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Tweehonderd banen
erbij in Bom

Volvo: vijftig
miljoen winst

Van onze verslaggever

BORN - Volvo Car bv heeft fi-
nancieel een prima jaarachter de
rug. De autofabrikant maakte vo-
rig jaareen winstvan ruim vijftig
miljoen gulden. Dat is tweeën-
eenhalf keer zoveel als in 1987
(20,1 miljoen). In 1986 bedroeg
het netto-resultaat nog slechts
5,4 miljoen gulden.
De bedrijfsleiding maakte die
cijfers gisteren op de Autoßai in
Amsterdam bekend. Minder
glanzend dan de winst waren de
produktie- en omzetcijfers.
Vooral door een schrijnend ge-
brek aan bekwaam personeel
kon het bedrijf in het afgelopen
jaar niet voldoende doorgroeien.

In het afgelopen jaar groeide de
werkgelegenheid bij Volvo met
250 werknemers tot 9.200. De
grootste stijging kwam voor re-
kening van de fabriek in Bom.
Daar steeg het aantal personeels-
leden met 200 tot ruim 5500.
De omzet groeide tot 2,6 miljard.
Dat was slechts vijfprocent meer
dan in 1987. Een jaar eerder was
de groei nog veertien procent. In
1988 verkocht Volvo vijfduizend
auto's minder dan in 1987. Alles
bij elkaar werden 120.000 auto's
gemaakt.
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Nijpels daagt
EG voor rechter

DEN HAAG - Minister Nijpels van
Milieubeheer spant een kort geding
aan tegen de Europese Commissie,
het dagelijksbestuur van de EG. In-
zet is het belastingvoordeel dat de
bewindsman wil gunnen aan kopers
van een 'schone' auto, met een drie-
wegkatalysator.

Het kort geding is Nijpels' ant-
woord op het gisteren bekendge-
maakte besluit van de Europese
Commissie om een nieuwe proce-
dure tegen Nederland te starten.
Met deze onderzoeksprocedure op
grondvan het EG-verdrag wordt de
uitvoering van de fiscale wetgeving
zoals Nijpels die voorstaat, vanzelf
opgeschort. Dat nu wil Nijpels met
het kort geding bij het Europese
Hof voorkomen.
In felle bewoordingen beschuldigde
Nijpels de Europese Commissie van
'misbruik van bevoegdheden.

Het weer
Mist
Vandaag is het weerbeeld niet
veel anders dan gisteren. De
dag begint met mist en lage
bewolking. Met een tempera-
tuur van rond het vriespunt en
hier en daarzeer dichte mist is
het voor het verkeer dubbel
oppassen. De mist zal slechts
langzaam oplossen, maar of de
bewolking verdwijnt is nog
maar de vraag. De wind is
zwak uit zuidelijke richting.
De temperatuur bereikt een
maximumwaarde van 4 gra-
den. Voor de komende nacht
verwacht Meteo-Beek weer
mist en lage bewolking, met
temperaturen rond het vries-
punt.
Voor eventuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
zon op: 08.20 onder: 17.28
maan op: 04.46 onder: 11.38
MORGEN:
zon op: 08.28 onder: 17.30
maan op: 05.57 onder: 12.23

door rob peters
SITTARD/BUNDE - Volkomen onver-
wacht heeft Manon Laumen uit Bunde na
ruim zesmaanden telefonisch contact ge-
had met haar vriendin Silke Keizers (21)
uit het Duitse Frieden.
Silke, die begin september spoorloos ver-
dween uit Parijs, ontsnapte kortgeleden
uit de woning van haar Marokkaanse
'schoonouders' en keerde veilig in Frie-
den terug. Binnenkort gaat ze naar Zuid-
Limburg om bij haar vriendin op verhaal
te komen.
Vriendin Manon speelde in september
een hoofdrol in de nimmer aflatende po-
gingen van Silke's ouders hun dochter te-
rug te vinden. „Ik ben nog steeds blij dat
ik hen op het goede spoor heb kunnen zet-

Meisje uit Bunde hielp bij opsporing Duitse vriendin
Silke (21) drie maanden
gevangene van vriendje

ten, anders was Silke spoorloos verdwe-
nen geweest", zei Manon gisterenover het
happy end.
Moeder Keizers liet gisteren nog duidelijk
aangedaan weten dat 'het avontuur van
Silke een waarschuwing mag zijn voor

veel jonge meisjes.
Het verhaal begon medio september 1988
toen het echtpaar Keizer zich ten einde
raad meldde bij Gerard Metsemakers van
de afdeling burgerzaken van de gemeente
Sittard in een ultieme poging om het

adres van Manon te achterhalen,
Manon was na een mysterieus telefoonge-
sprek de enige die wist waar Silke in Pa-
rijs verbleef. Aanvankelijk dus een ver-
geefse poging omdat zij geen achternaam
kenden. Achteraf bleek dat de afstempe-
ling Sittard op een brief van Manon voor
alle post uit Zuid-Limburg gold.
Gerard Metsemakers verwees het echt-
paar naar de redactie van het Limburgs
Dagblad in Sittard en dat bleek een gou-
den greep want na een oproep kon het
echtpaarKeizer binnen 24 uur contact leg-
gen met Manon en met haar het spoor van
Silke naar en tot in Parijs volgen. In een
Parij se voorstad eindigde het spoor ech-
ter.
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Grote partijen eisen snelle actie van kabinet

Kamer wil aantal
WAO'ers beperken

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - Een meerder-
heid van de Tweede Kamer be-
staande uit CDA, WD en
PvdA wil snelle actie van het
kabinet om het aantal arbeids-
ongeschikten (nu ruim
800.000) te beperken. Dit bleek
gisteravond in deKamer bij de
start van de behandeling van
de begroting Sociale Zaken.

De drie grote fracties willen dat
werkgevers die niet vrijwillig vijf
procent van hun personeel uit ge-
handicapten laten bestaan, daartoe
een plichtkrijgen opgelegd. Een be-
leid gericht op het voorkomen van
arbeidsongeschiktheid, scholing
van arbeidsongeschikten en een ac-
tiever beleid om hen aan werk te
helpen, zijn andere kamerwensen.

Daarnaast kunnen VVD en PvdA
zich vinden in een voprstel van
staatssecretaris De Graaf (Sociale
Zaken) om werkgevers die hun best
doen arbeidongeschiktheid te voor-
komen, een reductie te geven op te
betalen premies algemene arbeids-
ongeschiktheidswet (AAW). Werk-
gevers die niet genoeg doen, zouden
meer premie moeten betalen. De
WD wil een dergelijke premiedif-
ferentiatie ook doortrekken naar de
wet arbeidsongeschiktheid (WAO).
Nijhuis kwam gisteravond met een
groot aantal voorstellen om het aan-
tal arbeidsongeschikten te beper-
ken. De criteria om als arbeidsonge-
schikte aangemerkt te worden, zou-
den verscherpt moeten worden.
Volgens hem heeft 40 procent van
de arbeidsongeschikten geen dui-
delijke klachten. Hij pleitte er ver-
der voor alle WAO'ers te herkeuren.
De WD'er stelde verder voor om de
toelatingsdrempel (de mate waarin
iemand arbeidsongeschikt moet
zijn verklaard) voor AAW en WAO
te verhogen en aan te passen aan de
landen om ons heen.

Moor (PvdA) vroeg om een snelle
verbetering van arbeidsomstandig-
heden in bedrijven als methode om
arbeidsongeschiktheid en ziekte-
verzuim terug te dringen. Meer actie
van de arbeidsinspecties kan daar-
toe een middel zijn. Een actievere
arbeidsbemiddeling voor gehandi-
capten, desnoods met een subsidie
voor de werkgevers, was een ander
voorstel van de sociaal-democraat.
Mevrouw Oomen (CDA) vroeg om
een preventief beleid, gericht op het
voorkomen van arbeidsongeschikt-
heid.

% Stakende chauffeurs van het
transportbedrijf Coumans en Sche-
pers uit Geleen waren gisteren na
een actievergadering vol goede
moed, dat het arbeidsconflict in het
voordeel van de werknemers wordt
beslecht. De mannen van C&S zijn
vanochtend vroeg na 48 uur staken
weer achter het stuur gekropen. De
stakingsfakkel wordt door andere
bedrijven overgenomen. Volgens de
vervoersbonden is de actiebereid-
heid in Limburg bijzonder groot.
Dat past mooi in het voornemen van
de bonden om vanafvandaag in het
hele land de acties te verscherpen.
Driehonderd chauffeurs gaan voor
onbepaalde tijd in staking.

Foto: PETERROOZEN
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Alleen minister naar begrafenis Hirohito

Tevredenheid over
beperkte afvaardiging
DEN HAAG - De grote fracties in
de Tweede Kamer zijn het eens met
het besluit van het kabinet alleen
minister Van den Broek (Buiten-
landse Zaken) naar de begrafenis
van de Japanse keizer Hirohito te
sturen. Premier Lubbers maakte
gisteren bekend dat het Koninklijk
Huis tijdens de plechtigheden niet
vertegenwoordigd zal zijn.

De PvdA verklaarde gisteren altijd
op het standpunt te hebben gestaan
dat Nederland niet hoger dan op het
niveau van een minister vertegen-
woordigd moest worden. Ook de
D66-fractie en de WD meenden dat
de delegatie alleen uit Van den
Broek moest bestaan. Het CDA
vond dat het kabinetsbesluit er blijk
van geeft dat 'terecht' rekening is
gehouden met gevoelens die in bre-
de kringen van de Nederlandse sa-
menleving leven.

De 'Stichting herdenking 15 augus-
tus', een instelling die het leed van
de slachtoffers van de Japanse be-
zetting levend houdt, reageerde bij
mondevan voorzitter Boekholt 'ver-

heugd' op het kabinetsbesluit.
Voorzitter Minco van het samen-
werkend verzet is dankbaar dat het
vorstenhuis niet bij de plechtighe-
den zal zijn.

Volgens Minco past de beslissing in
de totale planning, door premier
Lubbers van te voren nauwgezet

vastgesteld voorafgaand aan het ka-
binetsvoornemen de Twee van Bre-
da te gratiëren.

In zijn brief aan de Tweede Kamer
beklemtoont premier Lubbers „be-
sloten is in het bijzonderrekening te
houden met herinneringen in onze
samenleving en daarom te volstaan
met de aanwezigheid van de minis-
ter van Buitenlandse Zaken" bij de
begrafenis.

De Japanse ambassade heeft laten
weten 'zeer erkentelijk' te zijn voor
het besluit Van den Broek naar Ja-
pan te laten reizen.
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sport
" PSV worstelt met

Supercup.

" Hitachiploeg in
aanval.

" Elly van Hulst heeft
grote plannen.

" Zwarte dag op
skipiste.

" Charlton in
opspraak.

Radio vergeet
verjaardag
koningin

HILVERSUM - Koningin Bea-
trix heeft het gisteren op haar
verjaardag zonder detraditionele
gelukwens op de radiozenders
een tot en met vier moeten stel-
len. Zij moest om 07.00 uur ge-
noegen nemen met het Wilhel-
mus. Oorzaak: de omroepster
van dienst van deKRO was iets
verlaat en de tekst van de geluk-
wens was zoek.

Het is gebruikelijk dat precies
om zeven uur 's ochtends op de
verjaardag van de koningin, de
uitzendingen op de vier zenders
(Radio 5 is dan nog niet in de
lucht) worden begonnen met een
gelukwens, uitgesproken door
de omroeper van Radio 1, ge-
volgd door het Wilhelmus. De
coördinatrice van de KRO wijt
de zaak aan een 'uiterst betreu-
renswaardige samenloop van
omstandigheden.

Veel minder
verkeersdoden

door nieuwe
limieten

AMSTERDAM - De invoering van
de snelheidslimietenvan 100 en 120
kilometer op de autowegen en auto-
snelwegen heeft geleid tot een dras-
tische daling van het aantal ver-
keersslachtoffers. Uit de cijfers van
de periode mei tot en met november
vorig jaarblijkt dater dertigprocent
minder dodelijke slachtoffers geval-
len zijn dan in de vergelijkbare pe-
riode in 1987. Dat maakte een
woordvoerder van de Rijkspolitie
gisteren bekend in Amsterdam.

In 1987vielen er op derijkswegen in
de betreffende periode 111 ver-
keersdoden te betreuren, afgelopen
jaar waren dat er nog 79. Ook het
aantal gewonden dat in een zieken-
huis moest worden opgenomen, is
met 15 procent gedaald.

Strengere snelheidscontroles zullen
dit jaar overigens ongeveer 300.000
processen-verbaal opleveren. Dat
stelde voorzitter Spee van de werk-
groep Justitiële Handhaving Rij-
snelheden. Zijn schatting ligt bijna
drie keer zo hoog als dievan politie
en justitie.
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Reacties op de 'Twee van Breda'
Nog veel vragen

Bij de vrijlating van de Twee van
Breda rijzen toch wel veel vraag-
tekens op de beantwoording
waarvan de burgers recht hebben.
Wat zijn de 19 vooraanstaande he-
ren, die schijnbaar bij machte zijn
dit te bekokstoven, toch voor een
'heren'?

Wat bezielde deze heren om zich
plotseling in te zetten voor de twee
oorlogsmisdadigers van Breda en
welke last ondervonden deze 19 van
hun detentie?
Waarom werd de vrijlatingsproce-
dure in ijltempo door de betreffen-
de instanties en het parlement ge-
jast? Naar mijn mening is er nog
nooit een dergelijke haast betracht,
bij geen enkel wetsontwerp of ka-
mervoorstel.

Ware het niet oprechter en beter ge-
weest om een dergelijk besluit eerst
aan de gehele Nederlandse bevol-
king ter beoordeling voor te leggen
inplaats van alleen aan de volksver-
tegenwoordigers, die momenteel
alle zaakjes zo prettig onderling re-
gelen? Ik denk datwij nog heel veel
kunnen leren van de Zwitsers en
hun referendum. Wij, burgers, had-
den in zon referendum kunnen be-
slissen wat de meerderheid van het
Nederlandse volk wil. Dat was in
ieder geval beter en eerlijker ge-
weest dan de huidige gang van za-
ken.

Verder geloof ik dat de burger er-
mee gediend zou zijn geweest als de
vooraanstaande heren hun kroko-
dilletranen zouden drogen en zou-
den ophouden om bij elke mogelij-
ke gelegenheid te vertellen, dat de
burgers, eenmaal over de pijn heen,
spoedig vrede zullen hebben met
hun wijze besluit.

Tenslotte, voor velen zou het toch
van belang zijn wanneer ook in deze
krant medegedeeld zou worden wat
in Den Haag werkelijk gespeeld
heeft. Immers, het is toch duidelijk
dat die hele opgevoerde poppenkast
een volkomen onwerkelijke rechts-
gang is geweest.

HEERLEN J. Peters

In deze rubriek neemt de redactie brieven van lezers op. De re-
dactie hoeft het niet eens te zijn met de inhoud. De brieven dienen

betrekking te hebben op publikaties in deze krant. Zij dienen kort
en zakelijk te zijn. Brieven die te lang zijn worden ingekort of gere-
tourneerd. Discussies tussen lezers via brieven in dezerubriek wor-
den niet toegestaan.

Foute beslissingEen club van 19 voor-
aanstaande mensen
stuurt onder druk van
West-Duitsland een
brief naar het kabinet
om vrijlating van de
Tweevan Breda; inmid-
dels zijn ze al vrij.
Schandalig!

Het kabinet had het al-
leen over emoties als
gesproken werd over de
slachtoffers, nabestaan-
den en oud-verzetsstrij-
ders. Maar men had het

niet over het verdriet
van de mensen die nu
lijden. Emotioneel en
verstandelijk was het
een domme beslissing
om de Twee van Breda
vrij te laten. Het lijkt
ook veel op een doorge-
stoken kaart. CDA,
WD en PvdA, waaron-
der Wim Kok, hebben
totaal geen begrip voor

de nabestaanden en
oud-verzetstrijders.
Men had wel begrip
voor oorlogsmisdadi-
gers.

Voor oorlogsmisdadi-
gers is geen begrip of
gevoel op te brengen.
De Twee van Breda
hebben na de oorlog al
gratie gekregen; de

doodstraf was omgezet
in levenslang.Een foute
beslissing. Men had de
Twee van Breda moe-
ten laten zitten tot de
dood. Het is duidelijk:
het kabinet heeft totaal
geen binding met de
mensen. De vrijlating
yan de Twee van Breda
is alleen een aanmoedi-
ging voor de neo-nazi's
in West-Duitsland.

HEERLEN Ben Tarici

Duidelijkheid
De vrijlating van deTweevan Breda
heeft klaarheid gebracht in enkele
zaken: 1. Een rechtstaat is een staat
die massamoordenaars vrij laat. 2.
Een Tweede Kamer is een kamer
die de minderheid van het volk ver-
tegenwoordigt. 3. In Duitsland kun-
nen de hakenkruisvlaggen weer in
top. 4. Er zijn twee soorten oorlogs-
slachtoffers: dode en zij die mond-
dood gemaakt zijn.

LANDGRAAF H.A. Fermin

'Wat deed jij in de oorlog, pappie'
Naaar aanleiding van de vrijlating
van de twee van Breda en de be-
richtgeving in uw dagblad willen
wij gaarne een paar zaken opmer-
ken. Met het commentaar in de
krant van 28/1 zijn wij het volkomen
eens.

Onze beide vaders, inmiddels over-
leden, waren verzetsmensen en die
kunnen niet meer protesteren.
Daarom zullen wij het maar probe-
ren.

Wat wij gemist hebben is een echt
overtuigend argument dat pleitte
voor de vrijlating. Hoeveel joodse
mensen hebben er in de oorlog niet
gesmeekt om te mogen blijven le-
ven? Die kregen ook geen gratie.
Persoonlijk heb ik als kleine jongen
in Duitsland de 'Kristalnacht' mee-

gemaakt, dus ik weet waar ik over
praat.

Het is dit bestek niet mogelijk om
gedetailleerde voorbeelden te ge-
ven. Maar waar waren devoor-stem-
mers in de oorlog? De meeste moes-
ten nog geboren worden. En het is
nu eenmaal zo dat, als je nog nooit
in de modder hebt gestaan, je ook
niet weet wat voor een ervaring dat

Waar halen deze parlementariërs
het recht vandaan om zich een oor-
deel te vormen over een kwestie als
de twee van Breda? Of is de
'Deutschlandbindung' zo groot? En
waarom stemmen al die christelijke
mensen ineens voor vrijlating? Zou
het dan toch waar zijn dat de zoge-
naamde christenen in de oorlog het

allerlaatste bij het verzet gekomen
zijn. Of zijn ze 44 jaar na de bevrij-
ding nog zo benauwd voor de huidi-
ge neo-nazi's dat ze ze maar hun zin
gegeven hebben?
Wat nu is gebeurd is eenregelrechte
slag in het gezicht van de verzets-
mensen en de oorlogsslachtoffers.

Wijlen mijn vader vroeg mij kort na
de bevrijding: „Als er weer oorlog
komt, ga jij dan ook in het verzet?"
Ik heb toen geantwoord, „Nee, ik
word zwarthandelaar". Misschien
moeten zeer veel kamerleden thuis
maar eens vragen „Pappie, wat deed
jij in de oorlog?"

MAASBRACHT Th. Nout
J.M.E. Nout-Receveur

Dodenherdenking
Zou aan ieder van de negentien
'prominenten' en aan ieder in de
Tweede Kamer tegen de motie
heeft gestemd dringend willen
vragen om voortaan bij de do-
denherdenkingen van de slacht-
offers uit de Tweede Wereldoor-
log uit piëteit voor deze slachtof-
fers niet meer bij deze herden-
kingen aanwezig te willen zijn.

HAELEN H. Mooren

Onbegrijpelijk
Wat zijn wij voor een land? We
geven een NSB-weduwe een
pensioen. We laten twee oorlogs-
misdadigers vrij en we sturen
iemand naar de begrafenis van
Hirohito!
HEERLEN Sascha Pasman

Uitslag was voorspelbaarHet komische bij het Kamerde-
bat over de Twee van Breda was
dat het kabinet Lubbers reeds
vóór het debat voor vrijlating
was. Een onzinniger standpunt
bestaat niet. Ik meen wanneer
een voorstel ingediend wordt
door derden, (o.a. de groep van
19), dan kan het kabinet toch
vooraf geen partij kiezen. Welnu
aangezien er in de Tweede Ka-
mer diverse parlementariërs en
partijen als slippendragers van
het kabinet fungeren was het on-
recht reeds bij voorbaat te voor-
spellen.
Ik werd misselijk van de emotio-
nele debatvoering van de partij-
woordvoerders met hun 85 vóór-
nstemmers. Deze 85 vóórster-

mers identificeer ik met de voor-
malige Nederlandse regering uit
1951 die de doodstrafvan de drie
misdadige moordenaars in le-
venslang omzette en nota bene
(enige jaren later) andere levens-
lang veroordeelde oorlogs- en
concentratiekampmisdadigers
devrijheid schonk. Was dit recht
doen aan de verschrikkelijk om-
gebrachte slachtoffers?

Overigens er wordt heden so-
wie-so geenrecht gedaan aan de
slachtoffers van misdadige

moordenaars. Humanitaire aan-
dacht en begeleiding krijgt de
misdadiger al via zijn advocaat
en wie denkt er überhaupt nog
aan het slachtoffer en de nabe-
staanden.

Nu begrijp ik des te meer waar-
om men deze moordenaars niet
meteen ter dood bracht. Neder-
land en overige kleine geallieer-
de lidstaten waren direct na de
oorlog vazalstaten van de Ver-
enigde Staten. De V.S. moesten
in hun politieke strategie West-

Duitsland als vriend en buffer-
staat tegen de Oostblok maken.
ledereen weet dat West-Duits-
land door de V.S. met alle moge-
lijke kapitalen en middelen
grootser herbouwd werd dan de
noodlijdende geallieerde landen.
Welnu, om deze Westduitse buf-
ferstaat te aktiveren als vriend
werd alles in het werk gesteld om
o.a. Duitse krijgsgevangenen vrij
tekrijgen en zo ook moest ook de
Nederlandse regering eeertijds
onder drukvan de V.S. deze mis-
dadigers mild behandelen. En

dit noemde toen ook al recht
doen in een rechtstaat, waar
West-Duitsland toen ook reeds
de mond van vol had.
Ook word ik niet goed van de in-
gebouwde preek in sommige de-
batten van woordvoerders, waar-
bij men spreekt over de almach-
tige, barmhartige en rechtvaardi-
ge God. Naar aanleiding van
deze preektendenzen mijn slot-
woorden: hoeveel kamp-slacht-
offers hebben God wel niet ge-
smeekt hun voor deze beulen te
sparen? Het bleken per slot van
rekening zes miljoen gebeden te-
vergeefs te zijn geweest. Door
God en allemaal verlaten!

LANDGRAAF J.H.G. Smeets

Nieuwe Revu (1)
Naar aanleiding van het artikel in'
NieuweRevu over gesjoemel in ho-
gere kringen het volgende. Ik be-
grijp niet waarom opeens zoveel op-
hef. Gesjoemel is er zolang de mens-
heid bestaat. ledereen wil er altijd
beter van worden en dat zal ook al-,
tijd zo blijven. Burgemeester Gillis-
sen van Valkenburg had beter de
waarheid kunnen zeggen. Nu wordt
er nog meer in de beerput geroerd
en dan komt er nog meer naar bo-
ven, waar anderen weer de dupevan
worden. Maar het schijnt moeilijk te
zijn om alsnog de waarheid te spre-
ken, terwijl je al met de strop om de
nek gekild wordt.

Gillissen probeert nog, met een paar
vriendjes om zich heen, te redden
wat er te redden valt. Als ik Gillis-
sen was zou ik maar weer een goeie
kruiwagen zoeken om het blazoen
weer op te poetsen. En dan kom ik
toch weer op het gesjoemel terug: 't
voordeel van de hogere kringen. Ze
deden er beter aan te zwijgen. De
kleine man draait zich door jaloezie
vlugger de nek om.

HOENSBROEK Jan Struver

Nieuwe Revu (2)
Naar aanleidingvan het bezoek van
de twee zogenaamde zakenlieden
aan de zakenwereld, met het doel
het uitproberen in hoeverre bijvoor-
beeld een notaris, een burgemees-
ter, een advocaat etc. hun eigen be-
lang najagen, boven het belang dat
zij geachtworden te dienen, valt het
mij op dat er van diverse zijde gerea-
geerd wordt met he argument dat
uitlokken niet is geoorloofd; dan
komen er allerlei juridische zaken
aan de orde.

Maar wat deze twee heren hebben
willen aantonen is alleen maar dat
er van hoog tot laag een groot per-
centage is, dat het met de eerlijk-
heid niet zo nauw neemt. De norma-
le waarden worden dan met voeten
getreden en dat blijkt zo te zijn zo-
welbij de hoger geplaatste als bij de
gewone man.

Het schijnt toch meer en meer de
gewoonte te worden om als een cas-
sière in een winkel zich verrekend

in het voordeel van de klant, dit als
een meevallertje te beschouwen. En
als er door een 'ongelukje' wat
brandschade ontstaat aan een kle-
dingstuk, danwordt aan de verzeke-
ring toch opgegeven dat het kle-
dingstuk nieuw was en de aankoop-
prijs wordt dan opgevoerd.

Waar het om gaat is dat de mentali-
teit moet veranderen. En daar moe-
ten de hoger geplaatsten een voor-
beeld geven, juistzij! En watbetreft
de term uitlokken, deze lijkt mij ze-
ker geoorloofd, daar immers de eer-
ste uitlokker God zelf was. Deze
plaatste de boom van goed en
kwaad in het paradijs. Als hij dit
niet gedaan had, dan zouden met
Adam en Eva nu ook diverse heren
in ons land opgelucht adem halen.

KERKRADE L. Vermeulen

Nieuwe Revu (3)
In dekrant van 25/1 las ik dat een ze-
kere F. Crijns in Valkenburg een
steunfonds heeft opgericht voor
burgemeester Gilissen. Zou deze
heer ook voor mij een steunfonds
willen stichten, want ik kan het geld
beter gebruiken dan een .burge-
meester. Die kan een eventueel pro-
ces best zelf bekostigen of het gaat
uit de gemeentekas. De heer Crijns
wil zeker in een goed blaadjekomen
bij de heer Gilissen. Maar als je als
burgerzelf wat nodig hebt sturen ze
jevan het kastje naar de muur.

HEERLEN W. Hermse»
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recept

Avocado met
walnoten
Benodigdheden: 2 avocado's, 50 g
gepelde walnoten, peper en zout,
bekertjes zure room.

Houd vier halve walnoten achter en
hak de rest fijn. Halveer avocado's
en verwijder de pit. Schep met een

lepel het vruchtvlees voorzichtig uit
de schil. Wrijf de randen van de
schil in met citroen om verkleuren
te voorkomen. Snij vruchtvlees in

blokjes en bestrooi met peper en
zout. Schep zure room en gehakte
walnoten door avocadoblokjes en
verdee dit mengsel over de uitge-
holde avocado's en gameer elke
helft met een halve walnoot.

Borrelhapje
Benodigdheden: een stuk of wat
plakjes kaas, 1 bakje daikon-kers
(de zaadjes van een rettichachtige
wortel, zoiets als tuin- ofwaterkers),
verkrijgbaar in Indische toko s

Knip een bosje daikon-kers af. Rol
het in een plakje kaas en steek vast
met. cocktailprikker.
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Kritiek
Sinds oktober hebben de beide mi-
nisters met elkaar gesproken over
een betere verdeling van de politie-
sterkte. In de overeenstemming die
ze nu met elkaar hebbenbereikt zou
voor een groot deel tegemoet geko-
men zijn aan de kritiek van de bur-
gemeesters en korpsleiders op het
rapport van de studiecommissie.
Bovendien zou de rijkspolitie min-
der mensen behoeven af te staan
aan de gerichte criminaliteitsbe-
strijding.
De ministers hebben met de politie-
bonden afgesproken dat er geen ge-
dwongen ontslagen zullen vallen en
dat niemand gedwongen kan wor-
denom te verhuizen. In de aanbeve-
lingen van de studiecommissie was
een af te dwingen verhuisplicht op-
genomen.
Voor de hele operatie is vier jaren
uitgetrokken. De grote steden zul-
len minder politiemensen toegewe-
zen krijgen dan was geadviseerd.
Ook zullen de kleine korpsen door
de nieuw ontworpen regeling min-
der mensenkwijt raken dan door de
studiecommissie was aanbevolen.

DEN HAAG - Drie automobilisten
zijn gisterochtend om het leven ge-
komen als gevolg van aanrijdingen
in de dichtemist. Een ongeval op de
A27 bij Lexmond had twee slachtof-
fers tot gevolg, terwijl vijf personen
verwondingen opliepen. De 37-jari-
ge Belgische vrachtwagenchauffeur
J.H. Day kwam door een ongeval
om het leven op de Maasroute tus-
sen Oosterhout en Raamsdonks-
veer, aldus de politie.

'Sovjets eerder
weg uit Kaboel'

ISLAMABAD - De laatste Sovjet-
gevechtseenheden zullen nog deze
Week Kaboel verlaten. Dit zou een
tiental dagen eerder zijn dan voor-
zien in het Geneefse akkoord, zo is
gisteren vernomen van westelijke
diplomaten in Islamabad. Zij zeiden
dit op grond van mededelingen van
Sovjetfunctionarissen. De terug-
trekking van deze laatste militairen
zou moeten plaatsvinden tussen 2
en 6 februari door middel van een
luchtbrug, maar de uitvoering van
het plan hangt ook af van de weers-
omstandigheden, zo werd gezegd.

De Sovjettroepen moeten krachtens
het Geneefse akkoord uiterlijk 15
februari Afghanistan hebben verla-
ten.

LONDEN - De Britse regering heeft
gisteren haar plannen bekendge-
maakt voor een radicale reorganisa-
tie van de 40 jaaroude nationale ge-
Zondheidsstelsel. Een wetsvoorstel
van 100 bladzijden werd aan het
parlement gepresenteerd door mi-
tïister van volksgezondheid, Ken-
neth Clarke.
Het witboek is het resultaat van een
onderzoek van een jaarbij de natio-
nale gezondheidsdienst NHS, die de

Thatcher wil
gezondheidszorg
reorganiseren

Britten al sinds 1948 van vrijwel gra-
tis medische zorg voorziet.
De regering wil de grote ziekenhui-
zen meer zelfbestuur geven en de

bevoegdheden van de regionale ge-
zondheidsdiensten vergroten. Ver-
der krijgen de patiënten, als het aan
de regering ligt, voortaan het recht
zelf hun huisarts uit te kiezen. Ver-
der zouden alle ziekenhuizen het
recht moeten krijgen om particulie-
re patiënten te behandelen.
Volgens een parlementslid van La-
bour is het de bedoeling van That-
cher om de gezondheiodszorg te pri-
vatiseren.

Doden door
ongelukken

in mist
In het westen van het land ontston-
den diverse kilometerslange files
door verkeersongelukken als ge-

volg van de mist. Tientallen auto's
raakten zwaar beschadigd.
In het gehele land was het mistig
met uitzondering van de kustgebie-
den en Friesland. Op sommige
plaatsen was het zicht minder dan
vijftig meter.
Ook in België overigensveroorzaak-
te de mist een enorme chaos op de
wegenm. Minstens vier mensen
vonden bij diverse ongelukken het
leven.

Met ontwikkeling identiteitskaart

Minister wil pas
niet 'saboteren'

DEN HAAG - Minister Korthals Al-
tes (Justitie) heeft gisteren gisteren
ontkend dat hij met de ontwikke-
ling van een identiteitskaart het
paspoort onderuitwil halen. Afgelo-
pen maandag verklaarde Korthals
Altes dat de identiteitskaart 'een ge-
duchte concurrent' kan worden van
het nieuwe paspoort naar Europees
model.
Burgers die niet in het bezit zijnvan
een paspoort of rijbewijs, kunnen
zich in de toekomst, na het wegval-
len van de Europese binnengren-
zen, met de identiteitskaart legiti-
meren. Krijgt de kaart een Europees
model, dan kan er in principe bin-
nen de ruim veertig landen van de
Raad van Europa mee worden ge-
deisd. In dat geval zullen veel bur-
gers de identiteitskaart kopen, om-
dat die goedkoper zal zijn dan het
paspoort.

Korthals Altes zei gisteren nog lang
niet zo ver te zijn. In elk geval is
eerst overleg nodig met het ministe-
rie van Buitenlandse Zaken en de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten, aldus Korthals Altes.
De kamerfracties van PvdA en WD
toonden zich gisteren ongerust over
het gelijktijdig ontwikkelen van een
paspoort en een identiteitskaart. Zij
vrezen een 'coördinatieprobleem'
tussen de ministeries van Justitie
en Buitenlandse Zaken.

Verbaasd
De financiers van de failliete pas-
poortfabrikant KEP, de NMB en
NIB, zeiden gisteren verbaasd te
hebben gereageerd op het besluit
van de Staatsdrukkerij (SDU) om

uit het paspoort-project te stappen.
„De eisen die de SDU aan ons stelde
waren onverantwoord", aldus een
woordvoerder van de NMB.
De banken stellen dat zij vertegen-
woordigers van de Staatsdrukkerij
verschillende malen in de gelegen-
heid hebben gesteld in de KEP-fa-
briek te kijken. In januari heeft de
SDU volgens de woordvoerder van
de banken opnieuw de wens geuit te
willen proefdraaien en wel geduren-
de vele weken. Dat was de banken
on technische en financiëleredenen
te gortig.

'Libië
produceerde

al gifgas'
WASHINGTON - De fabriek in
Rabta in Libië, die volgens de Ver-
enigde Staten bestemd is voor de
productie van chemische wapens,
zou inmiddels al honderden liters
gifgas hebben geproduceerd. Dat
meldde gisteren het dagblad 'Was-
hington Times', dat zich beroept op
bronnen binnen de Amerikaanse
inlichtingendienst CIA.

Het dagblad schrijft dat de Libi-
sche leider, kolonel Muammar al-
Gaddafi, de afgelopen wekken al-
les in het werk heeft gesteld om de
wapens en de chemische grond-
stoffen uit de fabriek te verwijde-
ren. De fabriek in Rabta zou nog
niet op grote schaal produceren,
omdat de technische uitrusting
nog niet gereed is.

Dramatische oproep
van zoon 'VDB'

BRUSSEL - De zoon van de ont-
voerde Belgische oud-premier Paul
Vanden Boeynants heeft gisteren
voor de tweede keer een dramati-
sche oproep gedaan voor een le-
vensteken van zijnvader. De justitie
heeft nog geen enkel spoor van
'VDB' die achttien dagen geleden
verdween, noch van zijn ontvoer-
ders. Het pessimisme over het lot
van VDB neemt dan ook toe.

binnen/buitenland

Vrijwillige overplaatsing voor 1300 agenten

Ministers eens over
reorganisatie politie

Van onze parlementsredactie

DEN HAAG -De ministers Korthals Altes van Justitie en Van
Dijk van Binnenlandse Zaken hebben ministerRuding van Fi-
nanciën een bedrag van tien miljoen gulden gevraagd voor de
verdeling van de sterkte binnen de politiekorpsen. Over deze
verdeling, waarover in oktober binnen de politiekorpsen grote
onrust ontstond, hebben de ministers nu overeenstemming
bereikt.

Hun plan, dat zij deze week aan het
parlement zullen voorleggen, gaat
niet zover als datvan de studiecom-
missie het afgelopen najaar. Toen
werd de ministers voorgesteld 2600
politiemensen over te plaatsen van
vooralkleine korpsen naar de grote-
re. De ministers willen nu ongeveer
1300 politiemensen op vrrjwillige
basis overplaatsen.

De in de korpsen overtollig geachte
politiemensen zullen een premie
krijgen als ze bereid zijn naar een

anderkorps te verhuizen. Voor deze
premie en voor de verhuiskosten
hebben de beide ministers aan mi-
nister Ruding het extra geld ge-
vraagd. Ruding heeft nog niet be-
slist. Zodra de beslissing binnen is,
zal de Tweede Kamer worden geïn-
formeerd.

# Twee inzittenden
van dit busje vonden
ter hoogte van
Lexmond de dood
toen een
vrachtwagen in
dichte mist op hun
wagen inreed. Zes
andere inzittenden
werden met
verwondingen naar
een ziekenhuis
overgebracht.

Verwijten
PvdA over

'Oort' vinden
geen gehoor

DEN HAAG- Er is geen sprake van
dat het kabinet geld over de balk
gooit door 4,1 miljard gulden te be-
steden aan de belastingvereenvou-
diging en -verlaging volgens het
'plan-Oort'. Het gaat hier om belas-
tinggelden die aan de burgers wor-
den teruggegeven. Bovendien
wordt met de belastingplannen de
loonmatigingspolitiek ondersteunt
en daarmee, indirect, bijgedragen
tot economische groei en het schep-
pen van banen.

Met deze stellingkeerden de fractie-
leiders van CDA en WD, De Vries
en Voorhoeve, zich gisteren in de
Kamer tegen verwijten van PvdA-
voorman Kok over de opzet van de
operatie-Oort. De Kamer stemde
over de zes wetsvoorstellen terzake.
Echte verrassingen deden zich daar-
bij niet meer voor. Wel nam de Ka-
mer tegen de wens van ministerRu-
ding (Financiën) een voorstel-Van
Amelsvoort (CDA) aan om de terug-
gavegrens voor te veel betaalde be-
lastingen en premies te leggen op
minimaal 300 gulden.

In een stemverklaring verweet Kok
het kabinet en de coalitiepartijen
CDA en WD onnodig 1,5 miljard
gulden extra aan de belastingverla-
ging uit te geven. Dit geld zou beter
besteed kunnen worden aan werk-
gelegenheid, milieu, onderwijs en
reduktie van het financieringste-
kort, aldus de sociaal-democraat.
Hij kondigde aan dat zijn partij mor-
gen bij de eindstemming over Oort
tegen de belastingverlaging zal
stemmen.

Tegen mafiosi en neofascisten
Grote operatie
politie Italië

ROME - In Italië is een groot-
scheepse politie-operatie aan de
gang tegen een samenwerkingsver-
band van Siciliaanse mafiosi, inter-
nationale wapenhandelaren en le-
den van de beruchte Italiaaanse
neofascistische terreurorganisatie
Ordine Nuovo. De bende wordt er-
van beschuldigd een wereldwijd
netwerk van drug- en wapenhandel
op touw te hebben gezet.

De rechter van de Noorditaliaanse
stad Massa Carrara, die maandag 72
arrestatiebevelen binnen en buiten
Italië uitvaardigde (59 personen zit-
ten al daadwerkelijk vast), noemde
de nauwe samenwerking. tussen
mafia, wapenhandelen neofascisme
een 'verontrustende ontwikkeüng'.
De rechter zei te vermoeden dat er
„een internationale politieke orga-
nisatie bestaat, van neofascistische
signatuur, die zichzelf, met behulp
van de mafia financiert door middel
van groots opgezette illegale opera-
ties".
De gegevens die gisteren in Italië
openbaar werden, liegener niet om.
De bende zou onder andere lucht-
doelraketten, mijnen, bazooka's, en

andere artillerie geleverd hebben
aan vele groepen en regeringen in
het Midden-Oosten en Latijns-Ame-
rika. Ook zou de bende een halfdo-
zijn Franse Mirage-straaljagers gele-
verd hebben aan de Centraal-Afri-
kaanse republiek Guinee-Bissau.

Celstraf geëist
voor rituele

kindermoord
ARNHEM - Een echtpaar uit Arn-
hem en hun vriendin uit Maassluis
zijn volgens officier van justitie B.
Lic A Kwie schuldig aan het op gru-
welijke wijze om het leven brengen
van een baby van 2,5 maand.Lic A
Kwie eiste gisteren voor de recht-
bank in Arnhem tegen het echtpaar
een gevangenisstraf van 18 maan-
den waarvan 12 voorwaardelijk. Te-
gen devriendin eiste hij terbeschik-
kingstelling van de regering met
verpleging.
De 31-jarige vader H.R. zijn 27-jari-
ge echtgenote H.E. en hun 32-jarige
vriendin LT. brachten op 21 junivo-
rig jaar de baby Floris van het echt-
paar op gruwelijke wijze om het le-
ven. Het kind was volgens de ver-
dachten bezeten van een demon.
Die moest worden uitgedreven. De
baby werd met brandbare en bijten-
de vloeistoffen overgoten en vervol-
gens in het toilet in brand gestoken.
Volgens het Pieter Baan Centrum
waren de drie verdachten volledig
ontoerekeningsvatbaar en is bij de
vriendin de kans op herhaling aan-
wezig.
De rechtbank doet 14 februari uit-
spraak.

Prudent besluit
De beslissing van het kabi-
net om op 24 februari alleen
minister Van den Broek van
Buitenlandse Zaken naar de
begrafenis van keizer Hiro-
hito van Japan te zenden, is
prudent.
Nederland stuurt een 'lichte'
delegatie naar Tokio waar-
aan geen lid van hetKonink-
lijk Huis zal deelnemen. Na

alle emoties die zijn losgemaakt door de vrijlating van de 'Twee
van Breda' is dit een allerminst overbodige geste naar de oorlogs-
slachtoffers-^ de overlevenden van de Japanse interneringskam-
pen.
Er schuiltwel enige ironie in het gegeven datprinses Margriet op 19
april samen met twee ministers (Van den Broek en De Korte) in To-
kio een manifestatie zal openen ter gelegenheid van het 380-jarig
bestaan van de betrekkingen tussen Nederland en Japan. Betrek-
kingen die sedert deTweedeWereldoorlog weer geheel genorma-
liseerd zijn.
De twee gebeurtenissen hebben zo in elk geval ieder hun eigen
signaalfunctie. Terughoudendheid bij de begrafenis 'van de keizer
omwille van de toch al geteisterde gemoedstoestand van de oor-
logsslachtoffers, en een representatieve aanwezigheid bij een ge-
beurtenis die de positieve aspecten van de hedendaagse econo-
mische en politieke betrekkingen tussen de beide landen aangeeft.
Je zou bijna zeggen dat premier Lubbers het hele scenario van Bre-
da tot Tokio zorgvuldig van tevoren geschreven heeft. Hoe het ook
zij, het is hoog tijd dat het gemoed van de oorlogsslachtoffers in
ons land weer wat heilzame rust gegund wordt.

R.B.

punt uit
Benzine
Benzine wordt morgen twee
cent per liter duurder. De
meest voorkomende prijzen
aan de zelftankpomp worden
dan 161 cent voor een liter su-
per en 154 cent voor een liter
ongelode superbenzine.

Selectie
Alle kandidaat politie-ambte-
naren van rijks- en gemeente-
politie zullen in de toekomst
aan dezelfde selectieprocedure
worden onderworpen. Ook de
basis- en vervolgopleidingen
zullen op elkaar worden afge-
stemd. De ministers van Justi-
tie en Binnenlandse Zaken
hebben hiertoe de Tweede Ka-
mer een wijziging van de Poli-
tiewet voorgesteld.

Ramp
Een Argentijns schip, dat op
weg was naar een basis bij de
Zuidpool, is gisteren op de rot-
sen gelopen. Als gevolg hiervan
dreigt bijna een miljoen liter
dieselolie in zee terecht te ko-
men. Het zou de eerste ernstige
milieuvervuiling voor Antarcti-
ca betekenen.

Onsluten
In de Sovjetrepubliek Molda-
vië hebben zich vorige week
nationalistische onlusten afge-
speeld. Volgens de krant Sov-
jetskaja Moldavija hebben na-
tionalistische betogers op 22 ja-
nuari in de Kisjinjov, de hoof-
stad van de republiek Molda-
vië, tegen de plaatselijke rege-
ring en partijleiding gedemon-
streerd.

Tekort
De werkgevers maken zich ern-
stig zorgen over een onvol-
doende aanbod van bepaalde
groepen werknemers in de ja-
ren negentig. Als er geen veran-
dering plaatsvindt in de keuze
van beroepsopleiding dreigt er
een tekort dat oploopt tot onge-
veer 70.000 mensen in vooral de
technische sector en commer-
ciële dienstverlening.

Vrijuit
Een lang verwacht rapport van
de regering van Zuid-Korea
heeft ex-president Chun Doo-
hwan vrijgepleit van corruptie
en machtsmisbruik tijdens de
zeven jaar dat hij aan de macht
was. Ontevreden oppositielei-
ders willen nu dat er een spe-
ciale aanklager wordt benoemd
die een uitgebreid onderzoek
moet verrichten naar de ver-
meende wandaden van Chun.

Gestikt
Stanislaw Suchowoloc, de 31-
-jarigePoolse priester die maan-
dag dood werd opgevonden in
zijn woning in Bialystok, is ge-
stikt doorrookontwikkeling als
gevolg van een brand in zijn
huis.Dat blijkt uit de lijkschou-
wing die gisteren werd ver-
richt.

Ambtenaren
Als het aan minister Van Dijk
(overheidspersoneel) ligt zullen
de partijen in het ambtenaren-
overleg zich binnenkort buigen
over de vraag of de arbeids-
voorwaarden van hogere amb-
tenaren meer overeenkomstig
de marktsector zouden moeten
worden vastgesteld.

