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Terugdringen
De Graaf liet verder weten volgende
week een commissie te zullen in-
stellen die binnen drie maanden
voorstellen moet doen om de ar-
beidsongeschiktheid terug te drin-
gen. Daarbij staan voor hem twee
maatregelen voorop. Werkgevers
die minder dan het landelijk gemid-
delde werknemers afstoten naar ar-
beidsongeschiktheidswetten als
WAO en AAW moeten voor die wet-
ten minder premie gaan betalen.

Werkgevers die boven het gemid-
delde zitten, krijgen daarvoor de re-
kening gepresenteerd door hogere
premies. Daarnaast moet er een be-
leid van de grond komen dat ar-
beidsongeschiktheid van werkne-
mers voorkomt.

Over de Wet Arbeid Gehandicapte
Werknemers (WAGW), die erin
voorziet dat werkgevers gemiddeld
vijf procent van hun personeel uit
gehandicapten moeten laten be-
staan, zei De Graaf wel degelijk
dwingend te willen gaan optreden.

Het weer
MIST, LATER
OPKLARINGEN
Vandaag begint de dag weer
met mist of mistbanken en
laaghangende bewolking. Met
een temperatuur iets onder
nul kan het hier en daar glad
zijn. De mist trekt in de och-
tend geleidelijk op, waarna
ook de lage bewolking gaat
breken. Het blijft dan wisse-
lend bewolkt met in de mid-
dag een zonnetje. De wind is
zwak tot matig uit een zuid-
westelijke richting. De tempe-
ratuur kan vandaag oplopen
naar 6 graden. De komende
nacht ligt de temperatuur
weer rond het vriespunt. De
komende dagen nemen de mis-
tkansen af.
Voor eventuele informatie be-
treffende het weer in Limburg
kunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:
zon op: 08.18 onder: 17.30
maan op: 05.57 onder: 12.23
MORGEN:
zon op: 08.17 onder: 17.32
maan op: 06.56 onder: 13.29

Exotische prinsenpaar
'heerst' in Slenaken

Van onze verslaggever

SLENAKEN - Carnaval is uni-
verseel. Als je maar jong genoeg
met de carnavalsbacil besmet
wordt kan iedereen een fervent
carnavalvierder worden. Het be-
wijs wordt geleverd door het
prinsenpaar in een van Lim-
burgs kleinste dorpen. De prins
van Slenaken is geboren in Peru
en zijn prinses komt uit Thai-
land.
Klein als Slenaken is beperken
de plaatselijke Durchdrieverkes
zich tot de verkiezing van een
jeugdprins en jeugdprinses. Dit
jaarhebben zij Arjan Spronck tot
prins en Monique Becker tot
prinses uitgeroepen.
De jeugdprins werd elf jaargele-
denin Lima (Peru) geboren en in

1980, samen met een even oud
Peruaans meisje, geadopteerd
door het echtpaar Spronck uit
Slenaken. Hij werd Arjan ge-
noemd en is in de afgelopen acht
jaarvolledig ingeburgerd in Sle-
naken.
Datzelfde geldt voor de twaalfja-
rige jeugdprinses Monique, die,
nauwelijks drie maanden oud,
samen met haar tweelingzusje
vanuit Thailand werd opgeno-
men in het gezin Becker te Sle-
naken.
Er was trouwens wel wat overre-
dingskracht nodig om Monique
te strikken.„Een bruine prinses,
dat kan toch eigenlijk niet", rea-
geerde ze. Het feit dater ook een
„bruine" prins werd uitgeroepen
lieten haar aanvankelijke bezwa-
ren verdwijnen.

" Het trotse prinsenpaar uit Slenaken.
Foto: WIDDERSHOVEN

De Graaf wil verlies aan arbeidsdagen beperken

Ziekteverzuim moet
geld gaan kosten

DEN HAAG - De wettelijke bepaling dat een werkgever een
zieke werknemer tenminste zes weken het loon moet doorbe-
talen, dient te veranderen. Ook de werknemer moet gedurende
een bepaald aantal ziektedagen in het inkomen voelen wat
daarvan de gevolgen zijn. Dit als methode om hetweer stijgen-
de ziekteverzuim een halt toe te roepen. Dit is de inzet van
staatssecretaris De Graaf (Sociale Zaken) bij discussies rond
het toenemende ziekteverzuim.

De bepaling dat een werkgever een
zieke werknemer gedurende zes we-
ken het loon moet doorbetalen, is
opgenomen in het Burgerlijk Wet-
boek. Door dezebepaling wordteen
eerder besluit om in de Ziektewet
twee wachtdagen in te voeren, ont-
kracht. Van de wachtdagen merkt
de werknemer niets. De werkgever
wel. Hij krijgt geen vergoeding van
de bedrijfsvereniging.

De Graaf wil nu in overleg met zijn
collega Korthals Altes (Justitie) de
gewraakte bepaling in het Burger-

lijk Wetboek aanpassen. Dat zou zo-
danig moeten, dat de werkgever
niet langer verplicht is om de werk-
nemer bij ziekte het volledige loon
door te betalen. Het effect van dit
voorstel is dat de werknemer ook
zelf in het inkomen de gevolgenvan
ziekte ondervindt. De Graaf wil te-
gelijkertijd het aantal wachtdagen
in de Ziektewet van twee naar drie
uitbreiden. De staatssecretaris kan
bij zijn voornemens op steun reke-
nen van een kamermeerderheid be-
staande uit CDA en VVD.

Gemeenten
overwegen
eigen 'pas'

DEN HAAG - Het nieuwe Neder-
landse paspoort krijgt er nóg een
concurrent bij. Na het bekendwor-
den van het voornemen van minis-
ter van Justitie Korthals-Altes om
een identiteitsbewijs te gaan uitge-
ven, zijn nu ook plannen naar bui-
ten gekomen van de grotere ge-
meenten die zelf een kaart aan het
ontwikkelen zijn, waarmee burgers
zich kunnen legitimeren. De kaart
die de gemeenten in hun hoofd heb-
ben, kan worden gemaakt volgens
het Europese model, waardoor zij
straks ook gebruikt zou kunnen
worden voor reizen in deelf andere
landen van de Europese Gemeen-
schap.

Het legitimatiebewijs van minister
Korthals-Altes zal al een stuk goed-
koper zijn danhetpaspoort. Het ziet
ernaar uit dat het gemeentelijk ont-
werp nog voordeliger kan uitvallen.
De gemeentelijke pas zou binnen
een jaar kunnen worden ingevoerd.
Reizen buiten de EG zou er niet mo-
gelijk mee zijn. De gemeentelijke
kaart zou gemaakt kunnen worden
naar een Zwitsers model dat fraude-
bestendig genoeg zou zijn om als in-
ternationaal reisdocument binnen
de EG te kunnen worden gebruikt.

Minister Van den Broek ziet overi-
gens af van een tijdelijke centrale
administratie van alle persoonsge-
gevens die in een paspoort staan.
Ook krijgt de minister van Buiten-
landse Zaken minder bevoegdhe-
den bij het verstrekken van pas-
poorten. De minister komt daarmee
tegemoet aan kritiek uit de Kamer
op de centralistische opzet van de
paspoortwet. De aanvraagformulie-
ren met foto's zullen nu bij de ge-
meenten worden opgeslagen.
Het wordt in de toekomst verder on-
mogelijk met een verlopen paspoort
naar het buitenland te reizen.

Morgen in het

Limburgs
Dagblad

een speciale bijlage over de
personenauto RAI, die van-
daag van start gaat in Am-
sterdam en tot en met zon-
dag 12 februari duurt. Drie
pagina's met daarin een
compleet pnjzenoverzicht
voor 1989; de voortrekkersrol
van Nederland bij het ver-

werken van kunststof in de
autoindustrie; de presentatie
van diverse nieuwe model-
len en de opmars van goed-
kope auto's uit het Oostblok.

" Prototype van Citroen, .de
Activa.

Bonden en werkgevers wegvervoer nog geen slap dichler 10l elkaar

Actievoerende chauffeurs
zorgen voor file bij grens

Van onze verslaggever

BOCHOLTZ - Aan de grensover-
gang Heerlen-autoweg/Bocholtz
hebben ongeveer vierhonderd
vrachtwagenchauffeurs gewild of
ongewild deelgenomen aan een
blokkade. Kaderleden van de ver-
voersbond FNV en CNV sloten gis-
teren geheel onverwachts om twee
uur het grensgedeelte voor vracht-
vervoer af met drie gehuurde
vrachtauto's. Alleen vervoerders
van gevaarlijke stoffen, voedsel dat
aan bederf onderhevig is en buiten-

landse chauffeurs kregen debelofte
niet aan de actie te hoeven deelne-
men. In de meeste gevallen werd
hen dan ook vrij baan gegeven.

In Limburg wordt op dit moment
alleen nog gestaakt bij het Venlose
Ventrex. Dat kan volgens een FNV-
woordvoerder nog tot en met vrij-
dag duren. De bonden onderhandel-
den gisteravond nog druk met het
vervoersbedrijf Frans Maas, waar

gistermiddag een ultimatum van de
bonden verliep.
De directie van het bedrijf LTT uit
Weert liet gisteren weten zich niet
langer gebonden te voelen aan de
zondagnacht afgesloten overeen-
komst met de bonden. Die hebben
op hun beurt nu gedreigd een kort
geding tegen LTT aan te spannen.
Volgens de bonden wordt heden-
ochtend een actie gehouden bij de
grensovergang Keulse Barrière in
Venlo. Een woordvoerder verklaar-
de gisteren dat hedenmiddag we-
derom een grensactie op het pro-
gramma staat.
De situatie in Limburg komt over-
een met die in de.rest van het land.
Werkgevers en bonden naderden el-
kaar niet. Volgens de vervoersbon-
den staakten gisteren zon 1.500
chauffeurs van 33 transportbedrij-
ven.

# zie ook pagina 19

" De actie bij Heerlen
veroorzaakte op de

vluchtstrook
tussen het bij
Aken gelegen

T aurensberg en de
grensovergang een

file van ongeveer drie
kilometer.

Foto: FRANS RADE

vandaag
" Gent heeft filmstad

gekregen.
pagina 9

" Wall Street Crash
verdient goed geld.
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" Kantoor voor één dag
in Maastricht.
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sport
# KV Mechelen zet

PSV te kijk.

# Goudkoorts Marco
van Basten.

# Amerikaans aanbod
voor Loosveld.

Pagina 25

# Ben Johnson schiet
Delgado van start.
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Scholier (19)
uit Kerkrade

bekent moord
op prostituee

Van onze verslaggever

KERKRADE - Eea 19-jarige scho-
lier uit Kerkrade heeft dinsdag be-
kend op 19 januari van dit jaar de
39-jarige Westduitse prostituee
Helga Vogel met messteken om het
leven te hebben gebracht. Dat is
gisteren bekendgemaakt door de
politie van Kerkrade.

De jongemanwerd dinsdag door de
politie als getuige in de moordzaak
gehoord. Hoe de scholier als getuige
bij het onderzoek betrokken raakte,
wilde de politie gisteren niet meede-
len.
In ieder geval gafde jongemandins-
dag een verklaring af, die niet hele-
maalklopte. De politie liet hem des-
ondanks vertrekken, onder de voor-
waarde dat hij op korte termijn op-
nieuw als getuige gehoord zou wor-
den. Enkele uren daarna gaf de
scholier zich op het politiebureau
aan.
De politie wil in dit stadium van hft
onderzoek de identiteit van de da-
der nog niet vrijgeven. Evenmin
wenst zij meer gegevens te ver-
schaffen over het motiefen de wijze
waarop Helga Vogel werd ver-
moord, hoewel uit andere verklarin-
gen boven water is gekomen dat zij
door talloze messteken om het le-
ven is gebracht.
Zoals bekend werkte het slachtoffer
in Kerkrade en in haar woonplaats
Aken als prostituee.
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kunst

Zeldzame tekeningen van Kathe Kollwitz in Keuls museum

De onbreekbaarheid
van de koestering

KEULEN - Het Kathe Kollwitzmuseum aan de Neumarkt 18
in Keulen is heropend. De ruimte die het museum ter beschik-
king staat is ongeveer verdubbeld en gesitueerd in een over-
dekt winkelcentrum in een pand van de Kreissparkasse Köln,
die het museum en de indrukwekkende verzameling prenten
en plastieken van Kollwitz ook financiert.

Een spaarbank, die een museum
stichten een collectieaanlegt, is een
Uitzonderlijk fenomeen en roept
vermoedens op over een listige ma-
nier van investeren in kunst. „Hele-
maal niet", aldus voorzitter Hans
Joachim Möhle van het bankbe-
3tuur, „het grootste deel van de ver--
zameling hebben we alleen kunnen
verwerven onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat ze niet wordt ver-
kocht. En behalve dat: de centrale
thema's in het werk van Kathe Koll-
witz, armoede en nood, zijn ook de
óntstaansredenen van de spaarban-
ken. In wezen brengen we met dit
initiatief onze eigen oorsprong in
herinnering; zelfs al herinnert nie-
mand zich meer dat we ooit als 'ar-
rneluis-bank' zijn begonnen."
Wat ook het motief van de Kreiss-
parkasse is, er is in ieder geval een
klein, maar prachtig en modern in-
gericht museum in Keulen bijgeko-
men, dat beschikt over 130 tekenin-
gen, 15 skulpturen en 230 grafiek-
bladen van Kathe Kollwitz in bezit
heeft. Dat is hoe dan ook een schit-
terende verzameling; van bijna even
grote allure als de verzameling van
het Kupferstich Kabinett in Dres-
den, die een zeer complete verzame-
ling heeft van het vroege werk van
Kollwitz. Ter gelegenheid van de
opening van het Keulse museum
zijn deze twee verzamelingen thans
tijdelijk bij elkaar gevoegd. Een uit-
zonderlijk gebeuren: het is voor het
eerst, dat het Oostduitse museum
fcijn Kollwitz-verzameling uitleent.
De 120 werken uit de periode 1890-
-1912 zijn voor deze tentoonstelling
Aangevuld met zestig latere tekenin-
gen.
Vrouwen De tekeningen van de in
i867 in Königsberg geboren Kathe
Kollwitz ontroeren tallozen. Haar
hele leven lang (ze is in 1945 gestor-
ven) heeft ze haar kunstenaarschap
laten leiden door het lot van de
vrouw. In haar werk spelen vrou-
wen een veel belangrijker rol dan
fnannen. Vrouwen zijn bij haar de
actieven, de dynamischen; tegelij-
kertijd zijn ze ook de lijdenden, die
de lasten van de mannenwereld op
hun schouders gedrukt krijgen. De
blik op de wereld van Kathe Koll-
witz is die van een vrouw. In haar
werk vindt men vele aspecten van
het vrouw-zijn terug: de strijdbaar-
heid, de angst, het lijden, de liefde,
jnaar meer dan wat anders ook het
moederschap. Haar beroemde teke-
ningenseries als De Weversopstand
en de Boerenoorlog, haar visie op de
oorlog, op de honger, op de werk-
loosheid zijn gezien vanuit de posi-
tie van de vrouw, van de verlaten
weduwen, de vertwijfelde moeders
Wierkinderen zijn gesneuveld. Haar
identificatie en solidariteit met het
moederschap ging zover, dat ze
zichzelfen haarkinderen veelvuldig

afbeeldde in het kader van de alge-
menere thematiek die ze in haar te-
keningen aan de orde stelde. The-
ma's De tentoonstelling inKeulen is
opgebouwd rond een aantal the-
ma's, dat in Kathe Kollwitz' werk
voortdurend een rol speelt: de twee
al eerder genoemde grafiekseries
Weversopstand en Boerenoorlog,
gebaseerd op historische gebeurte-
nissen, Moeder en Kind, Zelfpor-
tretten en Portretten, Anatomische
studies en Liefdesscènes, Pamflet-
ten en Aanklachten, de grafiekserie
Oorlog en Afscheid enDood. Al het
werk rond die thema's getuigt van
dezelfde onbreekbaarheid. Ook van
sociale bewogenheid, van strijd-
baarheid. Maar vooral van onbreek-
baarheid; niet de stugge, knoestige
hardheid van de dogmatiek, niet de
onbeweeglijkheid van de politieke
ideologie, maar de onwrikbaarheid
van de vrouw die haar kinderen be-
schermt tegen de dreiging van oor-
log en rampspoed, die haar geliefde
aan de dood wil ontrukken. De on-
breekbaarheid van de koestering te-
gen alle gevaren in. Men ziet in het
werk van Kathe Kollwitz nooit de
bedreiging zelf, uitsluitend de weer-
spiegeling in ogen, gezichten, han-
den, houdingen.
Haar tekeningen zijn - hoe dikwijls
gezien ook - telkens weer van een
grootse, schrijnende, ontroerende
kracht. Zonder een spoor van senti-
mentaliteit en getuigend van een
betrokkenheid, die haar terecht een
plaats heeft bezorgd in de rij van
grote kunstenaars van deze eeuw.
Niet als vernieuwer van vormtaal,
maar als een kunstenares die eens te
meer bewijst, hoezeer betrokken-
heid, maatschappelijk bewustzijn
en menselijkheid tot kunst van het
hoogste niveau kan leiden.
Grafiek en tekeningen van Kathe
Kollwitz uit het Dresdner Kupfer-
stich Kabinett zijn tot 29 maart te
zien in het Kathe Kollwitzmuseum,
Neumarkt 18-24 in Keulen; ope-
ningstijden ma en wo 9 -16.30 uur,
do. 9-18 uur en vr van 9-15.30 uur.
311055 jan 89

inde theaters
HEERLEN - Vanavond staat in de Heerlense stadschouwburg Hen-
ny Huisman in het theater op het programma, waarin sound-mix
kandidaten worden beoordeeld door een deskundige jury. Aanvang
20.00 uur. Woensdag 8 februari - aswoensdag dus - verzorgt het Heer-
lens Salonorkest Da Capo het inmiddels traditioneel geworden Her-
ingbiete. Aanvang 19.30 uur.

SITTARD - In de Sittardse schouwburg geeft het LSO komende za-
terdag zijn carnavalsconcert, dat onder leiding staat van Heinz Frie-
sen. Aanvang 20.11 uur.

ROERMOND - Een dag eerder is het LSO te gast in de Oranjerie van
Roermond. Ook hier begint ons provinciaal orkest om 20.11 uur.

MAASTRICHT - In het Staargebouw van Maastricht staat aswoens-
dag twee keer het Hieringe Biete-concert op het programma. De mu-
ziek'wordt dan ook verzorgd door het befaamde Maastrichts Salon
Orkest 0.1.v. Stehgeiger André Rieu. De concerten beginnen om 12.30
en 19.00 uur.

" HetHieringbiete met hetMaastrichts Salon Orkest; gega-
randeerd volle bak.

" Zeldzame
tekening van
Kathe Kollwitz,
te zien in het
nieuwe Keuls
museum. De
strijdbare,
lijdende vrouw
vormt het
centrale thema
in haar
fascinerend
werk.

Nieuwe formule
bij solistenconcoursen

HEERLEN - Naast het Mgr.
Roncken Toernooi, het officië-
le solistenconcours van de
Limburgse Bond van Muziek-
gezelschappen, bestaan in
Limburg diverse concoursen
waarop solisten uit de blaasor-
kesten tegen elkaar in het
strijdperk treden. Enkele van
deze 'wilde' concoursen wor-
den voortaan onder auspiciën
van de Limburgse Muziek-
bond geplaatst, wat onder
meer betekent, dat bij al Heze
concoursen een uniforme
reglementering wordt gehan-
teerd.

Het verschil met deMgr. Ronc-
ken Trofee is dat aan deze con-
coursen ook solisten boven ne-
gentien jaar kunnen deelne-
men in een aparte afdeling. De
beste muzikanten uit deze af-
deling worden geselecteerd
voor de Limburgse finale - de
Limburgse Solisten Finale ge-
noemd -, waarop de deelne-
mers zich kunnen kwalificeren
voor de nationale FKM-kam-
pioenswedstrijd.

De data van de voorronden zijn
als volgt: 25 februari Bocholtz,
5 maart Bleijerheide, 1/2 april
Ohé en Laak, 8/9 april Neer-
beek, 20/21 mei Hulsberg en 10
juni finale te Ohé en Laak. De
datum van de voorronde in
Buchten staat nog niet vast. De
finale wordt jaarlijks bij toer-
beurt georganiseerd.

Tijdens de eerste voorronde,
die wordt georganiseerd door
fanfare St. Cecilia Bocholtz, ju-
reren de heren Jos Stoffels en
Alex Schillings. De inschrij-
ving voor dit concours dient
voor 12 februari te geschieden.
Voor verdere informatie 045-
-442957.

kunst en cultuur
redactie: jos frusch

Literatuurprijzen
voor proza en poëzie

HEERLEN - Voor Limburgers,
die creatief met hun taal om kun-
nen gaan, is het goed te weten dat
er dit jaar twee grote literatuur-
prijzen zijn te verdienen, een voor
proza en een voor poëzie. Het zijn
van oorsprong Belgische litaraire
wedstrijden, bedoeld voor Neder-
landstalige schijvers.

De Mathias Kemp Prijs, de enige
officiële literatuurprijs van beide
Limburgen, zal dit jaar worden
uitgereikt voor proza. Hoewel
voor deze prijs geen vast thema
wordt voorgeschreven, wordt
door de organisatoren de sugges-
tie meegegeven een onderwerp te
kiezen dat past in het kader van
de herdenking van het 150-jarig
bestaan van beide Limburgen.

Deelnemers aan de Mathias
Kemp Prijs kunnen zijn: geboren
Limburgers en niet Limburgers,
die minstens vijf jaar in één der
beide Limburgen wonen. In aan-
merking komen niet gepubliceer-
de werken en na 1 januari 1984 ge-

publiceerde werken. De prijs bi
draagt 3.000 gulden. Een volledi
reglement kan worden aange
vraagd bij N. Droogmans-Hoe
waer, Brelaarstraat 36 te 353
Houthalen-Helchteren.
De culturele vereniging Kultur»
ma uit het Brabantse Haacht (Bel
gië) schrijft voor de vierde keer il
successie een poëziewedstrijd uil
waaraan Nederlandstalig
auteurs kunnen meedoen. Ö
deelnemers dienenonder pseudc
niem twee nog niet eerder gepu
bliceerde gedichten in te sturer
De prijzen bedragen 5.000 Bfl
voor de winnaar en twee eervol!
vermeldingen met daaraan ge
koppeld de geldbedragenvan res
peet. 3.000 en 2.000 Bfr. Het regie
ment kan worden aangevraagd bi
het secretariaatvan Kulturama, É
D'Hoogh, St. Annaveld 12, 2841
Haacht (postzegel voor antwoori
bijsluiten).

Boek en film'
thema komende

boekenweek
AMSTERDAM - Het thema van d(\
Boekenweek, die van 8 tot en met lij
maart wordt gehouden, is ditmaa.
'Boek en Film. Als Boekenweekge'
schenk fungeert 'De Zwaardvis', da
door Hugo Claus werd geschreven
In opdracht van de Stichting Colec
tieve Propaganda van het Neder
landse Boek (CPNB) zorgde verde
K. Schippers voor het essay 'He
Witte Schoolbord. Om het them;
van de Boekenweek te onderstre
pen zal er tevens door de CPNB eer
filmfestival worden georganiseerd
onder de titel 'Verfilmde Boeken.

Oplossing
van

gisteren - a - - m - I -
-si g a r e t
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recept
Mousse au chocolat
Benodigdheden: 2 eieren, 30 gram
suiker, 150 g extra bittere chocola-
de of couverture, 2 deciliter slag-
room en 2 eetlepels cognac.

Splits de eieren voorzichtig.
Klop de eidooiers met de suiker
en 2 eetlepels heet water schui-

mig.
Breek de chocolade in stukjes en
leg ze in een kom.
Zet de kom op een pan met heet
water en laat de chocolade heel
zachtjes smelten (au bain marie).
Roer de aldus gesmolten chocola-
de voorzichtig door het dooier-
mengsel.
Klop de eiwitten en de slagroom
apart stijf.

Roer de slagroom en de cognac
door het chocolademengsel en
spatel het eiwit er voorzichtig en
luchtig door.
Schep de mousse in vier grote gla-
zen coupes en laat het in de koel-
kast opstijven.
Gameer voor het serveren naar
eigen inzicht, smaak en keuze.
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Ambassade
ontruimd na
bommelding

TEL AVIV - De Nederlandse
ambassade in Tel Aviv is giste-
ren onruimd nadat per telefoon
een anonieme bommelding was
ontvangen. Het gebouw werd
doorzocht, maar explosieven zijn
niet gevonden. Dat heeft de Is-
raëlische politie meegedeeld.

De bommelding kwam vijf da-
gen nadat de Nederlandse rege-
ring twee nazi-oorlogsmisdadi-
gers, de 'Twee van Breda', na 43
jaar gevangenschap gratie ver-
leende en als ongewenst persoon
de grens met West-Duitsland
overzette. Eveneens gisteren
heeft Teddy Koliek, de burge-
meestervan Jeruzalem, in een te-
legram aan de Nederlandse am-
bassadeur Van Roijen geprotes-
teerd tegen de vrijlating van
Franz Fischer (87) en Ferdinand
aus der Fünten (79). Nederlandse
immigranten in Israël hebben
aangekondigd vandaag voor de
ambassade in Tel Aviv te zullen
demonstreren tegen de vrijlating
van deTwee van Breda.

Top Deng en
Gorbatsjov

mogelijk in mei
Singapore - sovjet-dipiomaten
lr> Peking verwachten dat de top-
ontmoeting tussen de Russische
president Gorbatsjov en de Chinese
'eider Deng Xioping in mei zal
Plaatsvinden. Maar een definitieve
datum zal in de komende dagen
gorden bepaald tijdens de bespre-
kingen tussen de Russische minis-
ter van Buitenlandse Zaken,
Eduard Sjevardnadze, en de Chine-
se regering die vanochtend in Pe-
king zijn begonnen. 'Sjevardnadze kwam gisteren in de
Chinese hoofdstad aan voor een
vierdaags bezoek. Het is voor het
eerst sindsdertig jaar dat een Russi-
sche minister van Buitenlandse Za-
ken een bezoek brengt aan de Chi-
nese volksrepubliek.

Hongerstaking
RAF-leden

KARLSRUHE - In verscheidene
Westduitse gevangenissen zijn 28
gedetineerden een hongerstaking
begonnen om de eis van de stads-
guerilla-groep RAF om gevangen
RAF-leden bij elkaar te voegen

bij te zetten. Het merendeelvan de 28 gedetineerden zit gevan-
gen wegens lidmaatschap van de
RAF. Het openbaar ministerie
denkt dat de RAF-leden hun actie
Woensdag zijn begonnen om te her-sneren aan de moord door de RAF
'J 1 München op de ondernemer
Ernst Zimmermann op 1 februari
1985.

BED verhoogt strafop illegale export
BONN - West-Duitsland wil
de straffen voor illegale export
van materiaal of technologie
diete gebruiken is bij de fabri-
cage van chemische ofbiologi-
sche wapens verhogen tot
maximaal 15 jaar cel. MinisterHelmut Haussmann van Eco-
nomische Zaken maakte giste-
ren bekend dat een wetsvoor-
stel van die strekking is opge-
steld.
Bovendien zal in de nieuwe wet
worden opgenomen dat technologie
die voor 'dubbele doeleinden' ge-
bruikt kan worden alleen met een
exportvergunning mag worden ge-
leverd aan landen buiten het geïn-
dustrialiseerde westen.

Met de nieuwe wet hoopt de West-
duitse regering gaten in de export-
wetgeving te dichten die, volgens
Amerikaanse geheime diensten,
door Westduitse bedrijven zijn ge-
bruikt om bij de Libische stad Rab-
ta, 96 kilometer ten zuiden van de
hoofdstad Tripoli, een gifgasfabriek
te bouwen. Libië blijft volhouden
dat het om een geneesmiddelenfa-
briek gaat.

De Westduitse firma Imhausen-
Chemie heeft overigens dossiers het
land uitgesmokkeld nadat zij verno-
men had dat de autoriteiten haar
verdachten van betrokkenheid bij
de bouw van de fabriek in Rabta.
Dit meldt het Westduitse weekblad
Stern in zijn jongste editie.

Geen hulp voor kopers van huurwoningen
PEN HAAG - Staatssecretaris
Weerma (Volkshuisvesting) is niet
bereid kopers van huurwoningen
"ie in financiële moeilijkheden zrjn
geraakt, de helpende hand toe testeken. De bewindsman is welvoor-
stander van een gedragscode bij de
verkoop van huurwoningen aan be-woners. Daarmee kan het risicovoor de aspirant-kopers worden be-
perkt, aldus Heerma gisterenop een'congres over de overdracht van

huurwoningen aan bewoners.

