnaTÜ °P,Ph"lPS JAA °n screen display.Stereo-versterker Phfflps midi HlFl-komblfiatie
Met digitale LLU-trekwentie urnezing. cassêttedeck met 71/111- ?»?n w Pnmnntpr mntmiiPdtPiPtPkst F 260FM, LG en MG. Voorkeuze voor CDRecord Svnc «f»f7a 2xf° \! Computer-controlled teletekst L^ww **£%*%13 KG-omroepbanden. Aansluitingen V J me geheugenvoor 3 teetekstpagina s. Met versterker IkOQ.I voor recorder en hoofdtelefoon. Net- ■ 1.._, 60 Voorkeurzenders. CTI. Afstandsbe- van 2x60 W. IV^^i
ïoe2enakkU- ?OQ P'^'^ Ü^ S,^ PhiiiPS midi HiFi-kombinatie
Piekvermogen 2W. 4*9a7a t^J videorecorder. lO'^l F290

■—, imiiMum ....1MM...1U ii
/fp\ van2x9oW. I mWmWmwm

IMI4UVJ Philips compact disc-speler v^öi -■■injti
Philips Studio 11 soundmixer ?5_630 . I^^=^ gf^B^j
g ggcA Programmeerbare titels voor platen en Jjps===p, | r-—, 1 m m i ,—, 1

1—° nummers. Groot multifunktioneel dis- B^^^^^^^^^^ il 1 '—^ - u-x— 'I Piekvermogen 50 W. 3-Weg luidspreker- p|ay.FS. Geheel nieuwe bedieningsmo- -j^^^^^^^^^^^^-I systeem. Twee cassetterecorders. gelijkheden. Digitaal gestuurde synchro- Ii —I^^ sj| 1
I Ingangen voor 3 mikrofoons, gitaar en nisatie mogelijk voor perfekte opnamen Ii

toetsen. Mengmogelijk- op Philips cassêttedeck met CD Record rm_■__i-i,_|| I J„WmWWttmmË\ Iheden. Inklusief elektret f|t|J|- Sync. Met afstands- mmg%g%
lieieieKSlj L^fcaifcaaß H=—^

IfesÉawi«»llZj« Kl mW«Èn Rte/.v .^^L S ohiiin« Li«i..«-i«i«oi»i- 18 voorkeurzenders, versterker metiJa*aÖÖöail H m * oirpoilnMnS 2x20 W vermogen en 5-bands graphic
TT!^^*^^»/.. 21 GH 2550/108 equalizer, dubbel cassêttedeck met high

I -'-- MmMiwmmmm PHIIIPS CQmpaci dlS(Speler Met 55 cm/90o fSQ' Hißri-beeldbuis. speed dubbing en continuous play,■ Knmps compact OISC/raoiQ- (D 472 On screen display. 60 Voorkeurzenders. semi-automatische platenspeler en pro-
I recorder AZ 8294 Gemotoriseerd ladesysteem. Digitale Versterker met 4 W muziekvermogen. grammeerbare CD-speler met geheugen
I Programmeerbare CD-speler. Digitale indikatievan maximaal99 nummers. Met teletekst, Al o^mfko% voor 20 nummers. ■■_#*_*%I radio met FM-stereo, LG, MG en KG en Programmeren van maximaal 20 num- sleeptimeren IyUUH Inklusief 2-weg luid- g*M%Mm124 voorkeurzenders. 2x7 W piekver- mers. Uitlezen en kiezen van een index. afstandsbediening. ISmmW mW a sprekersysteem. Ëm? mWm
I mogen via 2x2 luidsprekers. 3-Bands Drievoudige zoeksnelheid. FTD-display
I graphic equalizer. Dynamic bass boost. VOor tijd-, nummer- en index-indikatie. I m■""''■ ' ' "^ ' '"«♦" ~"

I Ingebouwde mikrofoon. CQQ. hoofdtelefoon. LICVCF [1 I MlllpS
I Net-en batterijvoeding. Afstandsbediening. <|##l I , ~ ■■. ;. . » .. :

B'CENTRALE VERWARMING - VR en HR-ketels - alle merken

I RAMEN en DEUREN"

\lks en iilk-i-ii uil i'ijjvii tu-rkplaals

DE GAAS b.v. 045-442726

rvty~Yy/x-v\yyyj
Je huis in de krantbrengt mensen over de vloefl

En de makelaarweet van wanten en kranten. j

m J
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Ms u kwaliteit zoekt, is dekeus eenvoudig.
f Philips 'Super CD-combinatie' 2 x 40 Watt,

CD-wisselaar voor 6 CD's, digitale tuner met 19 voor-
keurstations, platenspeler, 0^5-bands equalizer, |][]|]
afstandsbediening en mm^ mtm mMJ3-weg luidsprekerboxen. w +¥ +7 ♦

Ê^\ ■'mr^7q",aTTngEß^M
.^JhSh^J^ JBSSSBBBfe

W è .^H

PHILIPS

Peieco stereo kleurentelevisie met Teletekst en
Ë'standsbediening met beeldscherminfo, 63-cm
rüli square beeldbuis, automatisch zenderzoek- _
cVsteem, 99 kanalen, 30 voorkeurzenders met T AOO ,
prsonal Memo-instelling. 3 JAAR GARANTIE. I W ♦

nR____MÉJH|

« I

Aristona portable radio-recorder met afneembare 2-weg
speakers, vermogen 2xB Watt, radio FM-MG-LG-KG,
dubbeldeck met High-Speed Dubbing en Auto-Stop,

.SS. 199.-
-\ ( iïïf^

■ >.^H \mmwtmW/tm'■■■v&ègysimmm BBÜMÜ^^PK^^^H

(o ''O JACOBSmaakt deel uit van een landelijkeketen met 50 speciaalzakenin
\rh üeo en huishoudelectro. Dat betekent: prima voorlichting en service, gese-
iOf.06 merkartikelen en uitgekiende financienngsmogelijkheden. Maar ook: gratis
wen-aan-huis plus de zekerheid van een betrouwbare garantie en eigen tech-
lSm,

""voorbehouden. Afbeeldingen kunnen alwijken. HFM 9005.
/

■ 2-deurs koelkast met vier-sterren \ S^IMMHBIWI
vriesvak. Inhoud totaal 265 liter, "^*** \,waarvan vriesvak 68 liter. Deur CQD \^naar keuze links-of rechtsdraaiend. «///♦ fL Philips Space Cube 40 Magnetron.

gJÊÊL. Nuttig vermogen 700 W, roterende
P?^W?Wf!ffP?^B firn w energieverdeler. Tijdklok tot 60 mi-
■■■■■■■■■■■BttlllilS V nuten, aparte ontdooistand, traploos

il regelbare _
mmmm9m

-m-,^^^-,——
X energie.

t
~,1111 urn .«rouwt

m inhoud 20 liter.11 ; * ;:: m %\
B^ ti win ii miJfr BI TTT^aTff^Bmmy ffi 1 \ IÉÉÉÉÜÉüÉÉi^^^^^M

■■MMMnnnnvHi^Hi^Hi : , rE 'Hm'f'miimm %L JSm

H» lßfl 7ANIRSI .^9 mrSharp stereo kleurentelevisie met Teletekst IPW <-wlllWJ' é
> —

muziekvermogen. *i*ïft#> É*: ' '*l Electrolux stofzuiger, vermo-

hulpstukken. AP A x^

B^ »■> -■■■■■■■■■■■■■■■■■■É^^^^^^B H « B(i X '~"~* Babyliss gezichtssolarium in
Kleurentelevisie met Teletekst. 51 -cm beeld- ''fiP^ %JBr BiMÉßßßfcaÉ^^^^^ / moderne vormgeving met 4
buis, automatisch zenderzoek-systeem, 55 Zanussi condensdroger voor UVA-buizen voor een veilig en
voorkeur-zenders, frontluidspreker en - 4,5 kg. 2 tijdsinstellingen, L probleemloos gebruil
afstandsbediening. «AA gelijkmatige droging door af- IB\ TFOIVV m m T wisselend links-en rechtsom SEI " | m w♦"

mmmmmmmmmy xÊÊ - draaiendeRVS-trommel. I "i^—
__

M^_____p^_______________B

Bosch wasautomaat met tm i \l\ M \ 1\ » \Sony Programmeerbare CD-speler met af- Aquanoom water-bespaar- Moulinex koffiezetapparaat | I\%\ « \ 1\ m \stanasbediening. Functies o.a. Auto Space, systeem. Waskapaciteit 5 kg, voor 12 koppen. Gesloten I I\\\ Il \ l\ » \cusiom Edit, Timer Play, Shuffle Play, wasprogramma's voor alle filtersysteem, wegdraaibare 1 l \l\ « \ 1\ » \haaeren Repeat. Muziekkalender 16num- soorten wasgoed, RVS- Zanussi boyenlader wasautomaat, filter en scharnierend \\ l\\\»\ l\ m\mers, regelbare hoofd- «AA trommel en kuip. Centrifuge kapaciteit 4,5 kg. 18 programma's, deksel, lekstopper \ \\\\\i\ \\m\teletoonuitgang. ÜVV - 800-1000/min. E-programma, thermostaatknop Jl AAP 1 II 1 1
*^

■ voor traploos instelbare temperatuur, |LU W"> 1 \\\ m \ m\ » \
AW 1 ZLOO centrifuge 800/min. A

_ ~W W+* +* \\\\m.\ \\
SON mm^mm^^km^mX^mm-, Breedte4scm. 000. \\ 1 I. I

Sony VHS HQ videorecorder met 2 koppen llMiiiiiii
" ynÊÊ ■'M^Mê/0en 39 voorkeurzenders. 8 programma's ....:? lil*MMiß^ mÊ*M WÊÊ1 ,)a.ar 00ruit programmeerbaar, infrarood - - "?|s^' MMH d aceafstandsbediening voor _a_A#% 'jjmSP*^^^ BASF Chrome Videocassettealle functies. UQQ . guv,,^J V^^A 9°' type E 195,2-pak VHS-video-++ W+ _

*"■■ iyi
"««--<-""-" cassettes met een totale speel-

Jj Mj f& ;^ duur van 6,5 uur.

Ik + BLAUPUNKT L ) 19*95
BbHBH TDK-Cassettes SA-90.6-pak [fpfWVHpMppmj„^ Bi Super Avilyn Cassette lEC

■ W^» lVPe"me' SLJPer precision
■■■■VÉMÉaiiÉMlMaaÉièjißi B Va anti-resonance A P mnmM^ÊÊÉÊ
Blaupunkt VHS HQ-videorecorder met afstands- cassette-mechanisme. #-bedienmg en barcode-programmering (digitale
leespen). 3videokoppen, PLL-tuner met 99 Ikanalen, programmering van 8 programma's JF^^^^! ü31 dagen vooruit. £-1»^Uitgebreide zoek- 11OO %
en weergavefuncties. II77»- HÉilte

mo^mU^rmm\^^mmrmmm\^^m, i Ë^^A—MAW^k^f^kK^KÊ HEERLEN: Winkelcenlrum't Loon. eerste etage, Homeruspassage 13 telefoon 045-740926 [T~ IIUIUI B Ijßh BI IV^ ROERMOND: Kloosterwandstraat 9-17 telefoon: 04750-34716 SITTARD: Molenbeekstraat 4a, Saflnwe AFCENTW BV BL L| » * BB I^^^^^^B— B 'eletoon: 04490-11246 VENRAY: Schoolstraat 3a telefoon 04780-84513 VENLO: Vleesstraat 13. SHOPPmG
U^amml^mm^mW mmmW leletoon: 077-544404 TECHNISCHE DIENST: Vleesstraat 13, telefoon: 077-544404 27 LhüüsJl

U—ZmmT' VAKMANSCHAP " SERVICE > BETROUWBAAR



tempo-team
uitzendbureau
KANTOOR
Tekstverwerker m/v
voor een bedrijf in Sittard. Wij zoeken een
enthousiaste,representatieve kracht van circa 25 jaar
oud, dieWordPerfect uitstekend beheerst. De werk-
zaamheden, die opfull-time basis geschieden,
starten uiterlijk op 5 februari en zullen enkele
maanden duren.
Boekhoudkundig medewerker m/v
voor een bedrijf in Bom. Een MEAO-A diploma of
gelijkwaardig is vereist, evenals enige computer-
ervaring. De werkzaamheden geschieden in
2-ploegendienst.Werktijden: van 6.30 tot 15.30 uur
en van 15.30 tot 0.30 uur. De geschikte kandidaat
kan direct aan de slag voor enkele maanden.
Voor Informatie:
04490 - 2 20 80, Helmi Hillen of Marga Hautvast
Sittard, Rosmolenstraat 4

888IU 13k-J IAJ lill^lil■■■.-«^^--■■■■■■W JB
/«SSfi^kjjx Dekschalen van ovenvast alas, I Openhaardblokvoor een jf \\\ Wit keramiek waterverdampers JSËfcTyx^A WHI HHPM AAM /// I(Oil IHH } geschikt voor de gewone ofde behagelijk en sfeervol M \\\ lk in plat of insteekmodel. Houden «Ifflßkl. fcMfA VVLÜV/CII Mnli Ij\^*M*K!STUiT_y magnetronoven vlammenspel in de openhaard. M \\\ de vochtigheidsgraad op peil. %\^H^ ©jjf^flA Al LF GF^TFLDF IQ^ vA

#SIS I Ntu4 fTTHI .^TO^ml. VEILIGHEIDSEISEN! Mi

'^^SZBffTc^^^^^oNZE f*2 Mnd '^^^ I druktoetstelefoon. Met hebben een anti-slip profiel. ""Ifïf I
DDI IC n^ra»ffi[s,abielePlexi voet-De stoffen kap || ] i nummer. Hard/zacht schakelaar. it^te^OflrnluO b»~SrIiIICJBIKBJiZZ^ isnaarkeuze in wit of zwart. 1 Kiestoon-indicatie Mutp rimktnpts

«* I i J I
Dekschaal 1,1,5 en 2 liter. mmmmmmf^^SSSmmËfë Hoogle 38 Cm -^^^^ maicat^^^oe^ 5 treedg (jnc| p|a|eau) gg. /’’Nuals3-dlq.set i9- I^-3 ' PTÏ 4treeds (mcl. plateau)tt» 59.-J/ JÊF^

WÊ mv r*X* J V# I-J V# P-JI 3 treeds LI
Adviesprijs 29,85 !**,*■ I I m^^mJLMj 1 "~=""Ë (mcl. plateau)-s**o t^ir ' ■^■MhiMHMBH I Aanbiedingen geldig t/m zaterdag, zolang de voorraad strekt. Afwijkingen in afbeeldingen en teksten voorbehouden. I ■^B^BHfft

nnnnnHll START GRANDIOZE \a\ panneninruilaktie
— M

Cf Commodore |fl MBSSM OLYMPUS AF 1 t'!*!*]! ' MINOLTA AF-E II
PC 30 III PC-AT jz *"■ S r/1 gSBKSiaf l ) f M KB-Sucherkamera V TW CM KB-Sucherkamer»Prn^MKWiii a„|.

’■
't £ ■■

WIM .'M 7Tï* 1 WA^A+J-J Wassergeschußt Aulofocus Moto-Eingebaute. M.lAutolocus E.ngebauteißi.U m.iZuschair
ofu^Jnt^'i» H WP _.JVCEC3OPro r ITM Jm BUtzmttZuschaltautomalJk.lnkl.Taschel automatik. Motor. B-T^^BRAM. 20-MB-Festplatte. f. \ jvc-H VHS-C-VldeO-Leer- DX-Codierung. MfêvJ^B

MT* U yj^êm, I rf**»?""^^ t/H.lÊmnimm] 18/' Vollautomatischer Dlaprojektor Mit VHS-Videorecorder
BmÊ^^S^^^m% Z&\^-^'mMli>i!n.'m!!ml ' J J^nMMMM/JMtVSmMtam Autofocus.FurAgfa-CS-undUniversalmaga- MitVPS HQ-Qualtitat. KindersicberungJtet^^

?~ "IbM**"n!"*m!*''rUCfcer fu' C64 Inkl Diskeltenbo» ♦10 Disketlen 205.25"1 T l^|yJf~] f^M^CS&iÉ

O Commodore MPSI23O ■», Fujichrome RD 100 135/36 Video-Zuiatzakku SNP 66, SB 800 oder InkkKopffwer] Tm\mmWÊËÊÊÊÊÊ 36-cm-Bildschi?m°PAL/sÊcAM. Kabel-Tuner. 50
Murixdrucker "« KJeinbild-Fartdla-Film Grlp-Pack 1000

wwmm^mmm. AA9S r3Tm^m^maa Z\ ~i-i - i.-l^fafe^ttfaw ProgiammspeichefplaCe Sleep-Timer
120Z/sec. NLO 25Z/sec. lAA 21DIN. 36 Aufnahmen AAA Ca. 1 Std. Laulzeil. I/ETKffl/M WÊM/ïiÉ f wE-WW?1.!»Serietle und parallele Inkl oriqinal Fuii-Entwickluno HW Fur last alle Videokamera-Typen, __■* * u^iihïnïhhm"
Centronics-Schnittstelle m' 'I bei allkaünkün Postversandl! Hf zB. Sony, Fu|i. Nikon, Panasonie, 7U* muuunuiiw. inHimiuiiy. Irrtümer vorbehalten Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingunger. ; Bauer Bosch JVC u a la f #f >«fiSVGENIUS Mouse GM 6000 __

udil inn i-k/m ü !_ @j® B*PW mW^mT 0*0;»
«^ èmMf " Ö.*ÏÏS£4*- 4ojvci24o

MIM% SUPER'ifckMÏMPLÜS4 a^H 11 V.^^i mW *k%~''ffi"i L2l DIN. 24 Aufnahmen floo WHS-Video-U»rca«Btten QOQ JUrLIV Pfr^fflgl") rL^_l AmY I M l^kS^L iAW ""Jffl^?
Duetten 2D 5.25» -^

SliK*«g KBggfll SL^ Je V' g M.*»»pu*IISSÖ& /^IiWWVTWTMPBHV **»P
.OocceisWia.doppeiteO.tfite' KQ9 *""" n ——— O Do.urn out do.Rucum. 9x13 CA \2 SS QS^Sé^^QQ ft.

'O»-1** *' Kodak Gold .00.35/36 SsEEÏ E .80 JVC E .80 Rt—, C°"#osJ V —'^ '- -^ V
Spe.chererwe.temng mmAX Klelnblld-Firbneg.llv-Fllm ,*& VHS-Vldeo-laercas»enen 799 "T^ * r^ m W &MË & M m\. 2
SlïKßwte J«Q. 21DIN.36Aulnahmen f|W je A^LS. Bup.rHoehßtani i-B JxK>OA J^ M W^M £SdSL^soa *W W/ : "!— «>%&> Colorabzug *Z£ï29 §
JoymckOutcbhotil «M 1""'" 099 mS.II A99 Aachen Herxogenrath Geilenkirchen}gp f»""*»^ T,TT "ÜB,° "" E22J3 O/^ Theaterplatz la Kleikstrasfe Gerberga.se 2o-22H°nw-Com"u'er * im wrmai a«u cm. #

Telefono24l/402716 T.lelon02406/4048 Telefon 02451/7074 AllePielee DM-Prelw.

Si
ItIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII%

Artifort RUiMTOIj
- showroom modellen tegen afhaalprijzen

DONDERDAG 1, VRIJDAG 2 Efi
ZATERDAG 3 FEBRUARI
TELKENS VAN 10.00 - 17.00 Ui
- ingang: St. Annalaan 23, Maastricht
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin1"

<"

COMBI Z I J LST R A
FOTO «VIDEO«AUDIO

f 500r INRUIL
VOOR UW OUDE FOTO-, HLM- OF VIDEOCAMERA.

Bij aankoop van deallernieuwste Bauer VHS< combi l.^'.lX'i'ijl ____^i^___b__ShP^
camcorder, de VCC 610, ontvangt u ti|deli|k f 500 - "SKÏHF3 QtÉ£&33 émr^mt WuÊw l
inruil voor uw oudecamera.. : ZïLZ., 70r I jj^^^JjtlP** SSê!
Compact handzaam, overzichtelijk, met daarachter f^ X MÊmmkeen grote hoeveelheid hoogwaardige |^|
techniek. 2499" Mmmm

cr\r\ mrvGegarandeerde mruii *J\J\J?

I

r^ZIJL S T R A
fl B Saroleastraat 60 HeerlenBB en natuurlijk:

uw kleurenfoto's in 1 uur
met de kwaliteit van de vakman.LJ _ J\

ij »»C*AKI 1A de koploper in het modewereldje! W
U staat 4 dagen op zijn kop. W
M^ Nog nooit vertoond in Limburg, uniek voor Heerlen en Maastricht. W\
Jm at staat er te S^beuren??? W,
ui^Ê e Se^e^ restant-wintercollectie van onze exclusieve merken

ü^rfS^^ A,les gulden p.st. Ef mmmfttkimmVP^ *^ \Jf\f\Y émmi W é\mt l f * ilI^s^^^^ VWX (uitgezonderd voorjaarscollectie'9o en jeans) J
j|^ï e sensationele verkoop start woensdag om 9.30 uur en is geldig t/m zaterdag 3 februari. wV

1 #^^1 "CARITA" 3in 1 K
■ v*>^ ( e Boutique with the best choice

[/^ in the middle of the town OT|'J HB^^ SAROLEASTRAAT 3, HEERLEN-CITY L'|^ KLEINE STAAT 6, MAASTRICHT-CITY Wt
ITÈ _f _ „

*»*"* Slr I Vanaf maandag as. 5 februari presenteren wij u exclusief voor Limburg, in Heerlen en Maastricht.
Ijf^ldliyi IJlV» De nieuwe voorjaarscollectie 1990 de topmerken Inwear, Esprit, Radio Boy en Girl, Matinique, Diesel. b!

W " "r \W "r "r "r "r "r "r "r "r "F "



Nederland 2
NOS
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Captain Scarlett. Amerikaanse

speelfilm uit 1953 van Thomas Carr.
Na de oorlog moet Zuid-Frankrijk zich

verweren tegen het wrede optreden
van de schurkachtige Duke of Corlai-
ne. Captain Scarlett snelt te hulp...

17.20 The edge...and beyond. Spec-
taculaire sporten en stunts.

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

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

presenteert popmuziek.
19.25 (TT)Die 2. 12-delige comedyse-
rie van Henk Spaan en Harry Ver-
meegen.

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

rie. Afl.: Oorlogsveteraan. Er wordt
een missie georganiseerd waaraan
Anderson, Goldmana, Percell en
Hom deelnemen. Ook Earl Ray Mi-
chaels is van de partij, hetgeen veel
conflicten veroorzaakt.

21.25 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek.

21.55 Veronicafilm & video. Film- en
video-magazine.

22.40 Tweede lijn. Actualiteitenpro-
gramma.

23.10 Twiljght zone. Amerikaanse
serie. Afl.: Ontmoeting met een UFO.

23.35 Cash. Beleggingsspel.
00.00-00.05 Journaal.

Duitsland 1
to Ta9esschau.L Unter der Sonne Kaliforniens.
gser|kaanse serie.
m Bewegung macht Spass.
ju'- Lockere Bewegung.
0, Tagesschau.

Unter deutschen Dachern, die
Beobachtungeny Berliner Philharmonischem Or-. J*ter. Herh.

f l Hundert Meisterwerke. Van-

-I^- Die grossen Freunde.
g. Tagesschau.

Ein Sommer mit Vergangen-
.ll: Tv-film van Gianfranco Albano.
sk i,!,5? Urnschau.
\£ Persoverzicht.
I.05 Tagesschau.
1.45[g* Wirtschafts-Telegramm.
I,q. Tagesschau.

■^ Sesamstraat. Kinderprogram-
l-3Ö tv
Hy ,e Abenteuer von Torn Sa-
ri^1' ünd Huckleberry Finn. Serie
W3e roman van Mark Twain.
5.(h 'agesschau.
Holr> ""Atoll. Spelprogramma met1.3^ Schenk.

tr, Schone Aussichten. Docu-
sn aire in twee delen over blinden

ji.0olfr.chtzienden.0 lfr.chtzienden. Deel2.
5.03 J'agesschau.y

5 Das Recht zu lieben. Brazi-
#Jo e.serie- AfUB--■lik Die Trickfilmschau. Teken-

llSitDie Tintenf'sche aus demlUfl *n Stock. 10-delige jeugdserie.
Rw, 1c
P.}5
v-\ IrickParade.°er Fahnder. Serie.

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

rie. Afl.: Wer nicht horen wi11...
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Der neue Mann. Tv-film van
Konrad Sabrautzky. De jonge bedrij-
feconome Ulli kan geen werk vinden,
tot ze als man solliciteert. Door haar
frisse ideeën wint ze de chef al snel
voor zich.

21.45 ARD-Sport extra. EK kunstrij-
den op de schaats: Kuur voor paren,
vanuit Leningrad.

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

risch programma.
23.05 lm Brennpunkt.
23.35 ""Heut'abend... Talkshow met

Joachim Fuchsberger.
00.20 Tagessschau.
00.25-00.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hahs Joachim Ku-
lenkampff.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk ochtendpro-

gramma ARD/ZDF.
13.45 Tierportrat. Serie dierportret-

ten. Vandaag: De veldhaas.
14.05 Der Zauberberg. Serie van

Hans W. Geissendörfer. Afl. 1: 1907.
Hans Castorp bezoekt, nadat hij zijn
ingenieurstitel behaald heeft, zijn
neef Joachim die in een sanatorium in
Davos verblijft. Hij komt onder de in-
druk van het besloten wereldje, zeker
als zijn aandacht wordt getrokken
door een bijzonder mooie vrouw...
Herh.

15.58 Programma-overzicht.
16.00 Heute.
16.03 Schlitzohr. Komische sketches
met Boris Hybner, Michal Nesvadba,

16.20 Logo. Jeugdjournaal.
16.30 Löwezahn. Kinderserie met Pe-
ter Lusttg. Afl.: Peter und derKlavier-
transport. Herh.

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

met gesprekken, service en amuse-
ment.

17.50 (TT)Die Schwarzwaldkliniek.
Serie. Afl.: Vaterschaft.

18.10 ""Lottotrekking.
18.25 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Vervolg.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt. Discussiepro-

gramma. Vandaag: Porno - was
soli's! Jonge mensen discussiëren
0.1.v. Michael Steinbrecher over de
vercommercialisering van sex.

20.15 Studio 1. Kenmerken - feiten -achtergronden.
21.00 Der Denver Clan. (Dynasty).

Amerikaanse serie. Afl.: Schnüffe-
leien.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Winter in Polen
22.40 Filmfest am Mittwoch. Sammy

und Rosie tun es (Sammy and Rosie
get laid). Engelse speelfilm uit 1987.
Als de zakenman en politicus Rafi
Rahman na 30 jaar in Londen terug-
keert, merkt hij dat zijn eens zo gelief-
de stad een gedaanteverwisseling
heeft ondergaan.

00.20-00.25 Heute.

" Christoph Eichhorn en Margot Hielscher in de 3-delige
speelfilm 'Der Zauberberg'. (Duitsland 2 - 14.05 uur.

TV-KANAKEN, GOLFENGTEN
v^6'- en CAI-abonnees:. kanalen zie schema exploitant
P* zwart/wit programma
e * stereo geluidsweergave
k. * tweetalig bij stereo-app.

ondertiteling

TELEVISIE
island 1: 5, 26 29, 46, 51, 53 en 57

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
BelgiëTV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België/Télë 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
|V, J°ng en vrij. (Young and free).

«^
r|kaanse jeugdfilm van Keith Lar-

dia. °e jonge Chad schaakt een In-

|llaar ns meisje en wordt verliefd op
.^Als de Indianen hen uiteindelijk
iW;n. willen zij Chad scalperen,
W als blijkt dat het meisje een
I '3o ~?rwacht wordt er feest gevierd.
mS\ i'a Mosa- Braziliaanse serie
ï'.$sLucelia Santos. Afl. 108.
pI.OQ Nieuws.
Ks tak' Animatiesene- Afl. 156.K plons. Afl.: Plons en de snoep-

ïv°or ame'eon- Doe-programma
k onderen.

h6j Bassie en Adriaan en het ge-
se van de schatkaart. Nederland-fil Serie van Adriaan van Toor met
OtM„en Adriaan van Toor. Afl.9: De|>*king.
'"O ||u

9ra U|tzending door derden. Pro-
A\ J^a van de Katholieke Televisie-

?S Mio"omroep-
,Vr Mededelingen en programma-an 2Jcht- En paardenkoersen.
i Nieuws.

°0 T .'Ot 'atort: Rood, rood dood (rot..
')" Westduitse tv-film van Theo

Njw6r' Twee ionge, roodharige
"6r> worden vermoord en het on-

"6 viP^ 'e'dt commissaris Lutz naar. N|a van Dr. Pfandler die op zeer
llllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinillllllll

gespannen voet met £ijn vrouw en
zoon leeft. Zou hij iets meer weten?
Aansl.: Uitslagen Nationale Loterij.

21.35 Steek-er-wat-van-op-show.
Praatprogramma metEmiel Goelen.

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

intake of breath), 21-delige Britse co-
medy-serie. Afl.s: Ergens onder de
zon. Op verzoek van zijn vrouw
neemt Peter contact op met zijn chef
om over een eventuele vacantie te
praten. De chef staat hem dit toe,
maar alleen in de winter...

23.10-23.15 Coda. Langs deze zelfde
bosgronden..., van Pablo Neruda, in
een vertaling van Bart Vonck.

Illlllllllimiiiiiiiiiiiiiiimiiin iiiiiiiiiiiii

" Alun Armstrong en Da-
vid Jason in de serie 'Even
diep ademhalen. (Bel-
gië/TV 1 - 22.45 uur.)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
NOT
09.00 Hoor mij eens. Afl. 3.
09.30-10.00 Boeren in Europa. Afl. 2.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.50 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 Hollandse nieuwe. Deel 5: In-

dustrieelontwerpen en vormgeving in
het interieur.

18.30 Sesamstraat.
18.45 (TT)Jeugdjournaal.
18.55 (TT)Het klokhuis.
19.10 Van Gewest tot Gewest. On-

derwerpen: 1. Het Utrechts Griftpark:

Een gifpark? 2. 25 Jaar Landelijke
Vereniging tot Behoud van de Wad-
denzee. 3. De schoolplaten van Cor-
nelis Jetses. 4. Zeeland knapt grens-
palen op.

19.49 PP: Uitzending van de RPF
20.00 Journaal.
SOCUTERA
20.20 Nepal ...zover het oog reikt.Voorlichtingsfilm.
NOS
20.25 Advocaat Sedov. Korte Russi-

sche speelfilm uit 1988. Advocaat Se-
dov gaat drie ter dood veroordeelde
landbouwkundigen verdedigen. Hier-
mee zet hij zijn eigen leven op het
spel.

21.14 Tsjaikovski. Concert voor pia-
no en orkest door de pianiste Hana
Vered.

21.40 Aan wie vertel ik mijn ver-
haal? (Komou Povidaiem Petchak
Moiou?). Russische animatiefilm uit
1988 van N. Orlova.

22.00 NOS-Laat. Actueel magazine.
22.50 Studio Sport.
23.40-23.45 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100,3mHz; 747 kHz (402 m) en1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 21 00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radjo 1(Radio 3: 103.9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en Bgi kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 1003 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz), FM 22, 36 en 39 (93 7-
-97,5 en 97,9 mHz)
Belg. Rundfunk: FM 5 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en33 (88.9 en 97 mHz) -KQ 49,26 m (6090 kHz)WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz '

België/TV 2
18.40 Nieuwskrant.
18.45 Rin. Japanse serie. Af1.82.
19.00 Zonen en dochters (Sons anddaughters). Australische serie. Afl.