.(ADVERTENTIE)
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Het gaat goed met onze economie. Het wegtransport is éëh van desnelst groeiende bedrijfstakken.
ledereen profiteert daarvan, behalve de chauffeurs. Die maken al jaren onverantwoord lange werkdagen

en datwordt dus steeds erger. Werkgevers vinden het wel goed zo. De Vervoersbonden van FNV en CNV niet.
Daarom wordt er nu overal in het land actiegevoerd. Tegen de werkgevers. Die hebben onze chauffeurs

nu lang genoeg in de wielen gereden.
Wegtransport: niet meer weg te cijferen FNV en CNV kiezen voor een andere weg
De Nederlandse economie drijft voor een deel op het weg- Voor iedere chauffeur normale arbeidstijden voor een
transport. Op zon 60.000 professionele chauffeurs die hun normaal loon. Dat is al jareneen terechte eis van onze
werk goed, betrouwbaar en veilig doen. Toch dreigt de veilig- chauffeurs, net als een onregelmatigheidstoeslag.Samen met
had op de weg elke dag doortoedoen van de werkgevers in invoeringvan ploegendiensten en goedeaflossing bevordert
gevaarte komen. En daar kan iedereen het slachtoffer van dateen efficiëntere en menselijker planning van werktijden,
worden. < En wordt er ruimte gemaaktvoor vele duizenden nieuwe

arbeidsplaatsen. Regering en parlement zouden daartoch
De feiten ook eens oren naar moeten hebben.
Werkgevers betalen te lage basisionen en plannen ritten
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zonder rekening te houden met werktijden.Zo worden Na al die jaren is nu gewoon de maatvol
chauffeurs gedwongen veeloveruren te maken om hun baan Na jarenvan vruchteloos onderhandelen is er voor ons nu
te behouden en aan een 'normaal' salaris te komen. geen andere weg meer danactie voeren. Acties die uitslui-
Meer dan 60% van de chauffeurs werkt daardoor langer tend gericht zijntegen het slechte beleid van de werkgevers,
dan 56 uur per week, velen zelfs 70 uur. Te lang achter het Niettegen onze medeweggebruikers.Integendeel. Chauffeurs
stuur zitten leidttot slaapgebrek,oververmoeidheid en willen alleen maar een vlotte en veiligeverkeersafwikkeling,
spanningen. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties op de weg Nu dewerkgevers nog. Want diezijn echt een gevaar op de
ontstaan. Dat moet nu structureel veranderen. weg.
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FNV en CNV hebben
een betere route voor het wegtransport
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Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gid. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. VAUXHALL Cavalier
GL, i.z.g.st, vr.pr. ’ 1500,-.
Tel. 04490-20066.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.
Te k. Ford ESCORT, bj. 11-
-'B6, km.st. 49.000, vrj>r.

’ 16.500.-. rood, 5-drs. Tel.
045-225194.
FIAT 131, m. '82, zeer mooi,

’ 2500,-. Lampisteriestraat
2, Hoensbroek.
Te k. gele VOLVO 343 DL,
bj. '79, i.g.st, vraagprijs

’ 2000,-. Tel 04492-2995.
Te k. Honda CIVIC, bj. 11-
-77, APK 11-'B9, met ABS-
velgen, prijs ’1500,-. Tel.
04493-4861.
Automaüc Ford ESCORT
1300 L, '80, in nieuwstaat,

’ 2750,-. 045-725703.
Zeer zuinige Ford ES-
CORT, i.g.st., APK, vr.pr.
’850.-. Palmstraat 62, Pas-
sart-Zuid - Heerlen.
Te k. POLONEZ, bi. '80, in
nw.st, APK 10-'B9. geen
onk., prijs n.o.t.k. Tel. 045-
-254791
VOLVO 343 bjr. 4-79, 1 jr.
APK. Vr.pr. ’1350,-. Tel.
045-422610.
Ford type ESCORT 1.3 L
zeer mooi '82, met APK.
Hamerstr. 37-39, Heerlen.
Ford ESCORT Stationcar,
geel kenteken, bjr. '80 +
APK, ’ 850,-. 045-210435.
Te k. gevr. alle merkenAUTO'S! tel. 045-416239.
MITSUBISHI Celeste '77
APK l-'9O pr. ’lOOO,- tel.
045-324911.
Te k. VW GOLF, bj. 1978,
trekhaak, sunroof, APK-
gek., vr.pr. ’1950,-. 04498-
-53480.
Te k. CITROEN Visa 11RE,
bj. juni '86. kl. rood, 5-drs.,
km.st. 72.000, prijs ’ 12.000,-
Tel. 04498-56279.
VW GOLF 1100, type '79,
APK. i.z.g.st, ’ 1650,-. Tel.
845-720951.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
'82, als nieuw, APK. Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Te k. Opel KADETT 12 S
'77, APK I'9o ’950,-. Tev.
Manta 1.6 S APK l-'9O

’ 1450,-. Reet. Fischerstr.
13. Landgraaf.
Te k. DATSUN Cherry 1-3,
LPG, bjr. ó-'B2, 1 '90 ’ 2750,-
Tel. 045-316940.
Alle typen BEDRIJFSAU-
TO'S, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-
ken, gesloten en verhogode
bestellers en bussen, om-
bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219,
Maastricht, tel. 043-635222
Óf 043-634915.
Roadstar vr. loop-sloop en
SCHADEAUTO'S. Hoog-
ste pr. + vrijw. ook wrak-
ken. Tel. 045-226346-226260.
Te koop diverse gebruikte
ONDERDELEN van recen-
te personenauto's. Ook mo-
toren. 045-216475/727711.
Ford GRANADA '82 5750,-;
Toyota Carina combi D '83
4250,-; Volvo 240 GL '81
6750,-; Honda Prelude '79
3000,-; Fiat 131 1.6 '81 2500,-;
Peugeot 504 comb. '80
3500,-; Renault 4 GTL '80
1500,-; Opel Commodore
'80 4750,-: Opel Ascona '78
1250,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Nissan MICRA '84, le ieg.,
kl. metgrijs, 50.000 km,
a.nw. ’ 8250,-. 04492-3234.
VOLVO 240 GL '81, LPG,
kl. grijs, i.z.g.st ’ 6750,-. Tel.
04492-3234.
Opel CORSA '84, kl. rood,
i.z.g.st. ’8750,-. Tel. 04492-
-3234.
VOLVO 240 DL '83, LPG,
kl. rood, le eig. ’ 9750,-. Tel.
04492-3234.
MINI Metro '84 kl. grijs,
luxe uitv. Als nw. ’6500,-.
Tel. 04490-27578.
Gebr. DOMINIKOWSKI
biedt aan: Opel Kadett 1.2
LS groenmet., LPG '85;
KAdett 1.2 div. extra's, PG,
rood '82; Kadett 1.2 i.z^.stva. ’3900,-; Manta GTE zil-
vermet. '81; BMW 316 div.
extra's rood '85; VW Polo
GT coupé, div. extra's, rood
'85; VW Golf CL groenmet.
'82; Ford Escort 1.3 Ghia,
5-drs., groenmet, '82; Hon-
da Quintet rood, 5-drs.,
LPG '82, Toyota Corolla
rood '80; Datsun Cherry
goudmet '79. Inr., financ,

Êar. mog. Autobedrijf Gebr.
(ominikowski, Kantstr. 48,

Übach o. Worms-Land-
graaf. Tel. 045-326016.
Ford SCORPIO 2.0 GL '85,
le eig., kl. wit, get. glas,
ABS etc, ï.st.v.nw.

’ 18.250.-. 04492-3234.

Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,biedt te koop aan: Ford Es-
cort, t. '82, ’6900,-; Ford
Escort, 5-deurs, 1.6 CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
Ipg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t '83,
’B9OO-; Toyota Cressida
Diesel, nw. mod., t '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t '81, ’ 5900,-; BMW
320, 6 cil., t. '79, ’ 3450,-;
Opel Manta 1900 HB, t 'èo,
f 3900,-; Lada Stationcar, t
'80, ’ 1600,-; Renault 5 TL,
t '83, ’5900,-; Ford Tau-
nus, t rB2, i.z.g.st, ’4500,-;
Lada Jeep, t '83, ’5900,-;
Citroen GS, t '81, ’2100,-;
2x Renault 5 GTL, t '81,
’1900,-; Fiat 128, t '79,

’ 1750,-; Mitsubishi Galant
Station, t '81, ’3600,-; Dat-
sun Cherry, t '81, ’ 2900,-;
Honda Accord, t. '80,
’1600,-; Mazda 626 Hard-
top Coupé, t '80, ’3900,-;
Fiat Uno 55 S, t '86; Re-
nault 18 TL, Ipg, t. '82,

’ 2900,-; Opel Manta, t '77,

’ 1900.-; Fiat Ritmo 75 CL,
t'Bl, ’ 1900,-; Opel Ascona
1.2, t '79, ’ 2600,-; Mitsubis-
hi Celeste, t '81, ’2900,-;
Opel Kadett 1.6 Aut. Sta-
tion, bj. '79, i.z.g.st,
’3600,-; Ford Mustang, t*81, autom., 8 cil., ’3900,-;
Chrysler Talbot 1510, t. '81,
’2250,-; Opel Manta GTE,
bj. '75, i.z.g.st, ’7000,-;
Honda Civic, t '80,’ 2700,-;
Chrysler Aut, t. '82,
’1900,-; Volvo Expresse,
71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10lot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciehng mogelijk.
DATSUN Sunny 120 V de
Luxe, bi. 1979, APK-gek.,

’ 1300,-. Nie Beetsstraat 98,
Heerlen.
Te koop VW GOLF 1600
GTI-uitvoering. Tel. 045-
-220283.
Te k. OpelKADETT, bj. '79,
Berlina-uitv., APK. Tel.
04459-2238.
Te k. Opel KADETT coupé
1.6 S Berlinetta, i.z.g.st, bj.
'79, APK-gek. Tel. 045-
-751225, na 17.00 uur.
Te k. Opel COMMODORE
Berlin2.sL, bj. '79, ’ 2250,-;
VW Kever 1302, bj. '71. Tel.
228745.
Te k. Mercedes 200 D '75
REVISIEMOTOR 1 jr. oud
+ nwe. accu, vr.pr. ’ 1000,-.
Tel. 045-351786 b.g.g.
316920.
Te k. Honda' QUINTET bj.
'81, vr.pr. ’ 2500,-. Tel. 045-
-420993.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
bj. '79, 4-drs., ’ 1950,-. Tel.
045-259664.
Te k. Lada NIVA Jeep,
i.z.g.st, apk tot 12-'B9,
km.st. 90.000, trekh., nwe.
banden ’ 2950,-. Hoofd-
straat 25, Amstenrade.
Mooie Ford FIESTA 100%,
apk 11-'B9 ’ 1850,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. HONDA Prelude 1800
EX bj. dcc. '83, i.bijz.g.stv-
onderh. 043-472721.
Te k. Opel ASCONA 20 SR
bj. '79 rz.g.st, apk '90, kl.
gr., sch.dak, sp.stuur en
sp.vlg. Vr.pr. ’2950,-. Tel.
04406-16173.
Te k. Opel ASCONA diesel
1989 apk zuinig, pr. ’ 650,-.

04490-45458.
Te k. Ford CAPRI II 1600
i.z.g.st, apk, pr.n.o.t.k. Zr.
Paladiaplantsoen 28,
Meerssen.
CITROEN GSA Break (sta-
tioncar) type '82, kl. blauw,
benz. verbr. 1 op 16 apk tot
3-'B9 i.stv.nw. weg. om-
stand. ’2750,-. Tel. 043-
-431823. _
BMW 316 autom. 4-drs. '85;
BMW 316 '85; BMW 318i'85; BMW 524 TD '85; VW
PASSAT 1.8 '87- Mitsubishi
Colt GLX '87- Ford Escort
CL 1300 '87; Cherry Nissan
1.3GL '86; Audi 100 CC met
schuifdak '85- Honda Pre-
lude EX '85; Passat station-
car CL D '84; Fiat Panda
'84; Ford Sierra 2.0 GL '83;
VW Golf 1600 '83: Peugeot
305 '82- Mitsubishi Tredia
1.6 GLS '82; Mercedes 200
D '80. Autobedrijf Reub-
saet, Op de Vey 47-49, Ge-
leen. Ihr., gar., fin. Tel.
04490-44944. Uw adres apk-
keuring. Alle autorep.
Te k. MINI 1100 Spec.
i.z.g.st. Apk, bj. '79. Tel.
04499-3398.
Te k. GOLF + Kever +
Opel 2 Itr. S, apk, i.z.g.st.
Tel. 04499-3398. .
Te k. zeer mooie FIESTA
1100 S ’1250,-: Mazda 323
bj. '78 apk i.z.g.st Tel.
04499-3398.
Te k. MERCEDES 808 bj.
'74, apk, laadverm. 4,5 ton
m. huif i.z.g.st. Tel. 04499-
-3398.
LADA 2105 (1300 S) '83,
apk, 77.000 km, mooie auto
’3000,-. 04490-23619.
Te k. VOLKSWAGEN Der-
by LS bj. '81, apk i.z.g.st.

’ 3850,-. 04490-22689.
Te koop HONDA Accord
coupé '80 ’1250,-. Tel.
04454-2042.
LADA 1200S '85, le eig kl.
rood, i.stv.nw. ’45Ó0,-.
04492-3234.
RENAULT 4 GTL '84, le
eig., kl. beige, a. nw.’ 4750,--. 045-421207.

Spoed. Wij zoeken drin-
gend AUTO'S vanaf bj. '80.
Dir. cont. Ook sloop. 045-
-414372. Tev. alle types Mer-
cedes.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, allemerken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht tel. 043-
-634978.
Te k. SAMBA LS, bj. '82,
apk, ’3750,-. Tel. 045-
-724586.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300,- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. RENAULT 25 GTX
m. alle extra's, mod. '85;
Ford Sierra 2.0 L 5-drs. m.
LPG '84, voor liefhebber;
Porsche 928 i.nw.st; Opel
Kadett 1.6 S 4-drs. '82; Su-
zuki Alto FX '82; Ford Es-
cort 1.3 L Stationcar '81;
Opel Kadett 12S Stationcar
m. LPG '81; VW Jetta '81;
Volvo 244 GL mod. '80.
Bernhardstr. 12 Munsterge-
leen (ook zond, geopend).
SEAT-DEALER A.C.H.,
Jeugrubbenweg 20 (bij
Randweg) te Hoensbroek.
Tel. 045-222455 biedt met

far. te koop aan: Seat Ibiza
GL 5-drs '87; Ibiza 1.2 GL

del sol '86; Ibiza 1.2 L '86;
Ibiza 1.7 Van Diesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85: Seat Ronda
1.2GL '85 en '84; Seat Mala-
ga 1.5 SKI '89; Malaga 1.2L*88; Seat Ibiza 1.5 GLX
5-drs. '88; Subaru 1800 4
WD '88; Subaru 1800 GL
'85: Subaru 1600 '81 en '80:
Subaru Mini '87; Alfa Sud
1.5 '81; Renault R 5'85 en
'81; Honda Accord '79;
Honda Civic '80; Lada
2105G'83 en '82; Talbot So-
lara 1.6 GLS en GL '81:
Opel Kadett 1.2 '84; Opel
Kadett Stat.car '81; Opel
Kadett '77; Opel Corsa 1.2 S
'84; Fiat Panda 45 '81; Fiat
127 '78; Sunbeam 1000 '79;
Austin Allegro '78; Seat 133
Luxe '80; Subaru 1600 '87;
Fiat Polski '77. Inr. en fin.
mog. Donderdags koop-
avond
Motor HONDA Accord,
sportvelgen met banden;
Opel Monza, motor Opel,
Heerenweg 248, Heerlerhei-
de
MITSUBISHI Lancer 1.3
GL, '77, APK 6-'B9, zilver-
met., i.z.g.st, ’ 950,-; inruil
Vespa mog. Tel. 045-713883.
Mooie RENAULT 4 GTL,
1981, nw. banden en trek-
haak, voor minder dan
’2000,-. Tel. 045-216218.
Te k. Opel KADETT,
autom., bj. '77, i.z.g.st,

’ 1250,-. Pr. Hendriklaan
155, Brunssum.
MERCEDES 200 D, '80,
’5950,-; Audi 5 E, '79.

’ 1950,-; Mercedes 280 S.
’3750,-; Volvo 244 DL,
LPG, t'Bo, ’ 2450,-; Golf D,
'77, ’ 1950,-. Inruil mogelijk.
Tel. 045-211071, Overbroe-
kerstraat 54, Hoensbroek.
TAUNUS 2.3 Ghia autom..
LPG, t '80, ’2350,-; inruil
mog. Overbroekerstraat 54,
Hoensbroek.
Te k. VW GOLF S, bj. '78,
APK 3-10-'B9, zeer mooi,

’ 1650,-. Tel. 045-452008.
BMW 316, '83, nieuw mo-
del, blauwmet, Recaro-uit-
voering, div. extra's, prijs
n.o.t.k. Tel. 045-316504.
KADETT Sedan 13 LS, '86;
Kadett 13 LS. '8; Kadett 13
GLS, '85; Kadett 13 LS, '85:
Kadett 12LS, '85; Kadett 12
S, '83; 2x Fiesta 1.0 L '83,
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
Te k. Opel KADETT City
LPG, bjr. '79. 1 ir. APK

’ 1850,-. Tel. 045-453572.
AUDI 80 GLS '81 ’4900,-;
Audi 100 5-cyl. '80 ’3500,-;
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Honda Civic '81 5-drs.
’3900,-; Opel Rekord 1900
N '79 ’ 2500,-; Kadett cara-
van '78 ’1950,-; Datsun
Cherry '80 ’2900,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2800,-;
Sapporo 1600 '79 ’1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Toyota Celica '78 ’1900,-;
VW GolfD '79 ’3900,-; Maz-
da 323 '78 ’1300,-. Oude
Landgraaf 101, Landgraaf-
Schaesberg. Tel. 045-
-311078.
Zeer zuinige TOYOTA Ter-
cel coupé, 3-drs. zilvermet.
met sunroof, bjr. '80, APK
l-2'90, i.z.g.st. ’3250,-. Tel.
045-259809.
T.k. a.m. VW GOLF 1.1 S,
type '81, APK gek. 04492-
-5473.

AUTO LANDGRAAF
biedt aan,kijk en vergelijk:
Porsche 924, m. div. ace, in
absolute nieuwstaat, kl.
rood, '8L ’24.500,-; Audi
coupéGT m.z.v. ace, 15.000
km, donkerblauw, nw.st.,
'87, ’34.900,-; BMW 732 I,
m. abs., 5-bak, enz., auto is
als nieuw, groenmet.. '84,
’23.900,-; BMW 525 E, m.
div. ace, kl. wit. als nieuw,
'85, ’21.900,-; BMW 316, m.
5-bak, 62.000 km, kl. lapis-
blauw, '87, ’ 23.800,-; Fiat
Panda 1000CL, 9000 km, kl.
zilver, '88, ’13.950,-; Ford
Scorpio 2.0 CL, 5-bak,
blauwmet., '86, ’22.800,-;
Ford Sierra 1.0 coupé,
3-drs.. kl. blauw, 49.000 km,
'86, J 17.800,-; Ford Sierra
1.6 L, 5-drs., kl. roodmet,
zeer mooi, '84, ’10.950,-;
Ford Escort 1.6 L, 3-drs., kl.
blauwmet., '83, ’10.750.-;
Mazda 323 GLX hatchback,
nieuwste model, 39.000 km,
'87, ’ 17.500,-; HondaPrelu-

;de EX automaat 1.8, met
stuurbekr., goudmet., '85,
f21.900,-; Honda Prelude
EX 1.8 121 Valve, kl. wit,. '85, ’22.950,-; Volvo 240
GLE autom., m. alle ace, kl.
blauwmet., '83, ’18.900,-;
Volvo 340 GL diesel sedan,
luxe uitv., grijsmet., '85,

’ 14.900,-: Opel Corsa 1.2
LS, 3-drs., 15.000 km,
nw.st., eind '87, ’14.900,-;
Opel Senator 2.5 E, m.
5-bak, LPG, CD-uitv.,
blauwmet, '84, ’19.750,-;
Opel Senator 3.0 E autom.,
z.v. ace, blauwmet., '81,. ’ 8950,-; Opel Rekord 2.0 S
GL-uitv., met LPG, kl. wit.
'83, ’11.500,-; VW Golf C
1.3, kl. roodmet., km.st.
32.000 km, '87, ’19.500,-;

" VW Golf C diesel, kl. wit,. zeer mooi, '83, ’ 7250,-; Alfa
Giullietta 1.6, m. sportv.,
zeer mooi, kl. rood, '81,

" ’5750,-; Opel Kadett sta-

' tion, groenmet., zeer mooi,
■ '80, ’4950,-. Inruilers: Dai-; hatsu Charade KT, 5-drs..■ kl. wit, '81, ’2500,-; Opel
iKadett station 1.3, kl.

groenmet., '80, ’4950,-;: Saab 900 GLS sedan, met■ schuifdak, kl. bruinmet,: '81, ’6950,-; Ford Taunus. 2.0 L 6 cyl., met LPG,; blauw, '80, ’1950.-; Ford
l Taunus 2.3 Ghia, kl. zuiver,
i '80, ’ 2750,-; Volvo 244 DL,; met LPG, kl. groen, '80,i ’5750,-; Pontiac Sunbird■ aut, 4 cyl., kl. bruinmet.,; '80, ’3750,-; Pontiac Sun-
I bird, 6 cyl., aut., kl. groen-
-1 met, '79, ’ 2750,-; Mitsubis-< hi Gant GL, bruinmet., '78,
t ’950,-; Opel Kadett 1.2 S,; bruinmet, '78, ’ 1250,-;
IOpel Kadsett 1.2, kl. groen,; '77, ’950,-; Opel Kadett

" City automaat, oranje, '77,

" ’ 1250.-; VW Golf automaat
1.6, kl. rood, '76, ’1250,-;

" VW Golf S 1.6, 4-drs., kl.

'■ groen, z.g. cond., '78,

' ’ 2250,-. * erkend Bovag-be-
! drijf * eigen werkplaats * fi-
nanciering zonder aanbet.- mogelijk * alle keuringen

' toegestaan * inruilmogelijk■ * keuze uit 12-3mnd. garan-
tie * WN keuringsstation *: garantie boven ’lO.OOO,- *' Kom vrijblijvend kijken en
! vergelijken bij Auto Land-
i graaf. Het adres voor de be-

tere gebruikte auto. Auto- Landgraaf, Heerlerbaan 74-
-" 76, Heerlen, tel. 045-
-" 424268/424231.

' Ford FIESTA 1100 S APK- tot 13-l-'9O ’1650,-. Das-

' senln. 33, Landgraaf.

' BMW 315 t'B3, zeer goed,
,' luxe, APK ’7500,-; St-

Martinusstr. 31 Kerkrade-: W

" Te koop VW BUS i.z.g.st
Vr.prijs ’ 1900,-. Tel. 04405-

-" 327%.
i BMW 316 bj. '85 zeer mooi,. km.st. 78.000. Na 17.00 uur. en zat, tel. 04492-1903.. Te k. Fiat PANDA wit bj.. '86, tel. 045-419157.- Te k. OPELRekord 2.3 die-- sel nw. motor, bwj. '79. Wil-- lemstr. 93 Heerlen.
5 VW Golf Sprinter 1300 cc- bwj. sept '80. Vr.pr.| ’4650,-; fel. 045-414601 na> 17 u.
| Fiat Sittycar

betaalt uw; wegenbelasting
! bij aanschaf van een Fiat-

occasion boven ’ 7500-
Fiat Sittycar

Pres. KennedysingelB-12
| Sittard, tel. 04490-17544
: Ford SIERRA 1.6 Laser,

' Irmcher uitv., nieuwste mo-■ del '87, 33.000 km, kL wit,
1 centr. vergr., radio-cass.,; veel extra's, schadevrij, le

" eigenaar, verk. in absolute
! nieuwstaat, ’18.750,-. Tel.
I 045-423265.

" Te k. 2x gebr. Vespa Citta

" snorr., lx gebr. YamahaDT. 50 MX, wit, lx alu Elan 53- cm racefiets en div. gebr.. racefietsen. Bert REKERS,
'. Willemstraat 85, Heerlen.. Tel. 045-726840.. DAMESFIETS met ren-, stuur 10 versn. merk Bata-. vus als nw. ’225,-. 04406-

-12875.

Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

GUNSTIGE LENINGEN
m huisbezitters: wmm PERSOONLIJKE DOORLOPEND %i extra LENINGEN W KREDIET

HYPOTHEKEN Ij^aülÜfclil^JïïaliiLiïlUil b.Hr.g incl.r.nte p., mnd loopt.

Persoonlijke Leningen, zonder 5.000.- 100,- 0,97% 69
krediet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal :__ ' ___ ___„, __
bedrag in maanden kwijtschelding bi| overlijden. ' ' -000,- 220,- 0,87 % 66

10.000,- 69,- 97,- 107.. s.^o . 121,. ,47, *"»* f?0/" J~* !?
15.000, 103, 145, 161, I 10.000 199, 238.- 290, 40000^00^8^065
25.000, 172,242,269, I 15.100 284, 352.- 431, j^^^""""f"sJSsfS!!!s!^"
Annnn ptk ■»«!»_. a-»l 20.000 376, 487, 571, ■ FINANCIERINGSKANTOOR40.000, 275, 388, 431, I 583 714,.|l _-. mUm. —p. ...■ 75.000, 514, 727, 809, m 30.000 564, 700, 857,1 |Ml«flP»^kN

%*—*--—« 5000°"^''6'"■'423>' I OImMPN u Nwonmg kunnan dt ttncvtn wari«r*n i^^ E,t rente vanal 0 81% pet-maand UUU \JL—JU \J

Scharnerweg 108 Maastrch
ib^^ Bijkantoor:

P/ÜxlLl^ F lL\r I.W \.*L* 1 Hoofdstraat 9, Hoensbroek

Te k. gebr? VESPA Puch
Maxi, Zündapp. Tevens
§rote sortering gebr. onder-

den. Maasstr. 3.Beersdal-
Heerlen. tel. 045-725309. j

MSSESSm I
Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE- !
LUK. 045-211948.
Elke donderdaf gezellig :DANSEN in Eldorado.
Bongerd 5, Spaubeek. Tel.
04493-4193. Met orkest ofdj.
Allst. CONTACTAVOND.
ledere dond. va. 20 u. Dan-
cingHeliport. Gezellig dan-
sen, legitim. verpl. Tel. 043-
-219704, achterkant Eurohal,
Griend 9-11, Maastricht.
Vrouw, 49 jr.,flink postuur,
zoekt kennism. met MAN,
flink postuur, 50-55 jr.
Br.ond.nr. BR 343 Lim-
burgs Dagblad, Rumpener-
straat 81, 6441 CC Bruns-
sum
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Ik ben een eenvoudige
WEDN., 60 jr. zonderkinde-
ren. Ik zoek langs deze weg
een eenvoudigevrouw tuss.
50 en 65 jr. Br. worden op
erewoord beantwoord ond.
nr. SB 046 LD, Fr. Erens-
laan 4, 6371 GV Schaes-
berg^

6-dlg. DRUMSET, TamaGrandstar, duurste uitv.
met powertoms, 1 ir. oud.
Alles op drumrek. Koopje!
04490-37734.
Alleenst man zkt. MUZI-
KANT(E) om samen te mu-
siceren. 8r.0.n0. MA 545
LD, Stationsstraat 27, 6221
BN Maastricht
Tek. elec. P-ACCORDEON
(magicvox) mcl. l.box
i.z.g.st. ’ 1750.-ace. en l.box
ook los te k. Tel. 043-210090.

DIANA escort en privé
zoekt wegens drukke
werkzaamheden enkele
leuke meisjes. 045-
-215113.
Direkt, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28...1e5bi 28

320.320.68..i5tandje 68
320.322.30...heat line
320.324.00...pervers

320.324.01...50ft
320.324.02...p0tten

320.324.03...1ive
320.324.05...1ive hot

320.325.02...heet
320.325.03...macaber

50 c.p.m. Pb 157 z'voort
Madame Butterfly vr. nog
meer BARMEISJES voor
haar champagnebar. Hom-
men 24, Vaesrade, kruis-
punt Schinnen, open vanaf
14.00 uur.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241
Geleen, 04490-45814

Geopend ma. t/m vr. van
11.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraagd.
Glibberen en glijden doe je
bij „DE GLIBBERBOX" -
06-320.325.36 - 50 c.p.m
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sex-af-
spraken.

De Pretbox
Gezellig met 9 anderen
kletsen over uitgaan, hob-
by's, vrijen, avontuurtjes en
verliefd zijn. 50 et. p.m.

06
320.325.44

PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.

Unieke, snelle contacten
„EROTISCHE-afspraken-
lijn". 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
Spreek af met 'n lekker
boy! GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50c.p.m.).
Heren v. harte welkom bij
BARBACELLA vanaf 10
u. 045-721754.
Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198. Ass. gevr.
PRIVÉHUIS MICHELLE!
Eens in uw leven moet u er i
zijn geweest, want daar
wordt het altijd een feest!
Ook deze week weer een
speciale verrassing? Tel.
045-228481.
CORINA, Angela, Petra,
Chamilla, Maria, Tanja,
Mariska. 045-227734.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u met??? Inl. 045-
-229718/224621.
Kies ze uit, die meisjes van
plezier! TIPPELLIJN 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).
„Ik kom direct! OK?!
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).

Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag. 06-320.325.14 - 50
c.p.m.
Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX" 06-
-320.325.16 - 50 c.p.m.
Neem 'ns een jongen of
meisje bij „DE BEURT-
BOX" 06-320.325.34 - 50
c.p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!.

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-320.325.33
Sex! Sex! Sex!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Jong, jonger

jongst!
Callcutta

06-320.320.13
Lolitasex 18 jr.

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht
Echte sexkent geen tijd Rl-
VERSIDECLUB E 9afslg
Echt Ohé en Laak, Dijk 2
Ohé en Laak 100 mtr. voor-
bij camping de Maasterp
tel. 04755-1854.

- Ook open op zat. en zond.
van 14-24 u., ma. t/m vr.
11-24 u. tev. meisje gevr.

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315
Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurt er dan? Wordt ook
nat op 06.32032355. Of
beken je SEXUITSPAT-
TINGEN op 010-4297085.

S.M. JUSTINE
Tel. 045-425101.

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers.
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Club Margo, met nieuw
S.M., saunamassage en 6[
lieve dames. RIJKSWEG- 'ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevraagd.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

Voor 'n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozijn tegelijk.

i 06 iI 320.324.60 l__
I 50 cent per minuut

Pussy Cat
vol verrassingen

50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live 'Standje 555

Marchao6-
-320.325.55

50 et/min. bel voor
gratis sex story's

06-gex
50 et. p. min.

Relax-Line
Betty *** Gratis foto's

06-320.320.06
★★★★★★★★★★★*★
Zevende hemel

Gratis surprisepakket
06-320.320.07

★★★★★★★★★★★★★

Sex Non Stop
Amanda vertelt

200 verhalen per dag
06-320.320.08

★★★★★★★★★★★★★

!!! Live !!!
Sex Relaxbox

Superheet
Strikt volwassenen

06
320.324.06

fsfX KONIAKI UUüM
oe-32^^j°^mmmmï

rtoiüi riomtiiois fl *1300. loof 16 roi»

Escortservice all-in 045-
-326191 ma. t.m. vrijd. 14
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
Koppelen is ons beroep!
06-320.325.13, 50 c.p.m.
Voor serieuze of pure sex-
contacten. Verandering
van spijs doet eten! „CON-
TACTBOX".

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
CONTACTBURO Lim-
burg. Bemidd. privéadr.,
trio's en p.ruil. Kamerverh.
Maaspaviljoen a.d. Maas,
brug Roosteren-Maaseik.
Ook dames aanw. 04499-
-3003.

Séxßoyal
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
„BEST IN TOWN! Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".
Provinciebox

Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 -0,50 p.m.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.
KIJKOTHEEK videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.

U de kater???
Wij de poes!!!

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

Geopend ma. t.m. vrij. 10-
-24 u., zaterd. 10-18 u.

tev. meisjes gevr.
PRIVÉ Nathalie, Monika
vanaf 12.00 t/m 20.00 u.
Tel. 045-723029.

Grijp je kans en laat je eens, opwarmen door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraag dan

Bobby of hij jullie even apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01
Mirjam v.d. Tuk

met superhete sexverhalen
06

320.323.63 .;
50 et. p.m.

En als zon lekker ding
te intiem wordt, neem je toch
een lijntje met zn tweeën...

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

avontuurtje, 's Nachts alleen voor volwassenen.
(Alleen luisteren mag natuurlijk óók). 50 ct./min.

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Over echte erotiek gesproken ...
Eroslijn: 06-320.321.22

50 e/m.

mW&ÊÊ^ÊÊA
GAY-CONTACT-SERVI- (
CE! Maak ook nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.). !
NOBEL-ESCORT bij ons ;
gaan uw stoutste dromen .
zéér discreet en hygiënisch-{
in vervulling. Bel 045- y
459597 van ma. t/m vrij. y
CONTACTBUREAU
Maastricht. Bemiddeling in .
privéadressen. Tel. 043- |
635264. |
Ik vraag me af of ik een :
NYMPHOMAANTJE ben?
06-320.325.12 - 50 et. p.m.

Regel met 13 wildvreemden; de Heetste Party.

06-320.324.40
50centper minuut

NIEUW, privé v.a. 12.00
uur. Tel. 045-419384.

| ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.

★ Ero-
Theater ★

Lekker genieten voor
maar 50 cent p.m. Bel 06- 1

* Topsex! ★
320*325*25 '* Hardsex! *|
320*325*35
* Blacksex! *|
320*324*25

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
KATJA, Nicky en Tamara
privé en escort vanaf ’ 50,-
Tel. 045-423608.
Lik!!! Lik!!! Lik!!! Mmmm...!!
06-32032511 50 c. p/m .t
STOEIPOESJE , n stoei-
poesje.
Nieuw! Nieuw!

Aaaahh!
06-320.321.66

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569,
50 et. p.m.
Jonge vrouw, lange benen,
volslank, ontvangt PRIVÉ
v. ma. t/m dond. v. 12-20 u.
Tel. 04406-41916.
Bij privéhuis YVONNE zijn
8 lieve sexy meisjes die u
ontv. in lingerie. ■ 7 dg.
geop. v. 11-24 u. Pr. va.
’75,-. 045-425100. Nu
weer 2 nwe. klasse meisjes
aanw.
Club PARIS. Ma. t/m vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

Privé ANGELIQUE van
11.00 tot 18.00 uur. Tel.
043-633204.
Haar waanzin

grijpt je naar
de keel!

SM-Maniac
i 06-320.330.60

Soms is ze streng,
i soms vernederend.

Maar schokkend
is ze altijd!

Luister zelf! 50 c. p/m
Postbus 185, R'dam

" Madson Men's Club
De zaak voor de meest verwende gast!!!

" Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

Flirt-Box 06-320.330.01
Wie weet, misschien maak je wel

een afspraakje...
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit praten. over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bellen
met de Babbelbox doe je metzn tienen of, wanneer je

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjes
(druk op de 0-toets).

('s Nachts alleen voor volwassenen)so ct./min.
i Postbus 185, R'dam

| Q6-320_330.02
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Winst Gelderse
Papier gedaald. APELDOORN - Volgens verwach-

ting is de winst van Gelderse Pa-
j piergoep vorig jaar gedaald van. ’ 14,8 miljoen naar ongeveer ’ 10,5

miljoen. De omzet steeg van ’ 280- miljoen naar ’ 290 miljoen, aldus de
■ groep.

Als belangrijkste oorzaak voor de
winstdaling noemt de groep de ster-
ke stijging van de celluloseprijzen.
Deze stijging kon niet in dezelfde
mate in de prijzen worden doorbe-
rekend. Vooral in de sector techni-
sche papieren en speciale verpak-
kingspapieren is daardoor de bruto-
marge gevoelig gekrompen.
Hoewel de stijging van de cellulose-
prijzen nog niet tot staan is geko-
men, zijn de verwachtingen voor
1989 gunstiger. Vooral voor speciale
grafische papieren is een verbete-
ring van de brutomarge in zicht.
Ook het volume zal dit jaarkunnen
stijgen, doordat in 1988 de produk-
tiecapaciteit voor deze papieren is
vergroot. Deze factoren wettigen sa-
men met het effect van rendements-
verbeterende investeringen de ver-
wachting dat de nettowinst in 1989
weer zal stijgen.

Nettowinst
Akzo omhoog

ARNHEM- De nettowinst voor bui-
tengewone lasten van Akzo is vorig
jaar gestegen met 27 procent van

’ 669 miljoen tot ’ 850 miljoen. De
uiteindelijke nettowinst kwam uit
op ’ 840 miljoen. In 1987 was deze
nettwinst ’ 942 miljoen. Er waren
toen hoge bijzondere baten (’ 273
miljoen), voornamelijk door ver-
koop van de Consumenten Produk-
ten Divisie.

overzicht
Afkalvend
AMSTERDAM - De beurs lag er
dinsdag minder behaaglijk bij
dan vorige week. De lusteloos-
heid van maandag ging verder en
in de loop van de dag kalfden de
meeste hoofdfondsen duidelijk
af. Daar kwam in de namiddag
Akzo bij, die op het wel hogere
divicend maar de lagere jaarcij-
fers behoorlijk moest inleveren.
Per saldo verliet het chemie-
fonds het Damrak met een ach-
teruitgang van f4,50 op f 151,50.

De andere hoofdfondsen deden
het kalmer aan maar verliezen
tot een paar gulden waren toch
niet zeldzaam. Daartoe behoor-
den Unilever, Stad Rotterdam,
Bols en Océ-Van der Grinten ter-
wijl ook elders koersverliezen
van rond f 1 meer regel dan uit-
zonderingen waren.
De omzetten bleven hierbij voor
de aandelen met f 700 miljoen
heel behoorlijk. De obligaties
kenden met f787 miljoen meer
affaires en hier was sprake van
een verdere terugtocht. Bij de
staatsleningen kwamen verlie-,
zen tot 0,3 of 0,4 punt voor.
Op de lokale markt waren dit-
maal de verliezen in de meerder-
heid. HBG moest f 2 terug naar f
183 en Volker Stevin zag zich f
1,30 ontgaan op f 52,20. Furness
was f 4 in reactie opf9B en Getro-
nics moest genoegen nemen met
een verlies van f 1 op f 27,70. De
Telegraaf zag zich f 4 ontgaan op
f 428 en het prijskaartje voor
Twentsche Kabel werd vervan-
gen door een waardering van f 4
minder op f 128,50. Hoogvlieger
van de laatste tijd BAM Holding
werd fll goedkoper op f 299.
Op de optiebeurs waren de obli-
gatie-opties veruit favoriet. Door
de aanhoudend hoge dollaroers
vlamde de angst voor rentestij-
ging op en dit liep uit op een
drukkehandel in dit soort opties.
Ruim 11.000 contracten verwis-
selden hier van eigenaar, hoofd-
zakelijk puts.

Records
bij BMW

MÜNCHEN - Het Westduitse autoconcern
Bayerische Motoren Werke (BMW) heeft in
het afgelopen jaarde records bij de omzet, de
verkoop en de produktie uit 1987 weten te
overtreffen. De concernomzet groeide met 25
procent tot 24,5 miljard mark, de autopro-
duktie nam toe met 4,9 procent tot 484.171
stuks en de verkoop kwam uit op 486.592
auto's, 5,9 procent meer.

Winstcijfers maakt het concern later dit jaai
bekend, maar BMW gaat ervan uit dat de re-
sultaten over 1988 „aansluiten op die van
1987". Toen boekte het concern een winst
van 357 miljoen mark, elf procent meer dan
in het voorgaande jaar.

In de Bondsrepubliek zelf boekte BMW een
omzetgroei van 32,7 procent tot acht miljard
mark. In het buitenland groeide de omzet
met 2,2 procent maar weinig om uit tekomen
op 11,9 miljardmark.

Het aandeel op de Westduitse automarkt, die
vier procent kleiner werd, groeide met 21
procent. In de EG, waar BMW ongeveer
tweederde van zijn produktie verkoopt, wer-
den 317.000 auto's verkocht, twintig procent
meer dan in 1987. In de VS moest BMW zich
tevreden stellen met een achteruitgang in de
verkoop van zestien procent.

Bij de motorfietsen werd de gang van zaken
bepaald door de zwakke vraag in de Ver-
enigde Staten en Italië. In de andere landen
is deverkoop voor het eerst sinds 1983 toege-
nomen. BMW verkocht in het afgelopen jaar
28.100 motorfietsen, ongeveer evenveel als in
1987.

Bezorgdheid
De Graaf lietvorig jaarin twee brie-
ven zijn, door sociale partners ge-
deelde, ernstige bezorgdheid over
ziekteverzuim en arbeidsonge-
schiktheid blijken. Vooral de drei-
ging van een miljoen arbeidsonge-
schikten baarde partijen zorgen.

Na afloop van het overleg liet FNV-
voorzitter Stekelenburg weten dat
de vakbeweging er voorstander van
is de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers (WAGW, die mogelijk-
heden biedt arbeidsongeschikten
terug te laten keren in het arbeids-
proces) 'versterkt uit te voeren.
Daarmee loopt hij vooruit op een
onderzoek van sociale zaken naar
het effect van de wet.
Mocht medio dit jaar blijken dat
werkgevers onvoldoende doen om
gedeeltelijk arbeidsongeschikten in
dienst te houden of te nemen, dan
dreigt er een verplichting om een
percentage in dienst te nemen.
Werkgeversvoorzitter Van Lede
(VNO) is daar geen voorstander van
maar zei het onderzoek Van de
Graaf af te zullen wachten.
De vakbeweging is radicaal tegen

het afschaffen van de laagste uitke-
ringen voor arbeidsongeschiktheid
en ook de werkgevers zrjn daar niet
onverdeeld voorstander van. Een
derde wachtdag in de ziektewet wij-
zen beide af.
Wel zijn partijen bereid te praten

over wat zij „een grotere financiële
bertrokkenheid bij de ontwikkeling
van het aantal arbeidsongeschik-
ten" noemen. Het gaat daarbij om
differentiatie van de WAO-premie
zoals De Graaf heeft voorgesteld,
het verlengenvan de de ZW-periode

(nu een jaar) tot twee jaar. Dat leidt
tot een premiedifferentiatie per be-
drijfstak of een systeem van pre-
mies voor werkgevers die een ge-
deeltelijke arbeidsongeschikte in
dienst nemen, te betalen uit de so-
ciale fondsen.

Werkgevers en werknemers nog oneens over mogelijkheden

Werkgroep bestudeert
aanpak ziekteverzuim

DEN HAAG - Kabinet, werk-
gevers en werknemers gaan in
een gezamenlijke werkgroep
maatregelen uitwerken, ge-
richt op bestrijding van ziekte-
verzuim en arbeidsonge-
schiktheid. Ook zullen ze na-
gaan hoe zieke ofarbeidsonge-
schikte werknemers weer in
het arbeidsproces kunnen te-
rugkeren.

Staatssecretaris De Graaf (Sociale
Zaken) zal een aantal uitgangspun-
ten formuleren, die zekerheid moe-
ten bieden dat resultaat wordt ge-
boekt. Hoewelwerkgevers en werk-
nemers verschillend tegen een aan-
tal mogelijke maatregelen aankij-
ken, lieten partijen gisteren na over-
leg in Den Haag doorschemeren dat
er geen blokkades liggen die de vor-
ming van de werkgroep in de weg
zouden kunnen staan.

Het overleg tussen een kabinetsde-
legatie en socialepartners over ziek-
te en arbeidsongeschiktheid was
het 'restje' datop 21 oktobervan het
vorig jaar in het najaaroverleg was
blijven liggen. Dat najaarsoverleg
leidde uiteindelijk tot een aantal
aanbevelingen over de aanpak van
de langdurige werkloosheid, onder
meer via gesubsidieerde werkerva-
ringsplaatsen. " Voorafgaande aan de besprekingen over de problemen betreffende het ziekteverzuim en de ar-

beidsongeschiktheid schudden kabinet en socialepartners elkaar de hand. V.l.n.r. de heren Mul-
ler (FNV), Stekelenburg (FNV), Van Lede (VNO), premier Lubbers en minister Ruding van fi-
nanciën.

VS-verbod op invoer
Akzo-vezel verworpen

Van onze correspondent
BRUSSEL - De Verenigde Staten
mogen niet langer de door het Ne-
derlandse Akzo-concern ontwikkel-
de supersterke aramide-vezel weren
van de Amerikaanse markt. De in
1985 ingestelde invoerbeperkingen
zijn strijdig met deregels van de in-
ternationaleorganisatie voor handel
en tarieven, de GATT.
Dat heeft een speciale onderzoeks-
commissie van de GATT beslist. De
Amerikaanse maatregel was be-
doeld om het eigen Dupont de Ne-
mours, dat een vergelijkbare vezel
fabriceert, tegen de concurrentie uit
Nederland te beschermen. Maar die
praktijk kan volgens de GATT niet
door de beugel.

De Europese Commissie had na-

mens het Arnhemse Akzo bij de
GATT een klacht tegen de VS inge-
diend. Weliswaar zijn Akzo en Du-
pont het onderling al eerder eens
geworden over het patent op de ve-
zels, maar de klacht was gericht te-
gen deAmerikaanse regering die de
invoerbeperking had afgekondigd.
Volgende week woensdag zal de
GATT-raad, waarin bijna honderd
landen vertegenwoordigd zijn, zich
in Genève definitiefover het stand-
punt van de onderzoekscommissie

moeten uitspreken. Maar de alge-
mene verwachting is dat deraad het
standpunt zal bekrachtigen en de
EG in het gelijk zal stellen.
Akzo en Dupont onmtwikkelden in
het begin van de jaren '80 beide een
supersterke vezel, respectievelijk
'Arami' en 'Kevlar' genaamd. Die
vezel is erg sterk maar tegelijk heel
licht. Daardoor bleken talloze toe-
passingen in de industrie mogelijk,
zoals bij de vlieguigbouw en de fa-
bricage van kogelvrije vesten.

Dupont beweerde het patent op de
vezel te beschikken. Akzo zou dat
hebben geschonden. De Ameri-
kaanse regering steunde die redene-
ring en verbood in 1985 de toegang
van de Arami-vezel tot de VS-
markt. Akzo stapte daarop naar de
Europese Commissie die de maatre-
gel illegaal en protectionistisch
vond.