Volgens de organisator van het con-
gres, de Stichting Stuurgroep Expe-
rimenten Volkshuisvesting, worden
steeds meer mensen die in de jaren
zeventig hun huurflat kochten 'ge-
vangenen van hun eigen woning.

Omdat de hypotheek die men af-
slootveelal hoger ligt dan bij de hui-
dige marktwaarde verantwoord is,

hebben de nieuwe eigenaren geen
geld voor achterstallig onderhoud.
De staatssecretaris wijst er op dat
gemeenten uit de pot stadsvernieu-
wing ook herstel-subsidies aan par-
ticuliere eigenaren kunnen ver-
strekken. Bovendien kunnen de
woningbouwcorporaties na ver-
koop van de woningen hun dien-
sten blijven verlenen bij onderhoud
en verbetering, aldus Heerma.

PLO verwerpt 'achterhaalde' verklaringen premier

Shamir houdt vast aan
akkoorden Camp David

Van onze correspondent

ÏTEL AVIV -Premier Jitschak Shamirvan Israël heeft gisteren
herhaald dat hij een vredesplan wil in twee fasen, volgens de
akkoorden van Camp David. De eerste fase zou moeten leiden
tot een tussentijdse regeling, met zelfbestuur voor de Pales-

Wijnen in de bezette gebieden. In het tweede stadium zouden
Mrechtsstreekse onderhandelingen moeten worden gevoerd
ponder voorwaarden vooraf, tussen Israël, vertegenwoordigers
avan de Palestijnen en Arabische landen die willen deelnemen.

Shamir herhaalde met nadruk dat
zijn land niet zal onderhandelen
met dePLO. Volgens de premier zal
het Israëlische leger zich terugtrek-
ken uit 'een aantal Arabische cen-
tra' als het Palestijns zelfbestuur is
ingegaan, zoals is bepaald in Camp
David.

Shamir: „In de akkoorden van
Camp David staat een duidelijke
passage over de bewegingen van
ons leger in het stadium van volledi-
ge autonomie. Er zal een concentra-
tie zijn van onze troepen op bepaal-
de plaatsen, buiten de grote bevol-
kingscentra."

Shamir zei verder dat er zo snel mo-
gelijk rechts streekse onderhande-
lingenmoeten beginnen. Derecente
voorstellen van ministervan Defen-
sie Jitschak Rabin zullen binnen-
kort onderwerp zijnvan een discus-
sie binnen het kabinet. Volgens
Shamir heeft Rabin niet zozeer een
vredesplan gelanceerd, als wel „be-
paalde ideeën".

De PLO heeft gisteravond afwij-
zend gereageerd op de verklaringen
van Shamir, die 'achterhaald' en
'een excuus voor het laten voortdu-
ren van de bezetting' werden ge-
noemd.

" De stroomstoring, waardoor
het treinverkeer richting Am-
sterdam gisteremorgen geheel
werd lamgelegd, zorgde niet
voor extra grote drukte op de
wegen in en naar de hoofd-
stad. De storing, die om half
zes 's morgens ontstond, is ver-
oorzaakt door kortsluiting in
een omschakelpaneel van het
Amsterdamse electriciteitsbe-
drijf en electrische omvormers
van de NS. Even na negen uur
werd het mankement ontdekt
en kon het treinverkeer weer
zeer langzaam op gangkomen.

Veel passagiers moesten met
bussen naar hun bestemming
worden vervoerd. Op de foto
wachtende reizigers op station
Amsterdam Sloterdijk.

binnen/buitenland

Voor uitblijven premie op 'schone wagens

Auto -importeurs
claimen schade

AMSTERDAM - De Nederland-
se auto-importeurs gaan bij de
overheid schadeclaims indienen
nu de premie op kleinere schone
auto's met een driewegkatalysa-
tor opzich laat wachten. „Wij zit-
ten met zon 50.000 auto's die al
van katalysatoren zijn voorzien
maar nu niet gesubsidieerd wor-
den. Die auto's moeten dus tegen
gereduceerde prijzen worden
verkocht", aldus gisteren Rai-
voorzitter G. Wesly, tijdens de
opening van de Personen-Rai
1989 in Amsterdam.
De auto-importeurs willen op ba-
sis hiervan een claim van tien
miljoen gulden op tafel leggen
bij minister Nijpels van Milieu.
Maar de bewindsman zei giste-
ren dat „als er al sprake is van

een claim, deze niet bij mij thuis-
hoort, maar op het bureau van de
Europese Commissie, diehet Ne-
derlandse schone-autobeleidfru-
streert".
Nijpels heeft de Europese Com-
missie, het dagelijks bestuur van
de EG, voor deze kwestie voor de

rechter gedaagd. De Nederland-
se EG-commissaris mrF. An-
driessen zei gisteren: „Het inge-
wikkelde en gevoelige onder-
werp in Nederland van de subsi-
die op schone auto's moet nu
eenmaal vanwege de ratificatie
van EG-verdragen aan het Hof

van Justitie worden voorgelegd."
Het schone-milieubeleid van Nij-
pels vindt wel weerklank bij de
Vereniging Milieudefensie. De
vereniging heeft vorig jaar al
aangegeven dat er meer dient te
gebeuren dan alleen het monte-
ren van katalysatoren onder
auto's. „De beperking van het
autoverkeer is een veel belangrij-
ker punt. Het gebruik van de
auto moet geleidelijkaan met 70
procent teruggebracht worden.
Gelijktijdig moet gezorgd wor-
den voor goed openbaar ver-
voer."

9 Zie ook pagina 5

Minister wil besluit Hamburg aanvechten

Verzet van Bonn tegen
kiesrecht buitenlanders

Van onze correspondent

BONN - De Westduitse minister
van Binnenlandse Zaken, Friedrich
Zimmermann (CSU), wil via de
hoogste rechters in het land het
kiesrecht voor buitenlanders ver-
hinderen. „Het is een aanslag op de
grondwet".

Dat verklaarde hij gisteren in een
interview met het conservatieve
dagblad Die Welt, na de beslissing
van de stad-staat Hamburg om bui-
tenlanders die minstens acht jaar in
het land wonen en een verblijfsver-
gunning hebben, mee te laten stem-
men bij gemeenteraadsverkiezin-
gen.
Het door een SPD-FDP-coalitie be-
stuurde Hamburg is de eerste deel-
staat die dit besluit. Noordrijn-
Westfalen, waar de SPD de absolute
meerderheid heeft, volgt binnen-
kort. Ook in West-Berlijn zullen de
buitenlanders naar de stembus mo-
gen als de sociaal-democraten aan
de macht komen, beloofde SPD-
lijsttrekker Momper.

De CDU en CSU zijn fel tegen de
verruiming van de kieswet. Voor de
meeste christen-democraten geldt
dat „Duitsers alleen door Duitsers
moeten kunnen worden gekozen".

De rechts-radicale Republikaner-
partij die dit weekeinde enkele ze-
tels kreeg in de gemeenteraad van
West-Berlijn, is overigens van plan
eventueel met een eigen kandidaat
te komen voor het presidentschap.

CDA verwijt Deelman wet aan laars te lappen

Kamer tegen soepelere
eisen voor HBO-docenten
Van onze parlementsredactie

DEN HAAG - De TweedeKamer is
fel gekant tegen het voornemen
van minister Deetman van Onder-
wijs om de bekwaamheidseisen
voor docenten aan Pedagogische
Academies en Lerarenopleidingen
te versoepelen. Voor andere instel-
lingen voor hoger beroepsonder-
wijs (HBO) acht het parlement een
bijstelling van de bevoegdheidsei-
sen wèl wenselijk.
Door zijn eigen CDA-fractie werd
Deetman zwaar onder vuur geno-
men over zijn benoemingsbeleid
voor HBO-docenten. Deetman heeft
volgens zijn partijgenoot Hermes
zelfs de wet aan zijn laars gelapt,
door in oktober '86 de scholen per
circulaire devrijheid te geven ieder-
een met tenminste een HBO-diplo-
ma tot docent te benoemen. De hui-
dige wetgeving - waarinvan docen-
ten ook didactische vaardigheden
worden geëist - is volgens Hermes
door Deetman 'buiten beschouwing
gesteld.
De Kamer staat nu voor het blok.
Als het parlement de wetswijziging
ter versoepeling van de bekwaam-
heidseisen afwijst, maakt dat in de
praktijk niets meer uit, omdat de
versoepeling door de circulaire toch
gehandhaafd blijft.

Met de wetswijziging wil Deetman
HBO-instellingen de.vrije hand ge-
ven bij het benoemen van leer-
krachten. ledereen met tenminste
een HBO-diploma en een cursus
didactiek mag dan docent op HBO-
niveau worden.

De koppeling van de didactische
vaardigheden aan de vakinhoudelij-
ke kennis vervalt, zodat HBO-instel-
lingen ook mensen uit de praktijk
kunnen aanstellen. Vooral techni-
sche en administratieve hogescho-

len hebben daar behoefte aan. Voor
aanstellingen van twee jaar of kor-
ter verdwijnen de didactische eisen
geheel.

Om de kwaliteit van hetVjnderwijs
te waarborgen, meent een kamer-
meerderheid van PvdA en CDA dat
Deetman wettelijk moet vastleggen
waaraan de nog in te richten cursus-
sen didactiek moeten voldoen. Vol-
gens VVD-woordvoerder Franssen
is Deetman met zijn drang naar de-
regulering 'te ver doorgeschoten.

Regering Aruba
wil in 1996

onafhankelijkheid
ORANJESTAD - De nieuwe Aru-
baanse regering, die naar verwach-
ting eind volgend week wordt geïn-
stalleerd, zal de hoogste prioriteit
geven aan de onafhankelijkheid. Dit
staat in het regeerprogramma van
de drie politieke partijen die samen
de nieuweregering zullen vormen.

De onafhankelijkheid is tijdens de
verkiezingscampagne een 'issue'
geweest van de MEP, de partij van
wijlen Betico Croes, die de verkie-

zingen op 6 januari verrassend won
en maar één zetel tekort kwam voor
de absolute meerderheid in het 21
leden tellende parlement.
De kwestie van de onafhankelijk-
heid die blijkens het regeerpro-
gramma in 1996 haar beslag moet
krijgen, zal wel eerst worden voor-
gelegd aan een volksstemming. Dit
referendum moet volgens de plan-
nen van het nieuwe kabinet voor
1994 worden gehouden.
Het kabinet, zo staat verder in het
regeerprogramma, zal een commis-
sie van deskundigen benoemen, die
de onafhankelijkheid moet voorbe-
reiden. Het gaater met name om dat
na de onafhankelijkheid een geme-
nebest-relatie met Nederland ont-
staat.

punt
uit
Overval
Bij een spectaculaire overval
op een geldtransport in de
buurt van Brussel is dinsdag-
avond een dode gevallen. Een
wagen van het geldtransport-
bedrijf GMIC werd in dichte
mist klemgereden in Groot-Bij-
gaarden, op de autoweg van
Brussel naar Oostende. De
overvallers openden onmiddel-
lijk het vuur, waarbij de chauf-
feur van de wagen het leven
liet. De gepantserde achterdeur
van de transportauto werd ver-
volgens opgeblazen met een
kneedbom. De overvallers zijn
met hun buit, waarvan de om-
vang niet bekend is gemaakt, in
de richting van Oostende ver-
dwenen.

Neergestort
Een tankvliegtuig van de Ame-
rikaanse luchtmacht van het
type KC-135 is op de basis
Dyess in de staat Texas bij de
start verongelukt en geëxplo-
deerd. Zeker 17 van de 19 inzit-
tenden zijn omgekomen.

Stadswachten
De stadswachten komen er aan
in Dordrecht. De gemeenteraad
is akkoord gegaan met het
voorstel om twee jaar lang in to-
taal ruim dertig jongeren tij-
dens hun opleiding tot bevei-
lingsbeambte als 'extra ogen en
oren' in de Dordtse binnenstad
te laten rondlopen. Het is een
experiment, dat wordt gesubsi-
dieerd door de rijksoverheid uit
het zogeheten 'Roethofpotje.

Regering
De tussentijdse regering van
het islamitische verzet in Af-
ghanistan zal bestaan uit 28 le-
den. Hun benoeming zal offi-
cieel moeten worden goedge-
keurd tijdens een zogenoemde
shura, een speciale vergadering
van 520 mensen, die waar-
schijnlijk halverwege deze
maand zal plaatsvinden.

Dolfijnen
Bijna de helft van de dolfijnen
aan de Amerikaanse oostkust is
gestorven na het eten van door
rode algen vergiftigde vis. Het
aantal dode dieren wordt op
minstens 750 geschat, maar het
kunnen er ook duizenden zijn.

Aanslag
Het verboden lerse Republi-
keinse leger IRA heeft de ver-
antwoordelijkheid opgeëist
voor de bomexplosie in Belfast
in de nacht van dinsdag op
woensdag waarbij een Britse
militair om het leven is geko-
men.

Ramp
Een Argentijns bevoorradings-
schip met 950.000 liter diesel-
olie aan boord is dinsdagavond
laat voor de kust van Antarctica
gezonken, nadat het schip drie
dagen eerder bij zwaar weer
was vastgelopen. Het schip lekt
olie. Amerikaanse wetenschap-
pers ter plaatse zeiden dat de
scheepsramp een olievlek met
een lengte van 16 kilometer
heeft veroorzaakt die rampzalig
ge gevolgen heeft voor het zee-;
milieu. De Argentijnse marine
echter meent dat slechts een'
beetje olie uit de machineka-
mer is weggelopen.

Gestaakt
De Japanse walvisvangst in de
Zuidpool is gestaakt na de aan-i
varing van dinsdag tussen de;
Gondwana, een schip van de
milieu-organisatie, en een Ja-:
panse walvisjager.

Erfenis
De schilder Salvador Dali, die.
vorige week op 84-jarige leef-;
tijd overleed, heeft al zijn bezit-
tingen nagelatenaan de Spaan-,
se staat, zo heeft het Spaanse
ministerievan Cultuur gisteren
bekendgemaakt. Dali's advo-
caat Miguel Domenech schat
de waarde van de bezittingen
en de persoonlijke collectie van
de schilder op zon 260 miljoen
gulden.

Mareos
De voormalige Filipynse presi-
dentFerdinand Marcos is giste-
ren weer opgenomen op de in-
tensive-care afdeling van een
ziekenhuis in Honolulu op Ha-
waii, waar hij in ballingschap
leeft. Volgens een woordvoer-
ster van het ziekenhuis ver-
keert Marcos in kritieke toe-.stand.

Werk
Voor dit jaar zullen inkomstenl
uit vakantiewerk tot een bc-;
drag van 1450 gulden netto niet
van invloed zijn op het recht op|
kinderbijslag. Bedragen de in-
komsten meer dan 1450 netto,
dan wordt alleen met het meer-;
dere rekening gehouden bij de-
beoordeling van het recht op!
kinderbijslag. Vorig jaar lag de
grens op 1400 gulden.

(ADVERTENTIE)
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RESTANTEN WINTERCOLLECTIE

SCHOENMODE CRIJNS
Kouvenderstraat 40 HOENSBROEK
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MANNA in februari: Waarom spijbelen kinderen?/Jan Terlouw lucht zijn hart/ JaapKlosse over zuurkool/
Dubbelportret KV en KV Mechelen: deKoeman-broers/Toerisme Berlijn en Jenerife MÊmm^^s jy*Kinderkrant.

l*+my m XIC I Neem nu een abonnement op'f maandblad MANNA, *i^^^Sj^^^^^^^^/GK/AfIJ l^^jsiy^ dan kr''9' u'n 'uxe Parkerset GRAT/S. Vul de bon IfflÈjÊk jgpy jj|^

Hf Ik wacht met belolen tot ik de acceptgiro heb onfvongen. S^^öSïftS^iw'lSißHi^^Wi^^ffli
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I Tarara boemdiejéé.... en tussendoor \.\1 nog even langs ons moeder. \ \

aBSÉ^y*"ivi^Tj<*»WtwßPJm^JJÈ&t&ïfam mWrm^ mËW^Lmmml&ÊÊi-' *■Xi?r w/I' T "liiÊÊn jjffi i^B' BSS^fc *-^^B
'^S% B Wfë *$K^^

Tararaboemdiejee... Wij, devitamientjes, wensen u veel plezier toe, maar f|
ook hele snertvolle dagen. Want met al dat gehos en gehoempa is 'n grote «
pan stevige, zelfgemaakte erwtensoep op tafel 't lekkerste dat er bestaat. TË
Voedzaam en boordevol vitamientjes (vandaar onze naam, natuurlijk). p
Overigens heeft JanLinders ons deze weekallemaal in de aanbieding gedaan.
Dan kan iedereen gezellig meeëten, zegt-ie. 1 jp
Dikke vleesribjes /|2O >^g||j£X Zwan: verse P^Voor de eiqen-ber de(w^^MM e erse ro° J^J^l W' erwtensoep: *een
Dikbevleesde varkenshiel C95 250gram^ £-■ rP/fe'| 'Bratkartoffeln' Verse prei, hele kilo I.
±950 gram per stuk N,ifTT *Jt4r **.^. . . 40c itSS^r'^lMl aardappelties ■.iiiiM^wuipswww»5^ ■ml^

4on £?'" "kworst Idb1 db l@S* met stukjes spek. "199 Gewassen winterpeen, hele kilo JJÜ20 225 gram 4^rnu I. JBglfd. 450gram 2A9 nu I. Groot rozijnenbrood Q99 ~[
'■ Ouwehand haring ±670 gram gesneden. Nu Mooie knolselderij, per stuk If6

in roommarinade of in madeiramarinade. NIEUW: Remia fritessaus *r ■■
Mooi opgemaakte, Carnavals- Kuipje 200 gram 2.79 139 Light 0,5 liter-emmertje I. Carnavals-taart van Jan Linders. Okty
vleeswaren op schaal: met hausmacher, Elke tweede voor de HALVE PRUS= I ■ m m ±950 gram, met slagroom. Hollandse uien, per kilo *’w**®M&**~ achterham, Cassierrib, p£7*\ Roggebrood JtMhT^ 6̂ *sntJÊËk PfU ,ws g Tx Johma huzarensalade gegarneerd. y -, / van Jan Linders <ffi&&.%&& Jaffa sinaasannplpn nu 12 voor 'S /V
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Somber beeld
Pc rij voorbeelden schetst een som-
ber beeld van de bereidheid van de
Gezamenlijke Europese landen ietsaan het milieu te doen. Hoewel dec°mmissie zegt dat de afweging tus-sen vrijheidvan handelen milieu el-kaar in evenwicht moeten houden,slaat de balans wel erg makkelijk
?°or naar het wegnemen van welke
handelsbelemmering dan ook.

Daarbij geven schijnargumenten
de doorslag. Een verbod op

Wegwerpverpakking zou belemme-
rend werken. Maar de consument

frisdranken blijven kopen, onge-
de verpakking waar ze inzitten,

"e afzet van de fabrikant wordt erau s niet door belemmerd.
e maatregel waarmee Nijpels het

Sebruik van schone auto's wil be-vorderen, wordt door de Franse entaliaanse auto-industrie concurren-
levervalsend genoemd. Fiats ennenaults voor de NederlandseIJarkt hebben geen katalysator,

belet de Fransen en Italianen
penter hier de kleine auto's met ka-alysator te importeren, die ze tochjy bouwen voor de Zwitserse enOostenrijkse markt.

Hoopgevend
e uitspraak van het Europese Hof

f^n aanzien het Deense verbod op
, ükverpakking was volgens de mi-
lieubeweging hoopgevend. Als het
f*°f consequent is, moet de belas-
jtingverlagingvoor auto's met kata-
J'sator ook worden goedgekeurd.

iftet betekent dat landen ook in de
l°ekomst in staat blijven verder-

gaande maatregelen te nemen dan
deEG wil, als dat het milieu ten goe-
de komt.

Gemiddelde
En dat is een positieve ontwikke-
ling, want een feit is dat de Europe-
se commissie zich op milieugebied
vooral laat leiden door de langzaam-
ste landen in de EG. Europese mi-
lieumaatregelen zijn op zijn best
een gemiddelde van de behoudende
en de vooruitstrevende krachten in
Europa en zijn daardoor meestal
vlees noch vis.

De milieubeweging is ook om ande-
re redenen bezorgd over de Europe-
se eenwording. Brunt: „Sommige
producten zijn in de hele EG verbo-
den. Maar het ene land houdt daar
beter controle op dan het andere.En
als zon product eenmaal in een EG-
land binnen is gekomen,kan het na

1992 vrijelijk over de hele Europese
markt worden verspreid".

Een ander probleem ziet Natuur en
Milieu op het gebied van bedrijfsaf-
valstoffen. „Op dit moment wil de

EG die vrij verhandelbaar maken.
Dat betekent dat nationale oplossin-
gen die het afvalprobleem echt aan-
pakken, een stuk moeilijker wor-
den. Want in prijs kan zon oplos-
sing natuurlijk nooit op tegen goed-
kope dump elders", aldus Brunt.

MINISTER NIJPELS
...kort geding...

Valutakoersen
De Verenigde Staten, Japan, de
Bondsrepubliek Duitsland, Frank-
rijk, Groot-Brittannië, Canada en
Italië, die met elkaar de G-7 vormen,
zullen ongetwijfeld elkaar kunnen
vinden in de conclusie dat gezamen-
lijke actie noodzakelijk is omde va-
lutakoersen op internationale wis-
selmarkt stabiel te houden. De
Franse ministervan financiën, Pier-
re Beregovoy, heeft zich eerder deze
week al in die richting uitgelaten.

Beregovoy liet ook weten dat hij de
VS zal wijzen op de noodzaak van
de verminderingvan de tekorten op
de begroting en de handelsbalans.
Hij zal verder vragen om een nau-
were samenwerking tussen zijn
land en de Bondsrepubliek Duits-

land en de wereldhandel en de
schulden van de ontwikkelingslan-
den ter sprake brengen.

De komende president van Vene-
zuela, Carlos Andres Perez, heeft de
afgelopen week voorgesteld een
nieuweinstellingin het leven teroe-
pen, mogelijk onder de paraplu van
de Wereldbank en het Internationa-
le Monetaire Fonds (IMF), die de
schulden van de ontwikkelingslan-
den met kortingen zou moeten op-
kopen. De Amerikaanse ondermi-
nister van handel, David Mulford,
reageerde daarop met te zeggen dat
dat alleen maar een manier is om
tijd te winnen.

Banken
Toch wordt ook gezegd dat de Ame-
rikaanse benadering van de schul-
denproblematiek een andere invals-
hoek kan krijgen met mogelijk

meer betrokkenheid van de com-
merciële banken. James Baker, on-
der president Reagan minister van
financiën, is nu ministervan buiten-
landse zaken. In ieder geval zullen
politieke overwegingen nu een gro-
tere rol gaan spelen in het stand-
punt dat Washington over de schul-
den van de ontwikkelingslanden
heeft.
Baker is de geestelijk vader van de
schuldenstrategie zoals de indus-
trielanden dienu in grote lijnen vol-
gen.De strategiekomt erop neer dat
er extra financiële middelen aan die
ontwikkelingslanden worden ver-
strekt die kans zien hun economie
in goede banen te leiden.
Het is mogelijk dat er in Washington
wat nieuwe lijnen zullen worden
uitgestippeld. De Westduitse minis-
ter van financiën, Gerhard Stolten-
berg, heeft gezegd wel te voelen
voor gezamenlijke financieringen
door de Wereldbank en decommer-
ciële banken.

Landbouw
Als volgend knelpunt noemt ze het
landbouwbeleid. Op het gebied van
planteziekten heeft Nederland een
strenge wetgeving, die veel verder
gaat dan de regels in de meeste EG-
landen. Dan kan een handelsbelem-
mering binnen de EG zijn waar Ne-
derland zich moet aanpassen.-

In het kader van de Europese vrije
markt gaan bovendien stemmen op
om het quotasysteem zoals datvoor
melk, suikerbieten en vis geldt, in
het kader van de vrije handel op de
helling te zetten. Als zon maatregel
door zou gaan, voorziet Natuur en
Milieu dat de veeteelt en suikerbie-
tenteelt in Nederland binnen de
korste keren weer op het oude ni-
veau terug zou keren. Dat zou niet
alleen rampzalig zijn voor Neder-
land, waar het milieu door de land-
bouw toch al zeer zwaar wordt be-
last. Het zou ook fatale gevolgen
kunnen hebben voor de landbouw-
gebieden rond de Middellandse
Zee, dieniet tegen het noorden kun-
nen concurreren en daardoor lang-
zaam ontvolkt raken.

runa hellinga

Beraad industrielanden
zal niet veel opleveren

WASHINGTON - De bijeen-
komst van de centrale-bank-
presidenten en de ministers
van financiën van de grootste
zeven industrielanden (G-7),
die morgen in Washington be-
gint, zal weinig spectaculaire
resultaten opleveren. Van
Amerikaanse zijde is al verno-
men dat de kans dat er een
nieuw initiatiefvoor schulden-
verlichting van de ontwikke-
lingslanden wordt genomen
erg klein is.

De ontwikkelingslanden hebben de
laatste tijd steeds meer hoop gekre-
gen op nieuwe methoden waarmee
ze hun schuldenlast kunnen ver-
minderen, maar de industrielanden
lijken er op uit te zijn om die hoop
de bodem in te slaan. Tijdens het
World Economie Forum, dat deze
week in Davos wordt gehouden, is
al gezegd dat de huidige principes
van de schuldenstrategie nog goed
werken.

Drama
Wie het zich in Den Haag maar
enigszins kan veroorloven, mijdt
het onderwerp. Waar de creditzij-
de van het drama geheel leeg is,
meldt de debetzijde volop ge-
knakte en gebroken ambtelijke
en politieke carrières. Korthals
Altes stortte zich maandag ge-
heel uit vrije wil in het avontuur.

Het ministerie van justitie bena-
drukt dat de bewindsman wel
móest. De parlementaire discus-
sie over een legitimatieplicht en
over persoonscontrole na het
wegvallen van de Europese bin-
nengrenzen dwongen Korthals
Altes. Uitlatingen over een legiti-
matiebewijs waren onvermijde-
lijk. Het departement ontkent
ten stelligste datbedrijven als de

Staatsdrukkerij al de opdracht
hebben gekregen invoering van
zon identificatiekaartvoor te be-
reiden.

De verklaring van het ministerie
klinkt aannemelijk, maar doet
niets af aan het feit dat de uitla-
tingen van Korthals Altes op een
uiterst ongelukkig moment kwa-
men. Het is bovendien onbegrij-
pelijk dat Korthals Altes niet
even van te voren contact opnam
met Van den Broek over zijn ge-
wraakte uitlatingen. Geschrok-
ken van de heftige reacties krab-
beldeKorthals Altes dinsdag te-
rug. Maar „het paspoortmonster
heeft een pootafdruk achtergela-
ten", constateerde de PvdA'er
Kosto terecht.

Gevlucht
Peking ligt echter overhoop met
de Dalai Lama, die na de bezet-
ting van Tibet door Chinese troe-
pen in 1959 naar India was ge-
vlucht en vanuit zijn ballings-
oord werkt aan de onafhankelijk-
heid van zijn land. De-Pantsjen
Lama bleef echter in China en
trad toe tot de communistische
partij. Hij was zelfs vice-voorzit-
ter van het parlement en ooit ge-
noemd voor de post van vice-pre-
sident.

De Pantsjen Lama was de be-
langrijkste schakel in de betrek-
kingen met Tibet, waar de Chine-
se autoriteiten de laatste achttien
maanden worden geconfron-
teerd met toenemend nationalis-
tische verzet.

De verkiezing van de elfde
Pantsjen Lama gebeurt volgens
de Tibetaanse riten en is een
uiterst complexe zaak, geba-
seerd op orakels. De vraag is of
de Chinese regering de verkie-
zing op deze manier erkent van
de door haar als feodaal be-
schouwde Pantsjen Lama.

binnen/buitenland

EG-maatregel tegen katalysator staat niet alleen

Stichting bang voor
milieuramp na 1992
IVanonze verslaggever
>EN HAAG- De Europese eenwordingna 1992 mag goed zijn
oor de economie, hetmilieu zou met een verenigd Europa wel
ens sombere tijden tegemoet kunnen gaan. De procedure die
e Europese commissie (EC) begint tegen de maatregel van
ïmister Nijpels die auto's met katalysator in een goedkoper
elastingtarief wil laten vallen, is daar slecht één voorbeeld
an. In het afgelopen jaarzijn meer landen op de vingers getikt
oor milieumaatregelen die concurrentievervalsend zouden
'erken. „Als het zo doorgaat, wordt de Europese eenwording

|ja 1992 een ramp voor het milieu", aldus Marijke Brunt van de
Natuur en Milieu.