943. Debbie krijgt een onverwacht
aanbod. Caroline weet een uitwegvoor Wayne. Beryl kan moeilijk de
draad met vroeger oppakken.

19.25 Mededelingen en programma-
overzicht.

19.30 Nieuws.
20.00-23.00 Sportavond. Aansl.: Ver-

keerstip. Autosalon 1990.

België/RTBF
15.15 Schooltelevisie. 16.20 Vacature-
bank. 16.35 Noubaventure. (herh.).
17.35 The Colbys (Les Colby), Ameri-
kaanse serie. Afl.18: Mariage. 18.30
Jamais deux sans toi, magazine. 18.53
Programma-overzicht. 19.00 Jour-
naal.l9.o3 Ce soir, actualiteiten-pro-
gramma. Aansl.: Paardenkoer-
sen. 19.30 Journaal en weerbericht.
20.05 Strip tease. 21.10 Télé 21 a la
une. Aansl.: Laura et Luis, 6-delige se-
rie. Afl.l: Milan, met Coco Winkelmann,
Jan Andres, Damien Lechevrel e.a. De
jezult en theologie-student uit Mün-'
chen, Sébastien Grass, wordt in Milaan
beroofd door Laura en Luis. Hij ontdekt

imimiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
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dat deze kinderen door volwassenen
'afgericht' worden om te roven en ste-
len en wil daar iets tegen doen. 22.10
Uitslagen van de Nationale Loterij.
22.15 Coup de film, filmmagazine ge-
presenteerd door Terry Focant. 22.35
Weerbericht en laatste nieuws. 22.55
Bourse, beursoverzicht. 23.00-23.10
Le coeur et l'esprit, katholiek
magazine.

RTL Veronique
06.00 European Business Channel.
07.00 Veronique Ontbijtshow.
09.00 European Business Channel.
10.00 Atoukado. Quiz.
10.45 Duo. Quiz.
11.15 Veronique Classique.
12.15 Bonjour les clips.
12.45 Deksels!.
13.15 Speelfilm.
15.00 Télékids.
15.30 Rags to riches. Amerikaanse

serie over een miljonair die zes wees-
meisjes adopteert.

16.30 Flipper.
17.00 5 Uur Show. Rechtstreeks mid-

dagmagazine. Om 17.30 Nieuws en
weer.

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

Le Must Sue Ellen.

19.30 Match. Sportprogramma.
20.00 Fashion.
20.20 Act of Vengeance. Amerikaan

se speelfilm uit 1986van Robert Kellj-
chian. Linda doet aangifte van ver-
krachting maar krijgt geen gehoor bi
de politie. Samen met vier andere
slachtoffers van dezelfde gemasker
de dader „Jingle Bells" zetten ze eer
soort hulppost op voor slachtoffer.'
van verkrachting, aanrandingen er
bedreigingen.

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

Afl.: Tanden en Klauwen.
23.20 Club Verotique.
23.50 Journaal.
00.00 Dallas. Amerikaanse serie

(herh.).
00.50 Bonjour Les Clips.
04.00 Atoukadoo. Quiz.
04.30 Duo. Quiz.
05.00 Veronique Classique.
Wijzigingen voorbehouden.

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

nastik. Afl. 11.
09.40 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.

Les 7. (herh).
10.10 Schooltelevisie.
12.30 Report.
13.15 AK-zwo. (herh).
15.35 Teletekstoverzicht.
16.00 Sport 3 extra. EK Kunstschaat-

sen, voor dames.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 46.
18.30 Sesamstrasse. .
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

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

20.00 In Sachen Natur. Milieumagazi-
ne.

20.45 Schauplatz NRW. Programma
met regionale thema's .

21.30 West 3 aktuell.
21.45 Wissenschaftsshow. Docu-

mentaire over de werking van mem-
branen

22.30 Rückblende. Vor 20 Jahren ge-
gründet: Erstes Institut für Unfallfor-
schung, balans van 20 jaar onder-
zoek naar verkeersveiligheid.

22.45 «Die schwarze Katze. (The
black Cat). Amerikaanse speelfilm uit
1934 van Edgar G. Ulmer. Door een
vreselijk ongeluk komen het echtpaar
Allison en depsychiater Verdegast op
een verlaten eiland terecht, dat be-
woond wordt door de mysterieuze
Poelzig.

23.50 Laatste nieuws. Aansl.: AK-
zwo.

België Tele 21
19.00 Le coeur et l'esprit. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal en weerbericht. 20.00 A1i-
ce.20.45 Journaal, (herh.). Aansl.
Weerbericht en beursberichten.2l.ls-
-23.15 E.K. Kunstrijden op de schaats
vanuit Leningrad. Commentaar: Eric
Krol.

TV5
16.05 TVS 1nf05.16.15 Au Nom de laiL0i.17.15 La Chance aux Chan-isons. 17.45 La Cuisine des Mousque- itaires.lB.oo Des Chiffres et Des Let- i
tres. 18.30 Recreation. 19.00 Montag- ine. 19.30 TVS Infos et Météo. 19.4C 'Papier Glacé. 20.00 PLace Publique'■21.30 Cornelius Kneghoff. 22.00 Jour-
nal Télévisé et Météo. 22.30 Sacrée
Soiree. 00.00-01.00 Ex Libris.

1111111111111111111111111 l mm mm

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.00 Gelukwens
t.g.v de verjaardag van HM. Ko-
ningin Beatrix. 7 07 VARA Radio I
Woensdageditie (7.30 en 12.30
Nws). 12.55 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13 10 TROS Aktua
13 32 Journalistenforum. 14.07
TROS Klantenservice 15 45 Hallo
met de TROS 16 05 Tijdsein
(17.30 Nw5).18.45 Waar waren we
ook alweer? 18 57 EO-Metterdaad
hulpverlening 19.03 Hobbyscoop.
19.30Akkoord 20 03 Langs de lijn
23.06 Met het oog op morgen 002
Volgspot. 1.02 Romance. 202
Clair-Obscur 402 Nachtexpress
6.02-7.00 Vandaag... donderdag

Radio 2
Elk heel uur nws 7.00 Gelukwens
tg v. de verjaardag van H.M Ko-
ningin Beatrix. 7.04 Ook Goeiemor-
gen. 9.04 Muziek terwijl u werkt.
11 04 Elsemiek. 12.04 Will wil wel.
14.04Terug in de tijd 15 04 Neder-
land muziekland. 17.04 Hier en
nu. 18 04 De wereld zingt Gods lot
18.53 Moment 19.04 Water envuur 2003 Vocaal 20.30 NCRV
Bulletin. 21.00-07 00 Zie Radio 1

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.02 Praise in the
morning, 7.00 Gelukwens t.g.-v. de
verjaardag van H.M.Koningin Bea-
trix. 7.04 Ronduit music-time. 9.04
Vrouw zijn op drie. 10.04 Jan en Al-
leman. 10 57 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 11.04 Country trail.
12 04 Gospel Holland. 13.04 No-
zems-a-gogo 16 04 Mundial.
17.04 Ronflonllon met Jacques
Plafond.lBo4 Driespoor. 190,3

Krapuul de lux. 20.02 La stampa
22.03-24.00 Stompin'.

televisie en radio woensdag

Nederland 1
10 Vrouw zijn. Gevarieerd magazi-| voor de vrouw.J 5-11.00 TV-fruitmand. Program--1 | f>et geestelijke liederen.

0-13.05 Nieuws voor doven en

" Roofvogels. Natuurfilmserie._ L': Het familie-album.
" ® °e mens: een unieke schep-

je' Documentaire, (herh.).* Ronduit muziek. Gospelmu-

|T Torn Sawyer. Serie. Afl. 15: Op
naar een spoor. Torn en twee

J^den lopen van huis weg en spe-y 'ekker piraatje.

t^ De avonturen van ....Met om:i5' Denneheuvel.jjj' De kleine club.. 'Het levensverhaal van Michiel*Auyter.
t: Journaal.
r Tijdsein 1. Gevarieerd nieuws-Kramma.
Jr Avonturenbaai. (Danger bay).
Ifnadese jeugdserie. Afl.: Een goed
IrS'aander.
K >'ournaa'-J" Ronduit-Praise. Jongeren zin-
E^ opwekkingsliederen.

J 6 De Campbells. Serie. Afl. 16:
naar school. James wil dat Re-Jcah Sims gaat lesgeven, haar va-

ltr echter bezwaren.
Ir. Bunkeren. Alternatief actualitei-yogramma.s Aaron Miller. Amerikaanse se-
L.^'l- 7: Kiezen, niet delen. Aaron
E~' op zoek naar een jongen dieJ> 2ijn eigen vader ontvoerd is.
{} Open cirkel. Praatprogramma.
j Kinderen en agressie.
qT Tijdsein 2. Actualiteitenrubriek.j^ Journaal.
~23.40 Arthur Blessit. Filmpor-

"Richard Greene in de
Amerikaanse speelfilm
'Captain Scarlett'. (Nederla
nd 2 - 16.00 uur.)

Duitsland 3 SWF
08.15 Spoft treiben. Fit bleiben. Afl

12.
08.30 Telekolleg 11. Cursus Engels

Les 46.
09.00-10.40 Schooltelevisie.
14.45 Wenn darm - oder nicht. Afl. uit

de serie Beitrage zur informattons-
technischen Grundbildung.

15.15 Report. Daten - Bilder - Htnter-
gründe.

16.00 Sport 3 extra. Met EK Kunst-
schaatsen.

17.00 Medienerziehung. Afl. 2 uit de
serie 30 Minuten für Lehrer und El-
tern.

17.30 Telekolleg 11. Cursus Engels
Les 46. (herh).

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Falcon Island. Abenteuer auf

der Falken-lnsel, serie. Afl. Die
Schlangeninsel. (herh.).

18.54 Kinder-Verkehrsspot.
18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Das Thema der

Woche.
20.05 Die Powenzbande. 5-delige se-

rie. Afl. 4. De oorlog is afgelopen en
de revolutie uitgebroken. De familie
Powenz keert weer terug naar Mos-
sel. Baltus maakt zo goed hij kan ge-
bruik van de warrige tijden om tot de
hogere kringen van de stad door te
dringen.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Einladung. Amusementspro-
gramma met artiesten.

22.15 Tochter, liebe Tochter. 3-deli-
ge Italiaans. Frans Duitse serie van
Luigi Perelli. Afl. 2. Claudia komt weer
thuis maar haar situatie wordt steeds
slechter. Livia doet haar uiterste best
haar dochter te helpen, maar dreigt er
zelf aan onder te gaan.

23.45-23.50 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Gelukwens t.g.v. de verjaar-
dag van H.M. Koningin Beatrix.
7.02 Preludium 7.53 Het levende
woord. 800 Nws 802 Platen-
nieuws. 8 45 Te Deum Laudamus.
9 15 Onder de hoogtezon. 10.00
Kamermuziek 10 30 Orkestpalet
12.10 In de schaduw van de mees-
ters. 12 45 Promenade 13.00Nws.
13.02 Lunchconcert 14,00 Songs
of praise 14.30 Telekaart 16.00
Over componisten gesproken.
17.00 Jacco'skeus, operette-, ope-
ra- en musicalmuziek.lB.oo Nws
18.02 CeDêa 20 00 Nws 20 02
Van Beethoven. 21.30 Voorbij de
tijd 22.30-24.00 Voor het stil wordt
en wat later.

Radio 5
6 30-6 49 Scheepv - en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9 00 Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25
Waterstanden 9 30 Rijp en groen.
10.00 Oud plaatwerk met Herman
Emmink. 11.00 De duvel is oud.
12 00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 12.30 Het voordeel van de
twijfel. 13.10 Wereldwijzer 14.00
You're welcome. 14 30 Mest & Mi-
lieu 15.00 Meerover minder. 1600
TROS Schlagerlestival. 17.00
TROS Dierenmanieren. 17 40 Ba-
sicode 3 magazine. 17.55 Meded.
en Schippersbenchten 18 00 Nws.

18.10 TROS Kinderforum 18.20
Uitzending van de PvdA 18 30
TROS Astrologica 1900 Progr
voor buitenl werknemers 20.30
Klassieke mechanica 2100 Ge-
meentewijzer 2130 Por favor
22 00-22.30 Het fantastische in de
kunst

RTL Plus
06.00 Ultraman - Mem geheimes Ich
06.25 Hallo Europa - Guten Morgen

Deutschland. Ontbijtshow.
08.30 RTL aktuell.
08.35 Tele-Boutique. Herh.
09.00 RTL aktuell.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.05 Der Preis ist heiss. Herh
10.35 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie.
11.00 Ragazzi. Muziekmagazine voor

jongeren. Herh.
11.45 Baretta. Amerikaanse serie.

Herh.
12.30 Klassik am Mittag. Met het

groot RTL Orkest.
13.00 Tele-boutique.
13.25 Heute bei uns.
13.30 California Clan.
14.15 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie.
15.00 Schauspielereien. Reeks korte

verhalen uit de DDR.
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL aktuell.
16.00 Reich und Schön. (The Bold

and the Beautiful). Amerikaanse se-
rie.

16.30 Ein Schicksaljahr. (A year in
the life). Amerikaanse serie

17.10 Der Preis ist heiss. Spelpro-
gramma.

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

17.55 RTL aktuell.
18.00 Der Schutzengel von New

Vork. (The equalizer). Amerikaanse
serie.

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

speelfilm uit 1986 van Michael Gott-
lieb.

21.45 Staranwalte, Tricks, Proces-
se. L.A. Law (L.A.Law). Amerikaanse
serie.

22.35 RTL aktuell.
22.45 Die Woche. Talkshow met

Geert Müller-Gerbes.
23.50 Bellamy. Australische serie..
00.35 CHiPS. Amerikaanse serie.
01.20-01.25 RTL plus-Aerobics.

ssvc
12.30 For schools.
12.45 You and me.
13.00 Rod, Jane and Freddy.
13.15 Playdays
13.35 Neighbours.
14.00 News and Weather.
14.25 Bazaar.
14.50 Take the plunge.
15.15 Never the twain.
15.40 Children's SSVC.
15.55 Green Claws.
16.10 Boss cat.
16.35 Ipso Facto.
17.00 Grange bill.
17.25 Countdown.
17.50 Home and away.
18.15 This is your life.
18.40 News and weather.
18.55 Entertainment BFG.
19.10 Bobs full house.
19.45 Coronation Street.
20.10 The Bill.
20.35 Shelley.
21.00 Summer's lease.
22.00 News and weather.
22.30 Smith and Jones.
23.00-00.00 The commonwealth ga

mes today.

BBC Europe
07.25 Today's Viewing.
07.30 BBC Breakfast News.
10.00 News.
10.05 Programma volgens aankon-

diging.
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 Commonwealth games.
13.00 News.
13.05 Commonwealth games.
14.00 One o'clock news.
14.30 Taking liberties.
15.00 The Lane.
15.45 Programma volgens aankon-

diging.
16.15 Food and drink.
16.45 Advice Shop.
17.15 Behind the headlines.
18.00 Newsround extra.
18.10 Little sir Nicholas.
18.35 Buongiorno Italia.
19.00 Six o'clock news.
19.30 Newsroom South East.
20.00 Commonwealth games.
21.00 Reportage.
21.50 Points of view.
22.00 Nine o'clock news.
22.30 Screenplay firsts.
23.30 Newsnight.
00.15 The late show.
00.55 Weatherview.

Eurosport
06.00 The World Business report.
06.30 European Business Channel.07.00 The DJ Kat Show 09.30 Euro-
sport Menu. 10.00 Commonwealth Ga-
mes. 11.00 World Championship Motor
Sport. 12.00 WWF Wrestling. 13.00
European Figures Skating Champiohs-
hips. 16.00 Commonwealth Games.
17.00 European Figure Skating Cham-
pionships 18.00 Trans World Sport.
21.00 Jamaica Classic LPGA 22.00
Commonwealth Games. 23.00 World
Cup Football 00.00-01.00 Figure Ska-
ting European Championships.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT.I. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Ameri-
kaanse familieserie. 09.00 SAT.I Bliek.
09.05 General Hospital. Amerikaanse
familiesene. Afl. Ausgetrickst. 09.50
Teletip Haushalt. Aansl. Ihr Horoskop.
10.00 SAT.I Bliek. 10.05 SAT.I Tele-
shop. 10.30 Zwei himmlische Dick-
schadel. Duitse speelfilm ut 1974 van
Wemer Jacobs. Aansl. Tekenfilm.
12.15 Glücksrad. 13.00 Teleborse.
14.00 Programmaoverzicht. 14.05
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Ame-
rikaanse tekenfilmserie. 14.30 Teletip
Gesundheit. Aansl. Ihr Horoskop. 14.40
General Hospital. Australische familie-
serie. 15.30 Happy Days. Amerikaanse
familieserie. Afl. Der erste Job. 16.05
Verrückter wilder Westen. Amerikaan-
se westernserie van Jesse Hibbs.
17.00 SAT. 1 Bliek. 17.10 Nachbarn.
Afl. Ein Gesprach unter Mannern.Au-
stralische familieserie. Aansl. teken-
film. 17.45 Programma-overzicht.
17.50 Raumschiff Enterprise. Ameri-
kaanse science-fictionserie. Afl.: lm
Namen des jungen Tiru. 18.45 SAT 1
Bliek. Aansl. SAT.I Wetter, en pro-
gramma-overzicht. 19.05 Glücksrad.
19.50 SAT.I Bliek, aansl. SAT.I Wetter
en programma-overzicht. 20.00 Mike
Hammer. Amerikaanse misdaadserie.
Afl. Das Komitee. 20.55 SAT.I Bliek.
21.00Der Schmalpurschnüffler. Ameri-
kaanse komedie uit 1977 van Robert
M00re.22.40 SAT.I Bliek. 22.50 Der
Hexer. Duitse misdaadfilm uit 1964 van
Alfred Vohrer. 00.10-00.20 Program-
ma-overzicht.

Super Channel
07.00 Daybreak. 08.00 The Mix. 16.00
Hotline. 17.00 On The Air. 18.30 Blue
Night.l9.3o Time Warp. 19.55 Good-
year Weather Report 20.00 Roving
Report. 20.30 Der Spiegel. 21.00 Inside
View 21.30 Financial Times Business
Europe. 22.00 World news. 22.10 Ro-
ving Report. 22.40 Perspective on
Science.23.lo Der Spiegel. 23.40 To-
day's world.oo.lo World News and
Goodyear Weather Report. 00.20 The
Mix.01.20 Time Warp. 01.50 The Mix.

MTV Europe
01.00 VJ Maiken Wexo 03.00 Night Vi-
deos.o7.3o Club MTV. 08.00 VJ Kristia-
ne Backer. 12.30 MTV at The Movies.
13.00 Remote Controi 13.30 VJ Kris-
tiane Backer.ls.oo VJ Marcel Vanthilt.
18.00 3 From 1 at 5. 18.15 VJ Marcel
Vanthilt. 19.00 Remote Controi. 19.30
Club MTV. 20.00 VJ Ray Cokes. 22.00
MTV at The M0vie5.22.30 MTVs Levis
US Top 20. 00.00 VJ Maiken Wexo.

Omroep Limburg
07.15 Ochtendmagazine: Limburg
Actueel, Gast van de Dag en Mu-
ziek. 8.05, 9.02. 10 02, 11 02 Kort
Nws. 12.05 Middagmagazine Lim-
burg Actueel. De Buren. Agenda en
Muziek 13 05. 14 02, 15 02 en
1602 Kort nieuws 17.02 Reg-
weerber 17 05 Limburg Actueel,
Agenda en Muziek. 17.25 De Ron-
de van Limburg: doorpraten over
actuele kwesties. 17.55 Kort
nieuws. 18.05-18.07 Aankondigin-
gen.

BRT 2
6.00 Nieuws 605 Goede morgen,
Morgen (6 30-7 00 Nieuws ,7 30
Nieuws en RVA -berichten.) 8.00
Nieuws 810 Koffers § co 09 30
Golfbreker 10 00 Nieuws 10.03
Het schurend scharniertje 10.08
Het eerste bedrijf 11 50 Het koe-
koeksnest 12 00 Limburg Van-
daag 13 00 Nieuws. 13 10 Made in
Germany. 14 00 Canapé 17.00
Limburg Vandaag 18 00 Nieuws
18.10 Rijswijcktoon 20 00 Funky
Town. 22.00 Nieuws. 22.05 Jazz
Kaffee 23 30-6 00 Nachtradio
(0.00, 5.00 en 5.30 Nieuws.)

Belg. Rundfunk
6 35 Radiotruhstuck 7 15Wunsch-
kasten 7.45 Veranstaltungskalen-
der 08 30 Fur die «ranken 9 10
Musikexpress 10 00 Gut aufge-
legt 12 00 Veranstaltungskalen-
der, Musik bei Tisch 12 15 Veran-
staltungskalender 13.00 Frtschaut
14 05 Musikzeit heute: Lieder.
Chansons und Folk 15 00 Music
and More Die C BS Radio Show
1605-1800 BRF International.
18.10BRF Aktuell 18.40-20.06Or-
gel und Chormusik

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9 00 EirrTag
wie kein anderer 11 00 'Treft nach
elf' 12 00 RTL-Themen 12.15 Ca-
sino parade 1400 Viva 16.00 En-
tenjagd 17.00RTL-Themen 17 15
Musikduell 17 50 Sport-Shop
1900 Neunzehn Vierundzwanzig
00.00-01 00 Traumtanzer

WDR 4
405 Radiowecker 605 Morgen-
melodie 905 Muakpavillon 12 07
GutAufgelegt 13 00 Mitmenschen
14 05 Auf der Promenade 15 00Café-Konzert 16 05 Jede Mett-
woch bes Aschermettwoch 17 00Musik-Express 20 05 ZwischenBroadway undKudamm 21 00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30-04.05
Nachtexpress

KIJK ELKE
DAG

LIMBURGS DAGBLAD
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SKY RADIO
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Gaaikema
Seth Gaaikema komt met een

nieuw programma, Paul van
Vliet is even weg na een zomer in
Scheveningen. Herman Finkers
speelt zijn show over de ver-
moeiende taak van de zon (die in
Stadskanaal in première gaat op
30 maart) uiteraard een seizoen
door.
Bert Visscher, kolderiek enter-
tainer uit de Finkers-dynastie,
doet het uitstekend met zijn
'Tango aan de Dnepr.' Hij
smeedt de ijzers nu ze heet zijn
en verschijnt met een nieuwe
avondvullende act. Andermaal
een onmogelijke titel: 'Don Cha-
öt en de foute architect.' Dat
wordt een story waarin Visscher
de chaos van een klassieke fami-
lie uitlegt. Gorilla's en schoon-
springers vervullen een rol van
belang.
De oude Fons Jansen, die het in
1984 na zes cabaretprogramma's
en 3600 voorstellingen voor ge-
zien hield, is op kleine schaal te-
rug. Hij reist naar de kleine zalen
als voorlezer uit eigen werk, een
columnist met een scheve kijk
op ernstige zaken.
Een andere zanger, Benny Ney-
man, jubileert. Hij zit vijftien jaar
in het vak. Zo lang al? Zo kort
nog maar? Hij viert zijn feestje
met een dubbel-cd en zijn zesde
theaterconcert in de rol van
chansonnier.
Rob de Nijs is er ook weer bij. Hij

gaat op toernee met zijn Concert
'91. Lee Towers is na een jaar af-
wezigheid terug in Rotterdam
Ahoy' met een feeks december-
concerten. Liesbeth List maakt
een nieuw theaterprogramma,
Marjol Flore speelt het huidige
door. Dat geldt ook voor Karin
Bloemen, op toernee met haar
eerste personality show.

"Ron en Willeke: vanaf dit najaar als nieuw duo eerst in het theater en nadien op het tv-scherm

André en Tineke
In het grote amusement duiken
twee namen op: André van Duin
en Tineke Schouten. André's
liefhebberijen zitten in radio en
televisie, maar Van Duin is wéér
omgepraat: hij brengt een nieu-
we grote revue.
Een produktie met alles er op en
er aan, inclusief een andere
dame, Marjolein Sligte. Zij is de
opvolgster van coryfeeën als
Corry van Gorp en Simone
Kleinsma. Wie niet uitsluitend
komt voor de kolder van André
van Duin, is goed uit. Hij doet na
de pauze een tour de chant. Een
goed idee. André van Duin is een
prima vertolker van liedjes en
conférences in de sfeer van Son-
neveld.
Terwijl 'Tien met een gniffel' nog
loopt, werkt Tineke Schouten
aan het conceptvoor tv-shows en

haar volgende theaterprogram-
ma. Ze is in het wereldje erkend
als ster. Haar sterke punt is haar
produktiviteit. Zelf levert zij vrij-
wel alle teksten en ideeën.
Jos Brink, Frank Sanders, Lucie
de Lange, Bas Groenenberg en
Henk okkinga gaan een seizoen
door met 'Er wordt gestrooid',
een combinatie van cabaret en
show met een opzichtige, bonte
lading.
Martine Bijl gaat als 'Mevrouw
Bijl' vanzelfsprekend haar twee-
de seizoen in. Brigitte Kaandorp
komt met een nieuw program-
ma. Titel (nog) onbekend. Paul
de Leeuw speelt zijn show van
dit seizoen met zijn maatjes door.
Joke Bruijs wint als cabaretière
terrein. Haar derde programma
heet 'Puur.' De Vlaming Luuk
Wijns, die prachtig acteert in 'Al-
leen' heeft het gemaakt. Hij zal
door ons land reizen met 'Vuil
spel,' het verhaal van een walge-
lijke opportunist. Dolf de Vries,
acteur en schrijver, zet zijn bele-
venissen op lange reizen in het
theater onder de noemer 'De we-
reld in een rugzak.' Cabaret Mag-
nolia van drie dolle meidentypes
blijft hangen met 'Alvast be-
dankt voor het komen.' Jack
Spijkerman blijft ook, maar het
verschil is dat we zijn première
van 'Er staat een gek om de hoek'
nog tegoed hebben.

De rubriek musical handhaaft
'Sweet Charity' op het repertoire.
Vandaar dat André van Duin een
nieuwe podiumpartner moest
zoeken, want Simone Kleinsma
is niet weg te denken uit 'Sweet
Charity.'
Verder is er geen groot aanbod.
Hoewel, 'Les Misérables' valt te
verwachten in het voorjaar van
'91. Daarvoor kan men uitslui-
tend terecht in het Koninklijke
Carré in Amsterdam. Ze gaan
niet reizen.
Stardust Productions van Henk
van der Meydeh brengt 'A Night
at the Cotton Club' terug en kon-
digt ook een nog onbekende
nieuwe produktie aan.
HetKoninklijk Ballet van Vlaan-
deren prolongeert met zijn musi-
calafdeling het nieuwe 'Chicago'
en 'West Side Story' en komt als
volgende musical met 'Dear
Fox,' van Dirk Stuer, een Vla-
ming en orkestleider van Jasper
rina de Jong. De show wordt ge-
baseerd op een aloud gegeven,
'Van den vos Reinaerde.'
Op en top muzikaal, op en top
theater, maar zonder tekst, is het
programma 'Sprakeloos' van het
duo Mini & Maxi. Ze worden let-
terlijk in de hele wereld ge-
vraagd. Van Japan tot Disney-
land. In ons land maken ze op-
nieuw een theatertoernee.

Vivian 'lonkt'
naar Veronique

Van onze rtv-redactie, HILVERSUM - Vivian
! Boelen, nu ze per 1 maart is

ontslagen bij TVIO, zit de
33-jarige presentatrice weer
opgewekt in Hilversum de
KRO-programma's op Ra-
dio 2 aan te kondigen. „Dat
hadden ze me al een hele
tijd geleden gevraagd en dat
mocht van TV 10. Als we el-
ders iets konden doen
mocht het, zo was afgespro-
ken," verklaart Vivian haar
tijdelijke terugkeer bij de
KRO.

„Ik was na tien jaarook helemaal
niet met ruzie bij de KRO wegge-
gaan. Je kent er iedereen en ik
had met iedereen goede relaties.
TV 10 was voor mij een geweldi-
ge uitdaging. Wat zij mij aanbo-
den, was precies wat ik al gerui-
me tijd graag wilde gaan doen.
Voor de TROS heb ik trouwens
de afgelopen weken op dinsdag
op Radio 4 ook een aantal dingen,

gedaan. Ik ben al tien jaar free-
lance. Voor de KRO werkte ik
tien jaar op contract-basis. Al-
leen de eerste vier jaar daarvóór
bij Veronica ben ik in vaste
dienst geweest. En we waren na-
tuurlijk de laatste weken wel
voorbereid op de ondergang van
TVIO. We zijn met een klein
groepje naar Aalsmeer gegaan
waar de nieuwjaarsreceptie van
Joop van den Ende nog aan de
gang was. We hebben daar onze
collega's bij Van den Ende gefeli-
citeeerd met hun overgang naar
Veronique. Tineke de Nooy is
een goede vriendin van me. Bor-
reltje gedronken. Ze waren daar
aangeslagen door ons ontslag.
Maar Joop van den Ende beloof-
de ons alles in het werk te zullen
zetten een plaats voor ons bij
Veronique te vinden. Daarna ben
ik 's avonds naar de trouwerij
van Arme van Egmond gegaan.
In een heel blijmoedige sfeer
hebben we daar nog liedjes ge-
zongen en ik heb die hele rare
dag verder maar uitgedanst op
die bruiloft."
Als kind wilde ikaltijd al'de jour-
nalistieke kant op. Ik kwam al

vroeg met radio en tv in contact
via Frans Boelen, de jongste
broer van mijn vader. Hij nam
me overal mee naar toe. Als kind
was ik al gek van de dingen die
hij voor radio en tv deed: 'De
Stratemaker op zee'-shows enzo-
voort, enzovoort. En als kind
wist ik al dat ik bij radio en tv
wilde gaan werken. Na mijn
schooltijd heb ik publicrelations
gestudeerd. Bij Televizier heb ik
nog stage gelopen. En op 1 janua-
ri 1980 ben ik voor mezelf begon-
nen. Al gauw ben ik voor Veroni-
ca public relations gaan doen en
het groepje mensen, dat daar
toen werkte, was toen zo klein
dat ik ook als tv-omroepster op
tv verscheen. Ik heb ook nog een
tijdje voor Veronica de films in-
gekocht. Mijn ideaal was het zelf
presenteren van een op de jour-
nalistiek geënte personality-
show. En die kon ik bij TV 10 da-
gelijks 'live' gaan presenteren.
Het was natuurlijk een klap, dat
we niet op tv konden verschij-
nen."
Wat nu? Vivian: „We hebben nog
tot 1 maart de tijd om wat anders
te zoeken. Dat vind ik heel rede-
lijk als voorlopige afloop van een
avontuur. Wat dat betreft verwijt
ik niemand iets. Dat doen de an-
deren geloof ik ook niet. In de
loop van volgende maand valt
vermoedelijk de beslissing wie
er naar Veronique kan overstap-
pen. Maar hoe ze daar bezig zijn
de programma-schema's te ver-
anderenweet ik ook niet. We zien
wel."" Vivian Boelen (33): ,J\/Ïijn ideaal is een personality-

show."