Pogingen om het in overleg met de
Verenigde Staten eens te worden
mislukten. Daarop stapte de Com-
missie in 1987 naar de GATT, die
haar nu gelijk geeft. De Europese
Commissie gaat na de uitspraak
door de GATT-raad op 8 februari,
met de VS praten over het zo snel
mogelijk weer openen van de Ame-
rikaanse markt.
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economie

Vendex verkoopt
optiek-keten

Rinck naar
Hans Anders

AMSTERDAM/ROOSENDAAL -Het Vendex-concern gaat zijn op-
tiek-keten Rinck Brillen verkopen
aan concurrent HansAnders. Dit sa-
mengaan betekent volgens Hans
Anders een toeneming van dewerk-
gelegenheid. Rinck exploiteert 42
optiekwinkels, Anders heeft 79 za-
ken in Nederland, waaronder vier in
België.
Door de samenbundeling wordt een
verdergaande versteviging van het
marktbereik voorzien, zowel wat
betreft betere inkoopposities ten
voordele van de consument alsvoor
het veiligstellen van de twee afzon-
derlijke winkelformules met het
oog op Europa 1992.
Het personeel en de vakbonden zyn
ingelicht. Bij Rinck werken circa
130 mensen. De voorzitter van de
hoofddirectie van Vendex, de heer
A.J. Verhoef, heeft namens partijen
de SER van de plannen op de hoog-
te gesteld.

Bestuurder P. Smit van de Dien-
stenbond FNV zegt „niet negatief'
te staan tegenover deverkoop. Voor
de 130 mensen die bijRinck werken
heeft de transactie geen gevolgen.
Smit noemde Hans Anders „goed
ingevoerd in de markt".

Export van
jachtbouw
in de lift

Van onze correspondent
AMSTERDAM - De Nederlandse
jachtbouw heeft de wind in de zei-
len. Dat geldt vooral voor de afzet
op de buitenlandse markt. Het afge-
lopenjaar is bijna acht procent meer
geëxporteerd dan in 1987. Ook de
gemiddelde waarde van in opdracht
van buitenlanders gebouwde sche-
pen steeg met 4 procent. Amerika is
wat geëxporteerde waarde betreft
na tien jaar weer het belangrijkste
exportland geworden. Hoewel er
door Nederlandse jachtwerven in
1988 niet meer dan achttien schepen
zijn gebouwd, ging het stuk voor
stuk om zulke dure jachten dat die
VS-vloot liefst 30 procent van de to-
tale export vertegenwoordigde.

Ook West-Duitsland blijft een
uiterst interessant afzetgebied voor
de Nederlandse jachtbouwers. In
aantallen staat dit land ver aan de
top. Omdat het hier door de bank
genomen kleine en middelgrote
schepen betrof, belandde Duitsland
wat omzet aangaat op de tweede
plaats. Engeland handhaafde zich
als derde met 18 procent van de to-
tale export. Dat cijfer heeft overi-
gens weleens hoger gelegen.
Opvallend is de terugval van Frank-
rijk, maar daar staat tegenover dat
de export naar België, Luxemburg
en Italië zich goed ontwikkelt, vin-
den de Nederlandse jachtbouwers.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 31-1-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in

kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.480/26.980,
vorige ’ 26.480-/ 26.980) bewerkt ver-
koop ’ 28.580,vorige ’ 28.580 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 360/ 430, vori-
ge ’ 360-/ 430; bewerkt verkoop ’470
laten, vorige 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,04 2,16
Brits pond 3,58 3,83
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,80 1,92
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital. lire. (10.000) 14,70 16,10
Belg. frank (100) 5,21 5,51
Port. esc. (100) 1,27 1,45
Franse fr. (100) 31,90 34,40
Zwits. Fr (100) 130.50 135,00
Zweedse kr. (100) 31,75 34,25
Noorse kr. (100) " 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schiU.(lOO) 15,79 16,39
Spaanse pes.(lOO) 1,75 1,90
Griekse dr. (100) 1,20 1,40
Finse mark (100) 47,00 50,00
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:

Amer. dollar 2,10425-10675
Brits pond 3,7060-7110
Duitse mark 112,865-915
Franse franc 33,180-33,230
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 132,775-825
Japanse yen 162,60-162,70
Ital. lire 15,430-480
Zweedse kroon 33,245-33,295
Deense kroon 29,025-29,075
Noorse kroon 31,260-31,310
Canad. dollar 1,77825-78075
Oost. schill 16,0470-0570
lers pond 3,0160-0260
Spaanse pes 1,8210-8310
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8675-8775
Hongk.dollar 26.95-27,20
Nieuwz.doUar 1,2700-2800
Antill.gulden 1,1650-1950
Surin. gulden 1,1650-2050
Saudische rial 56,10-56.35
Ecu gulden 2,3550-3600

Hagelunie geeft
tuinders 13,7 miljoen terug

LEIDSCHENDAM- Door het vorig
jaar uitblijven van zware stormen
en hagelbuien kan de Hagelunie
13,7 miljoen gulden aan de bij haar
verzekerde glastuinders en bloem-
bollenkwekers teruggeven. Goede
kostenbeheersing en de opbrengst
van beleggingen droegen eveneens
bij aan het gunstige bedrijfsresul-
taat, zo heeft Hagelunie Agrarische
Verzekeringen in Leidschendam
gisteren bekendgemaakt.

De premieteruggave bij een gunstig
bedrijfsresultaat is één van de in-
strumenten van Hagelunie om haar
coöperatieve karakter in de praktijk
uit te dragen. De premieteruggave
is dehoogste sinds de invoering van
het teruggavesysteem in 1982. In
1987 sluisde Hagelunie 10,2 miljoen
gulden terug en in 1986 en 1985 ging
het om achtereenvolgens 10,7 en 8,1
miljoen.
Naast de premieteruggave is in 1988
aan relaties met meer dan één glas-
tuinbouw-verzekering reeds 6,3 mil-
joen „pakketkorting" verleend,
waardoor de totale teruggave op 20
miljoen gulden uitkomt.

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP/-
CBS indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatsteko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

algemeen 310,1 307,4
alg.-lokaal 299,0 295,8
internationals 322,1 320,0
industrie 270,8 267,5
scheep/luchtv. 273,2 271,5
banken 361,5 359,0
verzekering 612,9 607,7
handel 491,1 487,1
cbsobl.index 112,6 111,9
rend. staatsl. 6,59 6,67
waarvan 3-5 jr 6,55 6,63
waarvan 5-8 jr 6,59 6,68
waarv.s langst 6,68 6,74
rend. bng-len. 6,75 6,77
rend. banklen. 6,53 6,58

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

Akzo 151,00-152,00(151,50)
Kon. Olie 124,70-126,20(125,00)
Philips 36,30-36,60(36,40)
Unilever 130,60-132,00(130,60)
KLM 43,40-43,70(43,40)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport, 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2323.21 1052.53 190.61 882.18
Hoogst 2350.18 1075.88 191.56 894.26
Laagst 2302.68 1044.26 189.43 874.96
Slot 2342.32 1071.50 190.97 891.12
Winst/
verlies + 18.21 + 17.19 + 0.24 + 8.24
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Randstad
heeft volop jS^^
werk JJI& f]
Juridisch secretaresse
Indien u enige ervaring heeft met werken op een
notariskantoor kunt u gaan werken bij een notaris in Wittem.
Uw werk bestaat uit het verzorgen van de correspondentie
m.b.v. een Wang-tekstverwerker, de telefoon bedienen en
verrichten van het voorbereidende werk voor het opstellen
van akten. De opdracht begint medio maart en duurt t/m ca.
eind juli en is i.v.m. zwangerschapsverlof. De werktijden
zullen ca. 30-35 uur per week zijn. Gezien de ligging is
eigen vervoer een pre.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.
Informatie bij Esther Linders, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

■v randstad uitzendbureau

Te koop
* Beleggingsobject
* Gelegen te Reuver, direct aan

de verbinding Venlo-Roermond

* Groot 4000 m2, gebouw en div.
parkeerterreinen, laad- en
loswallen

* Geheel verhuurd

* Inlichtingen

De Rosmolen Vastgoed
Graafsebaan 76
5242 JN Rosmalen
tel. 04192-17413, fax 04192-18717 ,35753

Mfto hi TsniQMtaling (rvntc + afl.)
banden 96x 72x 60x 54» 36x

6000 - 118,- 132,- 143- 198,-
-12000 186,- 229,- 257,- 279,- 389,-
-18000 278,- 337- 386- 418,- 584,-
-24000 370,- 448- 515,- 559,- 779-
-28000 432- 526,- 601- 653,- 909,-

-l 42000 644- 784- 898- 973- 1364-
Effect. rente vanaf 0,81% per maand

Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanschaf

Zeer goedkope tarieven
" Lopende leningen geen bezwaar Elk bedrag tussen

’ 1000,- en ’ 100.000.- mogelijk.

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever.

" Overiijdensnsico meestal gedekt. Bovendien kunt u vrijstel-
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval en ook
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag hiervoor

|- vniblijvend prijsopgave).

" Doorlopendkrediet 2% aflossing

" Voordelige ie, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 30
jaar 99089

Roods moor dan 15 jaar vertrouwd
\^ (gediplomeerd) krodiotintermodiair j

Sj'jfë rOVinCie Bureau Bibliotheek
arVttfïj | Ï-8.U,.--. Postbuss7oo
yJLISi LimDUiy 6202MA Maastricht

tel. 043-897386

i«Md«Min« Gedeputeerde Staten
m -W5-39 maken bekend, dat zij bij besluit van

17 januari 1989 (BR 53632) aan K.N.P. Maas-
tricht B.V. onder een aantal voorschriften ver-
gunningen hebbenverleend ingevolge de
Hinderwet, de Wet geluidhinderen de Wet
inzake de luchtverontreiniging voor het uit-
breiden/wijzigen van haar inrichting (Sector
IV, coateringsinstallatie) gelegenBiesenweg
16te Maastricht. Het besluit en alle ter zake
zijnde stukken liggen ter inzagevan 2 februari
1989 tot 2 maart 1989en wel: - in het Provin-
ciehuis te Maastricht (bureau Bibliotheek) tij-
dens de werkuren; - in het gemeentehuisvan
Maastricht in het Voorlichtingscentrum,
Stadskantoor 1, Stadhuisstraat 5, elke werk-
dag van 8.30 uur tot 17.30 uur, behalve op
zaterdag, alsmede op donderdagtot 21.00
uur. Tot laatstgenoemde datum kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling voor de ge-
schillen van bestuur van de Raad van State
door: a. de aanvrager; b. de betrokken advi-
seurs; c. degenen, die overeenkomstig artikel
20, 21 of 22, tweede lid of 28, eerste lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhy-
giëne bezwaren hebben ingebracht; d. enige
andere belanghebbende, die aantoont, dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
(overeenkomstig voornoemde artikelen) be-
zwaren in te brengen. De beschikking wordt
na afloopvan de beroepstermijn van kracht,
tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en
met toepassing van artikel 107 van de Wet op
deRaad van State een verzoek is gedaantot
schorsing van het besluit dan wel tot het tref-
fen van een voorlopigevoorziening. Het be-
roepschrift moet gericht en verzonden wor-
den aan deVoorzitter van de Afdeling voor
de geschillenvan bestuur, van de Raad van
State, Kneuterdijk 22, 2514EN 's-Gravenha-
ge. Het verzoek tot schorsing of tot het treffen
van een voorlopige voorziening moet even-
eens worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling voor de geschillen van bestuur van
de Raad van State. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op een zodanig verzoek is
beslist.
Maastricht, 1 februari 1989.
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Te koop '
* Industrieterrein

* Gelegen te Reuver

* Langs doorgaande weg Venlo-Roermond
* Geschikt voor het bouwen van een

verkoopruimte groot circa 2500 m 2
* Grondoppervlakte circa 5000 m 21
* Inlichtingen c

De Rosmolen Vastgoed
Graafsebaan 76
5242 JN Rosmalen
tel. 04192-17413, fax 04192-18717 132757 |
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redactie: harrie cremers

Hallatu zong met zusje van Michael Jackson

Sittardse zanger
komt met elpee

Van onze showpagina-redactie
HEERLEN - Zijn volledige

naam luidt Raymond Hallatu.
Als artiest hanteert deze 20-jari-
ge zanger uit Sittard echter al-
leen zijn achternaam, kortweg:
Hallatu. Na zijn tv-debuut in de
'Eurocharts top veertig' van
Sky Channel stond Hallatu gis-
teren in de Heerlense stads-
schouwburg 40 voor de micro-
foon van RTL. Vandaag
(woensdag) is hij bij Veronica
te beluisteren in 'Nederland -Muziekland' met Chiel van
Praag vanaf 15.04 uur op Radio
2. Na eerste nummers als 'It's
not the same anymore' en 'Ma-
xi' komt het nieuwe talent uit
jimburg binnenkort met een
■erste elpee, gisteren kondigde
lij dat aan.

Over zijn ontdekking door
Charly Prick van het manage-
ment 'Easy Stages' zegt Halla-
tu: „Met mijn broer zat ik 'voor
de flauwekul' in een bandje. In

het 'Café des artistes' in Maas-
tricht traden we op. Ik herinner
me nog goed dat me eenjaar ge-
leden werd aangeraden om op
de solo-toer te gaan. Om wat er-
varing op te doen mocht ik op-
treden in voorprogramma's van
Jermaine Jackson, George
McCrae en niet te vergeten Re-
bie Jackson, het zusje van Mi-
chael Jackson. Een bijzonder
aardige meid. Dan volgde m'n
allereerste plaatje, nu een paar
weken geleden. Sky, RTL en
Veronica gaven me de kans om
het voor te stellen aan een
breed publiek. Behalve in Ne-
derland zal m'n eerste lang-
speelplaat - wellicht met als
titel 'Maxi' - nu ook worden uit-
gebracht in Duitsland en Zwit-
serland. Wellicht betekent dat
daneen definitieve doorbraak".
Eén grote wens heeft Hallatu:
ooit eens een duet te mogen
zingen met Whitney Houston.
Hij is pas twintig, dus wie
weet...

" Hallatu: droomwens een duet met Whitney Houston.
Foto: DRIES LINSSEN Erkenning

Carnaval nadert met rasse schre-
denen ook VaderAbraham heeft
weer een plaatsucces met
'Sjaan'. Het zoveelste. Want tij-
dens de jaarlijkse periode van
pret en plezier verschenen al eer-
der 'Uche, uche', 'Wat zien ik',
'Vader Abraham heeft zeven zo-
nen', 'Den Uyl zit in den olie'
(met - eveneens - wijlen boer
Koekoek) en het al even ironi-
sche als cynische 'Brinkman, mi-
nisterBrinkman. Trots is Vader-
Pierre-Abraham-Kartner op zyn
ontdekkingen in de vaderlandse
showwereld. Een paar namen:
Corry, Mieke (op dezewoensdag-
middag tussen 12.00 en 14.00 uur
bij RTL, in de Heerlense stads-
schouwburg) en Ben Cramer. De
échte erkenning vindt hij echter
als schrijver. Dat een ster als Pe-
ter Alexander ooit zyn 'Kleine
cafeetje in de haven' op zijn re-
pertoire nam, doet hem nu nog
steeds zichtbaar plezier. En wat
te denken van sterren als Nana
Mouskóuri en Charles Aznavour
die ooit hun heil zochten in het
schrijverstalent van de man, die
ooit bakker had willen worden?

Smurfen
De smurfen. Dat is een verhaal
apart. Pierre Kartner: „Vier jaar
lang, tot 1984 was dat liedje over
die kleine mannekes nrnjn abso-
lute hoogtepunt. Tot in Mexico
toe werd het 'smurfenlied' ge-
zongen, zon 96 versies (óók in
het Russisch) verschenen op de
plaat. „Eigenlijk heb ik dat smur-
fen-succes voor een groot deel te
danken aan RTL en het Lim-

burgs Dagblad. Tijdens het co-
produktionele programma 'RTL
12 Uhr mittags' bracht ik dat lied
jaren geleden in Vaals voor de
eerste maal in de Duitse taal.
Toevallig luistert er in zijn auto
een tv-rpoducer van het ZDF op
weg naar zn studio in Mainz. Ik
werd uitgenodigd,voor de eerste
maal was ik in Duitsland op tv en
toen volgde het bekende
sneeuwbal-effect".

Vader Abraham gaat, wanneer er
toch eenmaal herinneringen
worden bovengehaald, ook nog
even in op de NCRV-aktie 'Ge-
ven voor leven' uit 1975. „Ge-
voelsmatig betekende die aktie
iets voor mij. Ik het mijn baard
afdoen bij een weddenschap
voor het goede doel. Dat trof me
wel heel persoonlijk, want ik had

toen bijna twintig jaar met een
baard rondgelopen".
Over weddenschappen gespro-
ken. Voor het eerstvolgende 'Ac-
tion'-programma van Veronica-
televisie moet Pierre de ladder
opgaan (zeven meter hoog) en
twintig bierglazen overeind hou-
den. „Ik kan wel balanceren,
maar ik wist niet dat het zó moei-
lijk was. Dat wordt in de komen-
de dagen dus oefenen en nog
eens oefenen", aldus de man die
zich een 'volksartiest' noemt en
dat ook altijd wil blijven.

" Vader Abraham, gisteren in de Heerlense stadsschouwburg met op znknie RTL-presentatrice
Biggi Lechtermann en het lied 'Kleine visjes worden groot.

Foto: DRIES LINSSEN

Eddy Wally
Gemiddeld 200 shows per jaar,
van Kortrijk tot Groningen en
van Amsterdam tot Heerlen, ver-
zorgt Pierre Kartner. „Totnutoe

heb ik van geen enkel optreden
spijt gehad", zo bekent de man
die een paar jaar geleden op zijn
vijftigste levensjaar écht Abra-
ham zag. Zingen, schrijven en
produceren. De derde elpee met
Hanny & De rekels is in aan-
tocht. Pierre Kartner zit niet stil.
Vandaag stapt hij de platenstu-
dio in met de Belgische zanger
en showman Eddy Wally en
diens dochter Marina. Eddy Wal-
ly (ooit presenteerde hij by de
BRT het smartlappenprogram-
ma 'Onvergetelijk') noemt zich-
zelf in Vlaanderen 'The Voice of
Europe'. „De plaat, die ik met
hem en zn dochter ga opnemen
heet 'Samen kunnen we zo veel.
Daaraan heb ik nooit getwijfeld.
Eddy Wally is een uiterst positief
ingesteld mens en daarom doeik
graag met hem deze produktie".

De Alpenzusjes
naar Tunesië

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Als 'inter-Lim-
burgs duo hebben 'De Alpen-
zusjes' op het ogenblik landelijk
veel succes met het lied 'Ik doe
het nooit meer. Radio en tv in
Hilversum draaien het nummer
met de regelmaat van de klok.
Ontdekker en schrijver van tallo-
ze liedjes voor Carla uit Heerlen
en Heidi uit Dilsen, Ger van

Geylswijk, liet gisteren na afloop
van het optreden van dit duo bij
RTL in Heerlen weten dat 'De
Alpenzusjes' vanaf volgende za-
terdag twee weken op tournee

gaan door Tunesië. Daarmee
doen de Limburgse meisjes dar
geen afbreuk aan de tekst var
het liedje 'Ik doe het nooit meer'
Wat doen ze immers nooit meer?
Hun antwoord: „met carnaval op
vakantie gaan, bijvoorbeeld naai
de wintersport. Wanneer je tij-
dens zon tussentijdse ski-vakan-
tie ooit eens een been hebt ge-
broken, dan kun je beter thuis-
blijven om carnaval te vieren".

" De Alpenzusjes: gisteren in Heerlen voor de gelegenheid op de bühne als het duo Carla &
Heidi. Foto: DRIES LINSSEN

'I k ben een volksartiest en dat wil ik altijd blijven'

Vader Abraham wil duo
met Caterina Valente

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN- Pierre Kartner
(53), zeg maar 'Vader Abra-
ham. Miljoenen platen gin-
gen van hem over de toon-
bank, de film hoeft voor
hem niet. Een boek even-
min. Maar één wens heeft
hij nog wèl: ooit een duet
zingen met Caterina Valen-
te. Pierre, met zijn onaf-
scheidelijke baard en bol-
hoed gisteren even in Heer-
len, zou dit het absolute
hoogtepunt van zijn carriè-
re vinden. En Vader Abra-
ham kan terugblikken op
heel wat successen. Ver-
guisd door tegenstanders
van zijn repertoire, door
fans al meer dan dertig jaar
op handen gedragen.

Pierre Kartner: „Ik schaam me
niet voor wat ik doe. Muziek die
je brengt, moet begrijpelijk zijn.
Toegankelijk voor iedereen.
Hoewel ik me zeker geen super-
ster zou willen noemen, denk ik
tóch dat het succes schuilt in de
eenvoud waarmee je liedjes
brengt. Sterallures heb ik zeker
niet, mijn telefoon In Breda staat
open voor iedereen".

Vaals
vandaag

bij RTL in
Heerlen

Van onze rtv-redactie
HEERLEN - Een gezellige druk-
te gistermiddag tijdens deRTL-
Supershow met sterren en veel
vertegenwoordigers van de ge-"
meente Brunssum. Wethouder
John van Dijk deed het woord.
Hy sprak over het wel en wee
van deze 'parel van de mijn-
streek' en heel wat prijzen gin-
gen bij spelletjes met Hugo Egon
Balder en Biggi Lechtermann
(behalve DM 1111) de deur uit.
Hein Ramakers vertelde voorts
iets over de Europese kegelkam-
pioenschappen van 3 tot 7 mei in
sporthal Hendriks te Heerlen.
Vandaag continueert RTL zijn
show in coproduktie met het
Limburgs Dagblad van 11.30 tot
14.00 uur in de Heerlense stads-
schouwburg met publiek, ster-
ren en vertegenwoordigers van
de gemeente Vaals. Optredende
artiesten tijdens het gratis toe-
gankelijke programma zijn o.a.
Mieke, Big John Russell en Bart
Kaëll.

Programma's
voor finalisten
'Showmasters'

Van onze rtv-redactie

HILVERSUM - De 42-jarige
Leidse psycholoog Jan ten Hoo-
pen, die in december winnaar
werd van NCRV's succesvolle
'Showmasters', krijgt bij deze
omroep een eigen programma.
Vanaf zaterdag 11 maart presen-
teert hij zes weken achtereen een
veertig minuten durend spelpro-
gramma.
Het draait daarin om dilemma's,
waar mensen voor komen te
staan. Een panel van vier perso-
nen speelt daarbij in de uitzen-
ding een belangrijke rol.

De reeks is gebaseerd op het En-
gelse 'Scruples' en wordt uitge-
zonden op prime time op Neder-
land 1. In elke aflevering zal Ten
Hoopen zelf voor een muzikaal
intermezzo zorgen.
De reeks spelprogramma's
wordt in samenwerking met de
NCRV gemaakt door Joop van
den Ende Productions in Aals-
meer.

De verliezende finalist van.
'Showmasters' was de 31-jarige
Willem 80l uit Goirle. Ook hij zal
op het NCRV-scherm terugko-
men.

(ADVERTENTIE)

f 'mV ff m* J\

I r KOOP EEN LOT,
VERBETER HUN LOT.

Zon 5 miljoen Afghanen zijn op devlucht. Al opeen mooieprijs. Volvo, Philips, deStaats-

jaren levenze van dagtot dag. Niets hebben loterij, deLotto, deABN... ze staan er voor.

ze over, hooguit een sprankjehoop. Hulp is Loten è f 5,- zijn t/m 4 maart verkrijgbaar
daarom hard nodig. bij verkoopadressen van de Staatsloterij

De Willem en Mary (de organisator van deze eenmalige loterij).

Loterij wil zoveel mogelijkgeld inzame- En bij alle Grenswissel-en Postkantoren.
len voor deze vluchtelingen. Het geld Aarzel dus niet; koop loten. En vraag

komt toe aan de Nederlandse 'Stichting meteen even naar de folder waarin de
Vluchteling. Het 'Hoge ÊÊk "?°*J'sr Bte prijzen staan vermeld en

het geld goed terecht- ||| -HriH^-jrrlß I^s vindt plaats op maandag

komt. Zelf maakt u kans ms^^imimdkmmmmmmmmmmtM 13 maart.

DE WILLEM EN MARY LOTERIJ.
HULP VOOR DE AKHAANSEVLUCHTELINGEN.

\JtW/ Vergunningnummer LO 880/120/21688 d.d. 14-11-88 Min v lust W^W
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■■■is "^^^l « p^THlßßßWllllllllllffl^B H|Fl STEREO] f i^—Miiii,»^i^Hiii^^lÉ|l Philips slimline HQ VHS-video-
Philips compact disc-speler 1' ■ - - ' 1 1 recorder VR 6285/01
CD 371 IIBIBIBIISII ÏEF^HHeIm Automatische frontlader met 3 video-, „ , BaggSsß koppen. Geschikt als videotuner.iSSl^rr^X^T^sTTw H mh± BJSfEBF^ m^mW^sa VPS-voorbereid. Versneld vooruit (7x) en

Aansluiting voor m^jFJ^ . T l|^Lê.7,'^''i vooruit te programmeren, wekelijks enhoofdtelefoon. 'mW'kmW'mmWK _. ... „4' u„ ' ilHfe^ali^^^Hl dagelijks.Philips Matchhne HiFi-stereo iirnfir- ggj^^B^| Afstands- _
Philips platenspeler FP 763 kleurentelevisie 24 CE 7571/10 Su'mm^^^^<^SSSSSSS^SSLmf bediening 4*9^}£!%m.
Sem.-automatisch met MD-element, snaar- Met 63 cm/110°'FSQ'beeldbuis. m

ce'uCD' M^MmmMMMmimWm
aandrijving Met display on screen. Computer-controlled Philips midi stereokombinatie dlSplay- "^—^—^M
enarmhft. teletekst. Geheugen voor 3 teletekstpagina's, riïfi* ■ui l 11%^%■■ 20 voorkeurpaginanummers, permanent en r 14o» »TT^ff-U'l'\! 'J-U .^^oof\VkmWmWß tijdelijk. HiFi-stereo Digitale radio, versterker, dubbel cassette- 111111I^*r*'**'r^-^*t%sSwl--2x22 W. deck met continuous play en high speed "■£ mMB^HB Hnß*^Met af- mWérmM^^k mrmm dubbing en platenspeler. Voorkeurzenders: ■ 1W— ■

■M f" stands- M^W^W^J^ 6 FM, 6LGen 6 MG. 2x20 W. 5-Bands gggjjfHM | -..,

Üilidli Nfch- bediening. M mmWmmw Uk^Ml graphic equalizer. '—'—" ■—■ ' 'aßm mm _ Kompleet met twee^mm^m^Tm ■»■. ■■-.-■ , „„,
gSS»^ _^ttffifl Bk luidspreker mUSLwiLW Philips slimline HiFi-stereo VHS-

" PhiIJPS compact disc-speler na Voorprogrammeren van 4 programma's tot
CD 670 *"!!28 mh 3 dagen vooruit. 35 Voorkeurzenders.
Programmeerbaar geheugen. Afstands- l^^^^^^^^^l Clct,u.[e search voo,r en a?teru't' versne|de
bedding. Digitale mdikatie van maximaal Philips receiver FR 563 ff tfQ^ beeldweergave, stilstaand en stap voor stap.

99 nummers. Drievoudige zoeksnelheid. Ögrtaïe kwarts PLL-synthes,zer/tuner. SSTS' y^^^> I LU
P"^

stereo audl° opnemen/
FTD-display voor tijd-, nummer- en index- FM, MG en LG. 24 Voorkeurzenders met \{£X\ Met mM Mmm\m9o%mdikatie. Analoge geheugenbeveiliging. Uitgangsvermogen V^aj dt^A^JTT afctanHc 'M Ar ËmËmWen digitale fcCjCj» 2x3OW — M / iTO \ bedfenlng M^oM^omuitgangen. nMjf* Dubbingmoge- / \-\Y \ I w» 1*1"* » »
MetFTS. %^%^^^M ijjkhedvia ■**#%#" Il i^_ VA \ \ il- ,i|| \ ,T1de CD ingang

mmWmmWmmWM L^^'' V^tf rf '" t

I^^SXé Is* ~~ -^■l" - 1"'"—■■ll—l 11111111. ~J I tëïövicio 14 PF 1000 10R laiilf IHBUShbITr^^^^^^^^^ ■' I *■biuilmiüiiip" ■ ■ !ibhwb3«iiiw 11 leievisie 14 et ïvvv/ivo

recorder en 3 w geluid. Wmfm^m mm
31 dagen vooruit mmm IliP^Hl ' mmmW mmWÊt aJSpI iJßf^^
& 9Ö5r nHH91 — 589, PhiliDimidicomDactJis,
' |||M——n——mi| kombinatie FCDIBS

ggUH gggaeaSg ■■H| ph:|in« ctpron.mn 7iok«v«tPPm |iylM^llB^M^^^^"n Stereokombinatie van CJ^spelfir, analoge
■]"’— *.|| Killlips Stereo-muzieKSysieem . tuner, versterker, dubbel cassettedeck,

F 1275 J_ "^^ platenspeler en boxen. Voorkeurzenders:, 1 Radio met FM, MG en LG, versterker van If j\ 6 FM, 6LG
"sri»^»|^f| 2xlo W met 3-bands graphic equalizer, p2l /f~%> en 6 MG,
ZJj J^jjjl U dubbel cassettedeck metkopieren op É^. I^3^ direkt oproepbaar #QW"

normale of hoge snelheid en platenspeler. MPIM JRT»^_ dmv. 6 toetsen. M m^^^M

Hl J| boxen (2-weg) -jP^ïjyy '^^'
versterker met 2x15 W vermogen. g"| g= == Met 55 cm/90° 'FSQ' beeldbuis. 40 Voor- MËmM
bed.en.ng 4AAQa "' 4>^AA-

ËmW*mW*mWa BS ng==I^SSJI bediening. f fSrSrP [IISI^'ÜÜ! I Ül]
lapmtt M^ IfeSlïimiß SSfflüsiii^il Met teletekst I^77r |K^g
i v^- —^" Ook in wit leverbaar: f 50,- meerprijs. _ jjj■^*»i?*^ilg^?lT"il»»^ißiir

I £}'’ jjj j[J Philips 36 cm HiFi-
B

_ komponentensvsteem
Sl bl»!-. u:c: ...-«.__■,._■.:_-*:_ IBICIBKSII Bestaande uit: Platenspeler Halfautoma-BES HjHni^flir fM'PS HlFl-Systeemkombinatie tiscli. Met P-mount met MD-element. TunerF 1585 FM, LG en MG. 19 Voorkeurzenders.

_.... Digitale radio met FM en MG en 12 voorkeur- B^- J Versterker 2x50 W (lEC). Elektronische
rnilips midi systeemkombinatie zenders, versterker met 2x40Wen MjÜB JS** bronkeuze en volume-/balansregelmg en
FS 365 -fCD-Speler en boxen 2 x 5-bands graphic equalizer, dubbel IHH^H —MW audio mute. 7-Bands aktieve graphic
Bestaande uit Platenspeler Automatisch cassettedeck met o.a. high speed dubbing equalizer. Dubbel cassettedeck Continuous
Digitaletuner/synthesizer 24 Voorkeur- continuous play en semi-automatische Philips HiFi-stereo kleuren- P|aV- Hl8n sPeed dubbing. Dolby B.
zenders. Versterker 2 x4O W, 5-bands platenspeler. iSiwi«ii. 2A Tl 1771/20RCompact disc-speler Programmeren van
graphic equalizer. Compact disc-speler Dolby B. <f^ lf^ televisie ui 1/fx/ maximaal 20 nummers. Drievoudige zoek-
Programmeren van ma^O nummers. Afstands- mf%K%m^SF Met 63 cm/110°'FSQ'beeldbuiS

(
On screen snelheid. Luidsprekerboxen 3-Weg

Dubbel cassettedeck. Dolby B/C bediening. mmmVmmm*wmmWm display, matrix surround sound,teletekst basreflex. Kontmu/muziek

Tacke? mM JM*\*\ Kompleet met CD 480 en Philips boxen. gS^ #%#^df%Jg_ SMMffsr Ë*KJzfr i379r s MmZmmmZ^OF jgjgyor

. /

BOUWINNOVATIE I£fW mW W ■■■lil 1 ■■ ■■ ■>■■ I Bouwinnovatie'B9 het hele gommo
M van A tot Zvoor bouwen,renoveren
M en afwerken van uw woning.

f*\ I lu hebt er alle voordeelbij!

wrönsiondnoiten ï^ns^
|| | A Op diverseinfostands krijgt U

;i-, " M alle informatie over mogelijkefmwf «Sfe* H staatstussenkomstenen andereI^^|"| iP^^kw V overheidsvoordelen. Maak erI IV*WWWil i^^^^^^^^^ 1 gebruikvanl

W\ ll| wË J Open:
J Vrijdag 27 januari:

Am van 15 uur lot22 uur

m*^*Y^^m fll Zaterdag 28en zondag 29 januari:
& J m\ flj fl van 10uur tot 20 uur

4 w 1 Maandag 30 januari:
flj A^ «*P 1 van 13 uurtot 20uur

V mf mk^r^ 1 nin«dog 31 januari:m^r M gesloten
kW Woensdag lenH donderdag 2 februari:
fl gesloten

ÉË 1 Vrijdag 3februari:
.I^9^HKI I von 13 uurtot 22 uur

B J Zoterdog 4enzondag 5 februari:M «in 10uur tol 20 uur

■■"■«■■ÜLbb-.»— _ fl Programma Informatie-
V A # P fl zittingen Particulieren

#/' /K f I 1 Vrijdag27januari:
.M* / ’ mw ’ 1 i«L I von 18 uur tot 19uur Premies en Voordelen
VU I Li OR / J iPn J Zaterdag2Bjanuari:TUI l*# Milt f V I WUi J van 11 uurTol 12uur Isolatie___JH| mf AM van 14uur lot 15 uur Centrale Verwarmingr flj van 16uur tot 17uur Premies en Voordelen

mmm^mmmm^^r Wl Maandag 30 januari:■ van U uur tol 15 uur Isolatie
—i——f—«^ 1 van 16uur tot 17 uur Centrale Verwarming

f I *on 18uur tot 19 uur Premies en Voordelen
\S JM I Vrijdag 3februari:

§gy -f Am von '^ üu^to, '^ uur Isolatie
l^^"""""^"*^^ fl flj van 16uur tot 17 uur Centrale VBrwormingJLbpjm^P^" wJ von '" uur 101 " uur '>remies en Voordelen

■ Zaterdag 4 februari:
I ■ von 11 uur tot 12 uur Isolatie
l^lr I van 14 uur tot 15 uur Centrale Verwarming

H^Ujf^^^^^Jbe^neaeMßeaaHßßß^H^^ J von '°uur tol 17 uur Premies en Voordelen

ilyr fl Een must voor bouwers
«^I —■^^■■■■■L—JBB"-' 1 en verbouwers! -^

Het Bestuur van de Stichting Voortgezet en Hoger
Onderwijs Maastricht
vraagt voor de onder haar beheer staande
SCHOLENGEMEENSCHAP „TRAJECTUM"

BEVOEGD DOCENTE HUISHOUDKUNDE(voor 7 uur)
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer
Volders, tel. 043-620743.
Sollicitaties zo spoedig mogelijk, te richten aan de
directeurvan de school, d'Artagnanlaan 13, 6213 CH
Maastricht. ,33.39

Vertrouwd, discreet en... snel! Voor auto,
boot, caravan, meubels, woningverbetering

en elk ander doel. ,
PERSOONLIJKE LENINGEN

Netto Looptijd in maanden
in handen 60x 48x 36x 24x
5.100.- 112.- 133.- 170.- 240.-

-11.000- 237.- 282.- 364.- 517.-
-16.000- 345.- 410.- 530.- 752.-
-20.000- 431.- 513.- 663.- 940.-
-30.000- 642.- 765.- 981.- 1397.-

Effectieve rente vanaf 10,8%
Elk gewenst bedrag tussen f 1.000.: en f 100.000.-.
Ook langere looptijd mogelijk voor woningverbete-
ring, boot en caravan: 72, 84, 96 of 120 maanden.
Een lopende lening hoeft geen bezwaar te zijn.
Kwijtschelding bij overlijden: maximaal f 50.000,-.
Leeftijdsgrens: 67 jaar. ;
Geen informatie bij werkgever.
Informeer vrijblijvend.

Ook voor doorlopend krediet (vanaf 0,81%
par mnd.) en een gunstige 1e of 2e hypotheek

e^ ~~"^~e I I^e^e» I 111

BOWLING «PARTYCENTRUM
HOEVE DE AAR

heeft alweer een
verbouwing achter de rug.

In het kader van de totale modernisering
van het bowlingcentrum, is er wederom
een fase afgesloten.
2V2 jaar geleden is er een totaal nieuwe
horeca-inrichting gekomen, en nadat
vorig jaar de toiletgroepen zijn
gemoderniseerd was het nu de beurt
voor de ingangspartij en de garderobe.

U voelt zich nu nog meer dan voorheen
al het geval was op uw gemak in ons
bowling- en partycentrum.

Kortom,
een zeer mooie gelegenheid voor uw
feestavonden.
B.- en P.C. Hoeve De Aar is dagelijks
vanaf 14.00 uur geopend.
Voor reserveringen kunt u bellen
045-714432.

Welterlaan45,6419 CN Heerlen,
telefoon: 045-714432 1 I

Bh beschikking van de Ar-rondissementsrechtbank te
Maastricht d.d. 1 december
1988 is onder curatele ge-
steld: Maria Hubertina
Theresia Broex, geboren
te Gronsveld op 13 juni
1907, wonende te Grons-
veld, gemeente Eijsden,
aan de Rijksweg nr. 78,
verblijvende te Maastricht
in de VerpleegkliniekKle-
varie.
Tot curator werd benoemd
Alphonsus Josephus Hu-
bertus Broex, geboren te
Gronsveld op 14 juli 1910,
wonende te Gronsveld, ge-
meente Eijsden aan de
Rijksweg nr. 78 en tot toe-
ziend curatrice Johanna
Maria Elisabeth Baenen,
geboren te Gronsveld op
22 oktober 1948, echtgeno-
te van J.P.A.M. Broex, wo-
nende te Gronsveld, ge-
meente Eijsden aan de
Rijksweg nr. 112.
Mr. J.L.E. Marehal
procureur van verzoeker

t

IB.V KEPUZ.B. is een expansieve zelfbedienings- en
uitbrenggroothandel met een food-, non-food- en
drankenassortiment, gevestigdte Heerlen. Het bedrijf telt

#Ay%i I ruim 40 personeelsleden en levert grotendeels aan
V\*?iULl horeca-afnemers en instellingen.

LJJ ai-,
■ mt m\\ b»*^^^^"

Wegens enorme expansie van onze ijsdivisie, wenst de
direktie op korte termijn over te gaan tot de aanstelling
van meerdere

ROUTEVERKOPE RJS)
Vereist: groot rijbewijs en chauff.diploma.
Goede contactuele eigenschappen.
Ervaring strekt tot aanbeveling.

Gegadigden worden uitgenodigd hun schr. sollicitatie te
richten aan: BV Kepu ZB Groothandel t.a.v. dhr. C.T.W.
van Putten, Postbus 5222, 6401 GE Heerlen. . ,33132
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Seabert. tekenfilmserie. Afl.:

Een brug teveel.
16.10 Mijn eerste keer. Programma

waarin ervaringen en emoties van
kinderen die iets voor het eerst mee-
maken centraal staan. Vandaag: Die-
rentuin.

16.35 ""8.0.0.5.! Kinderprogramma
gepresenteerd door Bart de Graaft.

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: Het
welkom.'

17.05 Buck Rogers. Serie. Afl.: Olym-
piade. Buck helpt Jorex Leet om te
vluchten en raakt daardoor in levens-
gevaar.

17.50 Call to glory. Serie. Afl.: Spion
in ons midden. Een oude vriend van
de Sarnacs spioneert waarschijnlijk
voor deKGB. Raynor moet hem valse
informatie verstrekken, (herh.).

18.35 ""Countdown. Popprogram-
ma gepresenteerd door Wessel van
Diepen.

19.25 Indoor soccer toernooi. In
sportpaleis Ahoy.

20.00 (TT)Joumaal.
20.29 (TT)»»Spijkerhoek. Dramase-

rie. Afl.s: Tegenmaatregelen. Rein
doet een karwei voor Verlinden en
Jaap krijgt een ongeluk tijdens een
wedstrijd. Tony lost Patty's proble-
men op en krijgt ruzie met Monique.

21.05 Indoor soccer toernooi. Ver-
volg.

21.30 Veronica film & video. Filmma-
gazine. Met o.a. Cocoon 11, Trach 29
en Deadpol.

22.05 Indoor soccer toernoi. Ver-
volg.

22.20 Nieuwslijn. Actualiteitenru-
briek. Presentatie: Jaapvan Meekren
en Ruud Hendriks.

23.10 Indoor soccer toernooi. Ver-
volg.

00.01-00.06 Journaal.

" Opnames van het 3 januari jl. gespeelde 'Indoor Soccer toer-nooi. (Nederland 2 - 19.25 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
09.00-10.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.

18.00 Hollandse nieuwe. Mode.
(herh.).

18.30 De jaren dertig. Les 9.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3.Gevarieerd magazine.
19.55 Studio Sport. Met: Supercup

voetbal K.V. Mechelen - PSV (In de
rust: Open Universiteit en Socutera).

21.59 Pinter-cyclus: De minnaar.
Toneelstuk van Harold Plnter.met Wil
van Kralingen, Kees Hulst en Michael
Isveldt. Toneelregie: Mette Bouhuijs.
Een getrouwde vrouw met een min-
naar krijgt meestal te maken met ja-
loezie, maar er zijn mannen die zeer
tolerant zijn.

22.30 Journaal.
23.05 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
23.20 Cinemagazine. Met informatie

vanuit Rotterdam over het 18e Inter-
nationale Filmfestival dat van 26 ja-
nuari t/m 5 februari plaatsvindt.

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber. Urteil des Mo-

nats.
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 Keine Gondel für die Leiche.

(herh.).
12.10 Panorama.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Heute.
14.40 ""Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse sewrie.
Afl.Bl.

15.30 Berlin - Ecke Bundesplatz.
Menschen auf dem Weg ms Jahr

' 2000. Afl.ll.
16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Hello; hier ist Jochen. Kinder-

programma.
16.45 Links und rechts com Aqua-

tor. Verhalen en reportages uit de
hele wereld met Jacqueline Stuhler.

17.15 Tagesschau.
17.25 Easy. Amusementsprogramma.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute.
18.52 Ein Lord für alle Falie. Serie.

Afl.: Alexander derKleine.
19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 La Paloma. Seemannsge-; schichten, tv-film van Eberhard Fech-
| ner.
21.45 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.

23.00 La Paloma. Seemannsge-
schichten, vervolg.

00.30 Tagesschau.
00.35-00.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" Matthew Barry en JM Clayburgh in 'La Luna'. (Duitsland
2 - 22.40 uur)

Duitsland 2
-09.45 Zie Duitsland 1.
14.05 «Von Weimar nach Bonn. Die
Kinder aus No 67, tv-film van Usch
Barthelmuss-Weller en Werner
Meyer naar de roman van Lisa Tetz-

ner, met Bernd Riedel, René Schaaf,
Elfried Irrall, Tilo Prückner e.v.a.
(herh.).

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
15.58 Wind den Weiden. Poppenspel

naar het kinderboek van Kenneth
Grahame. Afl.: Gespenster vorm Fen-
ster.

16.15 Logo. Kinderprogramma.
16.25 Hals über Kopf. Serie. Afl.:

Schweigen ist Gold. (herh.).
16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern.
17.10 ""Tele-lllustrierte. Sport, ac-

tualiteiten en amusement.
17.40 Matlock. Serie met Andy Grif-

fith, Nancy Stafford, Kene Holliday
e.a. Afl.: Besessene der Macht.

18.15 ""Lottotrekking.
18.54 ""Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 ""Doppelpunkt-Gesprach.

Thema: Asielzoekers ongewenst?
Presentatie: Michael Steinbrecher.

20.15 Kennzeichen D. Reportages.
Presentatie: Dirk Sager.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Amerikaanse serie met Wiiliam
Conrad, Joe Penny, Alan Campbell
e.a. Afl.: Ein falscher Traurn.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext. Da muss es noch 'was

anderes geben...gesprekken met jon-
geren uit Kreuzberg.

22.40 La Luna. Italiaanse speelfilm uit
1979 van Bernardo Bertolucci, met
Jilly Clayburgh, Matthew Barry, To-
mas Milian e.a.

00.55-01.00 Heute.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (1).
08.10-10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 5.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
19.40-19.55 Raamprogramma van

de regionale studio's.
20.00 Mittwochs urn 8.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Eff-eff. Vrijetijd en fitness.
22.30 Rückblende. Tien jaar geleden:

de terugkeer van de Ahjatolla Kho-
meini van Parijs naar Teheran.

22.45 BSchonungslos. Amerikaanse
speelfilm uit 1956 van Abner Biber-
man naar een verhaal van Dick Irving
Hyland, met Merle Oberon, Lex Bar-
ker, Charles Drake e.a. (herh.).

00.00-00.05 Laatste nieuws.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN

Kabel- en CAI-abonnees:
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwartwit programma

"" = stereo geluidsweergave
co = tweetalig bij stereo-app.
TT = teletekst ondertiteling

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 ml en
1251 kHz (240 m)

Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19.00-7 00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22, 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5, 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49,26 m (6090 kHz)
WDR4: 93,9 en 91,9 mHz

TELEVISIE
Nederland 1: 5. 26. 29. 46. 51. 53 en 57

Nederland 2: 31, 33, 35. 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1: 9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3en 8
België/Télé2l: 28 en 42
RTL Plus: 7, 26, 36,46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40, 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satellietTV 5: satelliet

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg II Cursus engels.