3e incidenten van 1988 op eenrijtje:
1De EC verzette zich tegen een be-
luit van de lerse regering, dat bier
ft blik vanuit milieuoverwegingen
vilde verbieden. Volgens de com-
missie was de maatregel in strijd
ftet de vrijheid van handel. De pro-
;edure loopt nog.

r De EG dreigde Noorwegen (geen
FG-lid) met handelssancties als dat
and een heffing zou invoeren op

In dat geval zou
Je invoer van visproducten worden
bemoeilijkt.

1 Denemarken verbood vorig jaar
gebruik van asbest in auto's (de

twaar kankerverwekkende stof
'vordt gebruikt in de remvoeringen
&ti de koppeling). Volgens de EC

dat strijdig met de EG-richtlijn
asbest niet expliciet verbiedt.

Dok daarover loopt op dit momenteen procedurebij het Europese Hof.

" Maatregelen die Nederland wilde
kernen tegen het gebruik van cad-
mium als kleurstof van ondermeerbierkratten werden door de EG op
dood spoor gerangeerd.

" Een Deense regeling tegen ge-
bruik van wegwerpverpakking voor
nisdranken werd in eerste instantie
?pk door een EG-verbod getroffen.Over deze kwestie heeft het Europe-se Hof inmiddels uitspraak gedaan,
paarbij kreeg Denemarken gelijk.
Volgens het Hof mag een land wel
degelijk verdergaande maatregelen

> fernen om het milieu te bescher-men, ook als dat de handel in zekere
pin belemmert.

Protesten
De Chinese regering zou een
nieuwe Pantsjen Lama kunnen
laten door de lama's waarop zij
invloed heeft. Een andere moge-
lijkheid is een einde maken aan
de lijn van erfopvolging. Maar
beide alternatieven zullen zeker
protesten ontlokkenvan de Tibe-
taanse bevolking. Een Pantsjen
Lama die wordt gekozen zonder
de zegen van de Dalai Lama
heeft geen enkele autoriteit in de
ogenvan de Tibetanen.

Van de andere kant kan Peking
in overleg met de Dalai Lama een
nieuwe geestelijke leider kiezen
waarmee een dialoog tot stand
wordt gebracht met de man die
door de Tibetanen als hun God
Koning wordt beschouwd.
Als de Chinezen geen initiatie-
ven ontplooien, is de kans groot,
dat de duizendenTibetaanse bal-
lingen in het buitenland hun
eigen Pantsjen Lama kiezen.
Daarmee krijgt China te maken
met twee in het buitenland wo-
nende geestelijke leiders van Ti-
bet.
De plotseling dood van de Pants-

jenLama heeft intussen tot spe-
culaties geleid. Volgens de Tibe-
tanen was hun geestelijke leider
kerngezond. De officiële lezing
was dat hij door vermoeidgheid
aan een hartaanval was overle-
den. Tibetaanse ballingen in In-
dia achten het voor mogelijk, dat
de Pantsjen Lama door de Chi-
nezen is vergiftigd. Volgens hen'
maakte Peking zich ongerust
over de recente uitspraken van
de Pantsjen.
Hoewel hij separatisme afkeurde
en trouw bleef aan de partij,
schuwde hij niet om kritiek te le-
veren op het beleid van de Chi-
nese regering in Tibet. Hij be-
schuldigde Peking ervan Tibet
niet als een autonoom gebied te
behandelen en zei ook dat zijn
land onder het Chinese regiem
veel heeft verloren. Vorig jaar
april week hij af van het officiële
Chinese beleid door een beroep
te doen op de Dalai Lama vanuit
India naar Tibet terug te keren,
te wonen dan in Peking.

Als lid van de communistische
partij heeft de Pantsjen Lama er
voor gezorgd dat Peking zijn re-
pressief beleid in Tibet wijzigde
in een meer überale houding,
vooral ten aanzien van gods-
dienstvrijheid. Tibetaanse bal-
lingenbeschouwden hem als een
collaborateur, maar de Dalai
Lama zei in een verklaring, dat
de Pantsjen Lama „gedurende
de moeilijke periode vocht voor
de rechten van het Tibetaanse
volk". Hij prees hem als een
~vrijheidsstrijder".

Affaire wordt eenzame martelgang voor Van den Broek

Haags geklungel met
paspoort duurt voort

Van onze verslaggever

DEN HAAG - Het Haags
geklungel met het nieuwe
paspoort dreigt de grenzen
van het menselijk voorstel-
lingsvermogen te over-
schrijden. Jarenlang voch-
ten de bedrijven KEP en
Staatsdrukkerij hun bittere
strijd om de order. Dat ge-
vecht heeft tot alles, behal-
ve een nieuw paspoort ge-
leid, moest minister Van
den Broek afgelopen maan-
dag in een brief aan de Ka-
mer erkennen. En alsof er
niets aan de hand was, kon-
digde minister Korthals Al-
tes op hetzelfde moment
aan dat een paspoort in de
nabije toekomst misschien
helemaal niet meer zo hard
nodig is voor de meeste Ne-
derlanders.

Een simpele identiteitskaart kan
binnenkort al voldoende zijn om
door veertig Europese landen te
reizen, zei Korthals Altes. Elke
zin die hij daarna uitsprak,
maakte de schade alleen maar
groter. De identiteitskaart zou re-
delijk goedkoop kunnen zijn
(terwijl het paspoort peperduur
wordt), en kan door de gemeen-
ten uitgegeven worden (terwijl
Buitenlandse Zaken per se wil
dat het paspoort op één plek in
het land wordt gemaakt). Terwijl
de bewindsman van Justitie
sprak, arriveerde de brief van de
minister van Buitenlandse Za-
ken over het vastlopen van het
paspoortproject.

Politiek Den Haag doopte de bi-
zarre samenloop tot „een coördi-
natieprobleem tussen de minis-
ters". Die verklaring is waar-
schijnlijk correct, maar toont
slechts aan hoe hardleers de
overheid zich in de paspoortaf-
faire opstelt. De uitlatingen van
Korthals Altes brengen zijn col-
lega Van den Broek bovendien

in een uiterst lastig parket. De
positie van de Staat ten opzichte
van de strijdende bedrijven en
banken wordt er door verzwakt,
en dat kan uiteindelijk tot een
gepeperde schadeclaim leiden.

De vraag dringt zich op wat Kort-
hals Altes heeft bezield zijn vin-
gers te branden aan de paspoort-
zaak. Alle politici die zich tot nu
toe met de affaire bezig hielden
(Van Eekelen, Van der Linden,
Van den Broek en zelfs Lubbers
enigszins) hebben aan hun be-
moeienis slechts nare herinne-
ringen of erger overgehouden.
De paspoortzaak wemelt immers
van de „coördinatieproblemen"
en ander ongerief.

Onuitvoerbaar
Minister Van den Broek van bui-
tenlandse zaken ziet zich al
maanden geplaatst voor het pro-
bleem hoe hij, zonder zelf finan-
ciële en politieke schade op te lo-
pen, een eind moet maken aan de
strijd tussen Staatsdrukkerij
(SDU) en KEP. Van den Broek
heeft het contract metKEP wel-
iswaar verbroken, maar wil toch
dat de SDU het Schiedamse be-
drijf overneemt. Hij kan op die
manier voorkomen dat de ban-
kiers van KEP een schadeclaim
indienen tegen de overheid. Het
plan oogt simpel, maar blijkt on-
uitvoerbaar.
Om de overname voor te berei-
den, wilde de SDU proefdraaien
met het KEP-procedé. Toen de

banken weigerden in te gaan op
die eis, brak de SDU de bespre-
kingen op. Terecht, vindt Van
den Broek. Maar wie ziet welke
eisen de SDU stelde aan het
'proefdraaien', moet constateren
dat de Staatsdrukkerij het héle
KEP-procedé nauwgezet wilde
bekijken en wilde beproeven. De
banken en KEP vreesden niet
geheel onbegrijpelijk dat de
SDU er daarna, zonder veel te
betalen, met de KEP-kennis van
door zou gaan.

Minister Van den Broek wacht
nu nieuwe stappen van de ban-
ken af, luidt het enige droge
commentaar van het ministerie
van buitenlandse zaken. De ban-
ken moeten kiezen of ze nu een
schadeclaim tegen de overheid
gaan indienen wegens het naar
hun mening onterecht aan de
kant schuiven van KEP. Die juri-
dische strijd schuwen de ban-
ken, omdat ze lang en taai is, en
succes niet is verzekerd. Van den
Broek vreest de strijd niet alleen
vanwege de mogelijke financië-
le, maar ook vanwege de politie-
ke schade.

Positie
De uitlatingen van Korthals Al-
tes verzwakken de politieke en
juridische positie van Van den
Broek in die strijd alleen maar.
De banken kunnen immers aan-
voeren dat de overheid niet weet
waar ze mee bezig is. Het ene
deel van de overheid gunt een
paspoortorder, terwijl een ander

deel die order ondermijnt. Het
verwijt dat de overheid niet te
goeder trouw onderhandelt, is
dan snel gemaakt.

Voor Van den Broek wordt de
paspoortaffaire een eenzame
martelgang. Een paar keer dacht
hij de 'kar met vierkante wielen'
aan het rollen te hebben gekre-
gen, maar telkens loopt het vehi-
kel weer vast. Niemand in poli-
tiek Den Haag denkt met hem
mee. De regeringspartijen bran-
den hun vingers niet meer aan de
zaak, andere ministers steken
hem geen helpende hand toe. De
uitlatingenvan Korthals Altes te-
kenen slechtseen fase in het pro-
ces van geleidelijke politieke
vereenzaming van een CDA-
kroonprins.

peter de vries

VAN DEN BROEK:
...afwachten...

China in lastig
parket door dood
Pantsjen Lama

Van onze correspondent
SINGAPORE - De plotse-
linge dood van de Pantsjen
Lama, na de Dalai Lama de
belangrijkste geestelijk lei-
der inTibet, heeft de Chine-
se regering in een lastig par-
ket gebracht. Zijn dood
heeft een crisis in de opvol-
ging veroorzaakt, omdat de
hoogste geestelijke leider,
de Dalai Lama, zijn zegen
en de communistische par-
tij haar goedkeuring moe-
ten geven aan een nieuwe
Pantsjen Lama.

De Pantsjen Lama overleed in
vorige week zaterdag in Xigaze,
in Tibet. Het Chinese staatspers-
bureau Kin Hua noemde als
doodsoorzaak een hartaanval, tij-
dens een ceremonie ter gelegen-
heid van de wijding van een stu-
pa (heilige tempel - red.) die tij-
dens culturele revolutie door de
rode gardisten met de grond ge-
lijk was gemaakt. De tempel was
gewijd aan vijf overleden voor-
gangers van de Pantsjen Lama,
die door Tibetanen als de Leven-
de Boeddha wordt vereerd.

" Twee geestelijken gedenken tijdens een ceremonie in de Yonghe Tempel in Peking de
dood van de Pantsjen Lama.
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wJrfcyt itóf^fjißEKl. issagk &?&' mfi ■»■■,' . KBlBan«il

Superbier,
0,5 liter, R99 Er is n Super dichterbij dan u denkt. Bel voor informatie 03403 93503/93505 Superperziken, 1()9
krat 8 fleSSen VOOr %0m Aanbiedingen zijn geldig t/m4-21989 of zolang devoorraad strekt blik825 gram VOOr la
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Do. 2 feb. Auw Wiever Bal
20.33 uur Entree ’ 7,50

Za. 4 feb. Carnavalsconcert
20.00 uur Limburgs Symphonie Orkest

Uitverkocht
Zo. 5 feb. Carnaval 1989
Ma. 6 feb. Muziek: Walter Nita met The Run
Di. 7 feb. Entree ’ 7,50 p.a.
20.11 uur Passé Partout voor 3 dagen’ 17,50

Vr. 10 feb. Frank Boeijen Groep
20.00 uur Entree ’ 30-
Di. 14 feb. Animal Farm
20.00 uur Uitverkocht
Wo. 15 feb. Bruiloftsmaal
20.00 uur Dans Compagnie Limburg

Entree ’ 12.50/LJP/CJP/Pas 65 ’ 10,75
Expositie: Ton van de Werf
11 feb. t/m Olieverfschilderijen
13 maart:

Openingstijden kassa: dinsdag t/m vrijdag 10.00-16.00
uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur. Maandag gesloten.
I.v.m. carnaval is de kassa gesloten op donderdag 2
februari t/m woensdag 8 februari. 133577

WW^ÊÊÊKÊÊHMÊKUM- GEBIT gebroken? KlaarffllE I terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,

ANWB auto- + motorrij- Schaesberg. 045-315921.
school Wischmann &Zn TV-REPARATIE zonderEuropaweg Zuid 337, voorrijkosten. Z.-Limburgn&a&,r,ZYe\r Worms- -Tf 1- tv-service. Tel. 045-314122045-321721. Voor alle njbe- — —wijzen A.B.C.D.E. Chauf- Voor alle koelkast- en diep-
feursopleiding goed.ver- vriesreparaties VROKO.
voer, pers.vervoer, bederfe- Tel. 045-441566 of 461658.
lijke goed., gevaarlijke stof- r, lr,D Trr ui "> v-i
fen. Vrachtfutolessen Mer- pEB!T gebroken? Klaar
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa- terwijl u wacht. Hoonhout.
„„ pa „ Akerstraat Nrd. 328, Hoens-ryy T ,_ , broek. Tel. 045-228211.STUDIEBOEKEN bestelt
u bij boekhandel Gustave Door jongemasseuse totale
dr. Poelsstraat 22, 6411 HH ONTSPANNINGSMAS-
Heerlen, tel. 045-714956. SAGE (no sex), 045-223574.

Reisbureaucursus
leidt op voor SEPR-diploma. Cursusplaats Heerlen.

Sfivabo, Molenberglaan 71, 6416 EL Heerlen,
tel. 045-714258 of 717171.

PARAGNOST, medium.I helderziende, voor deskun-digehulp in elke probleem-
Deskundige invulling van situatie,frel. 045-f26301.
uw BELASTINGAANGIF- STOELMATTERIJ ver-
TE, belastingadviesburo nieuwt rieten-, biezen- en
Drs. Timmermans 045- rotanstoelen met gar. Tel.
752284. 045-418820.

Gevestigd
per 1-2-1989

praktijk voor fysiotherapie
(voor particuliere patiënten)

Lilian Feij
Kelderstraat 33, 6171 GA Stem, tel. 04490-37441

(nog niet aangesloten)

Rij nu, betaal pas in 1990.
OMPLEETmetfI.9OO,- WJÊ 'f/ËÈ \\^S®P^ \. VOOR dat luttele bedrag van

aan extra's, waar u slechtsf4OO,- Wf M WÊÊmlwk WÈSm^k E jam* >w. slechtsf 400,- is uw nieuwe

voor betaalt. K B « m^^^^Ê^X'^'^^ Uno Lido tevens uitgerust met:

UW VOORDEEL:f 1.500,-. 'êjL~~~ I '^^^fH^BI ~^^*^-^ ExTRA Armsteunen.

ExTRA Metallic lak: donkergrijs wÊÊÈÈmm*. \ Ü>*w s ExTRA Twee van binnenuit

Ardesia, blauw Delphi of wK^Ë ~— Biw W-'Wk verstelbare buitenspiegels,

lichtmis Mirage. ■£«" *■ JÉÉ Kr **1 mWÊÊL ExTRA Luxe stoelenmet speciale

£ftiSi&*■ mmmmmw&Pß&ZlÊsEsmmm ÜHM mÊBÊtwÊÈÊËW^mW *^Bmmm\
XTRABumpers, grilleen buiten- mVmmmM bekleding.

spiegels in carrosseriekleur. Wk '*W H,XTRAKaartvak rechts.
XTRA Sportieve wieldoppen. Bk** Cv tLXTRA Handschoenenkastje

JIXTRABrede laagprofielbanden. metklep.

ExTRA Middenconsole. ExTRA Sierlijke Lido striping.

U ITZONDERLIJK zijn deexfoz's van de Uno Lido en de gunstige voorwaarden Dit tijdelijke aanbod geldt ook voor de andere Unos en de Panda, in Europa

waaronder u dit brok temperament kunt gaan rijden. Want nükopen is straks betalen. de meest gekochte auto's in hun klasse. En de Fiat Panda is er al VANAFf 11.990,-!

Om precies te zijn: pas in 1990*. Maak snel een afspraak met de dealer. Ofrij één dezer dagen even langs. Want de

Zonder rente, zonder aflossing, kunt u tot volgend jaar de nieuwe Uno Lido rijden. voorraad van met name die uitzonderlijke Uno Lido's is beperkt. MJULSU

Fiat Uno Lido. Eén brok temperament.

* Vooreen nieuwe Panda of Unokunt u totmianuan 1990een renteloze leningkrijgen met een minimum te financieren bedragvan f 5.000- en een maximum van f 10.000.-. Hel maximum te financieren bedrag mag niethoger zijn dan 75% van de
cataloguswaarde van denieuwe auto en met meerbedragen dande vereiste bijbetaling. Na 25% aanbetalingrijdt u tot in januari 1990zonderrente te betalenofzelfs maar iets af te lossen. De aanbetalingkunt u in de meeste gevallenrondmaken doorde inruil

van uw huidigeauto. Bij deze huurkoopovereenkomst, afte sluitenbij Fiat Credit Nederland, gelden de gebruikelijke voorwaarden. Prijzen zijn inclusiefBTW, exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden.

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 ECHT: AUTO ECHT, RIJKSWEG ZUID 18, TEL. 04754 -13 24 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR.
ROCOURSTRAAT 1, TEL. 04409 -14 33 GELEEN: SITTYCAR GELEEN 8.V., RIJKSWEG NOORD 84, TEL. 04490 -431 77 HEERLEN: BASTIAANS AUTOBEDRIJF 8.V., SPOORSINGEL 50, TEL. 045 -7241 40

KERKRADE: AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 -41 39 16 MAASTRICHT: MOLENAAR MAASTRICHT 8.V., DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR
8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44

Donderdag 2 februari 19896
9 HEERLEN

jA^^nnnmrimrtj
lp ï 5 THEATERSIN 1
Ej 2 ! Dond. 2 febr. t/m woe. 8 febr. m'C § ï COCKTAIL AnaB: w ' Met Torn Cruise. Achter de bar is hij <^a
■5 O baas. Lr
Et < i 'Ch

ï Q ve

Ged,s(ribuaerd doorWamérPfflPNligfe^ir^KJÉ^emmmmmvwm^^^^^^^^ami^irr
i Dag. 2.30-6.30-8.30 uur.

mW% K Zat. t/m wo. óók 4.30 uur. HK 'dtP^T t« Steven Spielberg en Walt Disney studio^Wfl^W presenteren een flitsende vertoning waariQFVpSïMVI tekenfilm briljant verweven is met "normaHrfcH fllm" ?tf}3] DE JACHT OP HSfcKQ ROGER RABBIT Afcrppj J Regie: Robert Zemeckis (Back to the future ViM-l'ual Da 9- 2.15-7.15-9.15 uur. _.(,,K'.Tl'EjH Zatt/m wo-óók 4-15 uur DDi°tKß>sTtHii o^
Z£Kli Michael Jackson in een film als geen afKU der... m. jm E MOONWALKER Au. met o.a. Scan Lennon, Dag. 2.00-7.00 uur. __, .tv

i Zat. t/m wo. óók 4.00 uur. [Tlmouwffßq ni■I mT■H 40 Verdiepingen spanning en avontuur midi
mwM Bruce Willis in: piJ| E DIE HARD 11V

i Dag. 9.00 uur. rri
9 K 'iB Bï Zolang er mensen zijn, bestaat er een klei bi

verschil tussen man en vrouw. tv4 fr ME AND HIM A. De nieuwevoltreffer van Doris Dörrie. k;
i Dag. 7.00-9.00 uur.K, Dond. en vrij. óók 2.00 uur

■I mW '
ifl Eddie Murphyzoekt een vrouw in:
9 E COMING TO AMERICA A, Dag. 6.45-9.00 uur.

i Dond. en vrij. óók 2.00 uur.

5 El PffMMPVMPiiIPIPHM E
V Ej iHi^'^ikmniißMauikTf ■ k
9 EFRANKENFREY Alg

Geheel Nederlands gesproken en gezonge „
K Walt Disney-film. KINDERVRIENDELIJK4 ■" Zat-t/m w° 2.00-4.00 uur. 6e WEO .

De nieuwe avonturen van: w
3 E PIPPI LANGKOUS Ai'Bï Geheel Nederlands gesproken. ~mWt K KINDERVRIENDELIJK. 6e WEE' -mjgl Zat. t/m wo. 2.00-4.00uur. k

* V

Spreekuren voor: (ex-pendelaars) tussen
Nederland en België of
Duitsland
Pendelaars, ex-pendelaars en andere belang-
hebbenden, die informatie wensen over de op
hun van toepassing zijnde regelingen betreffen-
de de sociale zekerheid en de bijzondere rege-
lingen voor grensarbeiders, kunnen elke eerste
vrijdag van de maand terecht bij de Sociale Ver-
zekeringsbank district Maastricht, .Brusselse-
straat 84.

Medewerkers van het Bureau voor Belgische
Zaken te Breda en van het Bureau van Duitse
Zaken te Nijmegen zijn op die dag van 10.00 tot,
14.00 uur aanwezig om u alle gewenste inlichtin-
gen te verschaffen.

Voor de behandeling van persoonlijke proble-
men dient u alle bewijsstukken en andere papie-
ren mee te brengen. Voor het spreekuur kunt u
een afspraak maken onder tel. 043-298239. 7779,

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

LTS'er metaal
voor werkzaamhedenbij een relatie
te Hoensbroek. Wij vragen een LTS-
opleiding op B/C-niveau, een goede
motivatie, werkervaring in de pro-
duktiesfeer en leeftijd tussen 20 en
26 jaar.Wij bieden een goede sala-
riëring, volledige sociale verzeke-
ring, een leukekleinewerkomgeving
en werk voor langere tijd.

Vraag vrijblijvend voor meer infor-
matie over bovenstaande vacature
naar Marjon Janssen, afd. industrie-
personeel, tel. 045-718366. Of kom
langs.



Crosfield neemt
bedrijf over
IHEERL^T^^rosfïeTdChemïcawl
met onder een fabriek in Eijsden,

'heeft de Italiaanse producent van
en natriummetasili-

(Caat Gottardi SpA overgenomen.
Crosfield is onderdeel van de groep

"chemische specialiteiten van Unile-
iver.

jHet in Verona gevestigde bedrijf
Gottardi zet 10 miljard lire (f 15 mil-

kjoen) om, zo heeft Unilever gisteren-"meegedeeld. Natriumsilicaten wor-

Iden gebruikt in was- en reinigings-
middelen, in de papier-, de textiel-
en de bouwindustrie en vinden toe-
Passing als bindmiddelen voor de
gieterij-industrie. Natriummetasli-
caat wordt toegepast in machine-s vaatwasmiddelen en voor het ont-
vetten van metaal. Crosfield heeft

Ibehalve in Eijsden nog een produk-
tiebedrijf in Warrington (Engeland).

!Verder heeft de onderneming een
bedrijf in Joliet in de Amerikaanse
deelstaat Illinois.

Venture Fund
nieuwe eigenaar

Kok Groep
HEERLEN - Venture Fund Rotter-
dam heeft sinds gisteren een meer-
derheidsbelang verworven in Kok
I Groep Nederland. Kok Groep is de
moedermaatschappij van Kok Be-
neer met vestigingen in onder meer.Heerlen.

'Venture Fund kreeg een meerder-
heidsbelang door overneming en
.omzetting in aandelen van een ge-
fdeelte van een converteerbare le-
ning die de verzekeraar Aegon in ja-
nuari 1988 aan Kok had verstrekt.
Het durfkapitaalfonds heeft een op-
tie verworven op de rest van de le-

!ning.
■Venture Fund Rotterdam voert nu
1 de directieover deKok Groep in de
Persoon van drs. H. Moerman RA.

I Vorig jaar is Kok uit Aegon losge-
maakt en zelfstandig geworden,; maar het verzekeringsconcern bleef

1bij de onderneming betrokken door
twee achtergestelde leningen, waar-lyan er één in aandelen Kok Groep
kan worden omgewisseld.

Citroen Visa
uit produktie

ENSCHEDE - Automobielfabri-
Ikant Citroen heeft de produktie van, de Visa en de meeste CX-typen stil-

gelegd. Volgens Citroen Nederland
worden Visa en CX vervangen door

I repektievelijk de bestaande AX-se-
' rie en de nieuweKM. Deze XM-serie
wordt nog dit jaar op de markt ge-

i bracht. Van de Visa zijn sinds 1978
50.000 en van de CX sinds 1974

( 25.000 auto's in Nederland ver-
kocht. Uit voorraad zullen beide ty-

' Pes voorlopig nog leverbaar zijn.
Met de produktie van de KM is in-
middels begonnen. Wanneer dit
type op de markt verschijnt, zal de; Produktie van alle CX-typen wor-

I den stopgezet. De produktie van de
| Axel in Roemenië zal voorlopig

worden voortgezet.

beursoverzicht
Wispelturig
AMSTERDAM - De effecten-
beurs heeft zich gisteren heel wi-
spelturig gedragen. Flink aan-
bod zorgde midden op de dag
voor behboorlijk inzakkende
Prijzen terwijl in de middag het
aanbod moest wijken voor dek-kingsvraag. Later ging daarvan
weer een deel verloren maar niet
overal en het eindbeeld was een
stemmingsindex van een halve
Punt lagerop 161,9 na een diepte-
punt op 161.

De omzetten waren met f 1,8 mil-
jard vrij hoog maar in aandelen
werd slechts f 738 miljoen ver-
handeld. De obligaties gingen
voor f 1,1 miljard van de hand en
hier weerspiegelde zich een
stemming die eerst zwak was
maar waar later de verliezen wat
terugliepen naar gemiddeld een
kwart punt.

Het havenfonds Pakhoed trok in
de loop van de middag ineens de
aandacht met een forse sprong
voorwaarts van ruim f 6 op f 117.
Aan het slot werd f 116 betaald.De algemene ontwikkeling bete-kende echter niet veel verande-
ring voor de grote fondsen, enhandelaren trokken over deze
°-ag dan ook hun schouders op.

0cé-Van der Grinten gleed tot f;*95 af en het slotvan f 206 was f6lager. Andere hoofdfondsen kon-
den de schade in het algemeen
binnen redelijke perken houden.
Op andere markten was het niet
veel anders. Op de parallelmarkt
trok Text Lite de aandacht met
een plotselinge vooruitgang van
f 0,70 op f 6,50. Holec deed het
met een winst van f 0,70 op f
18,20 ook goed en HBG, 188-
Kondor en Vereenigde Glas gin-
gen ook vooruit.

Aan de andere kant moest NBM-
Amstelland f 0,60 terug naar f
16,10 en De Telegraaf f 6 naar f
419. Volker Stevin, Hollandia-
Kloos en Boskalis gingen even-
eens naar beneden.

Wijn duurder
door betere
kwaliteit

HEERLEN - Volgens de Neder-
landse wijnimporteurs wordt de
wijn dit jaar duurder. De wijn-
landen hebben aanmerkelijk
minder geoogst dan in 1987. Bo-
vendien is de wijn van 1988 van
betere kwaliteit. Dit uit zich in
sterke prijsstijgingen in de pro-
duktielanden. Het BTW-voor-
deel - waar de consument op re-
kende - wordt hierdoor geheel
tenietgedaan.

Wat de Franse wijnen betreft zijn

deprijsstijgingen- afkelder- als
volgt: witte tafelwijnen plus 12
procent; rode tafelwijnen plus 6
tot 10 procent. In de AC-sector
wordenBeaujolaiswijnen 10 pro-
cent duurder, Rhönewijnen 15
procent, Elzaswijnen 5 tot 6 pro-

cent, Loirewijnen eveneens 5 tot
6 procent, met uitzondering van
de Sancerre (10 tot 15 procent).
De Bordeauxwijnen zijn maar
liefst 20 tot 25 procent duurder
geworden.

Portugal heeft de wijnprijzen
met 15 tot 30 procent verhoogd.
Italië is met 10 tot 15 procent ge-
stegen en de wijnen uit de
Bondsrepubliek Duitsland zijn
eveneens met 10 tot 15 procent
gestegen.

Curver koopt
Spaans bedrijf

BREDA - DSM-dochter Curver
(kunststofverwerking) heeft Manu-
factures Rodex in het Spaanse Zara-
gossa overgenomen. De activiteiten
van het Spaanse bedrijf sluiten vol-
gens Curver nauw bij die van haar-
zelf aan.
Rodex maakt onder meer consu-
mentenprodukten van kunststof. Er
werken 150 mensen bij het bedrijf.
Curver heeft acht vestigingen in
verschillende Europese landen en
produktiebedrijven in Nederland,
Frankrijk en Engeland. De omzet
bedraagt meer dan f3OO miljoen per
jaar en het aantal werknemers 1200,
waarvan 350 in Nederland.