Een blik op de primeurs van het theaterseizoen 1990-1991

Nieuw duo: Willeke en Ron
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Hoewel het lo-
pende theaterseizoen pas
halverwege is, zijn de im-
presario's en producenten
al weer druk bezig met het
seizoen 1990 - 1991. Wat heb-
ben we vanaf eind septem-
ber te verwachten? Van-
daag alvast een greep op
deze showpagina. Voor het
eerst komt de zangeres Wil-
leke Alberti sterk in de se-
lectie van repertoire dat bij
haar past met een eigen
theatershow. Ze braakte al
jaren van schnabbelen in
het feesten- en partijencir-
cuit en deed alleen de din-
gen die ze leuk vond, met
name televisie. Er is druk
op haar uitgeoefend om het
theater in te gaan, in navol-
ging van Anita Meyer, Lee
Towers, Rob de Nijs, Hans
de Booy en anderen. Ver-
rassend is haar partner op
het podium: Ron Brandste-
der. Als hij haar niet in de
weg loopt kan het leuk wor-
den.
Youp van 't Hek neemt rust na
zijn formidabele Oudejaarscon-
ference als vervolg op zijn ont-
roerende theatershow 'Hond op
het Us.' Hij is in januari van het
jaar 1991 terug met leesvoorstel-
lingen, speelt in februari een
nieuw programma in en gaat dan
van maart '91 tot en met half juni
op toernee langs de schouwbur-
gen.
Jenny Arean, inmiddels dertig
jaar aan het toneel en dit seizoen
onderweg met het toneelstuk
'Toekomstmuziek' van Alan
Ayckbourn, komt weer met een
stevige cabaret-solo. Haar 'Ge-
scheiden vrouw op oorlogspad'
en 'En voort gaat ie weer' vestig-
den haar naam als een van de al-
lergrootsten. George Groot, met
wie ze 't vorig seizoen 'Neem je
een apie voor me mee' deed,
blijft haar adviseur. Helmert
Woudenberg regisseert. Voor
haar teksten kiest ze werk van
Robert Long, Ischa Meijer, Geor-
ge Groot en Coot van Does-
burgh, spraakmakend vertaal-
ster van toneel en musical.
Martin van Dijk is in de theater-
show van Adèle Bloemendaal
een formidabel componist en
dito muzikaal leider. Weliswaar
speelt Adèle haar huidige pro-
gramma slechts vier maanden
(tot eind februari), maar ze denkt
aan een nieuwe show en wil on-
getwijfeld Van Dijk vasthouden.
Spannend. Wie krijgt Van Dijk?
Adèle of Jenny? Of allebei?

show

Solidariteit verzorgt openingsprogramma

Polen start met
commerciële tv

Van onze rtv-redactie

BOROWICE/HEERLEN - In Po-
len is RTV Echo opgericht, het
eerste commerciële televisiesta-
tion van het land. De oprichters,
Marek Mlynarczyk en Andrzej
Zygmunt, zijn inmiddels in het
bezit van de laatste handtekenin-
gen van de Poolse autoriteiten,
die nog nodig waren voor een
uitzendvergunning. RTV Echo
wil in meerdere Poolse steden
een lokaal commercieel televi-
sieprogramma beginnen. Inmid-
dels is de eerste antenne daar-
voor geplaatst, op het dak van
een hoge studentenflat van de

Landbouw Hogeschool in Wro-
claw. Als eerste uitzenddag is 6
februari geprikt.

RTV Echo zegt met het oog op de
vrije verkiezingen, die later dit
jaar in Polen zullen worden ge-

houden, zendtijd beschikbaar te
willen stellen aan alle politieke
partijen. Het openingsprogram-
ma van een half uur van volgen-
de week zal worden verzorgd
door het onafhankelijke vakver-
bond Solidariteit. Naast regiona-
le programma's wil het commer-
ciële station ook films gaan uit-
zenden. Daartoe zal samenwer-
king worden gezocht met onder
meer RTL in Luxemburg.

De Nijmegenaar Gart Adang, die
verbonden is aan de Pools Ne-
derlandse Kulturele Vereniging
(PNKV), is door de oprichters
benaderd om in Nederland con-

tacten te leggen voor mogelijke
samenwerkingsvormen. Adang
verbleef vorige week met een
reisgezelschap van de PNKV in
het wintersportplaatsje Borowi-
ce in zuid-west Polen, waar RTV
Echo over een eenvoudige studio
beschikt.

De Poolse omroeporganisatie is
van plan in meerdere steden stu-
dios in te richten. In het kader
van een Polen-actie van het Rode
Kruis, die de TROS-televisie vol-
gende week zal ondersteunen,
hoopt RTV Echo op steun van
het Nederlandse bedrijfsleven
voor het inrichten van omroep-
studios.

Van Westerloo
verlaat AVRO

HILVERSUM - Fons van W
terloo (44) gaat de AVRO veli
ten. De adjunct-directeur en fl|
nager informatieve program!
van deze omroep wordt directï
van het Almeerse bedrijf Satel
te Business TV.
Van Westerloo zegt dat zijn V
trek niets te ma"ken heeft met
interne ruzies, die aan het bel
van het vorige jaarondermeer
kop kostte van AVRO-direcW
Wibo van de Linde.

Jeugd in de buut
MAASTRICHT - Zaterdag 17 februari organiseert het LimburJ
buuttecomité in samenwerking met de carnavalsvereniging de MatV
moeters en de Jumbo's uit Maastricht de jaarlijkse jeugdbuuttekafj
pioenschappen, kolder, zang/dans en parodie. Deelname is mogelij'
voor alleLimburgse jongeren tot en met 17 jaar. De kampioenschap
pen worden gehouden in buurtcentrum 'De Romein', Potteriestraa
30 in Maastricht. Aanvang 14.11 uur. Kandidaten kunnen zich opge
ven bij Karel Fiddelers, Heulsterstraat 6 Susteren, & 04499-2258.

Sir Duke Band
LANDGRAAF - De Sir Duke Band verzorgt zaterdag vanaf 20.00 uut >in 'De Overste Hof te Schaesberg de muziek tijdens een 'SoireeiChampêtre'. Ex-staatssecretares Yvonne van Rooy van Economisch*
Zaken is de eregaste op deze feestelijke avond, die wordt gehouden
ter gelegenheid van het 22-jarig bestaan van de ereraad van de»
Schaesbergse carnavalsvereniging. In dat k^der mag je om 21.11 uut
ook prins Jan II van 'Groot Schaesberg' verwachten. De .conférence5
zijn in de vertrouwde handen van Wiel Knipa. Kaarten in voorver-
koop (twintig gulden) bij Thei v.d. Wetering, Lambermontstraat lq
Schaesberg of 's avonds aan de zaal.

Jazzmatinee in Limbricht
LIMBRICHT - Gratis toegankelijk is aanstaande zondag de jazzmw
dag die van 14.00 tot 18.00 uur in kasteel Limbricht wordt gehoudeö
Bijna traditionele 'jazzklanken' uit de jaren tachtig brengen di
musici van 'Nothing Personal'. Deze formatie (de leden zijn afgestl
deerd aan het conservatorium) brengt nummers van onder andei1
StepsAhead, Weather Report en saxofonist Michael Brecker. 'Bizal
Blues' uit Peer is het tweede orkest, dat zondag op uitnodiging van dl
organiserende stichting 'Jazzy Lemborgh' naar kasteel LimbncN
komt. Die formatie bestaat ook uit vier muzikanten. Bij de keuze val
het repertoire staat de blues centraal.

" Bizar Blues uit Peer (foto) verzorgt aanstaande zondof
samen met 'Nothing Personal' demuziek op de jazzmiddaQ
in kasteel Limbricht.

Theater Komiek met 'Alles sprunk droel

Zes revue-avonden
in Grevenbicht

Van onze showpagina-redactie
GREVENBICHT - Vermomd als
zusters Gerharda en Willibrorda
spelenzij voor 'milieu-vriendelij-
ke nonnen' in de revue 'Alles
sprunk droef ('Alles springt er-uit'). Twee weekenden lang
(steeds op zaterdag, zondag,
maandag en respectievelijk op
3,4,5, 10,11 en 12 februari) brengthet tachtig leden tellende gezel-
schap van 'Theater Komiek' deze
revue in 'Oos Hoes' te Greven-bicht. En ook deze keer is de be-
langstelling voor deze jaarlijkse
revue - inmiddels voor de 31ste
maal in Grevenbicht - weer bij-
zonder groot. Chel Savelkoul te-
kent in 'Alles sprunk droef op-
nieuw voor samenstelling, tekst,
muziek en regie. Drie uur duurt
het programma vol glamour englitter, prachtige decors, schitte-
rende costuums, dans, zang en
muziek, afgewisseld' met sket-

ches en conférences.
Achter de milieu-vriendelÖjß»
nonnen gaan de in GrevenbiCjE
bekende komieken Ger tfo[lpC
wijk en Willie Nakken (duo _£»,
Nakko's) schuil. Tijdens e^j
fietstocht door het Maasland,*»
een 'religieuze tandem',
beide nonnen verslag vaii
belevenissen. Naast deze
humoristen wordt het pub'l!;
van beide kanten van de j
ook weer onthaald op een vv /
lende show. Daarvoor zorgen ei,,
vaste spelersgroep, de A^^|
landj-dancers, het Boejersb^
Sextet, komédienne Marion
lofs, de solisten Chel en Nic"' jl
Savelkoul en opnieuw het
De Nakko's. Voorts zijn van 9
partij Bert Ramakers en lS—\Maaslandkozakkenkoor met a; 'solisten Frans Savelkoul en 83, 1
Lebens en het revue-orkest r*1,
als muzikaal leider en arrange l
Fer Hendriks. l

# Ger Hoofwijk (links) en Willie Nakken ditmaal tijdens?,
jaarlijkserevue van TheaterKomiek als 'milieu-vriend^
ke nonnen. Foto: JACQ. ZIJLSTRA, GREVENBICtf1'
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Van onze verslaggever
Van onze verslaggever

ONDERBANKEN/ZEIST - Het
management van het Centraal
Proefdieren Bedrijf in Zeist (CPB)
heeft de hoop op een vestiging in
Onderbanken allesbehalve begra-
ven. Sterker nog: de fokkers ver-
wachten dit jaar een fokcentrum
voor kleine proefdieren (knaagdie-
ren als ratten en muizen) daadwer-
kelijk in Onderbanken te realiseren.

BRUNSSUM - De raad
van Brunssum heeft gis-
teren besloten om 584
huurwoningen in en na-
bij de wijken Schutters-
veld en 't Heufke te ver-
kopen aan de woningver-
eniging Brunssum. Der-
tien raadsleden waren
voor deze overdracht,
acht stemden tegen.

De fokkers uit Zeist zijn zelfs al in
Onderbanken geweest om lokatie-
mogelijkheden te inventariseren.
Een woordvoerder van CPB wilde
gisteren echter niet zeggen waar dé
voorkeur naar uitgaat. Wel wilde hij
kwijt dat de leiding van het fokcên-]
ttrum in 1991 denkt te kunnen star-
ten met het fokken van proefdieren;
in de Zuidlimburgse grensgemeen-
te.De tegenstemmers, onder wie vrij-

wel alleeenmansfraties en het CDA,
voelden meer voor het aanhouden
van het voorstel teneinde alsnog
met de bewoners, van wieeen onbe-
kend aantal de huurwoning wil ko-
pen, te overleggen. Het college hield
bij monde van wethouder John van
Dijk echter voet bij stuk en liet zich
door de talrijke argumenten, om de
bewoners op zijn minst inspraak
over de verkoopplannen te gunnen,
niet vermurwen.

Puinhoop
De raad had bij afwezigheid van
burgemeester Hoogland (ziek thuis)
liefst vier uur nodig om tot stem-
ming te komen. Bijna driehonderd
Brunssumse huurders waren vooraf
getuige geweest van een bijzonder
verhitte discussie, die uitdraaide op
een regelrechte puinhoop.

ringen in de woningen aangebracht
en leeft vooral bij deze mensen het
verlangen om het huisje, waar men
al tientallen jaren in woont, zelf in
het bezit te hebben. Volgens het col-
lege is dat echter utopie.

Inmiddels, aldus de woordvoerder,
zijn de onderhandelingen met de
nieuweregering weer volop gaande.
Dat de bouw van een Limburgse
vestiging toch een zaak van lange
adem zal blijven, ligt aan de scherpe
voorwaarden die de overheid aan
een contract met defokkers wil stel-
len. Zo wil Den Haag onder meer
voorkomen dat de fokkers vanuit
Onderbanken dieren naar het bui-
tenland exporteren. En zo zijn er
nog meer haken en ogen, waarover
beide partijen nog met elkaar debat-
teren. Indien men uiteindelijk een
compromis bereikt over de voor-
waarden, zal meer dan tien miljoen
gulden in het project worden gesto-
ken. Onderbanken kan danrekenen
op ongeveerveertig nieuwe arbeids-
plaatsen.

De eerste plannen voor een fokcen-
trum in Onderbanken werden al
dertien jaar geleden gelanceerd. De
overheid, die het bedrijf fiks subsi-i
dieert, heeft echter nog steeds niet
het licht op groen gezet. Vorig jaar*
net voordat het kabinet viel, leek
het erop dat men eindelijk tot over-
eenstemming zou komen. Maar
door de valvan het kabinet verdwe-
nen de plannen opnieuw in de ijs-
kast.

'Eerlijkheid en rechtlijnigheid in fractie ontbreken'

Schiltmans (CDA) stelt
zetel ter beschikking

Op een gegeven moment was de
wanorde zelfs zo groot, voorname-
lijk gevoed door de bikkelharde op-
stelling van Van Dijk, dat enkele
raadsleden de zelfbeheersing verlo-
ren en de vergaderregels aan hun
laars lapten. Het debat ontaardde
daardoor in een kakofonie van kre-
ten, insinuatiesen beschuldigingen,
waar loco-burgemeester Boumans
geen einde aan wist te maken. Pas
toen Van Dijk afstand van de dis-
cussie deed en nadrukkelijk achter-
over leunde, ging de storm liggen.

De bewoners zouden na het ophoes-
ten van de koopsom (ruim 65 mille)
geen cent meer overhouden om fat-
soenlijk onderhoud te plegen. De
verloedering zou dan tóch om zich
heen grijpen, zo filosofeert het colle-ge. Bovendien wil men de markt
met verzieken doQr relatief goedko-
Pc ,hu'zf" ln de aanbieding te doen.Ook wil het college voorkomen datde gemeente straks een apartedienst in het leven moet roepen omhet sociale woningbezit te exploite-ren.

Van onze verslaggever
BRUNSSUM - Raadslid Schilt-
mans heeft gisteren vóór aanvang
van de raadsvergadering in Bruns-
sum bekendgemaakt met onmid-
dellijke ingang zijn zetel ter be-
schikking te zullen stellen. Schilt-

mans, die eerder al bedankte voor
een plaats op de CDA-kieslijst, be-
nadrukte in een lange verklaring
dat fractievoorzitter Palmen de
kwade genius is achter de uittocht
van Brunssumse CDA'ers. Zoals be-
kend verlieten de raadsleden Jans-
sen en Krocké eerder al de fractieomdat ze het niet meer met Palmen
konden vinden.

De Graaf. Op zich had hij daar wei-
nig moeite mee. Maar omdat eerder
gemaakte afspraken over de ver-
kiesbare plaatsen volgens hem zelfs
na herstemming door zijn fractiege-
noten werden geschonden, bedank-
te hij toch voor de eer. „Ik wil niet
meer tot de kudde van Palmen be-
horen. Om bij een kudde te horen
moet men namelijk een schaap zijn.
En daartoe heb ik mijzelf nooit gere-
kend."

Subsidie
Zoals bekend wil het college van
Brunssum al langer de exploitatie
van het woningbezit afstoten. Dit
enerzijds omdat de landelijke,over-
heid een dergelijk beleid voor-
schrijft en anderzijds omdat de ge-
meente geen enorme kapitalen kan
vrijmaken om de betrokken huur-
woningen, zoals gepland, in 2001 te
renoveren. De woningvereniging
kan voor renovatie echter aan-
spraak maken op rijkssubsidies.
Vandaar dat Brunssum de wonin-
gen van de hand wil doen.

Talloze bewoners willen echter zeli
hun woning kopen. Zij vrezen na-
melijk verloedering van de huizen
als de woningvereniging zich over
het onderhoud ontfermt. Boven-
dien is men bang voor huurverho-
gingen. Daarnaast hebben al heel
wat huurders uit eigen zak verbete-

Kerkdiensten in
schutterslokaal

VAESRADE/NUTH - Het club-
lokaal van schutterij St-Martinus
in Vaesrade-Nuth fungeert de
komjtnde zes tot acht weken als
noodkerk. '
De Sint Servatius-parochiekerk
wordt momenteel van binnen
opnieuw in de verf gezet, waar-
door het vpor pater Chris van
Deelen onmogelijk is er kerk-
diensten te houden. De parochia-
nen volgen nu de mis in het
schutterslokaal aan de Provin-
ciale Weg in Vaesrade.

Een jaar geleden werd de paro-
chiekerk al ingrijpend gereno-
veerd voor in totaal 800.000 gul-
den. De 1200 inwonersvan Vaes-
rade droegen een behoorlijk
steentje bij in dekosten. Zij orga-
niseerden tal van activiteiten, die
in totaal 150.000 gulden opbrach-
ten.

Gisteravond kwamen al deze argu-
menten op de proppen. Dit overi-gens nadat ln de eerste minuut van
de behandeling al vast kwam te
staan, dat het collegevoorstel werdaangenomen. De Borger-fractie ende PvdA (met uitzondering vanraadslid Faassen die zelf in hetSchuttersveld woont) lieten name-lijk al meteen weten het voorstelvoor verkoop aan de woningvereni-ging onherroepelijk te zullen steu-nen. Het tegengas dat raadsledenals Pienk, Van Betuw, Krocké Hor-seleberg, Faassen en Palmen daarnanog gaven, was feitelijk bij voorbaatal verspilde energie.

Argumenten

Palmen, Van Goethem en De Graaf
gingen niet in op de harde woorden
van Schiltmans. Integendeel: Pal-
men liet weten het vertrek van zijn
fractiemaat ernstig te betreuren en
deelde op de valreep nog wat com-
plimenten uit. Datzelfde deden ove-
rigens alle partijen. Zij kwalificeer-
den Schiltmans als een kundig
raadslid, en beschouwen zijn ver-
trek als een aderlating voor de
Brunssumse politiek. Schiltmans
zal overigens niet bij een andere
fractie plaatsnemen.

Ook Schiltmans haalde gisteren uit
naar zijn voormalige fractiegenoot.
„Voor Palmen tellen in verkiezings-
tijden begrippen als kameraad-
schap, saamhorigheid, kennis en in-
zet, niet. Bovendien ontbreekt het
de fractie onder zijn aanvoering aan
rechtlijnigheid en eerlijkheid. Laat
ik duidelijk stellen dat ik niet ver-
trek omdat mij het werk alsraadslid
niet meer boeit. Ik vertrek omdat ik
niet langer bereid ben om met men-
sen op te trekken, die beweren hetCDA te vertegenwoordigen."

Heerlens
raadslid
stapt op

HEERLEN - PvdA'er Loek Me-
lissenzal na deverkiezingen niet
meer in de gemeenteraad van
Heerlen terugkeren. Melissen, in
het dagelijks leven districtsbe-
stuurder van de Bouw- en Hout-
bond FNV, verhuist vanwege
zijn- werk naar het Gelderse
Huissen. Het raadslid stond op
de PvdA-kandidatenlijst voor de
verkiezingen in maart op een zes-
de plaats. Door zijn vertrek
schuiven alle kandidaten een
plaatsje op. Melissen zal wel de
huidige zittingsperiode volma-
ken.

Vervolgens schilderde Schiltmans
ten overstaan van een verblufte
raad de gang van zaken rond de sa-
menstelling van de CDA-kieslijst.
Daaruit kwam naar voren dat
Schiltmans naar een lagere plaats
was verhuisd ten gunste van wet-
houder Van Goethem en raadslid

" Belangstelling
vanuit de wijk
Schuttersveld
voor de
discussie
in de raad.

Foto: CHRISTA
HALBESMA

Schuttersveld verkocht
Raadsvergadering Brumsum draait uit op complete chaos CPB optimistisch

'Proefcentrum
dit jaar naar

Onderbanken'

Bos (4)
ÖUr nsc'laPPers' biologen en

l*ll s\ ats Edgar van Nimwe-
yi zich al jaren
**Qet °P de stembanden om

?e
een en vooral de politici te

h% rf
0p trieste teloorgange regenbossen. Maar on-
Wetenschappelijke rap-

-Berj n> talloze waarschuwin-
Wty en onheilspellende toe-k^ verwachtingen, gaat het
*«jji ?n onverminderd door. We
f*l!!;,V;neliJk nog niet zover
%n

e "et ecologisch evenwichten 'aten prevaleren boven
j»il[ °nonusche belangen. O/toe't j^"et geiooon nog niet.
{te b *\r geval nadert de groot-
\t reiging voor onze pla-
V>» rasse schreden. EdgarleT van.

Sociale Dienst scheldt
paar miljoen kwijt
Van onze verslaggever

HEERLEN - De Gemeentelijke So-
ciale Dienst heeft voor enkele mil-
joenen guldens aan terug te betalen
uitkeringen kwijt gescholden. Dit
gebeurde bij opschoning van hetbestand over de laatste tien jaar.

Het gaat hierbij om twee soorten
kwijtschelding. Mensen die gefrau-
deerd hebben met een uitkering
moeten dat ten onrechte ontvangen
geld in principe terugbetalen. Maar
de gemeenteheeft bepaald dat men

daar maximaal zes jaarover hoeft te
doen. Aan de hand van het inkomen
wordt een maandelijkse aflossings-
om bepaald, maar het bedrag datna
zes jaar nog betaald had moeten
worden, wordt kwijtgescholden.

Verder worden ook tijdelijke uitke-
ringen verstrekt, bijvoorbeeld aan
mensen die na een scheiding in af-
wachting zijn van verkoop van de
inboedel. Blijkt de opbrengst daar-
van tegen te vallen, dan wordt afge-
zien van het terugvorderen van het
geld.
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Bos

I
k jj °-9ar van Nimwegen kan■ njet laten. Voor de
■ loa

e keer binnen een jaar
I ij,nnieTi u?e hem gisteren in de
HL^'istad van Heerlen tegen,
■°lrt *n z^n uPPie actie
BtinV6 voeren voor het behoud
mb «e tropische regenwouden.
Wfi^r a9eerde dit keer met
tfh'sri le9en Japanse kapfir-
I jrite Borneo uitdunnen.
lK> er,is'met een enorme vogel-
*W°'St ce sc^°^er M*l Voeren-
h|qti 5* e a<mdacht te trekken
iKjgL et gezapige unnketpu-
Ijeiri at inmiddels misschien
«Bk, buik vol heeft van derge-
jL, acties. Maar desondanks
jfeil Wlet de neus op de harde
Ipfc W;erc^ gedrukt. Want mis-
WL on je Edgar niet. Twee me-
lpt)Jclng, hardnekkig en die bi-w e «ogeJkop...
9
9

Bos (2)
I ö ,\n* 2o'n knul zijn huiswerk
'uiig/öSfn en de straat op gaat,
»ijS j zijn ouders en leraren
i^ chien niet zo geweldig vin-
ichi/an de andere kant mag je
Wr. sfellen dat het een goede
\ ls, dat er mensen opstaan
iity e wijzen op de ramp die
%°V-herroepelijk aftekent.
r "ch on9elovigenof de notoi-
«Kdp uderophalers willen we
itpti( jrs best wel wat schrikba-
wnre ctyers ophoesten: ieder
M Verdwijnen tussen 11,4 en
tfbih i°en hectare tropisch re-
Mdt n°ud; omgerekend betekent
f\\t'yQeveer 30 vierkante kilo-r Per minuut.

Bos (3)
' "o^' alleen verdwijnen zo-, '"bfc. talloze onmisbare zuur-\K ?r°ducen£en, ook erodeertJbi^dem in de ontboomde ge-
INsr met 20n snei'leid. dat
%n nen zic'l ais °'ie °P zee
bi>irt en uitbreiden. Bovendien
Poe6'?, er door het kappen van
V^ifin ssen veel meer overstro-<oe £er» plaats. En dan hebben
'tit^j et nog maar niet over het
hd,en,en van allerlei planten-
\£rensoorten. Ofover de ar-hio e v<xn ruim eenvijfde van*qu?reldbevolking, die afhan-% * is van het regenwater,
0Ï)qo, °0r de oerwouden wordtfangen. LDrv
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Van onze verslaggever Hardleers
LANDGRAAF-Een Rond kwart over
automobilist die be- twee trok de man
schonken achter het voor de eerste keer
stuur zat is in de de aandacht van de
nacht van maandag politie omdat hij
op dinsdag tot twee slingerend over de
keer toe aangehou- weg reed. Hij kreeg
den door de Land- een proces-verbaal
graafse politie. en eenrijverbod. Om

vier uur kwam een
andere patrouille de
man tegen.

Opmerkelijk genoeg
in dezelfde straat
waar hij de eerste
keer was gehouden.

Een tweede proces-
verbaal werd zijn
deel.

Trompetgeschal
voor Rein Hummel

Ook is nog onduidelijk wie straks het fractie-
voorzitterschap gaat voeren. Vrolings liet we-
ten dat dat voorzitterschap pas actueel is wa-
neer de samenstellingvan de raadsfractie be-
kend is.

HEERLEN - Thijs Wijnen van de fractie
Heerlen-Noord verwelkomde zijn nieuwe
partijgenoot Rein Hummel gisteren op op-
merkelijke wijze. Terwijl pers en partijgeno-
ten op de lystpresentatie zaten te wachten,
liep Wijnen het lokaal binnen met een trom-
pet aan zyn lippen. Hij blies de loftrompet zo-
gezegd, voor Rein Hummel die straks op de
zesde plaats van de Groepering Heerlen-
Noord (lijst 4) zal staan.

wethouder gaat worden, mocht Heerlen-
Noord in de coalitie komen. Weliswaar is af-
gesproken dat Thei Vrolings kandidaat num-
mer één is, maar als hij geen interesse heeft
wordt Hummel naar voren geschoven. Vro-
lings wilde wat dit betreft nog niet op de za-
ken vooruitlopen.De vraag blijft evenwel nog open wie straks

Overigens werd Hummel door nagenoeg
honderd procent van de commissieleden
'aangenomen. Rein Hummel vertelde giste-
ren voor Heerlen-Noord gekozen te hebben
om zijn 'fans' niet in de steek te laten. Boven-
dien vermoedt Hummel dat Heerlen-Noord
een goede kans maakt om betrokken te wor-
den bij de collegevorming.



mm' ~—~ lk ging naar de notentuin om te kijken
naar de bloesem in hel dal,
om te zien of de wijnstok al uitbotte en
de appels al bloeiden.

Hooglied 6,11
Heden overleed onze mama en oma

Ella
Darley-Sampermans
* 6-9-1902 t 30-1-1990
Zij gaf haar leven terug aan Hem die het haar gegeven had.
Walter Darley
Tileke Darley-Hamers

Marielise, Hedwig, Esther, Titus

Liesbeth Darley
Marcelle

Ria Darley

Annery Kessen-Darley
L. Kessen

Charlotte, Monique, Alexandra, Philippe

Max Darley
Marie Louise Darley-Boonman

Max, Laurence

Ado Darley
Pia Darley-Roosen

Berb, Sarah

Karel Darly
Nike, Astrid

JoepDarley

6227 HR Maastricht, 30 januari 1990
Breemakkergaard 41

De afscheidsviering wordt gehouden in de parochiekerk van de H. Anto-
nius van Padua te Scharn-Maastricht op zaterdag 3 februari a.s. om 11.00
uur, waarna we mama gaan bijzetten in decrypte van de abdijkerk der pa-
ters Benedictijnen te Mamelis-Vaals.
Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.

tNol Smeets, 76 jaar, echtgenoot van Maria Bovens, Antonius Bieleveltstr.
23, 6221 XX Maastricht. Op uitdrukkelijke wens van de overledene, heeft

de crematieplechtigheid in alle stilte plaatsgevonden.

tCaspar Claessens, 79 jaar, weduwnaar van Mia Rosier. Corr.adres: Ursuli-
nenweg 38, 6212 NC Maastricht. Overeenkomstig de wens van de overle-

dene heeft de crematie in besloten familiekring plaatsgevonden.

Wij danken u hartelijk voor de. belangstelling bij het overlijden en de W
grafenis van mijn lieve vader en schoonvader

ir. Joseph Léonard
Hubert Bemelmans mi
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm van bloemen tt
uiting gebracht, was ons een grote troost en zal in dankbare herinnerinl
blijven.

Joo-LouisBemelmans
Ammelita v.d. Bos

Januari 1990
Voskuilenweg 67, Heerlen
Corr.adres: Paxlaan 34, 2613 GE Delft
De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 3 februari 1990 oü
19.00 uur in de parochiekerk Pius-X, Voskuüenweg 82 te Heerlen.

Daar het ons onmogelijk is een iederpersoonlijkte bedanken voor de vel
blijken van medeleven die wij mochten ontvangen bij de begrafenis val
mijn levensgezel, onze vader en opa

Men Janshen ;
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

A. Wiertz
Familie Janshen
Familie Brugmans-Janshen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 3 februari
as. om 19.00uur in deparochiekerk van Onze Lieve Vrouwvan Lourdes W
Kerkrade-Gracht.

* -
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijkte bedanken voor het me-1

deleven ondervonden bij het overlijden en de begrafenis van onze onver
getelijke moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Ida Willems-Klinkers
willenwij u allen langs deze weg hartelijk danken voor devele condolean-
ces, h.h. missen en bloemen, alsmede voor uw aanwezigheid bij de beg6"
leiding naar haar laatste rustplaats.

De kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, februari 1990
. De plechtige zeswekendienst zal worden gehoudenop zaterdag 3 februari

om 19.00 uur in de Christus Koningkerk te Hoensbroek-Zuid.

De rechtbank gaat op dinsdag
februari om 09.30 uur verder rf>(
de behandeling.Van onze correspondent

Eis twee
jaar tegen

Rienk KameKamer wil snel wet op
orgaantransplantaties

Tekort donoren door negatieve publiciteit

Van onze Haagse redactie

AMSTERDAM - De Amst*
damse officier van justiö
mr Pieterse, heeft gisteren V 1
de rechtbank in Amsterdam
straf van twee jaar geëist teée
de van oplichting en verduis*
ring verdachte beleggingsexp^
Rienk Kamer uit het Belgisc"
Hoeilaart. Het openbaar minis^rie acht bewezen dat Kamer z^heeft schuldig gemaakt aan °X
lichting van talloze belegge""s
Nederland en België.

('nominale') premie van 15 procent.
De invoering van het nieuwe stelsel
is in hetregeerakkoord, vanwege de
grote inkomenseffecten, bovendien
enigszins vertraagd. De Kamer, die

dit voorjaar praat over de verdere
voortgang bij de invoering, wil wel
dat PvdA-staatssecretaris Simons
knelpunten in de gezondheidszorg
snel aanpakt.