Les 5.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
16.30 Musikinstrumente und ihre

Geschichte. Informatieve serie. Afl.:
De trommel.

17.00 Avec plaisir. Cursus Frans
(deel II). Les 17.

17.30 Telekolleg 11. Cursus engels.
Les 5. (herh.).

18.00 Sesamstrasse.
18.28 Die Henne. Tekenfilm.
18.32 Moonfleet. Britse zesdelige se-

rie naar de gelijknamige roman van
John Meade Falkner, met David Da-
ker, Adam Godley, Hilary Mason e.a.
Afl.4: Ein jeder mensch hat seinen
Preis.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht.
20.10 Agatha Christie. Miss Marple,

Britse misdaadserie naar de romans
van Agatha Christie. Afl.: Das Ge-
heimnis der Goldmine. (2).(herh.).

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Guten Abend aus Mainz. Amu-
sementsprogramma gepresenteerd
door Hans-Ulrich Stelter.

22.15 BEin portugiesischer Ab-
schied. Portugese speelfilm uit 1985
van Joao Botelho, met Rui Furtado,
Isabel de Castro, Maria Cabral, e.a.

23^5^^0Laatste nieuws.

" Andy Griffith in 'Besessene
der Nacht. (Duitsland 2 -17.40 uur)

België/TV 1
14.15 Schoolslag. Spelprogramma

voor de jeugd. Vandaag vanuit Wem-
mei, (herh.).

14.55 Juke Box.
15.00 Home sweet home. Australi-

sche komische serie. Afl.l: Mama
mia. (herh.).

15.30 Soepel werken. Werken in cri-
sistijd, 3-delige serie. Deel 3. (herh.).

16.00 Candy Candy. Tekenfilmserie.
Afl. 12: Terry's geheim.

16.20 De Smurfen. Tekenfilmserie
naar de verhalen van de Belgische
striptekenaar Peyo. Vandaag: Het
grapjesbot van Lolsmurf/Gargamels
toekomst.16.45 Arme van het groene huis.
Vervolg in vier delen op de eerder uit-
gezonden gelijknamige Canadese
serie. Afl.4 en slot.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.67.

(herh.).
18.05 Plons. Kinderserie. Afl.: Plons

en de pinquin. (herh.).
18.10 Merlina. Detective-reeks.

Af1.22: De rode lantaarn (2).18.35 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
voor jongeren. Presentatie: Manuela
van Werde.

19.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Katholieke Televisie-
en Radio-Omroep.

I^-25 Mededelingen, programma-
overzicht en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
«0.00 Een zaak voor twee. Westduit-

se serie met Günther Strack, Claus

Theo Gartner e.a. Af 1.30: De verloren
nacht.

21.00 1.Q., Quiz met denk- en weetvra-
gen, gepresenteerd door Herman van
Molle.

21.30 Krokant. Culinaire serie. The-
ma: Rood vlees. Presentatie: Nest
Mertens.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Verwant. Kunstmagazine.
23.35-23.40 Coda. Patrijzen, van Hu-

bert van Herreweghen.

" John Bluthal Ariante Galani, Christopher Bell, CarmenTanti en Miles Buchanan in 'Mama mia'. (België/TV 1 - 15.00
uur)

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat McDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a.
Af1.668.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00-22.00 Sportavond. Aansl.: Ver-

keerstips.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Tv-magazine voor
vrouwen. Presentatie: Paulien Lens.

10.45-11.00 TV-fruitmand. Program-
ma met geestelijke liederen. Presen-
tatie: Heleen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Vuur in Zuid-Afrika. Documen-
taire.

15.50 Speelkwartier.
16.00 De natuur van Noord-Ameri-
ka. Natuurserie. Afl.: De blauwe rei-
ger.

16.35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
Oude herinneringen. Door toedoen
van Lassie gebeurt er iets onver-

wachts waardoor de oude Jennings
misschien toch nog aan het werk kan
blijven.

16.50 (TT)Kinderkrant.
17.30 Journaal.
17.44 Tijdsein-Buitenland. Actuali-
teitenrubriek.

18.30 Jody en het hertejong. Teken-
filmserie. Af1.32: Voet bij stuk.

19.00 Journaal.
19.18 Highlight. Programma waarin

bekende Nederlanders aan het woord
komen.

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Op zoek naar goud. De op-
lichterBingham zegt dat hij geld nodig
heeft om zijn goudvondst te explore-
ren. ledereen wil meedoen, tot blijkt
dat er niets van waar is.

20.20 Taptoe 1988. Tweede deel van
het verslag van de Nationale Taptoe
Breada 1988.

20.51 Land achter Maas en Waal.
2-delig programma over Belgi'e.

22.05 Zoals Mozes. 17-delige bijbel-
studieserie. Afl.9: Ook het bittere.

22.30 Journaal.
22.40 Tijdsein. Actualiteitenrubriek.
23.10 Een wonder in de jungle. Pro-

gramma over het zendelingenwerk
van Rachel Saint.

23.40-23.45 Tenslotte. Slotwoord.

" Marijke Veugelers en Michiel Kerbosch in 'Tegenmaatrege-
len. (Nederland 2 - 20.29 uur)

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-

zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Katty das
Borstenvieh. 09.35 Jackie und Jill - Die
Barenkinder vom Berg Tarak. Afl.: Ab-
schied tut weh. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05General Hospital. Afl.: Kann Hea-
her geheiltwerden. 10.50Teletip Natur.
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05Liebenswerte
Gegner. Italiaanse oorlogsfilm uit 1961
van Guy Hamilton. 13.00 Tele-Börse.
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Program-
ma-overzicht. 14.05 Niklaas, ein Junge
aus Flandern. Nieuwe serie. Afl.: lm
Wald mit Aneka. 14.30 Die Cowboys.
Afl.: Der Indizienbeweis. 14.55 Der Gol-
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Das schwarze Buch. 15.50 Teletip
Gesundheit. 16.00 Mem Freund Taffdi.
Afl.: Wahrsagen ist keine Kunst. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von derShiloh Ranch. Afl.: Jagd auf ein
Phantom. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Be-
zaubernde Jeannie. Afl.: Einmal und
nie wieder. 18.15Das Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00SAT 1 Wetter. Aan-
sl. Programma-overzicht. 19.10 HoteL
Afl.: Nachwirkungen. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Wasserfar-
ben. 21.05 SAT f Bliek. 21.10 FormelJ- In derHolle des Grand Prix. Italiaanse
televisiefilm uit 1969 van James Reed
22.50SAT 1 Bliek. 23.00 Kriegsgesetz.
Coproduktie van drie landen uit 1961
van Bruno Paolinelli. 00.30-00.40 Pro-
gramma-overzicht.

SSVC
12.30 For Schools. Words and Pictu-
res. Afl. The Glerp.

12.45 For Schools. Seeing and doing.
13.00 Children's SSVC. Afl.: Body-
talk jokes.

13.15 Puddle Lane. Serie. Afl.: Jere-
my's Ride.

13.30 Homemade. Magazine. Pre-
sentatie: Sue Robinson.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie. De span-

ning binnen de familie Robinson
neemt toe omdat op nieuwsvan Lucy
gerekend wordt.

14.50 Mr. and Mrs. Derek Bates stelt
vragen aan echtparen om aan de
weet te komen hoe goed ze elkaar
kennen.

15.15 Take the High Road. Serie.
15.40 Children's SSVC. Afl.: Corners.
16.00 He-man and the Masters of

the Universe. Afl.: The mystery of
Man-E-Faces.

16.20 Danny, the champion of the
world. Afl.: The sleepingBeuaty door
Roald Dahl verteld door Joss Ack-
land.

16.35 What's that noise? Muziek.
17.05 Toms' Midnight Garden. Afl.:

Op zekere avond vindt Torn zjn tuin in
het donker en door een storm getrof-
fen.

17.30 Blockbusters. Presentatie Bob
Holness.

17.55 Trick or Treat. Spelshow.
18.20 Emmerdale Farm. De vete tus-

sen twee pubs wordt een vuil spel-
letje.

18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life. Show.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Des O'Connor Tonight. Enter-

tainment.
20.40 Never the Twain. Nursery

Time: Als David en Lyn naar en huis
op zoek gaan, besluit Simon geëmo-
tioneerd tot onduidelijke praktijken.

21.05 Taggart. Nieuwe, driedelige se-
rie. Afl.: Root of evil: 2e deel van een
driedelige serie. Er wordt weer

iemand vermoord, deze keer een ri-
vaal van de Lomax-brothers.

België/RTBF 1
15.45 Schooltelevisie. 17.15 Nouba j
nouba, met o.a. ALex, La souris motori- j
sée, Graine d'ortie, serie. (herh.). 18.30 j
Jamais deux sans toi, gevarieerd infor- =matief programma. 19.00 Journaal.=19.03 Ce soir, regionaal programma. :
19.24 Paardenkoersen. 19.30 Jour- [
naai. 20.00 C'est a voir, reportages, j
21.05 Le masqué, 13-delige serie met \
Francois Maistre, Harry Cleven, Béne- {
dict Loyen e.a. 22.00 Coup defilm, film- I
magazine. Presentatie: Terry Focant. I
22.20 Nationale Loterij. 22.25 Cargo de I
nuit - Special Jazz, magazine. 23.05 :
Laatste nieuws. 23.35-23.45 Le coeur [
et l'esprit, katholiek magazine.

België/Télé 21
19.00 Le coeur et l'esprit, katholiek ma- |
gazine. 19.30 Journaal met simultaan- =vertaling in gebarentaal. 20.00-23.00 §
Challenge met: Basketbal: Pepinster - i
Braine.

TV5
16.05 Brèves. 16.10 L'Homme Au Képi |
Noir. 16.30 Bonjour, bon appétit. 17.00 |
Récréation. 17.30 Des chiffres et des |
lettres. 17.55 Brèves et météo Euro- =
péenne. 18.00 L'Amour Sage. 19.30 =
Papier Glacé. 20.00 Temps Présent. |
20.50 Musique classique. 21.30 Page =
88. 22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo =
Européenne. 22.35 Continents Franc- |
ophone. 23.30 On a marche sur la lune. |
00.15-00.45 Papier Glacé.

Radio 1 radioElk heel uur nws. 7.04 VARA Radio
I Woensdageditie. (NOS: 7.30
Nws.) 12.56 Meded. voor land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforunv 14.06

Binnenl. Zaken. 14.30 TROS Klan-
tenservice. 15.45 HaHo met de
TROS 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook al weer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19.03
Hobbyscoop. 19.30Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederlandse Licht Muziek. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Volg-
spot. 1.02 Romance. 2.02 Claire-
Obscur. 4.02 Nachtexpress. 6.02 In
't voorbijgaan. 6.07-7.00 Van-
daag donderdag.

Radio 2
Elk heel uur nws. 7.04 Ook Goeie-
morgen. 9.04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd. 15.04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04 De wereld zingt Gods
lof 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-07.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
Elk heel uur nws. 6.04 De morgen-
stond. 7.04 Ronduit Music-time.
9.04 Muziek motief. 10.04 Expres-
se 10.57 EO-Metterdaad hulpver-
lening. 11.04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party 1404
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen. 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor.
19.03 De Wereldontvanger 21.03
Het front. 22.03 La Stampa. 23.03-
-24.00 Stompin.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws. 8.40 Te Deum Lau-

damus. 9.15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Deutsche Phil-
harmome 0.1.v Thomas ALbert.
11.15 Federico Mompou, piano.
12.00 C.Ph.E. Bach herdacht (22).
12.15 Promenade: Werken van De-
libes. 13.00 Nws. 13.02 Lunchcon-
cert. 14.00 Songs of praise 14.30
Solisten 1988. 15 00 In de kaart ge-
speeld 17.00 Jacco's keus, operet-
te- en musical. 18.00 Nws. 18.02
CeDéa. 20.00 Nws. 20.02 Jonge
mensen op het concertpodium.
22.00-24 00 Voor het stil wordt en
wat later

Radio 5
6.30-649 Scheepv- en marktbe-

richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws 9.02 NOS sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 Echtscheiding.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp. 11.00 De duvel is oud
12.00 Nws 12.05 Het oog van de
naald. 13 00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14 00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder 16.00 TROS
Schlageriestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3 -magazine. 17 55 Meded. en Schip-
persbenchten. 18.00 Nws. 18.10
TROS Kinderforom 18.20Uitz. van
de VVD 18.30 Tempo Doeloe.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers 20.30 Rockschool II 21.00
Latijn. 21.30-22.00 ,*,Ca va?.

# Verkeersinformatie op
de radio verzorgt Lucia
Meering

Omroep Limburg
7.15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek. 8.05, 9.02, 10.02, 11 02
Kort Nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg Aktueel, De Bu-
ren, agenda en muz. 13.05 14 02
15 02 en 16.02 Kort nws. 17.02
Reg weerbericht. 17.05 Limburg
aktueel, agenda en muz. 17.25 De
ronde van Limburg: doorpraten
over aktuele kwesties. 17.55 Kortnws. 18.05-18.07 Aankondigingen

BRT2
5.30 Goede morgen, Morgen
(6 00-6.30-7.00 Nws , 7 30 Nws en
RVA -ber.) 8.00 Nws. 8.12Koffers
en compagnie. 10.00 Nws. 10.03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf. 11.55 Mediatips
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws.
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-

wijckfoon. 18 00 Nws. 19 00 Dans-
vergunning. 22.00 Nws. 22 10 Jazz
Kaffee. 23.30-2.00 Twee tot twee.
(0.00 Nws.)

satelliet

RTL PLus
06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. (herh.).
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. (her.).
11.00 Delvecchio. Amerrikaanse se-
rie, (herh.).

11.40 Sketchhotel. Afl.: Hotel im Ab-
grund (2).

11.50 Tekenfilm.
12.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie, (herh.)
12.30 Klassik zu Mittag met het RTL-

Orkest.
13.00 Heute bei uns. Aansl.: Mask,

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Erdmaschine

13.20 Califomian Clan. Amerikaanse
serie.

15.45 Netto. Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Akuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Af1.678.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Idealfrau mit Fehlern.
17.25 Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Der Gefangene von Mon-
go.

17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvecchio. Afl.: Auf Biegen

und Brechen.
18.45 RTL Aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Afl.:

Das Seeungeheuer.
20.00 Ihr Wetter.
20.10 Opération Vietnam. Afl.: Kampf

urn die Sendestation.
21.05 L.A. Law - Staranwalte. Tricks,

Prozesse. Afl.: Am Busen der Natur.
22.00 RTL Aktuell.
22.25 Die Woche. Menschen in Ge-

sprach.
23.40 Crime story. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Wo bleibt die Gerechtigkeit?
00.25-00.30 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30 Lie-
der die vom Herzen kommen. 16.00
Der güleTne Rosenkranz. 16.45 ...und
die Tuba blast der Huber. Afl.: Mon-
sieur Georges. 17.15 Heute Abend in
3-sat. 17.20 Mini-Ziss. Jeugdjournaal.
17.30 Pinocchlo. Afl.: Ins Netz gegan-
gen. 18.00 Bilder aus Deutschland.
19.00 Heute. 19.22 3sat-Studio. 19.30
Reichtum ist keine Schande. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1979 van Carl Rei-
ner. 21.00 3sat-Spielfilm-Vorschau.
21.15 Apropos Film. 21.45 Kulturjour-
nal. 21.53 Sport-zeit Nachrichten.
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Spektrum.
23.05 Begegnungen. Axel Eggebrecht
im Gesprach mit Hans Abich. 00.10
3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
06.30 European Business Channel.
07.00 Good Morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid.
09.30 Mask.
10.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
11.00 ""The Coca Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

12.00 ""Soft and Romantic. Muziek-
programma.

13.00 Another world.
14.00 Canon Fashion TV.
14.30 Ask Dr. Ruth.
15.00 Masters of the World.
16.00 ««Pop Formule. Muziekpro-

gramma.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi.
18.30 I dream of Jeannie.
19.00 The Ghostand Mrs.Muir.
19.30 Life's Most Embarrasing Mo-

ments.
20.30 Wednesday Movie.
22.15 Shell International Motor

Sports 1989.
22.20 New Music.
23.20 Torn Jones.
01.00 Arts Channel Programmes

from Sky.
03.00 Landscape Channel Program-

mes From Sky.

Super Channel
07.00 World news and business.
08.00 The Mix.
14.30 Lookout Europe.
15.30 European Top 40.
16.30 Hot Line live.
18.30 Series.
20.00 To the Lighthouse.
21.45 World news.
22.00 Benny HUI.
23.00-00.00 The professionals.

Belg. Rundfunk
6 30Radiofrühstück 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10
Presseschau 8.30 Für die Kran-
ken. 9.00 Regionalmagazin. 9.05
Musikexpress. 10.00 Gut Aufge-
legt. 12.00Musik bei Tisch (Veran-
staltungskalender). 12.15 Veran-
staltungskalender 12.30 Presse-
schau. 13.00 Frischauf. 14.05 Mu-
sikzeit heute: Lieder, Chansons
und Folk. 15.00 Nachmittagsstudio.
1605 BRF-Intern 18.00 Regional-
nachnchten: BRF-Aktuell. 18.40-
-20.00 Orgel- und Chormusik.

Luxemburg/RTL
5 30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treft nachelf' 12.00 Is ja 'n Ding. 14.00 Viva
16 00Entenjagd 17.00 Musikduell.
17.50 Sport-Shop 18.00 Musik-

duell. 19 00 Prima. 20.00-1.00 Einjunges Musikprogramm.

WDR4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie 9 05 Musikpavillon 12.07
Gut Aufgelegt. 14.05 Auf der Pro-
menade 15.00 Café-Konze«
16.05 Bes Aschermettwoch: Alle
und neue Karnevalslieder. 17.00
Musik-Express 2005 Zwischen
Broadway und Kudamm. 21 00 Mu-
sik zum traurnen. 22.30 Nachtex-
press
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Overzicht van belangrijke adressen voor de lezers van het Limburgs Dagblad / +jmm "«■ J|§f / lïi

V\\F *'balanceren * urtlijneT* Haefland 16 AutOp AutOVerhUUr Sittard BV
immJl Brunssum. Tel. 045-253741. Verh. van pers.auto's, bestelauto's,

i Autobedrijf Kwarten V.O.F. . busjes kampeerauto's en autoambu- -.. .. ~. . . j pepe|s 04490-33377
2^fGAiH^&ct Jïï^S^^sZTffi K&^« tt^,, NaaimachinehandelH.Wijnen HB^ïtoJUïÜi^^SuSj: Rotor B.V. n^hJ,andstraat 58 Montfort- ïKduutrtel iLted^iSÏ7Ven,,Ki eu^dkaBtM- Btea?vï- li 2-, 22122- P- Vaassen Schoenen

Honda-dealet Heerlerbaan 229 6418 °4744"2345- 35- Hoensbroek. 045-212517. Laat bi] Nijverneiasweg aiein. 4^76 Sitterd, Rytew. N. 3 04490- Pe dro, Bunny's damessteunschoenen.
Autobedrijf Sondagh-Citroën cTL^mm^ m' "* AutOCentr. CollariS-Europcar L ortye drukken' het SCheelt U StUkken Van Mulken B.V. - PoggenpOhl %** M^fagstrHu4Tevens alle schoenreparaties. Heer-

.Uw actieve Citroen-dealer, De Koumen uitc.ihichi Policcon Pers.auto's, campers, pers.busjes, Drukkerij SdireurS Den Hoekstraat 4, Stem, tel. 04490- Toyota.' Ook industriemach. Rep. allé ibiiiim \b
34, ing. Wijngaardsweg, Heerlen. 045- IWlaUUlMli UtJiiwen bestelauto's en zelfverhuizers. Schels- Hande|S. fam -en textieldrukwerk, fo- 33536. Complete montage van keu- merken binnen 24 u. i^i^KjJliiiliiüiiLZJiiiHiLiiCillL^^l. 223300. Degelijke APK-keuring alle Voor onderh., reparatie, schade-afh. berg 45, Heerlen. 045-725666. tocopie 'stickers en kant.boekh. Gra- kens-

wmmwimFvrmmvmmmm-mmm De Gast Schoonmaakbedrijf BVle-kl. ocras m gar Hubertusstr., „ R . verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045. p-ainfMmH piHiiasii^aawfiKeiiiMiaMaii Hoofdkantoor: De Boelelaan 7, 1083Gr.Genhout-Beek, 04490-71054. ndppy neill LttjlMiadiljijl'lJU^ Hl Amstprriam Tpl n?n 44^919 Tp
APK-keuringen Bremen B.V. illt„hpHriif Rnh w Fmmprik voordelig oP ei huren ai voor ’ 48,- Studio Kerdel zeefdruk/offset L Bezemer Keukentechniek Gaswacht Limburg. 045-227676 iex: 1052e. Telefax 020ÏÏ3454
APK-keuring ’50,-. Automaterialen, AUtODeÜrïjt HOD V. tmiïieNK p.d. 200 km vrij. mcl. BTW + verz. voor al uw drukwerk... van klein tot l. dbmmci iigursi Btaiimcii specialisten voor alle soorten gastoe- i-rngm 11 lIIIUII Hl I 11 I i^M
autobanden, accu's, uitlaten. Kamp- Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. Valkenburgerw. 34, Heerlen. 718040. groot, in iedere oplage. at'on sstraat 51, beninnen tel. stellen. Ontwerp, onderhoud, installa- ■^öiyjlHHaiMiHèïMHl
straat 59, Landgraaf, tel. 045-311784. Tel. 045-317593. Tien jaar service met __r^r-^ Mauritslaan 114 Geleen. Tel. 42964. 04493-2162. Keukens en badkamer- tic e n verkoop. Litscherveldweg 5 Math. UnSSen. Tel. 045-241587
Citroen APK van Leeuwen i^i^i^VTTÏÏïTCTTiTnï^ii^H P^^^"""*I*^1*^ PIÏF AaMiMJJiIMJIJJiMI CEMA rS~—7 Gesp. in Radson en Nefit ketels! gas-!
APK gratis bij grote beurt. Herkeuring tJ m̂]*^ l̂immmmmum] U^ f Wip mmmmm. Ge|een Burg Lernmensstr 21g |jV | JËmWË >water' install-Erk- schoorst.vegersbedr.
gratis. Tel 045-453555, Strijthagen- Bo SCh Service J. BorkOWJtZ Steenmarkt Van Erp B.V. ?*—* 04490-47575, keukens - badmeubelen fL|eF^weg 129, Kerkrade. Verk. rep. alle tye accu's, startmoto- Ca. 200 soorten bestratings-en gevel- Filmpost - sanitair - c.v. LmmJ nut Dactanratip t\i-\ 99finnn.. _.. ... ... ren, dynamo's, bedrading, diesel en stenen, in elke hoeveelheid. Lahrstraat Brunssum 045-254166; Geleen 04«90- i^i^hhshiwmHMHi^H Dnneton Oarliot Hnpnchrnolr ntSMdUldllC, UHO-^OUUU
HensgenS B.V. NieUWStadt bezine inspuitsystemen. Niersprinkstr. 17, Sittard, tel. 04490-12481. 46089; Heerlen 045-719484; Kerkrade BOOSien rdrsci nuciiauiuen Stralen van meubels, autoplaatwerk,
Kruisweide 3 APK-keurino in vooruit- 68 Kerkrade. 045-453926. .. . . . .. . 045-451598; M'tricht 043-620770; Sit- «.„.,_ /u^ivuniviron Alle soorten klassiek en modern parket, velgen, chassis etc. Spec. gevelreini-
zichl ÏÏ reden snel;Sr te maken NOVater handelSlTllj b.V. tard 04490-25363; Weert 04950- Staande (hal-)klokken Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.- ging, renov., kelderafdichting, voegw.,
voor'klantvr keuring 04498-53055 ■.lIUiMI.UiHJ.U.WU Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek. 32464. Uw adres voor betere foto's. Grote keuze in model en houtsoort, voorw. Cons.bond. sjr gar Weusten- vochtwering 10 jr. schrift, garantie.. y" w^LÊM^mtmiimiëS^m Verteg^nwoord Feb.produkten VOor vg , . Strakke of rijkgesneden kasten 30 - raedtstr. 45, Hoensbr. 045-214395.
nnoi Darneiaun Autoglas Service Burlet bouw en dak. Tel. 045-226663. mwf ArWJdIiHMWi 50% korting, direct v. importeur. Tel. m\im JnnnHi^HOpel Bergsteyn NaooLsbaan e Geieen 04490- mf^ M&mmmL^m mi/afspraako4s-244020216709 Joop s Massief Parket W r MlmWm: APK-keuringsstation. Rijksweg 61, ï|f92 41416 51227 AMe merken ty- ■BB^ UZif Ml Vakw., serv, rep., schuren en borste- 7/’*Berg en Terblijt, tel. 04406-41700 Sn Tevens rüitrenaratie harsiniect e WËËmmmUAmmmiimkmmmmm TTTn »■ rue oocnnn len' 30 ir erv- in P arket' G' GeZe"e,n- *^pen. Tevens ruitreparatie, hars.njectie. Bouwmachines Damoiseaux G.V.L. Restauratie, 045-226000 „ . Tj,n,tpphnipk 31, Geieen. 04490-41604. EDG-textielaroothandel; Garage SebregtS en CO. NOVUS autoglasreparatie Verkoopt en verhuurt méér dan u Spec. gevelreiniging, renov.. kelderaf- "00""^l""Bh
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fln -._,. . Het adres voor vrijetijdskleding. Grote

mfffm ’ 10.-m. Boschstr 81, Maastricht lj^j|j|il;lll^d;lll
AUTOGARANT Subaru Heerlen HHmBH DiaboßV SSSel^^^ Glashandel Voerendaal V.O.F. °43219?17 Novascreen 04498-58623
nnossfr9off Suba HeeS Veneken B-V-Slttart,-Be^ Diabo b.v. boort en zaagtjn alle beton. Dorpsstr. 46a, Maastricht-Heer. Tel Kunstst. ramen, deuren, alle figuur, KurkCenMim Als het om bedrukken gaat! Mode
t ? Let'oc soec APK-aanbiedina' Leasing W, Audi, VW bedr,wag. Sit- Adres: Industriesterrein de Be.teMoB 043-610199. Levering en herstellen enkel en isolatieglas. Lindelauferge- De specialist in kurkparket. Akerstraat sport promoftetectiel Ook loondruke.o. Lei op spec. a" aanoieoing. Leyenbroekerweg 27, 15777*. Heerlen. Tel. 045-414151. van a|)e soorten glas. wande 1, Voerendaal, 045-753258. 32a Heerlen. Tel. 045-718562. Ma. tot 6 kleuren- Mik 7a Grevenbicht.
o««» *..*„ i,j, Beek' Pr Mauritslaan 171, 72882*. gesloten * open va. 13 uur * za. va. HMHlTnEftïïïTTiftnHMSeat Auto Aarts c mi 09ca Comehssen-Jonkers Gebr. Bollen § 30uur
Hamstr. 211, Kerkrade, 045-412545. «Oiease \^^^Tia?»lX-»!u^^ 045-258944 Glasservice-24 u ook re- Tel. 043-641293. Kunststof ramen- «■«mfOTimHi^HH I pktlllirhal Miphipk
* APK-keuringen * LPG-inbouw * Alle Least alle merken, zowel zakelijk als BrUldshUlS Dora BlJSten/eld JJ^; jgoiatief- spiegelglas "etalage- fabr sinds 1973- Timmerfabr. sinds ■"JMJihMiKM LeKlUUmai MlCnieiS
reparaties * Bandenservice. privé. Economiestraat 47, Hoensbroek, 6 Sittard, tel 04490- ruiten, 'glasslijpwerk, glas-in-lood of ,1924-Showroom Broekhoven 1, Geul- p) | j keukencentrum jjtationsstr 21 Sittard 04490-15074

tel. 045-217863. -19244 G ddjv vr 13. 18 .koper. Vijverstr. 48, Brunssum. le-Meerssen. Speciaalzaak in tijdschriften, buitenl.
Coumans Beek B.V. « 4 D . olnopo za. 10-17 uur, dond. koopavond. __ -rl^ 1 Zambon 043-64Zböb dagbladen en stripboeken.
Bij een grote beurt APK-keuring gratis. Canton ReiSS ■tt;M!I,HIJ:UJiJAM«TM fIÉ AHJi^J.hYd^llinJi -DSM-straat 7, Beek, tegenover Maka- Spec. op het gebied van operationele _Y2T^ OrëSTTKonnel-StesSfin BV 7 /»iii«""i»l!W 1 Pa
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°rpp^ dTVi Mlid-IïH.mJJ.tI»JJ«naact Pravk tpi 04490 7194'? ipasinn All? merken Tel 045-718040 Mir iVJVTt f^THMBHi ureiibiein a i\U|JtUCi-oit:&smi dv y„_i men. Al onze syst. zijn eenv. zen aan ie Vlfjfdo, naast Praxis, tel. 04490 71243. Tel. 718040. |T JH||^ s eth 10, H len, 045 417876. | eesnortefeui|| es bren9^- Kruisberg 46 Meerssen. P^«nffl:.mMI!IP

>ij -i n u i nu L^ / Het vertrouwde adres voor al uw hy- rßlJc»» ieefc|JuriGieuiiiei w . ni ain„Hctiirfin 'immJAutobedrijf BOS Heerlen B.V. Antnrpntr rnllariQ-Eurnnrar drauliek, slangen en toebehoren voor Absbroekstraat 3, Munstergeleen. ««nu- en piaionusiuuiu
Grasbroekerweq 9 Heerlen tel 045-

"uluuc,,u' 7"0114 «'"H"»" .. Camping Cars RidderbekS o.a. industriële machines enz. Goedkoop en nooit verplichtingen. Bel PlafondDOUW Kerkrade B.V. MeSterOlTl Bunde B.V.
724545; Suzuki-dealer. 2%SieX sMbi^S K Verh verk. en onderhoud van cara- nn^, voor informatie 04490-11212. Landgraaf 043-645959. Verandadakpl., Lexan-

len 045-720202 vans en vouwwagens. Prinsenbaan ■ J|!MJ|ildjrnTÜllSi j^j^MpMMßaga^ Sperwerweg 28, 045-455635. Show- Thermoclear, gegar. tegen hagelsch.,
135 Koningsbosch. 04743-2213. Lid PJj MmmmÊmÈMm^^ mvmm^jgg room v. part. Lindelaan 4, Kerkrade- blijvend helder. Pr. Ireneweg 6, Bunde.

Nic. Dassen aanhangwagens ■B7»UHi ** . SL. m ßm,„i„"
H. Hoeppermans CV. *^^^* 1';"*; MnMIVerk verh repar speciaalbouw Éfc-fc*ÉliliaiMiHaè^^^^ mmW^rWfWWmWWnM ..nOITI Castle Ot BeaUtieS Sanitair, cv, dakwerk, gas, water, Jgiggggnj] mm^^mttmtlgmÊit^^^m

Ondefd. voor'alle merken. Stationsstr. Canton Re'lSS PaitS Center Rijksgedipl. en rasspecialist van yorks- wateronth. rioolontstop. Emmaplein 8 rde mj{ Q y Hakman Verhuizingen
6 Kerkrade. Tel. 045-455088. Originele GM-onderdelen access. BORSÜ Urnburg m^i^?"^^ Heerlen. Tel. 045-713265.

PoStzegelhandel,'Nobelstraat 4l, 6411 Gespee, internat, erkend verhuizer.
!"hhrp af9eP^Sd^^inieieire??fln4n" r HnPtvriPndPiHkP hprlriifcautomatise-

M_ClaassensTelo44o4- 1439- _nO—-7. - EK Heerlen, tel. 045-710571. Event. opslagruimte. De Koumen 28,Aanhangwagens JO KnopS kenburgerw. 34, Heerlen, tel. 718040. Budgewnendelijte
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a°^ ■!MKJ!MJ|,M Msé JbSBHP -T^~~l= 6433 K° Hoensbroek' 045-218342--Bremen B.V. de 127.6413GD Heerlen.' mmmm^^ |f^J^SBM Bern Willems Verhuizingen
195 Sittard. Tel. 04490-12718. Autobanden accu s, uitlaten APK- p|e|( Service Heerlen Kunstmatig gedroogd Frans eikenhout Manege Galop LZzJ Erkend verhuizer. Opslag inboedels,

W. Dabekaussen BV. . SSÏÏS. isBS«ii"S. ' S&StftST"1 ï^'Z^^iï BrtSinart 04490-11301 , gSS&SS ""^
SSLS^'ST^ Bovo Carrosseriedelen '&ZJ**£2^"& pjT^B^^ h-—i.l«*-. ««.,(«. «^„..„^o. o„tea«le„.

,^33^^^
Gunst, onizen. Punterw. 7 M tnch* Uitbouwsets, verlagingsveren etc. van Hövell tot Westerflier 13, Heerlen. Wtl I anmpn rnllnikpn-znnwerinO Sira VlPP<JhnilWPrs-Hprman<s
_^^^«p^^^_^ Nieuw: "Zoig- autowassen zonder wa- Telefoon 045-719336 - Fax 045- /J* / -. . „ Moilho |on Cllctorpn Mm mm" Ü", C i,,t

ö,Fa vieebnouwerb nermdn!»
■■1 ter. Locht 48E, Kerkrade. 740034 "„„ pn|on„ Flecken Meubelen bUSteren Beitel nOA, 6422 PB Heerlen, postbus Excl. verlichting en antiek. B. v. Box-Houben 24-uurs service Geleen oude Rijksweg Nrd. 20. Tei. 04499- 21099,6369 zh simpeiveid, tei. 045- teislr 4 Limbricnt TeL 15502. zwan-

J. VerWljmeren. U44aU-IDUII n..-. oijtochgn ■SRITSffTI Techn- inst- 9as> water' sanit' cv_ 126°' Meubel_ en wonin9inr-. luxe en 423848/442129. broekstr. 5 roermond. Tel. 11772.
Div. antennes, radio-en tv versterkers, J 01lt ... ailtn onderh., ontkalken geisers, boilers, huishoudelijke art. Eigen parkeerpl. VanflOlTimeria j^j^.m-,-I^l^

TmM!STIs^Q«S aG,SSSarsCCenrdSfaSutort: Opl. Instit. Voor SchOOOh.SpeC. Asterstr. 53, 04490-43252, 43366. mM^mmMmmmmmmM^ RoSeTl^Zonwering. Benedictij- HHBSHHI
Parallelw. 251, Heerlen. 045-716983. Opl. Instituut voor Schoonheidsspec. - ■[fffa , mfLn TuinfSfi^^ jenstr. 15. Vijlen. Tel. 04454-3198. y. Videotheken-

Pedicure - Manicure. Jenny Smeets, WYX JeLUlulfl rMSSen Tuin en park BV. M thra-Hprnal h u r, P cnor.i, LQ^ i„ >,orh .«*«««lESkS^^ ■■!■■ Meerssenerweg 216, Maastricht, 043- THf Honda tmnfrezen Stihl Het vertSadr^s voor al uw rollui- ftïfi^iouu in dimen. nciicuuuiiidiiiDV iSHBMÉÉÉÉiÉHhÉÉIÉÉéfIB^HBa 623643. motorzagen. Vroenhof 86, Valkenburg k e n of nndprdplpn kunststof schroten, tionsstr ii n44Qn inQ«7 Ma»
Verk. v

h
antiek Verk. en verh. excl. Autorijschool SJBf Dörenberg r^^ Energiecentrum Mmli b.V. aan de Geul. Tel. 04406-40253. s"Naties Beitel 4, 6466 GZ . StStr

VJa"!r?fsLH
m32 55! 7770

dU"

»?£ "15*00. vracht- .pers au- Jg^^i^^ 24 uur totalshop en tankservice M.u.Lj.uj.HJi.LH.ijj.idny Kerkrade. 045-413049. van Houturn Videoverhuurto, autom. Al 25 jr. uw vertrouwd adr. WIZ/M mÊmmÊÈÊMÊWÊm Bokstraat 6, Heerlen. 045-229755. STTTTT nüci Jm?11 ■ITO3i7TT^H I " HOUtUrn Vlfleoverlluur

" Antiekhal Cor. OabekaUSen Sparstr-7 Heerlen- 045"213735. L^ZJ Uw vloeibare energie-specialist. VAB VaalS, tel. 04454-1993 ■^^"
IUI "' Verh. v. video - camera - recorder -

qnprbai RiPriPrmPiPr nnk ink van an ciooU "-»-' njc üooioo ui p vn u Uw kachefspecialist. Streeperstraat 60, Verkoop van Deutz motoren 1-12 cil. Raleigh Cycle-Center HelgerS films - k.t.v., bruidsrep. Overzetten vi-
tiek Tevens stofte en ÏSooïuw ÏipS" S,3ak HülSman ' 045-423728 Crombach B.V. Landgraaf. 045-318170. en onderdelen, versn. bakken, tussen- Rumpenerstraat 62-50 Brunssum. deobanden - S Bmm films en alle repa-
bels Pr Mauritsln 84B Beek 04490- Na 18.00 uur Peter Schunckstraat 520, Techn. isolaties + dakbedekkingen, no liapholcmiri M MAM IMA bakken, aandrijfassen, kompressoren. 252709. Raleigh Mountainbikes 625- raties. Markt 26, Sittard, tel. 26107.
76811 Heerlen, kaderschool, rijksgediplo- Van Besouw pvc kunstst. dakbedekk. Knnn h! n> latman S? 15S WMMMMMmmttimtmmmMMMMU SPort- en stadsfietsen + reparaties.

m^rd. Colmont 10a, Übachsberg, 751818. TShllfNieuw en lißEllMEl^iß Gespreide betaling mogelijk. g]^_mrTTT7^_■:vwii;F:i.'iin:ei Chris Adams Dakdekkers/loodg bedr Ed Cals gebr ook repar-Walem 21- K|immen.. Siebreco Muurcoating Hupkens BV Maastricht W\^émmmmSSÊSm
IrankOlt assurantiën b.V. ANWB erkende auto- en motorrij- Hoolstr. 46, Beek. 04490-76892. Alle m^T^,nm^r&S Markt 53-54 043-215868 voor excl. L^JJ
Voerendaal, Heerlerweg 146, tel. 045- S. MirtSstS 14 636 f°?W voork. dakbedk., lood, koper, zink. ■DBEB !fo^ng mj, ga a.S br o ie^ van Koga Miyata. G,ant Spec,a-
-751871. Al meer dan 40 jaar vakman- Voerendaal. Tel. 045-751718. Bekl. v. goten m. kunstst. daklijsten. Bijsmans kantoormachines 712069 Uzed en Cycle Tech. TegelstudlO BK 'B7
schap in verzekeringen. mWWf^fStSV&S&mmË Grispenstr 23, 6367 HN Übachsberg. RÜWJelzaak BeckerS Rijksweg 51, 6269 AB Margraten.

—■—-—p^p^p-^. ■IIii.MJIU.H Tel. 045-752432. Het adres voor al uw MJ.IJL'IhI Barrier 81 6343 RA Klimmen. Tel. Tel. 04458-2664.
■I WtittifMM M^mm Jan Vfancten *mg*mm .^-*.. Van Troost Muürïeredeiing «*««,. j^.SAS AutOShOp ..De Specialist Nagelbeek 1. Schinnen. 04493-1832. andere doe-het-zelf'art. zagen en ~ ...... , P .M . Geen baksteen, geen steenstrip, toch =/^~k —- f/J ieUUMiflßHel
Voor auto-accessoires, car-Hifi, alarm, Uitdeuken * spuiten * expertiserappor- schaven op maat. Pers. bediening. Gr. KappersbedrijlSSCflOOl Sittard schoonmetse wer . WST JEKHH iZ4 /
inbouwcenter. Scherpe prijzen. Nobel- ten. bezorg. Dr. A. Kuyperstr. BA. 045- Daar kunt u ook voor behandeling aan Zn\loer\T^9iQ LX** f
straat 61, Heerlen, tei. 045-712113. Canrosseriebeürijf Auto-Tasco 252688' ■ teoJS'2tó» enstraat 18,

o,- , Venetian Blinds b.v.
Voor schade en spuitwerk van alle mer- ■.IiHIMMJ;»! .Zi^rw"^^» l^lll^^^^Bl Badene John Lemmerlijn zonweringskonstrukties. jalouzieën,

■■■■■ÉÉéèéÉÉÉÉÉÉBÉM^HiB ken Economiestr 47 H'broek bii sta- jii^iZirTr^^^^ ■Él4Ull4üj9 RP Specialisten in sanitair, ontwerp, in- markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Autobanden Thijssen B.V. tion, 045-220955,212539. ' drukkerij eima D.v. Kellerhuis keukens Geleen stallatie en verkoop Ri 'kswe97o-Mar' Kipstr 3°-32 Kerkrade 045-453416.
" Uitlaten " schokdempers ' sportvel- TTfflWTrTO^^^ drUkW6rk Tr! l 6P !ndUSttLT Ringovenstr. 1. 04490-47905. Aan- Veldman naai- en breimachineh grat6n' 044581609-

WËËmmmmWtmnmmmmmgen * balanceren * uitlijnen * accu's. rmMliiMJ vouersweg 90, 6161 ag geleen, tel. bouwkeukens + apparatuur, event. ï ,dl,:, k
d'
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H. Hermans). 576 Geleen. 04490- t o Makro Uw adr. voor div. topmerk Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel. WOCOm InteneurkeukenS 04490-46480. Rep. alle merken, geen Schildersbedrijf by. Ankerkade 127, Stickers - vaantjes -bedrag
49647. Alle merken banden leverbaar, ken autoradio's en CD-spelers. Tevens 045-411432. Voor drukwerk wat de Emmastr. 1, Heerlen. 045-711864. Ita- voorrijkosten. Roermond, Neerstr. 62. 6222 NL Maastricht 043-630353. J.;" fn sponwe^
Ma. t/m vr. 9-18, za. 9-15 u. inbouwcentr voor prof auto-alarmsys aandacht trekt en indruk maakt. liaanse keukens - Interieurdesign. 04750-31012. Voor alle voorkom, schilderwerken. beieenstr. 53, Heerlen, U4b-/iJJ/y. i



Ideale 'safe' voor op reis
Voorkomen is beter dan gene-
zen. In dit geval het verlies van
paspoort, rijbewijs, andere waar-
devolle documenten en contant
geld. Dat levert op vakantie zijnd
de nodige problemen op. Een op-
lossing voor dit probleem is de
Body Safe.
Zo op het eerste gezicht een pi-
stoolhouder. Wordt via een elas-
tieken band schuin over de
schouder onder de arm gedra-
gen. Direct op de huid of op het
overhemd.

" Hij doet denken aan een pistoolholster maar met deze
Body Safe voorkomt men diefstal van waardepapieren.

Hygiënisch
Het materiaal van de Body Safe
is uitwasbaar. Het lijk inkleur en
structuur op het rekverband dat
sporters dragen om knie of pols.
Het is gemaakt van 100% onge-
kleurde katoen en geeft zelfs bij
warm weer niet af. Ook de huid

raakt door het dragen niet geïrri-
teerd. Perfecte afwerking en rits-
vakken en -vakjes zorgen voor
een functionele indeling en bie-
den plaats aan klein- en papier-
geld en belangrijke documenten.

Deze door Verta in Vught ont-
wikkelde en geproduceerde
Body Safe zal voor vakantiegan-
gers, bezoekers aan sportwed-
strijden, popconcerten en andere
evenementen een uitkomst zijn.
Ook voor wintersporters is deze
portemonnee een oplossing om-
dat ze onder het ski-jack kan
worden opgeborgen zonder een
belemmering te vormen bij skiën'
of andere winterse bezigheden.

De 'safe' kost ’ 39,- en kan telefo-
nisch of schriftelijk worden be-
steld bij Verta in Vught, ® 073-
-579130.

Ofschoon het nog winter moet worden

Spaanse aardbeien
weer in het land

door jan van lieshout
GRUBBENVORST - Ofschoon
het nog winter moet worden, zijn
de Spaanse zomerkoninkjes
weer in het land. Zo pas arriveer-
den peras deeerste aardbeien uit
Almeria en Huelva. Ze werden
aangevoerd in 250-grams-doos-
jes. De importeurs verkopen ze
voor f3,15 tot f3,50 per doosje
aan de groothandel.

Uit Spanje en van de Canarische
Eilanden komen momenteel ook
grotendeels de tomaten, papri-
ka's en komkommers. De kom-
kommers zijn een stuk duurder
dan vorig jaar. Dat komt omdat
een derde deel minder is ge-
pland. Voor een kratje van 12
stuks betaalde de groothandel
f24,00 tot f25,00. De paprika's
gingen van f 12,00 voor een doos
van 5 kilo gele tot f 17,00 voor een
doos van 5 kilo rode. Deronde to-
maten kostten slechts f 13,00 tot
f 14,00 per bakje van 6 kilo, de
vleestomaten f 14,00 tot f25,00
per 7 kilo.

En dan te bedenken dat op de
veiling Westland-West voor de
eerste tomaten f6,00 tot f7,00 de
kilo werd betaald. In Grubben-
vorst kunnen de eerste kastoma-
ten iedere dag worden aange-
voerd.