Canarische Eilanden weigeren verlaging EG-invoerheffingen
MADRID - De
Spaanse regering
heeft de Canarische
Eilanden dinsdag
gedreigd met maat-
regelen als de eilan-
dengroep nog langer
weigert zich te hou-
denaan een overeen-
gekomen verlaging
van invoerrechten
voor produkten uit
landen van de Euro-
pese Gemeenschap.
De Europese Com-
missie had een dag
eerder aangekon-
digd schriftelijk om

opheldering te zul-
len vragen over de
kwestie.

Krachtens het ver-
drag over de toetre-
ding van Spanje tot
de EG in 1986 moe-
ten de Canarische
Eilanden hun in-
voerrechten voor
goederen uit EG-lan-
den in de periode tot
1993 geleidelijk af-
schaffen. Per 1 ja-
nuari van dit jaar
had het tariefomlaag
gemoeten van 62,5

procent naar 47,5
procent. De regiona-
le regering van de
eilandengroep wei-
gert hieraan te vol-
doen zolang de rege-
ring in Madrid geen
financiële compen-
satie biedt.
Het Spaanse minis-
terie van financiën
deelde dinsdag mee
dat mogelijkheden
worden onderzocht
om ervoor te zorgen
dat de afspraken
worden nagekomen.
Daarbij werd erop
gewezen dat de in-
komsten van de Ca-
narische Eilanden
uit invoerheffingen
in 1986 en 1987 sterk
zijn gestegen als ge-
volg van de forse im-
portgroei.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Unnfrifnnitepn vk «k BoskahsW 13,05 12,45 MHV Amsterdam 20,50 20,30 Amro Neth.F. 70,00 69,00 Atl.Richf. 85,25 86,00 Union Pacific 68,50 69,70 FalconsSec. 15,00 14.70 LCI Comp.Gr. 35.70 35,60iVrriN <H7O 01 nn Boskalis pr 10,25 10,05 Moeara Enim 1080,00 1075,00 Amro Eur.F. 67,70 67,30 BAT Industr. 5,40 5,40 Unisys 28,00 28,60 Honda motor co. 2700,00 2650.00 MeUe 282.00 a 280,00 aAhnlY 9220 9120 Braatßouw 853,00 853,00 a M.Enim Oreert 14100,00 14000,00 Amvabel 99,50 98,70 BeU Atlantic 74,50 75,00 USX Corp 32,20 31.00 K.L.M. 85-92 125,00 126,00 Nedschroef 76,80 77,50
At"' 0 , 5150 15i'40 Burgman-H. 3250,00 3250,00 MoolenenCo 33,10 33,20 AsianTigersFd 55,30 55,70 BellCanEnterpr 36,80 37.00 USWest 60,70 61,30 Phihps 85-89 17,00 16,20 Newavs Elec. 10.40 10.50
Ï7L 43'no 4080 Calvé-Delftc 868,00 858,00 Mulder Bosk. 38,30 38,30 BemcoAustr. 69,00 68,20 BeU Res.Adlr 1,42 1,42 WarnerLamb. 80.00 81.50 Stßankiersa 2,10 2,30 NOG Belfonds 29.90»;„„,. lfifl'" 16040 Calvéprefc 4575,00b4575,00 b Mulühouse 9,70 9,70 Berendaal 107,80 107,00 BeU South 42,20 42,60 Westinghouse 55.00 d 55.70 Stßankiers b 2,90 3,00 ple Med. 11.30 11,20
JT„ ïï'80 5450 CenterParcs 62,70 62,30 Mynbouwk.W. 430,00 430,00 Bever Belegg. 28,00 28,00 BETPubhc 2.35 2.35 Woolworth 54,30 54,00 Poolgarant 10.40 10,50
AmrnßanU «120 8100 Centr.Suiker 65,10 65,90 Naeff 225,00 - BOGAMIJ 116.70 117,00 Bethl. Steel 26,70 26,25 Xerox Corp. 62,00 62,30 r llrn „klinatip* * rnnw SimacTech. 17.70 17.50A^ RM»m 150 50e 15ü'50 Chamotte Unie 13,40 13,30 NAGRON 48,50 48,30 Buizerdlaan 36,50 36,70 Boeing Comp. 62,50 63,10 euro ■■■■»«■«* <* CÜIIV. Tex( U(e m( m
RnU un'on 11870 Cindu-Key 99,00 98,00 NIB 515,00 515,00 DeltaLloyd 40,30 40,50 Chevron Corp. 49,50 - PortHiraton hnit«nlanH ÏO'/^ Aegon 85 100.00 100,00 Verkade Kon. 261,00 260,00
R«pLmiiW ?75fl 26 80 Claimindo 408,50 408,50 NBM-Amstelland 16,70 16,10 DPAm.Gr.F. 21,80 21,90 Chrysler 28,80 29,10 MmilCaien OUliemanu Aegon warr 13,20 13,00 Weweler 75,40 75,40
RrthrmTrt' «980 6230 Cred.LßN 76,10 76,00 NEDAP 278,50 278.00 Dp Energy.Res. 30,00 34,00 Citicorp. 27,20 27,10 AMAXInc. 54,50 54,50 10'/iABNB7 98,00 98,00
rSM rort «Sn fis'nn Crown v.G.c 73,50 72,00 NKF Hold.cert. 228,50 229.00 Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00 Colgate-Palm. 45,80 46,50 Am. Home Prod. 173.80 175,00 13Amev85 98,00 98,00 OPTIEBEURS
n,TrHt«.hoP rmln 99QM Desseaux 193,00 193,00 Ned.Part.Mij 32,00 31,90 EMFrentefonds 73,90 74,20 Comm. Edison 34,50 34.50 ATTNedam 64,10 64,00 13Amev85 95,00 94.75 . . .
Ekev^r 6480 6.140 Dordtsche pr. 230,00 228,50 Ned.Springst. 9980,00 9980,00 EunnvesKl) 105,00 105,00 a Comp.Gen.El. 403,00 400,00 ASARCO Ine. 56,00 - 10Amev85 101,00 101,25 s*" omze

Fokker eert 1070 30 00 Dorp-Groep 41,00 39,50 Norit 644,00 641,00 Eur.Ass. Tr. 5,50 5,50 Control Data 20,30 20,20 Atl. Richf. 177.00 179,00 11 Amev 86 98.50 98,00 abn c jul 50,00 1004 0,60 0,
nïï", ifißO ifiQfl Dorp v div 89 44,00 - Nutncia 249,50 246,00 EurGrFund 53,00 53,00 Dai-Ichi Yen 3630,00 3540.00 Boeing Corp. 126,00 129.50 14'/,AmroB7 98,15 97,50 abn p okt 45,00 63 4,50 4.
Hpinpken i4R7n 147 W Econosto 206,00 203,00 Omnium Europe 19,20 19,20 Hend.Eur.Gr.F. 166,10 166,00 Dow Chemical 95,20 96,90 Can. Pacific 39,00 40,30 13 Amro-BankB2 101,50 101,50 akzo c apr 50,00 984 7,80 7,
Hooeovens 7400 7260 EMBA 119.00 119,00 Orcoßankc. 79,00 78,50 e Henderson Spint 71,80 72,10 Du Pont 100,10 101,00 Chevron Corp. 100,00 - 10'AAmro 86 97,00 97,00 akzo c apr 60.00
HuXdoubl 8710 8780 Enraf-N.c. 46,00 45,50 OTRA 495,00 496,00 Holland Fund 63,00 62,50 Eastman Kodak 48.40 48,30 Chrysler 58,00 57,00 10Amro 87 98,80 98,80 akzo cju 50,00 1248 9,00 8,
IntMuller MM 78 50 Eriks hold. 313,50 314,00 Palthe 156,00 156,00 Holl.Obl.Fonds 121,20 120,50 Elders IXL 3,50 - Citicorp. 55,20 56,00 5% Amro 86 101,00 101,00 akzo c jul

KLM 4140 4160 Frans Maas c. 64,40 64,60 Polynorm 89,00 89,00 HolLPacF. 110,00 109,90 Euroact.Zw.fr. 240.00 245,00 Colgate-Palm. 95,50 97,50 Amro Bank wr 27,60 27,00 akzo p apr

KonNedPao 5000 48 90 Furness 98,00 99,00 Porcel. Fles 125,00 126,00 Interbonds 566.00 568,00 Exxon Corp. 46,00 46,50 ControlData 38,50 38,50 Amro zw 86 68,50 68.50 akzo p jul 150,00 507 8,00
Kon' Olie 12500 125 00 Gamma Holding 68,00 67,00 Ravast 55,00 55,30 Intereff.soo 35,20 35,00 FirstPaclnt 1,30 - Dow Chemical 197,00 202,50 9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00 eoE c feb 265.00 643 5,00 a 4

Nat Nederi 6750 67 00 Gamma pref 5,70 5,80 Reesink 62,30 60,50 Intereff.Warr. 240,50 241,40 Fluor Corp. 22.75 23,10 Eastman Kodak 98,00 98,50 7 BMH 87 98.00 98,00 eoE c feb 270.00 947 2.70 a 2,
NMB 19500 19100 Getronics 27,70 27,70 Riva 56,60 56,00 Japan Fund 47,00 46,90 Ford Motor 53.30 54,30 Exxon Corp. 94,00 95,00 llCCßaboB3 101,75 101,60 «>E c mrt 275.00 441 3.50 2.
NedilovdGr 293 00 293 00 Geveke 39,80 40,00 Riva (eert.) 56,00 55,50 MX Int.Vent. 61.00 61,00 Gen. Electric 48,20 48,00 Fluor Corp. 45,50 - 9CCRabo 85 104,75 104,75 eoE p feb 260,00

Niiv Cate ' 8770 8700 Giessen-deN. 116,00 117,00 SamasGroep 60,00 60.00 Nat.Res.Fund 1405,00 1410,00 Gen. Motors 90,20 91,30 Gen. Electnc 99,00 100.00 7 CCRabo 84 108.00 108,00 eoE p feb 265.00 1035 3,80 3,
Océ-vdGr 30200 295 00 Goudsmit Ed. 195,00 195,00 Sanders Beh. 80,50 80.50 NMB Dutch Fund 34,40 34,10 GUlette 34,30 34.25 Gen. Motors 187,00 190.50 10V„EEG-ecu 84 101.25 101.25 <*>% J«* "-" «5 6,10

Pakhoed Hold 110 20 115 00 Grasso's Kon. 91,00 90,50 Sarakreek 37,00 37,00 NMB Oblig.F. 36,40 36,30 Goodyear 48,50 49.00 GUlette 69,80 71,00 9%ElB*cuBs 105,25 105,25 <*>* Pm« 2«0,00
PhilioT 36 40 3590 Grolsch 108,70 108,50 Schuitema 1205,00 1205,00 NMBRente F. 101,80 101,80 Grace&Co. 27,75 28,50 Goodyear 101,00 102,00 12/2 HIAirl.F 93,75 93,00 goud c feb 400.00 523 3,60
PhZsdivB9 3500 34 40 GTI-Holding 150,00e 150,50 Schuttersv. 84,50 84,80 NMB Vast Goed 38,70 38,70 HoneyweU 61,50 61,75 Inco 77,00 79,00 12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00 goud p feb 400.00 353 7,00 8,

R„i3„ 104 80 104 60 Hagemeyer 81,00 - Smit Intern. 26,30 26,30 Obam. Belegg. 195,70 195,90 Int.Bus.Mach. 128,70 129,50 1.8.M. 262,50 269,00 11'/,NGU 83 101.50 101.50 goud p mei 380.00 305 4.00 a 5.
E" 59 60 5970 H.B.G. 181,00 184,00 Stßankiersc. 26,00 25,90 OAMFRentef. 15,10 15,15 Intern.Flavor 51,25 50,90 Int. Flavors 102,50 106,00 10 NGU 83 100.50 100,50 g'| c apr 35,00 328 3,40 3,

Rnhn" ÏOO'OO 0010 HCS Techn 15,10 15,00 Telegraaf De 425,00 419,90 Orcur.Ned.p. 47,00 47,00 Intern. Paper 51,00 50,60 ITTCorp. 110,50 111,50 2'/, NMB86 86.00 85.75 g'St c apr 40,00

IWnin 6170 6170 Hein Hold 129,00 128,50 TextTwenthe 252,00 250.00 Prosp.lnt.H.l. 10.20 10,20 ITTCorp. 54,40 54,50 Kroger 19,00 20,00 NMB warrants 41,80 41.20 hoog c apr 65.00 12 11,10 a 9.
Si^kVMF 2850 2850 Hoek's Mach. 167,50 166,50 Tulip Comp. 58,30 57,50 Rentalent Bel. 1357,00 1356,20 Utton Ind. 75,50 75,70 Lockheed 90.50 92,00 W, Phil. 86 95,50 95,50 hoog c apr 70.00 465 6.20
Uniever 130 60 130 40 Holdoh Hout 428,00 428,00 Tw.Kabel Hold 126,00 126,00 Rentotaal NV 31.10 31.10 Lockheed 43.70 44,50 Merck & Co. 129.50 134,50 6% Phil.B3 94,75 94,75 hoog c apr 75,00 565 3,80
Ver Bezit VNU 92 50 92 70 Holec 17,50 18,20 Übbink 98,50 98,50 Rolinco cum.p 101.00 101,50 Minnesota Mining 68.00 68,30 Minn. Min. 141,00 143.00 12'/, UnU. 97,50 97,75 kim c apr 45,00 434 ,60
une 3560 3520 H.A.L. Tr. b 1470,00 1470,00 Union Fiets. 15,70 15,70 Sci/Tech 17.90 18,00 Mobil Oil 48,70 48.30 Pepsi Co. 80,00 83.00 k"p P W 47.50 377 ,70
Wessanen 8260 8120 Holl.Am.Line 1470,00 1473,00 Ver.Glasfabr. 242,00 244,00 Technology F. 18,60 18,60 News Corp Auss 11,00 10.70 Philip MornsC. 225,00 226,50 aaniMmaM

, P 3Ug "£X SS m \WotkTwer 155 00 15500 Heineken Hld 129,00 128,50 Verto 68,00 67,50 Tokyo Pac. H. 244,00 238,50 Nynex 69,60 69,70 PhiU. Petr. 40,00 41,70 ParallellMl» rUy p mei 100.00 50 1.60 2.
wouwuwer ïoa.uu idd.uu HollSeaS 157 j 55 VolkerStev. 52,40 50,50 Trans Eur.F. 70,70 70.40 Occ.Petr.Corp 27,60 28,00 Polaroid 77,00 79,7(k Alanhen 16.60 16,60 "'>' P aug 9,.50 800 0,70

Holl.Kloos 357,00 350,00 VolmacSoftw. 84,60 84,10 Transpac.F. 545,00 530,00 Pac.Telesis 33,30 33.20 Procter&G. 190,00 - Berghuizer 56,00 55,80 "atn c jul 70,00 318 2,70 2
Binnenl. aandelen Hoopen Co 13.80 13,70 Vredestein 20,10 19,90 Uni-Invest 118,00 118.00 P.& 0. ® 5,80 5,80 QuakerOats 107,00 113,00 BesouwVanc 41,20 39,50 ob c aug 100.00 1200 U.zu

Aalbertslnd 32 80 32 90 HunterD.pr. 2,03 - VRG-Groep 44,80 44,60 Unicolnv.F. 82,60 83.00 Pe pSlco 39,15 40.25 Schlumberger 72.50 73.50 CBOblig.F.l 101.20 100,90 ob p aug 97,50 500 0,65 a
ACF-Holding 6300 6350 'CA Holding 16,80 16,80 WegenerTyl 171,50 168,00 Unifonds 26,90 26,90 Phiüp MorrisC. 108,20 108,20 Sears Roebuek 85.50 86,50 CBObUg.F.2 101,30 101.00 obl P auS m-m
Ahrend Gr. c 17430 17430 IGB Holding 40,00 40,00 West Invest 24,80 26,00 Vast Ned 122,50 122,50 Ph,U. Petr. 20,00 21,00 Shell Canada 80,50 79,50 CBObüg.F.3 102.80 102.60 obl p nov 97,50 1000 0,75 0
Alg.Bank.Ned 4380 43 80 IHC Caland 21,80 21,50 Wolters Kluwer 155.00 155,00 VentureF.N. 41,00 41,00 polaroid 40,60 41,10 Tandy Corp. 85.50 86,50 De Dne Electr. 27,90 28,00 f P^ c 093
ABNdiv'B9 42 50 42 00 Industr My 166.00 166,00 idem div 89 151,50 151,50 VIB NV 86,20 86,40 Privatb Dkr 300.50 296.50 Texas Instr. 88.00 90.00 Dentex Groep 37,00 37,50 Ph' P apr 30.00 300 0,40 a 0
AsdOpt.Tr. 2550 2530 IneßurKondor 590,00 595,00 Wyers 61,50 61,10 WBO Int. 78,50 78.40 QuakerOats 54.70 55,00 Union Pacific 141.50 146,00 Dico Intern. 83,00 83,30 Phll P apr 35,00 55 1.30
Asd Rubber 880 870 Kas-Ass 38,00 38,00 Wereldhave NV 206,30 205,80 RJR Nabisco 98,00 97,00 Unisys Corp 58,00 58.50 DOCdata 32,20 31,50 oie c apr 20.00 584 6,60 6
Ant. Verft 340.00 '- Kempen Holding 16,50 16,60 _, i-.min.—. Wereldh.divB9 202,50 202,00 StGobin Ffr 625,00 - USX Corp 65,00 64,00 Geld.Pap.c. 79,80 79,00 oie c apr 25,00 535 3,70
AtagHolde 80,50 80 50 Kiene* Suik. 1240,00 1240,00 Beleggingsinstellingen Saralee 47,00 47,50 VarityCorp 4,10 - GoudaVuurvc 67,70 67,50 °he c apr 30,00 428 1,60
Aut.lnd.R'dam 64.00 M.OO KBB 77,70 76,80 Aegon Aand f. 36,40 36,30 nrin n amprik aanriplpn Schlumberger 35,50 35,80 Westinghouse 114,50 117,00 Groenendijk 31,20 31.00 ohe c apr 40,00 335 0,40 0
BAM-Holding 300,00 298,00 KBB (eert.) 77,00 75.50 ABNAa^df 69 90 69 30 Orig. n.amerlK. aandelen Sears Roebuek 42.40 42,50 Woolworth 111,00 113,00 Grontmij c. 99,00 98.50 ohe co9l 05,00 746 24,50 24
Batenburg 77.00 77.00 Kon.Sphinx 69.50 70,00 ABN Beleg f 52*30 5180 Allied Signal Ind 34,00 34,50 Southw. BeU 43.50 43,50 Xerox Corp. 125,00 125,00 Hes Beheer 224,00 223,00 °-* P aPr " i-f"
Beers 125.00 125,00 Koppelpoort H. 270,00 270,00 ALBEFO 5170 5150 Amer. Brands 62.50 64,80 Suzuki (yen) 802,00 798.00 HighLDevel. 12,00 b 12.00b°-e P *?' *""" " »""*Begemann 72,40 73,00 b Krasnapolsky 156,10 156,00 AldoUarßFJ 2060 20.60 Amer. Expres 30.00 30.50 Tandy Corp. 41,90 42,00 „.„„,„.„ Homburg eert 3,50 3,40 eolie p 091 05,00 603 6,40 b 6Belindo 421,00 420,00 Landré&Gl. 44,90 44,90 AlgFondsenb 228 00 228.00 Am.Tel.fc Tel. 30.25 31.20 Texaco 50,00 51.20 d WarTaniS Infotheek Gr 21,40 21,20 un' c aP.r {«W» ?67 ="'"Berkel'sP. 6,75 7,05 Macintosh 45,40 45.50 Alhance Fd 1220 12.40 Ameritech 51.30 52,00 Texas Instr. 43.00 43.80 /^w 40,00 39.50 Interview Eur. 7,70 7,80 urn c Jul ?""" " '"*"Blyd.-Will. 25,50 25,00 Maxwell Petr. 586,00 590,00 a,^ 4470 44,70 Amprovest Cap. 130,00 130,00 T.I.P Eur. 1,71 1,71 AMRO warr 2,50 2,60 Inv. Mij Ned. 46,70 47,50 vn" P aPr m-m °'90
Boer De, Kon. 315,00 315.00 Medicopharma 74,50 - AmencaFund 280 00 282,00 Amprov »st Ine. 230,00 230.00 ToshibaCorp. KPO.OO 1080.00 AsiaPacGrF. 6,55 6,50 KLM Kleding 28,80 28.50 "nü P aPr 130"()(', 756 3-60
de Boer Winkelbedr 57.50 56.00 Meüalnt 7,20 ' 7,20 AmroAinF 9170 91,50 ASARCO Ine. 29.50 d 29,30 Union Carbide 28,30 28.25 d Bogamij 9,70 B,ooa Kuehne+Heitz 26.50 26,90 I uml P Jul 130,00 337 5,60 5

Twee jaar voorlichting op proef in Gelderland

Milieuproject voor
kleinere bedrijven

ARNHEM - Werknemers en
werkgevers in het midden- en
kleinbedrijf moeten een mi-
lieubewuster instelling krij-
gen. Te vaak wordt alleen al
uit onwetendheid door deze
bedrijven het milieu onnodig
belast. Een goede voorlichting
aan het personeel en de instel-
ling van een milieuzorgsys-
teem binnen het bedrijf kan
een fundamentele bijdrage le-
veren aan een schonere omge-
ving.

De samenwerkende Kamers van

Koophandel in Gelderland (SKG)
hebben daarom samen met het Na-
tionale Milieucentrum in Woerden
en met medewerking van de provin-
cie Gelderland het project interne
milieuzorg in bedrijven (PIM) opge-
richt. Gelderland is de eerste pro-
vincie in Nederland die met het PIM
experimenteert.

De proef van de SKG duurt twee
jaar. In twee fasen worden 20 bedrij-
ven in Gelderland doorgelicht op
milieu-aspecten. Het project is erop
gericht een kleine onderneming te
helpen met het opzettenvan een in-
tern milieuzorgsysteem. In de eer-
ste plaats wordt er een meet- en re-
gistratiesysteem ingesteld, waarin
wordt bijgehouden welke emissies
er zijn. Daarbij wordt een admini-
stratie opgezet van verleende ver-
gunningen, ontheffingen, betalin-
gen van milieulasten en leges en
wordt vastgelegd welke functiona-
rissen verantwoordelijk zijn voor
het milieuzorgsysteem. Verder richt
zich het project op het opzetten van
een intern controlesysteem en een
periodieke doorlichting van het be-
drijf. Een belangrijk onderdeel van
het PIM is de mentaliteitsverande-
ring van het .personeel door middel
van voorlichting, opleiding en in-
structie. Het project wordt in nauwe
samenwerking uitgevoerd met ver-
schillende onderwijsinstellingen.
Studenten zullen betrokken wor-
den bij het geven van cursussen en
het analyseren van onderzoeksge-
gevens en behulpzaam zijn bij het
opzetten van het milieuzorgsys-
teem.

" Twee werknemers van
de Parijse beurs spelen
een partijtje schaak
gedurende een staking.
De vakbonden
protesteerden tegen een
personeelsinkrimping .
Het was de derde staking
op de beurs in 1989.

economie

Akzo moderniseert
in zoutbedrijf

HENGELO - Akzo heeft besloten
voor bijna f 100 miljoen het zoutver-
werkingsbedrijf in Hengelo te ver-
nieuwen. Het project omvat onder
andere de vervanging van de klein-
verpakkingSr en zakgoedinstalla-

ties. De bouw van de fabiek begint
eind dit jaar en is in 1992 voltooid.
De directie van de lokatie Hengelo
van Akzo heeft dit gisteren bekend-
gemaakt.

De besturing van de produktie-in-
stallaties met de hand zal groten-
deelsworden vervangen door geme-
chaniseerde en geautomatiseerde
werkwijzen. Deze vernieuwing leidt
volgens Akzo tot een hogere kwali-
teit van de produkten, snellere leve-
ring en aanzienlijke verbetering van
de arbeidsomstandigheden. De hui-
dige apparatuur is verouderd en
daardoor storingsgevoelig. „Zonder
een grondige renovatie zou de afde-
ling op termijn zeker moeten slui-
ten", aldus Akzo.
Als gevolg van de nieuwe opzet van
de zoutverwerking vervallen de ko-
mende vier jaar op de lokatie Hen-
gelo ongeveer 125 van de 1000 ar-
beidsplaatsen. De vermindering
van het personeelsbestand kan zon-
der gedwongen ontslagen worden
bereikt. Akzo denkt hierbij aan een
regeling voor extra vervroegde uit-
treding. Het overleg met de vakbon-
den hierover start op korte termijn.

Vervoerder champignons
Champex Venlo
is overgenomen

VENLO - Het Britse voedselcon-
cern Perkins Food heeft de aande-
len Champex in Venlo overgeno-
men. Het Venlose bedrijf is een van
de grootste Nederlandse exporteurs
van halfgeconserveerde champig-
nons naar West-Duitsland. Cham-
pex is bovendien een belangrijk
verkoopkanaal voor het champig-
nonconservenbedrijf Champifri uit
Zeeland dat al eerder door Perkins
Foods werd overgenomen.

Champex exporteert champignons
naar een twaalftal Europese landen.
Dat gebeurt zowel gekoeld als diep-
gevroren en ingeblikt. De belang-
rijkste afnemers bevinden zich in
West-Duitsland en Engeland. In
1987 haalde Champex een omzet
van 26,3 miljoen gulden. De omzet
van het afgelopen boekjaar be-
draagt 34 miljoenterwijl de progno-
se voor dit jaar40 miljoen bedraagt.
Perkins Foods is buitengewoon ac-
tief op de Nederlandse markt. Be-
halve Champex en Champifri wer-
den eerder al twee fruit- en groente-
bedrijven overgenomen.
Hoe hoog de overnamekoorts van
de Engelsen is opgelopen blijkt wel
uit het feit dat de omzet van Perkins
Foods in een jaar tijd is vervijfvou-
digd, van 100 miljoen naar 500 mil-
joen. Het bedrijf heeft in Engeland
al een aantal ondernemingen over-
genomen en toont serieuze belang-
stelling voor bedrijven in de ons
omringende landen.
De bundeling van de krachten is
volgens de directie van Champex
nodig met het oog op Europa 1992.
Door concentratie en schaalvergro-
ting kan de eigen positie worden
versterkt en de concurrentiekracht
vergroot.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige notenn-'Jgen goud en zilver op 1-2-1989
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alk
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.340-/ 26
vorige ’ 26.480-/ 26.980. bewerkt vc-r-N
koop ’ 28.440, vorige ’ 28.580 latei. ;
ZILVER: onbewerkt ’ 355-/ 425.
ge ’ 360-/430; bewerkt verkoop ’ 470» J
laten, vorige f 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-»!
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,05 2,17"
Brits pond 3.56 3.81
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1.82 1,94
Jap. yen (10.000) 159,50 164,50
Ital.lire. (10.000) 14.70 16,10
Belg. frank (100) 5,22 5,52
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.schill.(lOO) 15.79 16.39
Spaanse pes.(lOO) 1,73 1,88
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 2.11275-11525
Brits pond 3,6955-7005
Duitse mark 112,870-920
Franse franc 33.155-33,205
Belg. franc 5,3885-3935
Zwits. franc 132,575-625
Japanse yen 162,52-162,62
Hal. lire 15,420-470
Zweedse kroon 33,255-33.305
Deense kroon 29,030-29,080
Noorse kroon 31,220-31:270
Canad. dollar 1,78375-78625
Oost. schill 16.0510-0610
lers pond 3.0090-0190
Spaanse pes 1,7910-8010
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8850-8950
Hongk.dollar 27,05-27,30
Nieuwz.dollar 1,2775-2875
Antill.gulden 1,1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische rial 56.30-56.55
Ecu gulden 2.3530-3580

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

algemeen 307,4 303,9
alg.-lokaal 295,8 292,7
internationals 320,0 316,0
industrie 267,5 264,2
scheep/luchtv. 271,5 270,0
banken 359,0 355,4
verzekering 607,7 604,3
handel 487,1 485.4
cbs obl.index 111,9 111,3
rend. staatsl. 6,67 6,74
waarvan 3-5 jr 6,63 6,70
waarvan 5-8 jr 6,68 6,76
waarv.s langst 6,74 6,80
rend. bng-len. 6,77 6,79
rend. banklen. 6,58 6,67

Avondkoersen Amsterdam
AVONDVERKEER
AMSTERDAM - in het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
akzo 151,80-152,00(151,80)
kon. olie 124,50-125,30(125,20)
philips 35,90-36,00(36,00)
unilever 130,80-131,20(131,20)
kim 44,00 (44,00)

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 2334.29 1072.15 190.49 889.21
Hoogst 2355.00 1081.23 191.09 896.28
Laagst 2319.29 1060.96 188.72 882.11
Slot 2338.21 1070.69 189.54 889.10
Winst/
verlies - 4.11 - 0.81 - 1.43 - 2.02

Nieuwbouw bij Duyvis
UTRECHT - De moedermaatschappij van Douwe Egberts, de Ameri-
kaanse Sara Lee, heeft het groene licht gegeven voor de nieuwbouw van
Duyvis in Koog aan de Zaan. Het gaat om een nieuwe fabriek plus appara-
tuur, waarmee in totaal f 50 miljoen is gemoeid.
Als de bouwvergunning wordt verleend zal naar DE verwacht dit voorjaar
worden begonnen met de bouw van een nieuwe notenfabriek tegen de
huidige snackfabriek aan. Het is de bedoeling dat de fabriek, waarin de
produktie van snacks, bros- en knabbelnoten en pinda's zal plaatsvinden,
midden 1991 gereed is.