DEN HAAG - De Kamerfracties
van CDA, PvdA en VVD hebben
staatssecretaris Simons (Volksge-
zondheid) tot spoed gemaand met
een wetsvoorstel voor het regelen
van orgaantransplantaties. Uitstel is
onaanvaardbaar omdat het tekort
aan donororganen, mede door de
negatieve publiciteit over donor-
handel, snel toeneemt.

Hij zou hen grond verkocht he
ben in Amerika die weinig wa**
was, terwijl hij in brochures **j
veel rooskleuriger beeld scM
ste. De officier van justitie n^in de eishet leed mee datK. tal*
ze kleine beleggers en gepenS1'
neerden aandeed. Die mer»se
zijn door het Amerikaanse avoj
tuur hun spaargeldkwijtgeraa*

Reagan moet inzage
geven in dagboeken

Uitspraak rechter in Iran-Conlra’s-affaire

Dat bleek gisteren bij de behande-
ling van de begroting volksgezond-
heid in de Tweede Kamer. Het
PvdA-Kamerlid Ruigrok signaleer-
de dat familie en verwanten steeds
vaker transplantatie van een orgaan
weigeren, ondanks dat de donoreen
codicil heeft ingevuld. stotelijk duidelijk kunnen maken,

dat het Reagan zelf was die leiding
gaf aan de pogingen het Congres om
de tuin te leiden.

Reagans advocaten hebben een
week de tijd om te reageren, en zij
zouden, op grond van de overwe-
ging dat de nationale veiligheid in
het geding komt, kunnen weigeren
aan het verzoek van de rechter tege-
moet te komen.

Het CDA pleitte tijdens de begro-
tingsbehandeling voor uitbreiding
van het bevolkingsonderzoek naar
baarmoederhalskanker. De leeftijd
waarop dat onderzoek begint, moet
worden verlaagd van 35 naar onge-
veer 27 jaar, om de 'groep met de
grootste risicofactor' in het onder-
zoek te betrekken. Om de kosten in
de hand te houden zou het onder-
zoek niet meer elke drie jaar, maar
eens in de vijfjaar moeten worden
uitgevoerd, aldus het CDA.

WASHINGTON - Oud-president
Reagan moet passages uit zijn dag-
boeken ter beschikking stellen, die
licht kunnen werpen op zijn rol in
de Iran-Contra's-affaire. Dat heeft
een rechter in Washington gisteren-
bepaald. De rechter deed de uit-
spraak op verzoek van de advocaten
van de voormalige nationaal veilig-
heidsadviseurJohn Poindexter, een
van de hoofdrolspelersin de Iran-af-
faire. Hij moet op 20 februari te-
rechtstaan. Strop dreigt

op begroting
van Onderwijs

Bij de hoorzittingen die het Congres
in 1987 over de Iran-affaire hield, zei
Poindexter de eindverantwoorde-
lijkheid te dragen voor het besluit,
winst uit de verkoop van wapens
aan Iran door te sluizen naar de
Contra's. Reagan, zo zei hij toen,
wist daarvan niets af.

Kamer bepleit
meer geld voor

opvang dakloze
DEN HAAG - Een Kaï^meerderheid van CDA j
PvdA wil dit jaar 1,5 miljo^
extra uittrekken voor de °jj
vang van dak- en thuisloZ^Tegelijkertijd willen de
fracties de hulpverlening a^
zwervers de komende JaL
structureel uitbreiden. "i
bleek gistermiddag tijdens
parlementaire behandel 1

van de begroting Welzijg
Cultuur.

DEN HAAG - Voor minister Rit-
zen van Onderwijs dreigt een
strop op zijn begroting over 1990
van 700 miljoen gulden. Dat blijkt
uit een onderzoek van de vaste
commissie voor de Rijksuitgaven
in de Tweede Kamer. Het dreigen-
de tekort wordt vooral veroor-
zaakt door de onbetrouwbare
schattingen van de leerlingen- en
studentenaantallen. Net als voor-
gaande jaren zullen de leerlingen-
en studentenaantallen in 1990
sterker stijgen dan tot voor kort
werd verwacht.

Reagan zelf heeft ook steeds gezegd
van niets te hebben geweten.Hij zei
ook doorlopend, dat hij niets afwist
van de omvangrijke Amerikaanse
hulp aan de Contra's in de tijd dat
het Congres dat verboden had. Wat
de dagboek-passages in ieder geval
zullen aantonen, aldus deadvocaten
van Poindexter, is dat president
Reagan zelfwel degelijkeen belang-
rijke rol speelde bij het in stand
houden van de Contra's.

Selmld
Dat ,zou Poindexter tot een uitvoer-
dervan het presidentiële beleid ma-
ken, en daarmee zou zijn schuld aan
een aantal van de tenlasteleggingen,
met name de beschuldiging dat hij
het Congres voorloog over hulp aan
de Contra's, verminderen. Tegelijk
zouden de dagboekpassages onom-

De grote partijen zetten gisteren
hun meningsverschillen voort over
de nieuwe ziektenkostenverzeke-
ring, beter bekend als het plan-Dek-
ker. Onder het vorige kabinet ruzie-
den CDA en VVD daarover, maar
volgens de liberalen. zijn CDA en
PvdA het ook diepgaand oneens.
Het draait daarbij vooral om de
mate waarin de premie voor de ziek-
tekostenverzekering afhankelijk is
van het inkomen. De liberalen vin-
den een voor iedereen gelijke pre-
mie voor 30 procent van het pakket
het minste. CDA en PvdA hebben in
het regeerakkoord een compromis
gevonden in een maximale vaste

Lof
Het kabinet oogstte in deKamer zo-
als verwacht lofvoor het uittrekken
van 680 miljoen extra de komende
regeerperiode voor de gezondheids-
zorg. Volgens de VVD-er Hermans
doet het kabinet met het geld wel
wat aan de lange wachtlijsten, maar
is er niets uitgetrokken voor'ver-
lichting van dewerkdruk en voor de
ziekenhuizen. „Dat is op lange ter-
mijn desastreus voor de gezond-
heidszorg".

Ook de voorschotregeling voor
scholen vormt een ongewisse fac-
tor op de onderwijsbegroting. De
voorschotten die scholen krijgen
uitgekeerd stemmen vaak niet
overeen met de werkelijk gemaak-
te kosten. De commissie voor
Rijksuitgaven verwacht dat Rit-
zen alleen al hierdoor een tekort
van ruim 200 miljoen boven het
hoofd hangt over 1990.

Het CDA maakt zich vooral Z°^J\over de oudere zwervers „die PA
meer voor zichzelf kunnen z° (f
en daardoor tussen wal en schiP-J
recht komen", aldus het CDA' f
merlid Doelman. Het CDA Ple'^voor uitbreiding van het aa>
makkelijk toegankelijke opva,J
mogelijkheden. Voor jongere z^J
vers moet de hulp gericht zijn °P
rugkeer naar de maatschappij-

(te) lange wachtlijsten.

De PvdA hekelde het verschU^van de lange wachtlijsten voor .J.
pleeghuizen. „De oorspronke'jJJ
woonfunctie van het bejaarde^r
huis verdwijnt", meent het Pv j&
Kamerlid Beilen, omdat ste f
meer ouderen noodgedwonge!?Jd
een bejaardenhuis moeten wac"'^Atot er een plaatsje vrijkomt in m
verpleeghuis. Het is volgens j
PvdA dringend nodig extra ëe^ jf
te maken voor het wegwerken

Het gaat om een standaardonder-
zoek ter informatie van Tweede-
Kamerleden. Vlak voor zijn aan-
treden voorspelde onderwijsmi-
nister Ritzen een gat op de begro-
ting voor 1990 van anderhalf mil-
jard gulden.

Enige en algemene kennisgeving

f
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-
voud en hulpvaardigheid, is toch nog onverwacht
van ons heengegaan, in de leeftijd van 72 jaar, onze
dierbaremoeder, schoonmoeder, oma, zus, schoon-
zus, tante en levenspartner

Hedwig Osinski
weduwe van

Adrianus Teunissen
en levenspartner van

Gerrit Stanneveld
Vaesrade: Kees Teunissen

Maria Teunissen-Pinxt
Luciënne t, Adriaan en Marjo, Marcel

Brunssum: Frans Teunissen
Eugenie Teunissen-Beckers
Emelie en Reiner

Brunssum: Jan Teunissen
Tila Teunissen-Peters
Chantal, Monique
Familie Osinski
Familie Teunissen

Brunssum, 30 januari 1990
Heufkestraat 29
Corr.adres: Woendershof 5, 6443 BK Brunssum
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op vrijdag 2 februari om 11.00 uur in deFatima-
kerk in Brunssum, waarna de begrafenis zal plaats-
vinden op de algemene begraafplaats aan de Mer-
kelbeekerstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake, donderdag om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het Uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen aan de Grasbroeker-
weg 20. Heden, woensdag en donderdag is er van
18.00 tot 19.00 uur gelegenheidtot afscheidnemen.

t
Met grote droefheid geven wij u kennis dat, geheel
onverwacht, uit ons midden werd weggenomen,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, zwager, oom en neef

Jan van Haaren
echtgenoot van

Gretha Nohlmans
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Landgraaf: F.M. van Haaren-Nohlmans
Heerlen: Mia Schins-van Haaren

Albert Schins
Nadine en Lars

Landgraaf: Wilma Kisters-van Haaren
Wemer Kisters
Tatjana, Iris en Davy
Familie Van Haaren
Familie Nohlmans

6371 BW Landgraaf, 29 januari 1990
Moltweg 46c
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 2 februari as. om 11.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Geest te Heerlen-Meezenbroek,
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats te Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, donderdag 1 februari om 19.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 uur tot 17.00uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmede zij ons
gedurende haar leven heeft omringd, geven wij u
kennis dat na een kortstondig ziekbed toch nog on-
verwacht door de Heer tot Zich werd geroepen,
onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Emilia Antonia
Josephina Spronck

weduwe van

Leonardus Maria
van der Lubbe

Zij overleed op de leeftijd van 80 jaar, gesterkt door
het h. sacrament der zieken.

Maastricht: Joseph vatAler Lubbe
Geldrop: Elly en Ad

van Haandel-van der Lubbe
Arjen

Nijmegen: Arthur en Marie-Jeanne
van der Lubbe-Zegelink
Familie Spronck
Familie van der Lubbe

30 januari 1990
Corr.adres: President Rooseveltlaan 128 A
6224 CT Maastricht
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
zaterdag 3 februari a.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Martelaren van Gorcum, Sittarder-
weg-Heerlen, waarna aansluitend begrafenis op de
algemene begraafplaats aan de Tongerseweg te
Maastricht.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance vanaf
10.40 uur achter in de kerk.
Rozenkransgebed, waarna avondwake, vrijdag 1
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het De
Weverziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.

Heden ontvingen wij het droevige bericht,
dat gisteren op haar 66everjaardag, temidden
van haar kinderen, plotseling in Auckland
Nieuw-Zeeland is overleden, onze zus,
schoonzus, tante en nicht

Stien
Rameckers

weduwe van

Frans Koks
Voor haar zielerust zal op zondag 4 februari
as. in de parochiekerk van de H. Agatha te

-Eijs de hoogmis om 10.30 uur worden opge-
dragen.

Eijs: Familie Rameckers
Gulpen: FamilieKoks

31 januari 1990

I "
Na een moedig en waardig gedragen lijden heeft in
wijsheid de dood aanvaard en is heden van ons
heengegaan,voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
moeder, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster,
tante en nicht

Catharina Adriana
Steenbakker-de Vries

weduwe van

Jan Steenbakker
op de leeftijd van 79 jaar.

In dankbare herinnering:
Akersloot: Paul en Mien

Steenbakker-Jansen
Roosendaal: Nelly en Cor

Mol-Steenbakker
Treebeek: Hanny en Arie

Pieneman-Steenbakker
Urnuiden: Mieneke en Henk

Smit-Steenbakker
Heerlen: Ali en Frans

Schoutens-Steenbakker
Hoensbroek: Tiny Steenbakker

't Veld: Gerda en Herbert
Sennhenn-Steenbakker

Goes: Jan en Beppie
Steenbakker-Onink

Hoensbroek: Ciska en Wiel
Romans-Steenbakker

Nuth: Peter en Ria
Steenbakker-Frauenrath
de klein- en
achterkleinkinderen
Familie de Vries-van deWiele
Familie Steenbakker

Hoensbroek, 30 januari 1990
Mettenstraat 29
Corr.adres: Prins Hendrikstraat 23,
6433 JA Hoensbroek

m De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 2 februari om 12 uur, in de St. Janskerk te
Hoensbroek, gevolgd door de crematie te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijke condoleances.
Moeder is opgebaard in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 14 tot 15 uur en
van 19 tot 20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De overvolle kerk, de vele condoleances, h.h. mis-
sen en uw medeleven bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve vrouw, onze goede en zorg-
zame moeder, schoonmoeder en oma

Greet Karssing Pavlic
hebben ons diep ontroerd.
Een mooier afscheid, hoe intens triest ook, hadden
wij ons niet kunnen wensen.
Heel hartelijk dank hiervoor.

A.J. van Dijk
kinderen en kleinkinderen Karssing
kinderen en kleinkinderen Van Dijk

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 4
februari 1990 om 11.00 uur in de Corneliuskerk te
Heerlerheide.

Dankbetuiging
Uw reacties bij het overlijden van

Henk van Koolwijk
waren overweldigend.
Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank.

Annie van Koolwijk-Kortis
Henk, Enny-Sjaak
Anke, Sanne

Hoensbroek, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 4 februari as. om 11.00 uur in de St.-Jans-
kerk te Hoensbroek.

Met grote verslagenheid namen wij ken-
nis van het overlijden van onze biljart-
vriend

Peter
van Gehlen

Hij zal altijd bij ons in herinnering blij-
ven. Wij wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte.

B.C. de Eikeboom
Sittard

Voor de vele blijken van medeleven en belangstel-
ling betoond bij het overlijden en debegrafenis van
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Anna Barbara
Kisters-Schwickart

betuigen wij onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, januari 1990
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 3 februari as. om 18.30 uur in de dekenale
kerk St.-Pancratius te Heerlen.

tAnna Kruytzer, 88 jaar, Burg. Joostenlaan 33,
6042 ES Roermond. De plechtige uitvaartdienst

zal worden gehouden donderdag 1 februari om
14.00 uur in de O.L.V. Munsterkerk te Roermond.

tAnna Peeters, 89 jaar, weduwe van Harrie v.
Avesaath, corr.adres: Kroppestraat 91A, 6071

HC Swalmen. De plechtige uitvaartdienst zal wor-
den gehouden donderdag 1 februari om 10.30 uur
in de kerk van de H. Lambertus te SWalmen.

tAlbertus v. Geel, 89 jaar, echtgenoot van Anto-
netta Doon, Pollartstraat 6, 6041 GC Roermond.

De eucharistieviering zal worden gehouden don-
derdag 1 februari om 11.00uur in de H. Hartkerk te
Roermond.

t Peter Sillekens, 85 jaar, weduwnaar van Maria
Teeuwen. Corr.adres: Rhijdtstraat 23, 6095 BJ

Baexem. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden donderdag 1 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Johannes deDoper te Bae-
xem.

t Maria Coninx, 89 jaar, weduwe van Mathieu
Boelen. Corr.adres: M. Heugenstr. 9, 6227 AV

Maastricht. De plechtige uitvaartdienst zal gehou-
den worden op donderdag 1 februari a.s. om 11.00
uur in de parochiekerk van St. Petrus-Banden te
Heer.

tTina Ravenstein, 75 jaar, weduwe van Bèr Ha-
bets. Corr.adres: Tichelstraat 2, 6216 VN Maas-

tricht. De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
heden, woensdag om 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Anna, Via Regia te Maastricht.

De commissie voor de Rijksuitga-
ven baseert haar voorspellingen
op historisch onderzoek naar de
onderwijsbegrotingen over de ja-
ren '86 tot en met '89. Het totaalbe-
drag van de strop over 1990 (700
miljoen) komt nagenoeg overeen
met de tekorten waar Ritzens
voorganger, Deetman, in '89 voor
kwam te staan.

Zeelieden vermist
1'LONDEN - Voor het leven var»

zeeliedenwordt gevreesdna het z
ken van hun schip, de 4.500 ton"i
tende Flag Theofano, in HetKa"3^zo zei gisteren een zegsman val\^SBritse kustwacht. Volgens hem^het vrachtschip met cement op
van Le Havre naar SouthamP f.
toen maandagavond de radi°^tbindingen werden verbroken- ~
zou gaan om elf Grieken, zeven z
lieden afkomstig van de Mald)V

en een Egyptenaar.
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hulpzame militairen zullen door het Ministe-
rie van Landbouw worden betaald.
De gewestelijke raden van het Landbouw-
schap Limburg hebben gisteren een bezoek
gebracht aan alle getroffen tuinders. Er zijn
afspraken gemaakt om omvang en duur van
de hulp.

„Met deze tuinders is verder afgesproken dat
de tuinders de soldaten naast handschoenen
ook van koffie en een lunchvoorzien", licht ir
H. Tacken toe.

„In totaal zijn 24 bedrijvenin Noord- en enke-
le in Midden-Limburgde dupe geworden van
de storm. Enkele vormen nog steeds een ge-
vaar. Daar kunnen we dus voorlopig geen mi-
litaire of scholieren opruimwerkzaamheden
laten doen. Dit probleem wordt de volgende
week weer opnieuw bekeken."

Li HEERLEN - Gestuurd door defensieminis-ter Ter Beek zijn vanmorgen vanafnegen uur
to veertig militairen begonnen met het
n.- rapen' van glasscherven in de Limburgse

Slastuinbouw. De soldaten rollen de mou-wen op bij tuinders in Horst, Venlo, Grub-benvorst en Koningsbosch. In overleg methet Landbouwschap zijn deze tuinderijenaangewezen voor extra-hulp vanwege hunenorme schade, opgelopen door de storm vannj v°rige week donderdag.

Soldaten rapen
glasscherven
in Limburg

op de Veluwe gelegerde Legerkorps Logis-
tiek Commando, dat 500 manschappen levert
voor hulp aan tuinders in geheel Nederland.

De vandaag te starten hulpactie onder ver-
antwoordelijkheid van ir H. Tacken van het
Landbouwschap duurt tot uiterlijk volgende
week vrijdag.
De extra reiskosten en het verblijfvan de b«

De soldaten zullen zich voornamelijk met de
°Pruimactie bezighouden, terwijl scholieren
Van de Middelbare Tuinbouwschool in Venlo
°°k aandacht aan de toestand van de gewas-

zullen besteden.Oe veertig soldaten maken deel uit van het

Fusieplan theologische
opleidingen in de maak

'In grote lijnen eens over samenvoeging'

# V.l.n.r. Rob Banning (projectleider recycling) en Wim Pepels (algemeen-directeur) ach-
ter een stapel tot steenklinkers verwerkt tuinbouwafval.

Roemeen Bartos
toch uitgewezen

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze redactie economie

BLEISWIJK - Rockwool-Gro-
dan BV heeft gisteren de Neder-
landse Tuinbouw Ondernemers-
prijs 1990 gewonnen. Het in
Roermond gevestigde bedrijf
krijgt de prijs voor het inmiddels
al 20 jaaroude idee om gewassen
op steenwol te telen. Die vinding
heeft een geweldige bedrijfseco-
nomische en teelttechnische in-
vloed gehad op de groenteteelt
en sinds enkele jaren ook op de
bloementeeltin de hele wereld.

In 1975 begonnen de eerste Ne-
derlanders met steenwol te expe-
rimenteren. Het materiaal bleek
al snel goed te voldoen. Het zorgt
voor een uitstekende water/lucht
huishouding, heeft een open en
stevige structuur en is gemakke-
lijk ziektevrij te houden.
Door steenwol is de produktie
van allerlei gewassen bijna ver-
dubbeld en de kwaliteit sterk
toegenomen, terwijl ook energie
kon worden bespaard.

Inmiddels wordt in de glastuin-

bouw 75 procent van de groenten
op steenwol verbouwd en 15 pro-
cent van de bloemen. Rockwool
verkocht vorig jaarvoor 125 mil-
joen gulden aan steenwol voor
dit doel.

Eind vorig jaar lukte het Roc-
kwool/Grodan een systeem te
ontwerpen om de steenwol-mat-
ten te recyclen. De ingezamelde
steenwolmatten worden gerei-
nigd en verwerkt tot steenklin-
kers, die dan weer dienen als
grondstof voor nieuwe steenwol.

Negatiere beslissing na hongerstaking

van de adviezen van de bisschop-
penconferentie en de verkennings-
commissie.
Zo heeft de verkenningscommissie
geadviseerdde KTUA als een HBO-
onderwijsinstelling voort te zetten
en de UTP als een kerkelijke bacca-
laureatopleiding, een opleiding die
het midden houdt tussen een HBO
en WO-opleiding.

Van onze verslaggeefster

'ÜVd*LEN ~ De Universiteit voor Theologie en PastoraattyP) in Heerlen, de Katholieke Theologische Universiteit
en de theologische faculteit van de UniversiteitJmegen zijn het in grote lijnen eens over de samenvoegingn de drie instellingen tot één onderwijs- en onderzoekinsti-

j ut- Dat stelt prof. dr B. van lersel die nauw betrokken is bijE samenwerkingsplannen van de drie theologische opleidin-JE tl- Het fusieplan moet de komende maanden nog verderI orden uitgewerkt en goedgekeurd door de instellingenl
|J^ theologische opleidingen willen
L. lister Ritzen van Onderwijs, die
bJ!rschijnlijk op 1 september een
fin neemt over de herstructure-gvan de wetenschappelijke theo-

logieopleidingen, ervan overtuigen
dat deze fusie het beste alternatief
is.

Medio december werd bekend dat

De kern van het plan is dat de ka-
tholieke theologische opleidingen
in Heerlen en Amsterdam worden
verbonden met de theologische fa-
culteit van de Nijmeegse universi-
teit. Uitgangspunt van het plan is
dat de drie onderwijsinstituten blij-
ven bestaan, aldus de opsteller prof.
Van lersel.

de drie instellingen een principe-ak-
koord over een nauwere samenwer-
king hadden gesloten. Prof. Van ler-
sel, die tot 1 januarirector magnifi-
cus van de Nijmeegse universiteit
was, werkte in de kerstvakantie een
plan uit dat vervolgens informeel
werd besproken tussen de drie in-
stellingen.

De bisschoppenconferentie opteert
voor een structuur waarin de onder-
wijsinstellingen in Amsterdam en
Heerlen de eerste jaren van de we-
tenschappelijke studie theologie opzich en dus min of meer dependan-
ces vormen voor de eerste jarenvan
een studie theologie. Een afslanking
in de lengte, derhalve.

burgemeester Van Zeil van Heerlen bepleit:

'Bestuurscollege aan
hoofd politieregio'

In Nijmegen blijven alle studierich-
tingen behouden, terwijl de oplei-
dingen in Amsterdam en Heerlen in
de breedte worden afgeslankt. Daar
zal uitsluitend worden opgeleid
voor het pastoraat, maar dan wel op
wetenschappelijk niveau. De lengte
van de opleidingen zal niet worden
ingekort. Het wetenschappelijk on-derzoek wordt geconcentreerd in
het onderzoeksinstituut in Nijme-
gen.

Programma
De UTP kan zich vinden in de fusie-
plannen die nu op tafel liggen, zoblijkt een reactie van secretaris
Hustinx van de UTP. Het houdt na-
melijk in dat er dan een volledig we-
tenschappelijk onderwijsprogram-
ma kan worden aangeboden in
Heerlen.

HEERLEN - Burgemeester Piet
van Zeil van Heerlen vindt niet dat
zijn Maastrichtse collega Houben in
zijn eentje aan het hoofd van de
nieuw te vormen politieregio Zuid-
Limburg moet komen te staan, zo-
als de kabinetsplannen voorzien.

SUSTEREN - De in Susteren wo-
nende Roemeense vluchteling Ste-
fan Bartos, die twee weken geleden
nog in hongerstaking was, krijgt
geen verblijfsvergunning in Neder-
land. Het ministerie van justitie
heeft gisteren gereageerd op zijn
asielaanvraag.

Zowel de bisschoppenconferentie
als de verkenningscommissie god-
geleerdheid hebben de minister van
Onderwijs geadviseerd het aantal
wetenschappelijke theologische op-
leidingen in Nederland terug tebrengen van vijfnaar drie: in Nijme-
gen, Tilburg en Utrecht. Het fusie-plan van Nijmegen, Heerlen en Am-
sterdam wijkt op enkele punten af

„Onze eigen specialiteit, praktische
theologie, pastoraat, kunnen we be-
houden," aldus Hustinx. Wel zal er
in Heerlen op sommige punten wat
moeten worden ingeleverd. Hustinx
spreekt over een herschikking van
taken. „Maar daarover moet de ko-
mende maanden nog worden over-
legd."

De diep ontgoochelde Stefan Bar
tos: „Men gaat er vanuit dat de situa
tic in Roemenië mijn terugkeer mo

gelijk maakt. Maar dat is niet waar.
Het is nog lang niet veilig in mijnva-
derland. Ik durf niet terug."

De Roemeen ging enkele weken ge-
leden in hongerstaking, omdat hij al
vijftien maanden op een antwoord
wachtte. Hij wilde op die manier
niet alleen een versnelde beslissing
bij het ministerie afdwingen, maar
uiteraard ook een positieve. Na ne-
gen dagen niet gegeten te hebben,
gaf hij na de belofte van de autoritei-
ten om zijn verzoek met spoed te be-
handelen de hongerstaking op. De
uitspraak is negatief uitgevallen.

Vandaag zal hij zo goed als zeker
met zijn advocaat mr Charles Ge-
raerdts besluiten in beroep te gaan
en herziening van het besluit aan te
vragen. Volgens de standaardfor-
mule moet een uitgewezen asielzoe-
ker binnen 30 dagen het land verla-
ten hebben.

Onduidelijk
Of dat ook het geval is indien een
asielzoeker in beroep gaat, is nog
onduidelijk. Volgens de advocaat
bestaan daarover geen eensluiden-
de richtlijnen en beslissingen.

„Maar ik verwacht niet dat StefanBartos nu het land uitgezet wordt,
gezien de gang van zaken bij andere
Roemeense asielzoekers.
In ieder geval moet de rechter for-
meel een tussenbeslissing nemen.
Het is in ieder geval erg verwarrend
allemaal. Daarom heeft, ik meen de
D66'er Wolffensberger, Kamervra-
gen gesteld", aldus de raadsman.

NS-employés
naar ziekenhuis

SITTARD - Twee medewer-
kers van de Nederlandse
Spoorwegen in Sittard zijn
gisteravond in het ziekenhuis
opgenomen, nadat zij in de
buurt kwamen van een lek-
kende ketelwagen nabij het
Sittardse station.

Uit de ketelwagen dieeerder al leeg-
gepompt was lekte door een open-
staande klep de laatste resten van
een agressieve chemische vloeistof.
Toen een van de NS-medewerkers
alarm had geslagen rukte de brand-
weer met groot materieel uit en was
de zaak snel onder controle.

Het treinverkeer ondervond geen
hinder van het voorval. De NS-em-
ployés klaagden evenwel over
ademhalingsmoeilijkheden en
moesten ter observatie naar de h
arts in het Sittardse ziekenhuis.

" Burgemeester Van Zeil

Van Zeil pleit voor de instelling van
een bestuurscollege, waarvan Hou-
ben voorzitter is. De overige burge-
meesters van de betrokken steden
moeten elk binnen dat college een
portefeuille gaan beheren namens
de hele regio. „Maar daarnaast moet
de typisch lokale politiezorg door
elke gemeente zelf geregeld wor-
den".

Van Zeil, die ook bestuurscollege
wil van de betrokken korpschefs,
meent dat hiermee voorkomen
wordt dat het bestuur van de poli-
tieregio te zeer van bovenaf gere-
geld wordt.

Van onze verslaggever (ADVERTENTIE)

Om dekluts niet
kwijt teraken.

SVóóron it ii de
Betastingherziemug

:■'■'. fl

Er is nogal wat veranderd in het kers-
verse belastingjaar 1990. Daarom
hebben we in een brochure 'ns netjes
naast elkaargezet hoe't was in 1989
en hoe 't nu is geworden. Handig om
bij de hand te hebben. U kunt
'm krijgen op het postkantoor en het
belastingkantoor en bij de bibliotheek.

Belastingdienst

Vervolg van pagina 1

Verkrachter
tiener 18

maanden cel
„ledere burgemeester blijft op deze
manier aanspreekbaar voor de raad,
en dat biedt meer democratische ga-
ranties. Met mijn collega's van
Kerkrade, Brunssum en Landgraaf
ben ik toch al van mening dat een
opbouw van onderaf, zoals ons plan
voor een politieschap, beter was.
Maar goed, dat blijkt politiek niet
haalbaar."

Genoemde burgemeesters hebben
hun plan daarom in de ijskast ge-
plaatst. Want volgens Van Zeil is
iedereen gebaatbij een snelle oplos-
singvan de problemenrond de poli-
tiestructuur.

JJ^ERMOND - De 20-jarige Nij-
feegenaar R. van de M. is giste-un door de Roermondse recht-
j»nk veroordeeld tot achttien
fe ?nden gevangenisstraf. De

chtbank achtte bewezen dat hij
een oktober vorig jaar in Venray
jj n 12-jarig meisje heeft ver-
ba3 uht' Verder vonniste de recht-

ftk tbs met dwangverpleging,
vond plaats op

v e ,a g dat de man met weekend-
glofgestuurd was uit de gevan-
*his van Vught waar hij vast zat°°r inbraken.

Op Weert.se parkeerplaats 'Houding Belgisch justitie voorstelbaar'

Vooronderzoek kan
nog wel tijd duren

Lijk gevonden
onder auto

j^dens de zitting gaf hh' toe dat
hari Xueel gemeenschap had ge-*a met het meisje. Hij had haar
(£ een veldweggetje aangehou-
<iari Cn meegenomen. Volgens de«er was het meisje vrijwillig
seyegegaan en had hiJ inderdaad
Scheel gemeenschap met haar

nad, maar haar niets misdaan.

stP|. meisje legde tegenoverge-
de ?e verklaringen af en zei datdader haar zou hebben vast-bakt en bedreigd.

WEERT- Enkele Weertenaren heb-
ben gisteravond rond half acht het
lijk gevonden van een tot nu toe on-
bekende man. Hij lag half onder een
auto, die geparkeerd stond in de
Weertse wijk Graswinkel. De man
had zware verwondingen aan het
hoofd.

of morgen zal de Belgische justitie
over de informatie beschikken.

gaan dat alles wat in Nederland niet
mag, in België wel is toegestaan.
Ook in België wordt naar dc televi-
sie gekeken en dan ziet men nog al
eens beelden van Hollandse voet-
balvandalen die zich misdragen."Over de doodsoorzaak kon de ge-

meentepolitie Weert gisteravond
laat nog geen duidelijk geven.

Er is een uitgebreid onderzoek inge-steld, onder leiding van officier vanjustitie mr J. van den Hark.