De aanvoer van komkommers
groeit gestaag. Gisteren kwamen
reeds 40.000 stuks voor de klok.
Ze gingen van f 1,25 tot f 2,00 per
stuk.
De prijs van glassla daalde. Ech-
ter met vijf tot acht dubbeltjes

per krop zijn de slatelers dik te-
vreden. Veldsla kwam aan fB,OO
de kilo. Peperduur is de kasan-
dijvie,waarvoor griff 4,00 de kilo
werd betaald. Doordat de aan-
voer van kasasperges stijgt daalt
de prijs. Toch kostte de beste
sorteringen nog twee tientjes de
kilo. Smulpapen met een smalle-
re portemonnee houden het
daarom op schorseneren die
f 0,90 tot f 1,30 de kilo deden.

rond deklok
Nog altijd wordt het veilingbeeld
door de wintergroenten bepaald.
De dagaanvoeren prei variëren
van 100 tot 200 ton. Het export-
product kwam aan f 1,00 de kilo;
de prei, die binnen de landsgren-
zen moet worden afgezet aan
acht dubbeltjes. Het witlof zakte
in prijs. Vanwege de „warme
winter" zijn de aanvoeren groter
dan andere jaren. Voor f2,25 de
kilo was men koopman van het
meest geloofde lof.
Rode peen steeg tot negen dub-
beltjes de kilo. Daarentegen
bracht boerenkool amper zes
dubbeltjes de kilo op. Met het ge-
kroesde groen kunnen derhalve
carnavalswagens worden gepa-
voiseerd. In de jaren, dat de kool
duurder was dan de bijbehoren-
de rookworst, lieten carnavalis-
ten dit wel na.

Oplossing
Van de drie miljoen kunstgebit-
dragers heeft zeker tien procent
niet allen 'technische proble-
men. De psychische problemen
zijn het grootst. De meeste im-
plantages doet Van Dijk danook
bij mensen die hiermee te kam-
pen hebben.
Maar voor lang niet iedereen met
dergelijke moeilijkheden is een
kunstwortel weggelegd. De zie-
kenfondsen vergoeden wel een
deel van de kosten. Maar zelfs
dan blijven de kosten hoog: een
kaak met vijf kunstwortels en
een brug kost zeventienduizend
gulden. En als het ziekenfonds
de helft vergoedt, is wat resteert

nog een fikse hap geld

Particuliere ziektekostenverze-
keraars vergoeden nog maar
mondjesmaat de implantaten,
maar Van Dijk verwacht ook in
de onderhandelingen met hen
nog dit jaar vorderingen te ma-
ken.

Soorten
Er zijn verscheidene soorten
kunstwortels. Ook een Gro-
ningse, die Van Dijk wel goed
acht en waarnaar hij ook onder-
zoek heeft gedaan. Hij zelf
zweert echter bij de kunstwortel
van Nobel Pharma een Zweedse
bedrijf, dat de kunstwortel van
de Zweed Dr. Branemark produ-
ceert. Met die methode heeft
men al dertig jaar ervaring en er
worden door het bedrijf hoge
eisen aan het produkt gesteld, al-
dus Van Dijk.

Voor men met de Branemark-
kunstwortel aan de slag kan
moet eerst een interne opleiding
worden gevolgd en is men na-,
dien verplicht exact bij te hou-
den welke resultaten met de
kunstwortel worden bereikt. Het

grootste deel van de opgeleide
tandtechnici houdt het lang vol,
tien procent haakt na het eerste
jaar af. De behandeling moet bij
voorkeur gebeuren in een sterie-
le kamer.

Koude uitsluiting
Wanneer de ene echtgenoot door
de andere op straat wordt gezet,
kan men letterlijk spreken van
een koude uitsluiting. Wat eens
door beiden werd opgebouwd,
lijkt nu alleen nog voor de een
bestemd.

Ineens blijkt de ander een mate-
rialistische instelling te hebben.
Frustraties, al dan niet door der-
den aangepraat, komen boven en
men vergeet dat men toch in veel
gevallen lange tijd lief en leed
met elkander heeft gedeeld. Dat
alles is voorbij en nu geldt nog
slechts het streven om zoveel
mogelijk binnen te halen. Of dat
nu gebeurt door plundering van
de bankrekening, spaargeld of
toeëigening van het overgrote
deel van de inboedel, het maakt
niet uit. Daarbij wordt ook verge-
ten, datbij het stelsel van algehe-
le gemeenschap van goederen,
beide echtelieden recht hebben
op de helft van de bezittingen.
De een voelt zich zo gekwetst
door de ander omdat normen
van goede trouw, redelijkheid en

billijkheid niet meer blijken te
bestaan. Niet zelden wordt de
een afgescheept met de betaling
van de schulden, die toch beiden
hebben aangegaan.

Het ligt anders indien man en
vrouw buiten gemeenschap van
goederen zijn gehuwd. Dan be-
staan er twee, verschillende, af-
gescheiden vermogens en is de
een niet aansprakelijk voor de
schulden, door de ander aange-
gaan. Bij het uiteengaan van par-
tijen neemt de man mee wat hij
in het huwelijk heeft ingebracht
en tijdens het huwelijk met eigen
middelen heeft aangeschaft en
de vrouw doet hetzelfde. Hier is
sprake van koude uitsluiting. Al-
leen van goederen waarvan niet
met zekerheid meer is vast te
stellen wie van de echtelieden
deze heeft bekostigd, wordt uit-
gegaan van gemeenschappelijk
eigendom, dat dus bij helfte
moet worden verdeeld.

Vaak wordt aangevoerd dat het
niet redelijk is dat de man mag

Behandeling
De praktijk in Groningen ver-
richt circa twee implantaties per
maand. Eerst wordt de kunst-
wortel, gemaakt van titanium, in-
geplant, compleet met schroef.
Dan moet die drie maanden lang
op natuurlijke wijze in de kaak
hechten. Vervolgens wordt de
bovenkant weer opengehaald en
wordt er een kunsttand of -kies
op gemonteerd. Moet een hele rij
in de kaak vervangen worden,
dan gebeurt dat door middel van
een brug en meer dan een kunst-
wortel. De tandartsen moeten de
'bovenbouw' van de kunstwortel
voor hun rekening nemen. Daar-
toe wil de parodontologie-prak-
tijk in de toekomst speciale cur-
sussen geven.

Van Dijk vindt dat langzamer-
hand door de tandheelkundige
opleidingen aan de diverse uni-
versiteiten meer aandacht aan de
implantmethoden moet worden
besteed. Hij heeft nog meer wen-
sen op zijn vakgebied: zoals ver-
plichte registratie van deresulta-
ten bij alle gehanteerde metho-
den, onder meer om wildgroei te
voorkomen. Meer overleg met
kaakchirurgen en tandartsen die
ook implantaties uitvoeren, de
doorverwijzing naar parodonto-
logische praktijken via de tand-
artsen regelen en nazorg, zoals
het schoonmaken van de inge-
plante gebitten in handen van
tandartsen geven.

Flessenpost weer
in ere hersteld

Binnenkort zijn bij
boekhandel, kiosken,
souvenir-shops, waren-
huizen etc. kunststof-
flesjes te koop. Hierin
zitten (namaak-perka-
menten) brieven waar-
op aan vrienden en ken-
nissen, relaties etc.
groeten, gelukwensen,
hartekreten of welke
mededelingen dan ook
verstuurd kunnen wor-
den.

De fles (adviesprijs

’ 5,95) is tweezijdig
geëtiketteerd. Een kant
is bestemd voor adres-
sering, afzender en fran-
kering. De andere kant
is bestemd voor een af-
beelding van de reden

van toezending, bij-
voorbeeld van harte be-
terschap, gefeliciteerd
e.d.
Werd defles eeuwen ge-
leden door schipbreu-
kelingen gebruikt om
hun noodkreet via de
woelige wateren van de
zee te laten horen, deze
flessenpost komt via
een snellere route en
verbinding over de hele
wereld op de plaats van
bestemming. De 18 cm

hoge en platte fles kan
zonder problemen in
iedere brievenbus wor-
den gedropt.

Op het idee is door
Louise Recourt uit Bla-
ricum in negen landen
patent aangevraagd.
Voor de produktie en
distributie over de ge-
hele wereld werd in
Blaricum een speciaal
bedrijf opgezet.
Naast privé-gebruik

biedt de flessenpost
ook legio mogelijkhe-
den voor commerciële
toepassingen. Bedrij-
ven bijvoorbeeld kun-
nen er hun eigen logo of
reclameboodschap op
laten drukken en direct
mail brieven versturen.
Toeristische trekpleis-
ters, gemeenten (Groe-
ten uit....) en horeca-on-
dernemingen kunnen
er zich meer opvallend
mee presenteren.

Voor meer inlichtingen
kan contact worden op-
genomen met Louise
Recourt, Linda BV, Ca-
pittenweg 30, 1261 JN
Blaricum, « 02153-
-10306.

" Enkele voorbeelden van de nieuwe 'flessenpost'.

consument

Onderhandeling vergoeding particuliere patiënt

Implanteren maakt een
kunstgebit overbodig

Tanden 's nachts in een glas op het nachtkastje behoren
over enkele jaren tot de uitzonderingen. De Groninger
tandvlees- en kunstworteldeskundige Johan van Dijk
(45) weet dat zeker. De ontwikkelingen op dat gebied
vorderen volgens hem, getuige het feit dat in de Ver-
enigde Staten en Zweden het vrijwel niet meer voor-
komt dat gebitten volledig getrokken worden en ver-
vangen worden door een kunstgebit. In Nederland lig-
gen we met het implanteren van tanden en kiezen in de
kaak nog vér achter. Maar die achterstand is over vijf
jaar weggewerkt, aldus Van Dijk.

Precies vijf jaar geleden starttehij met collega Jan Jansen de
eerste praktijk voor uitsluitend
tandvlees-behandelingen in ons
land, een zogenaamde parodon-
tologie-praktijk. In maart gaat
een tweede vestiging in Zwolle
open, gerund door Jansen. En
Van Dijk opent vlakbij de huidi-
ge praktijk een ruimte speciaal
voor het implanteren van kunst-
wortels.

Consumentenorganisaties:

Voorlopig stoppen
voedselbestraling

De internationale consumenten-
organisaties zien voorlopig niets
in voedselbestraling. Weten-
schappelijk onderzoek heeft na-
melijkaangetoond dat de samen-
stelling van voedsel wezenlijk
verandert door bestraling. Daar-
om moet eerst zonneklaar wor-
den aangetoond dat bestraling
onschadelijk is, aldus Consu-
mentenbond, Konsumenten
Kontakt en Alternatieve Konsu-
mentenbond. In ons land wordt
dit jaar beslist over de toekomst
van voedselbestraling.

De consumentenorganisaties
stellen dat controle volstrekt on-
mogelijk is. Door laboratorium-
onderzoek kan namelijk niet
worden aangetoond of voedsel
bestraald is en met welke doses.
Producenten kunnen zodoende

vrijwel onopgemerkt voedsel
van een bedenkelijk bacterieel
niveau met behulp van bestra-
ling 'oppoetsen' en als 'goed'
voedsel op de markt brengen.
Ten slotte is de etikettering van
bestraalde produkten volstrekt
onvoldoende geregeld.

Al met al reden genoeg voor de
drie organisaties er internatio-
naal op aan te dringen voorlopig
met bestraling te stoppen. Daar^
mee staan ze lijnrecht tegenover
de belanghebbenden. Die willen
dat ook verse groente, fruit, vlees
en wijn wordt bestraald. Inmid-
dels zijn er tal van gevallen van
misbruik van voedselbestraling
bekend. Westduitsland, Zweden,
Australië en Nieuw-Zeeland
handhaven het verbod.

recht toe recht aan
door Mr. E. Prickartz, advocaat

behouden wat hij heeft aange-
schaft en de vrouw daarop geen
aanspraak heeft. Het belangrijk-
ste bezwaar is dat de vrouw de
opvoeding van de kinderen voor
haar rekening heeft genomen en
zij daardoor niet in staat is ge-
weest door middel van arbeid
een eigen inkomen te verwerven.
Doordat de vrouw thuis bleef,
kon de man uit werken gaan en
verdienen. Als echtelieden in
goede harmonie met elkander le-
ven, wordt deze taakinvulling als
normaal beschouwd; het ligt an-
ders bij het scheiden van de
markt: de vrouw als moeder
blijft met lege handen achter, in-
dien sprake is van huwelijkse
voorwaarden met koude uitslui-
ting.

De vraag is danook ofhet nog re-
delijk is de vrouw de dupe te la-
ten worden van de gevolgen van
de koude uitsluiting, de huwe-
lijkse voorwaarden dus waarbij
sprake is van volledige afschei-
ding van vermogens.

Sinds 1957 is de rechtspositie
van de gehuwde vrouw veran-
derd. Zij is handelingsbekwaam
geworden en dus bestuursbe-
voegd over haar eigen vermogen.
In een tijd waarin de vrouw, met
kinderen, uit werken gaat, is de
kans dat zij een eigen inkomen
gaat verwerven, zeer groot.

Weliswaar bepaalt het Burgerlijk
Wetboek dat de echtgenoten ver-
plicht zijn elkaar het nodige te
verschaffen, maar deze plicht
heeft meer betrekking op inko-
mensaanspraak tijdens het hu-
welijk en niet na echtscheiding.
Een vrouw, die tijdens haar hu-
welijk onbetaald in het bedrijf
van haar man heeft meegewerkt,
kan na echtscheiding onder om-
standigheden een vergoeding
daarvoor eisen. Voor de man kan
hieruit een 'dringende morele
verplichting' voortvloeien om
aan de vrouw een vergoedingtoe
te kennen of voor haar een voor-
ziening te treffen, aldus de Hoge
Raad in 1987. Van belang daarbij

is de duur en aard derwerkzaam-
heden, en of van vermogenstoe-
neming bij de man sprake is.

Ondanks dat sprake is van koude
uitsluiting, kan er toch sprake
zijn van een vergoedingsrecht
voor de vrouw en een vergoe-
dingsplicht voor de man. In het
algemeen echter zal de vrouw
met lege handen achter blijven
en rest haar niets anders dan het
vorderen van alimentatie van de
man.

Huwelijkse voorwaarden heb-
ben een tweeledigewerking. Ex-
tern, naar schuldeisers toe, waar-
bij het vermogen van de ene
echtgenoot buiten schot blijft als
het gaat om niet-betaling van
schulden van de andere echtge-
noot. En intern, naar de beide
echtgenoten toe, waarbij in geval
van koude uitsluiting een onbil-
lijke werking kan optreden ten
opzichte van de echtgenote. Ge-
zien recente jurisprudentieover
met name dat laatste aspect is
het terecht en niet verwonderlijk
dat de discussies over de gevol-
gen van de koude uitsluiting, in
een tijd van gelijkberechtiging
van man en vrouw, opnieuw
wordt gevoerd.

Beide voeten tegelijkertijd

Meetapparaat voor
jeugdschoenwinkels

Maandag jl. vond in het Schoe- I
nencentrum te Nieuwegein de
introduktie aan de vakhandel
plaats van een dubbelvoetmeet-
apparaat voor jeugdschoenwin-
kels. Het apparaat is door Hoog-
straat Techniek in Kampen in
nauwe samenwerking met kin-
derschoenfabrikant Piedro ont-
wikkeld. Dit bedrijf zal tevens
verkoop en distributie bij kin-
derschoenwinkels voor haar re-
kening nemen.

Het nieuwe apparaat is geba-
seerd op de micro-processor-
techniek en meet beide voeten
gelijktijdig.Het geeft het meetre-
sultaat zowel als een maatadvies
in het gewone maatsysteem
weer. In Nederland wordt in het
algemeen gewerkt met het En-
gelse en Franse maatsysteem en
daarnaast wordt het Piedro-
meetveldensysteem gebruikt,
gebaseerd op mm-lengte.

De fabrikant heeft meerdere toe-
passingsmogelijkheden aange-

bracht. Het is zelfs mogelijk de
meetgegevens in een geheugen
op te slaan voor vergelijking met
latere metingen. Het apparaat
kan worden aangesloten op een
printer om de meetresultaten vi-
sueel te maken.

Het maatadvies is gerelateerd
aan gelijkmatige meting van de
voeten en vindt in minder dan 10
seconden plaats en wordt gerea-
liseerd door optisch aftasten van
lengte en breedte van de voeten.

Met name voor kinderen is de in-
troductie van belang. Het levert
een belangrijke bijdrage op heU
gebied van de voetgezondheidvDe Stichting Jeugdschoenen
wijst in dit verband op de nood-
zaak van het nauwkeurig meten
van kindervoeten bij aankoop
van nieuwe schoenen. Goed en
juist schoeisel is belangrijk voor
de ontwikkeling van de voet van
het kind. Daarmee worden toe-
komstige voetklachten voor een
groot deel voorkomen.

f) Beide voeten worden tegelijkertijd gemeten, het is een
kindervriendelijk apparaat endoor middel van een spiegel
kan de kleuter zien wat er gebeurt.
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1985 voor deze uitkering in aan-
merking kunnen komen. Omdat
in 1984 vanwege de detentie van
de man een uitkering naar de
norm van een onvolledig gezin
was verschaft, meende de ge-
meente dat de man geen uitke-
ring had ontvangen. De wet stelt
,als voorwaarde dat zowel man
als vrouw een uitkering ontvan-
gen. Tevens mag er geen sprake
zijn van een duurzame schei-
ding. De afdeling rechtspraak
oordeelde echter dat er ondanks
het verblijf in de gevangenis van
de man geen sprake was van een
duurzaam gescheiden leven. En
dat het echtpaar wel degelijk
recht had/heeft op een eenmalige
uitkering.

Heerlen trekt
ten onrechte
uitkering in

Van onze correspondent

DEN HAAG/HEERLEN - Een
gescheiden vrouw uit Heerlen
heeft ten onrechte twee maan-
den geen bijstand ontvangen. Dit
heeft de afdeling voor de geschil-
len van bestuur van de Raad van
State gisteren bepaald.
De bijstand voor de vrouw was
gedurende twee maanden inge-
trokken, nadat zrj uit de boedel-

scheiding een bedrag van ruim
10.000 gulden ontvangen had.
Dit bedrag lag volgens de ge-
meente boven datgene waarover
een uitkeringsgerechtigde vrij
mag beschikken. Zij wilde hier-
bij geen rekening houden met
het feit dat devrouw meteen een
lening van 2100 gulden voor de
inrichting van haar woning had
afgelost. De gemeente sprak van
onverantwoord gedrag waardoor
het haar onmogelijk was gewor-
den de bijstand te verhalen. De
geschillenafdeling was het niet
met deze zienswijze van de ge-
meente eens. Zij vond het begrh-
pelijk dat de vrouw, zodra voor
haar de mogelijkheid daartoe be-
stond, de schulden had afgelost." De Landgraafse raad heeftgesproken. Zoals afgesproken is

het woord nu aan u. Vanmid-
dag tussen twee en vier uur
kunt u uw hart luchten/de lof-
trompet opsteken (doorhalen
wat niet gewenst wordt) als u
739286 of 739287 draait. Land-
graaf, laat 'ns wat van je ho-
ren!

Tikkie

Van onze verslaggever

Ziekenhuis pakt
ongewenste

intimiteiten aan
Van onze verslaggever

KERKRADE - In het Kerkraad-
se ziekenhuis is een regeling van
toepassing geworden, die onge-
wenste intimiteiten zoveel moge-
lijk moet voorkomen. Het is de
bedoeling dat twee vrouwelijke
medewerkers zich met de eerste
opvang van klachten gaan bezig-
houden.
De directie hoopt met name 'de
hoge drempel van schaamte en
vrees weg te nemen, die heerst
ten opzichte van hoger geplaat-
sen'. „Maar het is niet de bedoe-
ling dat een eventuele dader di-
rect aan de schandpaal genageld
wordt", licht Piet van Oort toe,
secretaris van deOndernemings-
raad.
De regeling moet in alle instellin-
genvan de Stichting Ziekenhuis,
verpleegtehuizen en bejaarden-
zorg van kracht worden.# Wethouder John van Dijk

zwijgen.

BRUNSSUM - De raadsle-
den Pierik (D66), Van Be-
tuw (PAK) en Horselenberg
(H'berg) hebben gisteren
felle kritiek geuit op het
Brunssumse college inzake
een kredietaanvraag voor
het golfproject Brunssum-
merheide.

Van onze verslaggever

D66-raadslid verwijt college Brunssum belangenverstrengeling

Forse kritiek op
subsidie golfbaan

Hobby

Gekken en dwazen...
Pats

" ln Schaesberg heerst muite-
rij. Vraag maar aan Lies Fali-
ze. Gisteravond hees ze de
stormbal. Want zij en een hand-
vol vrijwilligers zijn het spuug-
zat dat de Stichting Welzijn
Landgraaf hun buurthuis 'De
Molt' plundert. ,£inds deze
stichting er is, worden er door
de beroepskrachten tal van
spulletjes uit 'De Molt' onge-
vraagd meegenomen. Dat pik-
ken we niet langer. Vanaf van-
daag hebben we alles achter slot
en grendel gezet. Van het ko-
pieerapparaat tot en met de
poetsspullen. Kunnen ze ner-
gens aan komen..." Wie de sleu-
tel heeft, mag Joost weten.

Muiterij

# Zeker weten dat 'Dynasty'
verbleekt, zodra de raad ,van
Voerendaal ook rechtstreeks in
de huiskamerte zien en te horen
is. Aan tikkies terug, sneren
vanuit de heup, steken onder ta-
fel geen enkel gebrek. Neem
maandagavond. Amper na het
openingsgebed, waarin de
raad toch plechtig belooft el-
kaar te respecteren, vraagt het
CDA-raadslid Claessens (keuri-
ge man overigens) aan burge-
meester Strous ofer al een brief
is binnen gekomen van collega-
raadslid Radermacher (ook
keurig). Want op de vorige
raadsvergadering had de hop-
man van de Progressieve Groe-
pering Ransdaal woedend aan-
gekondigd dat zijn zetel in de
adviescommissie voor bijstand
spoedig vrij zou komen... Een
man een man, een woord een
woord, moet Claessens gedacht
hebben. Nee, een dergelijke
brief had het college niet be-
reikt, antwoordde Strous met
een gezicht dat je alleen bij po-

Basisschool
Wendelwiek in
één gebouw

Antwoord op al die 'pijnlijke' vra-
gen kreeg Pierik echter niet. Want
Hoogland nam de kritiek persoon-
lijk en trok van leer tegen de een-
mansfractie D66. Hij hield een fel
pleidooi voor de verdere ontwik-
keling van het golfproject en ging
voorbij aan de harde kritiek.

Het college van B en W vroeg de
raad gisteren vier ton te geven als
steun voor de uitbreiding van de
golfbaan en de aanleg van het ho-
tel. Daarop wilden de eerder ge-
noemde raadsleden weten waar
dat geld precies heengaat, aange-
zien de golfbaan geëxploiteerd
wordt door twee bvs, waarin zo-
wel burgemeester Hoogland (voor-
zitter) als wethouder Van Dijk (di-
recteur) bestuursfuncties bekle-
den.

Hoogland: „Het golfproject be-
helst de uitbreiding van de baan
met negen holes en de aanleg van
een golfhotel. Daarvoor krijgen we
van verschillende instanties subsi-
die. Die uitbreiding van het hele
project brengt voordelen mee,
waar we niet zomaar aan voorbij
kunnen gaan. Denk eens aan de
werkgelegenheid die het hotel met
zich meebrengt en de verdere ont-
wikkeling van Brunssum als re-
creatief gebied. Bovendien han-
teert Brunssum een beleid dat
voorwaarden moet scheppen.
Deze vier ton zijn nodig om de weg
vrij te maken voor investeerders,
die samen met dik 12 miljoen in
het project zullen duiken."

Investeringen

Politie Sittard
zoekt getuigen
dodelijk ongeval

Vandaar dat de raad gisteren ook
meer geld ter beschikking van D€
Wendelwiek moest stellen dan aan-
vankelijk de bedoeling werd. Eer
en ander betekent dat het kleuter-
schooltje 't Eikske niet meer ge
bruikt zal worden om een onderdeei
van De Wendelwiek te huisvesten.

LANDGRAAF - Het hoofdgebouw
van de katholieke basisschool De
Wendelwiek wordt geschikt ge-
maakt voor tien groepen leerlingen.
Dat maakte wethouder Gybels gis-
teren tijdens de raadsvergadering
bekend. „De onderhandelingen tus-
sen de gemeente en de Stichting
Katholiek Onderwijs Schaesberg
zijn maandag volgens de wethouder
'onverwacht positief verlopen.

Opvallend was dat Hoogland niet
repte over derol van Van Dijk bin-
nen de beide bvs en dat de aange-
vallen wethouder zélf het zwijgen
er toe deed.

„We praten hier over een hobby
van twee mensen, die vier ton voor
hun liefhebberij tekort komen.
Hier is niet het belang van de ge-
meenschap gediend, maar dat van
de beide golf-bv's," interpreteerde
Pierik de kredietaanvraag. En ver-
volgens lanceerde hij een vragen-
lijst, waaruit duidelijk naar voren
kwam dat hij de 'golf-bedoelingen'
van het college, en dan met name
die van wethouder Van Dijk voor
geen cent vertrouwde.

Vooral Toon Pierik toonde zich
over de subsidie-aanvraag verbou-
wereerd. Hij verweet Hoogland en
Van Dijk dat zij de belangen van
de gemeente Brunssum met die
van de golfbaan verstrengelen.

" Gekken en dwazen 'kleuren' op vensters en glazen. Vooral rond deze tijd komt dit volks-
gezegde milder over. Zeker als de 'dwaas' Lex Haemers heet. De 28-jarige Heerlenaar voor-
ziet tijdens de carnavalsdagen diverse lokaliteiten in de Heerlense binnenstad van kleur-
rijke ramen. Zijn creaties haalt hij meestal uit strip- en/ofkarikatuurboeken over dieren.
Haemers hoeft niet van kunst te leven. Een hobby, meer is het niet. Want van beroep is Hae-
mers is namelijk chauffeur-bijrijder. Over zijn 'raamkunst' zegt Lex: „Vroeger gebruikte
ik plakaatverf, maar dat bleek niet watervast. Na een beetje regen liep de verf van dera-
men. Met een verfop latex-basis gaat het stukken beter. Na decarnaval zijn de tekeningen
weer zo van deramen te verwijderen." Tijdens zijn werk wordt hij regelmatig op de vin-
gers gekeken. Bij dit werk stond hij letterlijk in het 'Brandpunt' van de belangstelling.

Foto: FRANS RADE Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Van onze verslaggever

Bezwaren

Landgraafse fracties maken voorbehoud

Kanttekeningen bij
nieuwe wethouder

Pierik nam geen genoegen met
deze uitleg. Ook de PAK-fractie
van, Van Betuw, die vooral bezwa-
ren tegen de aantasting van na-
tuur/landschappelijke waarden
aanvoerde en het CPN-raadslid
Horselenberg, die in zijn geheel ge-
kant bleek tegen de golfsport en de
aanslag daarvoor op natuurgebie-
den, lieten zich niet door het colle-
ge overtuigen. Omdat de drie grote
fracties (Borger, PvdA en CDA)
daarentegen geen punt maakten
van eventuele belangenverstren-
geling, werd het voorstel ruim-
schoots aangenomen.

van het CDA. Een voorstel van de
fractie Landgraaf '81 géén tijdelijk
wethouder te benoemen werd met
zestien stemmen tegen elf verwor-
pen.

Zoals bekend draaide vanaf de Pro-
vinciale weg uit de richting Lim-
bricht een personenauto, waarin de
twee slachtoffers zaten, de westelij-
ke randweg op. Deze kwam in bot-
sing met een taxi, dieuit de richting
Susteren naderde.

SITTARD - Het onderzoek naar de
juistetoedracht van het ongeval op
11 januari op de westehjke randweg
tussen Sittard en Limbricht, waar-
bij twee doden en vier gewonden
vielen, is nog steeds niet afgerond.
Inmiddels hebben zich by de Sit-
tardse politie diverse getuigen ge-
meld. Maar van bijzonder belang is
de verklaring van de automobilis-
ten, die achter de taxi vanuit de
richting Susteren reden. Ze worden
verzocht contact op te nemen met
de politie in Sittard, telefoon 04490-
-19444.

LANDGRAAF - Theo Middeldorp
is gisteren door de raad Landgraaf
aangewezen als tijdelijk opvolger
van de langdurig zieke wethouder
Charly Mulders. Niek Oderkerken
wordt de nieuwe fractievoorzitter

BRUNSSUM - Alle fracties van de
Brunssumse gemeenteraad hebben
zich gisteravond uitgesproken vóór
aanpak van het Schutterspark, dat
in het slop is.geraakt en amper nog
bezoekers trekt. Het Schutterspark
kwam ter sprake in de discussie
over de vier ton subsidie voor de

Toen dit eenmaal ter sprake was ge-
komen, bleek de hele raad met de
teloorgang van het Schutterspark in
de maag te zitten en hield ook bur-
gemeester Hoogland een pleidooi
voor aanpak van het park, op korte
termijn. „Morgen is er zelfs een ge-
sprek met een potentiële investeer-
der, die expositiestukken van een
grote tentoonstelling aan Brunssum
wil verkopen, diewe mogelijk in het
Schutterspark kunnen zetten. Niet
dat dit zo veelbelovend is, maar er
wordt in ieder geval aan gewerkt."

'Schutterspark
verdient al

onze aandacht'

Fracties raad Brunssum: golfbaan (zie elders op deze pagina),
omdat enkele raadsleden (Van Be-
tuw en Horseleberg) vonden dat dat
geld beter aan het opknappen van
het Schutterspark zou zijn besteed.

Overigens kon gisteravond vanwe
ge tijdgebrek de agenda niet wor
den afgewerkt. Vanmiddag verga
dert de raad vanaf vijf uur verder.

Met name de oppositiepartijen had-
den zo hunbedenkingen over de be-
noeming. Al had dat minder te ma-
ken met de, zoals Jef Horbach van
de fractie Gulpers hem noemde, 'de
wijze, grijze leider Middeldorp.
Horbach meende dat de gemeente
met drie wethouders kan volstaan.
Bovendien deelde hij nog een sneer
uit aan het adres van wethouder
Bonten omdat die volgens Horbach
'te weinig voortvarend' aan de knel-
puntennota werkt. Bovendien zou
Landgraaf veel geld kunnen bespa-
ren door Mulders niet te vervangen.
Uwe Heiligers van Nieuw Land-
graaf stemde niet tegen de nieuwe
wethouder, maar maakte wel de
kanttekening dat het 'triest' is dat
Schaesberg als grootste kern niet in
het college is vertegenwoordigd.
Ook het Vrouwenappelen de fractie
Rutjens maakten zo hun voorbe-
houd.

Burgemeester Hans Coenders zei
dat de beslissing tot tijdelijke ver-
vanging 'niet onverhoeds' is geno-
men. Hij wees er op dat wethouder
Mulders zestig mensen onder zich
heeft en dat die verantwoordelijk-
heid niet in het geding mag komen.
„Bovendien heeft een kleinere ge-
meente als Brunssum ook vier wet-
houders", rechtvaardigde Coenders
het collegevoorstel.

" Dat had raadslid Jaques de
la Haye nou niet moeten zeg-
Qen, gisteravond in de Heerlen-
se gemeenteraad. Aan de orde
uxis de nota 'Positieve Actie
Voor Vrouwen. Heerlen wil
vrouwen meer kansen geven en
2e daartoe positief discrimine-
ren. Dat wil zeggen dat bij solli-
citaties en promoties toch meer
naar de mogelijkheden om een
vrouw te benoemen gekeken zal
borden dan naar die van de
Manlijke kandidaten. De
ttoensbroekse WD-er De la
Haye was het daar helemaal
nietmee eens. ,Jf>at blokkeert de
Promotiekansen van de raon-
len en dat is ook weer niet
9°ed," zei hij. Maar voor deze
uitspraak kreeg, hij de wind

voren van raadslid Juliette
*acken van het CDA. „Juist bij
de VVD zaten de vrouwen die
bevochten hebben voor een bete-
re positievan dé vrouw, die wil-
den datvrouwen in hogere posi-
'*es terecht kwamen. Ik kan me
dan ook niet goed voorstellen
dat de VVDvan Heerlen dat al-
'emaal vergeten is. Maar ja,
Misschien was u nog helemaal
9een lid van de VVD toen dat

En dat was een gevoe-
£9 tikje op de vinger van De la
fta-ye. Hij kan wellicht al lid.van de VVD zijn geweest, maar
V}. de gemeentepolitiek stapte
"'j in april 1987 over van de
"factie Geurts naar de VVD.°at deed toen nogal wat stof op-
laaien. En dat had mevrouw
'Qcfcen altemaal goed onthou-
den.

f Raadslid De la Haye.

" Camera's in de Landgraafse raad. Links wethouder Jan Bonten, rechts defractie Gulpers (eerste rij),
het CDA en de PvdA. Foto: DRIESLINSSEN
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Bel maar

Raad Landgraaf
op tv: leuk,

maar ook lang
LANDGRAAF - De spanning
van de eerste 'live' uitgezonden
raadsvergadering op de kabel-te-
levisie duurde bij de meeste
Landgravenaren gisteravond
ruim twee uur. Daarna fungeer-
den het beeld en geluid steeds
meer als prettige achtergrond.

Natuurlijk probeerden de ver-
schillende partijen in de gemeen-
teraad zo goed mogelijk voor het

voetlicht te verschijnen. De bur-
gemeester meldde dan ook sub-
tiel, dat hij niet de indruk had dat
de vergadering korter duurde
dan normaal...

Toch lijkt de uitzending goed
'ontvangen' te zrjn. Voor veel
mensen was een gezonde portie
nieuwsgierigheid reden om het
plaatselijk kanaal op te zetten.

De beste stuurlui zaten met een
pilsje gezellig aan wal, gewoon
thuis ofmet vrienden in een café.

# zie verder pagina 18

Van onze correspondent
DEN HAAG/NUTH - Een echt-
paar uit Nuth, van wie de man in
1984 enige tijd in de gevangenis
heeft gezeten, heeft in 1985 ten
onrechte geen eenmalige uitke-
ring ontvangen. Dit heeft de af-
deling rechtspraak van de Raad
van State gisteren bepaald. De
wet stelt als voorwaarde dat al-
leen zij, die in 1984 een eenmali-
ge uitkering ontvingen, ook in

Toch eenmalige
uitkering voor

ex -gedetineerde
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proficiat met uw
40-jarig-jubileum

Kinderen en
kleinkinderen

* I +
E Heden overleed, tot onze diepe droefheid, voorzien

van de h.h. sacramenten der zieken, in het De We-
verziekenhuis te Heerlen, in de leeftijd van 66 jaar,

r. mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoon-
moeder, oma, zus, schoonzus, tante en nichte

Hubertina Hamers
echtgenote van

Peter Joseph Mohnen
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw god-
vruchtige gebeden aan.
i De bedroefde familie

Bocholtz: PJ. Mohnen
Voorschoten: Piet Mohnen

Hetty Mohnen-Mendels
Klimmen: Ria Geurts-Mohnen

Thieu Geurts
Kerkrade: Jan Mohnen

Ine Mohnen-van Beek
Papendrecht: Finie Gloerich-Mohnen

René Gloerich
Sanne
Martijn

Spaubeek: Nelly Mohnen
John Backers

Kerkrade: Marleen Mohnen
Harrie Vroomen
Familie Hamers
Familie Mohnen

Bocholtz, 31 januari 1989
Corr.adres: De Slag 45, 6351 WG Bocholtz
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 3 februari as. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Jacobus de
Meerdere te Bocholtz.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zrjn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De rozenkrans wordt donderdag as. gebeden om
18.45 uur, waarna aansluitend de avondmis te harer
intentie, in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
Dr. Ottenstraat 60 te Simpelveld; bezoekuren van
18.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

I t
Na een intens en welbesteed leven van zorg en lief-
de is na een kortstondige ziekte van ons heenge-
gaan, onze goede moeder, schoonmoeder, groot-
moeder en overgrootmoeder

Maria F.H.
Vinken-Hendrix

weduwe van

J.W.Th. Vinken
op de leeftijd van 86 jaar.

In dankbare herinnering:
Aerdenhout: Pierre J. Vinken

Nuth: Jac. G. Vinken
Janny H. Vinken-Kramer
de klein- en
achterkleinkinderen

31 januari 1989, Panhuis 1, Hulsberg
Corr.adres: Stationstraat 282, 6361 BH Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrydag 3 februari om 10 uur, in de kapel van huize
Panhuys te Hulsberg, gevolgd door de crematie te
Heerlen.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Geschokt vernamen wij het bericht van het
overüjden van onze collega

Marie-José Joos
Wij wensen haar familie veel sterkte bij het
dragen van dit vreselijke verlies.

Bestuur, directie en personeel
Streekschool voor Beroepsbegeleidend
Onderwijs Heerlen

Tot ons leedwezen is op 30 januari 1989 overleden

Marie-José Joos
We zullen haar blijven herinneren als een plichts-
getrouwe medewerkster en zijn haar dankbaar
voor haar inzet op onze afdeling.
Ons medeleven gaat uit naar haar familie.

Namens Maatschap Radiologen
De Weverziekenhuis
Mevr. I. Schreutelkamp

Wij namen met droefenis kennis van het overlijden
van

Marie-José Joos
Meer dan 25 jaar mochten wij met haar samenwer-
ken.
Haar collegialiteit zal steeds in onze herinnering
blijven.

Dames en heren afd. Radiologie
De Weverziekenhuis
Heerlen

■

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het

' overlijden van onze zeer gewaardeerde medewerk-" ster

Marie-José Joos
Haar plichtsbetrachting zal steeds in onze herinne-
ring blijven.

Direktie en personeel
De Weverziekenhuis Heerlen

I ~
Het afscheid is gekomen,
veel eerder dan verwacht.
God heeft jou geroepen,
jij hebt hierop gewacht.
Dat wij moesten aanvaarden,
heb jij steeds weer uitgelegd.
En onze ogen spraken,
toen alles was gezegd.
Jij bent nu uitgestreden,
ons rest nog de smart.
Maar de dood zal ons niet scheiden,
jij leeft in ons hart.

Vol liefde en dankbareherinnering aan wat hij voor
ons betekende, hebben wij vandaag afscheid moe-
ten nemen van mijn lieve man, onze goedeen zorg-
zame vader, schoonzoon, broer, zwager, oom en
neef

Pierre Muijres
echtgenoot van

Ria Mevissen
Hij overleed op de leeftijd van 59 jaar, na een lang-
durigeen slopendeziekte, voorzien van de h. sacra-
menten derzieken.

Nieuwstadt: Ria Muijres-Mevissen
Francis Muijres
Janine Muijres
Familie Muijres
Familie Mevissen

31 januari 1989
Op de Brug 7, 6118 BZ Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 4 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Johannes de Doper te Nieuwstadt,
waarna aansluitend de begrafenis op de algemene
begraafplaats aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.
Vrijdag 3 februari om 18.45 uur rozenkransgebed
gevolgd door de avondmis in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks van 17.30
tot 19.00uur in het mortuarium van het ziekenhuis
te Sittard.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I t
Met droefheid geven wij kennis dat, na een werk-
zaam en liefdevol leven voor het gezin, dat alles
voor hem betekende, toch nog onverwacht van ons
is heengegaan, voorzien van het h. sacrament der
zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Johan Vineken
echtgenoot van

Johanna Maria Knippenberg
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Bleijerheide: J.M. Vineken-Knippenberg
Bleijerheide: J.M. Vineken

Jenny en John
Chevremont: M.H. Vineken

M.P. Vincken-Malensek
Patrick en Daisy

Bleijerheide: C.J.M. Müller-Vincken
J.M.J. Muller
Jolandaen Marco
Familie Vineken
Familie Knippenberg

6462 TZ Kerkrade, 30 januari 1989
Ursulastraat 228
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 3 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Antonius van Padua te Bleijer-
heide, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.-k. begraafplaats te Haanrade.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne donderdag 2 februari om 19.00uur in voornoem-
deparochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven dezeannonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Voor uw blijken van medeleven na het over-
lijden en voor uw aanwezigheid bij de uit-
vaartdienst en de begrafenis van onze goede
en zorgzame moeder

Christien
Savelkoul-Haarden

zeggen wij u hartelijk dank.
Kinderen Savelkoul

De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 4 februari 1989 om 19.00
uur in de parochiekerk van de H. Salvius te
Limbricht.

Enige en algemene kennisgeving
Diep bedroefd, maar dankbaar voor hetvele goede datwij van hem
mochten ontvangen, delen wij u mede dat, na een intens en welbe-
steed levenvan zorg en liefde, van ons is heengegaan, voorzien van
de h.h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Joseph Mathijs
Hubertus Buysen
echtgenoot van

; Maria Louisa Briels
op de leeftijd van 64 jaar.

In dankbare herinnering:
Voeren: Mieke Buysen-Briels

Jos Buysen
Landgraaf: Peter Buysen

Lucienne Buysen-Cobben
Raymon

Landgraaf: Bert Buysen
Marie-Jose Buysen-Molhoek
Familie Buysen
Familie Briels

27 januari 1989
Konenbos 36
B-3790 Voeren
Op uitdrukkelijke wens van de overledene hebben de plechtige
eucharistieviering en de crematie in intieme familiekring plaatsge-
vonden.

I

I t
Heden overleed, vrij plotseling, na een liefdevolle
verpleging in de Hamboskliniek te Kerkrade, voor-
zien van deh.h. sacramenten der zieken, in de leef-
tijd van 60 jaar

Frans Nelissen
Familie Nelissen

Kerkrade, 30 januari 1989, Hamboskliniek
Corr.adres: St.-Antoniusstraat 21
6462 RV Kerkrade
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden op
vrijdag 3 februari as. om 14.00 uur in de parochie-
kerk H. Antonius van Padua te Kerkrade-Bleyer-
heide, waarna aansluitend crematie in het cremato-
rium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Donderdag 2 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovengenoemdekerk.
De overledene is opgebaard in het streekmortua-
rium, gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek, St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chèvre-
mont; gelegenheidtot afscheid nemen van 18.00tot
19.30 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, dezeaankondiging als zodanig beschou-
wen.

Enige en algemene kennisgeving
God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

Heden overleed geheel onverwacht, onze zuster, schoon-
zuster, schoondochter en tante

Annie Feijer
weduwevan

Ide Kievit
op de leeftijd van 56 jaar.

In dankbare herinnering:
Familie Feijer
Familie Kievit

Brunssum, 31 januari 1989
Corr.adres: Merkelbeekerstraat 26, 6441 KL Brunssum

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 3 februari
as. om 14.30 uur in de aula van het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10, gevolgd door de crematie aldaar.
Er vertrekt een bus vanaf het rouwhuis, Frans Halsstraat
12 te Brunssum om 13.50 uur, naar het crematorium en te- }
rug. ,
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwkapel van <het De Weverziekenhuis te Heerlen; bezoekuren dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.

*——■——— —^————-^———J li

t
Na een leven getekend door eenvoud, goedheid,
bezorgdheid, eerlijkheid en liefde, is heden plotse-
ling van ons heengegaan, voorzien van de h.h. sa-
cramenten, mijn dierbareechtgenoot, onze zorgza-
me vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Willem Salden
begiftigd met de eremedaille in brons

verbonden aan de orde van Oranje-Nassau
echtgenootvan

Sibilla Pepels
Hij overleed in de leeftijd van 76 jaar.

Stem: S. Salden-Pepels
Stem: Mia Quaedvlieg-Salden

John Quaedvlieg
Peter, Willy en Esther, Roger

Stem: Marlies Coumans-Salden
Giel Coumans
Gerard, Wilma

Stem: Jan Salden
Familie Salden
Familie Pepels

6171 EH Stem, 30 januari 1989
Steskensstraat 29
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaastvinden op vrijdag 3 februari om
10.00 uur in de St.-Martinuskerk te Stem.
Donderdagavond om 18.45 uur wordt de avondwa-
ke gehoudenvoor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein; gelegenheid tot afscheid nemen dage-
lijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tHubertien Heidendal, oud 85 jaar, echtgenote
van wijlen Hubèr Van der Muilen, Eijsden. Cor- ]

r.adres: Rijksweg 153, 6247 AD'Gronsveld. Eucha- ,
ristieviering in de kerk van de H. Martinus te ,
Breust-Eijsden, op donderdag 2 februari om 10.30
uur. Er is geen condoleren.

t Jeanne Rousseau, oud 77 jaar, weduwe van 'Sjeng Dolmans, Maastricht, Mercatorplein's2.D. £
Corr.adres: Plotohof 8, 6215 XJ Maastricht. Eucha- 1
ristieviering in de parochiekerk van het H. Hart van i
Jezus te Oud-Caberg Maastricht, op donderdag 2 7
februari om 11.00 uur. Er is geen condoleren. c

tGiel Wittelings, oud 71 jaar, echtgenoot van
Mieny Hameiers. 6217 NR Maastricht, Henri Jo- .

naslaan 84. De uitvaartdienst zal plaatshebben op i
donderdag 2 februari om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Christoffel te Caberg. Er is geen
condoleren.

tMaria Dreessen, oud 92 jaar, weduwe van Frans
Vroemen, Maastricht. Corr.adres: Karolingen-

straat 20, 6224 HP Maastricht. De uitvaartdienst zal £gehouden worden op donderdag 2 februari om 3
11.30 uur in de kerk van de H. Walburga te Amby- 'Maastricht. Er is geen condoleren. i

d
tMargaretha Engelen, 86 jaar, echtgenotevan Jo- Thannes Cupers, Willem Alexanderlaan 1, 6077
BK St.-Odiliënberg. De plechtige uitvaartdienst zal 3gehouden worden op vrijdag 3 februari om 11.00 .
uur in de St.-Sebastianuskerk te Herkenbosch. ,|
tHanni Beiten, 56 jaar, echtgenote van Joep C

Dahlmans, Prinsenbaan Zuid 161, 6104 BD Ko- i<
ningsbosch. De plechtige uitvaartdienst zal gehou- C
den worden op donderdag 2 februari om 14.00 uur b
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Onbevlekt Ont- :\vangen te Koningsbosch. e.