Limburgs dagblad
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Gent en Leiestreek bieden ook tal van andere attracties

Cités-Cinés:
wandeling door

filmhistorie
Het idee is van de Parijse architect Francois Confino. Hij
houdt van steden en is tegelijk een liefhebber van film. Hoe
combineer ik het driedimensionale van de stad met het
tweedimensionale van defilm, dachtConfino. Het resultaat
was de filmstad Cités-Cinés, die fragmenten van beroemde
films in het oorspronkelijk decor liet zien. De tentoonstel-
ling in La Grande Halle in Parijs trok 450.000 bezoekers.
Éénmalig was de bedoeling. Maar Jacques Dubrulle uit
Gent werd zo enthousiast toen hij de tentoonstelling zag,
dat hij Confino overhaalde in Vlaanderen nogmaals aan de
slag te gaan. De filmstad werd in Gent helemaal opnieuw
gebouwd. Alleen de filmfragmenten die er worden ver-
toond zijn dezelfde als in Parijs.

Zestien afdelingen zullen elk een
stad en haar films uitbeelden.
Grote metropolen als Parijs,
New Vork, Berlijn, Tokio en
Rome komen tot leven in typi-
sche stadsdecors. Ze hebben er
hun straten, stegen, bars en caba-
rets; zolderkamers en wolken-
krabbers; metrotunnels, brug-

gen en parkeergarages. De de-
cors worden op ware grootte ge-
bouwd en fungeren tegelijk als
filmzalen. Cités-Cinés is immers
een filmstad. Het publiek krijgt
zestien reeksen filmfragmenten
te zien op groot echerm. Enkele
voorbeelden: 'stad in vlammen'
laat de stad in oorlog en catastro-

Fe zien. De bezoeker stapt tussen
gigantische, gedeeltelijk ver-
woeste betonblokkendoor. Of de
'stadsrand. In de marge van de
stad staat een spoorwegbrug. Op
de bedding van een uitgedroog-
de rivier staan betonnen muren,
volgeklad met graffiti. De toe-
schouwer kijkt met zijn neus te-
gen hekken naar fragmenten die
een agressieve, grauwe, onbe-
stemde stadsbuurt uitbeelden.
Onder de stad een enorme me-
trotunnel, vijfentwintig meter
lang en acht meter in doorsnee.
De bezoeker stapt er binnen via
een smalle deur. Binnen de muf-
fe geur van een spoorwegpijp
met sissende rook, een plas,
dampende geluiden. Aan het ver-
ste eind van de tunnel een
scherm. Daarop: verontrustende
beelden van een stad en haar mi-
lieu, die drijfveren en decors zrjn
vam filmregie.

België is een land van pleintjes.
Elk dorp bezit er zo een, met hui-
zen van plaatselijke notabelen
naast kleine arbeiderswoningen.
De huizen staan kris kras door el-
kaar in een. typische sfeer die
nergens elders terug te vinden is.
Cités-Cinés bouwde zo een
pleintje. Café Lumière is een ty-
pisch Franse bistro. Een gemoe-
delijke plek waar de bezoeker
even kan indommelen en weg-
mijmeren met de gebroeders Lu-
mière, die hem op een wereldreis
mee nemen naar de steden van
de wereld zoals zij die destijds
hebben gefilmd: Londen, Mi-
laan, Venetië, Liverpool New
Vork, Dresden en Moskou. Gilles
Nadeau selecteerde zon 160frag-
menten uit circa 550 films. Cités-
Cinés is een wandeling door de
geschiedenis van de film, via een
telescopische blik op plaatsen en
tijden. De bezoeker loopt over de
daken van Parijs letterlijk de we-
reld van het witte doek binnen.

Uitgerust met een infra-rood-ge-
voelige koptelefoon begint hij
zyn excursie. Die biedt hem
emotie, verrassing, ontroering,
spanning, poëzie en illusie. Hij
verkeert in het gezelschap van
Woody Allen, Federico Fellini,
Wim Wenders, Cathérine Deneu-
ve, Jean-Paul Belmondo, Vitto-
rio de Sica, Robert de Niro, Fran-
cis Coppola en anderen. Onge-
veer vier en een half uur is er
voor nodig om alle filmfragmen-
ten in alle stadsdelen te bekij-
ken. Met die 'helm' op moet men
trouwens voorzichtig zijn. Het
voordeel is dat men steeds de ge-
luiden hoort die behoren bij het
filmdoek waar men voor staat.
Het nadeel is dat geluiden die
men zelf maakt worden ver-
sterkt. Op verschillende plaatsen

in de wereld vindt het initiatief
van de stad Gent navolging. In
1990 gaat de tentoonstelling naar
Tokio. Montreal bouwt een eigen
filmstad. Om quitte te spelen
moet Cités-Cinés 250.000 bezoe-
kers trekken, maar de organisa-
toren rekenen op veel meer. In
Parijs kwamen er 450.000 men-
sen kijken. Duizenden anderen
moesten worden teleurgesteld,
omdat de fïlmexpo er niet kon
worden verlengd. Dat kan in
Gent eventueel wel, maar daar
willen de organisatoren niet te-
veel nadruk op vestigen, omdat
anders iedereen denkt: „Dat be-
zoek kan nogwel even wachten".

" Mooi Gent

" Gezellig Gent

Fotografeer op reis
Dit jaar staat in het teken van
150 jaar Spoorwegen in Neder-land' en '150 jaarFotografie. Re-den voor deNS om in samenwer-king met het Bureau Voorlich-

ting Foto Film Video een foto-
wedstrijd te organiseren onder
het motto: 'Fotografeer op reis
en win een prijs. De wedstrijd
wordt in ongeveer twaalfhon-derd fotovakzaken door middel

van affiches en displays aange-
kondigd.
De wedstrijd start zaterdag a.s. (4
febr.), de uiterste inzenddatum is
woensdag 14 juni'B9. Deelne-
mers dienen hun foto's (zwart-
/wit ofkleur) te zenden aan: 'Fo-
tografeer op reis en win een
prijs', Postbus 20001, 7302 HA
Apeldoorn. De ingezonden foto's
worden op een fotowand geëx-

poseerd tijdens het evenement
'Treinen door de Tijd' dat in de
zomer van dit jaar in de Jaar-
beurs in Utrecht gehouden zal
worden. "Als hoofdprijs is een Trans-va-
kantiereis voor twee personen
ter waarde van 5000 gulden be-
schikbaar. Bovendien valt foto-
apparatuur met een totale waar-
de van 15.000 gulden te winnen.
Wedstrijddeelnemers, die een
bezoek brengen aan het evene-
ment in Utrecht, maken daar-
naast kans op een extraprijs: een
Trans-vakantiereis ter waarde
van 2500 gulden.

tijdje vrij

Uittocht krokusvakantie komt vandaag op gang

Ruim half miljoen
Nederlanders op pad

De Vlaamse kunstste-
den Antwerpen, Gent en
Brugge zijn zeer in trek
bij Nederlanders. De ge-
moedelijke leefwijze
van de Vlamingen in
combinatie met het cul-
tuur-historisch erfgoed
van de steden spreekt
hen aan. Neem Gent.
Van de twee miljoen toe-
risten die er verleden
jaarkwamen, was vijf-
entwintig procent uit
Nederland afkomstig.
Dit voorjaar is er een
extra reden voor een be-
zoek aan Gent. In het
Floraliapaleis is de
filmstad Cités-Cinés in
aanbouw. Een vooruit-
blik.

Vandaag komt langzamerhand
de uittocht op gang. De aan de
krokusvakantie gepaard gaande
'exodus. Wel ofniet naar het car-
naval, wel of niet richting
sneeuw en zon.

De ANWB verwacht dat zon
570.000 Nederlanders met kro-
kusvakantie gaan. De grootste
groep, 350.000 tot 400.000, ver-
trekt naar wintersportgebieden;
40.000 vakantiegangers zoeken
de zon op en 130.000 brengen de
vakantie in eigen land door. De
tot nu toe geringe sneeuwval in
de wintersportlanden zal weinig
invloed hebben op het aantal
vertrekkende wintersporters,
meent de ANWB.

Van de wintersportlanden is
Oostenrijk favoriet: 58 procent
van de wintersporters brengt
daar de vakantie door. Zwitser-
land volgt met 15 procent en
West-Duitsland met 13 procent.
Frankrijk trekt 7 procent winter-
sporters en Italië 3 procent. Voor

het vervoer naar de wintersport-
landen kiest het grootste deel (75
procent) deauto. De treinkrijgt 5
procent van de wintersporters te
vervoeren en de bus 20 procent.
Reizigers die met de auto gaan,
dienen rekening te houden met
grote drukte op deroutes naar de
wintersportgebieden. In West-
Duitsland valt de krokusvakan-
tie gelijk met die in Nederland.
De automobilisten worden erop
gewezen dat op bepaalde trajec-

ten in de wintersportgebieden
het gebruik van sneeuwkettin-
gen verplicht is, dat zij het beste
van autosnelwegen gebruik kun-
nen maken en in verband met
het dichtslaan van de voorruit
(veroorzaakt door pekel) vol-
doende ruitensproeiervloeistof
bij zich dienen te hebben.

Kaartje
Ook uit Nederland worden veel
bezoekers verwacht. De Neder-
landse Spoorwegen verlenen
hun medewerking met een spe-
ciaal reiskaartje dat zowel de
reis, het bezoek en een lunch om-
vat. Het treinkaartje ook de daar-
op volgende dag geldig, zodat de
mogelijkheid bestaat er een
tweedaags uitje van te maken.
Uiteraard spelen de hotels daar-
op in. De treinverbindingen met
Gent zijn uitstekend. Individuele
bezoekers betalen 350 Belgische
francs (ongeveer 17,50 gulden).
Cités-Cinés zal vanaf vrijdag 17
februari geopend zijn op maan-
dag, dinsdag, donderdag en zon-
dag van 11.00-19.00 uur; op
woensdag, vrijdag en zaterdag
van 11.00-21.00 uur.

Gent
Wie straks Cités-Cinés bezoekt
mag niet vergeten de gelegen-
heid aan te grijpen om ook een
wandeling door Gent te maken.
Gent is immers een mooie stad

met een fraai historisch stads-
centrum, met unieke musea en
een gezellig winkelcentrum.
Gent beleefde een grote bloei tij-
dens de late Middeleeuwen en
had als hoofdstad van het Graaf-
schap Vlaanderen al een rijke
traditie. In de vijftiende en zes-
tiende eeuw was Gent een trotse,
zelfbewuste stad die haar rijk-
domen prestige in diverse fraaie
gebouwente kijk stelde. Behalve
de grote Middeleeuwse torens
(St. Baafskerk, St. Niklaaskerk
en Belfort) herbergt Gent het
oude Gravensteen en diverse an-
dere staaltjes van burgerlijke
bouwkunst met onder meer een
fraai laat-Gothisch stadhuis. In
de Sint Baafskathedraal is de
kostbaarste kunstschat van de
stad te zien: 'de aanbidding van
het lam Gods' van Jan van Eyck.
Wie in Gent overnacht brengt de
avond door in een restaurant. Jn
het handzame gidsje 'Lekker
België' worden maar liefst vijf
Gentse restaurants aanbevolen.
In de Drabklok (Drabstraat 30)
bevelen deauteurs 'het bord gan-
zelever in het huis bereid' aan. In
Kerline (Onderbergen 32) kozen
zij voor 'een lauw slaatje van vis
met asperges. De Raadskelder
(Sint Baafsplein) wordt geprezen
om zijn 'konijn op oud-Vlaamse
wijze'; de Villa dei Cesari (Hoef-
slagstraatje 6) om zijn St.Jacobs-
schelpen, in Waterzooi (Sint
Veerleplein 2), dient de 'jonge
tarbot met tijm en limoen in een
groentekrans' te worden ge-
proefd.

Stijging
Het aantal krokus-vakantiegan-

gers is dit jaarnaar schatting tien
procent hoger dan verleden jaar.
Oad-reizen, een van de grootste
touroperators op het vlak van
busreizen, vertrekt vanaf mor-
gen met 98 bussen. In aantallen
passagiers gaat het alleenbij Oad
om een stijging van vijftien pro-
cent. De Jong Intra vervoert in 6Ü
Royal Class-, 20 Slaap- en 60
Comfortbussen vanaf morgen
Nederlanders naar de winter-
sport.

Leie
Een andere mogelijkheid is een
avondje uit in de bioscoop, voor
wieer na het zienvan Cinés-Cités
nog niet genoeg van heeft. Deca-

scoop is een van Europa's meest
geavanceerde bioscoopcomple-
xen met twaalf zalen. In de Gent-
se theaters is altijd wel iets te be-
leven. Gent is immers op dit
ogenblik zowat de culturele .
hoofdstad van Vlaanderen. In- ■formatie is te verkrijgen op de
Dienst Toerisme onder het stad-1huis. Wie naar Gent gaat als het -
voorjaar al is aangebroken wil
zijn verblijf misschien met een \dagje naar buiten verlengen. In '

dat geval kan de Leiestreek wor- *.
den aanbevolen. In zwierige ■bochten wringt het riviertje zich 'door een wisselend landschap.
De dorpen, zoals Deurle en Dein-
ze, hebben een rijke geschiede-
nis. Geteisterd door krijgsge-
weld zijn er heel wat historische
gebouwen verdwenen, maar ge-
lukkig is er nog veel fraais te be-
wonderen overgebleven. Op cu-
linair gebied heeft ook de Leie-
streek een gevestigde faam hoog
te houden.

hapje her slokje der
door nino tomadesso

Een zure haring. Hij houdt de
carnavalsvierder op de been.
Van oudsher. Platte, zilvergrijze
zoutwatervissen -ingelegd in een
bad van onder meer azijn, schij-
ven liefst rode uien, laurierbla-
den, peperkorrels en Spaanse pe-
per- smeren de keel, verhogen de
vitale capaciteit, houden de dorst
op peil van de zwierende en
zwaaiende zot. Al jarenlang dan
ook zingt men in Maastricht:
'Wélt geer neet nao depieringe; it
frit, drink beer, slik hieringe'.
Een carnavaleske versie van het
goede, oude spreekwoord 'Ha-
ring in 't land, dokters aan kant.

Afgezien van de wijze waarop
men in échte Limburgse huishou-
dens met carnaval de dagelijkse
pot ritselt -ketels dikke erwten-
soep, zuur vlees of tête de veau;
bakjes 'spebak' (speenvarken in
gelei), potten met zure haringen
en/of rolmopsen waar iedereen
die even voor een hazeslaapje
thuis komt zich te goed aan kan
doen--, spelen op bepaalde plaat-
sen ook restaurants in op een
Limburgs feest dat een vreemde
toch nooit begrijpen zal. In C'est
lei (Valkenburg) bijvoorbeeld
serveren ze tijdens de Drie Dolle

Dagen voor een carnavalsprijs
(35 gulden per persoon) een aan-
gepast menu waarin onder meer
patces van het huis metfrisse sa-
lades en zuurvlees 'volgens moe-
ders recept' zullen zijn opgeno-
men. In 't Plenkske (Maastricht)
kan men op carnavalsmaandag
en -dinsdag in de nieuwe bar aan
de erwtensoep met kluif en aan
stamppot boerenkool met braad-
worst en in het restaurant zelfon-
der meer aan konijn met gewelde
pruimen en lamskerrie met rijst
(25 gulden), terwijler desgewenst
tegelijkertijd een carnavalskin-
dermenu (15 gulden) opgediend
wordt. In De Keizerskroon
(Gronsveld) houdt men met
vastelaovend (zaterdag, zondag
en maandag) het aldaar langza-
merhand traditioneel wordend
diner-dansant (67,50 gulden per
persoon). In hostellerie 't Klau-
wes (Wahlwiller) presenteert men
met carnaval (zaterdag, zondag,
maandag) een speciaal menu on-
der het motto 'Confetti en gastro-
nomie' (97,50 gulden per per-
soon). Het is allemaal heel wat
anders dan destijds ene rector
WELTERS in zijn boek 'Feesten,
Zeden, Gebruiken en Spreek-
woorden in Limburg' noteerde.

Dit namelijk:
'Kritzraedt verhaalt in zijne on-
uitgegeven kronijk van Gangelt,
dat in zijn tijd gebruikelijk was
des avonds voor Aschwoensdag
mik en melk te eten en als de klok
middernacht sloeg, den lepel weg
te werpen. Een overblijfsel van
dit gebruik vindt men nog te
Overhoven, onder Sittard, waar
op den laatsten avond voor de
vasten melkpap wordt gegeten.

'Ich wil fricadeüe' zingen ze in
wat eens de westelijke mijnstreek

u;as, terwijl in een Kerkraads-
refrein sprake is dat 'dr bukkemr
vuur dr Piet' is. Kan wel zijn,-
maar goed beschouwd is dit toch',
niet het krachtige en gezonde^
voedsel dat zotten en dwazen op-
de been moet houden. Persoonlijk. <zal ik het dan ook op zure harin- ]
gen houden. Een beproefd carna-
valsvoedsel. Ze glijden er in als ',
het bier uit de kraan. En op (as- \)woensdag, tijdens het 'hieringe- <biete', nemen we er nog een paar ',
om het af te leren. Vasteloavend
same!

" Haringbijten in het Sittardse

korte toer
ZATERDAG 4 FEBRUARI:
BORN: Expositie werken van
H.Rotteveel-Verstraate in restau-
rant De Coopere Kethel in hotel
Bom.

ZONDAG 5 FEBRUARI:
BRUNSSUM: IVN (afd. Bruns-
sum) - carnavalwandeling over
de Brunssummerheide. Vertrek
14.00 uur vanuit de Heemtuin
(Nic. Maesstraat) achter kerk
Langenberg.
BORN: Expositie werken van H.
Rotteveel-Verstraate in restau-
rant De Coopere Kethel in hotel
Bom.
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[^KLANTENKAART VOORDEEL
yp^Betaling v.a.f 6,95 per week/3 x renteloos/5 jaar garantie-systeem.
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Wij zoeken voor nieuwe
PRIVÉCLUB in Selfkant
nog enkele nette meisjes,
Voor dag en nacht, woonge-legenheid. Tel. 09-49-2456-
-4053.
JJieuw privéhuis, super de
tuxe ingericht, uniek in
timburg, zoekt nog enige
leuke MEISJES. Intern
«nogelijk, goede verdien-
sten en een leuke werk-
sfeer. Tel. 045-229680.
Voor nieuw te openen fruit-
itn groentezaken, omg.
Stein/Sittard, zoeken wij
vakbekwame VERKO-PERS m/v, voor 40 en 20

" Schrift, soli. De Boer-
uwinkel, p/a Groeneweg

■j. 6456 AW Bingelrade.
Parttime VERKOOPSTER
jgevr. 17-19 jr. voor min. 24
uur p. week. Liefst met eni-ge verkoopervaring. Bent u

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
.Wordt RIJINSTRUC-
"TEURTRICE! Of rijschool-
houder (m/v). Kan met ka-
iierschooldiploma zonder
■.middenstandsdiploma.
_Dag-, avond- en zaterdag-
jppleiding starten binnen-
kort. In Best en Utrecht.
"Vast en zeker werk: 250 va-
catures met dagopleidingal

♦fra drie maanden aan de
'slag. Wilt u een goede toe-
Jtomst en een fijne baan?"Vraag dan (ook s avonds)
gratis studiegids kader-
;school: 04998-99425.
Gevraagd handige WERK-
.MAN, bekend met alle

rkomende werkzaam-
kneden, voor de regio Vaals.?Tel. 043-216670, na 19.00
-tiur.

IMet spoed gevraagd eer
POMPBEDIENDE, bovenI 18 jaar. Melden: woensdag

i donderdag en vrijdag tus-,sen 15.00 en 18.00 uur bij
dhr. Maas, tankstion Lo-
ven, Palemigerboord 401,
Heerlen.
Ckub L'Aventura zoekt
MEISJES. Tel. 04492-4922.
DAMES/STUDENTES ge-
vraagd. Hoge verdiensten.
043-617810.
Gevraagd all-round TIM-
MERMAN en all-round
metselaar die overdag
werkzaamheden kunnen
verrichten. Tel. 043-216670,
na 19.00 uur.
Balletjes gehakt in pittige
satesaus met frites of rijst
en gem. salade: ’9,95.
Lunchroom/restaurant AÜ
COIN, Honigmanstraat 33,
Heerlen, tel. 715460.
Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER(STER), geen
nachtdienst. Echte warme
bakker P. Scheeren, Dah-
liastraat 76, Kerkrade-West,
tel. 045-412174.
Nette TAXICHAUF-
FEURS gevraagd. Heeren-
weg 267. Heerlen.
HULP in huishouding
fevr., voor middaguren van

5.00 tot 18.00 uur, opvang
kinderen van 11. en 17 jr.,
koken. Tel. 045-312201, tot
18.00 uur.
Zelfst. part-time VER-
KOOPSTER gevr. voor
(voorlopig) enige uren per
week, in speciaalzaak. Br.
met uitvoerige inlichtingen
br.ond.nr. XE 078 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-de

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.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.

J TV/VIDEO-REPARATIE
i Görgens. Tel. 045-314122

" Voor al uw nieuwbouw en: VERBOUWINGEN: bouw-
J bedrijf Baburek, tel. 045-- 216969.

' HANS LIPS voor timmer-,- dak- en zinkwerk met ga-
-1 rantie. Vr. vrijbl. advies/of-. ferte. Bel 045-453818.

" OPRITTEN en terrassen, in

" klinkers of sierbestrating,. tuinaanleg. Vrijbl. prijsopg.. 045-326574.
1 STUCADOOR kan nog

'" werk aannemen. Tel. 045-
-1 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.
TV-ANTENNES ’395.-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koenen. 045-441693.
WERKSTER b.z.a., 29 jr.,
voor ’ 9,- per uur. Postbus
426. 6460 AK Kerkrade.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren metof 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. 043-641044
KLEUREN-TV te koop hi-
fi stereo, met afst.bed., weg.
omst. Tel. 045-725008.
RACEFIETS Koga Myata
mt. 59 Aalbersestr. 1, Heer-
len na 16 uur.

Te k. van part.: antieke
eiken KAST, kist. bu-
reautje en bankje, alles in
zeer goede staat. Tel. 04406-
-15050 na 18 uur.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslijpers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.
Totale OPHEFFINGSUIT-
VERKOOP schoenen en
laarzen, zomer en winter en
kinder, 3 paar voor ’ 100,-.
Daniken 50, Geleen, tel.
04490-42264/52845.
IJSKAST ’95,-, gasplaat

’ 95,-, diepvries ’225,:, was-
automaat ’ 190,-, ant. boe-
reneethoek, eiken, 6 stoe-
len, ’ 550,-; ant. slaapka-
merkast (spiegel), ’ 475,-.
Tel. 045-725595.
Pracht eiken BANKSTEL,

’ 525,-; eiken eethoek,
’425,-' massief eiken tv-
kast, ’ 375,-; antieke kleren-
kast, 3-drs., ’725-; eiken
jachtkast,’ 450,-. Van Veen,
Schaesbergerstraat 108,
Kerkrade, 1)45-415181.
Fa. Quaedackers, leder- en
TEXTIELGROOTHAN-
DEL biedt aan: lederen da-
mes- en herenjassen, glad
en patchwork, pilotenjacks,
rokken, prijzen va. ’20,-;

flans trainingspakken
29,-, joggingpakken’ 15,-,

feen P.v. Laurastraat 28,
lygelshoven, tel. 045-

-462000.

Te koop grenen BUFFET-
KAST, zeer mooi. Tel. 045-
-224528, na 18.00 uur.
Te k. wegens overcompl.
groot HOTELFORNUIS,
gas, lOpitten, 2 warmpl., 2
ovens. Tel. 04406-40415.
Te k. COMMUNIEJURK-
JE, mt. 134, Sissi-stijl, met
toebeh., ’250,-. Tel. 045-
-258432.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt.De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips

frootb. nu reeds vanaf
145,-; ook veel tv's in ho-

gee prijsklasse. TV Occ.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten,
frote voorraad en voordeli-

ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
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.

Bankstelkussens
Uit voorraad leverbaar in div. bloemmotieven en effen
kleuren, complete set a 10 stuks mcl. vulling vanaf
’395,-; rundlederen kussens in div. kleuren vanaf

’ 998,-; rundlederen kuipkussens, rug en zit uit één
stuk, dus geen geschuif meer, ’ 395- per stuk. Fuhren :
Discount, Ganzeweide 84, Heerlen-Noord (Heerlerhei-
de), tel. 045-222622. Rijksweg 42, Swalmen, tel. 04740-
-4383. ]

Heroal rolluiken
nu nog voordeliger. Tel. 045-252494 of 317344.
Te koop BABYLEDI-
KANT met matras, ’90,-;
combi-kinderwagen met
toebehoren, ’ 75,-. Tiend-
straat 5, Nuth, tel. 045-
-244963.

Privé en ESCORT, iedere
dag. 045-220866.

PRIVÉ bij Mark en Boy.
Tel. 045-223850, na 14.00
u. Tevens escort.
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.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag. 06-320.325.14 - 50
cp-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.

1

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

Club
2000 i

Rijksweg Noord 22a,
Geleen 'Tel. 04490-42315 i

f ■ i i.i m 1

Razendsnel echt spannende! i
sexskontakten leggen! 4^ iZoveelkans

m maakte je nog nooit. ~jx
i

\XXy& 50cent per minuut |
I

Neem 'ns een jongen of \
meisje bij „DE BEURT-
BOX" 06-320.325.34 - 50
c.p.m. Sexcontacten zon-
der franje! Probeer 't!.

Afro/sex! ]
Zoenbabwe ,

06-320.325.22 ;
Black porno!

50 et. pm. Pb.208 - Utrecht \

PRIVÉ bij Tanya, dagelijks
van 12 tot 24 uur, ook zat.
en zond. Tel. 045-4563751

Nombre Hombre
voor 1001
nachten

06-320.320.23
Zo klaar!!!

50et. pm. Pb.208 - Utrecht
Echte sex kent geen tijd Rl-
VERSIDECLUB E 9afslg
Echt Ohé en Laak, Dijk 2
Ohé en Laak 1oo mtr. voor-
bij camping de Maasterp
tel. 04755-1854.
PRIVÉCLUB 't Witte Paard -is geop. van ma. t/m zat.
van 14.00 tot 3.00 uur
's nachts, ook tijdens car-
naval op ma. en dinsd.
Aanw. luxe kam., spiegelk.,
bubbelbad, sauna, SM etc.
Gelegen langs de Zuid Wil-
lemsvaart, 10 km van
Weert, 4 km v. Nederweert ,
richting Helmond. Tel.
04953-348.
(B)analiteiten?? Je hoort '.
van alles op 06.32032355
voor de hele gekke SEX-
BEKENTENISSENÜ Zelf
smaak bekennen. Bel onze
tape 010-4297085.

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 j

PRIVÉ meisjes Selfkant j
09-49-2456-1053, 's mor- ,
gens vanaf 08.00 u. j
KANDRA en Joyce, tot I
03.00 uur, privé en escort, i
Tev. meisje gevr. 045- -228975. i

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-sVSex-frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw
320.320.10

Bel voor gratis
tienerposterkalender 1989,

aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.

Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

06-sex
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

Alle dames bellen „DE HE-
TEROSEXBOX", voor sex
op 'n harde of zachte ma-
nier, 06-320.325.13, 50
c.p.m. Heet! Sex! Vrou-
wen!... en misschien ook
mannen!.
Escortservice all-in 045-
-326191 ma. t.m. vrijd. 14
tot 04.00 u. Alle mog.
aanw.
06-06-06-06-06-06-06-06-

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

320.320.68...5tandje 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 157z'voort

Wat ons betreft
kan je jetanden *^ Ti *erinzetten...en nou tdroog.
Na 21.00 uur gaan alle remmen los.

06-320.322.22
50cenl per minuut

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.
ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.
Gevr. MEISJE voor privé-
werk of peepshow. Zeer
goede verdiensten. 04490-
-55510.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943, alleen 6-2-'B9 ge-
sloten.