HEERLEN - Zelf heeft de ambte-
naar onlangs ook een bezoek ge-
bracht aan de Limburgse jongeren
die nu al meer dan zes weken vast
zitten in een gevangenis in Verviers:
„Ook ik heb ze vragen gesteld.
Waarom hadden jullie die bajonet-
ten bij je? zo vroeg ik. En dan ant-
woordden ze dat ze die nodig had-
den voor hun barbecue. Op de vraag
waarom ze revolvers bij zich droe-
gen, zeiden ze dat ze die in hun han-
den hadden omdat een voorbijgan-
ger benzine uit hun auto wilde ste-
len. Ik weet niet goed wat ik er van
moet vinden."

De politie kent de identiteit van nogniet. Het betreft hier een ongeveerdertigjarige man, aldus de politie inWeert.

Volgens de vertegenwoordiger van
de Nederlandse consulaire dienst in
Luik verloopt de behandeling van
de zaak volgens de regels. „De jon-
geren willen niet betalen voor een
advocaat, dus beschikken ze nu
over een pro-deo-advocaat. En aan-
gezien pro-deo advocaten in België
geen cent voor hun werk krijgen enhet alleen maar moeten hebben van
publiciteit, is de kans groot dat ook
deze advocaat niet meer dan nood-
zakelijk eigener beweging zal on-
dernemen."

Winkeldieven
Aangehouden

liti ERMOND -De Roermondse po-
V> eeft maandagmiddag tien
(w menen van het tijdelijk opvang-
(i d Urn voor asielzoekers in Echt
ftis J; kraag gepakt wegens georga-
h **rde winkeldiefstal."et rjhe» ëroePJe liep tegen de lamp toen
'1 ven^e^e diefstallen had gepleegd
W erschillende winkels in de bin-
ÏYnstad.
Ver. l°e politie tegen hen proces-

had oPgemaakt werden zer teruggestuurd.

Hij droeg een lichtgroene sweater
en een zwarte broek. En hij heeft
zwart haar. Mogelijke getuigen
wordt verzocht zich te melden bij de
politie Weert: S 04950-34622.

„De afgelopen maanden hebben Ne-
derlandse jongelui de Belgische po-
litie in Franchochamps met stenen
bekogeld. Zo zijn er legio voorbeel-
den van Nederlanders dieer van uit

De advocate, die sinds enkele we-
ken een advocatenpraktijk heeft,
liet gisteren weten dat er volgens
haar geen verdere ontwikkelingen
zijn in het onderzoek naar de Lim-
burgse verdachten.

„Ik kan me de houding van de Bel-
gische justitie heel goed voorstel-
len. Dat het vooronderzoek nogal
wat tijd vergt is naar mijn idee te
wijten aan het feit dat de Belgische
justitieeen vragenformulier naar de
officier van "justitie in Maastricht
heeft gestuurd waarin gevraagd
wordt om informatie over deze jon-
gens. Aangezien die formulieren inde Franse taal zijn opgesteld kan er
enige vertraging zijn opgetreden."De officier van justitiein Maastricht
liet gisteren desgevraagd weten dat
hij de vragen afgelopen weekeindeheeft beantwoord en gereed heeft
gemaakt voor verzending. Vandaag

Woensdag 31 januari 1990 I15
provincie

Tuinbouwprijs voor RockwoolVan onze verslaggever

f limburgs dagblad J

7rnaariteZ ? "-
e UUrt van Ne^fchdteau de Limburgers werden aangehouden. Het zietei nu.u.l uit aat zij nog wel een tijdje in een Belgische cel moeten verblijven. (ARCHIEFFOTO)
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MmS Émag. IfÉlk W% WËi. Mum e e Skoda Favorit bekijkt en berijdt maar leasen, geen enkel probleem. De \t
J^_fi m MÈÈÈÊmmm&m Bsflaßa^j gjjg^>ij fl valt van de ene verbazing in de andere. Aller- maatschappijen zijn, eenmaal van hun ve -yT/jy^^/^fl K^jg eerst zn vormgeving, -een lust voor het oog. zing bekomen, enorm enthousiast over X

f 'J^^immmmfmmmmmmm^ I" e beroemde Italiaanse ontwerper Bertone Favorit.
fl MHlllfi ii. i swifefe tekende hiervoor. Telt u daarbij het rijcomfort, een cal
M WÊÊËê, — *1 W\ r" \-\ Vervolgens zn ruimte. De Favorit biedt seriegarantie tegen doorroesten van binne]I" |^^^H^^fl^j|H|Kjj^i^j jnf^r^k|tF 1 fl|j%l*HM^'\ volop plaats aan vijf personen. van maar liefst 6 jaar, de twee jaar zekerl
gayV^ \ \'E StopwaMg" '~ fl PysÉsil^^^^ Verder een riante keuze aan uitvoe- m^ die Skoda u biedt en de spreekwoordel t<
fl Jttl P^^ ringen: een uiterst luxe, complete of spor- j£ ?^k lage Skodaprijs, dan vragen wij on,

BPH W/ I ffll flngN|^^^^MlE^^^^MMjj^H^^H Ér tieve Favorit aan ude keus. £jg fl I°fu na het lezen van deze advet *Byfw W.' y Wilt ude Favorit niet kopen, I 1 tic nog op uw stoel zit
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Afgebeeld de Skoda Favorit Vedette. Prijzen mcl. BTW., al Voorschoten, excl. afleveringskosten en ML-behandeling.L' least al een Skoda Favorit voor nog geen f 543,- maand excl.BTW. Raadpleeg voor dealeradressen de Gouden Gids of bel de importeur: Oe Binckhorst Auto & Motor Import 8.V., Voorschoten, telefoon: 071-600200.

Wonen Totaal
te k. 2 moderne Artifort
fAUTEUILS Tel. 045-
-312501.
Te k. eiken HOEKTAFEL 80
X 80 cm. Tel. 045-463879,
na 18.00 uur.

Carnaval
Opbouw van CARNAVALS-
WAGEN, voorstellende een
gitaar. Te monteren op aan-
hanger van een vrachtauto
of dieplader. Prijs / 400,-.
Voor ml. 04408-1922.

Zonnebanken Zonnehemels

Superbruiner!
10 lamps, 4 x gebogen zonnehemel met ventilator en

snelbruinlampen. Alléén bij van Erp nu ’ 999,-.
Volledige garantie en service.

Van Erp, Limbrichterstr. 18 Sittard, tel. 04490-13531.. Hoofdstr. 12 Kerkrade, tel. 045-456999.

van Uden zonnehemels
Zonnehemel 1.80 lamplengte met statief v.a. / 698,-.

Wolff lampen 1.80 mtr. 100 watt nu ’ 17,-.
van Uden, Hoofdstr. 12, Hoensbroek. Tel. 045-212655.

Muziek

(Bij de Markt)
Een vertrouwd adres voor: Keyboards, orgels, synthesizers

blaas- en slaginstrumenten, gitaren, versterkers,
"orkestapparatuur, accordeons, midispecialisatie enz. enz.

Altijd leuke aanbiedingen en occasions.
PRETTIGE'BETALINGSREGELING V.A. ’ 30,- PER MND

Koop bij de man die
het ook bedienen kan!!!
' ,—_

Diversen
■

Aardappelen KLEIBINTJES
ie kwal. va. 45 et. p.kg.
llien 5 kg ’ 3.50, wortels 5
kg ’ 3.00.; Veendrick, ing.
kasteel, Amstenrade.
Voor Limburg LEKKERSTE
§ehakt. Slagerij Houtvast
t chinnen.
Heeft u pijn in uw rug, in de
fcnieën of andere gewrich-ten (artrose). Ik 79 jaar weet
uit eigen ervaring, hoe u zich
£elf kunt helpen. Inf. kosten-
loos tegen r.-port. Anton
Terporten, Postbus 1059,
5900 BB Venlo.
PORNOVIDEOCASSET-
TES Te k. v.a. ’ 22,50 of 5
voor ’ 100,-. Stationsstr. 31
Sittard Maastricht. Via Regia
105 (Brusselse Poort) ook
yerh.
E

_
Te koop gevr.

feOUD, zilv., munt., postz.
ètc. Cont. bet., vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.
De Hoogste prijs voor alle
goud, munten en POSTZE-
GELS. Kasteellaan 102
Heerlen (Meezenbroek).
Tel. 045-726789.
POSTZEGELS en munten
aan- en verkoop. Postze-
gelhandel Kern Locht 100A,
Kerkrade-W. 045-410911

TV/Vldeo
KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’ 75,-. Radio TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. 045-213879.

Goede KLEUREN-TVS,
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.

Kachels/Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 st.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 04490-13228.

INZETHAARDEN- kachels
nieuw en gebruikt 10-60%
korting, gratis geplaatst. De
Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.

Kunst en Antiek
Strakke rustieke meubels.
GUNTLISBERGEN, De Die-
Ze-27 Best. 04998-99108.

Uitgaan
Vandaag, avond voor al-
leenstaande met gezellige
dansmuziek in bar-dancing
CHEERS, Bokstr. 49, Heer-
lerheide. Tel. 045-212464.

I Totale ONTSPANNINGS-
MASSAGE door jonge mas-

i seuses. Tel. 045-353489.
Aangeb. TALENCURSUS-. SEN in 93 talen op Ips of

i cass. ’ 65,- ook voor bui-
I tenlanders, 21 danscursus-
sen op cass. enz. samen
’lOO,-. Tel. 070-3638667
3894543.
Aangeb. wegens aanschaf
CD's 400 singeltjes ’ 250,-,
200 LP's ’ 250, 125 oude 78
toeren platen ’ 200,-, zes
oude lepeltjes met beeltenis
Elvis Presley ’ 50,-, 6 van
ons Koningshuis ’ 50,-. Tel.
070-3638667 3894543.
De massage van VERO-
NIQUE blijft uniek. Tel. 045-
-228481
Gebit gebroken? HOON-
HOUT, Akerstr. Nrd. 328,
Hoensbroek. 045-228211.
Klaar terwijl u wacht.
Te koop ca. 200 stuks RBB-
SNELDEKPANNEN, zwart,
pr. ’ 150,-. Tel. 045-728750

Wij verstrekken alle
soorten leningen.

Enkele voorbeelden P.L.
42> 54i 60i

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

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

Overlijdensrisico is
meegedekt, effectieve

rente vanaf 11.4%,
andere bedragen en
looptijden zijn ook

mogelijk.
1e hypotheken vanaf 7,8%

2e hypotheken
2401 180» 120»

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

-mits ovenwaarde
Lopende leningen geen

bezwaar.
Geheimhouding
gegarandeerd

Doorlopend krediet
Aflossing vanaf 2%per

maand.

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

' i
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I DAMES: sweatshirts, I
I blouses,truien, broeken. |
I HEREN: sweatshirts, I
I hemden, truien,broeken. |
IKINDEREN: sweatshirts!
I blouses, broeken, rokken. |

Er is ook een MARCA bij u in de buurt.
fl Almere, Amsterdam-West, Amsterdam-

Afl WA\ Zuid-Oost, Apeldoorn, Arnhem, Assen,
Wl^\ L)^^\ """^^^ -^^^^^^^ mWl^m\Beek' Breda, Den Bosch, Den Haag,

Ë y-^Ë Wm m # m mm Ar m % Enschede.Groningen.Heerhugowaard,
Ë y-jm WW \ Ë k \ WW Ë k \ Heerlen, Kerkrade, Leeuwarden,
Ë y^mm \ Ëm \ WWW JÊ f"~ #fl % Leiden, Maastricht, Brusselse Poort;
Ë i \T#i % Ë kW % '^rl m # % Maastricht, Nijmegen, Purmerend,
# ËLXë kW \Ë flfl ml k Xl Ë flfl % Rotterdam-Zuid, Rotterdam-C,
Ë #%▼#% fl ml IW XX m Rijswijk,Tilburg,Utrecht,Veenen
Ë ËX# %J _^^l_ll |\ X^^ W % daal, Veldhoven, Vlissingen,
wmmmW mtÊW %■■■■# VMBHBV VHbA VHM Weert, Zaandam, Zutphen.

MARCA: ELKE WEEKANDERS ALTIJD GOED!sssr^«

Eind maart Mode Dagen’ in MECC

Nieuwe modebeurt
in Maastricht

MAASTRICHT - Van vrijdag 23 tot
en met zondag 25 maart wordt in het
MECC in Maastricht een modevak-
beurs gehouden, waarin de nieuwe
modetrends voor het voorjaar en zo-
mer 1990 worden gepresenteerd.
Het is de eerste keer dat dit evene-
ment, dat de naam MECC Mode Da-
gen heeft meegekregen, wordt ge-
houden.

De MECC Mode Dagen zijn een ini-
tiatief van het organisatiebureau
Bouwmans Produkties in Heeze. De
beurs wordt in samenwerking met
het MECC en enkele andere bedrij-
ven opgezet. Het evenement kent
een commissie van aanbeveling
waarin onder andere mevrouw Kre-
mers, echtgenote van de gouver-
neur, en L.M. Hamaekers, directeur
van de academie voor Beeldende
Kunsten in Maastricht zitting heb-
ben.

De modevakbeurs wordt een groot-

y<schalige gebeurtenis, waarin m"fl
ondernemers, ontwerpers en of s,
dingen zich zullen presenteren.' n
ding, schoenen, accessoires tt a
ook zaken als styling, visagie,>' a
grafie en coiffure worden gepreS ji
teerd tijdens het evenement. Er1 j
len verscheidene keren per dag'i[
deshows worden gehouden. t
Daarnaast zijn er randactivitej j,
zoals een expositie over fees" j
ding uit het modemuseum in »g
seit en exposities van modeteke11 j
gen en mode- aquarellen vai>
Roermondse Gerda van Gijzel
vrijdagavond 23 maart wordt
grote gala-avond gehouden.

De modebeurs is op vrijdag I
opendvan 11.00 tot 21.00 uur, oPI
terdag van 11.00 tot 22.00 uur
zondag van 11.00 tot 18.00 uut- Jmodegala begint op vrijdag J
20.00 uur. Informatie: Bou^^BProdukts, 04907-2341.

Studenten RL willen
keuzevakken volgelf

Van onze verslaggever
DEN HAAG/MAASTRICHT - Twee
studenten van de faculteit der eco-
nomische wetenschappen van de
Rijksuniversiteit Limburg willen
alsnog toegang tot drie verplichte
keuzevakken in het derde jaar. In
een verzoek om een voorlopige re-
geling drongen zij gisteren bij de
voorzitter van de afdeling recht-
spraak van de Raad van State,
staatsraad mr P. Kapteijn aan op
toelating tot de colleges en exa-
mens.
Er worden niet meer dantwaalf stu-
denten per verplicht keuzevak toe-
gelaten. Dat had tot gevolg dat de
studenten Kleeven en Niestadt niet
worden toegelaten tot de blokken
beleggingsleer, opties, financieel
management en onderhandelen.
Het blok beleggingsleer is inmid-
dels afgesloten, maar door hun be-
roep op de Raad van State hopen de
.studenten de rest van hun verplich-
te keuzevakken wel te kunnen vol-
gen.
Zij zeggen bewustvoor dezevakken
te hebben gekozen vanwege de toe-
gevoegde waarde, die deze met het
oog op hun beroepskeuze aan hunstudie geven. Vanwege het afwij-kende studieprogramma in Maas-
tricht is het niet mogelijk de blok-ken elders te volgen.
Het College van Bestuur van deRUL vond haarbeslissing zo duide-lijk dat zij er geen reis naar DenHaag voor over had om haar stand-
punt toe te lichten. Staatsraad Kap-
teijn vond de beslissing echter
geenszins vanzelfsprekend en heeft
veel vragen over de rechtsbasis van
de beslissing van het Óollege.
Hij wil daarom deRUL in een twee-
de zitting dwingen om alsnog naar
Den Haag te komen. Voorlopig wil
hij in afwachting van een tweede
beoordeling de studenten voorlopig
tot de colleges van het vierde blok
dat donderdag begint toelaten.

Directeur Ford
Genk opgestapt

GENK - De 63-jarige algemeen di-
recteur van de Fordfabrieken in
Genk, Marcel Dierckx, heeft giste-
ren onverwacht meegedeeld ver-
vroegd met pensioen te zullen gaan.
Dierckx heeft 37 jaar bij Ford ge-
werkt. De beslissing van Dierickx
kwam als een volslagen verrassing,
ook voor zijn onmiddellijke omge-
ving. Dierickx was sinds '53 verbon-
denaan Ford Belgium. In 1973 werd
hij bevorderd tot algemeen direc-
teur. Zijn opvolger is nog niet be-
kend.

Bij de plaatsing van de stude^Jj
voor de blokken gaat de econ°3
sche faculteit uit van de volg°jJ
van aanmelding. Volgens de i'a!*j3
man van student Kleeven is eC\Avoorrang gegeven aan een aa J„sociale" gevallen.
Hij wijst erop datzijn cliënt doOr Jniet kunnen volgen van de co 9
ook ernstig in de problemen kaflJ
men. Omdat hij eerst een HEAO"!
leidingheeft gevolgd, kan hij te*1!
volge van de harmonisatiewet"!
slechts twee jaar ingeschr^j
staan. De voorzitter doet sp°H
uitspraak.

officiële mededeling
GEMEENTE BEEK (L.)

OPENBARE BEKENDMAKING I
INSPRAAK OVER BELElf=x

VOORNEMENS BETREFFEN^ |
RUIMTELIJKE ORDENlNG,/

Burgemeester en wethouder*
Beek (L.), maken bekend, dat u
meentesekretarie van 5 feb1'
1990 t/m 5 maart 1990 voor eeni^
ter inzage ligt;
het ontwerp-bestemmings!'
„Buitengebied", bestaande uit:
1. plankaart;
2. voorschriften
3. toelichting. a .
Over de strekking en de inhoud v.
voornoemd ontwerp-bestemm1'
plan wordt de mogelijkheid t" 1

spraak geboden. Van de gegeV.f
mogelijkheid tot inspraak kan h.
bruik worden gemaakt door alle
langhebbenden.
Op 19 februari 1990 a.s. zal met £trekking tot het bovengenoemd ■_
stemmingsplan een inform3 $
avond plaatsvinden om 20.00 m:
„'t Roadhoes", Musschenberg »'j
Spaubeek en op 22 februari 1991'20.00 uur in gemeentehuis, Ra
huisstraat 9. pi
De inspraakprocedure verlo
daarna verder als volgt:- gedurende de termijn van de

visielegging kunnen schril"
reakties bij ons kollege wol-0
ingediend; ff- ter afronding van de inspraakP I
eed ure zal ons kollege een e''tJ«verslag opmaken, inhouden
een weergave van de menine j
die tijdens de inspraakproces
naar voren zijn gebracht. Bed0^,
eindverslag wordt ter kennis
de gemeenteraad gebracht.

Beek (L.) 31 januari 1990 s
Burgemeester en wethoud
van Beek (L.)
namens dezen,
Chef sektor Exploitatie &
Ontwikkeling Vastgoed,
T.H.P.M. van Mulken

Woensdag 31 januari 1990 " 16Limburgs Dagblad



Van onze showpagina-redactie
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schuld steeds maar bij de ontgrinders legt.
„TJ maakt zoveel ophef over die scheurvor-
ming. 63 mensen blijken last te hebben van
scheurvorming in hun huizen. Maar of dat
door de ontgrondingen komt, staat niet vast.
Het kan ook een constructiefout zijn." Vol-
gens Wagemans is de kans groot dat binnenafzienbare tijd de inwoners van Ohé en Laak
hun huizen aan de straatstenen niet meer
kwijt raken. Hij adviseerde het raadslid één
van die mensen die last hebben van scheur-
vorming, aan te zetten een proefproces te be-
ginnen tegen de grindproducenten.Burgemeester Wagemans vond dat Graus de

buiten het ontgrond gebied vier meter hoger
dan in het Stevolgebied. Het verschil in de
waterstand geeft de mogelijkheid aan tot het
scheuren van huizen.

In Ohé en Laak

Onderzoek naar
scheurvorming10HEEN LAAK - De raad van Ohé en Laakheeft zich gisteravond uitgesproken voor eenonderzoek naar scheurvorming in woningen.

Allereerst zal echter een offerte worden aan-
gevraagd om er achter te komen hoeveelzononderzoek zal kosten. De raad heeft hiertoebesloten nadat het raadslid M. Graus om zon

| onderzoek had gevraagd.
J-»raus wil een deskundig bureau de oorzaak'aten vaststellen, zodat bewoners die op dit
moment geen schade hebben na de ontgrin-
oing altijd kunnen terugvallen op die rappor-ti ter>. Als straks is ontgrond, is de waterstand

'Storm pas enkele
uren te voren

te voorspellen'

Platenfirma van
diefstal beticht

Vandaag kort geding in Maastricht

MAASTRICHT - De Limburgse platenmaatschappij Marlsto-
ne Records beschuldigt concurrerent Koch Benelux van pla-
giaat. In een kort geding dat vanochtend dient voor de recht-
bank in Maastricht wil de Limburgse firma onder andere met
een digitale elektro-analyse aantonen dat Koch Benelux zes
muzieknummers heeft gestolen, die al eerder bij Marlstone
(maart 1989) in een uitvoering door de Mergellander Buben' uitWylre zijn opgenomen.

tekort", aldus Beppie Kraft.
Van zes nummers is een vergelij-
kende analyse gemaakt. De num-
mers werden én van de Mergellan-
derBuben én van Peters Buben di-gitaal en grafisch in beeld gebracht.
De rechter krijgt de uitslag daarvan
vanochtend tijdens het kort geding
onder ogen.

Volgens Beppie Kraft valt geen ver-
schil te constateren en daarmee
wordt volgens haar bewezen dat de
muziek regelrecht is gestolen. Om
dat nog eens extra te onderstrepen
heeft Kraft dezelfde nummers óók
nog in een uitvoering van de Ober-
kramer Musikanten laten registre-
ren. Daarbij wordt wel een verschil
geconstateerd.

Verschillen

Musicoloog, componist en arran-
geur Theo Breuls zal vanochtend ter
zitting eveneens toelichten waarom
volgens hem de nummers van Pe-
ters Buben een regelrechte copie
zijn van die van de Mergellander
Buben.

Marlstone beweert dat deze vrolijke
deuntjes nu op exact dezelfde wijze
zijn terug te horen op de verzamel-
LP/CD/MC 'Volkstümliche Musi-
kanten aus dem Rhein-, Rhur- und
Maastal' gespeeld door een gefin-
geerde studioformatie, die door pro-
ducer Peter Beaujean uit Heerlen
'Peters Buben' wordt genoemd.

Stopzetten
Marlstone eist via de rechter dat de
verkoop van de verzamel-
LP/CD/MC met onmiddellijke in-
gang wordt stopgezet. Bovendien
wil de firma dat nog in de handel
zijnde exemplaren in binnen- en

buitenland meteen uit de handel
worden genomen. Advocaat mr
P. M. Boels uit Maastricht verdedigt
vanochtend de belangen van Marl-
stone Records.
De producer van de gewraakte ver-
zamel-LP/CD/MC, Beaujean is ook
gedaagd. „Hij moet zeker geweten
hebben waarmee hij bezig was", al-
dus directrice en zangeres Beppie
Kraft van Marlstone Records. „Het
gaat niet om een publiciteitstunt.
Wij willen niet dat met muziek van
artiesten bij onze maatschappij op
een dergelijke manier wordt omge-
sprongen. „Beaujean doet de Mer-
gellander Buben door zó te hande-
len niet alleen in materieel opzicht

Drie verdachten
verkrachting
blijven in cel

' ef?RMOND - Drie van devier van

'" iliiv chting verdachte Roemenen
ef le " voorl°Pig in de cel. Een vier-

lo Verdachte is gisteren door deij,ermondse rechtbank onmiddel-
itiVtn vri Jheid gesteld. De rechtszit-y tegen de drie dient op 27 maart.

er van verdacht eind ok-
W6r Vorig Jaar in een huis in de
e ur!^ondse binnenstad een vrouw"ebben verkracht.

t erf'cier van justitie mr Van Delft
I tn de rechtbank gistermor-
■Rrri°m de rechtszaak tegen de vier

Wis h
en aan te houden'De reden

jie dat het onderzoek door de poli-
"let6^ de verwerking daarvan door°Penbaar Ministerie nog niet
'efd fgerond- Doorgaans gaat de

to 0rrt
ging in dergelijke zaken ak-

■^y* met het verdagen van een
ï(Jek maar gisteren zorgde het ver-

tA] üs Van de officiervan justitievoor
"feet! ■ at rumoer in de Roermond-tjï^htsaal.

n alleen de vier raadslieden lic-
Van zich horen, ook de alleen

daclr Roemeens sprekende ver-
u mengdenzich in de pro-for-

-2()n"Ter>andeling die daardoor uit-
'an erliJk lang duurde. De officier

'" 'Oor^St'tic gebruikte als aanleiding
% letoij/ verdaging dat de Roemeen-
ijjl fken eindevorig jaar spoorslags
Tttij) . vaderland terugkeerdenaar de internationalehulporga-nen met raad en daad bi-> te

Ïer» Daardoor was het politie-on-
*°ek in Roermond in de knel ge-

De nen. zo meldde hij.
I ai'er raadslieden bestempelden

'kla Is onzin. Voor hun was het zo
5 !fc als een klontje dat de officier
t vVerdenkingen tegen minstens

*èra de vier n°g steeds niet kanF

" Rob van
der Giesen:
„...Proberen
geen paniek
te zaaien..."

Meteo Beek
maakt
Limburgs
weerbericht
op maat

zeer zware windstoten", aldus
Van der Giesen. Voor alle duide-
lijkheid: een meteoroloog
spreekt van windkracht als een
windsnelheid meer dan tien mi-
nuten aanhoudt.

In Beek werd donderdag wind-
kracht 9 gemeten, met windsto-
ten die kracht 11 of 12 zouden
hebben als ze langer geduurd
zouden hebben. De hoogste
windsnelheid in Limburg was
120 kilometer per uur. Aan de
kust zijn die dag snelheden ge-
meten van 150 kilometer per uur.
„Wind wordt boven land afge-
remd, door de bebouwing en be-
groeiing. Daarom stormde het in
Limburg minder hard dan aan
zee," verklaart Van der Giesen.

Semi-amateurs
Ook semi-amateuristische
weersvoorspellers als Pelleboer
en De Jong baseren hun infor-
matie op waarnemingen van de
KNMI. Dat hun weerberichten
soms toch afwijken, komt door
een andere intepretatie.

Alhoewel de voorspellingen van
de storm van donderdag vrij een-
duidig waren, gaat het KNMI op
19 februari met hen overleggen
om een betere coördinatie te be-
reiken bij extreme weersomstan-
digheden en om paniek te voor-
komen.
Meteo Beek heeft met dat over-
leg weinig te maken. „In Lim-
burg zijn geen weer-amateurs die
op commerciële basis voorspel-.
lingen doen. Overigens vind ik
dat die anderen het vaak prima
doen," aldus Van der Giesen.

BEEK - Alsof één storm met or-
kaankracht nog niet genoeg was,
werd er voor maandag nog een
aangekondigd. De wind bleef die
dag echter matig, kracht vier.
Volgens Rob van der Giesen,
hoofd van de meteorologische
dienst bij Maastricht Airport
(Meteo Beek), is het volstrekt on-
mogelijk om een storm van dat
kaliber lang tevoren te voorspel-
len. „Maar de mensen zijn ge-
schrokken en bang voor een her-
haling en daardoor gaat elk ge-
rucht een eigen leven leiden."

Volgens het hoofd van de meteo-
rologische dienst was de sfeer er
die dag niet veel anders dan nor-
maal. „Wij doenrustig ons werk,
proberen vooral geen paniek te
zaaien."
Meteo Beek werd die dag wel
overstelpt met telefoontjes van
particulieren. „Niet alleen voor
het weerbericht want daarvoor
kunnen ze het 06-nummer bel-
len. Er belde ook iemand die bij-
na huilde omdat er een boom opzijn auto was gevallen. En men-sen die bang waren en wilden
weten of het nog erger zou wor-den."

kaliber kun je geen dagen tevo-
ren voorspellen, die is afhanke-lijk van te veel factoren. We heb-
ben de storm in het regionaal
weerbericht van Omroep Lim-
burg gemeld en natuurlijk directde luchthaven gewaarschuwd.
Daardoor zijn alle vliegtuigen
binnen gezet en later een aantalvluchten afgelast."

van 9 tot 10. Een storr

Geen orkaan
Overigens was het geen orkaan
die donderdag in Limburg huis-
hield. „Het was een storm met

Januari 1990 warnier dan vorij jaar
LANDGRAAF - Januari 1990 was in Limburg gemiddeld bijna eenhele graad warmer dan januari 1989, maar bleef achter bij januari1988, een recordmaand. Toch bleef hij met 4,7 graden nog ruim 'tewarm' vergeleken bij het gemiddelde van 2 graden. Er viel tweemaalzoveel regen als vorig jaar, namelijk 46 mm, en die regen viel in delaatste tien dagen van de maand.

Temperaturen in januari van 1985-1990
Jaar gemiddeld gemiddeld gemiddeld

minimum maximum
1985 -6.1 -0.8 -3.51986 0.0 4.2 2 11987 -5.3 -1.7 -351988 3.5 8.1 5 81989 1.2 6.8 4 01990 2.4 7.0 47

Aan de hand van die resultaten
en van de weersgegevens uit heel
Europa, waarvan de meteorolo-
gen elke drie uur een weerkaart
maken, doen ze weersvoorspel-
lingen voor Zuid-Limburg, in
eerste instantie voor de lucht-
vaart. De voorspellingen worden
ook doorgegeven aan instellin-
gen die hiervoor een contract af-
gesloten hebben, zoals het Lim-
burgs Dagblad, Omroep Lim-
burg, de bouwwereld en een aan-
tal bungalowparken. Particulie-
ren kunnen door een 06-nummer
te bellen het regionaal weerbe-
richt beluisteren.

Meteo Beek is een onderdeel van
de afdeling luchtvaart, meteoro-
logische dienst van het KNMI.
Er werken elf meteorologen, van
wie er nog vier in opleiding zijn.
Dag en nacht wordt voor de
luchtvaart het weer 'bewaakt.
Elk halfuur meet men de tempe-
ratuur, windrichting, windsnel-
heid, het zicht en de wolken-
hoogte. Die gegevens komen
automatisch via de computer en
radar binnen, maar er gaat ook
elk uur iemand buiten pools-
hoogte nemen.

Op de bewuste donderdag had
Rob van der Giesen zelf dienst.
„We zagen 's morgens aankomen
dat het zwaar weer zou worden
met windstoten met een kracht

Heerlen tril niet alleen 'Bobhejaanlanden'

Toerismeproject
weer afgekraakt

diversekeren bij Jongen aan de bel
hadden getrokken met grote kritiek
op tussenresultaten en zelfs op het
concept-rapport. „Kennelijk zonder
het gewenste resultaat", aldus de
wethouder.

De felste kritiek kwam van PvdA's-
ter Dorien Tobie: „Dit rapport is een
wanprestatie van de eerste orde.

Het had ook voor 15.000 gulden ge-
maakt kunnen worden (de werkelij-
ke kosten bedragen het tienvoudige- red). Een vervolgopdracht door
een werkelijk deskundig bureau
moet in elk geval niet op onze kos-
ten geschieden".

En Jongen zelf? Hij wil geen com-
mentaar leveren op alle kritiek.
„Het Streekgewest is opdrachtge-
ver. Als men daar opmerkingen op
het rapport heeft, horen we het
wel".