ClubRustica vr. nog enkele
GASTVROUWEN. Werk-
tijden van 's morgens 11.00
tot 18.00 u., of avonduren
van 18.00 tot 24.00 uur. Tel.
045-412762, v.d. Weyerstr. 9,
Kerkrade-West.
Wij zoeken voor nieuwe
PRIVÉCLUB in Selfkant
nog enkele nette meisjes,
voor dag en nacht, woonge-legenheid. Tel. 09-49-2456-
-1053.
Nieuw privéhuis, super de
luxe ingericht, uniek in
Limburg, zoekt nog enige
leuke MEISJES. Intern
mogelijk, goede verdien-
sten en een leuke werk-
sfeer. Tel. 045-229680.
De Volkskrant en Trouw
vragen voor Meezenbroek-
Palemig, Grasbroek en
Zeswegen, aktieve BE-
ZORG(ST)ERS. Geen in-
casso. Inl. tel. 045-724496.
Harmonie St.-Catharina
Lemiers vraagt een DRUM-
BANDINSTRUCTEUR.Schriftelijke sollicitatiesbinnen 10 dagen richtenaan: harmonie St.-Cathari-na, p/a Rijksweg 110A, 6295ARLemiers.

W.J. Zegel BV vraagt voor het verrichten van div. werk-
zaamheden in pakhuis en op de markt, handige en zelf-
st. MEDEWERKERS, die niet bang zijn om aan te pak-
ken. De werkzaamheden zijn afwisselend, kandidaten
kunnen schriftelijk of telefonisch solliciteren bij W.J. Ze-
gel BV, Haring- en Zeevisgroothandel, Langheckweg
20, Kerkrade-W., Industrieterrein Dentgenbach, tel.
045-460140.
DAMES/STUDENTES ge-
vraagd. Hoge verdiensten.
043-617810.
Gevraagd voor Heerlen e.o.
part-time KEUKENMON-
TEUR, met ervaring. Aan-
biedingen br. onder num-
mer HK 673 LD, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
KRANKENGYMNAS-
T(IN) in freie Praxis nachKöln (Frechen) gesucht. U.
Zorn, Krankengymnastin,
Hauptstr. 42, D-5020 Fre-chen, tel. 09-49223416859.
Met spoed gevraagd eenPOMPBEDIENDE, boven18 jaar. Melden: woensdag,
donderdag en vrijdag tus-
sen 15.00 en 18.00 uur bij
dhr. Maas, tankstion Lo-ven, Palemigerboord 401,
Heerlen.
Gevr. flinke jongeman lft.
18-21 jr. Tel. 04750-22044.
Gevr. part-time KRACH-
TEN op afroep, tel. 04750-
-22044.

■ Voor nieuw te openen fruit-
.en groentezaken, omg:Stein/Sittard, zoeken wij■ vakbekwame VERKO-

PERS m/v, voor 40 en 20
uur. Schrift, soli. De Boer-
derijwinkel, p/a Groeneweg
1, 6456 AW Bingelrade. __. Parttime VERKOOPSTER
gevr. 17-19 jr. voor min. 24
uur p. week. Liefst met eni-
geverkoopervaring. Bent u
geïnteresseerd? Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Melik,
Bautscherweg 31, Heerlen.
Tel. 045-412771.
Limburgs Dagblad vraagt

bezorg(st)ers
voor

Simpelveld
Melden Fr. Erenslaan 4,

6371 GV Landgraaf
Tel. 045-311782

CZI signaleert grote behoefte aan informatie en hulp

Dit jaar weer
World Aids Day
in Maastricht
Van onze verslaggeefster

MAASTRICHT - De Maastrichtse
'World Aids Day' krijgt een vervolg.
Op 1 december 1989 zal het Cen-
trum voor Zelfzorg Initiatieven
(CZI) in Maastricht weer een Lim-
burgse uitgave verzorgen van deze
internationale aidsdag. Het centrum
is bezig de financiële middelen
daarvoor te verwerven via sponso-
ring, subsidie en projectverwerving,
aldus mevrouw M. Bremer Schulte,
directrice van het Centrum voor
Zelfzorg Initiatieven.
De belangrijkste conclusie die vol-
gens Bremer Schulte uit de eerste
editie van de Wereld-aids-dag kon
worden getrokken is dat er op het
gebied van de Aids-hulpverlening
te weinig voorzieningen zijn in Lim-
burg. „De belangstelling is er wel.
Voor ons is duidelijk geworden dat
er behoefte is aan de psycho-sociale
hulp die wij bieden met onze zelf-
zorg-groepen. Bovendien hebben
ook niet direct betrokkenen te ken-

nen gegeven geïnteresseerd te zijn,
bijvoorbeeld in buddy-groepen of
professionele begeleiding."
Bremer Schulte vindt dat het werk
van het centrum zowel voor aids-
dragers en seropositieven als voor
andere groepen moet worden uitge-
breid. Daarvoor moet geld en man-
kracht beschikbaar komen. „Het is
frustrerend dat we nu werk moeten
laten liggen. Er is in deze sector veel
werk aan de winkel. Dat betekent
ook werkgelegenheid en dat is be-
langrijk voor deze regio." Allemaal
redenen voor Bremer Schulte om
deze week aan tekloppen bij de pro-
vincie. „De provincie Limburg wil
nu aan de hand van ons beleidsplan
beslissen of ze een verder uitbrei-
ding van de psycho-sociale zorg wil
ondersteunen," aldus Bremer
Schulte.
Het Centrum voor Zelfzorg-Initia-
tieven is een landelijk steunpunt ter
ontplooiing en bevordering van
zelfzorg-initiatieven. Uitgangspunt
van het centrum is dat als je werke-

lijkdoelmatige hulp in het leven wil
roepen voor mensen met een chro-
nische aandoening je de mens zelf
centraal moet stellen en lotgenoten
te hulp moet roepen. Het centrum
heeft een samenwerkingsverband
met het WHO, de internationale ge-
zondheidsorganisatie die ook de
World Aids Day organiseert.

De Wereld-aids-dag in Maastricht
trok op 1 december van het vorig
jaarzon 250 mensen. Voornamelijk
betrokkenen en hulpverleners,
meldt beleidsmedewerker B. Meij-
ers. Het centrum hoopt echter dat
de boodschap 'Aids ons allen een
zorg' doorwerkt naar anderen. „Zo-
als wethouder Hoen zei in zrjn toe-
spraak, iedereen is betrokken bij
hetAidsprobleem. Voor de aidsdra-
gers is deze dag zeer zinvol geweest.

Ze hebben een sterke behoefte om
voor anderen iets te betekenen."
De taboesfeer waarin de gehele
Aids-problematiek zich bevindt,
wordt slechts langzaam doorbro-
ken, meent Bremer Schulte. „Dat
wordt nog versterkt door het ont-
breken van hulpverlenende instan-
ties in Limburg." Ze benadrukt ten-
slotte dat een gecoördineerde sa-
menwerking tussen de diverse
hulpverlenende instanties en belan-
genverenigingen op dit gebied is
wenselijk. Daarbij verwijst ze naar
de initiatievenvan een groep sero-
positieven in de Oostelijke Mijn-
streek die een bond willen oprich-
ten.

'Mijn zoontje is gestorven, ik moet toch verder
Maastrichtenaar
in verzet tegen

nota van 1,5 ton
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - De 25-jarige Jac-
ques Innemee uit Maastricht heeft
een advocaat in de arm genomen
om zich te verzetten tegen een re-
kening van 2,7 miljoen Belgische
francs. Deze nota van (omgere-
kend) 148.500 gulden, kreeg hij vo-
rige week thuis gestuurd van de
universitaire kliniek in Brussel
voor een levertransplantatie bij zijn
éénjarig zoontje Kenny. Hij moet
de rekening zelf betalen omdat het
ziekenfonds dat weigert.

Innemee heeft zich nu tot een a
vocaat gewend omdat de nota bi
nen twee weken voldaan moet zij
Maar de Maastrichtenaar, die p
geleden werk heeft gevonden, zi
daartoe geen enkele mogelijkhei

„Ik zou best willen betalen, mj
hele leven lang. Maar difkan ik ni
ineens opbrengen," zegt Jacqu
Innemee. In de nota die hij van <Brusselse kliniek kreeg wordt ge<
gewag gemaakt van de mogelij
heid tot een betalingsregeling
komen.

De operatie in december 1987 wej
in Brussel verricht omdat het Acj
demische Ziekenhuis van Groni
gen, het enige in Nederland djdergelijke ingrijpende operati'
doet, voorzag dat een transplan!1
niets zou uithalen. Innemee voi*
de kliniek in Brussel wel tot g
dergelijke ingreep bereid. H
zoontje doorstond de operatie ma
overleed, aldus Innemee, aan coi'
plicaties die zich later voordede1
Hij verklaarde gisteren pas na »
operatie een definitieve afwijzii*
van het ziekenfonds te hebben é
kregen.

Schandalig
De Maastrichtenaar vreest nu d
hem een gevangenisstraf boven I 1hoofd hangt, omdat hij de schil
niet kan voldoen. Zijn vader yin
de gang van zaken schandalig. J
maak je een mensenleven toch I
pot. Met een dergelijke schuld Vi
niets meer te beginnen. Het is
een probleem om de rente oA
zo'n groot bedrag te betalen. Wel
vooruitzichten heeft mijn zoon j
nog? Hij had beter werkloos ki>
nen blijven."

Sinds december jl. is Jacques In'1mee aan het werk bij het staal 1
drijf Feijen in de BeatrixhaV*

„Ja," zegt hij, „als ik werkloos >*Jgebleven had ik het geld wel 'n
kregen. Voor werklozen wordt'
les geregeld. Maar dan had ik h«j
maal geen leven meer gehad. I^1
zoontje is gestorven, ik zal toch v"
der moeten."
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De verkoop van het luxe model
de Volvo 480 bleef duidelijk ach-
ter bij deprognoses voor 1988. In
mei verwachtte president-direc-
teur André Deleye nog dat de
verkoop de 20.000 stuks zou be-
naderen. Daarbij had hh' het niet
doorgaan van de export naar de
Verenigde Staten al ingecalcu-

BORN - De Volvo 440 die in juni
werd geïntroduceerd, is volgens
de bedrijfsleiding zeer positief
ontvangen. Sinds de introductie
heeft Volvo ruim 15.000 stuks
van het nieuwe model verkocht.
Nog dit voorjaar wordt de 440 op
de Britse en Scandinavische
markten gebracht.

Van de 'oude' vertrouwde Volvo
300-serie werden in 1988 nog
ruim 90.000 stuks verkocht.

Een verklaring daarvoor moet
worden gezocht in Bom. De be-
drijfsleiding wilde de snelle
groei van het 440-model niet be^
lemmerd zien door een gebrek
aan deskundig personeel. Daar-
om werd in deloopvan vorig jaar

leerd. Gisteren bleek dat van de
480-serie slechts 15.000 stuks zijn
gemaakt.

Silke wist zelf
te ontsnappen

DEN HAAG-MAASTRICHT - In het Academisch Ziekenhuis
in Maastricht mogen in 1990 700 hartoperaties worden uitge-
voerd. Dat zijn er honderd meer dan dit jaar. Staatssecretaris
Dees (WVC) heeft dat bekend gemaakt bij de presentatie van
zijn planningsbesluit hartchirurgie.

Vervolg pagina 1

[rigens had het Academisch Zieken-
huis gevraagd om achthonderd
open-hartoperaties te mogen uit-
voeren.

Een en ander wil echter niet zeggen
dat er volgend jaar in Maastricht
ook daadwerkelijk zevenhonderd
hartoperaties zullen worden ver-
richt. Het Academisch Ziekenhuis
zal daarover nog overeenstemming

-"moeten bereiken met de zieken-
fondsen en verzekeraars. Het door

Dees genoemde aantal moet slechts
-gezien worden als eenrichtlijn. Ove-

Dees verwacht overigens dat het
aantal hartoperaties zich in het be-
ginvan de jarennegentig zal stabili-
seren. Hij gaat ervan uit dat het aan-
tal hart- en vaatlijders geleidelijkzal
dalen. Bovendien maken zoge-
naamde dotter-behandelingen, die
steeds vaker worden toegepast,
hartoperaties dikwijls overbodig.

De landelijke behoefte is voor 1990
vastgesteld op 10.800 operaties bij
volwassenen en kinderen, verdeeld
over de dertien hartchirurgische
centra in Nederland. Het plannings-
besluit voor volgend jaar voorziet
alleen voor de Academische Zie-
kenhuizen in Maastricht en Leiden
in extra operaties. Leiden gaat van
700 naar 800 operaties. Voor de an-
dere elf ziekenhuizen blijft het aan-
tal operaties gelijk.

HEERLEN - De Landelijke Be-
weging Open Kerk heeft in een
brief aan haar vrienden en sympa-
thisanten nog eens uiteengezet
dat het aanvaarden van bisschop-
pelijk gezag niet automatisch be-
tekent dat iedereen gehouden is
tot absolute en kritiekloze volg-
zaamheid over alles wat bisschop-
pen doen en zeggen.

Open Kerk
blijft toch

in Acht Mei
Beweging

Op aanraden van de politie keerden
zij Tweede Kerstdag naar huis te-
rug. „Men verzekerdedat met onze
informatie de affaire snel zou zijn
opgelost, maar dat bleek achteraf
niet helemaal waar. Het is aan toeval
en handigheid van Silke zelf te dan-
ken dat zij bevrijd kon worden",
zegt moederKeizers.

SITTARD/BUNDE - Een helder-
ziende maakte de familie Keizers
duidelijk dat Silke en haar Marok-
kaans vriendje richting Noord-Afri-
ka waren vertrokken. „Direct na die
mededelingrond de kerstdagen zrjn
wrj naar Marokko vertrokken. Al
snel vonden wij een spoor omdat
meerdere beambten zich onze doch-
ter konden herinneren, die een ver-
blijfsvergunning had aangevraagd
in afwachting van een huwehjk met
Moestafa."

van deauto van Moestafaen daarom'
vertrouwde de familie haar niet
meer en werd zij geen seconde meer
alleen gelaten", weet moeder Kei-
zers, die de emoties nog nauwelijks
onder controle heeft sinds afgelo-
pen woensdag Silke zich geheel on-
verwacht telefonisch meldde....

Verleden week liep Silke's verblijfs-
vergunning af en onder begeleiding
van haar schoonvader moest zij
naar het consulaatin Maraquesh om
daar verlenging aan te vragen. Brj
die gelegenheid logeerde zij bij een
kennis van haar 'schoonfamilie', die
als reisleider werkt. Die man sprak
vloeiend Duits en Silke maakte van
de gelegenheid gebruik om hem te
vertellen dat zij tegen haar wil werd
vastgehouden en terug naar huis
wilde. „Zij had geweigerd mee te
werken aan de clandestiene invoer

„Zij heeft geluk gehad, want zonder
die toevallige ontmoeting is het zeer
de vraag of zij ooit nog weggeraakt
was uit dat Marokkaanse dorp waar
de familie van Moestafa woonde.
Hopelijk een les voor vele meisjes
die verblind door verliefdheid on-
doordachte stappen doen", aldus
moeder Keizers.... Dochter Silke is
voorlopig dringend aan rust toe.

" Ondanks de aangekondigde
'algehele staking' bleven de
pomphouders in de Belgische
grensstreek gisteren - uit angst
voor klantenverlies - gisteren
gewoon open.

Foto: WIDDERSHOVEN

" Silke Keizers

Staking Belgische
'pompisten': grote
flop in grensstreekDe Landelijke Beweging Open

Kerk is aangesloten bij de Acht
Mei Beweging (AMB). In de
Nieuwjaarsboodschap wordt uit-
gebreid ingegaan op de brief van
de bisschoppen van 12 augustus
vorig jaar waarin een voortzetting
van de dialoog met de AMB als
„onvruchtbaar" wordt geken-
schetst.

Limburgse
chauffeurs
willen actie

Bond: 'Niet te hard van stapel lopen'

VEERT - Uit een weiland aan de
Sreijbaan in Weert zijn in de nacht
'an maandag op dinsdag twee paar-
len gestolen. Het betreft een hoog-
Ürachtige schimmel van negen jaar
ttet als bijzonder kenmerk een
iude wond aan het linker achter-
been, èn een één jaar jong donker-
bruin veulen van het vrouwelijk ge-
slacht.
De diefstal moet zijn gebeurd tus-
sen kwart vóór en kwart over drie.
Dat was het tijdstip waarop bij de
buurman van de bezitter van de
twee paarden het alarm afging dat
gekoppeld is aan de bedrading rond

«en aangrenzend weiland. Omdat
,deze geen dieren op zijn weiland
nad rondlopen, heeft hij verder niet
gereageerd op het alarm.—- ,-"

- Een hoofdagent
van de Kerkraadse politie heeft gis-
teren onder ede een verklaring afge-
legd die erop duidt dat de politie
Kerkrade wèl juist getiptzou zrjn in-
zake de Kerkraadse schilderyen-
roof. En dat is in tegenstelling tot
hetgeen hogere functionarissen van
de plaatselijke politie altijd hebben
gezegd.

Augustus 1987 werden in het huis
IVan de Kerkraadse weduwe Ploum[Kostbare schilderijen gestolen die
Weken later in het Duitse Solingen
Weer opdoken. De daders zijn in-
middels berecht.
i

Privé-detective B. Zuidema, tipge-
ver J. Lahaye en de speciaal voor
'dit doel ingezette 'speurneus'
'H. Prins maken aanspraak op een
hoge beloning (meer dan een ton)
jj°rndatze beweren in een vroegtijdig
Ftadium bij de politie Kerkrade de
/Oaam te hebben genoemd van één
jvan de hoofdverdachten. Maar voor-
dat ze een civiele procedure starten
'l^et het doel die 'hoge beloning' te

Twee paarden
gestolen

Volgens diezelfde brief zou de Be-
weging niet de juiste mentaliteit
nebben en een gebrek aan volg-
zaamheid aan de dag leggen. De
Landelijke Open Kerk ziet in de
brief van de bisschoppen echter
geen aanleiding om uit de AMB te
stappen.

Alle gisteren door ons bezochte
pomphouders in Belgische grens-
plaatsen als Rekem, Neerharen,
Veldwezelt en Riemst (regio Lana-
ken) onderschreven bovenstaande
kritiekpunten ten volle. Maar het
eventuele verlies van klanten lieten
ze echter zwaarder wegen: „Als ik
de boel zou sluitenen anderen open
houden, dan gaan mijn klanten toch
gewoon naar de buurman," zei BP-
pomphouder/cafébaas Schijns uit
Lanaken. En trouwens... een paar
kilometer verderop zitje zo in Maas-
tricht. Dan gaat toch zeker iedereen
daarnaar toe."

er op uit, zo meldt een woordvoer-
der van de Federatie tenslotte, een
wettelijk statuut te krijgen dat hen
beschermt.

Van onze verslaggever
HASSELT/TONGEREN - De als
een 'algehele staking' aangekondig-
de actiedagvan de Belgische benzi-
ne-pomphouders, is gisteren in de
Belgische grensstreek rondom
Maastricht uitgelopen op een grote
flop. Bijna niemand van de 'pompis-'
ten' hield zich aan de door de Fede-
ratie van Brandstofverdelers en
-Verkopers aangekondigde actie-
dag om de pompen gisteren, 24 uur
lang, te sluiten.
Via de actie wilden de Federatie en
andere 'vakbonden' de aandacht

van de overheid vestigen op de pro-
blemen en arbeidsvoorwaarden van
pomphouders. Hun belangrijkste
klacht geldt de stijgende exploita-
tiekosten. Ten tweede worden de
pomphouders steeds meer het
slachtoffer van overvallen en aan-
randingen. Daarbij zijn ook in Bel-
gië doden gevallen en sommige
pompisten blijvend arbeidsonge-
schikt geraakt. De arbeidscontrac-
ten van de hulpen aan de benzine-
stations zouden bovendien vaak in
tegenspraak zijn met het geldende
arbeidsrecht. De pomphouders zyn

Ingewikkeld steekspel om
tipgeld kunstroof gestart

Kerkraadse hoofdagent onder ede uit school geklapt -red) noemde een van hen de naam
van R.G. uit dewijk Gracht. We heb-
ben meteen de rechter-commissaris
ingeschakeld en deze R.G. kunnen
aanhouden." De man heeft later be-
kend.

Een hoofdagent van de politieKerk-
rade die ten tijde van het onderzoek
functioneerde als rechercheur gaf
gisteren echter onder ede een ande-
re lezing. Letterlijk onthulde hij gis-
teren: „Van de leiding van het on-
derzoeksteam mocht ik R.G. tijdens
de verhoren voorhouden dat Prins
verklaard had dat R.G. aan Prins
schilderijen aangeboden had in een
casino. Een paar dagen na de aan-
houding van R.G. heeft de leiding
van het onderzoeksteam dat tegen
mij gezegd," benadrukte de geprik-
kelde hoofdagent gisteren.

Zuidema liet gisteren na afloop we-
ten dat hy deze verklaring belang-
rijk acht voor het verdere verloop
van de procedure (die overigens
midden maart wordt voortgezet en
waar nog eens vijf getuigen worden
gehoord).

Vervolg van pagina 1
HEERLEN - Hoewel de acti-
viteit aan de grens Maalbroek-
Elmpt bij Roermond gister-
ochtend vanwege dichte mist
moest worden afgeblazen is de
actiebereidheid onder de
chauffeurs van de Limburgse
transportbedrijven groot. Ac-
tieleidster Marjan Schrijne-
maekers (districtshoofd FNV)
noemde het verloop 'florissant
en rooskleurig.

gemeenschapshuis 'de Baandert' in
Sittard, hebben hedenochtend orrt
half vijf hun werk hervat. Ruim 50
chauffeurs van het bedrijf woonden
de vergadering bij, vaak met ge-
mengde gevoelens. Volgens Schrijd
nemaekers zijn zij door hun werkge-
ver zwaar onder druk gezet en geïn-
timideerd. Desondanks was de be-.
reidheid tot een 48 uursstaking bij-
na 100 procent.
Brj het Venlose transportbedrijf
Ventrex is gisteren weer een sta-
king uitgebroken. Bijna 20 chauf-
feurs hebben het werk voor 48 uur
neergelegd.

krijgen dienen ze - om de kans op
succes te vergroten - eerst te be-
schikken over verklaringen van be-
trokkenen. Daartoe diende gisteren
in het Maastrichtse paleis van justi-
tie een voorlopig getuigenverhoor,
waar leidinggevende en onderge-
schikte Kerkraadse politiefunctio-
narissen, een ambtenaar van de Cri-
minele Inlichten Dienst énBen Zui-
dema zelf aan de tand werden ge-
voeld.
Rechter-commissaris mevrouw
A. Boumans had gisteren niet al-
leen tot taak antwoord te krijgen op
de vraag óf er überhaubt sprake is

geweest van contact tussen Zuide-
ma es en politie Kerkrade. Uitgaan-
de van de stelling dat datcontact er
inderdaad is geweest (de meeste
verklaringen wijzen daarop), blijft
nog altijd de ingewikkelde vraag of
de tipgevers dezelfde R.G. bedoel-
den die de politie later ook heeft op-
gepakt. Volgens enkele bij het on-
derzoek betrokkenpolitiemensen is
namelijk inderdaad ene R.G. uit
Chevremont verdacht geweest, ter-
wijl een andere uit de wijk Gracht
afkomstige R.G. (niet alleen diens
initialen, maar zelfs diens voor- en
achternaam is dezelfde als die van

de man uit Chevremont) uiteinde-
lijk de dader bleek te zijn.

De hoofdinspecteur, tevens de toen-
malige leider van het onderzoek,
bleef er gisteren bij: „Prins heeft
aan een brigadier op het politiebu-
reau de naam van R.G. uit Chevre-
mont genoemd en niet die van R.G.
uit de Gracht. Naar de man uit Che-
vremont hebben we onderzoek ge-
daan, maar hij bleek niets met de
hele schilderijenroof te maken heb-
ben gehad. Pas tijdens een later ver-
hoor van andere verdachten (later
ook daadwerkelijk veroordeeld

De stakende chauffeurs van C&S
(Coumans & Schepers) in Geleen,
diezich gisterenverzamelden in het

(ADVERTENTIE) .
Pancratiusbank: extra hogerente

als ugeldwilt sparen
ALS U EEN SPAARVORM ZOEKTDIE UITDE KUNST IS, BELONEN WIJ U METEEN MEESTERLIJKERENTE.

SENIOR SPAARREKENING 5 1A>% "■■ESSPH^fI SPAARDEPOSITO 6 1/2%
Speciaal voor 60-plussers. De rentevergoeding ff 7M minimum inlpa f 1 000--bestaat uit 3V2% basisrente over het hele tegoed, mcl. * minimum mieg n.uuu, .

I alle tussentijdse wijzigingen, alsmede 2% surplus * oniuonco/iciTn f\o/n\ over het hele saldo datonafgebroken een kalender- O^ClütÜêtttlKtUth SPAAHUtPU&I IU U /O

{ GIRO-SPECIAAL-REKENING 5 1A% Ë3 minimum inleg f 1.000,-.

1 MAANDRENTEDEPOSITO OVO
1 Een hoge rente op een rekening, waarop u tot y cioorv,oet

f 15.000,-per maand dagelijks giraal kunt beschikken. M *V ojaarvasi. -^^■ v\ § minimum inleg f 15.000,--

VERMOGENSREKENING 5% f fOs, maandelijkse rente.

"'"■ ■ Voor meer informatie kunt u terecht op allekantoren

Met een basisrente van 2%% en een surplusrente pj JFJW van de PANCRATIUSBANK.

daarnaast'eïnrSe opneembaarheid. .^U^ZÜRentevergoeding per kwartaal J| panCratlUSDanK 5
"MMBBBBWil.iiyiïlWig^»: .^....^■8 Heerlen: Geerstraat 22,telefoon 045-716441.

Overigekantoren te: Heerlen, v.Weerden Poelmanstraat 26,Bautscherweg 68, Gr. v. Prinstererstraat 1,Kerkraderweg 78, Wannerstraat 26,Vroom en Dreesmann NV., Promade; Brunssum, Raadhuis-
straat 3; Geleen, Rijksweg Zuid IH, Kluis 48; Hoensbroek,Kouvenderstraat 92;Kerkrade, Niersprinkstraat 19;Spekholzerheide. Akerstraat 69; Schaesberg. Heerlenseweg 4.

=—— ; ' ' |

Vandaag
Vanaf hedenochtend staken ook de
chauffeurs bij transportbedrijf
Lambers in Weert. De directie bleek
niet bereid het protocol te onderte-
kenen waarin de CAO-eisen van de
vakbonden zijn vastgelegd. Het ulti-
matum bep gistermiddag af. Op een
actievergadering in de avonduren
werd tot de staking besloten.

Vandaag reageren ook Raad van Be-
stuur en directie van transportbe-
drijf Frans Maas in Venlo op de
CAO-eisen van de vakbonden. Als
de beslissing negatief voor de FNV
uitvalt moet rekening worden ge-
houden met het uitbreken van een
staking.Ruim 23 chauffeurs van het
bedrijf hebben hun bereidheid
daartoe al uitgesproken.

Gistermiddag kwamen de chauf-
feurs ook in actie op de pleister-
plaats De Tos bij Weert en heden-
ochtend is een soortgelijke actie bij
de Veiling in Grubbenvorst. Verder
staan er nog grensactiviteiten op het
programma. Bij mist worden deze
acties echter afgeblazen.

Tijdens de vergadering werden on-
dersteunende telegrammen voorge-
lezen, en met groot applaus begroet,
van de Vervoersbond FNV in Lim-
burg, de Industriebond FNV en de
Jongerenbeweging van deze vak-
bond.

Marjan Schrijnemaekers waar-
schuwde de chauffeurs gisteren om
niet te hard van stapel te lopen. „De
strijd is nog niet afgelopen. We moe-
ten in staat zijn onze acties enkele
weken vol te houden." Zij achtte het
niet uitgesloten dat in bedrijven
waar nu gestaakt is nog eens acties
zullen worden gehouden als de
werkgevers hun opstelling niet ver-
anderen.

Waarschuwing
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Van onze Haagseredactie

Volvo 440 zeer
gunstig ontvangen

een complete werkploeg van 120
man van de 480-serie overge-
plaatst naar de produktie van de
440-serie. Dit jaar wordt de pro-
duktie van de 440 verder opge-
voerd.

Planningsbesluit WVC: volgend jaar 700 ingrepen

Meer hartoperaties in
ziekenhuis Maastricht
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Gevr. voor enige of halve
dagen per week 60+ voor
licht GARAGEWERK.
04499-1919.
SNACKBARHULP gevr.
tel. aanmelden tussen 10en
14 uur. 045-457845.
Ckub L'Aventura zoekt
MEISJES. Tel. 04492-4922.

NEW LOOK 8.V., Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
045-451862.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnülings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Voor al uw nieuwbouw en
VERBOUWINGEN: bouw-
bedrijf Baburek, tel. 045-
-216969.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
OPRITTEN en terrassen, in
klinkers of sierbestrating,
tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.
045-326574.
STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnülings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
tarantie. RJ Handelson-

erneming. Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.

KANTELDEUREN, rol-deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
Geulle. Tel. 043-6410441
Goede KLETJREN-TV'S
met garantie. Philips groot-
beeld va. ’ 145,-. Zeer grote
sort. tv's. Occasioncentrum
Geel, Grasbroekerweg 25,
Heerlen. Tel. 045-724760.
Te k. 2 wollen VLOER-
KLEDEN f 50.- p. st., 2 wol-
len tafelkleden, wollen
traploper 04490-46631.
Totale OPHEFFINGSUIT-
VERKOOP schoenen en
laarzen, zomer en winter en
kinder, 3 paar voor ’ 100,-.
Daniken 50, Geleen, tel.
04490-42264/52845.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Carnavalsmuziekinstru-
menten o.a. trommels, bek-
kens, toeters, tambourines,
fluiten enz. vanaf ’ 3,-. Mu-
ziekhuis LYANA, Maurits-
weg 48, Stem, tel. 04490-
-33227. (donderdag koop-
avond tot 21.00 uur).

BANKSTEL eiken ’ 250,-;
moderne kast ’475,-; eet-
hoek ’325,-; slpkamer
’275,-. Kouvenderstr. 208,
Hoensbroek.
IJSKAST ’95,-; gasplaat

’95,-; diepvries ’ 195,-;
gashaard ’ 100,-; was-
autom. ’ 190,-. Antieke eet-
hoek eiken, 6 stoel, ’ 550,-.
045-725595.
Te k. OPKLABBED, eet-
hoek oude stijl, salontafel,
tv-tafel. Pr. n.o.t.k. Heerler-
weg 19 Hoensbroek.
AARDAPPELS kleibintjes
va"naf30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100 kg ’ 35.-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
Te k. z.g.a.n. mohanie EET-
HOEK vr.pr. ’695,-. 045-
-351786 b.g.g. 316920.
Moderne KINDERWA-
GEN 6 mnd. oud. kleur
blauw ’275,-. Tel. 045-
-421854.
Te k. KANTELPOORT + 2
jacquets. Tel. 04499-1919 na
18 u. 2181.
Te k. FITNESS-TAFELS
type "Slender You" perfec-
te staat z.g.a.n. Tel. 09-
-3211683340.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken,
blaasinstrumenten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst.

Tapijttegels!
Altijd speciale partijen en 2e keus, o.a. Esco, Heuga,
Desso, b.v. Feit of Flor, van ’ 18,95 voor ’ 6,95. Gratis
stalenbezoek aan huis. Meestal direct uit voorraad le-
verbaar uit 20.000 m 2, boven 50 m 2 gratis leveren. Leg-
gen mogelijk. Tapijttegelhuis, 013-436903 (diverse filia-
len)^

Autotelefoon
PTT Car-Vox

vanaf ’ 99- per mnd. excl.
Autotronie B.V. - Oirsbeek

04492-3888

Nashua
telefax

vanaf 69- per maand

Kopieermachine
vanaf 62,50 per maand

Autronic BV Oirsbeek
04492-3888 'Heroal rolluiken

nu nog voordeliger. Tel. 045-252494 of 317344.

B SUPER GAME
SPEELAUTOMATEN

vraagt voor spoedige indiensttreding

SPEELAUTOMATENMONTEUR
en een

BEHEERDER voor
SPEELAUTOMATENHAL
Sollicitaties na telefonische afspraak te richten aan:
dhr. Traarbach,
Edisonstraat 19, 6372 AK Landgraaf,
telefoon 045-317677, tussen 18.00 en 19.00 uur. ,33,41

* — ■ — ' '

Wiebij deHema zn ogen openhoudt,
kan ze thuisrustig dicht doen. |

-, t l . a~ mmm rfo ,..nw êÊÊÈ $ Zo herkent udeweek-aanbledingen in de winkel.Zo herkent u de weekaanbiedmgenin de winkel. , m

( F^Sj 2 voor Jti
V vAls OOTR IftüÉtato. Plastic insteekhoezen. Set al2stuks.

W^ 2235 CïLAm
Nachthemd. 100% katoen. In blauw en
mint Mt 38/4046/48.

■ -777?\ li***!» -*100 f I '"*■ **~-*"~2 voor ii
Badschuim. Inhoud 500 ml.

0075
Nachthemd. 65% polyester/35% ka- C^TvW^Y /
toen. In blauw en lila.Mt 38/40-50/52. N^Hysl

A?5" ii vanaf3^s fcJi
Autowijzer 1989. Boek met o.a. techni- Wit damesondergoed. 100% katoen.
sche gegevens, kostprijskalkulaties en lÉËÜëËÉéÉÏi^ Heupslip.Mt4o-50.-3r252.75
autopnjzen van ruim 130 auto's. '^lkmm^M^Mkmmm^s JfttjJlL» Hemdje. Mt3B-50..&257.-

-2 voor Tüi Jlj^J'lji^^^M Junior breigaren. 100% acryl. 80l a 50 %

Een 1-persoons (135 x2OO cm) kost nu geen 39.75 maar 30.- en voor een 2-persoons (200 x2OO cm)
betaalt u geen 75- maar 50.-. De vulling is van 100% polyester. Het buissysteem zorgt voor een
evenredige verdeling van de vulling. Warmte klasse 3: ideaal voor gebruik in verwarmde kamers. |

HEMA j, Echt Waar Voor Je Geld \
Te k. KOLEN le keus. Tel.
045-422217 of 423199.
Open HAARDHOUT ’30,-
-p. m3gratis bezorgd, 04459-
-1675,

COMMUNIEJURKEN te
koop, coil. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.
Te k. mooie, degelijke
AANHANGWAGEN, 1.75
m lang en 1.00 m breed,
’450,-; aanhangwagen, 1.55
m lang en 95 cm breed,

’ 275,-. Brunssummerweg
75, Nieuwenhagen.

T.k. ZANGBOXEN met
300 W 'Fane' speakers +
versterker, mulükabel, 12
kan. mengpaneel. Pr.
n.o.t.k. Tel. 045-253519.
Te k. LATEX, wegen- en
betonvérf. Tel. 045-213563.
T.k. mass. eiken KINDER-
LEDIKANT met matras
(nieuw), commode met op-
zet i.z.g.st. compl. ’325,-.
Tel. 045-226857 (na 15.00
uur).

DRUMSTEL te k. compl.

’ 325,- met bekkens, ’ 475>.
Tel. 045-312164.
TE k. eik. EETHOEK m.
bijbehor. kast, vpr. ’ 775,- +
bankstel 3-1-1 vpr. ’175,-.
Tel. 045-420772.

Gevr. IJSKAST, gasfor-
nuis, diepvries, tel. 045-
-725595.

Te k. gevr. kunststof EEN-
DEN/VISSENVIJVER.
Tel. 04404-1425.

Te k. gevr. STEREO-AP-
PARATUUR, video's, de-
fect geen bezwaar. 045-
-423963.

Te k. gevr. rechtstaande
ELEMENTENKAST of vi-
trine + eiken eethoek. Tel.
04490-23248.

Hoogste prijs voor alleMUNTEN, postzegels,goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 10Z, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. defecte KLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden); 045--723712.
Goud, ziiv., munt., postz.
etc. cont. bet. vrijbl. tax.
Groenstr. 109, Geleen.

KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
Wh' kopen GOUD, brilj
enz. Contant geld. Defect of
heel. Verseveld, Sarolea-
straat 80A,Heerlen, tel. 045-
-714666, 1.v..

Te h. APPARTEMENT
natuurgebied. Tel. 0445!
2120. j

Te h. WINKEL/KAI*. TOORRUIMTE. Willemst
93 Heerlen. I

' Te huur CARNAVALSW/
GEN + groep^H. Klinkerl
Geleenstraat 73, Puth, M
04493-2468. ■ j

Kj Kleuren " TV Video Stereo Zonnehemels Gasfornuizen + Wasmachines + Wasdrogers

M Port. Kleuren TV Samsung VHS video Frontech radio piek en Znnnphemel no statief Afwasmachines indesit skg wasm. 598,-
H Nu 389,- Nu 798,- dubb. cass. " 000 iBO m nloen u . m om Phi.ips-lgnis wasm 698,- fe
ö Samsuna 42 cm met afst Sham VHS virien Nu 298'- w P

kbo Magnetron Nu 298,- Extra smalle Philips wasm. 1158,- F|3 bamsung <u cm met aist. Sharp VHS video Philips F 1275 Nu 689>" Kompleet gasfornuis met Creda skg wasdroger 498!- E
U Nu 689- Dhiiinc uh<s «irion

Nu 389'' Zonnehemel extra lang en oven 445,- Rondo-BBC skg wasdrogerL.B. 398,- K
ITT 511005 met afst. bed. ' JU

"IPS
989,- Jsher stereo set gebogen Indesit vaatwasser K oe.kasten + DiepvriezerT Ë

i^wcfirm ' Blaupunkt VHS video Akai stereo toren 7„„ n h
,

ctatiof Bosch vaatwasser Taleimodei 120 itr koeik. Nu 298,--3 Seo4Teletekst 1395- Nu 1149'" Nu 895'" SS!"16'°P 498 Nu 985'" 145 Itr tafe.mod. koelk 349,- g
3 fn^ + teSekst Sharp Hi-Fi stereo video Compact disc vern|dbaar 498'" Bauknecht iMitrCooler 498,- ES4 mnnitn LV m. i«k Nu 1495'" Nu extra voordelig 289,- Riko 11 lampen extra lang Nu 1145,- 240 Itr Philips-lgnis D.D. 698,- El
I XE s MaS.ine 70 cm LB ' Philips CDV 475 Sharp stereo met CD 2.00 mtr 1598,- Luxe gasfornuis met gril BR* »' |]3 Nu 2295,- Nu 1495'" Nu 785>- Plilips Suncar 1895,- Nu 748,- 215 Itr kist Philips-lgnis 589,- fj
3 Gemakkelijke betalingsvoorwaardenvanaf ’ 30,- per maand met onze klantenkaart, wij accepteren ook andere klantenkaarten. ___P|

L^^H mmmË^^m^^ËmW^^^Ë^Ë9^9^Ë^^f^^^9^^^mmW^^^^99mm^^KË^m̂9^^^mm^^m
m mmX^M

Pracht klassiek BANK-
STEL mohair 3-1-1, als nw.,
vpr. 725,-; zwaar eik. eet-
hoek, rond mod. vpr. 950,-.
045-323830.
Te k. aluminium HUIS-
DEUR 2.02x1.00 m, compl.m. kozijn, slot en sleutels.
Tel. 045-310284.
KLEUREN-TV te koop hi-
fi stereo, met afst.bed., weg.
omst. Tel. 045-725008.
Te koop grenen BUFFET-
KAST, zeer mooi. Tel. 045-
-224528, na 18.00 uur.
Te k. wegens overcompl.
groot HOTELFORNUIS,
gas, 10 pitten, 2 warrnpl., 2
ovens. Tel. 04406-40415.
Te k. COMMUNIEJURK-
JE, mt. 134, Sissi-stijl, met
toebeh., ’250,-. Tel. 045-
-258432.
KLEURENTELEVISIE te
koop, wegens omstandig-
heden. TeL 043-647245.
OPENHAARDHOUT te
koop, gezaagd en gekloven,
hoogstam. Tel. 04458-1293.

Deze week
Nieuw: videorecorder, sen-
satie van 998- nu 699-
-(of 30- per maand).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-718324. Eigen servi-
ce, royale garanties.

Deze week
nieuw: bekende wasdro-
ger, ongekend voordeel
van 599-nu 379-(of 30-
-per mnd.).

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heer-
len, bij Raadhuisplein, tel.
045-718324. Eigen servi-
ce, royale garanties.
Te k. HOEK-TV-KASTJE

’ 125,-. Tel. 045-443939, na
17.00 uur.

Van debovenste plank.
Jongbelegen Goudse kaas. yp ""^X Zachte puntjes ofbolletjes.
Vers van't mes. Ikg ’ \ Zak alO stuks. .ZëO 2.15

Q9O m. « \ Gezouten pinda's. 250
WA&yDm /P\ f \ gram.ir3s'4oo gram

Mint Engelse drop. ïfUk m \ Roomboter-appelkruimel-

-250 gram. 2-30-1.85 ||| * \ vlaa Bereid met echte
* \ boter. 035- 6.95

G&B Sherry. Pale dry of II PJ"^Medium dry. 5--/^Wr| f^OtbIfOOPJF
PaarderOOkvleeS. 100gram. "'vsPjV„^«*s Zo herkent udeweek aanbiedingen

JUW"LvJ^3f^Pr HEMA
Aanbiedingen zijn geldig t/m 4 lebruan 1989 H89.103 31/1 Ffht Waar Voor Je Geld

Ü^ l^iTiMii:l;l^'M»i^:^lHJ;^M^:J

Sterk antistatisch lussentapijt voor gebruik in Prachtig antistatisch velourstapijt voor Schitterend antistatisch pooltapijt voor
woonkamer en op trappen. Leverbaar in woonkamergebruik. Leverbaar in 10 kleuren. woonkamergebruik. Leverbaar in maar liefst
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Kilo amfetamine
onderschept

Xerox ontslaat
tweeduizend
werknemers

„Het project zou het imagovan Lim-
burg als vakantieland versterken",
meent deputé Hilde Houben-Ber-
trand. Zij voert daarvoor dit jaareen
speciale campagne met name onder
de jeugd.

HASSELT - „De werkloosheid daalt zeer uitdrukkelijk, maar
is nog altijd hoog", aldus dr Harry Vandermeulen, gouverneur
van Belgisch-Limburg. Op 31 december 1988 zat 17,7 procent
van de mannelijke en vrouwelijke beroepsbevolking in Belgi-
sche-Limburg zonder werk. In twee jaar tijd vielen er in de
Kempische Steenkoolmijnen 10.321 arbeidsplaatsen weg. De
mijnen in Eisden, Waterschei en Winterslag zijn dicht. In 1996
volgen de mijnen in Beringe en Zolder/Houthalen, waar nu
nog 7.000 mensen emplooi vinden.

futurologie loopt. Alvorens het ge-
westplan aan te passen willen GS
eerst een inzicht in de gevolgen op
korte en langetermijn hebben.

Heropleving
Ofschoon de lucht boven Belgisch-
Limburg „zwoel is van het ERC-
project", is er volgens gouverneur
Vandermeulen ook sprake van een
heropleving van de vraag naar indu-
strieterreinen. De middelen voor
het bouwrijp maken van industrieg-
ronden zijn dan ook niet meer toe-
reikend. Er zal meer geld beschik-
baar moeten komen.

De afvloeïng van het personeel in de
mijnen van Eisden, Waterschei en
Winterslag verliep vlotter dan was
gepland. Daardoor konden 3,5 mil-
jard Belgische franks, oftewel

’ 182,5 miljoen, worden bespaard.
Met de 1,5 miljard Belgische franks,
die de Vlaamse regering voor her-
structureringsprojecten beschik-
baar stelde, kan de eerste fase van
het zogenoemde ERC-project wor-
den gefinancierd.

Daarom zal morgen worden beslo-
ten om een impact-onderzoek te la-
ten instellen. De Gewestelijke Ont-
wikkelingsmaatschappij Limburg
(GOM) is gevraagd het onderzoek teleiden en te coördineren. Voorts
participeren de gemeenten As, Dil-
sen, Genk, Maasmechelen en Op-
glabbeek in het onderzoek. Op het
grondgebied van die gemeenten
moet het ERC-plan gestalte krijgen.
Het omvat in totaal 1.400 ha., waar-
van 300 ha. mijnterreinen.

De kritiek van andere provincies,
dat Limburg overvraagt, vindt gou-
verneur Vandermeulen „indecent".
„In tegenstelling tot andere Vlaam-
se provincies heeft Limburg geen
lucht- of zeehaven, geen metro's,
geen universiteit, geen academisch
ziekenhuis en geen grote admini-
stratiekantoren: voorzieningen die
veel geld opslorpen. Ik vind daarom
dat Limburg rustig kan blijven vra-
gen".

Matige belangstelling
op eerste dag Thermae

Directeur kuurcentrum toch tevreden mens
" Enkelen van de eerste bezoekers in het gisteren voor het publiek opengestelde Valkenburgse
kuurbad Thermae 2000. Foto:WIDDERSHOVEN

Ambitieus
ERC staat voor Educatie, Recreatie
en Cultuur. Onder die noemers valt
het ambitieuze plan van Thyl Ghey-
selinck, de met de afbouw belaste
manager van de Kempische Steen-
koolmijnen. Het voorziet in een toe-
ristisch, recreatief centrum in Wa-
terschei met uitlopers naar As en
Eisden. In dit bosrijke gebiedzullen
hotels, motels, bungalowparken,
campings en golfbanen verrijzen.
De voorzieningen zullen volgens
Gheyselinck 4.000 arbeidsplaatsen
opleveren en jaarlijks4 miljoen toe-
risten trekken.

Met derealisatie van de eerste fase
zou een bedragvan 13 miljard Belgi-
sche franks (f1.715 miljoen) zijn ge-
moeid.

Het provinciebestuur staat positief
tegenover het project dat reeds als
een rode draad door de provinciale

hebben," zo luidde de verklaring
van de meesten voor het vrij korte
verblijf. Bij vertrek heten ze echter
weten dat twee uren veel tekort zijn
om van alle voorzieningen volop te
genieten. „We komen zeker terug en
dan in elk geval voor een langere
tijd," luidde toen de reactie.