,De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.miiC
Flirt-Box 06-320.330.01 .

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21

zitten voor de mast, va. 7/15 en 15/23.
's Nachts live sex 06-320.321.21
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).

Harde taal 06-320.325.21
alleen voor tuig.

Let it be-zar 06-320.324.21
het oog wil ook wat.

Sexschandaal 06-320.324.31
zij wreef het hem onder de neus.

Livespektakel 06-320.324.41
hartstochtelijk, dat zijn ze.

50 cent per minuut.

Wie weet, misschien maak je we
een afspraakje...

Bel snel de
Babbelbox!

iOp de Babbelbox ontmoet jemensen die vrijuit pratf jover 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Belli
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wanneer

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

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

06-320.330.02
Grijp je kans en laat je eens

opwarmen door 9 frisse jongens
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte nebbe
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag di

Bobby of hij jullieeven apart zet.
Alleen luisteren mag natuurlijk ook.

50 cent/min. Postbus 185, Rotterdam
06-320.323.01 f

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

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar ei

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03 :
Mm
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..CONTACTENBUREAU..
L'Amour. Dames, trio, p.r.,
privé enz. Heerlen. 045-
-225237.

Nieuw privé
045-321038

Bel snel, ik hou
het niet meer!
ÜErotlfoonü
06-320.320.12

Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690

Postbus 185, R'dam.
En bruut werd ik gedwon-
gen om aan allerlei spel-
letjes mee te doen! 06-
-320.325.12-50 et. p.m. T
„NYMPHOMAANTJE".

★ Ero-
Theater ★

Lekker genietenvoor
maar 50 cent p.m. Bel 06-

-★ 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.
STOEIPOESJE „Gina" ligt
op jou te wachten!! Bel me
want ik ben heet!! 06-
-32032511 50 c. p/m.
Nieuw EVA va. 19.00 uur.
Tel. 045-419384 tevens
ass. gevr.
Nieuw! Nieuw!

Oooohh!
06-320.320.66

CLUB 2000: carnavals-
zondag en -maandag ge-
sloten. Dinsdag open van
11.00 tot 24.00 uur. Tel.
04490-42315.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas opvoor
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.

Club Margo, met nieul
S.M., saunamassage ent
lieve dames. RIJKSWEC
ZUID 1318, Geleeii
04490-48448. Tevei*;
meisje gevraagd. J

Gezellige dames \
bezoeken u discreet! j
045-311895. a

DIANA escort en privfc
zoekt wegens drukkfc
werkzaamheden enkeb
leuke meisjes. 04$
215113. K
Direkt, snel sex-contatf
LIVE-AFSPRAAK-LIJN! I
Bel 06-320.320.55 (Si
cpm.). £
Unieke, snelle contacteE
„EROTISCHE-afsprakenf
lijn". 06-320.325.80 (91
c.p.m.). ï
Spreek af met 'n lekke
boy! GAY! Date! Live! of320.330.18 (50 c.p.m.). j
Privé bij JOLANDA met£
sexy meisjes vanaf ’ 75,|
04492-3198. Ass. gevr. |
PRIVÉHUIS MICHELL?
Eens in uw leven moet u È
zijn geweest, want dafc
wordt het altijd een fee^
Ook deze week weer e«r
speciale verrassing? T«c
045-228481. |
CORINA, Angela, Petfjt
Chamilla, Maria, Tanjn
Mariska. 045-227734. £
Hete BLIKSEMS verweft
nen u met??? Inl. 04.'i
229718/224621. I1Kies ze uit, die meisjes vai
plezier! TIPPELLIJN ff]
320.330.66 (50 c.p.m.). :{
Jk kom direct! ÖKI{
FLIRT-LINE 33, sup*
sexy! Bel 06-320.320?]
(50 c.p.m.). f
GAY-CONTACI-SERVI- i
CE! Maak ook nieuv^vrienden! 06-320.330.2,
(50 c.p.m.). I
NOBEL-ESCORT bij o<[]
gaan uw stoutste dronwj
zéér discreeten hygiënist'
in vervulling. Bel 04' J
459597 van ma. t/m vrij.. i
CONTACTBURO Lutf
voor bemiddeling v. adre(j
sen. Tel. 04490-50921 G-"!
leen. ,-
KIJKOTHEEK videoclip
Leuke meisjes aanw. T«'
045-718067. Ij
VERA privé. Tel. 0475^
5811 lUde kater??? <

Wij de poes!!! >
de meisjes van ;

Club i
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Gelee';
04490-42313. . !

Geopend ma. t.m. vrij. 1c j
24 u., zaterd. 10-18 u- 'tev. meisjes gevr. j\

Buro ELVIRA privéadr^J
.bemid. ’ 25- p.adrö* "Tel. 045-419384. Insd*
gevr. J
PRIVÉ Nathalie, Moni*
vanaf 12.00 t/m 20.00
Tel. 045-723029. ,
CONTACTBUREAU
Maastricht. Bemiddeling j
privéadressen. Tel. 0*
635264. J
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s^&^^L-n-*^ Hoewel de Ford Escort en Orion
I■l ■ W T^TT1 T WTTW^ T"^fcyr Wf W W lm\\ C^^TW1 T W*2%"Ms) standaard al heel wat sportieve

I r^
#

I It l^# /t K/% !^ I^l r# . FORD ESCORT MET trekies vertonen > heeft de Ford
JL ..M.ip mMmmJ ■ / M ■ AA. .mmlmmJ .mm\L JmmX. ML tfc.^~L. JÊÊmmJ-mmmJm (SUPER)SPORTPAKKET Dealer voor de rechtgeaarde auto-

mobilist(e) nu iets om van te watertanden. Wat dacht u van:

f. S$Ü9 '-" »"' ''" sHSfflHHnK'^jS"? S&^KX'S&'I'llïSSSfllaBBBBBBBBBBH HaaWBaaWs^f j^WfrV-S^^B| SX'^ "^'"ÏS OGdtt. J?ft. aaWfc aaWk ttASbc S&X

f^Ba&j, jyJS* ,#590 WMMMjÉjtilMliMÉflfl^^ -.-■■■■.-■-.; : :??SSy&ftftio:::::::-jßjjjH||P|Hj«o: ::' ■*'f .s&&tkTsSË^Ë ■ '- 38888'

ed Pr„c >■ <.■ a a. a , ,„u;„„ rr^ ii u . XÏXX?XXXXTXi~ÏX, r^^nticFxtrazal de Ford nr-air-rn ..napinformrrfn Kr isal een Escortvanaff 21600 - Alle cenoemdepriizen zün Aanbetaling minimaal 20%van het totale aankoopbedrag.rora is o jaar gegaranoeerategen uoorroestenvan Dinnenuit. v^veroe levenslange garantieup cc parahls en udiain-iE «t«iutiuiu ucmti u nnwiuh.ii.ii.iji wai^uwvwn a. <* .wv, " g f ; j «j

inclusiefBTW, maar exclusieff 410,- afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. I^—————

MU.«T.b«B^u
DSue

konings BV Automobielbedrijf AII^?"TPB Automobielbedrijf AVAN HAAREN B.V. «*■«» B.V.
JQS B^ j AUTOCENTER B()GMfIN " ££

Showroom: fu aarJ Sittard B.V. FEIJTS B.V.
Heerlerbaan 66 Wethouder Sangersstraat 7 Rijksweg-Zuid 90-100 Hamstraat 70 BeatrixhavenSchandelerboord 25 Mgr Vranckenstraat 20 BEEK SITTARD KERKRADE MAASTRICHT

Tp»Jnnn n« 7911 ** SITTARD Telefoon 04490-75353 Telefoon 04490-15200 Telef°°n 045-423030 Korvetweg 20-22
Telefoon 045-721152 ,16^000 04490-16046 leieioon U44»u ïtwuu Telefoon 043-632555

:c5 k- gevraagd loop-, sloop-pen SCHADEAUTO'S vanA&J& 40°0 gid. Tel. 04490--3rt9679_0f256f1,
JL'oop-, loop- en SCHADE-

tegen redelijke
riJs, gratis afhalen, ook 'sJ^gjKis, tel. 04405-1602.

Ï!;..k. gevr. AUTO'S en be-drijfsauto's. Sloop of scha-rPe geen bezw. 045-723076,'1^1^045-727742.!jX' en verkoop goede ge-
e&?ftkte zomer- en WIN-töERBANDEN met gar.n?#?,artweg 39, Heerlen,-DJ5J22675Kpebr. ONDERDELEN vanI £nge schadeauto's, alleperken. Tevens te k. auto's> t?et schade. Deumens,
üaefland 20, Brunssum.jTeU)4S-254482.epebr. AUTO-ONDERDE-1-r^N van o.a. BMW, Ford,

sMpel, VW, enz. Robby'sijuto-onderdelen, Akerstr.-IJISLgjO. Tel. 045-224123.
A%H- gevr. loop-, sloop- en)eCHArjEAUTS'S. IkHbe-
r*ai de hoogste prijs in Lim--gHE£TeI. 045-254049.
tj^kpop AUTO'S. Contant'M iJoosten, Scharnerweg
634978aastricht' teL °43"

■f^SAMBA LS, bj. '82,gkgg/3750,- Tel. 045-

-,jWij geven net meeste voor4*iw AUTO U belt, wij ko-
■«■rv?\direct Tel. 045-422610,

BMW 525 I autom. bwj. '85,g^g^a's.Inr. diesel mog.

' aÏ&MAZDA 323 1.3bj. '80.JHIfSjX) tel. 04490-26049.
7bipH+ëgara£e Schaepkens
''Rit te koop aan: Nissan
l=in^caD- Amerik. uitv.'CV,"00 km '86 ’ 18.900,-:

auit, .Kadett 1200 SC LS
/Hmu?6; °pel Kadett GT'l atchback '86; OpelKadett/f'iR?,J-000 km '87 vanaf'tvJ,°Pa-; 2x BMW 320iftL6 *80 va- /4950-; Fiat

3^ 130° ES '857L pbo°.-; Audi 80 GLS 4-drs.iXy-f 5500,-; Renault 5 TL,pPe 81 ’ 1750-; Skoda 105pj%pe '84 '/3250,-; FiatJfia^ 45 s type '84'fSnSR-ï Fiat 127 900 L'■nt ,fs Honda Preluden-W. 84 ’16.900,-; Renaultjivr= 2 combi '82 ’2950,-;» 323 5-drs. type '81if oiZr\'~' Lar»cia Bèta wit '79Hs^O,-; Lada 1300 4-drs.«i^00~; °Del Kadett Sta--1?^ 1200 S ’2250,-;
■VEË Cavalier GL type '80r'fifi PSlTai Citroen Visa 5-drs.[3 «fIS??-: 1100 VF'tvni .°° km rolstoelvervoerigge 82 ’ 3900,-; Renault 18
2* Sncar Ipg '82 ’5250,-;l/7Q^ord,^cort 1300 va.lst!50-; Gdf Diesel '84natnei%K 12950,-; Opel Se-/fiosn^ '£" S autom- '80

r/in7O<S.: ??rd Escort '851'80f& Volvo 343 autom.

’ 4?sn9sorri VW Piek Up '80(«SO,-- VW LT Transpor-oLim?1 laadbak ’3950,-;
BeKl Manta A zeer spec. uitmenTWd. /8950,- PKlim-TelnfJ&r- n°. Klimmen.i£L04j05:2896.
OTvrfeop diverse gebruikte

van recen-toP^sonenauto's. Ook mo-
-16475/727711.

gJJNI 1000 HLE, bj. '84,tsfc^Vr, 3,4000' zeer m°oié-ëglTgl; 045-228469..?? k. VOLVO 340 1.7 Itr.,
18.000 km, 1

51356 /2200°-- °4498"

5 TC Super,?*?■ model, bj. '86, 32.000
22846913 nieUW Tel' °45"

Fiat Sittycar
betaalt uw

wegenbelasting
bÜ aanschaf van een Fiat-
occasion boven ’ 7500-

Fiat Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12.Sjttard, tel. 04490-17544

Te k. VAUXHALLCavalier
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.
Ford SIERRA 1.6 Laser,
Irmcher uitv., nieuwste mo-
del '87, 33.000 km, kl. wit,
centr. vergr., radio-cass.,
veel extra's, schadevrij, le
eigenaar, verk. in absolute
nieuwstaat, ’ 18.750,-. Tel.
045-423265.
Te k. Ford ESCORT, bj. 11-
-'B6, km.st. 49.000, vi\pr.
’16.500,-, rood, 5-drs. Tel.
045-225194.
Automatic Ford ESCORT
1300 L, '80, in nieuwstaat,
’2750,-. 045-725703.
SUZUKI SC 100GXcoupé,
bi. '81, ’3500,-. Tel. 045-
-725984.
Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, bj. '85, ’ 4750,-. Tel. 045-
-751375.
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.
Ford FIESTA 1100 m. '79

’ 1950,- Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. gevr. alle merkenAUTO'S^ tel. 045-416239.
Te koop VW GOLF 1600
GTI-uitvoering. Tel. 045-
-220283.
Te k. HONDAPrelude 1800
EX bj. dcc. '83, i.bijz.g.st.v-
onderh. 043-472721.
Tek. VOLVO 142,LPG, '72,
APK okt. '89, t.e.a.b. Tel.
045-225933.
Te k. Toyota COROLLA
autom., bj. '76, APK 11-'B9,
t.e.a.b. Tel. 045-272554.
Te k. AUDI 100 CC Avant
Turbo Diesel, bj. '84, kir.
wit. Veel extra's. 100.000
km, in goede staat. Hotel
Alpenzicnt, Schweiberger-
weg 49, Mechelen. Tel.
04455-1252.
Te k. Ford CAPRI II 1600
i.z.g.st, apk, pr.n.o.tk. Zr.
Paladiaplantsoen 28,
Meerssen.
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. Inr., gar., fin. Tel.
04490-44944. Uw adres apk-
keuring. Alle autorep.
Te k. MINI 1100 Spec.
i.z.g.st. Apk, bj. '79. Tel.04499-339&
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.
Te k. VOLKSWAGEN Der-by LS bj. '81, apk i.z.g.st.

’ 3850,-. 04490-22689.
Mooie RENAULT 4 GTL,1981, nw. banden en trek-haak, voor minder dan’2000,-. Tel. 045-216218.
MERCEDES 200 D 'M’5950,-; Audi 5 E, '79'j 1950,-; Mercedes 280 s'’3750,-; Volvo 244 DL
LPG, t. '80, ’ 2450,-; GolfD''77, ’ 1950,-. Inruil mogelijk.
Tel. 045-211071, Overbröe-kerstraat 54, Hoensbroek.
TAUNUS 2.3 Ghia autom.,
LPG, t '80, ’2350,-; inruil
mog. Overbroekerstraat 54,
Hoensbroek.
Te k. BMW 3-serie, Hartge-,
uitv., verlaagd, LPG, moet
weg. Tel. 045-323942.

Te k. VW GOLF S, bj. '78,
APK 3-10-'B9, zeer mooi,

’ 1650,-. Tel. 045-452008.
KADETT Sedan 13 LS, '86;
Kadett 13 LS, '8;Kadett 13
GLS, '85;Kadett 13 LS, '85;
Kadett 12 LS, '85; Kadett 12S, '83; 2x Fiesta 1.0 L '83.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstr. 107,
Hulsberg.
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. 6-'B2, 1 '90 ’ 2750,-
Tel. 045-316940.
Te k. Opel KADETT City
LPG, bjr. '79, 1 jr. APK

’ 1850,-. Tel. 045-453572.
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-

Te k. TALBOT Horizon
1300 bwj. '80, pr. ’1500,-;
Tel. 045-458271.
Tekoop CITROEN Visa, bj.
'80, prijs ’500,-. Tel. 045-
-216723.
Te koop 5-deurs AUSTIN
Metro, km.st. 28.000. Tree-
beekplein 138, Brunssum.
Te k. VW DERBY GLS,
met APK tot '90, bj. '78, goe-
de auto, radio-cass., trek-
haak, 4 res.banden, vr.pr.

’ 1350,-. Tel. 04490-12542.
Te k. FIAT 128 1100 CL, bj.
'81, kl. rood, trekhaak en
sunroof, km.st. 85.000, mot.
100%, prijs ’1500,-. Tree-beekstraat 65, Brunssum,
045-229247.
MAZDA 323 sedan, bj. '82,
5-speed, APK 3-'9O, pracht
auto, ’4950,-. 04406-13137.
NISSAN Sunny 1.3 DX,
4-drs., nieuw model '83,
zeer mooi, ’ 5200,-. Tel. 045-
-223175.
BMW 316, bj. '84, receda-
groenmet, APK tot 1-1990,
radio, km.st. 84.000, niet-ro-
kers auto, alle keuringen
toegest., vr.pr. ’ 15.750,-.
Tel. 045-319328.
Te k. Opel COMMODORE
25 S, LPG, autom., bj. 12-
-79, APK tot '90, ’3250,-.
Tel. 316940.
Te k. Ford ORION GL,
4-drs., met. 1600 km.st.
73.000, bj. '84, i.g.st. Bomer-
weg 30, Limbricht.
PEUGEOT 305 GL, bj.
1979, 4-drs., kl. bronsmet.,
i.z.g.st., zien is kopen,

’ 2100,-. Piet Heinstraat 22,
Geleen.
MAZDA 626 LX 2.0, bj.
1984, LPG, 4-drs., 5-speed,
kl. grijsmet., nw. banden,
i.z.g.st, ’ 8750,-. Piet Hein-
straat 22, Geleen.
BMW 315, bj. '83, APK,
5-speed, verl. achterspoiler,
km.st. 95.000, prijs ’ 10.500,-

Baneheideweg 60, Bo-
choltz, na 16.00 uur.
Te k. MAZDA 626, bj. '80,
4-drs., met trekhaak, APK-
gek. tot l-2-'9O, prijs ’ 2750,-

Schievelbergstraat 4,
Brunssum, tel. 045-259654.
Te k. Honda ACCORD, bj.
'88, autom., met plaatscha-
de. Tel. 045-255027.
Te k. Opel KADETT Hatch-
back, i.z.g.st, bj. 7-'B5,
’12.900,-. Te bevr. 04492-
-1304.
DEMONSTRATIEWA-
GEN Volvo 740 turbo, die-
sel stationcar, beigemetal-lic, 1988. Autobedrijf A.
Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. Ford FIESTA 1.6 die-
sel, i.z.g.st, bj.'B6, ’ 11.750,-.
045-444584.
Te k. PEUGEOT 205 KRLacosta, bj. '85, met alledenkbare extra's. Tel. 045--444584.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S,
PJ. '79, km.st. 84.000,
izm.st, ’2750,-. Tel. 045--444510.
Te k. SKODA 105 S, 14mnd. oud, als nieuw’ 6750,-. Tel. 045-444510.

KADETT 13 S HB, bj. '82,
APK 7-'B9, i.z.g.st. en mooi,
met veel ace, prijs ’ 7750,-.
Tel. 045-724959.
Te k. RENAULT 4 TL, bj.
'79. Tel. 045-725042.
Te k. weg. omst. Ford
SIERRA, 5-bak, 2300 die-
sel, bj. '83, i.stv.nw. Tel.
045-225901.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
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 1.7VanDiesel '86; Ibi-
za 1.2 Van '85; Seat Ronda
1.2 GL '85 en '84; Seat Mala-
ga 1.5SKI '89; Malaga 1.2Lp88; 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 1.2S
'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.
Te k. Fiat RITMO 70 CL,
3-drs., nw. model '85, met
extra's, verk. i.st.v. splinter-
nieuw, ’5950,-. Tel. 043-
-254462.

VOLVO 740 Turbo, grijs-
metallic, 1987. Autobedrijf
A. Klijn, De Koumen 7,
Hoensbroek, 045-220055.
Te k. Ford ESCORT 13 L,
bj. '81, 62.000 echte km, kl.
donkergroenmet., vaste
prijs ’ 5900,-. Ringoven 20,
Landgraaf, na 16.30 uur.
BMW 316, '85, champ.met,
in nieuwst, ’14.750,-. Tel.
045-461629, na 17 uur.
Tek. SUZUKI Alto GL, 2¥i
jr. oud, km.st. 17.500,
’9500,-. Tel. 045-313091.
Ford TAUNUS, type '82,
prijs n.0.t.k., APK nov. '89.Doornkampstraat 26, Nieu-
wenhagen, tel. 045-315346.
Te k. VW POLO 1100, bj.
'78, zeer zuinig, APK 31-
-l-'9O, technisch 100%, vr.pr.
’1250,-. Haesenstraat 44,
Schaesberg.
Te k. Honda CIVIC, '81,
autom., ’ 3250,-, moet weg
wegens immigratie. TeL
045-324763.
TOYOTA Tercel de Luxe
autom., bj. '80, APK.

’ 1750,-. Tel. 045-720951.
Te k. Opel REKORD
autom., 1978, autom. defect,
vraagprijs ’600,-. Tel. 045--720232, na 17.30 uur.
Ford SIERRA 20 GL sta-
tioncar, '86: Ford Scorpio
20 CL, '87;Ford Escort 1400
CL, 5-bak, '87; Ford Escort
Laser, '84; OpelKadett 1300
LS, '85; Mazda 323 GLK
1300,'87 en '84; Honda Jazz,
'85; Golf 1600 GU 5-drs.,
automatic, '85. Garantie,
APK, financ. en inruil.
Autobedrijf P. Veenstra,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len, tel. 725806, na 18 uur
312059.

PTT
Autotelefoon
Car-Vox

Lease vanaf ’ 99,- p.m.
Autronic b.v. Oirsbeek

04492-3888.

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

5-drs., kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987

Blauwmetallic

Audi 80 S, 1987, wit
Passat Variant CL, '88, met. zilver

Audi 80 SC, '84, goudmet.
BMW 316, 1987, 1984

Beige en grijsmetallic
Audi 100 CC Avant 2.2, 1985

Met airco, schuifdak, getint glas
Opel Kadett, '83 t/m '86,

Diverse kleuren
Opel Kadett Diesel, '83

3-drs., groen
Seat Fura, blauw, 1985

Peugeot 309, 1987, 5-drs., wit
Peugeot 205, 1987, 3-drs., wit

Peugeot 305 GL Break, '86
Wit, 5-drs.

Renault 5 GTL, 1985, 1986, wit
± 100 inruilauto's

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), Heerlen.
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00uur, donderdag koop-
avond^

VOLVO 244 GL 6 diesel, in
pr.st., type '81, vr.pr.

’ 4750,-. Tel. 045-415528.

Opel CORSA, bj. '84, 3-drs.,
51.000 km, zeer mooi. Tel.
045-321815.

Te k. OPELRekord 2.3 die-
sel nw. motor, bwj. '79. Wil-
lemstr. 93 Heerlen.

Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
'82, als nieuw, APK. Rotter-
damstraat 24, Heerlen.

VW GOLF 1100. type '79,
APK, i.z.g.st, ’ 1650,-. Tel.
045-720951.

" i*w /f( 2

i bAWHSL Vaer i
j tfii . in Heerlen en Sffiaïfi |
j ue\fl* de mooiste, grootste, gekste j
I carnavalscollectie tegen knotsgekke prijzen:

" \ BOEVENPAKKEN *iMAHr~~~~~^S **'** *
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" Heerlen, Schelsberg 88, 045-721124 J/\^ J
: Sittard, Brugstraat 1, 04490-15656 /hm*** \i " ...Tt..... t



Donderdag 2 februari 1989 "12Limburgs Dagblad
:

mmmmmmmmmamm mmummmmmmmmm Dc 205 en 309 Comfort zijn auto's
y die hun naam eer aan doen. Dat komt

door zuinige, stille motoren, standaard- ,

■ ■ mf^^M uitrusting die al heel compleet is en het j
| I interieur dat in één woord af is. Tel daar-

B bij de vele extra's en u begrijpt uit het
B, I rekenvoorbeeld dat het hier om een aan-

"■'■[ bieding gaat die zn weerga niet kent.
Wij nodigen u dan ook graag uit

I voor een proefrit. De vraag is nu alleen, <.ajaaaaaaaaaaaaaaaaaa—p aaaaaaaaaaaaaaaaW ..aaaaaaaaaaaffMiaaaaaaaaaaw aaaaaaaaa^aaaaaafl .aaaaaaaaaaaaaaaaaf ..«aaaaaaaaaßW^^aaaaw Ja"aaaaaaC"^aaaaaaaaaV. flj
' van we^e aanbieding gaat u profiteren?

■V m fl Bfl Bil Ifl fl Uw voordeelM fl ■ flfl IV I II IU fll 205 XL Comfort (3-deurs, 1.1 benzine) 1.500-- AmW^^^mm. rmmW -^ 205 GL Comfort (5-deurs, 1.1 benzine) 1.500-- KR Comfort (3-deurs, 1.3 benzine) 2.255-
-309 GR Comfort (5-deurs, 1.3 benzine) 2.255-
-309 XRD Comfort (3-deurs, 1.9 diesel) 2.415 -

_^_ 1 309 GRD Comfort (5-deurs, 1.9 diesel) 2.415-- I Peugeot 205 XE 1.1 1B.QSQt I
aYAf M vijf-versnellingsbak

halogeenkoplampen
l)J^Pflflflflfcll^- "^ ; stootstrips

m^^^^^m sportieve wielplaten▼ dagteller
MW m M kwartsklok

M I „^^^^^.^■^^^..^^^^ '^m\mTÊm.mmm^^^^m^mm\A^n^Êm sigaretteaansteker
A^Ër t^^l flß^ mmmT wSÊt^^^x armsteun portieren

fl MM B I M flfl bergvak linker voorportier
H i^L BI I B II I I hoofdsteunenvóór

Wm. M M M Wm. K^j* Totolewaarde i.»«r ij Catalogusprijs+Extras 19.995?

Uwvoordeel 1.500^

1 m Km* Km* » Wmm-m hm* *»m? smmf m inclusief;

■ in 2 delen neerklapbare achterbank
Byß ruitewisser/sproeier achter

ruitewisser met intervalschakeling
E Pp^ M electronische toerentellerIKaaS WiTÈvJ l^ïl*jJ mXJm.ifm\ kj^Ëfl Wt'rlmPMßil IJnlßKmVt\ik4lm HfflwiH HVafËafll —Hu|| flÉHfll B|jjjÉ|i BflflflH HSÉfI plafond- en middenconsole

8H888...^m«,^ regelbare instrumentenbordverlichting
%^^L^r Jk\ wrk\ Wm. lr^ .flf^ü lflJk. opbergvakken achterpanelen (3-deurs)

MmÊr mM w^ Sm WK / Amu MM Bk. sierstrip in debumpersS&L" ■■■r BflP*^^ wfe \, >^ flflF^' tarmmt UPPll^^"^^^V T_ I

lr^ JÊË ÊÊk "^^^m w/'^ B^ *^v %. sportieve wielplaten
ISSStats^BSS Jk il Eate^-^^iim iS[fltii'i lu \ %, verlichting bagageruimte

MtmW* S^^^ K̂*""'*a!^^^SSBJ M^_______i-L^""" ,oUy|,M*i^^n B^JïiuiTzr^^l------- in lendenen stelbare bestuurdersstoel
>- ■■ -? '- ■^-^**^ —■rfffMi^jl" «r--\ handgrepen achter

vt—~~. mmm W"""" mmt^ \ uitklapbare achterziiruiten (3-deurs)
§ mSSSllS^ammmmmm m is I JÜHMk. -tf ~M W "'■?'■ "--* Bk — na-.l,,,^nit,Hntl»ni.a,M>Mnt>m —tf verlichting dashboardkastje

ggg Bc -^MMMMmHi|SS3^i^.^S^^l m^^Ë mW digitaalklokje, extra plafonnier
%« i^pi i^^^^ B^ !^>*Pii tO7 ""^ ggr 165/70 SR 13 banden (benzineversie)

WEÉÊ Wf .Va WÉÊ W** U 'Ë achterspoiler (dieselversie)

PRIJZEN INCL. BTW, EXCL. AFLEVERINGSKOSTEN. WIJZIGINGEN VOORBE-|^|^^^^^|^W^^^^P^B^^^^^^^^^|^P^|^p^^^^^^^^^^^^||^^" f. "1 IF'lk^rPfl |1 'kV"T" 1 '1 ' T' IKl|> 1 *| r*t !■ HOUDEN. PEUGEOT LEASE, LEASEN TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

HEERLEN, AUTOCENTRUM COLLARIS BV., SCHELSBERG 45, TEL: 045-720202. KERKRADE, AUTOBEDRIJF JANSSEN, EYGELSHOVERGRACHT 64, TEL: 045-460500. MEERSSEN, AUTOBEDRIJF SEEGERS 8.V., ST JOSEPHSTRAAT 44,
TEL: 043-642883. MUNSTERGELEEN, AUTOBEDRIJF JASPER BV, WINTRAAK 29, TEL: 04490-21944. SIMPELVELD, AUTOBEDRIJF GRASSÈRE BV, KLOOSTERSTRAAT 46, TEL: 045-441835.