Van onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

©' habilectro : SCpn
Beveiligingstechniek - bedrijf en particulier "'"'-» Elektronische en mechanische inbraakbeveiliging 3*^^» Automatische brandmeldinstallaties " JLB
" Toegangscontrole, slagbomen -Wr W» Gesloten TV-circuit mM 1 M
EIGEN SERVICEDIENST - ALTIJD BEREIKBAAR -*WjKl-
> Wij verhuren ook beveiligingssystemen mw» Erkend slotenexpen

Maastrichterlaan 32, Beek - 04490-78888 fax 04490-77319

" Als direct gevolg van
de turbulente gebeur-
tenissen van afgelopen
vrijdag bleef de Buch-
tense bakkerij ook gis-
teren gesloten.Buchtens bakkersdrama

laat diepe wonden na

'Jaloezie winkelpersoneel oorzaak problemen'

den zijn hierprima. Bovendien, er is
toch niemand die voor minder dan
het minimumloon werkt. Nee, er
was sprake van een verschrikkelij-
ke jaloezie tussen de twee winkelbe-
dienden, waardoor het tussen bei-
den absoluut niet boterde. Dat is de
werkelijke oorzaak van de proble-
men."

Ook op het verwijt dat het personeel
het niet verkochte brood en gebak
van de bakkerij niet voor niets mee
naar huis mocht nemen, reageert
mevrouw Hoofwijk furieus. „Dat is
toch zeker onbegonnen werk, als
dat voor de hele familie bestemd is.

van zijn eerder geuite voornemen
zijn zaak voorgoed te sluiten, zijn
vrouw liet gisteren met nadruk we-
ten dat de winkeldeuren ook de ko-
mende dagen nog dicht zullen blij-
ven. „Volgende week dinsdag ho-
pen we weer open te gaan. Des-
noods met mijn moeder, als we voor
die tijd geen nieuwwinkelpersoneel
kunnen krijgen."

HEERLEN - Het is maar sterk de
vraag of de Oostelijke Mijnstreek
zich moet richten op grootschalige
toeristische projecten. Het land-
schap, de natuur en de rust zouden
wel eens een veel grotere wervende
kracht kunnen hebben dan moge-
lijk niet te verwezenlijken plannen
voor 'allemaal Bobbejaanlanden'.

daal waren het college en alle frac-
ties het erover eens: in het zogehe-
ten toeristisch Recreatief Beleids-
en Activiteitenplan (TRBAP) is
geen afweging gemaakt tussen toe-
risme en het landschapsbelang en
de plannen zijn teveel een opsom-
ming in plaats van dat ze een visie
vertonen.

Van onze verslaggever
CMTEN ~ "Het is Gemaal gelo-

Vfj /Jet mijn echtgenoot, maar de
>H Q *?d van het winkelmeisje heefte bakkerij de klappen uitge-
red a' MlJn man heeft zélf aangifte
\v as ?h wegens mishandeling. Zo

en niet anders." Hevig geë-
Vj»n Kneerd reageert de echtgenote
W Dakker Wil Hoofwijk uit Buch-'otite mens haar man op de turbu-

ee, gebeurtenissen van afgelopen

de voet ontslag te nemen. Volgens
eigenverklaring uit onvrede over deslechte werksfeer en achterstallig
loon. „Pure nonsens," aldus de bakkersvrouw. „Op de eerste plaatsging het zeker niet om te laat uitbe-taald loon. Dat meisje eiste stantepede haar vakantiegeld over haargewerkte uren. Onmogelijk natuur-lijk, want dat zul jetoch eerst aan dehand van de administratie moetenuitrekenen. Ik heb haar dan ook ge-
zegd dat ze daarvoor de volgende
dag kon terugkomen. Maar zij en
haar vriend dachten daar dus heel
anders over."

Bijzonder pijnlijk was de ontboeze-
ming van wethouder Andriesma dat
zowel ambtenaren als bestuurders

Moeten wij dat dan zomaar allemaal
zelfbetalen. Trouwens, al ons perso-
neel krijgt wel degelijk korting op
onze producten."

burg

Deze visie van de WD en het CDA
in Heerlen vormde een opmerkelijk
onderdeel van de ook in Heerlen
vernietigende kritiek op het toeris-
meplan voor Oostelijk Zuid-Lim-

De opsteller van het plan, Jongen,
hoogst persoonlijk aanwezig bij de
gecombineerde commissievergade-
ring met een driekwartier durende
diapresentatie, noteerde verbeten
de ene na de andere diskwalificatie.

d 6 22°°S opgelaaide conflict tussen
flWi arige winkelbediendeen haar
Vge, dertig jaaroudere baas draaide
s'uit°Pen vrijdagavond even voor
% "nëstiJd in Hoofwijks winkel uit
VfienV stevige vechtpartij tussen de
ten ""1 Van het meisje en de Buch-
laaJf br°od- en banketbakker. Kort
<tienri r hadden beide winkelbe-
°m*i n b°vendien op staande voettslag genomen.

Hevig aangedaan staat de 51-jarige
bakkersvrouw - zelf ooggetuige van
het handgemeen- erop ook haar re-
constructie van de gebeurtenissen
te mogen geven. „Maandag konden
we dat inderdaad niet. Toen hadden
we heel wat andere zaken aan ons
hoofd." Volgens Hoofwijks eega is
het de vriend van het winkelmeisje
die alle blaam treft. „Hij heeft mijn
man op hardhandige wijze in de
bakkerij aangevallen, geslagen, en
over de grond gesleurd," doet me-
vrouw Hoofwijk met trillende stem
haar relaas.

Kritiek
Net zoals in Kerkrade en Voeren

In een reactie liet groepscomman-
dant Plum van de Bornse rijkspoli-
tie gisteren desgevraagd weten dat
inderdaad bakker Hoofwijk aangif-
te heeft gedaan wegens mishande-
ling. „Het onderzoek is nog in volle
gang. Het zou kunnen dat de be-trokken jongeman inmiddels al ver-hoord is. Best mogelijk dat hem
mishandeling en lokaalvredebreuk
ten laste wordt gelegd. Maar dat is
natuurlijk niet een zaak van ons,
maar van de officier van justitie,"
licht Plum toe.

W n Werd duidelijk dat de alge-
6aar Corr>motie bij het bakkersecht-

iuPc wonden heeft achterge-
vel / ,ag Hoofwijk inmiddels dan

°esloten hebben om af te zien

Er zijn er die al meer dan twintig
jaar bij ons werken. Een ander zelfs
al die 28 jaar. Dat zegt toch genoeg
dacht ik. De arbeidsomstandighe-

„Mijn man en ik hebben de bakkerij
ruim 28 jaar geleden van zijn vader
overgenomen. In de zaak zijn alles
bij elkaar acht mensen werkzaam.

Ook de beschuldiging dat de werk-
sfeer in de winkel en bakkerij te
wensen overlaten, bestrijdt de bak-
kersvrouw te vuur en te zwaard.

Jaloezie

Zij beaamt dat de directe aanleiding
tot de vechtpartij moet worden ge-
zocht in het eerder die dag abrupt
genomen besluit van het bewuste
winkelmeisje om letterlijk op staan-
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) GEZOCHT \^
SIERADEN en JUWELEN

' Indien U sieraden wilt verkopen doe dat dan bij Steiner
Juwelen, want Steiner geeftHOGE PRIJZEN en

BETAALTKONTANT!
U hoeft dus geen weken te wachten zoals bij verkoop

via veilingen en U krijgt daarom vaak meer dan U denkt.
Sieraden verkopen is immers een kwestie van
vertrouwen, vertrouwen dat Steiner waard is.

VRIJBLIJVENDE KOSTELOZE TAXATIE!
Ook voor oud goud en zilveren sieraden, munten en

merk-horloges betaalt Steiner de hoogste prijs en
kontant!

INKOOP-VERKOOP-BEMIDDELING-TAXATIES
Stokstraat 2, hoek Smedenstraat Maastricht -

Tel: 043-256282

Geopend maandag vanal 13.00 uur,

■■^^ dinsdagtm zaterdag vanaf 10.00 uur. mmm

,

iiaifin gas n®UUII I I SUPERIOR SHOESIIDOlMiet
UW VOETEN

VERDIENEN HET BESTE
BROGUES IN I

MEERDERE WIJDTES

! l
m&/4 m Nutti. Stationsstraat 224 tel 045-241286f - Maastnctii WyckerDrugstraat 38A

tel 043-210426
Donderdag koopavond tot 8 uur

Schoenen b.V. 's Maandags tot 1 uur gesloten

V Metto 'n Terugbetaling (rente + afl.) \^handen 96x 72x 60x 54x 42x \
5 100 - - 115- 123- 151 -10.100 - - 221- 238- 276--15.000 246- 286- 333.- 357- 436-

-20.000 315,- 381- 442- 471- 578-
-25.000 395- 475- 546- 589- 720-
-35.000 549- 659- 778- 820- 1010-Effectieve jaarrente vanaf 11,39%

96 mnd. geld voor duurzame aanschaf
Zeer goedkope tarieven

Voordelige autoleningen en koop dan kontant.

" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag mogeliik.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

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

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30 jaar

Nu ook zakenkredieten en leasing.
Reeds meer dan 15 jaar vertrouwd
(gediplomeerd) kredietintermediair. 23295 J

l

Verse Gelderse rookworst. 250 gram 2.95 2voorfl.-^ !\- \/^ J^

11"SWBBBBBBBSBBBBBBHHHBHHH . :-:;:;*'::. \

■^^^m^lWI *\ms *}vfr*Ë Vers van 't mes. Achterham of varkensrollade,
Jong belegen Goudse kaas. Q Cf) JH IS 53^3 100 gram 2.50, fncandeau 100 gram O C(lVersvan'tmes.lkg.4irBo'i/i^^' ■■■■*■■■■■■■■"■■■■"■" 2.35. Naar keuze 200 gramOi^

Elke dagvers is bij ons de
normaalste zaak van dewereld, j
Gezouten pinda's. 250 gram 1.70 500 gram 2.75 Camemberta 250 gram. -è-r^T 3.15 Appelslof met slagroom. Vers uit eigen banketbakkerij. 1.70

nor. 4voor 4.95
Verpakte cake a 500 gram. 2SQr 1.95 Parijzer boterhamworst. Vers van 't mes. 100 gram \^f 0.95 PTTTT^P l/n nn ir
Kip/kerne salade. Bakje a 300 gram.-3t95" 3.25 Leverworst speciaal. Per stuk 400 gram. ■2rsü' 2.10 XSmmm^mmmËk zo herkent u aanbiedingen mdc Hema

I HEMADe normaalste zaak van de wereld. \
II
; 1 ■ .

Hoeblijft Zuid-Limburg
dewinter debaas?

Het uitvoeren van een winterinspectie is werk voor ervaren vakmensen. . Ig^r-^^
De vriendelijke vakmensen van de Zuidlimburgse Citroen dealers. Die ~^o&ws^^
doen dat snel, die doen dat goed. Waardoor u zeker bent van een per- ~JË§SPHi

Tfcgen inlevering van deze bon: I fecte koude Start en een Probleem"
"w-wj- loze autowinter. En verrassend: voor
WintCnnSpCCtlC een zeer scherpe prijs. Want deechte |'*" "flimi ■Sm

Gratis controle van: vakmensen werken sneller, beter en ffSf
accu dus goedkoper. Dat geldt niet alleen

ruitenwisserbladen voor het uitvoeren van een winter- >->pbw«witoiiii^

monteren van banden, accu en uitlaat. Voor een APK keuring en onder-
houdsbeurten. Want de service van de Zuidlimburgse Citroen dealers wk^, __>ém r^

\ De Zuidlimburgse Citroen dealersheten uwelkom. 53
Van Roosmalen BV, Van Roosmalen BV, Van Leeuwen, Nizet BV, Sondagh BV,
Fort Willemweg 37, Rijksweg 113, Strijthagenweg 129, Industriestraat 14, Wijngaardsweg 34-36,

Maastricht Gulpen Kerkrade Sittard Heerlen (De Koumen).

I HIHH^H Hl I'tempo-team
uitzendbureau
TECHNIEK
Technicus m/v
voor een bedrijf in de omgevingvan Geleen.
Kandidaten met een afgeronde opleiding MTS
energie-techniek ofvergelijkbaar. U gaatwerken op
een schakelstation 150KV. De werkzaamheden zijn
tweeledig. Administratief gedeelte: het invoerenvan
gegevens met behulp van een PC en het aanpassen
van diverse instructies. Voor wat betreft het
technische gedeelte: het opnemen van ampère-
standen, het berekenen van MVA-belastingen en het
ondersteunen van de bedrijfsvoering. De opdracht
isvoor 3 maanden.
Hulp-monteur elektro m/v
voor een bedrijf in Nuth.Kandidaten zijn in het bezit
van een afgeronde LTS-opleiding energie-techniek.
De werkzaamheden bestaan uit het bedraden van
schakelkasten en het afmonteren van diverse
installaties. Enige ervaring is gewenst. De opdracht
is voor 6 maanden.
Voor informatie:
045 - 71 99 40, Nino Bellinzis
Heerlen, Op de Nobel 1/hoekAkerstraat

Voetbalvereniging R.K.S.V.W. (Wessem),
uitkomend in de 1e klasse K.N.V.B. afd.
Limburg, zoekt voor het seizoen
1990 1991 een

TRAINER
voor het trainen van de selectie alsmede
begeleiding van het 1e elftal.

Schriftelijke sollicitaties, met opgave van
referenties, te richten aan:

voetbalvereniging R.K.S.V.W.
secr. M. Metten
Keizerstraat 10, 6019 BM Wessem
tel. 04756-2006
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In Aachen ist nur 1 x Ausverkauf, doch
im Restaurant Heidekrug finden Sic
immer Sonderangebote.

s.v.p. uitknippen

Gegen Vorzeigen dieser Anzeige erhalten
| Sic und Ihre Begleitung zum Essen

kostenlos ein Getrank!
19ic'tomanti(d)t «aGÜaftr au* brm tt. JaljrljunDtf

*■ JnVK^S^X **l*mimmm*mmmmmmmmlmS^

I i/^mjJfrMP^. Aachen - Blondelstrafle 9-21
jfflSll-HMMbIS^ A zwischen C& A und Bustiof
I Reservierungen und telefonische Bestellungen:
I 09-49-241-33644 Oder 43 oder 36388j Taglich von 11 00 Uhr mittags bis 300 Uhr nachts! >| Freitags und Samstags bis 5 00 Uhr früh

j Ein kleiner Auszug unseres breiten Speiseangebotes.
I Bratwurst mit Sauerkraut und Puree c 0(1 ij nur QM Dr>~ I
i Nudelpfanne mit saftigem Gemüse, Champignons u.J Fleischeinlage, serviert in einer Gulieisenpfanne, dazu ein
I knackiger Salat n nfl Inur DM 3>'" I

J Schlemmerfilet, saftiges Seelachsfilet mit Krauterauflage,
I Salzkartoffeln u. Salat n g(| I
j nurDM3jiflM
j Jagerschmitzel mit Pommes Frites und Salat 1Q QÜ !
3 Außerdem enhalt unsere Speisenkarte noch über 80
I weitere schmackhafte Gerichte. Sicherlich finden auch
I Sic Ihr üeblingsgencht.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiilllllH"'



Van onze verslaggever

Hub Wiekken heeft nog vele wensen

Wethouder bezorgd
over toekomst Nuth

„Een eerste aanzet om het aantal
woningzoekenden ietsjes te ver-
minderen is het bouwplan van
de Woningvereniging bij de
voormalige Agnesschool. Daar
komen dit jaarnog 27 woningen.
Een probleem blijft echter het
nijpend tekort aan bouwkavels.
De terreinen van de voetbalvere-
niging Minor aan de Keelkamp-
straat bieden mogelijkheden,
maar dat wordt nog onderzocht.
In mei wordt ook gestart met de
bouw van een nieuwe, bredere
brug over het spoor in Nuth. De
brug wordt met ingang van 16
mei voor eèn periode van zes we-
ken afgesloten voor het door-
gaand verkeer. Vrijwel zeker is
ook de doorvoering van het be-
stemmingsplan Voorsterstraat in
Nuth. Daar komen 10 tot 12 wo-
ningen. Een definitief bouwplan
moet daar nog worden gemaakt.

Wiekken (CDA): „Ik heb niets te-
gen de overstap van een raadslid
naar een andere partij. Maar in
dit geval pakt het bijzonder
slecht uit. Gelukkig behoort deze
kwestie over twee maanden defi-
nitief tot het verleden. Het CDA
gaat nooit meer akkoord met
zon krappe meerderheid als coa-
litie. Negen-acht is geen basis om
te werken."

NUTH - 'De gemeente Nuth
heeft de komende vijfjaar werk
voor twee wethouders in full-
time dienst.' 'Particuliere wo-
ningbouw moet er komen, an-
ders vlucht iedere jongere inwo-
ner van de gemeente naar el-
ders.' 'Op politiek gebied zit het
in Nuth goed fout omdat de coa-
litie geen meerderheid meer
heeft in de gemeenteraad.' Uit-
spraken van Hub Wiekken (48),
wethouder van openbare werken
en financiën in Nuth, die om na-
dere uitleg vragen.

Nuth. Een groot aantal belangrij-
ke beslissingen moet worden ge-
nomen. Er is werk voor twee full-
time wethouders, maar de wet
schrijft dat nu eenmaal anders
voor. Doorvoering van particu-
liere woningbouw staat op ieders
verlanglijstje bovenaan. Die
moet er komen. Gebeurt dat niet,
dan zullen de meeste jongeren
die binding hebben met de ge-
meente, Nuth verlaten. Woon-
ruimte moet ook gecreëerd wor-
den in verband met de groei van
het bedrijvenpark De Horsel. Die
uitbreiding levert werkgelegen-
heid op en die mensen moeten
gehuisvest worden. Bovendien is
in Nuth reeds een wachtlijst met
600 woningzoekenden."

" WethouderHub Wiekken bij de 'oude' spoorbrug in Nuth, die in mei wordt vervangen.
Foto: CHRISTA HALBESMA

Herrensitzung

De zitting begint om 11.11 uur inhet café-restaurant De Varen-beuk. De zaal is al om 9.30 uuropen.

" De JongeBock uit Nieuw Ein
de houden zondag voor de ne
gende keer een Herrensitzung.

De Sjaater Troaté
" In het gemeenschapshuis van
Terwinselen vindt zaterdag een
carnavalszitting met prinsebal
plaats. De Sjaater Troate beloven
een gezellige avond met veel op-
tredende artiesten. Aanvang
20.11 uur.

CDA 'verzwaart'
kandidatenlijst

Hamers en Dohmen sneuvelen lijdens marathonvergaderingbioscopen
HEERLEN
D■tyal: Next of kin, dag. 18.30 en 21 uur,
]4 en do ook 16 uur. Ghostbusters 2, wo
((, Uur Rivoli: Sex. lies and videotape,y 18en 20.30 uur. The Punisher, dag.
20^n°k 14 Llur' Maxim: The Abyss, dag.
Ooi;, uu

'- wo en do ook 16.30 uur. Wo
U ■)« uur'H5:Back to the ,uture 2- daB'
(je JU 18.45en 21.30 uur. Theo en Thea en
j. ontmaskering van hettenenkaasim-/riu m, dag. 14en 18.30uur. Black Ram,
ItjS 14 18.30 en 21.15 uur. Erik de Vi-
rv g' dag. 14 18.30 en 21 uur. When Har-

£«iet Sally, dag. 18.30en 21 uur, do ook
yyy- Oliver en Co, wo 14 uur. Newrk Stories, dag. 21 uur.

KERKRADE
.'injrrachttheater: De Kommissaris,

'0 uur.

exposities

Klotsköp
" De Klotsköp van het 'kastieel'
uit Hoensbroek hebben zaterdag
het jaarlijkse prinsebal. Het feest
begint om 20.41 uur in het ge-
meenschapshuis Mariagewan-
den aan de Zandbergsweg. Toe-
gang gratis.

Hicrcziuing
" De Prinsenraad van de Mol-
muus presenteert zondag de 13e
Hierezittung. De narrentempel
van Hans Claessen is de lokatie
waar het feest om 11.11 uur be-
gint

roen van Gessel en Juliette
HEERLEN - Tijdens de lang-
ste ledenvergadering van de
afgelopen twintig jaar heeft de
Heerlense CDA-afdeling Je-

Tacken op een hoge positie ge-
plaatst op de verkiezingslij st.
Een groep leden vond de ad-
vieslijst namelijk 'te licht' en
wenste voor beide politieke
zwaargewichten een raadsze-
tel.
Voor zittend raadslid L. Hamers
viel het doek. Een poging om hem
aan een verkiesbare plaats te helpen
strandde.

pas om half twee ten einde was, le-
verde volgens voorzitter Bijsmans
ook positieve punten op. „We heb-
ben hierblijkbaar een heel bruisend
CDA." Het feit dat er blijkbaar
breed onderling contact was ge-
weest binnen een flinke 'oppositio-
nele' groep, vindt Bijsmans geen be-
zwaar

Dringend
De komende vijfjaar worden in
Nuth belangrijke projecten aan-
gepakt. De ontsluiting van indu-
strieterrein 'De Horsel', een ri-
goureuze aanpak van de sterk
verouderde kern Nuth, dringend
noodzakelijke woningbouw en
een aantal ingrijpende milieu-
kwesties. Welk project is het
meest urgent?

De coalitie zit in een heel moei-
lijk parket. Raadslid Vliegen is
met ingang van 31 december '89
overgestapt van de partij Groot-
Nuth (coalitie) naar de fractie Le-
noir. De verhouding is nu 9-8 in
het voordeel van de oppositie.
Geen alledaagse situatie?

Er is weliswaar een maquette
voor woningbouw in vier lagen,
maar dat idee stuit op ernstige
bezwaren van de buurtbewo-
ners. Dit jaar worden ook riool-
projecten aan de autowegA76 en
in Wijnandsrade aangepakt. Ook
daar is in totaal een half miljoen
gulden mee gemoeid. In Swier,
Brommelen en Ten Esschen
wordt een begin gemaakt met de
aanleg van fietspaden. Want de
situatie ter plekke is onhoud-
baar. Voor fietsers is het levens-
gevaarlijk", aldus Wiekken. die
in maart als lijsttrekker van het
CDA aan de verkiezingen deel-
neemt.

De 'oude' raad zal de resterende
twee maanden nog weinig
schokkende .beslissingen ne-
men. Maar worden er in '90 toch
definitieve bouwplannen en pro-
jecten gerealiseerd?

„De raadsperiode '90-94 is van
enorm belang voor de gemeente

haald worden in café In deKruik
aan de Bongerd te Heerlen.
Voorwaarde voor teruggave: een
fust bier.

Van onze verslaggever

Zaterdag zal Jack I aanwezig zijn
op het Oud Prinsenbal in café
Gen Dorp.

Proclamatie
"De Beersdalse Kemphane
roepen zaterdag hun nieuwe
hoogheid uit. Café 't Bökske is de
lokatiewaar het allemaal gaat ge-beuren. Aanvang 20.11 uur.

" De Durchströpere uit Übachs-berg roepen eveneens zaterdag
hun prins uit. Zij doen dat in zaal
Maas, aanvang 20.11 uur.

0 De dames van De Bergböck
uit Huls-Simpelveld houden vrij-
dag hun Husler-oavend. In zaal
Kalsbeek begint het programma
om 20.11 uur.

Hullser-oavend

" Frans I (Hellenbrand) is overi-
gens de nieuwe prins van deze
carnavalsvereniging. Hij reci-
pieert zondagmiddag in hotel
Bellevue. ._-_

Kalk aan
de Rooks

" Ruud I (Merx) mag zich sinds
kort koninklijke hoogheid noe-
men van het Kalkbooksenjk in
Bocholtz.

Velclkretsers
" Jack I (Kickken) is de nieuwe
prins van de Veldkretsers in Wij-
nandsrade. Hij werd afgelopen
vrijdag geproclameerd.

Receptie
" Prins Hans I van de Heksen-
bergse Vasteloavendsverein
houdt zaterdag zijn receptie in
het gemeenschapshuis aan de
Heigrindelweg, met aansluitend
het prinsebal. Aanvang om 19
uur.

" Prins Jack I van de Veld-
kretsers.

Nachuule
" Prins Theo I (van Lent) werd
afgelopen zondag in Nuth uitge-
roepen tot de nieuwe heerser van
de Nachuule.

Uitkering van
taxichauffeur
blijft gekort

„De ledenvergadering heeft de be-
slissende stem. Als die vindt dat de
advieslijst niet zwaar genoeg is, dan
kan men wijzigingen aanbrengen.
Ik ben zeer content dat men met in-
houdelijke argumenten heeft ge-
werkt in een kwestie die over perso-
nen gaat, en dus zeer gevoelig ligt."Van onze correspondent

Pastoor Brunssum
naar Schinveld

Van Gessel maakt met zijn tweede
plaats, een goede kans op een wet-
houderszetel en ook de van num-
mer 25 naar 4 gestegen Tacken is ze-
ker van een plaats in de raad. De
enige verdere stijger was H. Portiek
die van elf naar tien ging.

DEN HAAG/SCHINVELD - Een
korting van tien procent gedurende
een half jaar op de bijstandsuitke-
ring van een Schinveldenaar blijft
gehandhaafd. De afdeling voor de
geschillen van bestuur van de Raad
van State heeft een beroep van de
Schinveldenaar verworpen.

Verlies
Er waren natuurlijk ook verliezers.
Els Haenens derde plaats biedt aan-
zienlijk minder kans op een wet-
houderszetel dan haar aanvankelij-
ke tweede stek, terwijl E. Dohmen
een 'zekere' achtste stek omgebo-
gen zag in een hoogst onzekere vijf-
tiende positie.

De man kreeg de strafkorting om-
dat hij bij de sociale dienst ruim
3600 gulden minder aan inkomsten
uit zijn activiteiten als taxichauffeur
had opgegeven dan in zijn aangifte
volgens de inkomstenbelasting.

" Theo 1, prins van de Na-
chuule.

Ook pogingen om de kandidaten
Wagemans, Alzer en Prevoo hoger
op de lijst te krijgen strandden. In-
tegendeel, ze verloren zelfs enkele
plaatsen en maken nu geen kans
meer op het raadslidmaatschap.

Disco Studio 54
brandgevaarlijk

" In café Wilhelmina op de Mo-
len berg in Heerlen vindt vrijdag
de finale plaats van het Lim-
burgs Vasteloavendsleedjes
Concours. Het programma wordt
rechtstreeks van t% tot 20.30 uur
door Omroep Limburg uitgezon-
den.

Vasteloavend
leedjes

De extreem lange vergadering, die

BRUNSSUM/SCHINVELD - Pas-
toor Martin van de H. Geestparo-chie in Brunssum en de Rozekran-
sparochie in Treebeek is met ingang
van 1 juni aanstaande benoemd totparochieherder in Schinveld. Hijvolgt in de St. Eligiusparochie pas-
toor Schrijler op. Pastoor Martin ismomenteel vier jaar werkzaam inBrunssum en twee jaarin Treebeek.
Hij zegt met pijn in het hart te ver-trekken. „Ik heb hier al die jaren
met veel plezier gewerkt. Maar ik
heb er alle vertrouwen in dat ik me
in Schinveld ook spoedig thuis zal
voelen," aldus pastoor Martin. Over
zijn opvolger in Brunssum en Tree-
beek is nog niets bekend.

HEERLEN
Volkssterrenwacht,

3i,j <>pskooiweg 95. Ruimte zien. T/m
af ï,„ P re's door het zonnestelsel. Van-
en , °Pen di t/m vr en zo 13-17 uur, di
Ha y ook 19.30-22 uur. Stadsgalerij,
'iet 'splein 19-De zondeval. installa-
y van Edwin Janssen. T/m 4/2, open di
ttyr 11-1" uur. za en zo 14-17 uur. Wel-
u "of. Werk van schildersclub CCV
j, «strit-ht. T/m 31/1, open dag. 9-21 uur,
st*'1 zo 13-19uur. Galerie de Nor, Geer-
ler ~ 3ü2 Expositie van Wemer Kisse-
en m 18/2, open tijdens café-uren za
stra Vanaf I 7 uur- Galerie Signe, Aker-t,j,lB2a. Werk van Francis Bacon. T/m
«Dt. k van Henk Eikenaar. T/m H/2,
Ui, !!,Wo t/m zo 14-17 uur. AktueleKunst
schi 7.est-Duitsland. Michael Runschke.Op'dtriJen en grafiek. 10/3 t/m 2/4,
me " Van wo t/m zo van 14-17 uur. Ther-
tie "museum. De tijd gefixeerd, exposi-

Vt»n foto's uit de 19deeeuw. T/m 18/3.

HOENSBROEK
V>-L.ga,erie 68' kasteel Hoensbroek.
oD

rK van Rutger ten Broeke. T/m 18/2,
er>n ma t/m vr 10-12 en 13.30-17 uur, za
(g 13.30-17 uur. ABN bank. Fototen-
lsn tell'ng. Jeanet Verhoeven. T/mJ' °pen ma t/m vr 9.00-16.00 uur.

VOERENDAAL
c^eentehuis, Raadhuisplein 1. Re
t',h *erk van Wim Mestriner. Van 1/2
"Ui- 2' °Pen ma t/m vr van 8.30-12.30en di van 13.30-16.30 uur.
andgraaf

Ma,?al' Kerkberg 2. Werk van Iz
13 ],uw T/m H/2, open wo, do, za en zo" uur, vr 13-20 uur.

Volgens de Schinveldenaar had de
eigenaar van het taxibedrijf hem
echter minder gegeven dan hij in de
belastingstaten opgaf. Dit zou een
gebruikelijke praktijk bij taxibe-
drijven in de omgeving zijn. De ge-
schillenafdeling oordeelde dat het
echter niet aannemelijk dat de
Schinveldenaar inkomsten op zijn
aangiftebiljet zou hebben vermeld,
die hij niet heeft genoten. Tevens
heeft de Schinveldenaar niet aange-
toond dat de boekhouding van het
taxibedrijf onjuiste gegevens bevat-
te.

Demonstratie
van Aikido
Brunssum

Receptie
" Prins Jo I (Quaedflieg) van de
Sjweëgelsöppersuit Nieuwenha-
gen recipieert zaterdag in deFanfarezaal aan de Hoogstraat
van 20.41-21.41.
Daarna is er prinsebal

" Sandra I van Simpel-
veld.Kasteleinshal

" De Commissie van Bijstand
van de Winkbülle houdt op
maandag 5 februari het bekende
kasteleinsbal in het Kegelpaleis
aan de Emmastraat. Aanvang
21.11 uur.

roepen

Stadsprins Piet III
" Piet 111 (Kole) is de nieuwe
stadsprins van Brunssum. Hij
werd onlangs door de Klotsköp
in de narrentempel 't Ven uitge-

Ouw menkesbal
" Het ouw menkesbal van de
Merkelbeekse Zeemplekkesj
vindt zaterdag plaats in zaal
Smeets. Aanvang 21 uur, Orkest:Duo-party. Toegangsprijs vijf
gulden.

Bloemkoning
9 De Woeësjoepe in Simpelveld
kozen onlangs hun 'blommekun-
nigin' Zij gaat door het (carna-
valslleven als Sandra I.

ü£ ,£ i? ~ Dlscotheek Studio 54aan de Emmastraat in Heerlen mag
"Tgnmaar 20° hoekers ont-vangen De gemeente heeft gecon-s ateerd dat bij een verbouwing devluchttrap van het achterste deelvan disco is verdwenen.
Tot dat die trap er weer is, mogen debezoekers bovendien alleen in datdeel van de disco komen, dat nietmeer dan vijf meter verwijderd isvan de vluchtmogelijkheid via dekelder.