Naast het aantal dat onmiddellijk de
baden, sauna's, het solarium en
gymnasion bezocht was er veelvoud
aan bezoekers dat informatie kwam
vragen aan de receptie of het 'droge'
restaurant bezocht om de sfeer te
proeven. Dat aantal wordt geschat
op zon 400. De hele dag door werd
ook uit binnen- en buitenland tele-
fonisch om inlichtingen gevraagd.

Carnaval

VALKENBURG - Het gisteren ge-
opende kuurcentrum Thermae 2000
op de Cauberg in Valkenburg had
omstreeks vijf uur ruim honderd
badgasten getrokken. Ook daarna
tot na acht uur bleven voortdurend
gasten binnenlopen.

Zonder scrupules heeft de Geweste-
lijke Ontwikkelingsmaatschappij
Limburg (GÓM) de Vlaamse rege-
ring dan ook weer een verlanglijstje
doen toekomen. Daarin dringt de
GOM-directie onder meer aan op
een forse verhoging en een duidelij-
ke meerjarenplanning voor de ver-
betering en verdere voltooiing van
een aangepaste verkeers- en ver-
voersinfrastructuur in Limburg.
Volgens de GOM-directie dient bij-
zondere aandacht te worden be-
steed aan het probleem van de
Noord-Zuidverbinding, de moder-
nisering van de Boudewijnauto-
snelweg, de verbreding van het Al-
bertkanaal en de aanleg van de In-
tercity-spoorwegverbinding Ant-
werpen-Hasselt-Maastricht-Aken.

Deputé Julien Dufaux (SP), die de
portefeuille van ruimtelijke orde-
ning beheert, verwacht dat om-
streeks 1 maart definitief uitsluitsel
over de haalbaarheid van het pro-
jectkan worden gegeven.

Deputé Jean-Marie Martin ver-
wacht „dat de eventuele uitvoering
van het ERC-project grote weerslag
op de sociaal-economische struc-
tuurvan Limburg zal hebben. Zo zal
het wegennet aanpassingen behoe-
ven; ontstaan er mogelijk nieuwe
behoeften aan scholing bij de te-
werkstelling in de toeristische sec-
tor; moeten er misschienextra voor-
zieningen voor gezondheid en vei-
ligheid van zoveel verwachte gasten
worden getroffen".

Verwachtingen

Thermae-directeur Henk Ver-
schuur is niet ontevreden over het
eerste bezoek. „Wij hadden geen
stormloop verwacht, maar zelfs ge-
hoopt op een matige start. In zon
volstrekt nieuw projekt als ditkuur-
centrum moet ieder van onze mede-
werkers zich rustig kunnen prepa-
Directreren op zyn taak," aldus Ver-
schuur. Met opzet werd daarom ook
een als rustig bekend staande dins-
dag gekozen als openingsdag.
Opvallend was het groot aantal
Limburgers. De meeste van hen ko-
zen voor een bezoek van twee uur a
raison van 25 gulden. „Eerst eens
zien wat de Thermae 2000 te bieden

Ook de komende dagen wordt nog
een rustige aanloop verwacht. Op
een grotere belangstelling wordt ge-
rekend vanaf het weekeinde. Welis-
waar is het dan carnaval maar te-
vens krokusvakantie.

'Uitpuur geldgewin worden jongeluikapot gemaakt'

Officier eist straffen
tussen één en vijf jaar

NEW YORK/VENRAY - Het
Amerikaanse concern Xerox, dat
in Nederland een grote produk-
tievestiging heeft in Venray,
Rank Xerox, gaat dit jaarwereld-
wijd 2.000 werknemers ontslaan
in hetkader van een ingrijpende
reorganisatie die het rendement
moet verhogen. Een woordvoer-
dervan de directie in Venraykon
gisteren nog geen mededelingen
doen over eventuele gevolgen
voor zijn bedrijf.

Xerox heeft een belang van 51
procent in Rank Xerox in Ven-
ray, waar een kleine tweedui-
zend mensen werken. Over de
helewereld heeft het concern on-
geveer 100.000 werknemers.

" De machtige kraanwagens mochten gisteren vanwege de mist geen dak op de hangar van Ex-
pressair plaatsen.

Foto: WIDDERSHOVEN

De Industriebond FNV zal op
korte termijn met de directievan
Rank Xerox in Venray de even-
tuele gevolgen van de reorgani-
satie voor de Nederlandse vesti-
ging bespreken, aldus districts-
bestuurder H. van Rees gisteren.

Van onze verslaggever

Rank Xerox is weliswaar 'hart-
stikke afhankelijk' van Xerox,
maar volgens VanRees is er geen
aanleiding om negatieve gevol-
gen voor het Nederlandse bedrijf
te veronderstellen. „Rank Xerox
assembleert kopieermachines,
dat is dus een kernactiviteit. In
1989 zal het bedrijf voor het eerst
sinds jaren weer vol zitten. Ook
het niveau van investeringen en
technologie is aardig bh de tijd.
Venraystaat er internationaal ge-
zien dus bepaald niet slecht
voor", aldus Van Rees.

Plaatsing dak hangar
Expressair de mist in

Vliegtuigschilderbedrijf wil nu al uitbreiden

Het Amerikaanse Xerox maakte
gisteren bekend zich voortaan te
zullen concentreren op zijn kern-
activiteit, apparatuur voor de
verwerking van documenten, zo-
als kopieerapparaten.

korte tijd veranderen van de identi-
teit, huisstijl en interieur van een
vliegtuig. Voorlopig houdt de vesti-
ging op Beek zich alleen bezig met
overspuiten. Pas tegen dezomer, als
het nieuwe gebouw ook van binnen
is voltooid, kan worden begonnen
met het vernieuwenvan vliegtuigin-
terieuren.

pij Guinness Peat Aviation (GPA).
Met ongeveer 600 vliegtuigen is de
GPA-groep de grootste vliegtuiglea-
semaatschappij ter wereld. GPA is
gevestigd op Shannon Airport in
lerland. In verband met de vele or-
ders werden uitbreidingsmogelijk-
heden gezocht op het vasteland. In
september vorig jaar koos het be-
drijf voor Maastricht Airport. Dat
gebeurde mede door een investe-
ringspremie van ruim een miljoen
via deIndustriebank Liof.

In het kader van dat streven sluit
het concern het bedrijf Xerox
Medical Systems in Californië en
wordt de produktie van elektro-
nische schrijfmachines in dezelf-
de staat beperkt. Bovendien ver-
dwijnt de eveneens in Californië
gevestigde divisie speciale pro-
dukten.

BEEK - Het plaatsen van hetdak op het hoogste gebouw
van Maastricht Airport ging
gisteren letterlijk de mist in.Met zes imposante 'kraanwa-gens zou het dak op denieuwe
hangar van Expressair wordengetild. Vanwege de dichtemist
ging de spectaculaire actie niet
door: in noodgevallen zouden
de vliegtuigen op Maastricht
Airport de hoge kranen te laat
kunnen zien.

De hangar - met de grootste over-
spanning op Maastricht Airport -
moet in een recordtempo worden
gebouwd. Op 1 maart staat de eerste
klant voor de deur. Lufthansa laat
dan bij Expressair een Airbus A3lO
overschilderen. De order kwam
eigenlijkte vroeg voor het bedrijfje,
dat pas in november begon met de
bouw. „De hangar wordt nu voort-
varend afgebouwd, want een order
van Lufthansa laat je niet zomaar
aan jeneus voorbij gaan," aldus Ex-
pressair-directeur Torn Janssen.
GPA/Expre.ssair is een dochter van
de lerse vliegtuig-lease maatschap-

Voor de kosten van deze maatre-
gelen is een voorziening van 275
mihoen dollar getroffen ten laste
van het resultaat over het vierde
kwartaal van vorig jaar. Daar-
door ontstond over die periode
een verlies van 77 mihoen dollar
tegen een winst van 155 miljoen
dollar in het vierde kwartaal van
1987.

Kolossen
Om dat de vraag naar deactiviteiten
van Expressair boven verwachting
groot is, lijkt de nu in aanbouwzijn-
dehangar al te klein. Waarschijnlijk
zal daarom al over een paar maan-
den worden beslist vlak naast de
nieuwbouween tweede hangar neer
te zetten. Bovendien bestaan er
plannen om bij het doorgaan van de
Oost-westbaan nog een hangar te
bouwen waarin ook kolossen als
een Boeing 747 een nieuw verfje
kunnen krijgen.

Het nieuwe gebouwkrijgt een hoog-
te van 17,5 meter. Hoger mag niet
van de Rijksluchtvaartdienst. Gro-
tere toestellen zoals een Boeing 747
en een DC 10 kunnen daaromniet in
de hangar van Expressair terecht.
Een vliegtuig als de Airbus A3OO
met een staarthoogte van 16,84 m
past er echter nog net in. Ondanks
deze beperkingen heeft Expressair
nu al klandizie genoeg. Directeur
Torn Jansen kon Aeroflot, Sterling
Airways, Schreiner Airways, XP,
Aerolloyd en Lufthansa al in zijn or-
derboek noteren.Over geheel 1988 daalde dewinst

van 578 miljoen dollar tot 388
miljoen dollar. De omzet is het
afgelopen jaar gestegen van 15,1
miljard dollar tot 16,4 miljard
dollar.

De vestiging in Beek biedt vanaf 1
maart werk aan ongeveer 25 men-
sen. Gemiddeld wordt er per week
één vliegtuig overgespoten. Expres-
sair is gespecialiseerd in het in zeer

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Voor de tweede
maal in één week tijd heeft officier
van justitiemr J. Laumen gisteren
in de Maastrichtse rechtszaal on-
gemeen fel uitgehaald naar hande-
laren in verdovende middelen. Hij
beperkte zich niet tot verontwaar-
diging en verwijt, maar liet open-
lijk blijken van verachting en zelfs
van, naar hij zelf zei, onverholen
haat jegens hen. „Deze lieden hou-
denzich bezig meteen van de laag-
ste daden die de mensheid kent. Zij
fourneren materialen om de jeugd
willens en wetens naar de haaien
te helpen. Uit puur geldgewin wor-
den jongeluidoor die rotzooi kapot
gemaakt", aldus een hevig veront-
waardigde officier Laumen.

Zyn strafeisen waren geheel in
overeenstemming met de over twee
groepjes van elk vier verdachten
uitgestorte toorn. Tijdens de och-
tendzitting hoorde een 31-jarige
man uit Bom 4 1/2 jaar gevangenis-
straf tegen zich eisen en een 28-jari-
ge Sittardenaar 3 1/2 jaar.

In de middagzitting lietmrLaumen
eisen van vyf en vier jaar gevange-
nisstraf neerkomen op respektieve-
lijk een 47-jarige voormalige Belgi-
sche politie-officier en een 25-jarige
Maastrichtenaar. Lichtere straffen
werden geëist tegen de overige vier
verdachten.

Vaderhulp
Voor de officier stond vast dat de
twee uit Bom en Sittard een maat-
schap waren aangegaan voor in- en
verkoop van heroïne. In Amster-
dam en Rotterdam werden leveran-
ciers gevonden en in het Sittardse
en in Maastricht de afnemers. De 19-
-jarige vriendin van de Bornenaar
zou zich verdienstelijk hebben ge-
maakt met telefonische hand- en
spandiensten, terwijl haar 44-jarige
in Maastricht wonende vader daar
was opgetreden als depothouder en
contactman.

„Ik wilde mijn dochter die in ver-
wachting was helpen en haar rust
gunnen", zo verontschuldigde de
vader zich gisteren. Het team werd

gecompleteerd door een 17-jarige
Maastrichtse jongen, die enkele ma-
len was ingeschakeld om in de
Randstad drugs te halen. De recht-
bank behandelde zijn zaak gisteren
achter gesloten deuren.

De beschuldigingen van de officier
hadden hoofdzakelijk betrekking
op activiteiten van januari tot begin
oktober van vorig jaar. In één con-
creet aangegeven geval zou het heb-
ben gehandeld om circa een halve
kilo heroïne. Naast de reeds ge-
noemde eisen van 4 1/2 en 3 1/2 jaar
vorderde mr Laumen tegen de
vriendin van de Bornenaar één jaar
onvoorwaardelijke gevangenisstraf
en tegen haar vader zes maanden.

Politieman
Het viertal dat gistermiddag terecht
moest staan, had in enkele opzich-
ten relaties onderhouden met het
kwartet dat 's morgens op de ver-
lengde verdachtenbank had geze-
ten. Ditmaal hadden de beschuldi-
gingen voornamelijk betrekking op

invoer vanuit België van grote par-
tijen amfetamine en kleinere hoe-
veelheden cocaïne.

Officier Laumen wees de 47-jarige
Belg en de 25-jarige Maastrichte-
naar aan als hoofdschuldigen. Ir
zijn requisitoir hield hij de Belg
voor als oud-officier van politie eer
bijzondere verantwoordelijkheid t€
dragen. Na tien jaar politiediensl
was de man jaren geleden overge-
stapt naar het bedrijfsleven, het
geen allerminst succesvol bleek te
zijn verlopen.

Dienstverlening
Twee vrouwen, een Heerlense van
29 en een Maastrichtse van 24 jaar
hoorden voor hun aandeel in het ge-
heel respektievelijk zes maanden
waarvan drie voorwaardelijk en zes
maanden geheel voorwaardelijk te-
gen zich eisen. Ten aanzien van de
Maastrichtse stelde mr Laumen 15C
uur dienstverlening voor.
Op 14 februari volgen deuitspraken
van de rechtbank.

(ADVERTENTIE)

I ■ i ———^—■—■———y
■■■■■iimm. <u ■ ' ■ """TTTÏTM

»"~ " V " ttJJ
Bfww»»?!W!i!»!i.i u l^■l^■.■.^■.^.^.M.»>kM■M.'.^^^^^^^^'.'.".■■■■■ ■■■'?'.'.'■'■'.'.'.'.'■■.'.'" 11..■.■.■.■/ pmwwJ

ROLLUIKEN en KUNSTSTOF RAMEN
ZONWERINGEN ■ onderhoudsvrij

■ PERFEKT ISOLEREND
I Sn^móntage- ■ BLIJVEND MOOI
- in iedere gewenste kleur en Transcarbo is in het bezit

uitvoering leverbaar^^^ van pet KOMO-attest met
i certificaatnr. 20332.

m\ 9^^^MVwJ ilM^I l TranscarDo Kunststoframen BV■ \ bietit u
■jÉÉP^^^^TvA 2mmM m ' 20 >aar ervarm 9 met eiQen

■"ÏZi*is^^^|èÉÉ f^ produkte en montage;
Uj - optimale kwaliteitsbewaking- 10 jaar garantie

(ADVERTENTIE)

Woensdag 1 februari 1989 417

Vrachtwagen
sleepte auto

450 meter mee
AKEN - Een 25-jarige inwoner
van Jülich, bestuurder van een
personenwagen is gisternacht
levensgevaarlijk gewond ge-
raakt.
In dichte mist reed de man op

de autobaan bij Alsdorf ond
een voor hem rijdende vracl
wagencombinatie. De au
werd' circa 450 meter meeg
sleept.

Volgens een mededeling vï
de politie dacht de vrachtw
genchauffeur dat hij een lek]
band had.

Toen hij daarom op de vlucl
strook stopte, ontdekte hij <personenauto met de levensg
vaarlijk gewonde man.

Limburgs dagblad | provincie

Toerisme: motor in Belgisch-Limburgs herstructureringsproces

Recreatief toeristisch plan
levert Kempen 4.000 jobsop

door jan van lieshout

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Directeur Theo,
Kersten van het Cultureel Centrum
Maastricht is opgestapt. Het college;
van B en W heeft hem op zijn ver-
zoek per 1 februari eervol ontslag,
uit gemeentelijke dienst verleend.,
Niettemin blijft hij beschikbaar als.
adviseur bij bijzondere culturele
projecten van de gemeente Maas-
tricht. Binnenkort neemt hij offi-1
cieel afscheid.

Theo Kersten was sinds hij een jaar
geledenmet ziekteverlofging in fei-
te niet meer in funktie. De in gang
gezette ingrijpende reorganisatie
binnen het gemeentelijk apparaat
en voorts het ontstaan van interne,
moeilijkheden over zijn taakopvat-
ting worden toegeschreven als aan-
leiding tot zijn vertrek.
In de dertien jaar dat Theo Kersten
het Maastrichtse cultureel centrum
heeft geleid, heeft hij met een posi-
tief effect op de bezoekcijfers een
grote inzet betoond bij de program-
mering van theaterevenementen.
Hij lanceerde tal van initiatieven,
zoals de grand café- en lunchconcer-
ten. Ook het Eurofestival Religieuze
Muziek staat op zijn naam.

Onder zijn leiding is een algehelere-
novatie tot stand gekomen. Verder
is Theo Kersten een vurig pleitbe-
zorger geweest voor de totstandko-
ming van het Theater aan het Vrijt-
hof.

AKEN - De Duitse douane heeft in
Aken-Zuid, aan de Duits-Belgische
grens een kilo amfetamine, 66 gram
cocaïne, 245 gram heroïne negen
kilo hasj, een snelvuurgeweer met
geluiddemper, 246 kogels en een ba-
jonet in beslag genomen. Twee per-
sonen werden gearresteerd.
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„Ik zal team
en kinderen

node missen"

beurtelings

Van den Boom:

Van onze verslaggever

KLIMMEN - „De kinderen
hadden me vanmorgen enorm
verrast. Om negen uur werd ik
aan huis opgehaald door alle
kinderen van de school. Ze
hadden een harmonie ge-
vormd en droegen allerlei ver-
sieringen. Op school voerde
elke groep een toneelstuk op.

Frans van den Boom, direc-
teur van basisschool 'Ummer
Clumme' in Klimmen maakt,
na 32 jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt, gebruik van
de VUT-regeling. Daarom was
het gisteren feest op de basis-
gichool.

jik zal het node missen. De school
en het fijne team waar ik vijftien
jaar mee heb samengewerkt. Om
maar te zwijgen over de kinderen."
Van den Boom is zyn onderwijs-
loopbaan begonnen aan de basis-
school van Gronsveld. In 1970
maakte hij de overstap naar een
MAVO in Spekholzerheide. Binnen
drie jaarwas hij echter weer terug in
het basisonderwijs. Dit maal bij
'Ummer Clumme'. „Ik wilde weer
leiding geven, daarom ben ik bij de
MAVO weggegaan. Bovendien zijn
die kleine kinderen veel gemoti-
veerder, gek hè?"

Verkleinen
„Het eerste wat ik deed toen ik bij
deze basisschool kwam, was het
verkleinen van de afstand tussen de
onderwijzer en de kinderen. De on-
derwijzer was in die tijd een soort
boeman in plaats van een vertrou-
wensman voor de kinderen. Het is
me aardig gelukt. Weet je dat ik de
laatste jaren altijd door de kleintjes
van huis gehaald werd. We hadden
dan op de vroege morgen de meest
interessante gesprekken. Dat was
hartstikke leuk. Ik ben bang dat ik
die kleine dingen ga missen."

Reizen
Nu Frans van den Boom niet langer
hoeft te werken is er tijd vrij geko-
men voor zhn grote hobby: reizen.

Zijn droomwens is een reis naar In-
donesië. „Zoiets vergt helaas nogal
wat planning. Maar daar heb ik
mooi de tijd voor als ik eindfebruari
in het zuiden van Spanje vertoef."

" Frans van den Boom uit
Klimmen geniet van zijn laat-
ste dag op school.

Foto: FRANS RADE

'Alleen op tv zijn
ze geen vrienden'

Benoeming pa zorgt voor spanning in huize Middeldorp meester en zijnwijze mannen het
op dat moment met nodige moei-
te over eens worden. De tv in de
Fanfarezaal is een absoluut gene-
geerd, haast niet bestaand voor-
werp.

In café Oud Neuenhagen aan de
Heigank meldt de kastelein dat
de tv zojuist is uitgezet. „Tja, de
schjpaskapel moest eens gaanre-
peteren". Dat wordt luid bewe-
zen door de typische 'bijna per-
fecte' akkoorden uit een aan-
grenzenderuimte.

In het café zelf zitten de nodige
mensen zwijgend aan de pils.
Wat ze van deze dinsdagavond
verwachten, is moeilijk te zeg-
gen. Maar de raadsvergadering
kan op het prioriteiten-lhstje ge-
rust doorgestreept worden.
„Ach", zegt de kastelein: „Thuis
had ik zeker verder gekeken..."
Het is inmiddels bijna kwart
voor tien. In het Streeper Kruis
buigen de televisie-sterren Coen-
ders en zijn wijze mannen zich
over agendapunt zeven. Het gaat
om de benoeming van een amb-
tenaar van de burgerlijke stand,
voorwaar een zaak van 'levens-
belang.

Maar in het cafékijkt alleenzo af
en toe nog iemand over zijn
schouders naar het beeldscherm.
De biljarters houden hun gemid-
delde score zo hoog mogelijk, het
bestuur van een ons onduidelij-
ke vereniging zet de vergader-
puntjes op de 'i' en een groepje
stamgasten hangt aan de bar.
Bh' een stemming in de raad
neemt de aandacht even toe.
„Kh'k voor detv gaan ze flink te-
keer, maar hieraan de bar zijn ze
de beste vrienden", klinkt het.
„Dat is politiek, zo hoort' dal
ook", meent de barkeeper. En de
hoofden draaien weer richting
bar. Men vat het allemaal niet ze
zwaar op." De damesKockelhorn en Middeldorp volgen vol spanning deLandgraafse raadsvergadering op

tv. Burgemeester Coenders legt juist uit waarom Thei Middeldorp tot vervangend wethouder moet
worden benoemd. Foto: DRIES LINSSEN

LANDGRAAF — Tini Middel-
dorp zit al een kwartier lang in
grote spanning te wachten op
beelden van de benoeming van
haar man tot wethouder. Maar al-
leen het monotone beeld van de
kabelkrant 'siert' haar beeld-
scherm. De achttienjarige zoon
des huizes verschijnt gelukkig
als reddende engel en na enige
ingrepen aan het tv-toestel vallen
we midden in het betoog van de
fractie Vrouwenappèl die het
maar geldverspillingvindt als pa
Middeldorp extra wethouder
wordt. Oei, oei.

Er gaat een grote 'ssssst' door de
kamer als de alles beslissende
stemming zich aandient. Me-
vrouw Middeldorp, mevrouw
Kockelhorn, die als echtgenote
van het gelijknamige raadslid
speciaal op visite is, en zoon en
dochter Middeldorp houden de
adem in. Maar pa krijgt een
meerderheid van de stemmen.

De opluchting vult de huiskamer
en Tini Middeldorp is ineens de
ontspannenheid zelve: „Ach, het
is ook veel gezelliger om op deze
manier de vergadering te volgen.
Als er een saai agendapunt is kan
je tenminste koffie pakken, en je
hoeft ook niet de hele tijd stil te
zijn"

Inmiddels zijn wat familieleden
en de echtgenote van raadslid
Mulders binnengedruppeld. Met
grote belangstelling wordt het
beeldscherm 'afgevlooid' op be-
kende gezichten. Eensgezind ge-
ven ze toe voornamelijk tekijken
omdat er familie op tv is. „Ik
denk niet dat ik volgende maand
weer de hele vergadering volg",
zegt mevrouw Kockelhorn. De
rest knikt instemmend.

Dan kryt mevrouw Kockelhorn
met ietsvan verbazing en veront-
waardiging: „Kijk Tini, nu felici-
teert Horbach je man metzhn be-
noeming terwijl hij er net de
grootste tegenstander van was".
Het blijkt een van de laatste op-

Nee, dan is de sfeer in de twee
deuren verderop gelegen Fanfa-
rezaal heel anders. Een massa
hossende mensen zingt 'Hoelala,
hoelala' en het schijnt iets met
carnavalsvereniging de Spinne-
köpkes te maken te hebben. Tja,
carnaval is een geduchte concur-
rent.

De groep jongerenhoudt dapper
stand, ook als de klok inmiddels
half tien gepasseerd is. Wedden
dat hier enkele toekomstige lo-
kale politici bij zitten..?

merkingen met emoUonele la-
ding tezijn. De koffie en vlaai ne-
men een steeds belangrijkere
plaats in.
Een kilometertje verderop ijve-
ren de kaarters en een zevental
tv-kijkende jongelui om de aan-
dacht. Het is een kwestie van wat
geven en nemen, maar de jeugd
in café Trefpunt blijkt opmerke-
lijk 'buisvast'.
„Het is eigenlijk interessanter
dan ik gedacht had", zegt de
meest spraakzame kijker vrij al-
gemeen. Een collega meldt dat
zijn straat even eerder onder-
werp van gesprek is geweest,
hetgeen hy best wel spannend
vond. Voor twee andere jongens
speelt ook mee dat zij familiele-
den in deraad hebben zitten.

Er is hier geen stervende ziel die
zich druk maakt om het 'geruigte
in .de bermen', waar de burge-

VANDAAG

" Door de binnenstad van Heer-
len trekken vanaf 20.11 uur de
gemaskerde auw wiever. Een
aantal cafés draait in Heerlen
volop carnavalsmuziek. Om
24.00 uur gaan de maskers af.

DONDERDAG

" Om 19.11 uur klinkt op de
markt in Hoensbroek het start-
sein van het traditionele 'Kouw-
renne'. Een tiental groepen
neemt met zes mensen plaats on-
der een 'loopkoe' en volgt een
hindernisparcours. Na afloop is
er 'carnaval' in de omhggende
cafés.

" In Brunssum in Dr Brikke-
oave gaat om 20.11 uur het auw
wieverbal van de gezamenlijke
Brunssumse carnavalsvereni-
gingvan start. De entree is gratis.

"De 'auw wiever' van de
Groenstraat in Übach over
Worms houden hun 38ste rond-
tocht door de Oostelijke Mijn-
streek. Vertrek om 10.30 uur bij
café 't Stüpke. Om 21 uur begint
het auw wieverbal in het ge-
meenschapshuis 't Ströatje.

" De Sjweegelsoppers uit Land-
graaf ontvangen in het bestuurs-
centrum de Koetsche Gruuskes.
Dit is de aanvang van een druk
programma dat dinsdag zal ein-
digen met de deelname aan de
optocht door prins Balth I.

" Het Gemeenschapshuis in
Terwinselen staat ookvier dagen
in het teken van carnaval. Be-
gonnen wordt met een avond
voor gehandicapten. Zaterdag
het Loemelebal (20.11 uur), zon-
dag gezinscarnaval (16.11 uur) en
maandag jeugdcarnaval (17.11
uur).

VRIJDAG

" De Heksenbergse Vasteloa-
vendsverein houdt een auw-wie-
verbal in het gemeenschapshuis
aan de Heigrindelweg. Aanvang
20.30 uur, entree f 3,50.-

-" Prins Herman II van de c.v.
De Wuif uit Ransdaal zal in het
Voerendaalse gemeentehuis be-
noemd worden tot gemeente-

prins. Hy ontvangt de sleutel uit
handen van burgemeester
Strous. Na afloop begint in zaal
Coumans om 19.30 een carna-
valsavond.

" In Onderbanken vindt de
sleuteloverdracht plaats om 18
uur in het Ontmoetingscentrum
te Jabeek.

ZATERDAG

" Burgemeester Van Zeil draagt
om 14.11 uur in het stadhuis de
sleutel over aan prins Charles II
van De Winkbülle. Na afloop een
informeel samenzijn met een
aantal Sjpaskapellen.

" Tijdens het carnavalsbal
wordt in het gemeenschapshuis
't Pomphuuske te Vaesrade de
'Miss Vasteloavend' gekozen.
Aanvang om 20.11 uur. Ook op
zondag en maandag zijn er bals
in 't Pomphuuske.

" In Huize Laurentius te Voe-
rendaal begint om 20.33 uur het
oud-prinsenbal van de CV De
Naate. De entree is gratis.

" Om 20.30 uur begint in het
Corneliushuis te Heerlen het
prinsebal van John I van De
Bokkeriejesj.

joos philippens
gert wisse

in gesprek

Kinderschoen in
Heerlen wringt

Conclusie: te weinig opvang, kwalitatief slecht en duur

kreeg de titel 'Waar wringt de
kinderschoen?'Van onze verslaggever

HEERLEN - De opvang van
kleine kinderen in Heerlen is
niet best. Er zijn te weinig
plaatsen voor kinderen om op-
gevangen te worden wanneer
zowel pa als ma werken. Daar-
naast is er door het ontbreken
van goede criteria voor de

kwaliteit ook geen kwalitatief
goede opvang. En behalve dat
is de opvang ook nog eens te
duur. Ouders met een laag in-
komen kunnen het zich niet
permitteren. Dat zijn de con-
clusies van het Heerlense
Overlegplatform Emancipa-
tiezaken in een advies over
kinderopvang. Het onderzoek

Het platform vindt kinderopvang
een belangrijke voorwaarde in het
streven naar economische zelfstan-
digheid van vrouwen. „Wy vinden
dat kinderopvang niet alleen een
verantwoordelijkheid voor vrou-
wen moet blyven, maar dat ook
mannen op hun zorg voor kinderen
aangesproken moeten worden", zei
Hetty van der Broek, lid van het
overlegplatform gistermiddag te-
gen het - geheel uit mannen be-
staande - collegevan Heerlen, bij de
officiële presentatie van denota.

Op de informatie-avond zyn wij
enorm geschrokken. Er werd eVen
tussen neus en lippen door verteld
hoeveel PAK's er in onze tuinen zit-
ten. De dagerna lees je inderdaad in
dekranten 'Hopel, een van de meest
vervuilde wijken van Nederland.
Verdere onderzoeken volgen, waar-
bij ik wel mag zeggen datwij ons als
bewoners toch wel rare dingen
moesten laten getroosten. Gaten in
je tuin, stroometende pompjes en in
de stal of garage, watervoorraadje in
de badkuip en wat ik wel het aller-
ergste vond was dat fantastische
luchtmeetapparaatje in onze woon-
kamer. ledereen mag het weten: die
dag zhn mijn vrouw en ik letterlijk
uit huis gevlucht, al was het maar
voor het lawaai. Het mooiste gebaar
in de hele PAK's-affaire vonden wij
het moment dat het luchtmeetappa-
raatje werd weggehaald. Een van de
mannen van het onderzoeksbedrijf
bood ons op zeer vriendelijke wijze
een enorme bos bloemen aan, en wy
mogen wel zeggen dat ons dit
enorm veel deed.

Lauraterrein
Vanaf het moment dat op 23 maart
1988 de bewuste onheilsbrief in de
brievenbus viel, hebben wij ons da-
gelijks beziggehouden met het
PAK's-probleem.

uur terecht voor schminken. Ge-
durende de carnavalsdagen staat
het theater bol van activiteiten.

gang

"De CV De Koelköp houden
vier bals in Ons Trefcentrum in
Hoensbroek-Zuid. Behalve op
dinsdag verzorgt het orkest De
Rowies de muziek. Gratis toe-

" De CV De Lotbroekers hou-
den in hun narrentempel MFC
Gebrook (Hoensbroek) drie bals
met medewerking van de Joe
Hame band. Ook op zondag en
maandag beginnen de Lotbroe-
kers om 20.11 uur. Entree f5-Le-
den betalen geen entree.

" In Hartje Hoensbroek is er
weer het 'Treutetreffen'. Na de
kinderoptocht zullen een aantal
'zaate hermeniekes' door het
centrum trekken voor het verzor-
gen van een echte carnavals-
stemming.

" Stadsprins Sjef I van Bruns-
sum krijgt om 18.11 uur de sleu-
tel van burgemeester Hoogland
in de burgerzaal van het be-
stuurscentrum.

" In zaal Reulings te Chevre-
mont vindt het Feest van deSter-
ren plaats. Een vier uur durend
non-stopprogramma met veel ar-
tiesten. De entree bedraagt f 10.-

-" De buurtvereniging Mussche-
mig houdt een grote carnavals-
middag in de club St.Antonius
achter café Stad Heerlen aan de
Sittarderweg. De zaal gaat om 14
uur open. Volwassen betalen f
3,50, kinderen f 1.-

" De 'Neet sjoën mér Hel kapel uit Heerlen

" De sleuteloverdracht aan de
prins van De Molmuus vindt
plaats op het Vrythof te Klim-
men. De stoet met harmonie De
Berggalm vertrekt om 11 uur
vanaf deKlimmenderstraat." De Paljassen uit Schandelen

starten de carnaval met een voor-
proefavond in de narrentempel
Oud Meezenbroek. Ook op zon-
dag, maandag en dinsdag kan
men bij de Twaalf Rovers te-
recht.

Je wordt er gewoon doodziek van
steeds weer aan iedereen het hele
verhaal tot in den treure te moeten
vertellen. Je wordt in feite gedwon-
gen om elke dag maar weer bezig te
zijn met devervuiling, terwyl je wel
eens een dag zonder zou willen. Wij
hebben in ieder geval besloten dat
we uit Kerkrade weg willen.

Mijn vrouw moet binnenkort beval-
len. Tegen de tijd dat ons kindje mo-
gelyk buiten zou kunnen spelen,
moeten we de tuin tot verboden ge-
bied verklaren. Als ons kind er im-
mers 'iets' aan over houdt, dan zou-
den we ons dat ons hele leven ver-
wijten. Alleen al deze gedachte
moet de overheid aanzetten tot het
nemen van maatregelen (vrye
woonkeuzeregeling) voor ALLE be-
woners. Hoe dan ook, er moet snel
iets gebeuren, want de irritatie
neem toe. Ten opzichte van deover-
heid, maar ook onderling.

In dehele affairekryg je mee dat dit
'PAK's grapje' wel meer dan tien
miljoen gulden gaat kosten, en mo-
gelijk nog meer. Voor mij is dit het
mooiste bewijs dat de bewoners het
mynterrein zo snel mogelijk moeten
kunnen verlaten. De drak en de
angsten worden te groot. Het is voor
ons gewoon niet meer van belang
wat men verder nog allemaal meet
en eventueel in debodem vindt. Wij
willen hier weg. En ik denk, velen
met ons. Ik moet er niet aan denken
dat wij hier nog een of twee jaar
moeten wonen, allleen omdat de
overheid zogenaamd geen geld
heeft of zoiets.

" Om 19 uur gaat de deur van
het gemeenschapshuis Weiten
open voor de bekende Weltense
Avond met 'eigen' artiesten. Adres afzender bij de redactie be

kend.

Momenteel wordt de opvang van
kinderen in Nederland doorgaans
geregeld via het informele circuit.
Zon 22 procent van de werkende
ouders heeft een oppas aan huis en
46 procent regelt een onbetaaldeop-
pas via familie ofvrienden.

Op de bijna 95.000 inwoners die
Heerlen telt betekent dat één (ge-
subsidieerde) opvangplaats per
2015 inwoners. In Breda, Delft, Hil-
versum en Zoetermeerbijvoorbeeld
beweegt dat cijfer zich rond de 500,
dus één opvangplaats per 500 inwo-
ners. Met name in steden in de
Randstad is de opvang veel beter
geregeld dan in het oosten van het
land.
Het platform schryft in zijn aanbe-
velingen aan het college dat het
goed zou zyn als Heerlen per 1000
inwoners één opvangplaats zou
hebben. De gemeente zou als grote
werkgever zelf een voorbeeldfunc-
tie kunnenvervullen. Er zou een Al-
gemene Plaatselijke Verordening
moeten komen voor kinderopvang
waarin eisen gesteld worden ten
aanzien van de kwaliteit. De ge-
meente zou meer initiatieven moe-
ten ontwikkelen op dit gebied, aan-
gezien de rijksoverheid vanaf 1990
vier jaar achtereen 125 miyoen gul-
den hiervoor uittrekt.

Ongunstig
Uit een onderzoek blijkt, dat Heer-
len nogal ongunstig afsteekt wat be-
treft kinderopvang in vergelijking
met andere steden met ongeveer de-
zelfde aantallen inwoners. In Heer-
len zijn 47 plaatsen voor kinderop-
vang, bij door de overheid gesubsi-
dieerde instellingen. Er is ook nog
kinderopvang by bedrijven en in-
stellingen zoals het ABP, de Open
Universiteit, Lucas Klinieken en
Welterhof.

" In het Chalet te Treebeek gaat
carnaval van start meteen gekos-
tumeerd bal. De avond begint
om 20.11 uur, evenals de bals op
zondag en maandag.

(" Dit is de laatste carnavalsru-
briek met aankondigingen voor
dit seizoen. Alle overige carna-
valsnieuwsvindt u in de speciale
uitgave van zaterdag). per persoon

Afscheid
Dr Axel Jehne nam onlangs af-
scheid als stafarts van de Rode
Kruis-afdeling Bocholtz-Simpel-
veld. Colonne-commandant
Schols prees de activiteiten die
Jehne gedurende 15 jaar heeft
ontplooid. Namens de colonnele-
den bood de heer Sy'ben de
scheidende stafarts een borst-
beeld van Henry Dunant aan.

Axel Jehne blijft aan het Rode
Kruis verbonden als adviseur en
gecommiteerde bij de examens.

Bevorderingen
Bij de gemeentepolitie Heerlen
zyn met ingang van vandaag een
aantal personen bevorderd. Bri-
gadier H.Diederen (47) werd be-
noemd tot adjudant. De heren
J.v.d.Broek(38), J.Veugen(32) en
J.Urlings(33) zijn bevorderd tot
brigadier.# Guido I en prinses Nicol

le.

ZONDAG

" De 'Neet sjoën mer hel kapel'
uit Heerlen viert het elfjarig be-
staan met het onthullen van een
zelfvervaardigd standbeeld. Het
beeld is vanaf om 23.11 uur te be-
wonderen op het Emmaplein in
het bijzijn van andere sjpaska-
pellen en wat notabelen.

Guido Jerzynska (22) is de nieu-
we prins van de Böschpiete uit
Abdissenbosch. Samen met zijn
prinses Nicolle (Logister) regeert
hij over het Böschpieterijk. Gui-
do is in het dagelijks leven werk-
zaam bij het ABP.

Prins Guido I
in Abissenbosch

" In het Grand Theater te Land-
graafkunnen liefhebbers vanaf 9
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Claude Criquielion denkt er wat dit
laatste betreft anders over. Hij trekt
voor het eerst in zijn loopbaan naar
deGiro en hij voegt daar vervolgens
zijn zoveelste Tour de France aan
toe. „Als ik niet naar de Ronde van
Italië ga, zal ik in ongeveer diezelfde
periode de Ronde van Luxemburg,
Dauphiné Libéré en Midi Libre op
mijn programma krijgen. Wanneer
je die wedstrijden bij elkaar optelt,
inclusiefhet reizen, kom je óók aan
een soort Giro."

Criquielion

Intussen wacht Criquielion (32) nog
altijd op de uitspraak in de recht-
zaak, die hij maanden geleden heeft
aangespannen tegen Steve Bauer
naar aanleiding van diens gedrag in
de laatste meters van het WK. „Als
ik niet ten val was gebracht zou ik
voor de tweede keer in mijn loop-
baan de titel hebben veroverd",
luidt nog steeds zijn mening. „In
1990 wordt het wereldkampioen-
schap in Japan gehouden. De regen-
boogtrui zou een mooie afsluiting
van mijn loopbaan zijn."

Wiebren Veenstra:
sprint als wapen

hield zijn conditie op peil. Veel
loopwerk, maar ook regelmatig een
groepstraining met de andere Hita-
chi's. Vanwege het goede weer kon
de ploeg practisch iedere week er op
uit trekken.
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Mare Sergeant (29) geldt reeds ver-,
schillende seizoenen als grossier in
ereplaatsen,vooral waar het de een-
daagse topkoersen betreft. Het ene
sprekende succes, uitgezonderd de
nationaletitel een paar jaar geleden,
ontbreekt echter nog. Menige over-
winning in andere wedstrijden zou
hij daarom graag inruilen voor een
klassieker.

„De Vlaeminck is in 1988 met mij
beginnen te werken in de aanloop
naar het wereldkampioenschap", al-
dusSergeant. „Zijn raadgevingen in
training hadden al gauw succes. In
de laatste etappe van deRonde van
Nederland, die in Gulpen eindigde

en voor een belangrijk deel op het-
zelfde parcours werd verreden dat
wij ook in de Amstel Gold Race
voor de wielen krijgen, kon ik toe-
slaan. Een paar dagen later won ik
de Druivenkoers van Overijse, die
als laatste voorbereidingswedstrijd
op het WK gold. Ik stond in die pe-
riode echt een trapje hoger dan
vroeger. Dat de strijd om de regen-
boogtrui niet succesvol kon worden
afgesloten doet daar verder niets
aan af."

Loopwerk
Sergeant heeft in de voorbije maan-
den nauwelijks rust genomen. Hij

„Om fit te blijven loopt De Vlae-
minck veel", zegt Sergeant. „Dat
spreekt mij aan. Ik herinner me nog
de uren, die vorig jaar voorafgingen
aan de start van deRonde van Lom-
bardije. Wij zaten nog aan tafel toen
hijer op uittrok. Echt, als ik niet had
moeten koersen zou ik meteen met
hem zijn meegegaan."

Zorg over kaarten en blessures belangrijker dan KV Mechelen

PSV niet echt blij
met supercupduels

OOSTENDE - Wiebren Veenstra
(22) begint in dienst van Hitachi
aan zijn tweede profseizoen. In
tegenstelling tot begin vorig jaar
is de Fries niet meer de enige
landgenoot bij de Belgische for-
matie. Stefan Rakers en Jos van
Aert, die halverwege 1988 bij Hi-
tachi als prof debuteerden, ma-
ken opnieuw deel uit van het
team. Hun belangrijkste taak ligt
in het helperswerk ten faveure
van de kopstukken zoals Cri-
quielion, Sergeant, Lieckens en
Rogiers.

Meteen na Claude Criquielion geldt
Mare Sergeant als belangrijkste fi-
guur van de Hitachiploeg. De klas-
siekers en Tour de France ('meer
met het oog op etappesucces dan
een topklassering in de eindstand')
vormen voor beiden het doel. Vrij-
wel zeker komt ook de Giro d'ltalia
op het programma, alhoewel Ser-
geant niet bepaald op een debuut
hierin zit te wachten. „Het wordt
toch wel te veel van het goeie",
meent hij.

Wiebren Veenstra ('ik ben ver-
huisd naar Dongen in Noord-
Brabant') moet eveneens knech-
tenwerk verrichten, maar chef
d'equipe Roger de Vlaeminck

wil hem toch óók menige keer
uitspelen in massasprints. „Ik
zeg niet, dat hij meteen een ge-
vaar voor Van Poppel wordt", al-
dus De Vlaeminck, „maar ze zul-
len Veenstra toch nog meer dan
vorig jaar zien."
De Fries won in 1988 zowel in de
Ronde van Nederland als in het
Circuit de la Sarthe een etappe.
Daarnaast eindigde hij verschil-
lende keren bij de eerste drie.
„De Tour de France, waarin ik
vorig jaar te elfder ure aan de
start werd geroepen en na een
paar etappes afstapte, staat de
eerstvolgende seizoenen niet
meer op mijn programma. In
kleinere rittenkoersen ligt voor-
namelijk mijn werkterrein. Daar-
naast moet ik ervaring opdoen in
klassiekers. Vooral Parij s-Rou-
baix spreekt mij aan."

ANTWERPEN - In de Lelie-
kamer van het Antwerpse
Cresthotel deed Guus Hiddink
zijn best om het supercup-duel
tussen KV Mechelen en PSV
cachet te geven. Na de vertwij-
felde frasen 'een beetje België-
Nederland', 'geen niemendal-
letje' en 'onderlinge rivaliteit'
zag ook de PSV-coach het ho-
peloze van zijn poging in.
„Misschien dat de return in
Eindhoven meer aanspreekt,
maar dat is afhankelijk van het
resultaat dat in Mechelen ge-
realiseerd wordt". En of er al
een resultaat wordt gereali-
seerd is ook nog maar zeer de
vraag. „Als we morgen die
mist hebben, kunnen we met-
een weer de bus in richting
Eindhoven", meende PSV-
Weerman Soren Lerby.

Hitachi: ploegvan twee dozijn

" JozefChovanec traint weer volop, maar zal tegen KV Mechelen niet in de basis staan

De Deense ex-international gaf vol-
mondig toe dat de temperatuurme-
ter in de PSV-selectie weinig verho-
ging aangaf. „Deze wedstrijd leeft
niet echt. Het is absoluut geen Euro-
pacupduel. Ik zal dan ook geen on-
nodige risico's nemen. Gele kaarten
of blessures kunnen we ons met het
oog op dekomende wedstryden te-
genReal niet permitteren".

OOSTENDE - De Belgische prof-
ploeg Hitachi, waarvan Eddy
Merekx als constructeur de belang-
rijkste co-sponsor is, bestaat uit vie-
rentwintig man. Daartoe behoort de
23-jarigeFrank van Himst, zoon van
de vroegere voetbalinternational
Pol van Himst, dieoverigens als PR-
officer aan het team is verbonden.

Van onze verslaggever

" De Nederlandse inbreng bij Hitachi, vóór hotel Thermae
Palace in Oostende, waar de ploeg gepresenteerd werd.
V.l.n. Jos van Aert, StefanRakers en Wiebren Veenstra.De samenstelling: Criquielion, Sergeant,

Lieckens, Jacobs, Bruno Bruyere, Jan Wij-
nants, Dirk de Wolf, Rogiers, Haex, Hen-
drickx, Lippens, Verbeken, Bock, Bafcop,
Van Himst, Morjean, Hendrik Devos, Soe-
nens, Beirnaert (allen België), Veenstra, Ra-
kers, Van Aert (Nederland), Pascal Triebel
(Luxemburg) en Ichikawa (Japan).