_EÈI PEUGEOT. DYNAMISCH OP WEG. _:__ . .
Te k. WANDELWAGEN.
prijs ’ 325,-. Tel. 045-725042.
OPRUIMING: eiken bank-
stel’ 200,-, mod. kast ’ 450,-
-, eiken salonkast ’ 375,-,
slaapkamer compl. ’ 450,-,
eethoek ’ 190,-, verder ba-
rok, antiek, enz. Kouven-
oterstraat 208, Hoensbroek.
Te k. FITNESS-TAFELS
type "Slender You" perfec-
te staat z.g.a.n. Tel. 09-
-3211683340.

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
-'s Maandags gesloten

Te k. BABYKAMER met
toebeh., als nieuw, nw\pr.
’.3400,-, vr.pr. ’ 1200,-. Tel.
345-226055.

IKLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.ITel. 045-270083.
STEREO VIDEO VHS met
afst.bed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727669.
Te k. HOEK-TV-KASTJE

’ 125,-. Tel. 045-443939, na
17.00 uur.
TE k. eik. EETHOEK m.
bijbehor. kast, vpr. ’ 775,- +
bankstel 3-1-1 vpr. ’175,-.

!Tel. 045-420772.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coil. 1989, nieuw, ook■ Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: wasautomaat. Ne-
deri. merk. Echt koopje:

van 1299,- nu 998,-
-(of 35,- per mnd.)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

Deze week
nieuw: kleuren-t.v., goed
merk, teletekst en stereo,
grootbeeld, afstandsbedie-
ning, grijp uw kans: van

1899,- nu 1399,-
-(of 45,- per mnd.

na wett. aanbetaling)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

tel. 045-718324, eigen ser-
vice, royale garanties.

Te k. GR.BLD.KL.TV met
afst.bed., z.g.a.n. Tel. 04492-
-2164.
VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Ook compleet ter
plaatse aangebracht. Geur-
ten, 045-212531, Hoens-
broek, Hommerterweg 27.

VOORDEUREN, tuindeu-
ren, buitendeuren, inbraak-
werende deuren, in elke
maat en houtsoort. Ook
compleet ter plaatse afge-
hangen. Geurten, 045-
-212531, Hommerterweg 27,
Hoensbroek.
Te koop ! eiken BUREAU.
Tel. 045-423208.
Te k. antieke HOEKKAST,
antieke staande klok, hout-
/kolenkachel. Tel. 04492-
-1211, na 18.00 uur.
Te k. KINDERWAGEN,
3-in-l, merk Teutonia, kl.
donkerblauw, 7 mnd. oud,
als nieuw! Geh. compleet,
’500,-. Tel. 04493-1960.
Te k. GROENTEZAAK te
Hoensbroek. Tel. ml. bu-
reau 0.8.M.K., 04750-10799.
Te k. 3-delig eiken WAND-
MEUBEL, 2.70 m breed,
prijs n.0.t.k., zeer mooi. Tel.
045-444436.
BRANDHOUT, beuke-
hout, ± 15 mJ voor ’550,-,
aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstraat 33, Mar-
graten, tel. 04454-1818.
Aanbieding: VLOERTE-
GELS, Nederlands fabri-
kaat, le keus, ’29,50p.m2,
lijm en voegsel en BTW in-
begrepen. Tegelhandel
Janssen, De Hut 7, Gulpen,
tel. 04450-1970.
Te k. mooi eiken BANK-
STEL met leren kuipkus-
sens, 3-1-1-zits, prima staat,

’ 1450,-. Tel. 045-226186.

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.
Te k. gevr. kunststof EEN-
DEN/VISSENVIJVER.
Tel. 04404-1425.
Te k. gevr. STEREO-AP-
PARATUUR, video's, de-
fect geen bezwaar. 045--42396f

KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Wij kopen GOUD, brüj.,
enz. Contant geld. Defect of
heel. Verseveld, Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666, 1.v..
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516,ook 's avonds.
Te koop gevraagd BETON-
MOLEN. Tel. 04454-3008,
na 19.00 uur.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
jes te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
KAMER te h. met c.v. te
Valkenburg. 04406-12875.
Te h. WINKEL/KAN-
TOORRUIMTE. Willemstr.
93 Heerlen.
ZIT/SLAAPK., tevens stu-
dio/app. Hoensbroek, na
14.00 uur 045-229654.
Te h. in centr. Hrl. en Spek-
'heide gem. KAMERS m.
cv., gebr. v. keuken en dou-
che. Tel. 045-717525.
Nabij centr. KAMER te
huur mcl. gas, water, licht.
Gebr. v. keuken, badkamer
etc. ’375,- Schelsberg 126,
Heerlen.
KAMER te huurin Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
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.
Gemeub. KAMER, gebr.
van keuken, douche en wc.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Te h. WINKELPAND of
kantoorruimte, Treebeek.
Tel. 045-251769.

Geheel gemeub. APPAR-
TEMENT aangeb., iets voor
privéwerk? Voor studente
of huisvrouw? Tel. 04490-
-55510.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B), pracht en goed
lopend „NACHTCAFE"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Over te nemen en/ofte huur
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B), Kon.
Astridlaan 8. Zich wenden
tot Rijksweg 187, tel. 09-
-3211761175.
Tijdelijk te huur WINKEL-
PAND, Vm juli '89. Kou-
venderstraat, Hoensbroek,

! tel, ml. 04750-10799.
Gestoff. 2-KAMERAP-
PARTEMENT te huur,
eigen ingang, douche en
wc, voor net werkend per-
soon, te Landgraaf, Plei-
straat 18, 045-315498.

Door echtpaar zonder kin-
deren nette WONING gevr.,
huurindic. tuss. ’5OO- en
’7OO- p.mnd. 03212-2888.
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.
Wie helpt gepens. besch.
paar aan comfortabele
WOONRUIMTE in Zuid-
Limburg, huur max. ’ 500,-
-excl. Tel. 045-444279.

Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-
len.
Te k. gevr. in Brunssum,
Onderbanken of directe
omgeving, halfvrijst. kl.
WOONHUIS (2 slaapka-
mers) of bouwgrond, 150
tot 300 m 2. Tel. 045-250570.

Geleen-Zuid
s Stikkerstraat 76, gelegen

nabij ziekenhuis, op goede

" lokatie. Ruim stijlvol woon-
[ huis met mooie patiotuin,
■ vrije achterom, aanbouw-

'■ keuken (eiken), aparte
waskeuken, 4 slaapka-

; mers, cv., ruime (46 m 2). woonkamer met parket en
', voorzetk. Perfect pand.
i ’143.000,- k.k. Tel.

04490-42550, Jos Storms- O.G. Geleen.

: DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer! dan u denkt! (Verhuur zon-. der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf

I’ 9,50 per m2; stenen vanaf

’ 0,35 p.st. Het meeste uitI voorraad leverbaar. Frepa
Staringstr. 123-125, Heer-. len-Molenberg (achter Phi-
lipsfabriek) Tel. 045-423641.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.

Reush WINTERHAND-
SCHOENEN, nu vanaf

’45,95. Bromfietsspecialist
Math Salden, Limbricht.
DAMESFIETS met ren-
stuur 10 versn. merk Bata-
vus als nw. ’225,-. 04406-
-12875.
Te k. HONDA MT Parijs-
Dakar met sterwielen. Tel.
045-419260.

I . ~

ZEG ER EENS WATVAN
Alcohol en verkeer datkun jeniet maken.
Dat vindt bijna iedereen. Toch zijn er nog van
die mensen die vinden datzij zelfwel zullen
uitmaken ofze met een slok op gaan rijdea
En wie durft er iets van te zeggen?
Niemand toch... daar bemoei jejetoch niet
mee. Maar door dat soort automobilisten
worden er wel jaarlijksbijna 500 mensen
doodgereden.
Daar moet wat aan veranderen.
ZEG ER EENS WAT VAN VOOR ZE
INSTAPPENwant
ALCOHOL EN VERKEER DAT KUN JE
NIET MAKEN

S~Mè^m^mmmmmWMl/KM JAJi////Veilig Verkeer Nederland
jXuWmmmmmWf///



Nederland 2
"

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

AVRO
15.45 (TT)Kokkerellen. Wekelijks cu-

linair programma door Ria van Eijnd-
hoven. Vandaag: Snacks.

16.05 ««AVRO Service Salon. Fami-
liemagazine.

17.20 Donderslag. Jeugdmagazine
voor en door acht tot dertienjarigen.
Presentatie: Nada van Nie en Mare
Postelmans.

18.30 ""David, de kabouter. Teken-
filmserie gebaseerd op het boek De
kabouters van Rien Poortvliet en Wil
Huygen. Afl.18: De gekneusde enkel.

18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: De
doorreis.

19.00 Airwolf. Amerikaanse serie.
Afl.: Airwolf 11. Er komt een tweede
versie van Airwolf en een nieuwe pi-
loot, die al gauw Stringfellow's tegen-
stander wordt.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Nightcourt. Amerikaanse serie.

Af1.30: The battling bailiff. De impres-
sario's van een beroepsworstelaar
bieden Buil een contract aan en nie-
mand wil zijn eerste wedstrijd missen.

20.55 (TT)De wandelaar. Misdaadse-
rie. Afl.4: De dochters van Arthur. Ar-
thur heeft zich opgehangen en zijn

dochterszoeken met behulp van Paul
uit waarom.

21.58 (TT)Vinger aan de pols. Infor-
matie over medische en gezond-
heidszaken. Presentatie: Ria Bremer.

22.40 De hoogste versnelling. Auto-
magazine. Presentatie: Ruud ter
Weijden".

23.05 L.A.Law. Amerikaanse serie.
Af1.33: Gorilla my dreams. Brackman
woont op zichzelf en ontmoet een
mooie vrouw. Arnie heeft huwelijks-
problemen en Sifuentes pakt Benny
aan.

23.45 " «Ontdek je plekje. Vanavond:
Zutphen. (herh.).

00.00-00.05 Journaal.

" Kees Brusse in 'De doch-
ters van Arthur'. (Neder-
land 2 - 20.55 uur)

Duitsland 1
[9-45 ZDF-Info. Arbeit und Beruf.'0.00 Tagesschau und Tagesthe-

"hen.
[0.23 ■ Wir bittenzum Tanz. (herh.).1.50 Urnschau.2-10 Kennzeichen D.
2.55 Persoverzicht.3-00 Heute.4-40 ""Teletekstoverzicht.
5.00 Tagesschau.

'5.05 Sinha Moca - die Tochter desSklavenhalters. Braziliaanse serie.'5.30 Berlin - Ecke Bundesplatz.
Menschen auf dem Weg ms Jahr
2000. Afl. 12.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Der Feind. Engelse jeugdserie.
Afl.s.

16.40 Mission Terra. Expedition zum
blauen Planeten, kinderserie. Afl.:
Von Stürzen und anderen Flügen.

17.15 Tagesschau.
17.25 Remington Steele. Afl.: Der

Habsburger Dolch.
18.26 Tagesschau.
18.30 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.52 Falcon Crest. Serie. Afl.:
Kampflinien.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 Mit unnachgiebiger Harte. Re-

portages en analyse van het abortus-
proces in het stadje Memmingen.

21.00 Der 7. Sinn.

21.03 ""Willkommen im Club. Amu-
sement met Harals Juhnke.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 Tatort. Misdaadserie. Afl.: Die

kleine Kanaille, met Heinz Drache,
Jurgen Kluckert, Maximillian Wigger
e.a. (herh.).

00.35 Tagesschau.
00.40-00.45 Nachtgedanken. Be-

schouwingen door Hans JoachimKu-
lenkampff.

" rierbert Hermann, Anja Naenicke en Heinz Drache in 'DieKieine Kanaille'. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

Duitsland 2
09.45 Zie Duitsland 1.
13.15 ZDF-Info. Arbeit und Beruf.

(herh.).
15.25 (TT)Teletekst-overzicht.
15.45 Programma-overicht.
15.55 Heute.
15.58 Uhli & Wuhli. Kinderprogram-

ma.
16.10 Logo. Kinderprogramma.
16.20 Pfiff. Sportstudio voor jongeren.
Presentatie: Norbert König.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Actualitei-
ten, sport en amusement.

17.45 Die Wicherts von nebenan.
Serie met Maria Sebaldt, Stepan Or-
lac, Hendrik Martz e.a. Afl.: Der Prinz
von Arkadien.

18.20 Die Wicherts von nebenan.
Vervolg.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 Die Sport-Reportage. W.K. Al-

pine skiën, combinatie-afdaling da-
mes. Uitzending vanuit Vail/V.S.
Commentaar: Bernd Heller.

20.00 Günter Pfitzmann. Berliner
Weisse mit...einem Schuss Ferien,
vakantieverhalen met Günter Pfitz-
mann, Evelyn Hamarm, Maria Se-
baldt e.a. Regie: Ralf Gregan.

21.00 Gesundheitsmagazin Praxis.
Medisch magazine met vandaag

ziektes van het ouder worden. Pre-
sentatie: Hans Mohl.

21.45 Heute-journal.
22.10 Live. De ZDF-talkshow vanuit

de Alte Oper in Frankfurt. Presenta-
tie: Amelie Fried en Harry Valérien.

23.40 **ZDF JazzClub. The Chris
Barber's Jazz- en Blues-Band. Gast:
Monthy Sunshine, klarinet.

00.55-01.00 Heute.

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees:°°r kanalen zie schema exploitant

J = zwart wit programma

" = stereo geluidsweergave
°°_ = tweetalig bij stereo-app.

' = teletekst ondertiteling

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

■

Nederland 2: 31, 33, 35, 49, 54. 56 en 60
Nederland 3: 23, 32. 34, 43. 48, 52 en 59
Duitsland 1:9, 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29, 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50, 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België/TV 1: 10 en 44
België/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 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: satelliet
TV 5: satelliet

RADIO
Radio 1: 95.3 en 100.3 mHz: 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92.1 en 88,2 mHz (van 19 00-7 00 ook
Irequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 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)
WDR 4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 1
15 nn Scnoo|televisie.

■00 Home sweet home. Australi-
sche komische serie. Afl.2: Familie.= J0Horizon, (herh.).»-»5 De drie wijzen, (herh.).

17an 1.7?5 oogaPPel- (herh.).
"Ou Johan en Pierewiet. Tekenfilm-serie. Afl.6: De bron der goden.'35 Nieuws.
it,Jik Tak. Animatieserie. Afl.: 68.(nerh.).
®-°5 Plons. Afl.: Plons en de! sneeuw, (herh.).

" 0 Kung Fu. Amerikaanse serie
ir. a avid Carradine, Keye Luke, Phi-"P Arm e.a. Af1.20: De geesten-hel-

Juke box.
"10 Uitzending door derden. Pro-gramma van de Stichting Syndicaleurnroep.
"25 Mededelingen en programma-

Overzicht.
(9.30 Nieuws.■0.00 Felice. Quiz waarin twee duo's
spelen op vierentwintig televisie-
schermen. Presentatie: Felice Da-
miano.;°-35 Panorama.
'"25 Medisch Centrum West. Ne-derlandse serie. Afl.9: De opvolging.
;«.25 Kunst-zaken.2.30 Nieuws.2-45 Notities uit Marokko. Canade-se documentaire waarin Jacques

Bensimon terugkeert naar het land
van zijn voorouders. Afl.2: Wat de ko-
ning betreft.

23.40-23.45 Coda. Elfentanz opus 39,
van David Popper, uitgevoerd door
Carlo Schmitz, cello en Kyoko Hashi-
moto, piano.

" Marjolein Sligte, GerdaCronie en Rob van Hulst in 'De Op-'. volging. (Belgiè/TV 1 - 22.25 uur)

België TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Af1.669. Brett raakt van deregen in de drop.
19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje

met Mark Demesmaeker.
19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Slavin der liefde. Russische

speelfilm uit 1978 van Nikita Mikhal-

kov, met Elena Solovei en Rodion
Nakhapetov e.a.

21.30 Een Midzomernachtsdroom.
Nederlandse animatiefilm van Fred
Bosman op de muziek van Mendels-
sohn. Uitgevoerd door het Filharmo-
nisch Orkest van Rotterdam 0.1.v. Da-
vid Zinman.

22.10-22.40 Sprechen Sic Deutsch?
Afl. 14: Een paar Briefmarken für ein
Eis. Presentatie: Jos Wilmots, Ingrid
Scheller-Rabe en Mariene de Wou-
ters.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba, nouba. met Draahetto en Mimi

Cracra. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, Waalse
actualiteiten. 19.30 Journaal. 20.00
Autant savoir, informatieve serie. Van-
daag: Zeevis. 20.20 Pendez-les haut et
court, Amerikaanse speelfilm uit 1968
van Ted Post. 22.10 Le monde du ciné-
ma. Aansl.: Nationale Loterij. 23.10
Laatste nieuws. 23.40-23.50 Reflets du
liberalisme, politieke uitzending.

programma's donderdag televisie en radio

Nederland 1
3.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

ARA
6-01 Neighbours. Australische serie.
Mevrouw Forbes vertelt Scott en
Danny over de dood van haar man.
Des kan promotie maken.
B-24 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedy-se-
rie. Afl. 16: Parelvissers. Hans en Pa-
olo belanden midden in de nacht in dekeuken en de volgende dag gaan ze,
volgens afspraak, boodschappen in-
slaan om 's avonds een echte maal-
tijd te koken.
6.49 TV-Werkjournaal. Presentatie:
paula Patricio en Pieter Jan Hagens.
(herh.).
7-14 Het eind van de jacht. Teken-
film.
7.30 Journaal.

17.44 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

18.00 Ovide en zijn vriendjes. Bel-
gisch-Canadese tekenfilmserie. Afl.:
Het doolhof.

18.13 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Afl.: De tijdreis van Gargamel.

18.26 De Snorkels. Tekenfilmserie.
Afl.: Jo-Jo doet 't wel.

18.39 Boes. Tekenfilmserie. Afl.:
Trammelant met een olifant.

19.00 Journaal.
19.20 Een klas apart. Amerikaanse

comedyserie. Afl.: Computerliefde.
Charlie Moore debatteert met zijn
klas over nut en noodzaak van com-
puters.

19.51 Natuurmoment. Presentatie:
Hanneke Kappen, (herh.).

19.56 Lingo. Spelprogramma. Pre-
sentatie: Robert ten Brink.

20.20 (TT)Zeg 'ns AAA. Comedyse-
rie. Af 1.17: Adio...Paolo en Hans be-
reiden een uitgebreide maaltijd. Intus-

sen blijken hier en daar wat relatie-
problemen te zijn.

20.45 Consumentenman. Consu-
mentenrubriek van Frits Bom.

21.36 ""Cagney and Lacey. Ameri-
kaanse politieserie. Afl.: De man die
op Trotsky schoot. De zwerver Arnie
meldt op het bureau dat er in het
Union Square Park een dode is ge-
vonden, Leon Trotsky.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 ""Kippevel. Muziekpro-

gramma. Presentatie: Jan Douwe
Kroeske.

Robert ten Brink presenteert 'Lingo'. (Nederland 1 - 19.56
*ur)

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
09.30-10.00 Ons bloedvatenstelsel.

Les 1.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.15 Nieuwsvoor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Programma in het

Servokratisch en het Nederlands.
18.15 Jemen in het Tropenmuseum.
Reportage.

18.30 Ca va? Cursus Frans. Les 18.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Kenmerk-special. Het eerste

gebod, documentaire over bijgeloof
en mystiek in Italië.

21.15 Meneer Vandalen wacht op
antwoord. 4-delige serieover de oor-
zaken en de bestrijding van licht van-
dalisme. Afl.3.

21.40 Uit de kunst. Kunstrubriek van-
uit het Shaffy theatercafé in Amster-
dam. Presentatie: Leonie Jansen.

22.08 Kwartslag. Kri in de woestijn,
programma over de opkomst en de
gevolgen van het verdwijnen van dit
reclasseringmaandblad.

22.30 Journaal.
22.40 Den Haag Vandaag. Parlemen-

taire rubriek.
22.55 Kort Hoger Onderwijs. Maak
werk van een studie.

23.15 Studio Sport. WK Skiën te Vail
(USA).

23.45-23.50 Nieuws voor doven en
slechthoreden.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 5.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
16.30 Play-time.
16.45 La vie quoditienne. Informatie-

ve serie. Afl.: Au Magasin.
17.00 Dorfentwicklung - Dorfer-

neuerung. informatieve serie. Afl.:
Funktion und Gestalt - Architektur
kann man lesen.

17.30 Telekolleg 11. Cursus scheikun-
de. Les 5. (herh).

18J00 Die Sendung mit der Maus.
18.28 Die Wombles. Serie. Afl.: Ori-

noco sat ein Licht. (herh.).
18.32 Disneys Gummibarenbande.
Tekenfilmserie. Afl.4: Der goldene
Kafig.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 ■ Jukebox-Fieber. Amerikaan-

se speelfilm uit 1942 van Curtis Bern-
hardt, met Ronald Reagan, Arm She-
ridan, e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
neun.

21.15 Perspektiven. Regionaal eco-
nomisch magazine. Presentatie: Joa-
chim Goergen.

21.45 Sport unter der Lupe. Geva-
rieerd sportmagazine.
22.30 So isses. Amusementspro-

gramma van Jurgen von der Lippe.
m.m.v. de cabaretier Gerd Dudenhö-
fer.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

SSVC
12.30 For Schools. Our World.
12.45 For Schools. Wondermaths.
13.00 Children's SSVC. Fingermou-

se.
13.20 Two by Two. Presentatie: Jen-

ny Powell.
13.35 Chain Letters. Een woorden-
spel gepresenteerd door Andrew
O'Connor.

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Jimen Helen krij-

gen post van Lucy.
14.50 Farmhouse Kitchen. Chines

eten met Grace Mulligan.
15.15 Take the High Road. Alice

wordt weer geconfronteerd met een
nieuw probleem.

15.40 Children's SSVC. Pie in the
sky.

15.55 Dogtanian and the Three Mus-
kehounds. Afl.: Dogtonian ontmoet
mr.Pip.

16.20 Danny, the champion of the
wordl. Verhaal van Roald Dahl, ver-
teld door Joss Ackland. Afl.: Into the
wood.

16.35 Gilbert's Fridge. Gilbert helpt
de groep Aswad met hun nieuwe
single.

17.05 Grange Mill. Afl.: Op welke ma-
nier can Gonch zich verzekeren van
de hulp van Mandy, de intelligentste,
met zijn nieuwe schema.

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 The Secret Life of the Sewing
Machine. Tim Hunkin neemteen kijk-
je bij een bepaalde uitrusting om te
zien hoe het werkt en waarom.

18.20 Emmerdale Farms. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 Scène Heren. Een dienstverle-

nend magazine samengesteld en ge-
presenteerd door SSVC Local Pro-
duction Unit in Rheindahlen.

19.20 Wyatt's Watchdogs. Wyatt be-
gint aan een videofilm voor diefstal-
preventie.

19.50 Town Portraits. John Grundy
gaat op stap om een kijkje te nemen
op de Markt van Morpeth.

20.00 Top of the Pops. Presentatie
door Steve Wright en Simon Mayo.

20.30 Eastenders. Serie.

21.00 Christabel. Deel 2.
22.00 News and Weather.
22.30 Reaching for the Skies. Afl.:

Lighterthan Air. Deel.4.
23.25-23.50 Whose Line is it Any-
way? Comedy.Duitsland 3 West

07.55 Gymnastik im Alltag. (2).
08.10-11.05 Schooltelevisie.
16.35 Teletekst-overzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus scheikun-

de. Les 5.
18.30 Die Sendung mit der Maus.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

' magazine met nieuws en sport.
19.40 Raamprogramma van de re-

gionale studio's.
20.00 Das Quiller-Memorandum.

Gefahr aus dem Dunkel. Engelse
speelfilm uit 1966 van Michael Ander-
son naar een roman van Adam Hall,
met George Segal, Senta Berger,
Alex Guinness e.a.

21.33 West 3 aktuell.
21.45 Nachgespielt. Och, wat wor dat

fróher schön doch en Colonia... De
Blach Föös zingen en spelen liederen
van Willi Ostermann. (herh.).

22.20 Agatha Christie. Miss Marple,
misdaadserie. Afl.: Das Schicksal in
Person (1).

23.15 Lander-Menschen-Abenteuer.
Am Rande des Sandmeeres, reporta-

ge over de Mossi.
00.00-00.05 Laatste nieuws.

" Gudrun Genest, Stephan Orlac, Andreas Mannkopff, Wolf-gang Bathke, Jurgen Wegner en Gerhard Friedrich in 'Der
Prinz von Arkadien'. (Duitsland 2-17.45 uur)

België/Télé 21
19.00 Reflets du liberalisme, politieke
uitzending, (herh.). 19.30 Journaal met
simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Concert 21: Fleetwood Mac.
21.00 Musiques: Alberta Hunter, portret
van deze componist. 22.00-22.40Alice,
Europees magazine, (herh.).

TV5
16.05 Brèves. 16.10L'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-
péene. 18.00 Ciné-Club. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Chamos Élysées. 21.30
Lunettes Noires Pour Nuits Blanches.
22.00 Journal Télévisé. 22.30 Météo
Européene. 22.35 Apostrophes. 23.30
La Chance Aux Chansons. 00.00-01.00
Finures.

Radio 1 radioleder heel uur nws. 7 04 AVRO's
radiojournaal met om 7.33 en 8.30
Nieuwsoverz.; 7.50 Tijd voor eco-
nomie. 8.09 Act, 8.25 Financ. nws.
(NOS: 7.30 Nws). 9.06 Arbeidsvi-
taminen. 10.50 Leuterkoek en
zandgebak. 11.06 Arbeidsvitami-
nen. 11.50 Ken je dat gevoel!.
12.06 De Burgemeester is jarig.
12.56 Meded. voor land- en tuin-
bouw. 13.09 AVRO's Radiojour-
naal. 14.06 Koperen Ko en Nikke-
len Nelis. KRO: 16.06 Echo-maga-
zine. 18.35 Man en paard. 1903
Onder tafel. 19.55 Column. 20.03
Voor wie niet kijken wil. 23.05 Met
hetoog op morgen. 0.02 Truc light.
1 02 EO s country time 2 02 Voor
wie niet slapen kan 3.02 Gospel
van toen. 4.02 De ochtend-mix.
5.02-7.00 Wakker op weg.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.11 Vandaag...don-
derdag 8.04 Hier en nu. 8.53 Ont-
moeting. 9.04 Wie weet waar Wil-
lem Wever woont? 10.04 Plein pu-
bliek. 11.30 Heer en meester.
12.40 Middagpauzediens. 13.04
Hier en nu. 13.20 Skip Voogd pre-
senteert. 14.04 De tafel van vier
15.04 NCRV Coupe soleil 16.04
De Familieshow. 17.04 Hollandse
hits. 19.00 NOS Jazz platform.
19.50 Hobbyscoop. 20.02-07 00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.02 De ha-
vermoutshow. 9.04 TROS gouden
uren. 12.04 50Pop of een envelop.
14 04 Dp natinnale hitnar^fifi tOD

100. 18.04 Driespoor. 19.03 TROS
Dance Trax. 21.03 De CD show.
23.03-24.00 Sesjun.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Ochtendstemming.
(8.00 Nws.). 9.08 Veronica's mees-
terwerken: Symfonieorkest v.d.
Bayerische Rundfunk 0.1.v. Ber-
nard Haitink. 10.30 Muziek voor
miljoenen. 12.00 Veronica's mees-
terwerken: Bamberger Symfoniker
0.1.v. Theodor Guschlbauer mm v.
Lily Laskine, harp. 13.00 Nws
13.02 Nederland Muziekland Klas-
siek met o.a Duo Contemporain.
14.00 Metrononium in 'konseri'.
15.30 Zeggen en schrijven. 16.00-

-20.00 De beweging met om 16.00
Muziekactualiteit; 16.15 Het Con-
cert; 17.00 Het portret: Jan Ingen-
hoven; 18.02 Muziek actualiteit;
18.40 De leestafel; 19.10 Nwe.

plaatuitgaven en CD's. 19.30 het
feuilleton: Wagner op de vlucht
(13). 20.00 Nws. 20.02-24.00 Het
podium met om 20.02 De wande-
lende tak: Cheikh Ahmed Barrayn
uit Luxor - Klassieke Egyptische
lofzangen; 21.00 Voorland: eigen-
tijdse muziek; 22.00 Down beat:
Bobby Burrie Quartet; 23.00 Audio
art: home-tapers.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht
9.00 Nws. 9 02 NOS Sportief. 9.25
Waterstanden. 9.30 RVU Muzie-
krnviip 1000 De zonnebloem

11.00 De 50+ Seniorenshow.
12.00 Nws. 12 05 Kruispunt. 12.20
Tussen de regels. 12.30 Trouwen
voor de kerk; teken of traditie?.
12.53 In gesprek met de bisschop.
13.00 Nws. 13.10 De Derde We-
reld. 13.40 Da Capo. 14.00Klasse
15.00 Damokles 16.00 NOS Cul-
tuur. 17.25 Marktberichten. 17.30
Scheepspraat. Postbus 51. 17.56
Meded. en schippersberichten.
18.00 Nws. 18.10KRO-literair: Le-
zen voor de lijst. 18.40Turks progr.
19.00 Progr. voor buitenl. werkne-
mers. 20.30 De planeten. 21.00 De
jaren 30. 21.30 Zelf mode maken.
22.00-22.30 Grafische technieken.