Als de eigenaar de vluchttrap her-
steld heeft, mag hij driehonderd
gasten ontvangen. Laat hij een twee
meter brede vluchtweg aanleggen,
dan is het toegestaan om 500 disco-
gangers binnen te laten.

Dit heeft het Heerlense college de
disco-eigenaar laten weten. De poli-
tie zal de toeschouwersaantallen
nauwgezet controleren en bij over-
treding hangt Studio 54 zelfs slui-
ting boven het hoofd.

Receptie
Caecilia

BINGELRADE - Harmonie Cae-
cilia uit Bingelrade recipieert op
4 februari in verband met het on-
langs behaalde landskampioen-
schap (gele wimpel) in Poeldijk.
Caecilia haalde 314 punten. De
receptie vindt van half twaalf tot
één uur plaats in het ontmoe-
tingscentrum in Bingelrade.

Actie van D66
tegen centrumplan

fc^NSSUM - Aikidovereniging
V. nin Brunssum geeft op 5 fe-

r' een demonstratie in sporthal
VhPen' Aikido 's een Japanse
tju/^sport, waarbij men gebruik
fL^} van de kracht van de tegen-

i^naer. De sporthal gaat om half
lè,?? n 's avonds open. Belangstel-
len n kunnen die avond vanaf ne-ij, Uur ook aan een les deelnemen.
ty o °n traint iedere maandag-
lljji 1^in Rumpen van halfnegen tot
g^, elf. De contributie bedraagt 15
o<t; „en Per maand. Voor meer info:

Regioredactie
kostelijk Zuid-Limburg

Van onze verslaggever " Prins Frits I van de
Schwelmennekes.

" Wie nog eens wil kijken naar
beelden van de Hoensbroekse
carnavalsoptocht van vorig jaar,
kan daarvoor vrijdag terecht in
het kasteel. De optochtfilm
wordt om 20.11 uur vertoond
door de Hoensbroekse Amateur-
filmclub.

Filmavond

De SchwelmeuuekesNa afloop is er weer het bijna tra
ditionele 'sjwartbroët mit heut
vleisj'. De toegang is gratis.

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

kantoor Heerlen,
045-739284

l^ile Hollman,
® 045-422345
ÏJans Rooijakkers,
«045-714876
J^ank Seuntjens, chef® 045-443316
gehard Willems,
«04406-15890
Kantoor Kerkrade,
« 045-455506

Philippens,
«04455-2161

tegen de afbraak van de kerk aan de
Laanderstraat, tegen de sloop van
het Missionair Centrum en zetten
vraagtekens bij de overkoepeling
van de Promenade en de financiële
haalbaarheid van het totaalplan.
Overigens ziet D66 ook positieve
onderdelen in het plan zoals wo-
ningbouw in de binnenstad.

De partij zou graag zien dat de inwo-
ners van Heerlen via een referen-
dum mee konden beslissen. De bur-
ger zou dan door het beantwoorden
van vragen het plan op onderdelen
kunnen beoordelen. Als een soort
alternatief is D66 nu begonnen met

een handtekeningenactie. Onder
het motto 'city-plan, slikken of stik-
ken' zijn in dewijken Eikenderveld
en Zeswegen alruim honderd hand-
tekeningen opgehaald. Vrijdag lo-
pen de democraten met intekenlij-
sten rond in Hoensbroek, zaterdag
in de binnenstad van Heerlen.

De handtekeningen worden te zij-
ner tijd aangeboden aan het ge-
meentebestuur. Belangstellenden
kunnen trouwens een briefkaartje
met een handtekening naar de partij
sturen wanneer ze de actie onder-
steunen. Het adres is: Zeswegen-
laan 108 Heerlen.

# Piet 111 van Brunssum

Scepter
" Dc zondag ontvreemde prin-
sesceptervan dc Bokkeriejesj uit
Heerlerheide is terecht. Vandaag
kan het kleinood (na 20 uur) afge-

" De nieuwe prins van Eiken-
derveld heet Frits I (van Ee). Hij
houdt zaterdag zijn receptie. Die
begint om 18 uur in het trefcen-
trum 't Loon aan de Pater Beat-
usstraat 7. Aansluitend prinse-
bal.

HEERLEN - D66, omenteel niet
vertegenwoordigd in de Heerlense
gemeenteraad, is een handtekenin-
genactie begonnen tegen de manier
waarop het college probeert 'het
centrumplan door te drukken. De
partij zet vraagtekens bij de snel-
heid waarmee B en W van Heerlen
te werk gaan. D66 vindt dat besluit-
vorming over de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart getild moet
worden, zodat de inwoners vanHeerlen meer invloedkunnen uitoe-fenen.
De democraten zijn onder andere
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Guido Wiro Gertruda
Claessen, geboren te Sit-
tard op 16-9-1969, verblij-
vende te Sittard in de Pau-
lusstichting aan de Water-
sley 1; rechtbank Maas-
tricht 27-4-1989; curator
Willem Hubert Herman
Claessen, toeziend curatri-
ce Petronella Helena Hen-
drika Wilms, echtelieden,
beiden wonende te Suste-
ren aan deStationsstraat 4.

[■grog"

a>ro°ZtZ>*l

/ k,lke"o7^yo m

■■M^Tffl uiT«@J

|Bedrag____l6x <_£ I
1 1^S- 292r 35V *^" l
■ 36.000',- 584,- 703,- 800,- >

■ 50.000,- 781,- 976,- JUL "Do' I
IJU ' eft, jaarrentevanal 11.3"> moaelïlk I

FINANCIERINGSKANTOOR JÉÉ Él

Scharnerweg 108 Maastricht vj Hp
Bijkantoor: Hoofdstraat 9 Hoensbroek, Tel. 045-225000

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

Vereniging van Financieringsadviseurs N.V.F.

Reageren op advertenties onder BRIEFNUMMER.
Stuur uw brief (voldoende gefrankeerd) naar het Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen, en vergeet niet links onder op de

enveloppe het nummer uit de advertentie te vermelden.
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De Nieuwe Mazda 323 sedan, goed datu daarop gewacht hebt.
De nieuwe Mazda 323 sedan isbij uitstek geschikt gezorgd dathet geluidsniveau ongewoon laagis. Dat De Mazda323 sedan is in een aantalversies lever- De Mazda 323 sedan isverkrijgbaarv.a.f26.155,—

om er vele zakelijke kilometers mee te rijden. maakthet rijden in deMazda 323 extra comfortabel, baar, met keuze uit een 1.3 1. 16 kleppen motor of Naast de sedan is er ook een Mazda 323 3-deurs
Logisch, als u alleen al naar het uiterlijk kijkt: repre- v^^^^^m een I'^ iniectieniotor. beide voorzien van een hatchback en een 5-deurs coupé de Mazda 323 "F".

alleen is niet voldoende. Door de lange wielbasis en De Mazda 323 sedan staat voor een proefrit klaar
de grote spoorbreedte ontstond een ongekend ruim WmmwmKi k^ uw Mazda-dealer. U zult ontdekken dat een auto mm wmrmkm**mmmmmmk—mm
interieur voor passagiers en bagage. ie zo Seschikt is voor nuttige kilometers, ook een WCMn^JCm

De Mazda-ingenieurs hebben er bovendien voor Ppfll KBBSsÉI Bpl^S uiterst plezierige gezinsauto kan zijn. harmonie tussen mens en machine- yÈÊkW^ W&^£smWmWt—^^^Bmm£^ "'M
RMHg^gÉ|f| PRIJZEN INCL. BTW. MAZDA 323HATCHBACK VANAF F 23 630,-, SEDAN F 26.155,-,"F" F 28.665,-. AFLEVERINGSKOSTEN F 395,-. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN-

' PW^JH tt_____£ UW MAZDADEALERVINDT UIN DEGOUDEN GIDS. IMPORTEUR: AUTO PALACE DE BINCKHORST BV, DEN HAAG. TEL: 070-3489400.

T. - f ! I "~] LOVEN HEERLEN B.V.
UU/ OB3IPÏ* Palemigerboord 401. Heerlen
**mm "* mmWm*Ê%mm>Ê m L.in.'-.j Telefoon 045-722451 ■>

AUTOMOBIELBEDRIJF H. DRIESSEN I \~] AUTOMOBIELBEDRIJF HENSGENS B.V. I 1 AUTOBEDRIJF A. CAUBO B.V.
Maastrichterlaan 22-26, Beek Kruisweide 3 Nieuwstadt Langheckweg 2, Kerkrade

1,,1^.1j Telefoon 04402-71920 \y.'Z'y\ Telefoon 04498-53055 Ih'--V«.'--1 Telefoon 045-464646 i
1AUTOMOBIELBEDRIJF N.H. VAN LIJF F l AUTOBEDRIJF LEYMBORGH MM RADREMA AUTO'S

Klinkenberg 138 Meerssen. . Bornerweg 5-8. Limbricht Galioenweg 73 (Beatrixhaven). Maastricht
lnr-^vi Telefoon 043-642697 Wv.M Telefoon 04490-15838 Im'^.'J Telefoon 043-632250
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SITTARD - Fortuna Sittard
heeft deKNVB in een brief laten
weten dat de verplaatsing van
het duel tegen Feyenoord de
club met een verliespost opza-
delt van 30 tot 50 mille. De wed-
strijd die vanavond vanaf 19.30
uur wordt verspeeld, stond oor-
spronkelijk voor afgelopen zon-
dag op het programma, maar
werd toen afgevoerd omdat de
NS drie risicowedstrijden niet
aan kon. Vooral tegen de wijze
waarop een en ander tot stand
kwam, kwam Fortuna Sittard in
het geweer.

het werk en was niet bijster on-
der de indruk. „Wat ik in dat duel
zag, vond ik heel matig. Feyen-
oord staat nog steeds op een de-
gradatieplaats en dat was in die
wedstrijd duidelijk te zien. Het
schijnt dat ze daarvoor tegen
PSV wel een goede indruk ach-
ter hebben gelaten".

resultaat door de enorme wils-
kracht en instelling die de spe-
lers hebben. „We hebben niet
veel meer te bieden", zegt Berger
onomwonden. „De wil en de in-
tentie is er, maar dan houdt het
ook op. De spelers weten dat en
wij zijn er ons ook van bewust
dat er aantrekkelijker moet wor-
den gevoetbald. Tegen Vitesse
hebben we driekeer zoveel moe-
ten lopen dan onze tegenstander
om ternauwernood een gelijk-
spel te halen. Meer zat er niet in.

Vooral het late tijdstip van de an-
nulering was tegen het zere been
van de club. Ook moest veilig-
heidsfunctionaris Rob de Bak-
ker, die Fortuna indertijd mee-
deelde dat het duel tegen Feyen-
oord verplaatst diende te wor-

Al met al verwacht Fortuna een
fikse inkomstenderving. Spor-
tief hoopt de ploeg daarentegen,
geen verlies te lijden. Han Berger
zag Feyenoord anderhalve week
geleden tegen FC Utrecht aan

schikbaar waren

den, het antwoord schuldig blij-
ven op de vraag waarom juist
Fortuna-Feyenoord 'uitgeselec-
teerd' werd. En dat, terwijl enke-
le dagen tevoren nota bene de
NS de club liet weten dat er voor
deze wedstrijd combikaarten be-

Toch gaat ook Berger niet met
een gerust hart in de strijd. Zijn
ploeg zit voetballend aan de
.uiterste grens en bereikt enkel

Groter budget en fikse uitbreiding spelersgroep

Frortuna werkt aan toekomst

van onze sportredactie

Nielsen bedankt
Voor A-selectie

toond

verdediger voelt zich
te oud voor de rol
van reserve en keert
liever vandaag dan
morgen terug naar
zijn vaderland, waar
drie clubs interesse
voor hem hebben ge-

SITTARD - Met een qua ge-
talssterkte behoorlijk uitge-
breide selectiegroep en een
begroting die de komende
twee jaar een miljoen gulden
meer aan inkomsten kent,
slaat Fortuna Sittard de weg
naar de nabije toekomst in.
Coach Han Berger diende zijn
verlanglijstje in met het oog op
volgend seizoen; een rapport
dateen middenweg bewandelt
tussen resultaat op korte ter-
mijn en de opbouw op langere
termijn. Penningmeester Pie-
ree Schmeitz sleutelt momen-
teel aan de laatste begrotings-
posten; een begroting die ten
opzichte van dit seizoen al
meer dan een half miljoen gul-
den inkomsten meer kent.

door fred sochacki

echter niet meewer-
ken aan een tussen-
tijds vertrek. „De
verklaring is sim-
pel", aldus Ploegs-
ma. „Wij bepalen
nog altijd of een spe-
ler weg mag of moet
blijven. De clublei-
ding is van mening,
dat Nielsen zijn con-
tract bij PSV moet
uitdienen. De dis-
cussie is gesloten,
ook wat betreft an-
dere spelers."

Nielsen werd zater-
dag door trainer Hid-
dink voor de wed-
strijd tegen Willem
II naar de bank ver-
wezen. De rijzige

il rebellerende ver-
„7%er heeft de
'übleiding van PSV

.stèren om contrac-
ge-

jogd. Managerces Ploegsma wil

JjïDHOVEN- Ivan
ei'elsen maakt op
di^n verzoek geen

meer uit van de
van PSV.

voormalige
internationalJ. niets meer metcj^er Guus Hid-jjl* te maken heb-

Cn- Nielsen (34) zal
j* seizoen afmaken
j, «et tweede team,
s?1 onder leiding
vjfat van Huub Ste-

een vergoedingssom
te betalen. Terecht,
want aan het einde
van het seizoen ben
ik transfervrij."

graag hebben, maar
zijn niet bereid om

„Een triest einde van
mijn periode bij
PSV", omschreef
Nielsen zijn vrijwilli-
ge degradatie. „Aan
de komende vier
maanden zal ik wei-
nig plezier beleven.
Er zit echter niets an-
ders op. Ik ben afge-
knapt op Hiddink.
Die drie Deense
clubs willen me

" Han Berger wil de talentrijke jeugdspelers Patrick DekkersFuat Usta, Rapha Losada, Dominik Vergoossen en PeterSchmitz(vlnr) een kans in hetbetaald voetbal geven.
Foto: PETER ROOZEN

Vijftien verbintenissen lopen af
Roda JC opent

Contractbesprekingen
twintig punten hebt; dat je nog
steeds in de beker zit en dat er, on-
danks het mindere voetbal, nog
steeds zicht is op een Europees
avontuur. Wat me werkelijk zorgen
baart is het feit dat we slechts zeven-
tien doelpunten hebben gescoord.
Liever had ik een doelgemiddelde
van 40-40 gezien. Dat past meer bij
mijn stijl en dat is ook hetgeen de
toeschouwers hier van ons ver-
wachten".
Met andere woorden Fortuna levert
graag wat verdedigend vermogen
in, om in aanvallend opzicht meer
inhoud te krijgen. In dat kader zou
de verkoop van het waardevolste
onderdeel van de ploeg wel passen.
Fortuna stoort zich zelfs niet aan de
geruchten dat Roda JC lonkt naar
Marcel Liesdek. Liesdek, die nog
een doorlopend contract heeft, kan
tussentijds voor zes ton van club
verwisselen.
Moeilijker heeft de Sittardse forma-
tie het met deKerkraadse pogingen
om Chris Dekker te interesseren
voor Roda JC. Dekkers prima staat
van dienst en het feit dat hij dit sei-
zoen zijn diploma 'coach betaalt
voetbal' hoopt te halen, passen pri-
ma in het plaatje dat Roda JC voor

door ivo op den camp
[C^RADE - Roda JC wil binnen

n-iaanden duidelijkheid heb-
[>W omtrentrntrent de selectie voor ko-
ta-a seizoen. Het ligt in de bedoe-
iSd'/ari *^e Kerkraadse club om de
'ijl; !6e spelersgroep zoveel moge-
Nilntact te houden. Daarom zal
Q^ger Hens Coerver, alvorens

°P de transfermarkt te bege-
H)f ',al deze week de contractbe-
% Jongen met de Roda-spelers
\ ede verbintenis afloopt ope-

De spelers die voor zon aanbieding
in aanmerking komen zijn o.a.
Etienne Barmentloo, Dominik Ver-
goossen, Fuat Usta, Patrick Dec-
kers, Rapha Losada en PeterSchmitz. Op de kortere termijn is deSittardse zoekactie gericht op, watHan Berger noemt het scorend ver-mogen. „lemand die vlak achter de
spitsen kan spelen of een spelbepa-
lende middenvelder. Dus iemanddie een bal in de ploeg kan houden.
Het scorend vermogen hoeft ook
niet altijd de spitsspeler tezijn". Met
andere woorden de rol die Richard
Sneekes eigelijk nu had dienen te

vervullen. "Richard is nog niet
zover", zegt Han Berger.
Met de uitbreiding van de inkom-
sten alleen zal dat 'scorend vermo-
gen' niet verwezenlijkt kunnen wor-
den. Vandaar ook dat de geldstroom
naar Fortuna toe op een andere ma-
nier gestimuleerd dient te worden.
Door bijvoorbeeld de verkoop van
Ruud Hesp, Aan de doelman kleeft
een prijskaartje van anderhalf mil-
joen gulden; een bedrag waarmee
Fortuna volgens Han Berger de al-
leraardigste dingen kan doen. „Het
is prachtig te horen datje zon prima
verdediging hebt. Het is prima dat
je na negentien wedstrijden eenen-

Van Rossem wellicht
redder ADR-ploeg

Han Berger denkt aan een fullprof-
status van een of twee jaar. „Waar-
om niet", vraagt de trainer zichhardop af. „ze hebben hun middel-
bare opleiding achter de rug en zul-
len, voor zover ze niet van plan zijn
verder te studeren, als schoolverla-
ters onderaan de maatschappelijke
ladder moeten beginnen. Dat kan
ook bij Fortuna. Daar kunnen ze
met nun hobby aan de slag en in
twee jaar laten zien wat er voor toe-
komstmogelijkheden voor hen zijn.
Wat mij betreft wordt de spelers-
groep uitgebreid tot een aantal dat
tussen de twintig en vierentwintigkomt te liggen. Zestien spelers voor
de hoofdmacht en een stuk of zes
knapen die dagelijks met die hoofd-macht meetrainen en zo mee kun-
nen groeien".

Duidelijk is dat een groot gedeelte
van de huidige Fortuna-reserves
een jeugdcontract op fullprof-basis
zal krijgen aangeboden. PierreSchmeitz: „De jeugdlichting staater aan te komen. De meeste vandeze talentvolle spelers zijn om ennabij achttien jaar. Ze hebben demiddelbare afgerond of zitten mo-
menteel in hun eindexamenjaar.Het zou voor hun voetbalontwikke-ling goed zijn zich de komende pe-riode intensiever met het spel bezig
te houden".

„Wij werken naar een permanente
positie in de subtop", aldus Han
Berger. „Dat moet volgend seizoen
al gestalte krijgen door het scorend
vermogen van de ploeg te verhogen.
Op langere termijn moet het goede
werk dat in onze jeugdopleiding is
verzet de basisvormen voor dievas-
te positie. Ik heb mijn lijst inge-
diend en links en rechts in den lan-
de en elders in Europa mijn contac-
ten gelegd. Concreter kan ik er nog
niet over zijn".

jer^ JC heeft momenteel 24 spe-
fen°P de loonlijst staan. Van vijf-
\ onder hen loopt aan het einde
5*U seizoen het contract af, te
$k<}*: Eugène Hanssen, Pierreöilih ' Alfons Groenendijk, Silvio

Qerto , Manuel Sanchez-Torres,

Raas contracteert klimtalent Martien Kokkelkoren
over de Kemmelberg op zijn
naam schreef, veroverde hij de
puntentrui en eindigde alsvierdein het eindklassement.

Brokküig: 'Finland ira.s halszaak'

Volleybalploeg naar WK
LAPPEENRANTA - De Neder-
landse volleyballers hebben in bijna
twee etmalen Finland het daglicht
nauwelijks aanschouwd, maar zien
als compensatie over ruim twee
maanden de zon rijzen in het land
waar dat hoort: Japan.
De nationale ploeg van coach Harry
Brokking legde de eerste proeve
van bekwaamheid in het drukke
jaar 1990 met enige moeite af en
plaatste zich voor de B-wereldtitel-
strijd in Japan. Na de 3-1 van zon-
dag tegen Finland in Den Bosch
volgde gisteren in Lappeenranta
een nederlaag met dezelfde cijfers
(3-15 15-6 15-12 15-10) in een uur en
driekwartier.
De kwalificatie kwam geen moment
in gevaar. Na de winst in de ope-
ningsset was de puntenverhouding
zo gunstig, dat Nederland in het ver-
dere verloop nog slechts zeven
puntjes hoefde mee te pakken. Dat
lukte gemakkelijk. Brokking wis-
selde Selinger, Zoodsma, Held,
Zwerver, Benne en Grabert regel-
matig. Hij liet Blangé bijvoorbeeld
twee sets het spel verdelen.
De coach had een simpele verkla-
ring voor de nederlaag. „Het karwei
was na de eerste set geklaard, er
sloop te veel ontspanning in het

team. Dan blijkt dat die Finnen niet
zo slechtzijn en is het moeilijkterug
schakelen."
Van een onprofessionele houding
wilde Brokking niet weten. „Dit
was net als bij de Europa Cup voet-
bal. Als PSV thuis een goed resul-
taat haalt en uit 0-1 maakt, dan gaat
de deur achter ook op slot. Krijg de
hik maar, zeggen ze dan. Ik probeer
de nederlaag trouwens niet goed te
praten, want die doet toch pijn."
Brokking had voor Finland immen-
se druk gevoeld. De Amstelvener
gaf toe voorafgaand aan de twee
duels zeer gespannen te zijn ge-
weest. „Meer dantijdens de Europe-
se titelstrijd in Zweden", zei de 35-
-jarige opvolger van Arie Selinger.
„Finland was een halszaak. Het uit-
gestippelde programma voor dit
jaar hing er grotendeels vanaf."
Door de puntenzege op Finland
gaat op 13 februari de naam van Ne-
derland in de champagnekoeler ui
Tokyo, waar de loting voor- de
groepsindeling van de B-wereldti-
telstrijd volleybal, die in april in Ja-
pan wordt gehouden. Aan het eve-
nement, waarvan de beste drie zich
plaatsen voor het A-wereldkam-
pioenschap in Brazilië, doen twaalf
landen mi

HEERLEN/ANTWERPEN - Einde-
lijk lykt er een einde te komen aan
de problemen rond de voortzetting
van de ADR-wielerploeg. Teamlei-
der José de Cauwer beweert de
sponsoring van zijn ploeg eindelijk
rond te hebben. Nadat hij eerder
reeds met het Spaanse Patemina als
tweede geldschieter overeenstem-
ming bereikte zou De Cauwer nu
ook een hoofdsponsor aan de haak
geslagen hebben. Naar verluidt be-
treft het Moneytron, de beleggings-
maatschappij van de excentrieke
Belgische miljardair Jean-Pierre
van Rossem.
Van Rossem, die multimiljonair

" Jean-Pierre van Rossem, nu
ook actiefin de wielersport?

Foto: FRANS RADE

werd dankzij zn avonturenop de ef-fectenbeurs, is geen onbekende inde sportwereld. Onder de naam Mo-
neytron financierde de Antwerpse
doctorandus econometrie afgelo-
pen jaar derenstal Onyx, waarvoorde Formule 1-coureurs Stefan Jo-hansson en Bertrand Gachot uit-
kwamen. Van Rossem is in de For-mule 1-wereld een omstreden fi-guur, zoals ADR-baas FrancoisLambert dat in de wielersport is.Volgens welingelichte bronnenheeft Jean-Pierre van Rossem zichnu bereid verklaard de financieringvan Lamberts wielerploeg over tenemen. Zoals bekend keerde Tour-winnaar en wereldkampioen GregLe Mond ADR de rug toe omdatLambert zijn financiële verplichtin-
gen niet nagekomen zou zijn. De
Belg Eddy Planckaert is dit jaar de
enige kopman van de ploeg De Cau-
wer.

Olaf Ludwig
inwoner van
Valkenburg

jy. Van onze sportredactie
Oi^KENBURG - De Oostduitser

Uc*wig, die als amateurwiel-
f'ka r een fantastische erelijst bij
■%fr fietste en dit jaarzijn profde-
i\ t>maakt in de Panasonic-ploeg
1\» er Post> Saat in Valkenburg
r*nif. n: De 29_Jarige Ludwig vond
Celn bemiddeling van zijn team-
|tensot de Rooy, diezich overi-
Sr Van,nkele maanden geleden ook
l'^hpt vestigde, een woning
fisJ; toeristenstadje. Ludwigs Rus-lil ,ne ploegmakker Ekimov heeftet Belgische Drongen een on-

n°men gevonden.

KNMV schrapt
Kampioensrace

- De Koninklijke Neder-
Motorrijders Vereniging

"Vh heeft de nationale kam-
\wSrace °P het circuit van Zand-
Hy!' die voor 22 aPril °P het pro-

stond, geschrapt. Volgens
l?H^d is het huidige circuit niet

'kt voor de wegracers.de Qodzakelijke aanpassingen van
fity» ochten> waar „kerbstones"
Sg/S neergelegde trottoirbanden)

1, kunnen niet op tijd gereali-u worden.

De contracten van René Hofman,
René Trost, Michel Haan, Peter van
der Waart, Henk Fraser, Michel
Broeders, Bert Verhagen en John
van Loen lopen nog een ofmeerdere
jaren door. Bij Van Loen is een optie
in het contract opgenomen. Roda is
van plan deze te lichten en de spits
voor langere tijd aan de club te bin-
den, maar Van Loen kan onder be-
paalde voorwaarden (bij aanzienlij-
ke financiële en sportieve vooruit-
gang) onder zijn contract uit. Roda
is van plan om ook met Henk Fra-
ser, van wie de overeenkomst nog
een jaar doorloopt, rond de tafel te
gaan zitten. De voorstopper mag
zich nog steeds verheugen in bui-
tenlandse interesse. Roda wilFraser
graag voor langere tijd vastleggen
en voorkomen dat hij volgend jaar
tegen een relatief gering bedrag
naar een andere club kan verhuizen.
Een geval apart vormt Henryk Bo-
lesta. Roda wil de Pool graag behou-
den, maar de doelman speelt op
huurbasis in Kerkrade. Bolesta is
eigendom van Feyenoord. Hens
Coerver hoopt op korte termijn te
vernemen of de Rotterdamse club
van plan is Bolesta aan het einde
van dit seizoen terug te halen naar
de Kuip. In dat geval zullen de
Kerkradenaren op zoek moeten
naar een meuwe doelman.

Blattler, Groenendijk en Smits zijn
de eersten die een nieuw contract
krijgen aangeboden. Naar verwacht
zal zeker Groenendijk niet meteen
ingaan op de aanbieding. Voor de
middenvelder bestaat nog altijd be-
langstelling van de Engelse clubs
Tottenham Hotspur en Manchester
United. Ook met Diliberto, Van der
Luer en Sanchez-Torres zullen de
besprekingen niet vlotten. Voor Di-
liberto is een Zwitserse club in de
markt. Van der Luer heeft te ken-
nen gegeven niet gelukkig te zijn
met zijn huidige rol bij Roda en de
club zelf wil liever vandaag dan
morgen afvan de steeds met blessu-
res kampende Sanchez-Torres.

Eric van der Luer, Gerry Senden,
Jos Smits, Paul Janssen, Bernd Ko-
mero, Gerard Douven, Michael van
der Linden, Ronald Waterreus en
Mare Luypers. De meeste spelers
uit deze groep zal Roda JC een
meerjarige verbintenis voorleggen.
Veel tijd wil de clubleiding de spe-
lers niet geven om over het nieuwe
contract na te denken. Roda wil na-
melijk in een zo vroeg mogelijk sta-
dium weten naar wie op de transfer-
markt uitgekeken moet worden.

HEERLEN - Buckler-ploeglei-
der Jan Raas heeft deze week
amateurwielrenner Martien
Kokkelkoren gecontracteerd. De
20-jarigerenner uit Noordwyker-
hout, die deeluitmaakt van de
nationale amateurselectie,
maakt op 1 mei zijn profdebuut.

Van onze sportredactie

De aanwinst van JanRaas finish-
te in cic Ronde van Limburg als
zevende. Martien Kokkelkoren
nam ook deel aan het wereld-
kampioenschap op de weg in
Chambéry.

Kokkelkoren, die in het bezit isvan een tweejarig profcontractbij Buckler, wordt beschouwdals Nederlands talentrijkste
klimmer. Hij wordt nu al de Lu-
cien van Impe van de jaren '90
genoemd. Vorig jaar won hij on-der andere een bergrit en het
bergklassement in deRonde vanMallorca. In de Ronde van West-Vlaanderen, waarin hij de etappe

Van onze sportredactie Duel tegen Feyenoord
financieel al verloren

Verdedigend zijn we een van de
beste ploegen in de eredivisie; de
andere onderdelen van het spel
beheersen we maar matig. Van-
daar ook dat we gedwongen zijn
resultaatvoetbal te spelen. I,
kan niet voortduren; komend
seizoen moet er wat veranderen.'
Soms zijn de spelers hartstikkt
blij met 'n resultaat en ik omd.
mijn spelers blij waren. Ik ben
dantevreden over de vaak tome:. -loze inzet en de sfeer in de groep.
Maar diep in mijn hart schaam
ik me voor dergelijke overwn.
ningen. We kennen ons hiaat en
weten dat het met de huidige I
zetting niet op te lossen is. Daar-
om zal ook tegen Feyenoord tot
het uiterste geknokt moeten.'
worden".
Willy Boessen is na zijn schort?
sing weer van de partij terv.
'Robert Kicken en Roger ReijQ
ners nog steeds geblesseerd zijnerI

ogen heeft met betrekking op de
toekomst. Aan de ene kant is daar
het opnieuw leven blazen in de
jeugdopleidingen Dekker heeft wat
dat betreft zijn sporen verdiend in
Sittard. Voorts in Roda-coach Jan
Reker van plan langzaamaan naar
de managerspositie te groeien. Dat
zou voor Dekker perspectief ope-
nen met het oog op de vacature van
hoofdtrainer, die dan ontstaat.

eredivisie
Vandaag 19.30 uur
Fortuna Sittard - Feyenoord
Stand:
PSV 19 12 4 3 28 59-23
RodaJC 9 8 3 26 31-21
Vitesse 20 9 7 4 25 34-17
FC Twente 8 9 3 25 26-23
Ajax 18 9 6 3 24 36 15
Volendam 19 9 5 5 23 31-23
RKC 8 ü 6 22 27-2»
Fortuna Sittard 19 6 9 4 21 17-17
MW 20 6 8 6 20
Sparta 19 7 5 7 ltf^^HDen Haag 19 7 4 8 ïaIHM
FC üt■ ■ 20 7 4 9 IS^^KGron!' 18 5 7 6 l7^_________|
Willen 4 6 10 K
NEC 4 6 10 14 24-4©
Feyenoord 19 3 7 9 13 23-3J
Den Bosch 2 8 10 12 15-31
Haarlem 20 3 5 12 11 18-41
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mT^ - WÊfIêÊÊË
HEERLEN " HOENSBROEK rTTTTTI W i■ W.C. De Plu Markt 3 W A I ■ f ▼

MAASTRICHT " BRUNSSUM I i I T fc.l \r)rA
Franciscus Romanusweg 2. Kerkstraat 40-42 Verrassend veelzijdig, verbazend voordelig.