Lerby sneed Hiddinks grootste pro-
bleem aan. De coach probeerde gis-

teren tevergeefs te achterhalen of
eventuele kaarten in UEFA-ver-
band doorberekend zouden wor-
den. „Mocht dat het geval zyn, zul-
len we daar terdege rekening mee
houden. Het kan natuurlijk niet zo
zijn dat we Europees in de proble-
men komen vanwege deze super-
cupduels. Dat geldt voor kaarten en
blessures. Want geen ander evene-
ment kan, althansvoor PSV, aan de
Europacup tippen".

Probleem

een van dewaardevolste spelers".

De technische staf ging bij zichzelf
te rade naar aanleiding van de tallo-
ze blessures. „Het zijn allemaal inci-
denten. Noem het maar pech. Als er
zoveel problemen waren met lies-
blessures, hamstrings of ander
spieraanhechtingen, dan haddenwe
meteen de trainingen aangepast. De
spelers staan er conditioneel beter
voor dan verleden jaar, dat is alle-
maal uitgetest. De belasting qua
aantal wedstrijden is ook minder,
daar kan het dus ook niet aan lig-
gen", meende Hiddink.

Een en ander is wel het gevolg dat
PSV'ers zich vanavond twee keer

bedenken alvorens het duel in te
gaan. Uitzonderingen daargelaten.
Berry van Aerle: „Op dit niveau kun
je moeilijk praten over jezelf sparen
in het duel. Je speelt elke week wel
een belangrijke wedstrijd. Het risi-
co is dus altijd aanwezig. En als je
anders speelt, voorzichtiger bijvoor-
beeld, loop jevolgens mij meer risi-
co". Hiddink zelf gelooft ook niet
dat er vanavond met de spaarvlam
aan gespeeld wordt. „Op het mo-
nent dat ze tegenover elkaar staan,
wil iedereen winnen. Daarvoor zijn
het profs".

PSV (vermoedelijke opstelling): Lodewijks,
Gerets, Vlackx, Koeman, Veldman, Vanen-
burg, Van Aerle, Lerby, Linskens, Romario,
Gillhaus.

afkomstig was van het kraakbeen,
maar dat het verder niet alarmerend
was. Ik zal zeker niet geopereerd
worden". Wim Kieft werd wel aan
een chirurgische ingreep onderwor-
pen. De spits, die met knieproble-
men terugkwam uit het trainings-
kamp in Zimbabwe, onderging een
kijkoperatie in het Amsterdams Me-
disch Centrum. Daar werd een
scheurtje in een kruisband ontdekt;
een euvel dat met rust zal moeten
genezen. .„Een termyn hebben we
niet gesteld", aldus Hiddink. „Wegaan het herstel niet fixeren op een
bepaalde wedstrijd. Kieft zal er ge-
ruime nietbij zijnen dat is een fikse
tegenslag. In de Europacupwed-
strijden verleden seizoen was hy

Albert de Kimpe is manager/ploegleider,
Roger de Vlaeminck ploegleider en Luc
Landuyt assistent.

Leo Visser
kiest voor

GeleenZware straf
OsasunaSpaanse prins

verongelukt
op skipiste

MADRID - De tuchtcommissie van
de Spaanse voetbalbond heeft Osa-
suna zwaar gestraft voor de ongere-
geldheden bij de zaterdag gestaakte
wedstrijd Osasuna-Real Madrid. De
club moet de komende drie thuis-
wedstrijden op neutraal terrein af-
werken.

Miniware vindt
ritme terug

WEERT - Miniware heeft het ritme
in de eredivisie basketbal terugge-
vonden. Dat blijkt uit de 79-59 over-
winning, die deWeertenaren op Das
behaalden. Bij rust had de ploeg uit
Delft de achterstand nog tot 28-26
kunnen beperken.
In de tweede helft kwam de thuis-
club pas echt op dreef. Vooral Chris
van Dinten, die afgelopen zaterdag
geen punt scoorde, was ontketend.
Hij nam 26 punten voor zijn reke-
ning. Coach Blair van Miniware liet
zijn volledige bank spelen zonder
dat dat een negatieve invloed had
op het klasseverschil.

Timman breekt af
ANTWERPEN - De eerste partij
van de tweekamp voor de kwartfi-
nales van het kandidatenschaak-
toemooi tussen Lajos Portisch en
Jan Timman in Antwerpen, is na
zestig zetten afgebroken. De met
wit spelende Portisch gafzijn 61ste
zet onder couvertaf. De partij wordt
donderdag voortgezet. De kansen
zijn daarbij aan de zijde van Tim-
man, die een vrij-pion heeft op de
a-lijn.

GELEEN - Leo Visser, de kers-
verse Europees kampioen hard-
rijden op de schaats, zal de ko-
mende twee seizoenen trainen
op de schaatsbaan van sport- en
recreatiecentrum Glanerbrook
in Geleen. De 23-jarige Haa-
strechter heeft in Geleen een ap-
partement gehuurd met zijn
vriendin JolandaGrimbergen uit
Rijnsburg.

VAJL ~De Spaanse prins Alfon-so de Bourbon is verongelukt opde skipiste van Vail waar de we-reldtitelstrijd in het alpine skiën
wordt afgewerkt. Niet alleen zijn
dood houdt de gemoederen be-
zig. Twee zware valpartijen by' de
dames, die maandag voor het
eerst trainden op de afdaling, de-
den de kritiek op het parcours zohoog oplopen, dat twee moeilijke
heuvels nog voor detraining van
dinsdag uit de afdaling werdenverwyderd. Cindy Nelson, de be-
denkster van de piste, belandde
in de beklaagdenbank.

m het licht van die opmerkingmoet
°ok de absentie van Jan Heintze en
JozefChovanec worden gezien. Bei-
de spelers zijnfit om te spelen, maar
PSV wenst elk risico uit te sluiten.
*e groot is het blessureleed waar-
mee men in Eindhoven heeft af te
rekenen en te onbeduidend is de
°ntmoeting vanavond om het voor-
spoedige herstel van het verdedi-
-Bersduo te doorkruisen. „Als het

EC-duel was geweest, had ik
**er zeker een beroep op Heintze en
S-hovanec gedaan. In dat geval had
'k het risico wel genomen. Nu bly-
ven ze buiten de basis en wordt al-
teen Berry van Aerle toegevoegd

de selectie. Hy heeft zyn schor-
smg erop zitten en de knieblessurewaarover zoveel ophef schynt te
*Ün, is niet noemenswaardig".

Van Aerle kon Hiddinks uitspraak
„Ik had wat last en ben

flnd verleden week naar het zieken-
-nuis gegaan. Het onderzoek daar
Wees uit dat de irritatie in myn knie

Keift

dens trainingen voor dames spit-
ste zich vooral toe op de zoge-
naamde 'Columbine'-sprong,
waarbij de skisters een vlucht
van dertig meter maakten, zon
vijfmeter van de grond. Ook de
'Franse sprong', vlak voor de fi-
nish, oogstte weinig waardering.
Ondanks de waarschuwingen
vooraf van verschillende trai-
ners, bleven de riskante gedeel-
ten gehandhaafd. Nelson legde
de kanttekeningen naast zich
neer: „Ik wilde geen autobaan."
Na zestien afdalingen werd de
training echter gestaakt. Balans:
Beatrice Gafner uit Zwitserland
hield aan het passeren van de
'Columbine' een gescheurde
kruisband en een gebroken
scheenbeen over. Voor haar
loopbaan wordt gevreesd. De
Oostenrijkse Barbara Sadleder
kwam er met een kneuzing bo-
ven de enkel relatief goed vanaf.

De Spaanse prins Alfonso de
Bourbon (52), hertog van Cadiz
en neef van koning Juan Carlos,
was in Vail aanwezig als be-
stuurslid van de Internationale
Ski Bond en het Internationaal
Olympisch Comité. Hij veronge-
lukte tijdens de bezichtigingvan

De kritiek na dit dodelijk onge-
luk, maar ook na valpartijen tij-

de piste van de afdaling voor de
heren in Beaver Creek toen hy
verstrikt raakte in een kabel.
Volgens een ooggetuige betrof
het een lijn waaraan het finish-
doek was gespannen. Een
woordvoerder ontkende met
klem dat de prins daarbij was
onthoofd. Volgens een medeling
van de organisatie was de piste
op het tijdstip van het ongeluk
voor het publiek gesloten. De
prins bevond zich alleen in het
gebied.

Visser heeft voor Geleen als tij-
delijke woonplaats gekozen om-
dat hij op de 400 meter lange bui-
tenijsbaan van Glanerbrook zijn
dagelijkse training kan afwer-
ken. Nu doet hij dat op de ijsba-
nen van Den Haag en Haarlem.
Visser blijft zeker anderhalfjaar
in Limburg. Hij gaat volgende
maand in Beek aan de Nationale
Luchtvaart School een opleiding
tot piloot in de burgerluchtvaart
volgen.

De confrontatie met Real Madrid
werd zaterdag in de 43ste minuut,
bij een stand van 1-0 in het voordeel
van de thuisclub, afgeblazen omdat
Reals doelman Buyo voortdurend
met allerlei voorwerpen werd be-
stookt. De tuchtcommissie achtte
het niet noodzakelijk het duel in zijn
geheel te laten overspelen. Op 8
maart wordt het restant, met pu-
bliek, in het stadion van Zaragoza
afgewerkt. Osasuna behoudt de
voorsprong van 1-0. De club kreeg
tevens een boete van 30.000 gulden.

'Inbreng van Roger de Vlaeminck gunstige ontwikkeling voor mij'

Limburgs Dagblad Sergeant
wordt

strateeg

" Optimistisch
het nieuwe
wielerseizoen
tegemoet.
Links Mare
Sergeant,
rechts
ploegleider
Roger de
Vlaeminck.
Foto's:
PETER
DEJONG

door wiel verheesen
OOSTENDE- „Sinds hij in de loop van vorig jaar bij ons werk-
zaam is heb ik prima ervaringen met Roger de Vlaeminck op-
gedaan. Zijnaanpak sterkt mij in de hoop, dat ik in Parijs-Rou-
baix ofRonde van Vlaanderen toch nog eens de hoofdprijs kan
bemachtigen". Mare Sergeant onderstreepte gistermiddag tij-
dens de presentatie van Hitachi derol van De Vlaeminck, die
zich als ploegleider reeds net zo ambitieus heeft getoond als tij-
dens zijn rennersloopbaan. De strategie heeft resultaat.

Van onze verslaggever

door fred sochacki
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rijdt u een LADA 21051.2 met een luxe en comfort rijdt u jarenlang met plezier een praktische en ’ "^ 1/UmË I
van grote klasse. Of unu kiest voor de 1200,1300 of probleemloze auto. De 1200-E is weliswaar zuinig / FfLAT J% /1500 cc viercilinder motor, in een 2105 rijdt u een in gebruik en onderhoud maar uiterst royaal op ’ - QF ’uiterst royale wagen tegen minimale kosten. het gebied van comfort, veiligheid en ruimte. / Lf\AfèCmTf*Prm IDe vijf ruime zitplaatsen, een veilige kreukelzone voor De rolgordels voor, de grote kofferruimte en de / tTmmX^ ’en achter, een veiligheidsstuurkolom, mooie, beklede royale zitruimte maken van deze wagen een I tYfFif\A/Im At '*"3UË I
stoelen, een volledige uitrusting met o.a. regel- echte gezins-kanjer waarop u altijd kunt / i/AAt Ibare verlichting van het instrumenten- -, vertrouwen. Met bovendien zes jaar / A/JF/l£7»# *+%i)[ \paneel en niet te vergeten -. ai ITORAI garantie op roest van binnenuit en L ’deruime kofferinhoud van I ir>iufl|JWliVlEß I twee jaar op aandrijving en ver- **" I
350 liter, maken dezeauto 1 STANDNJjT^ snellingsbak rijdt vin elkeLADA *Bij aankoop van een "*" «J
uiterst compleet. I /k-3l*t _—I zorge|oos de jaren negentig in. lada 1200 E van f 8.995,- en een aanbetaling_ . ... ._ __ ~,--}?., _ _

„_-.-*_.,aal ~ ,a >.. «,,- ■.** ,a«, a m±mA.m*i~. vanf 995,- betaalt u f 185,-per maand (60 mnd).GA NAARDEAUTORAI OFBEZOEKEEN VANDE WO LADA DEALERS! Uw Uda dealer weet er meeYvan! '
BRUNSSUM AUTOBEDRUF CHIARADIA, TRICHTERWEG 122, TEL. 045 - 212843 ELSLOO GARAGE MEUERS, KOOLWEG 75, TEL.
04490 - 71088 KERKRADE AUTOMOBIELBEDRIJF HANNEMAN, STRUTHAGENWEG 125, TEL. 045 - 452666 MAASTRICHT
AUTOBEDRUF J. VAN AMEUM, SIBEMAWEG 1, TEL. 043 - 612310

Prijzen mcl. BTW en katalysator, excl. afleveringskosten en ML-behandeling. ] '

HÉÉBÜÜIi
To ruil grote WONING te
Heerlen tegen kleinere wo-
ning te Heerlen. Tel. 045-
-723979.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zondervoorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Doorjonge masseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-SAGE (no sex), 045-223574.
üüüüTotale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE!!!!!!!
No-Sex 045-353489.

Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek! 045-
-228481 (geen sex).
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
BELASTINGEN, invullen
alle aangiftebiljetten. Ook
aanvraag vooraftrek. Ad-
viezen en controle van uw
biljet, Paul Diederen,
04406-16007.
I_
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De afvaardiging van Nederland
en de DDR zijn in vergelijking
met het door de Oostduitse Gun-
daKleemann gewonnen Europe-

de Sovjetunie doet de Verenigde
Staten met een volledige ploeg
van vier rijdsters mee aan het
toernooi om het wereldkam-
pioenschap schaatsen allround
voor dames. De titelstrijd wordt
dit weekeinde op deOlympische
kunstijsbaan van Lake Placid ge-

Terrein in Brunssum
onbespeelbaar

Limburgia- Sittard
uitgesteld tot

carnavalszondag
BRUNSSUM - Het vooruitgescho-
ven competitieduel Limburgia-Sit-
tard in de hoofdklasse amateurvoet-
bal ging gisteravond niet door. Een
functionaris van de gemeente
Brunssum, die het terrein 's mor-
gens aan een laatste inspectie on-
derwierp, verbood de thuisclub om
van het veld gebruik te maken. Abdijcross
Een en ander was mede een gevolg
van het feit, dater na de in de regen
gespeelde oefenduels tegen Roda
JC en Fortuna Sittard, respectieve-
lijk twee en drieweken geleden, bij-
na geen gras meer op het veld staat.

pool verkocht hebben op de
zwarte markt, zo luidt de be-
schuldiging. De affaire wordt in
Engeland zeer hoog opgenomen,

Voor zowel Limburgia als Sittard
kan deze afgelasting echter nog een
vervelend staartjekrijgen. Zoals het
er nu naar uitziet zullen de terrein-
omstandigheden in Brunssum deze
week zeker niet beter worden. Daar-
om zal deKNVB de beideclubs Sit-
tard en Limburgia dan ook ver-
plichten om de oorspronkelijk voor
zondag 5 februari vastgestelde wed-
strijd op carnavalszondag af te wer-
ken, maar dan wél in de oorspron-
kelijke 'volgorde', namelijk op het
veld van Sittard.

Als Roda zo door gaat moet ze toch
weer gaan oppassen om niet te de-
graderen, in plaats van een subtop-
per te zijn. Reker vind ik een goede
trainer, maar die maakt hier ook
niks meer paraat. Om Ernie
Brandts, die altijd de beste of een
van de beste 'is, te passeren! Nee
Jan, bedenk maariets beters. Dat de
ploeg maar eens wat meer doelpun-
ten maakt. Daar is toch John van
Loen - die overigens nog niets heeft
laten zien - voor aangetrokken!
Roda moet maar nog langer wach-
ten, dan is René Hofman - die ik èn
met mij vele anderen graag hierzou
zien spelen - door een andere ploeg
weggehaald.
HEERLEN W. Hermsen

NK indoor worldt opening van druk jaar

Elly van Hulstop jacht naar
record Zola Budd

naar demarathon wil de Rotterdam-
se voor Barcelona 1992 in elk geval
nu nog niet weten. „Ik weet dat ik

mijn grenzen op de 1500 en 3000 me-
ter nog langniet heb bereikt. Die wil
ik eerst weten."

KERKRADE - Bij de de Abdij-
cross, onderdeel Volksloop A 460C
meter, legde H. Simons uit Merkel-
beek meteen tijd van 16 minuten en
32 seconden op de eerste plaats be-
slag. H. Scheffers uit Landgraaf
werd in 16.51 tweede.

Weekblad VI over extra betalingen bij FC Groningen:

ZOETERMEER - Elly van
Hulst, die het komende week-
einde tijdens het NK indoor at-
letiek weer op jacht gaat naar
de titels op de 800,1500en 3000
meter, verdedigt op 18 en 19
februari in Den Haag haar vo-
rig jaar in Boedapest verover-
de Europese indoorkampioen-
schap op de drie kilometer.
Een week later staat in Sindel-
fïngen een aanval op het we-
reldrecord indoor op de 3000
meter op het programma. Het
record is met 8.39,79 sinds 8 fe-
bruari 1986 in het bezit van
Zola Budd.Goed herstel

Roda JC 2

Matthäusgeen tovenaar
Als speler van Bayern München
genoot Lothar Matthaus een
enorm aanzien en was kritiek in
de Duitse pers op de aanvoerder
van hetDuitse nationale elftal uit
den boze. Sinds hij echter uit-
komt voor Inter Milan, dat vorig
jaarzomer een slordige tien mil-
joen gulden neertelde voor de
middenvelder, valt Matthaus van
het ene uiterste in het andere.
Zijn spel bij de nog steeds onge-
slagen koploper in de Serie A
krijgt in de Italiaanse sportbla-
den zelden meer dan een zes, in
de Duitse pers staat de prestatie
van Matthaus de laatste weken
nadrukkelijk ter discussie. „Ze
voeren een lastercampagne te-
gen mij", zet Matthaus zich afte-
gen de Duitse pers. „Ik lees al-
leen maar wat ik fout doe, nooit
wat ik goed doe".

Roeien wordt profsport
" Ëlly van Hulst, drukke dagen.

reserve divisie C

KERKRADE — In een aantrekkelij-
ke wedstrijd tegen Eindhoven 2 her-
stelde het reserveteam van Roda JC
zich uitstekend na de nederlaagvan
vorige week. Reeds in de eerste
helft konden deKerkradenaren jui-
chen toen Michel Haan tweemaal
het net liet trillen 2-0. Na de wissel
bleefRoda JC de betere en via Mi-
chelHaan en Erik van deLuer werd
een verdiende 4-0 zege behaald.

„Ik weet dat ik dat record kan pak-
ken. Vorig jaarbleef ik er in Boeda-
pest slechts vijf seconden van ver-
wijderd", aldus de atlete die juist te-
rug is van een trainingskamp van
drie weken in Portugal.
Met de nationale indoor atletiek-
kampioenschappen, die van vrijdag
tot en met zondag in de nieuwe
Houtrusthal in Den Haag worden
gehouden, begint voor Elly van
Hulst een druk jaar. De 29-jarige
Rotterdamse, in het bezit van 63 na-
tionale titels en twaalf Nederlandse
records, blikte dinsdagmiddag in
Zoetermeer bij haar sponsor Puma,
bij wie zij haar contract tot 31 de-
cember 1992 verlengde, vooruit op
het nieuwe jaar.

NEUCHATEL - Voor de gouden
Olympische roeiers Nico Rienks en
Ronald Florijn breekt de hoop op fi-
nancieel betere tijden aan. Het is de
bedoeling dat hun sporteen profes-
sionelerkarakter krijgt, nu de over-
koepelende bond positief heeft ge-
stemd over het toelaten van prijzen-
gelden in alleraces.

„Het uitbetalen van prijzengeld zal
niet meer beperkt blijven tot be-
paalde wedstrijden", aldus Denis
Oswald, algemeen secretaris van de
Internationale Roeifederatie (FISA)
dinsdag. „Er zijn geen grenzen. In
alle regatta's mag contant betaald
worden."
De beslissing tijdens de algemene

vergadering van de FISA in Athene
genomen, volgt op het verzoek van
verschillende nationale bonden, die
door potentiële geldschieters waren
benaderd.

„We verwachten niet dat ons grote
.bedragen worden aangeboden", al-
dus Oswald. „Het geld gaat in een
fonds voor de atleten, dat beheerd
wordt door de nationale bonden.
Roeiers kunnen daaruit geld putten
om te reizen en trainingen te bekos-
tigen."
Het is nog niet zeker, of het besluit
dit of volgend roeiseizoen al ingaat.

„Het jaarkent voor het seizoen in de
open lucht geen grote internationa-
le kampioenschappen daarom kan
ik in 1989 nu ook eens wedstrijden
ver buiten Europa lopen maar de
nadruk zal toch komen te liggen op
het Grand Prix-circuit, waarin dit
seizoen weer de 1500 meter op het
programma staat."

Enkele dagen geleden kreeg zij van
de Internationale Amateur Atletiek
Federatie (lAAF) eindelijk de lau-
werkrans, die haar toekwam voor
de overwinning in het Grand-Prix
circuit van 1987.

Willem II 2-Fort. Sittard 2 afg. -Roda JC 2-Eindhoven 2 4-0
RKC 2-VVV 2 2-1
NEC 2-Den Bosch 2 afg. _
PSV 2-RBC 2 2-1
NAC 2-MVV 2 afg. -
NAC 2 13 9 2 220 28-16
WV 2 14 8 3 3 19 34-20
PSV 2 13 8 2 3 18 32-12
RKC 2 14 8 2 4 18 28-19
Willem II 2 13 7 2 4 16 21-16
RodaJC 2 14 7 2 5 16 25-25
Port. Sittard 2 12 5 2 5 12 20-20NEC 2 14 5 1 8 11 26-25
MVV 2 12 5 0 7 10 24-36
Den Bosch 2 13 4 2 7 10 23-28
Eindhoven 2 14 4 2 8 10 22-38Helmond Sp. 2 14 4 1 9 9 27-33
RBC 2 14 2 1 11 5 13-35

Van Hulst: „Ik heb in de Algarve in
twee weken ruim 250 kilometer ge-
traind. In de derde week lag het ac-
cent minder op de omvang en meer
op snelheid in verband met de
Europese en de wereldkampioen-
schappen indoor, die van 3 tot en
met 5 maart in Boedapest worden
gehouden."

i panorama \

'Vijftig mille
zwart per jaar'

"Lothar Matthaus(links, met naast hem zijn landgenoot Thon) is
mikpunt van felle kritiek. ,J£en lastercampagne", aldus de West-
duitser.

» GELEEN - Uitslagen dres-
uurwedstrijden Manege Ten
Sijsden Geleen: paarden groep 1:. Dailsy Nielissen, Orlando 132
>nt; 2. Sharonvan Es, Robik 130,
t. Diana Paes, Furioso 129. Paar-
len groep 2: 1. Antoinette Neli-
en, Cartier 135 pnt; 2. Monie

President 133, 3. Ma-
iejosé Troquet, Hiero 131. Po-
ly's groep 1: Anouk Grol, Ginger
29 pnt, 2. Doran Schmeitz, Vico
28, 3. Julie Roselle, Flash 127.
'ony's groep 2: Vivi Tummers,
Jicolle 126, 2. Anouk Lammers,
'rinz 121, 2. Renzo Goessens,
Vringley 121.

spport kort
" WEERT - Atletiekvereniging
Weert houdt zondag de IJzeren
Man Volksloop. Keuze uit de af-
standen 3,5 km, 7 km, 10,5km en
17,5 km. Start 10.00 uur, inschrij-
ven in Café Dennenoord in
Weert.

" DEN HAAG - Thomas Bos
voert de Nederlandse schaatsju-
niorenploeg aan, die op 4 en 5 fe-
bruari in Heerenveen deelneemtaan een interlandwedstrijd tegen
de Duitse Democratische Repu-
bliek, de Verenigde Staten en deSovjetunie. Het evenementwordt gehouden na afoop van deNederlandse titelstrijd sprint,
dat in hetzelfde weekeinde in,
Thialf plaatsvindt.

In totaal heeft Van Hulst, die haar
vijftiende jaar met trainer Theo
Kersten ingaat, voor 1989 31 wed-
strijden op het programma staan.
Eén daarvan is de Grand Prix op 1
juli in het Bislett-stadion in Oslo,
waar zij een aanval op haar nationa-
lerecord op de 5000 meter wil doen.

Karpov leidt
SEATTLE - Anatoli Karpov heeft
in Seattle de tweede partij in de
kwartfinales van het kandidaten-
toernopi om het wereldkampioen-
schap schaken tegen Johann Hjar-
tarson gewonnen. Karpov leidt nu
met l'/2-'/2. De voormalige wereld-
kampioen speelde met wit.
Het verloopvan de partij bevestigde
de mening van de kenners, datKar-
pov de tweekamp tegen de IJslan-
der moeiteloos zal winnen. De scha-
ker uit de Sovjetunie beheerste de
partij volledig. Karpov verspeelde
de wereldtitel in 1987 aan Kasparov.

Mont Ventoux in
Dauphiné Libéré

Trainerscarrousel

Vandalisme
Nog geen anderhalf jaar voordat
Italië de wereld het WK'9O wil
aanbieden, begint ook in dat
land het vandalisme rond de
voetbalstadions een heus pro-
bleem te worden. Zondag werd
er in Bergamo, rond de wedstrijd
Atalanta-Inter een supporter van
de thuisclub neergestoken door
Inter-fans. Een operatieve in-
greep redde hem het leven. Vier
supporters- tweevan 23, een van
24 en een van 19 - werden gear-
resteerd. Het is niet het eerste in-
cident dit seizoen. Op oudejaars-
avond moest een chirurg ingrij-
pen om het levenvan een fan van
Cremonese te redden die na de
streekderby tegen Brescia door
fans van de tegenpartij door mid-
del van een aantal stokslagen op
het hoofd ernstig werd verwond.
En na de eerste competitieronde
takelde een groepje fans van In-
ter een supporter van Ascoli zo-
danig toe, dat hij na een week in
coma te hebben gelegen in het
ziekenhuis van Ancona overleed.

overleg met accountant Moret &
Limperg.

GRONINGEN - Het is gangbaar
bij FC Groningen dat spelers
naast hun normale contract
50.000 gulden per seizoen zwart
ontvangen. Dit staat in een arti-
kel in het weekblad Voetbal In-
ternational dat vandaag ver-
schijnt. Volgens hetzelfde ver-
haal zou de Fiscale Inlichtingen
en Opsporings Dienst (FIOD)
van deze "handelwijze op de
hoogte zijn.

" BRUNSSUM - Winand Kohl van De
Leeuw, uitkomend in de vierde klasse D,
heeft zijn contract met een jaar verlengd.

" BUCHTEN - Maan van Neer wordt met
ingang van komend seizoen de nieuwe trai-
ner van derdeklasserW Buchten. Hy is op-
volger van Hay Halmans.

" AMBY - Bij derdeklasserRKASV wordt
Nico Mares met ingang van volgend seizoen
opvolger van interim-trainer Giel Rous-
seau, die enkele maanden geleden de scep-
ter van Leo Kerstgens overnam.

Bastille, 230 km); 4 juni: Grenoble-
Aix-les-Bains (met Granier, 84,5
km) en khmtijdritRevard (30 km); 5
juni Aix-les-Bains-Aix-les-Bains
(155 km).

Elly van Hulst zegt de teleurstelling
van Seoel, waar zij in de finale van
de 3000 meter als negende eindigde,
volledig te hebben verwerkt.
„Natuurlijk had ik zelf van de Spe-
len ook meer verwacht zeker nadat
ik twee maanden tevoren in Zürich
zo gemakkelijk Mary Slaney-Dec-
ker had verslagen. Misschien is die
overwinningnet iets te vroeg of een
jaar te laat gekomen. Er lag in elk
geval een behoorlijke druk op mij."
Van een overstap naar langere af-
standen op de baan en mogelijk

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

PARIJS - De 41ste editie van de
Libéré, van 29 mei tot 5

Juni, kent dit jaar een zwaar pro-gramma. De internationale wieler-
J°P krijgt te maken met een aantal'linke beklimmingen. De rennersRoeten op 1 juni de Ventoux op.
* wee dagen later volgt de koningin-nerit over 230 kilometer, met daarin

de Charmette en de"astille. Een dag voor de klim-tijd-
"l op de flanken van de Revard,
moet het peloton de Granier op.
Zestien ploegen hebben zich aange-
beld, waaronder de Nederlandseformaties van Raas en Gisbers. Ook
de ploeg rond Adri van der Poel is
aanwezig. De ronde duurt weer achtdagen, twee meer dan vorig jaar.Wet etappeschema:
*» mei proloog: Divonne (7 km); 30mei Divonne-Lyon (186 km); 31 mei
vyon-Saint-Etienne (188 km); 1 juni
jvtontélimar-Carpentras (met Ven-

183,5 km); 2 juni Carpentras-
valence (157,7 km); 3 juni: Crest-

(met Charmette, Porte en

Battiston terug
De Franse bondscoach Michel
Platini heeft een tweede oud-
ploegmakker uit de grote tijd
van het Franse elftal in de natio-
nale selectie terug gehaald. Na
Jean Tigana, die tegen Joegosla-
vië zijn rentree maakte, is nu Pa-
trick Battiston opgeroepen voor
de vriendschappelijke wedstrijd
tegen lerland op 7 februari. Plati-
ni maakte tijdens een persconfe-
rentie duidelijk dat hij de routine
van de 31-jarige Battiston nodig
heeft voor de vitale kwalificatie-
wedstrijd voor de wereldtitel te-
gen Schotland op 8 maart.

Deze 'extra' betaling wordt geïl-
lustreerd met de namen van de
voetballers Foeke Booij en Frans
Thijssen, die het bedrag uit han-
denvan ex-manager Tonvan Da-
len zouden hebben gekregen. In
hetzelfde artikel wordt ook ver-
ondersteld dat Anderlecht voor
de transfer van Adri van Tigge-
len 200.000 gulden extra aan FC
Groningen overmaakte. FC Gro-
ningen zou dit bedrag vervol-
gens aan Van Tiggelen hebben
betaald. Voor deze constructie
werd gekozen, omdat Ander-
lecht zou hebben geweigerd mee
te werken aan zwarte betalingen.
De advocaat van FC Groningen,
mr. W.L.R. Schuurmans, heeft er
geen behoefte aan op deze nieu-
we beschuldigingen te reageren.
De problemen bij de club zijn
gisteravond opnieuw uitvoerig
aan de orde geweest tijdens een
langdurige bestuursvergadering.
Nog deze week is ook opnieuw

Förster
Het Nederlands elftal moet, als
het op 26 april de belangrijke
kwalificatiewedstrijd voor de
wereldtitelstrijd tegen de Bonds-
republiek Duitsland speelt, reke-
ning houden met de aanwezig-
heid vanKarlheinz Förster bij de
tegenstander. De voorstopper
lijkt te zwichten voor de aanhou-
dende druk van teamchef Franz
Beckenbauer, die de 30-jarige
verdediger graag wil opstellen.
Förster, die onder contract staat
bij Olympique Marseille, zei in
een interview met het Franse
sportblad L'Equipe dat hij bin-
nenkort een onderhoud heeft
met Beckenbauer over zijn mo-
gelijke rentree. „Beckenbauer
staat erop dat ik in het elftal te-
rugkeer", aldus Förster. „Hij
denkt dat hij me nodig heeft om
de kwalificatie af te dwingen."

Charlton
De Britse schandaalpers heeft
zich met hart en ziel op Bobby
Charlton gestort. De broer van
de lerse bondscoach Jack Charl-
ton zou vorig jaar mei een van
zijn vrijkaartjes voor de Cup-fï-
nal tussen Wimbledon en Liver-

Gerrit Plomp zet de arbitrage-
zaak die hij tegen FC Utrecht
heeft aangespannen door, on-
danks het feit dat Grasshoppers
voorlopig afziet van de aankoop
van de verdediger. De Zwitserse
club heeft de spelersvakbond
WCS dinsdagochtend laten we-
ten geen tussentijdse transfer
meer te willen.

Plomp
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in gesprek
Roda JC

Hierbij wil ik eens reageren op di£
mooie voetbalvoorbeschouwinger
in uw krant. ledere zaterdag lees ik
altijd hetzelfde over Roda JC. „We
gaan er wat van maken", „We gaar
er tegen aan", enzovoorts. Als ik dt
uitslagen zondags op Studio Sport
zie, dan komt er meestal wat andere
uit fle bus. Dit Roda JC heeft vooi
mij de beste tijd achter zich. Tegen
standers komen niet meer met
angst naar Kaalheide. Ook de thuis-
spelende ploegen vrezen Roda JC
niet meer. Daar kan de beste tramei
niets meer aan doen; een verval ma-
ken de grootste topploegen mee

HEERENVEEN - In het natio-
naal schaatskampioenschap
sprint, dat in het weekeinde op
de baan van Heerenveen wordt
verreden is Henriet van derMeer
een opmerkelijk deelneemster.
De plezierrijdster, die vorig
weekeinde bij afwezigheid van
de kernploeg in Den Haag ver-
rassend de allroundtitelverover-
de, werd ooit door gebrek aan
sprintkwaliteiten uit de ploeg
van Jong Oranje gezet.

Het sprinttoernooi wordt op bei-
de dagen gevolgd door een lan-
denwedstrijd Nederland-Sovjet-
unie-DDR-Verenigde Staten
voor junioren.

Bij de heren zijn zestien rijders
en bij de dames acht deelneem-
sters ingeschreven. De eerste
drie heren plaatsten zichvoor de
wereldtitelstrijd, die drie weken
later ook in het Thialf-stadion
wordt gehouden. De vierde deel-
nemer wordt aangewezen door
de begeleidingscommissie kern-
ploegen (BCK). Bij de dames
kwalificeren de eerste twee zich
rechtstreeks. De BCK geeft de
derde startplaats weg. Voor het
mondiale toernooi is inmiddels
geen kaart meer te krijgen.

" Naast Nederland, de DDR en

Henriet van derMeer opmerkelijk deelneemster NK

Plezierrijdster
toont kwaliteit

de Canadese grens, twee graden
boven nul. Voor het weekeinde
wordt zal hei. kwik kelderen tot
een graad of tien onder het vries-
punt. Aan het toernooi doen 31
dames uit dertien landen mee:
Nemeth (Oostenrijk), Coté,
Rhead en Loignon (Canada); Pe-
tra en Sabine Becker (West-
Duitsland), Börner, Kleemann,
Moser en Schalling (DDR), Belci
en Felicetti (Italië); Hashimoto
(Japan); Moolhuizen, Meijer,
Stam en Van Gennip (Neder-
land); Nystedt (Noorwegen),
Kremer (Nieuw-Zeeland), Bor-
kowska, Rys en Tokarczyk (Po-
len); Krohn (Zweden), Bojko, La-
poega, Titova en Toemanova
(Sovjet Unie); Docter, Kline,
Sundstrom en Zuckerman (VS).

Het was dinsdag in Lake Placid,
in de staat New Vork niet ver van

se toernooi ongewijzigd. Klee-
mann geldt als de grote favoriete
voor de titel, die vorig jaar werd
veroverd door haarinmiddels ge-
stopte landgenote Karin Kania.
Het kwartet van de Nederlandse
bondscoach Jan Wiebe Last ver-
blijft al ruim een week in Noord-
Amerika. De DDR-equipe heeft
in Davos de laatste voorbereidin-
gen getroffen. In de Sovjet-ploeg
vervangen Svetlana Bojko en Je-
lena Toemanova de rijdsters Irm-
a Bogatova en Ljoedmilla Fili-
monova. Bogatova was ruim
twee weken geledenin West-Ber-
lijn als beste Sovjet-schaatster
(zevende) geëindigd; Filimonova
werd dertiende.

Jan Ykema en Christine Aaftink
verdedigen hun nationale titel.
Ykema, die zich op de 500 meter
van zondag in Baselga di Pine
weer tussen de mondiale elite
schaatste, is hersteld van een
knieblessure.

houden. Afgezien van wereldbe-
kerwedstrijden is sinds de Spe-
lenvan 1980 geen grote wedstrijd
meer in Lake Placid geschaatst.
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" Bij beschikking van 12 ja-

nuari 1989 heeft de Arron-
dissementsrechtbank te
Maastricht goedkeuring
verleend aan net verzoek
van Tjeerd Jan van der
Heide en Marie Louise. Gelissen, beiden wonende
te Brunssum aan de Plein- I
straat no. 12, tot het maken I
van huwelijkse voorwaar- I
den overeenkomstig het Iaan die beschikking ge- I
hechte concept van deIakte van huwelijkse voor-1waarden van notaris I] J.M.M. Kreijn te Bruns- Isum.

Procureur
Mr. J.M.A.M. deWit
Schaesbergerweg 8
6415 AH Heerlen

; CARNAVALSPAKJES te
j h. of te k. Oude wyvenpak-, ies te h. Boumans, Vredes-I hofje 22, Terwinselen, tel.
t 045-411960.
I Jurgen AUTOVERHUUR,

" Langheckweg 32-40, tel.I 045463333.
I KAMER te h. met c.v. te
i Valkenburg. 04406-12875.

" KAMERS te huur Dr. Cals-. straat 13 Schaesberg (bij1 station) tel. 045-721658 na 18
u. 045-313898.

ITe h. BOYENWONING
1 met gebruik van tuin, ing.
I l-3-'B9. Anjelierstraat. Huur

’535,- p.mnd. excl. g.w.l.
I Overname vloerbedekking
j e.d. Tel. 045-724700.
I ZIT/SLAAPK, tevens stu-
i dio/app. Hoensbroek, na
! 14.00 uur 045-229654.
! Te huur te Hoensbroek:
1 APPARTEMENT. ± 60 m 2,

huur’ 510,- p.mnd. Hal, wc,
douche, woonkamer met
open keuken, gr. slaapka-
mer en berging. Weusten-
raedtstraat lil), Hoens-
broek.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
cv., gebr. v. keuken en dou-
che. Tel. 045-717525.
KAMER te huur in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
KAMERS te huur in cen-
trum Heerlen, Kruisstraat
22, voor nette alleenstaan-
den, vanaf ’ 175,- p.mnd.
all-in. Tel. 045-244544
VALKENBURG-CEN-
TRUM: kamers metkitche-
nette, eigen opgang, 3 min.
v.a. station, voor het hele
jaar. Tel. 04406-15323, na
14.00 uur.
Te h. gemeub. ZIT-
/SLAAPKAMER voor net-
te, liefst iets oudere, rustige
personen. Schimmert,
04404-1425.
Gem. APPARTEMENTEN
in Brunssum. Te bevr. 045-
-257090, na 17.00 uur.
SUSTEREN: te h. kleine
benedenwoning ’592,-
-p.mnd. 04499-1919 na 18.00
u. 2181.
Gemeub. KAMER, gebr.
van keuken, douche en wc.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.

h. gevT. WINKELRUIM-
TES in Z. Limburg voor da-
mesmode, A-l lokatie, ± 50m2. Br.o.nr. HK 664 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. te Kerkrade-C.
of omg., ca. 100 m 2 BE-
DRIJFSRUIMTE. Aanbie-
dingen met ligging, opper-
vlakte en prijs aan postbus
296, Kerkrade.
Te h. gevr. voor 2 pers. Ifst.
vrij gelegen WOONHUIS of
boerderij (min. 5 kmrs.),
eventueel ook 2 ruime ap-
partementen. Tel. 020-
-981489 of 02155-22677 na
17.00 uur.

SILO-verharding, erfverh.
etc. vlgs. nw. stabilsatie-
meth. Kallen Stabilisaties
Kerkrade. Tel. 045-457415.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 6,-; Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
T.k. gevr. AARDAPPE-
LEN, veldgewas. P. Meer-
tens. Tel. 045-251414.
KALKSLIB, drijf- en
champignonmest. Kurst-
jens. Tel. 04759-3565.
Te k. 1 Fendt 311 LSA 2500
dr.u., ’ 74.000,-; 1 Fendt 308
LS 2650 dr.u.. ’41.000,-; 1
Fendt 3S 60 pk, ’ 6500,-; lx
Fiat 6 cyl., 100pk, ’ 9750,-; 1
Ferguson 135, 45 pk,
’6250,-: 1 Zetor 6211 cabine
15 50 dr.u.; 1 Feldmeister,
28 pk, goedlopend; Lanz 28
en 40 pk voldiesel, Lanz se-
mi-diesel, 28 en 50 pk; 1
Grimme HL7SO, als nieuw,
’17.500,-; 1 Claas senator
met hakselaar, ’ 13.500,-; 1
Hassia 4-riiige poter, goed,

’ 1400,-; 1 Rumpstad culti-
vator 2.75 m, ’1200,-; 1
Gouüland super vitesse 2
sch. hydr. wenteling; 1
Rumpstad aanaarder, 5-rrj-
ig, opklapbaar, 1.6-ryige
Fahse S bietenzaaimachi-
ne. H. NEVEN 8.V., Bun-
de, tel. 043-641234.
Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, tel 045-241284.
MELKKOEIEN te koop
met goede productieujsten.
Gebr. Snijders, Brommelen
1, Wijnandsrade, tel. 045-
-241659.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’l5O,- +
btw. Tel. 04492-2601.
Te k. TOURCARAVAN
merk Tabbert alles i.z.g.st.
Tev. Knaus caravan i.z.g.st.
J. Boschstr. 9. Sittard.

■■ÉÉMMIÉIÉiiÉBÉIÉIMH—
Samen kun je meer

Stichting Relatievorming Limburg
Stichting Landelijk Centrum (LCH)

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe-
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken.
Vraag gratis informatie; Heerlen; mevr. Reulen 045-
-412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450,
Maastricht: 043-435231.
St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231;
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad
van Toezicht.

*

Salustiana >■ éF\*\ Bavaria bier M*\ *
handsinaasappelen J QQ Clementine mandarijnen *| QD wegwerp, /■ Q e
netè2kilo LiQ7 net è 1 kilo lm mJ mJ flesje 330 ml. 59- <*d

S'
h

Plof doos 'lo stuks iee- 1b4.7
Bolognese i^^^^^^^^^JJJ^^^^^^^^ i^i^^^^^^^^i^i^i^i^J Ja^all

300 gram,
" J jQ P^ H -*£gg^^^»-

-diepvries- A99" Ë\Ywf*m\ Sff] TfTf I |TtTcT-T w^^^^^^^^k

Huzarensalade J/| Q | L*^l*l£j lti£i UI Unox
bak 1000 gram 3*4»_ étm n*T mJ U HU Hl Jl If! maaltijdsoepen -^■ ii^3 i^^^l^T* L^^ diverse smaken, J

Uil IIIILLSk^LLLI 1300 ml. Z2S étmmmJ^

%£fr 6.95 10 QO Ontbijtspek QQ Tartaar rundvlees "3 Q>C
per kilo 4Z9G Ifai^V/ per 100 gram 4.39" mJ 4 stuks

Op Edah kan jerekenen. jjjfiluï
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10tot 12en 's middags van 2 tot4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling. Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v. overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden.

Prijzen geldig t/m zaterdag 4 februari 1989. Zolang de voorraad strekt.

W-05-0^

Tek. rand Maastricht, groot
WOONH., erf, div. bergin-
gen, werkpl. met H.W. opp.

" ± 750 m 2. Pr.n.o.t.k. Post-
bus 5552, 6202 KA Maas-. tricht., Tek. WOONHUIS in een rij
met achterom schuur, kel-. der, woonkamer, open keu-

Iken, 3 slaapkamers, dou--1 che. Vnj te aanv. ’ 88.000-
-k.k. Tel. 045-221090.

Snel en goed uw

huis verkopen?
Jos Storms Onr. Goed.
Past. Vonckenstr. 44,

Geleen. Tel. 04490-42550.

Geen verkoop!
Geen kosten.

SITTARD: te k. goed on-
derh. halfvrijst. woonhuis
met gr. garage en bergin-
gen, woonkamer met par-
ket, kelder, c.v. en rollui-
ken. Direct te aanv. Vr.pr.
’135.000- k.k. Inl. 04490-
-10201 na 18.00 u.

Te koop/huurKruisstr. Hrl.
ruim dubbel WOONHUIS
met 5 garages. Te huur rui-
megarageAarveld. Tehuur
Akerstraat ruim kantoor-
pand met 7 parkeer-
plaatsen. Inl. 045-711617.

BEDRIJFSPAND Han-
delscentrum Sittard. Bedr-
ruimte 1400 m2. Tot. per-
ceelopp. 3300 m 2geh. of
ged. te k. of t.h. Grote poor-
ten, royale hoogte. Ruime
parkpl. voor laden en los-
sen. Voor vele doeleinden
fesch. Havikstr. 9 (verl. In-

ustriestr. Tel. 12824 of
16229 Sittard).

Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-
len.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?

Vraag vrijblijvend info.

Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.
Schelsberg 132 Heerlen

Tel. 045-721866

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket, b.v. 8rad., ketel en alle aansluit-
mat., ’2850,- mcl. BTW.
Tel. 045-313239.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.

POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04459-1237.
Te k. Belgische witblauwe
pinken en hoogdrachtige
blonde D'AUQUITAINE-
VAARZEN. Tel. 04451-
-1353.
Nu te bespreken mooie
GROENENDAELER-
PUPS, geboren 3-l-'B9, met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-312189.

Te k. BOUVIER, reu, j
mnd. oud, lief v. kind. (

goed waaks. 04490-74284^
Tek. SLACHTKONIJN^
en voedsters. Tel. 31643^
Te k. FOXTERRIER, J
mnd., teef, zeer lief, %.
inentingen, zindelijk. l
045-271056. _^

Spirituele cursus GOt
zijn voor jezelf. Inl. Sti<J"Science of Mmd", tel. O*
352281.
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