1 a KOLLUMERKAAS Bij aankoop van 750 gram jÊF S^S B^Jk SCH WARZWALDERSCH N ITT V
Wk vers van het mes, 1 O Qk(\ een potje echte Groninger mosterd Jj^jJl Clfl J*4s^T«i/3

: s^Tl9Wij pakken weer evénuiEg
fs Komt u even inpakken? w£
mF&ÈÊ^ ■*% BUCKLER ALCOHOL SPIJSBROODJES ZALMSALADE +^molrL 4-4911**** ARM BIER Pak2oogram lOC Bakje2sogram 000 T-T*/■ . * 6flesjesao.3liter il /?H ±69 1.00 3^o-09 VARKENSFRICANDEAU
[£l|r« \ AM^JOVJ ROBIJN WAS- UIT ONZE NOTENBAR: Perki'° QQ

CÖTESDURHÖNE VERZACHTER HONEY MIXED NUTS fteuA„T UAI c T.7L;,T1 VILLAGES TOK Normaal of lavendel, PerlöOgram -1 f\Q GEHAKT HALF-OM-HALF
F1e50.75 liter J&75 / .Z/O 2 flessen a 1.5 liter 7QC 2*3^ J..Z7Ö Per k,l° £QQ

Ik DOPERWTEN/ Ma*„^- Du- u f OKAY-FlRE OPEN i/. DI,ADpnW Anc a■iHIUI ' ' ||,l WORTELTJES Metgrat.s Rob.jn boekje. HAARD-BLOKKEN ?'P*ARJI°SLADE 10-
Extra fijn, 1/1 blik 1 OQ OMO WASPOEDER. 4-pak /* Ar 12 stuks ±2000 gram JA/-

-...\ X§?Xa£«/ Pak2kilo O CZCI JTrÖffO.Z/O vdttfcyft SALUSTIANAS
i GOULASHSOEP Ü,W BECEL FRITUURVET "«■■" Net OQQ

„¥ Extragevuld, 1 QQ OMO WASPOEDER Pak4x2sogram A /\Q +J*ZJZt
|h bliko.B liter 1-^7^7 ONGEPARFUMEERD SAïH-.W BROCCOLI I£Q

I ♦ GOUDSE KOMIJN JONG ONTBIJTKOEK IQQ Pak2kll° o^RfiQ UIT EIGEN BAKKERIJ: 500gram X.OZ/
MAIIDCin Vers van het mes, O Q/\ Pak 700 gram .2^25 1.0Z/ Ji^w-vr^ HAM/KAAS CROISSANTS HUTSPOT "I QQI^WUiIXpII 1 kilo aa^aZ/.Z/U fROLIC r- AO OMOVLOEIBAAR Perstuk6sgram A A/\ Op schaal 1 kilo L.ZjV

JSrrJtï Pakl-skil° 5-92 Flesl-sliter _8 69 ,uA,pN "^m zu uitdebed.en.ngs-»^fe§ÉU. IBOURS.N KNOFLOOK Met gratis 150 gram Cesar S^O.O^ 4 HALE* 3 BETALEN AFDEL|NG:

a aa SLAGROOMSOESJES DEZE WEEK 9 SOORTEN ,
F 1 ~L ' g%w3 69 I i 1 ff (Sneeuwballetjes) GEKOOKTE HAM p—^

j ,^^M/MmMw/w<«mtrt«<mK«<trf«, i ...u iimninjii'^ ff ±uu gram "j iiu rer ïuu gram CjC^ f ■ iK L* iJt+mf A**oMo 1-93 (JJ
I 05.31.90 AWmAY mw*m\mM MM ±f Aanbiedingen zijn geldigt/m zaterdag 3 februari a.s. __^^

Lage prijzen enwinkélgefriakonderéén dak.



Akkoord tussen KNVB
en Oranjeraad over

Verdeling sponsorgeld

Limburgs dagblad sport
Woensdag 31 januari 1990 i23

AKEN - De vier-sterrengeneraal
Leopold Chalupa is tijdens de al-
gemene vergadering van Ale-
mannia Aachen gekozen totnieuwe 'president' van de voet-
balclub. Chalupa, die zich twee
jaar geleden na zijn afscheid bij
Afcent in Brunssum vestigde in
Aken, werd met ruime meerder-
heid benoemd: 310 stemmen
voor, negen tegen en twintig ont-
houdingen.

Ondanks de weinig florisante po-
sitie van Tweede Bundesligist
Alemannia op de competitielad-
der, verliep de vergadering vrij
rustig. In tegenstelling tot verle-
den jaar ('Geschaftsstelleführer'
Schutt overleed toen tijdens de
roerige bijeenkomst) werd er
nauwelijks gediscussieerd. Man-
fred Reinders werd gekozen tot
vice-voorzitter en Carlo Soiron
tot penningmeester. Het oude
bestuur onder aanvoering van
voorzitter Günther Reinartz, had
zich niet meer herkiesbaar ge-
steld.

geworden over de verdeling van in-
komsten. Meestal, zoals ook na het
Europese kampioenschap in West
Duitsland werd pas achteraf en dat
na veel „ gekijf' alsnog een akkoord
bereikt.

werd enige tijd geleden als kan-
didaat-voorzitter naar voren ge-
schoven door Jurgen Linden,
burgemeester van Aken. Linden
was bovendien de man die sa-
men met de voormalige bonds-
coach JuppDerwall trainer Mus-
tafa Deniszi naar het Tivoli-sta-
dion haalde.

daille-winnaarwordt gecontroleerd,
maar slechts die door het lotworden
aangewezen. De gewichtheffers fe-
deratie, met de gebeurtenissen van
de Spelen in Seoel nog vers in het
geheugen, heeft controle van alle
winnaars gevraagd.

HAAG - Het bestuur betaald
'bal en de Oranjeraad, de afvaar-inë van de spelers van het Ne-

* ands elftal, hebben een princi-
U akkoord bereikt over de verde-
»Van de reclame-inkomsten voor

at Wereldkampioenschap voetbal
'oud e zomer in Italie wordt ge-
Ljjl en- Uit de totale inkomstenpot

*1 de internationals 75 procentangen; de overige 25 procent, KNVB (het betaald voetbal)
ju e kas houden. Beide partijenovereen gekomen dat deze ver-sleutel slechts zal worden ge-

'eerd bij de contracten die di-l^ le maken hebben met de WK in

'Niet meer zo geïnteresseerd in Nederlands voetbal'

AUCKLAND - De prestaties, hoe
goed ook, bij de Gemenebest Spe-
len leggen het in de publiciteit nog
steeds af tegen de bevestigingen
van en de geruchten over het ge-
bruik van dope bij de wedstrijden.
Dinsdag kwam de Australiër Gien
Housman tot op minder dan een
halve seconde van het wereldrecord
op de 1500 meter zwemmen van de
Sovjet Salnikov. Maar de bevesti-
ging van het dope gebruik door de
Indische gewichtheffer Paul en de
geruchten dat een vertegenwoordi-
ger uit Wales eveneens op doping
betrapt zou zijn, houdt de gemoede-
ren veel meer bezig. Zeker omdat
vermoed wordt dat het andermaal
een gewichtheffer is.

Voor Gien Housman werd het dins-
dag dus een dubbele teleurstellig.
Hij had zich namelijk voorgenomen
het wereldrecord van Vladimir Sal-
nikov te verbeteren. Gezien de tus-
sentijden zag het er ook inderdaad
naar uit dat de.Australiër de presta-
tie van de Sovjet uit de boeken zou
schrappen. De 18-jarige had de hulp
van zijn twee jaar jongere landge-
noot Keirin Perkins, die hem lang
opjoeg. Het tweetal faalde uiteinde-
lijk in het verbeteren van het we-
reldrecord, maar zorgde wel voor de
eerste wedstrijd in de historie waar-
bij de nummers een en twee beiden
onder de vijftien minuten grens ble-
ven.

Volgens die internationale federatie
is de gevolgde procedure een ver-
keerde. De organisatie in Auckland
heeft namelijk besloten zogenaam-
de 'random' doping-controles uit te
voeren. Dat houdt in niet elke me-

Pierre Vermeulen
gedijt goed in Angers£ overige contracten, zoals metvaste KNVB-sponsors en indivi-

ie.e overeenkomsten, vallen hier
gi
,orider. Een woordvoerder van

c
, bestuur betaald voetbal toonde
itk uitermate tevreden met deze

Omst. Ook van de zijde van de
e. eJ"s was men tevreden over het
'rst resultaat- Het is voor de
iim keer dat bestuur en spelers
y} voor het begin van een eind-mooi,(WK en EK) , het eens zijn ANGERS - Ooit was Pierre Vermeulen, bijna 34 inmiddels,een talentnjk linksbuiten van Roda JC. Tegenwoordig ishij de numero dix, de spelmaker dus, van de Franse tweededivisieclub Angers; een 180.000 inwoners tellende provin-ciestad in de buurt van Nantes. In Nederland wordt nauwe-lijks nog iets vernomen van de Limburger, die via Feyen-oord, waarmee hij in 1984 de dubbel vierde, MVV, Paris StGermain, waarmee hij in 1986 Frans landskampioen werden Tours bij zijn huidige werkgever belandde. Maar nie-mand hoeft zich zorgen om hem te maken, laat Vermeulenweten. „Want ik heb het hier prima naar m'n zin."

Friathlon Stem
inTopcircuit

ptej . ~ De halve triathlon van
L n is dit jaar opgenomen in het
Uit namde Nederlandse Topcir-
Bg." Dat betekent dat de complete
L ?<"landse top in Stem aanwezig
k»^n' e zich namelijk wil kwali-
ly en voor de Europese titelstrijd
"waan drie van de vier Topcircuit-
in,i strijden moeten deelnemen. De
)L, e drie wedstrijden vinden
bgjs in Scherpenzeel, Oisterwijk
to^en kwart-triathlon) en Nieuw-
ta , alvetriathlon). De 'halve van
\f.y vindt plaats op 8 juli en valt
i^Jaive samen met de WK-voetbal-'e en de finale op Wimbledon.

- Waarom ben je aan het eind vanhet vorige seizoen bij Tours vertrok-ken?

Vermeulen: „Ik kon bij Angers eenheel goed tweejarig contract teke-nen, dus... Bovendien zijn er hier
ook sportief gezien meer mogelijk-heden dan bij Tours. De club heeftde ambitie over twee, drie jaar tepromoveren naar de eerste divisieEn daarzou ik graag aan mee willen
werken."

- Je speelde aan het eind van het vo-rige seizoen ook even met de ge-dachte terug te keren naar Neder-land.

re, kom je dan nog naar Nederland
terug?
Vermeulen: „Ik denk het wel, al
twijfel ik nog. Krijg ik in Frankrijk
de mogelijkheid om trainer te wor-den, dan blijf ik hier misschien wel.
Want ik wil graag iets in de voetbal-
lerij blijven doen."

- Een paar jaar geleden heb je een
paard gekocht, een draver...
Vermeulen (enthousiast): „Ja, Tou-
vent Potere, een heel best beest. Ik
heb hem voor 60.000 gulden ge-
kocht en hij heeft al 145.000 gulden
bij elkaar gedraafd. Hij heeft tot
dusver vooral op de kleine banen
gelopen, maar het is mijn bedoeling
hem nu ook op de grote banen in
Parijs te laten lopen. Ik denk dat hij
er klaar voor is. De kans bestaat dat
ik hem binnenkort ook een keer in
Nederland laat lopen."

0rganisatie in Stem speelt hier-
jLn door enkele grote beeldscher-
"fw bÜ de finish te plaatsen met af-
fc,Jngen van vier bij vier meter. In-
tó^f'JVen voor triathlon (max. 600
kok mers) is n°g m°geliJk biJ de

'"Iting Triathlon Stem.

Nederlaag
Mvv-reserves

Vermeulen: „FC Den Bosch wildemij graag hebben. Maar financieelwas het niet aantrekkelijk genoeg
De kans dat ik nu nog als voetballerin Nederland terugkeer is uiterstklein. Ik ben ook niet meer zo geïn-teresseerd in 'het Nederlandse voet-bal. De meeste spelers ken ik nieteens."

- Was je in Nederland ook al in paar-
den geïnteresseerd? minuten

De winnares van de zilveren medail-
le tijdens de Olympische Spelen
van Seoel in 1988 had een voor-
sprong van meer dan zeven minu-
ten op de Canadese Ruckle. Angela
Pain uit Engeland eindigde als der-
demet een achterstand van ruim elfvan onze medewerker

TENNIS

SKIËN

Bittne'r (BrD) 144, 5. Accola (Zwi) 103sport in cijfers
KUNSTRIJDEN

Tokyo, 350.000 dollar toernooi, vrouwen,
eerste ronde: Schultz - McQuillan (Aus) 7-56-3, Jagerman - Benjamin 6-3 6-3.

|Leningrad (Sov), EK kunstrijden, vrou-wen, stand na verplichtefiguren: 1.Lebede-
va (Sov), 2. Neske (BrD). 3. Skrabneska
(Sov), 4. Cizmesija (Joe), 5. Grossmann
(DDR), 18. Winkelman (Ned).

(NZe) 2.13.32. 2. Livingstone (Aus) 2.12,62, 3.Lord (Aus) 2.14,53. mannen, 200 m wissel-slag: 1. Anderson (Can) 2.02,94. 2. Bruce(Aus) 2.03,78. 3. Roberts (Aus) 2.04,03. 1500m vrije slag: 1. Housman (Aus) 14.15.25, 2Perkins (Aus) 14.58,08, 3. McKenzie (Aus)
15.09.95. 4 x 100m vrij: 1. Canada (Tewksbu-
ry. Cleveland, Ponting, Gerv) ?.42,45, 2 En-
geland 3.43.88, 3. Australië 3.43,91.
Atletiek mannen, marathon: 1. Wakiihuri
(Ken) 2.10.27, 2. Moneghetti (Aus) 2 10 34 3
Naali (Tan) 2.10.38, 4. Jones (Wal) 2 12 44' 5Hussein (Ken) 2.13.20.

- En na afloop van je voetbalcarriè-

sportkort
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Mader voorkomt coup
Scandinavische skiërs

Vermeulen: „Nee, ik woonde vroe-
ger honderd meter van Schaesberg,
maar ik ben er nooit geweest. Het
trok me gewoon niet. Pas toen ik inParijs ging voetballen, kreeg ik con-
tacten met mensen in de paardewe-
reld. Ik ging wel eens mee naar dra-verijen en van het een kwam het an-
der. Touvent Potere is nu vijfjaar.Ik heb hem gekocht als driejarige.
Hij had toen nog geen koers gelo-
pen, een risicootje zat er dus w.elaan
vast. Maar de afstamming was goed
en er werd mij verzekerd dat hij ook
prima in orde was "

ATLANTIC CITY - Regïlio Tuur
heeft zijn eerste nederlaag in zijn
nog prille loopbaan als profbokser
opgelopen. In het Trump Plaza in
Atlantic City verloor de 22-jarige
zwaar-vedergewicht maandag-
avond op punten van Fernando Ro-
drigues, een Amerikaan uit Penn-
sylvania van Spaanse afkomst.

Eerste nederlaag
Regïlio Tuur

" BORN - Het tafeltennis-eredivi-
sieteam van Bartok bestaat op dit
moment uit Pieke Franssen, Hub
Dullens, William Cuypers en Gert-
Jan Ter Braak. Beide laatsten ont-
braken op de foto in onze editie vangisteren. Op de foto kwam daarente-
gen wel Hans de Boer voor. Hij
maakt echter geen deel uit van Bar-
tok. De Boer speelt thans voor Trias
Zwolle.- Ben jevan plan nog meer paarden

te gaan kopen?
Vermeulen: „Nee, voorlopig niet. Je
kunt. beter een goed paard hebben
dan een aantal middelmatige."

SIMMERATH - Carlo Thranhardt
heeft maandag zijn eigen officieuzewereldrecord hoogspringen-uit-
stand met één centimeter verbeterd
tot 1.73 meter. De 31-jarige Thran-
hardt deed dat in een televisie-stu-
dio, waar hij tevens reclame maakte
voor zijn hoogspringgala van aan-
staande vrijdag in het Eifeldorpje
Simmerath. De Westduitser verbe-
terde het drie jaar oude record in
zijn derde poging.

Wereldrecord
Thranhardt

Mader won in de Franse wintersportplaats vóór de Noren Furuseth en Skaardal en de ZweedEnksson.

LES MENUIRES - De Oostenrij-
ker Gunther Mader heeft in Les
Menuires voorkomen dat de Super
G-slalom voor de wereldbeker een
Scandinavisch onderonsje werd.

Voor Mader was de winst in Les
Menuires een goede manier om de
frustaties na de Super G in Val
d'lsere van zich af te skiën. Terwijl
hij al dacht de zege binnen te heb-
ben, zorgden twee skiërs uit de la-
gere regionen voor een grote sur-
prise.

r'^trtSTRICHT " MVV 2 moest in
W Uel teëen RKC 2 met lede ogen
\l*n boe de Waalwijkers de volle
S) behaalden. In deze sportieve

!?Wjd was RKC fysiek de bete-
■hJ^tVV nam in de 18e minuut wel-

r de leiding door Patrickr.s 1-0. RKC nam in de 35e en
Minuut toch een 1-2 voorsprong

rfs<^ twee treffers van Maurice
ii^Pehouwer. Na de.wissel het-
W, spelbeeld als in de eerste
üg g en halverwege maakte Mauri-

\ C"°Pehouwer aan alle onzeker-%. een einde door een strafschop
tyjt°e«utten 1-3. Scheidsrechter Dee- Toeschouwers 25.

Voor Mader is de strijd om de we-
reldbeker Super G op dit moment
belangrijker dan die om de wereld-
beker algemeen. „Ik heb last van
een blessure in mijn rechterknie
waardoor ik niet mee kan doen aan
de afdalingen, " aldus de Oosten-
rijker.

Uitslagen: 34 kg: 2. Roger Westendorp. 37
kg: 1. Hackan Kaja: 3. Sjeng Kersten. 41 kg:
2. Clif van Bekkum: 3. Johan Verwoert. 49
kg: 3. StefanRiszko. 54 kg: 1.HubKessel: 2.
Dirk Schoonewille. 65kg: 1. Daniel Schoon-
ewille: 5. Frank van Bekkum. 65+ kg: 1.
Martin Verwoert; 4. E. Postma.

ZAANDAM - Zondag vond in
Zaandam de derde ronde plaats van
de Nederlandse verenigingskam-
pioenschappen worstelen voor ju-
nioren plaatsen vier tot en met ze-
ven. De Simson Schaesberg-jeugd
was in vorm en werd met tien pun-
ten voorsprong eerste. Simson
boekte 41 punten. Goliath uitAlme-
re 31 punten, Hercules Amsterdam
ook 31 en De Halter Zaandam 25
punten.

In de strijd om de algemene we-
reldbeker deed de Noor Furuseth
weer goede zaken. Gisteren snoep-
te hij in Val d'lsere al iets af van
zijn achterstand op de Zwitser
Zurbriggen, door zijn tweede
plaats achter Mader en de zevende
van Zurbriggen bracht de Noor het
verschil terug van 48 tot 37 punten. Simson wint

Tuur, diezijn eerste acht profpartij-
en glansrijk won, voelde zich na af-
loop van de zes boeiende ronden
winnaar. De jury besliste echter an-
ders. „Echt teleurgesteld ben ik
niet", sprak de bokser uit Hoogvliet
monter. „Na dit gevecht weet ik ze-
ker dat ik het ga maken. Rodrigues
is een sterke jongen, mijn zwaarste
tegenstander tot dusver. Vooral in
de laatste twee ronden was ik op-
permachtig. In de zesde ging hij bij-
na neer. Zelf ben ik niet echt in
moeilijkheden geweest. Rodrigues
bokste voor eigen publiek en dat
heeft zeker een rol gespeeld in de
beslissing van de jury."
Voor de als prof nog ongeslagen Ro-
drigues (23) was het zijn zevende op-
eenvolgende zege. Als amateur ver-
overde hij drie keer een nationale
titel.

Sovjetploeg naar
atletiekgala Gent

GENT - Voor het eerst in de ge-
schiedenis zal de Sovjetrepubliek
Rusland een eigen atletiekploeg
naar het buitenland sturen. De in-
ternationale indoorwedstrijden die
zondag in de Belgische stad Gent
worden gehouden, en waar Neder-
land ook aanwezig zal zijn met een
team, beleeft die primeur. In het
verleden maakten de Russische at-
leten net als alle andere sporters uit
de verschillende republieken deel
uit van de ploeg uit de Sovjetunie.
De andere deelnemende teams in
Gent komen uit België, Bulgarije en
Griekenland. De voornaamste Ne-
derlandse vertegenwoordigers in
Gent zijn Emiel Mellaard (60 meter)
en Greta Tromp (400 meter en 60
meter horden). Limburgse deelne-
mers zijn Monique van de Weide
(hoog) en Richel Keysers (pols-
hoog).

Westerhof
vertrekt bij

FC Groningen
GRONINGEN - Hans Westerhofvertrekt aan het einde van dit sei-zoen als oefenmeester van FC Gro-
ningen. De 41-jarige trainer en hetbestuur van de noordelijke eredivi-sieclub kwamen gisteren niet tot
overeenstemming over een nieuwcontract. Het bestuur zal op kortetermijn naar een opvolger op zoekgaan.

Ton Sijbrands nerveus
Nederlandse uitdager begint tweekamp met wit

" GELEEN - De volgende paren
hebbenzich geplaatst voor de halve
finale bridgen om de nationale titel.
De dames Groten-Bosch uit Maas-
tricht, de dames Hamers-Hermans
uit Hoensbroek-Sittard, de heer en
mevrouw Schols-Kray uit Venlo, De
heer en mevrouw Janssen-Beckersuit Venlo, de heer en mevrouw V.d.
Zwan-Beckers uit Nieuwstadt en
het echtpaar Janssen uit Engelsho-
ven.

Pu|Uendeling

SCHOVEN - In de wedstrijd tus-
-2 eindhoven 2en Fortuna Sittard
he)j?ren beide ploegen in de eerste
Woe aan elkaar gewaagd. Beide
ftlih6^n heten uitstekend spel zien
\I! de 26e minuut kon Fortuna jui-
\f, toen Rob Dörenberg de roos

i'° Wat tevens de ruststand was.
i%ts hervatting was Eindhoven
S^ agressiever maar liet vele kan-
Se0 onbenut. In de 85e minuut
Vfird Versleeuwen de meer dan

u»ende gelijkmaker 1-1.
Verdiende Zege

VftOSCH - Het reserveteam
V* da JC behaalde tegen Den
°W 2 een meer dan verdiende
k^elHmning- De Kerkradenaren

n sneller en combineerden
si' *n de eerste helft resulteerde

Chts in een doelPunt van Mi-
e Sr. ' de reeds in de 5e minuut

re °Pende- Na de thee hetzelf-,W beeld alleen wist Roda JC deSarfn nu beter te benutten. Michel
P4ül

n het 0-2 aantekenen terwijl
\ Janssen even later voor 0-3
v^de. In de slotfase bepaalde Kor-
Nh eindstand op 0-4. Scheids-'ter Merx. Toeschouwers 100.

reserve divisie C
re -Helmond Sp. 2 2-2£C2-NEC 2 1-1
MVvn„°ven 2-Fort. Sittard 2 1-1V 2RKC 2 1-3vVV°°sch 2-Roda JC 2 0-4. «Willem II 2 1-4

JtCpl 12 9 2 1 20 33- 8
h\J 12 7 3 2 17 28-18£0,>U12 13 7 3 3 17 39-16
*W ib>ttard2 13 7 3 3 17 35-12
S$C,C 2 13 6 5 2 17 31-23g&C 2 13 6 2 5 14 21-26SlUi? 13 4 4 5 12 26-31
Sloven 2 12 2 6 4 10 16-24MVv 0nd Sp. 2 13 346 10 16-29J^v 2 13 3 3 7 9 19-34

13 4 0 9 8 23-36
<Vb 13 2 4 7 8 17-36
k Bosch 2 13 2 3 8 7 18-29

KvÜamma:kn „ag 6 febr"ari 19.30 u.&«=, ,"Den Bosch 2Va JC 2-VVV 2N{y; Sittard 2-MVV 2
&WL Endhoven 2
V,?nd SP- 2-NAC 2V 2-RBC 2

drag voor dammersbegrippen. Ver-moedelijk voelen de ieldschieterszich vooral aangetrokken doÓr Tenaam Sijbrands", meent bonds-coach Harm WiersmaSijbrands die tijdens zijn eerste ac-tieve wedstrijdperiode altijd heeftgestreden voor verdere professiona-lisering van de damsport, is erg inzijn nopjes over de honorering Inde dammerij is nooit iets te verdienen geweest. Toen ik 1988 Neder-lands kampioen werd, hield ik erslechts f 1.625,- aan over. Het WK in

Suriname heeft me zelfs geld ge-
kost".
Twintig dampartijen in dertig da-
gen. Strijd om de wereldtitel op de
honderd velden. Voor de spelers
een fysieke en geestelijke uitput-
tingsslag. Voor de duizenden dam-
mers in de wereld de allerhoogste
vorm van kunst. Bondscoach Harm
Wiersma: „Als deze tweekamp pu-
blicitair geen succes wordt, kan dat
de definitieve doodsteek betekenen
voor de beroepsdammers. Alsjeblief
geen twintig remises".

" Alexei Tsjizjov (links), die in 1988 in Suriname wereldkam-pioen werd heeft aan een gelijkspel tegen zijn Nederlandse uit-aager ion Sijbrands genoeg om de titel te behouden.

van onze medewerker
EDDY BUDÉ

AMERSFOORT - „Ik weet dat
Tsjizjov regelmatig verbluffende
overwinningen heeft behaald. Zijn
stijl is gesloten klassiek, vrij sta-
tisch, een speler met een voorliefde
voor stellingen die als weinig kans-
rijk worden beschouwd. Wiersma
heeft hem wel eens een sluipmoor-
denaar genoemd en daar zit veel
waars in", vindt Sijbrands van zijn
opponent.
Tsjizjov: „Sijbrands is altijd mijn
grote voorbeeld geweest. Ik heb res-
pect voor hem maar geen angst. De
laatste vier maanden heb ik al zijn
boeken, partijen en tijdschriften be-
studeerd". Gisteren tijdens de ope-
ning van de tweekamp om de we-
reldtitel in het stadhuis van Amers-
foort werd er driftig gespeculeerd
over de kansen van de beide groot-
meesters. De Nederlandse uitdager,
die morgen in het openingsduel de
witte schijven hanteert, maakte tij-
dens de loting een nerveuze indruk.
Verleden week verklaarde hij nog:
„De periode voorafgaand aan de
tweekamp is een verschrikking. De
spanningen zijn zo groot. Je gaatje
met de dag minder prettig voelen".
Sijbrands ontkent dat hij onder
druk staat van de buitenwereld.
Zijn kansen worden hoog inge-
schat. „Het spreekt vanzelf dat ik
alle partijen van Tsjizjov heb geana-
lyseerd, maar hoe sterk iemand echt
is ontdek je pas als je tegen hem
speelt. Ik heb niet de geringste aan-
wijzing hoe hij het wil aanpakken.
Is hij er op uit om mij te verslaan, of
stelt hij zich op het standpunt dat ik
als uitdager de risico's moet ne-
men". De twee ton aan prijzengeld
die door sponsors beschikbaar zijn
gesteld, wordt gelijkelijk door de
spelers verdeeld. „Een recordbe-

Les Menuires (Fra), wereldbeker super G,mannen: 1. Mader (Oos) 1.14,79, 2. Furuseth(Noo) 1.15,24, 3. Skaardal (Noo) 1.15,26, 4.Enksson (Zwe) 1.15,32, 5. Schiele (Fra)1.15,34, 6. Piccard (Fra) 1.52,52, 7. Zurbrig-
gen (Zwi) 1.15,55, 8. Strolz (Oos) 1.15,94, 9.
Wasmeier (BrD) 1.15,98, 10. Cretier (FRa)
1.16,00. Stand wereldbeker super G: 1.Eriksson 54, 2. Piccard 52, 3. Zurbriggen 484. Furuseth 43. 5. Mader 41,6. Skaardal 38.Stand wereldbeker algemeen: 1. Zurbrig-
gen 249, 2. Furuseth 212, 3. Mader 173 4

VOLLEYBAL
Lappeenranta, tweede kwalificatiewed-
strijd voor B-wereldkampioenschap man-nen: Finland - Nederland 3-1 (3-15 15-6 15-1215-10). Resultaat eerste wedstrijd: 1-3 (2-15
12-15 17-15 2-15). Nederland geplaatst door
beter puntentotaal: 103-81.
GEMENEBEST SPELEN
Auckland, uitslagen zesde dag: Zwemmenvrouwen. 50 m vrije slag: 1. Curry-Kenny
(Aus) 25,80, 2. Van Wirdum (Aus) 26.00, 3.
Nugent (Can) 26,26. 200 m vlinder: 1. Lewis
(Aus) 2.11,15, 2. Morris (Aus) 2.11,76, 3. Red-
ford (Aus) 2.13,53. 200 m rug: 1. Simcic

KUNSTRIJDEN
Leningrad (Sov), EK kunstrijden, vrou-wen, stand na verplichtefiguren: 1 Lebede-va (Sov), 2. Neske (BrD), 3. Skrabneska
(£ïÜ 4 „ 9,',zmesija <Joe)' 5- Grossmann(DDR), 18. Winkelman (Ned). Paren 1 Mis-jkoetienok/Dmitnev (Sov), 2. Selezneva/Ma-karov (Sov). 3. Gordeeva/Gnhkov (Sov) 4.Schwarz/König (DDR), 5. Kovankova/No-
votny (Tsj).

Van onze sportredactie

Van onze sportredactie

Leopold Chalupa, generaal b.d.,

Van onze sportredactie
Volgens Housman was er een sim-
pele verklaring voor het feit dat hij
niet slaagde in zijn missie. „Ik heb
voor de race spaghetti gegeten en
dat is niet goed bevallen. Al na 800
meter voelde ik dat het fout ging."

Housman's vijftien-jarige landgeno-
te Hayley Lewis zorgde eveneens
voor nieuws door de succesvolste
atlete in de geschiedenis van de Ge-
menebest Spelen te worden. De
zwemster zegevierde dinsdag op de
200 m vlinderslag en veroverde
daardoor haar vijfde gouden me-
daille. Later op de dag voegde zij
daar een bronzen plak aan toe.

AUCKLAND - Lisa Martin heeft tij-dens de Gemenebest Spelen inAuckland (Nieuw-Zeeland) haarmarathon-titel bij de vrouwen metsucces verdedigd. De Australischeatlete liep met een tijd van 2 uur, 25
minuten en 28 seconden tevens eennieuw Gemenebest-record. Vierjaar geleden ging Martin (29) bij demarathon ook als eerste over de fi-nishlijn.

Martin behoudt
marathon-titel

Leopold Chalupa
nieuwe voorzitter

Alemannia Aachen

Dopinggeruchten zetten
prestaties in schaduw
bij Gemenebest Spelen
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