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, Consu-
ment, agenda en muz. 13.05,
14.02, 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02 Reg.weerbencht. 17.05 Lim-
burg aktueel, agenda en muz.
17.25 Anno toen: geschiedenissen
uit Limburg. 17.55 Kort nieuws.
18.05-18.07 Aankondigingen.

BRT2
5.30 Goede morgen. Morgen
(6.00-6.30-7 00 Nws. 7.30 Nws en
R.v.A.-ber.) 8.00 Nws. 8 12 Bistro
Gerard 10.00Nws. 10.03 Parkeer-
schijf (10.30 In het spionnetje).
11 55 Mediatips. 12.00 Limburg
1989. 13.00 Nws 13 10 Het schu-

rend scharniertje 13.15Roddelra-
dio 14.00 Hitbox. 17.00 Focus.
17.10 Amazone. 1800 Nieuws
18 10 Over stuur 19.00 Funky
Town. 22.00 Nws 22.05 Boem
boem 23.30-2.00 Twee tot twee.
(0.00 Nws.)

satelliet
RTL PLus

06.00 Halo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-
kaanse serie. Herh.

10.00 California Clan. Amerikaanse
serie. (herh.).

11.00 Delvecchio. Amerikaanse se-
rie, (herh.).

11.40 Sketchhotel. Serie. Afl.: Hotel
am Abgrund. (3).

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.: Der
geheimnisvolle Park.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie. Afl.B.

14.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-
kaanse serie, (herh.).

15.00 L.A. Law - Staranwalte. Tricks,
Prozesse, Amerikaanse serie,
(herh.).

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

kaanse serie. Afl. 679.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Das Geburtstagsge-
schenk.

17.25 ■Flash Gordon. Amerikaanse
serie. Afl.: Der schwarze Saphir von

■Kalu.
17.55 RTL-Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse mis-

daadserie. Afl.: Kopfpreis für Harry.
18.45 RTL-aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Unsichtbare. Amerikaanse

serie. Afl.: lm Kittchen ist 'ne Zelle
frei.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Bonn Alaaf. Carnavalspro-

gramma. Presentatie: Geert Müller-
Gerbes.

22.00 RTL aktuell.
22.20 Explosiv - Der heisse Stuhl.

Magazine.
23.00 Ein Dollar zwischen den Zah-

nen. Italiaanse speelfilm uit 1966 van
Vance Lewis.

00.35-00.40 BetthuDferl.

SAT 1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35
Niklaas, ein Junge aus Flandern. Afl.:
lm Wald mit Aneka. 10.00 SAT 1 Bliek.
10.05 General Hospital. Afl.: Das
schwarze Buch. 10.50 Teletip Gesund-
heit. 11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Unsere
tollen Nichten. Oostenrijkse komedie
uit 1962 van Rolf Olsen. 13.00 Tele-
Börse. 14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: Pro-
gramma-overzicht. 14.05 Arme mit den
roten Haaren. Afl.: Glück im Unglück.
14.30 Mork vom Ork. Afl.: Rettung in
Letzter Minute. 14.55 Der Goldene
Schuss. 15.05 General Hospital. Afl.:
Die Party für Jennifer 15.50 Teletip Ko-
enen. 16.00 SAT 1 - Teleshop. 16.25
Der Goldene Schuss. 16.35 Die Leute
von der Shiloh Ranch. Afl.: Der Stau-
damm. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45 Be-
zaubernde Jeannie. Afl.: Liebe auf
einen Streich. 18.15 Glücksrad. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 SAT 1 Wetter. Aan-
sl. Programma-overzicht. 19.10 Adder-
ly. Afl.: Unheimliche Totenwache.
20.00 SAT 1 Bliek. 20.10 Cagney & La-
cey. Afl.: Es geschah damals. 21.05
SAT 1 Bliek. 21.10 Die Geisterbraut.
Dorpskomedie uit 1988 van Peter Stei-
ner sen.. 22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Top-
ics. Berichten over cultuur en econo-
mie. 23.30 Finsterer Stern. Amerikaan-
se SF-film uit 1974 van John Carpen-
ter. 00.50-01.00 Programmaoverzicht.

3 SAT
14.00 Programma-overzicht. 14.05
Gast im Studio: Prof. Sieghart Döhring.
17.15 Heute abend in 3sat. 17.20 Mini
Ziss. Jeugdprogramma. 17.30 Rappel-
kiste. Afl.: Wo Kinder arbeiten. 18.00
Sport-Zeit. 19.00 Heute. 19.22 3sat-
Studio. 19.30 LaiDer Kommissar. Afl.:
Die Brüder. 20.30 Rundschau. 21.15
'Naturgesund'. Afl.: Herzinfarkt. 21.45
Kulturjournal. 21.53 Sport-zeit Nach-
richten. 22.00 Zeit im Bild 2. 22.25
Traume zerrinen wie Sand, Amerikaan-
se speelfilm uit 1981 van Richard Sara-
fian. 23.55 3sat-Schlagzeilen.

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

gramma.
11.00 ""The UK Network Top 40.

Muziekprogramma.
12.00 ««Pop Formule. Muziekpro-

gramma.
13.00 Another World.
14.00 Ask Dr. Ruth.
14.30 City Lights.
15.00 Kidnapped.
16.00 ««Countdown. Muziekpro-

gramma.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Flying Kiwi.
18.30 Talk of the Devil.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Emergency.
20.30 Thursday Movie.
22.10 Ford Ski Report.
23.10 WWF Superstars of Wrestling.
00.10 ««Soft and Romantic. Muziek-

programma.
01.00 Arts Channel Programmes

from Sky.
04.00 Landscape Channel Program-

mes from Sky.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Tracking.
16.30 Hot Line.
18.30 Series.
20.00 Crossfire.
21.45 World News.
22.00 Looters.
00.00 The Mix.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsc*-
kasten. 730 Regionalmagazin
7 45 Veranstaltungskalender. 8.10
Presseschau, 8.30 Besinnliche
Worte 9 00 Regionalmagazin 9.05
Musikexpress. 10.00-12.30 Nar-
risch aufgelegt. 12.00 Veranstal-
tungskalender: Brussel. 12.30
Presseschau. 12.45 Frischauf.
14.05-18.00 Hinein ms vergnügen
18.00 Regionalnachrichten: BRF-
Aktuell. 18 40-20.00 Altweiberfass-
nacht.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer. 11.00 Treff nach
elf. 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 Ein
junges Musikprogramm

WDR4
4 05Radiowecker. 6.05-20.00 Jec-
ke ton zur Narrenzeit. 20.05 Immer
wieder neue Lieder. 22.30 Nach-,
texoress.
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Baron
„Toen de serie tv-shows was
geëindigd, hebben we wat geld
kunnen lenen van een Westduit-
se baron, een goede bekende van
een van ons. Met datgeld hebben
we voor een week een club ge-
huurd in de Londense wijk Chel-
sea. We nodigden per brief alle
mensen uit, diebij de Engelse tv
wat in de melk te brokkelen had-
den. Na een week hadden we wel
succes, maar het geld was op. En
van succes alleen kun je niet le-
ven. Na de laatste avond van ons
gezamenlijke optreden meldde
zich een man bij ons. „Mijn broer
is producer bij deBBC", zo sprak
hij. „Hij is op het ogenblik in
Amerika, maar hij moet jullie
zien. Waar kan hij naar jullieko-
men kijken?"
Ons antwoord: „Na vanavond

hebben we geen werk meer.
maarwij wisten het voorelkaar te
krijgen om nog een avond in het
Heathrow-hotel op te treden. De
broer was inmiddels terugge-
keerd".
Die broer bleek Gerry Maxyn, 55
jaar oud nu. Een producer van
wereldfaam, want hij begeleidde
ondermeer Engelbert Humper-
dincken Gilbert O' Sullivan naar
de toppen van het succes.Gerry
neemt het verhaal van de leden
van Wall Street Crash over:
„Mijn broer had gelijk. Ik was
onmiddellijk gewonnen. Die
mensen werkten met zon aan-
stekelijk enthousiasme, daar zag
ik grote toekomstmogelijkheden
in. Zelfs als de start moest plaats-
vinden in het met close-harmony
zo verwende Engeland".
Gerry zorgde er voor, dat de
groep binnen de kortst mogelij-
ke tijd kon optreden in een des-
tijds zeer populaire zaterdag-
avondshow op de BBC-tv. En als
bij toverslag regende het vervol-
gens uitnodigingen voor optre-
dens. Via tal van andere tv-
shows steeg de populariteit van
de groep razendsnel.
leder lid van de groep bracht een
specialiteit mee. De ene had ge-
durende een opleiding goed le-
ren tapdansen en wist veel van
choreografie. Een ander schreef
zelf songs, een derde componeer-
de, een vierde had ervaring met
een popgroep.
„In de afgelopen negen jaar heb-
ben we al die talenten steeds be-
ter gebundeld", legt Gerry uit

„De groep creëert eigen songs,
die op eigen albums en singles
worden uitgebracht. Die songs
ontstaan doordat ze er allemaal
aan bijschaven en suggesties
doen. Verschillende nummers
veranderen zo, dat ze nauwelijks
nog tot het oorspronkelijke idee
te herleiden zijn".
Hoe verklaart Gerry, dat close-
harmony-groepen als Wall Street
Crash alle muzikale modes trot-
seren en zelfs zeer langdurig po-
pulair kunnen blijven, en dan
ook nog ver buiten de Engelse
grenzen?
Gerry Maxyn: „In de eerste
plaats omdat we songs brengen,
die de mensen graag horen. En
we voeren een show op, die de
mensen graag zien. Close-harmo-
ny-groepen zijn op die manier
niet aan mode-grillen onderhe-
vig. Daarnaast maakt de groep
zelf repertoire. De muzikale
mode van de tijd, waarin dat re-
pertoire ontstaat, klinkt daar-
door in hun werk door. Op de
derde plaats hebben ze er alle-
maal nog even veel plezier in
hebben als negen jaar geleden.
Dat straalt van hun optreden uit.
En dat enthousiasme heeft me
ook al dietijd bij de groep gehou-
den. Die frisheid komt ook op
het publiek over. Ze geven zich
elk optreden weer voor de volle
honderd percent".
Gerry en zijn groep laten zich
graag en veel ook in Nederland
horen en zien. Gerry: „Na het
songfestival in Knokke, waar we
als vedette-groep het op het
Europese vasteland onbekende
talent Laura Skuce en de win-
naars van het festival 1988 moch-
ten voorstellen, waren we ook op
het Haagse jazzfestival. Komen-
de herfst hopen we een tournee
te maken, die ons door heel Ne-
derland voert en die eindigt in
Carré in Amsterdam. We bren-
gen dan ook in Nederland ons
nieuwe album uit en een nieuwe
single".

" Wall
Street
Crash:
,JSongs

, die de
mensen
graag
horen,
niet
onderhevig
aan
mode-
grillen".

Met Soundmix Show vanavond in Heerlen

Henny Huisman
ontroerd door
kinderleed

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN/GRONINGEN
„Als je merkt hoe ziek sommige
kinderen zrjn, maar ook hoeveel
vrolijkheid ze met elkaar bele-
ven, val je stil. Ik weet meestal
wel iets te zeggen, maar ik be-
trapte me er op dat ik niks geen
grappen te koop had." Aldus
Henny Huisman na het bezoek
aan een dagverblijf van de inter-
ne kinderkliniek en de kleuteraf-
deling van het Academisch Zie-
kenhuis, waar zuster Ida Holwer-
da hem had gevraagd langs te ko-
men, omdat hij toch in Gronin-
gen moest zijn. Henny Huisman
is op deze donderdagavond ove-
rigens met zrjn Soundmix Show
in de stadsschouwburg van
Heerlen.
In de Soundmix Show in de Oos-
terpoort kwam hij terug op de

aangrijpende ervaringen in het
ziekenhuis. Hennie had toen zijn
humor hervonden: „Men zegt dat
ik goed met kinderen kan om-
gaan, maar de moeders zyn ook
leuk."
Huisman benutte zijn kans om
de komiek te spelen. Hij nam on-
der anderen Jos ('Wedden Dat')
Brink en het lachebekje Myrna
pittig te grazen.

Er waren gastoptredens van Ad
Zwart, de Nederlandse Orbison,
en Humprey Wilson. Namens de
jury herinnerde producer Rein
Sluiker aan dater jaarlijks 10.000
inschrijvingen binnenkomen.
Daarvan worden 1500 uitgeno-
digd; 24 halen straks de televisie-
programma's...
De kwaliteit was niet tv-rijp.
Winnaar werd Bert de Vries, de
groentechef uit Ter Apel, als Re-
né Froger.

BARBARELLA
('PIn Up Club')
vandaag
in Heerlen
nederlandse top veertig
HEERLEN - Barbarella (zeg maar demeisjes van Veronica's 'Pin Up
Club') staan vanaf deze week genoteerd in de Nederlandse top veer-
tig. Daar zijn ze met hun 'We cheer you up' meteen al goed voor een
negentiende plaats. Barbarella brengt dit nummer overigens op deze
donderdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur tijdens de gratis toegan-
kelijke RTL-radio-uitzending in de stadsschouwburg van Heerlen.
De top veertig kun jevrijdagmiddag vanaf 15.03 uur uiteraard weer
horen op Radio 3.

1 ( 1) Tonight - Tina Turner en David Bowie
2 ( 2) Can't stay away from you - Gloria Estefan en Miami Sound

Machine
3 ( 3) Bring me edelweiss - Edelweiss
4 ( 8) Buffalo Stance - Neneh Cherry
5 ( 5) Somethings gotten hold of my heart - Mare Almond
6 ( 7) Especially for you -Kylie Minoqua en Jason Donovan
7 (11) You got it - Roy Orbison
8 ( 4) Good life - Inner City
9 (12) Baby, don't forget my number - Milli Vanilli

10 ( 9) Say a little prayer - Bomb the bass
11(6) Firs time - Robin Beek
12 (13) Musica e - Eros Ramazzotti
13 (26) She drives me crazy - Fine Young Cannibals

14 (27) Loco in Acapulco - Four Tops
15 (15) Nights over New Vork - Mc Miker G en DJ Sven
16 (29) Polonaise Hollandaise- Johnny Camaro
17 (10) The way to your heart - Soulsister
18 (31> Love train - Holly Johnson
19 (—) We cheer you up - Barbarella
20 (16) 'n Sneeuwwitte bruidsjurk - Henk Wijngaard
21 (22) Skin to skin - Jennifer Warnes en Harry Belafonte
22 (24) Doe ze thuis de hartelijke groeten - De Deurzakkers
23 (19) Rag Doli - Aerosmith
24 (17) Lovin' whiskey - lory Block
25 (—) Four letter word -Kim Wilde
26 (—) The lover in me - Sheena Easton
27 (28) Stakker Humanoid - Humanoid
28 (14) I know him so well - Whitney en Cissy Houston
29 (23) How can I fall - Breathe
30 (—) Fm into folk - Bart Peters en The Radio's
31 (25) Love bites - Def Leopard
32 (33) My best friend - Lois Lane
33 (—) Ain't no sunshine- Bill Withers
34 (30) Keeping the dream alive - Freiheit
35 (—) Wat ruist er door het struikgewas - Franky Boy
36 (18) Two hearts - Phil Collins
37 (21) Smooth criminal - Michael Jackson
38 (20) Never trust a stranger - Kim Wilde
39 (32) Angel of Harlem - U 2
40 (35) Twist and shout- Salt n Pepa

show
Engelse close-harmony-zangers uit een failliete groep geboren

Wall Street Crash deze
herfst weer op tournee

Van onze showpagina-redactie

KNOKKE - „We zijn negen jaar geleden in Londen begon-
nen, toen.we als groep failliet waren verklaard. Ons eerste
gezamenlijke optreden was na een week op een financiële
ramp uitgedraaid. Vandaar de naam van de groep, met het
woordje crash (ondergang) er in". Negen jaar later kunnen
de twee vrouwelijke en vier mannelijke leden van de nu
wereldberoemde Engelse close-harmony-groep Wall
Street Crash het verhaal van hun moeizame start schate-
rend van het lachen vertellen.

Ze zijn nu allemaal rond de der-
tig jaar. Als twintigers ontmoet-
ten ze elkaar in Londen toen ze
meededen in een achtergrond-
koor voor een serie tv-shows. Ze
hadden alle zes één ideaal: door-
gaan in de wereld van de show-
business. Maar in Engeland is de
concurrentie voor solisten in het
vak nog moordender dan elders
in de wereld.
In de uren waarin er nietvoor de
tv-shows gezongen hoefde te
worden, gingen de zes een eigen
repertoire instuderen. Het grote
voorbeeld was in die jaren de
Amerikaanse topgroep Manhat-
tan Transfer. Schade-claims

Toen heette het dat ze de toernee
afbrak 'wegens stemproblemen'
tijdens intensieve opnamen voor
de televisieserie 'De Brekers.
Het hele entertainmentland
stond op de kop, maar haar advo-
caat liet sober weten dat ze 'men-
taal en fysiek' niet in staat was de
voorstelling te hervatten.

Aanvankelijk was er sprake van
een fiks aantal schade-claims.

maar uiteindelijk heeft men ziel
er mokkend bij neergelegd. (Z$

show/rtv
redactie: harrie cremers

Abèle Bloemendaal
terug met een
personality show

Van onze showpagina-redactie
AMSTERDAM - Adèle
Bloemendaal komt met een
nieuw theaterprogramma.
De directies van de schouw-
burgen zijn eigenlijk verrast
door dit bericht van de gril-
lige vedette, maar ze reage-
ren met massale interesse
om haar te boeken.

Er was even aan getwijfeld of
Adèle opnieuw de sprong naar
de schouwburgen zou maken.
Haar vorige programma, 'InKor-
te Broek', liep als een trein. Om
redenen die nooit geheel duide-
lijk zijn geworden, kon ze de
spanning echter niet meer aan.
Ze verwierf met deze stralend
ontvangen show de Schevenin-
gen Cabaret Prijs in 1986, maar
stopte abrupt in februari 1987 tij-
dens het tweede speelseizoen.
Vervolgens ging ze een wereld-
reis maken.

Bundeling
De complicaties waren overigen
talrijk, want haar toenmalige mi
nager, Eelka van 't Huil uit Arr|
sterdam, verbrak de relatie, onj
dat ze de situatie niet meer werM
baar vond.

Adèle Bloemendaal- bracht ij
1983 haar eerste solo-theateJ
show uit, 'Adèle's Keus. Ha
werd een gigantisch succes.
Haar voorliefde gaat uit naar eej
personality show waarin ze ongJ
geneerd, bizar, brutaal, gek ei
met keiharde teksten tekeer kd
gaan.

Bob van der Linden, directeu
van het Koninklijk Theater Carr
in Amsterdam, heeft de aanze
gegeven. En wat zeer bijzondel
is: hij doet zelf de produktie vaj
de nieuwe show. De Nederland]
se producenten zijn door de proj
blemen in het verleden kon
schuw geworden voor Adèlj
Bloemendaal. Ze staan niet tJ
dringen om met alle denkbareril
sico's een toernee te plannen.

Van derLinden gaat dwars tegefl
diementaliteit in. Hij regelt alles
ook de boekingen. Adèle Bloei
mendaal staat een volle maand il!
Carré (februari 1990).Daarvóór is
zij buiten Amsterdam te zien i(
de maanden december '89 en ja|
nuari '90.

De krachttoer van 'Big' John

Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Schoon aan de
haak weegt hij 224kilo. Da's niet
niks. 'Big' JohnRussell (ooit trad
hij op in het voorprogramma van
de legendarische 'Beatles')
schaamt zich geenszins voor zijn
gewicht. Integendeel, het is zrjn
'handelsmerk. Samen met de
Belgische sterren Mieke en Bart
Kaëll (uit de BRT top 10) was hrj
gistermiddag in de Heerlense

stadsschouwburg voor radio-op-
namen. En de - ook elders in
Europa - gevierdezanger maakte
er met successen als 'Ram Jam'
een ware muzikale happening
van.
Biggi Lechtermann van RTL
(óók presentatrice brj het ZDF)
kondigde Russell aan als de
'Europese Fats Domino met de
sound van Barry White. Russell,
van Surinaamse afkomst, kon-
digde na afloop van zijn optre-

den aan dat een nieuwe lang-
speelplaat van hem in aantocht
is. „Ik ga dan opnieuw op tour-
nee door Europa, metname in de
Duitstalige landen. Dat wordt
dus een 'muzikale krachttoer'.
Maar voor mij mag dat wel. Ik
hoi/trouwens van Europa en van
Nederland. Weet je dat ik des-
tijds in 1956 van de toenmalige
koningin Juliana in Paramaribo
een 'zilveren gitaar' kreeg?. Nou,
dat was een geweldige stimu-
lans. Ik ben toen ook maar met-

een in Nederland gaan wonen'
Russell (45) hield er gisteren $
Heerlen met publiek en vert*
genwoordigers van de gemeen'
Vaals de stemming in. De BeIÉÜ
sche zangeres Mieke (31, tien *pees, zestig singles, getrou^
met BRT-tv-regisseur Hugo D*
waersegger) en Bart Kaëll (m*
tv-presentator Luc Appermof
op de achtergrond) deden er rfl*
hun hits uit de Vlaamse top tiÊ
nog een schepje bovenop. W
als resultaat dat men binnenko'
waarschijnlijk ook in DuitslaH
voor de tv-camera's zal staan.
Burgemeester Rien Daem*
deed gisteren voor de microfo"
van RTL zrjn zegje over het '\*"
en wee' van Vaals. Vanda*
(donderdag) treedt de Ned*
landse meisjesgroep 'Barbare!*
(yan Veronica's 'Pin Up Cluj
op met o.a. het nummer ''cheer you up' waarmee m*
morgen op de negentiende pla^
binnenkomt in de Nederland*
top veertig. Gastgemeente bij "gratis toegankelijke radiosb0

van RTL met het Limburgs D«
blad is vanmiddag Wittem. Ste
ren, die voorts tussen 11.30 e.
14.00 uur in de foyervan de He**
lense stadsschouwburg op^!
den zijn Erik Beekes en de jel"
dige zanger Ralph.

# 'Big' John Russell temió
den van deBelgische sterrei
uit de Vlaamse top 10 vd
de BRT: Bart Kaëll (links

en Mieke.
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Vrienden

Van onze verslaggevers
HEERLEN - „Hallo, ik wilde ever
reageren op die tv-uitzending var
deraad. Prachtig, nu kunnen we al
lemaal zien wat voor huichelaars ei
in de gemeenteraad van Landgraaf
zitten." Het is een man uit Schaes-
berg die zich vooral zorgen maakt
over de familie Middeldorp. „Achtei
de schermen is allang besloten dat
Middeldorp gekozen zal worden,
maar op tv moeten ze zichzelf eerst
nog even manifesteren door zijn fa-
milie de stuipen op het lijf jagen."
Nog namorrend voegt hij er aan toe
dat hij de uitzending voor de rest
'wel goed' vond.

Over het algemeen waren de reac-
ties op de tv-uitzending van de ge-
meenteraadsvergadering van Land-
graaf trouwens positief. Het meren-
deel van de bellers heeft de uitzen-
ding zelfs helemaal uitgekeken.
„Niet dat ik direct hiep-hiep-hoera
kan roepen maar het is welvoor her-
haling vatbaar. Alleen mag het dan
van mij wel wat korter", zegt een in-
woner uit Nieuwenhagen. Aanzien-
lijk bozer vervolgt hij zijn betoog:
„Die Coenders moet eens bij een an-
dere gemeente op de tribune gaan
zitten, daarkan hij nog heelwat van
leren. Je kan toch niet zomaar
iemand het woord ontnemen." Nog
bozer: „De vergadering was niet
meer daneen sensatiespelletje". Het
spelletje bleek overigens toch
boeiend genoeg om met de hele fa-
milie tot de laatste snik af tekijken.

Haaks daarop stond een reactie van
een inwoner uit 't Eikske: „Burge-
meester Coenders maakte op mij
een sympathieke indruk. Hij leidde
de zaak goed. En nu kan jezon man
eens van dichtbij meemaken." Een
treinmachinist die ons vanafhet sta-
tion belde vond zelfs dat het er ge-
disciplineerd aan toe ging. „Geen
ge-ouwehoer, goed in beeld ge-
bracht, dus ik heb dehele avond ge-
keken. Nu moet ik er vandoor, mijn
trein gaat zo."
Een dame uit Nieuwenhagen:
„Sommige raadsleden zijn aan een
cursus Nederlands toe. We zijn wel-
iswaar Limburgers, maar een raads-
lid moet zich verstaanbaar kunnen
maken." Zij ergerde zich verder aan
de 'turbotaal' van sommige raadsle-
.den. „Er kwamen op een gegeven
moment zoveel afkortingen (afko's)
in voor dat ik door de bomen het
bos niet meer zag." Ondanks dat
heeft ze de uitzending wel helemaal
uitgekeken. „Het is boeiend omdat
het over je eigen gemeente gaat".
Dat vonden overigens de meeste
bellers.

Over de beeldkwaliteit tenslotte wa-
ren de meningen behoorlijk ver-
deeld. Van 'haarscherp' via slecht
'geluid' tot 'sneeuwerig'. Gezien de
reacties heeft dit niet veel mensen
belet naar de vergadering te kijken.

Dobermann
belaagt
politieman
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televisie

Kliniek wil meer
contact met wijk

Lückerheide krijgt kinderboerderij

BRUNSSUM — Brunssumse bejaarden die met spoed in een
bejaardenhuis moeten worden geplaatst, kunnen opgelucht
ademhalen. In plaats van vier afzonderlijke wachtlijsten voor
de verschillende bejaardenoorden in Brunssum is er nu éénnieuwe, centrale wachtlijst. Voornaamste voordeel: bejaarden
met een hoge urgentie komen nu ook werkelijk als eerste aan
bod.

Groene Kruis, vrijwilligerszorg, be-
zoekdiensten en dagopvang.

" De eigenaar van deze auto! Zag zich voor een grandioos
Probleem geplaatst maar vond

even grandioze oplossing.Vp de parkeerplaats bij zijnJ}o.t in Heerlen mag hij maareen auto parkeren. Nou had de
in kwestie nog een tweede
op het terrein staan endaar werden dus opmerkingen

°ver gemaakt. Om van het heleProbleem af te zijn zaagde deHeerlenaar zijn vehikel in drie
jukken en stapelde die op el-kaar tegen een muur aan de
rand van het parkeerterrein.
Voita, dèoplossing voor het pro-
oleem van het parkeren in deHeerlense city. Zagen en stape-<*n dus. Wie meldt zich voor deHeerlense zaagdienst?

Auto

Nog een voordeel van het nieuwe
systeem is dat veranderingen snel-
ler doorgevoerd kunnen worden.
„Als iemand, die op de wachtlijst
staat plotseling een hersenbloeding
krijgt, veranderen wij zijn plaats op
dewachtlijst. In plaats van 'opname
wenselijk' wordt achter zijn naam
'met spoed' gezet."
De nieuwe wachtlijst, die momen-
teel 102 personen telt, werpt kenne-
lijk vruchten af. Ook andere ge-
meenten in Oostelijk Zuid-Limburg
overwegen een dergelijk systeem in
gebruik te nemen. Het nieuwe sys-
teem is sinds 1 januarivan dit jaarin
gebruik.
Het idee van een centrale wachtlijst
werd geboren omdat plaatsing van
bejaarden steeds moeilijker bleek.
De vier grote bejaardentehuizen
van Brunssum, te weten: Huize
Louise, HuizeKruisberg, Huize Tie-
der en kloosterbejaardenoord Ca-
tharina Daemen, verklaarden alle
vier in hun sas te zijn met het nieu-
we systeem.

„In het verleden bepaalde de zoge-
naamde indicatiecommissie in hoe-
verre plaatsing voor de aanvrager
dringend was. Daarbij werd echter
te weinig rekening gehouden met
zaken als het psychisch en zintuige-
lijk functioneren van de bejaarde en
de sociale contacten die hij of zij
heeft," zegt de heer W. Boumans,
coördinator Centrale Wachtlijst van
de stichting Ouderenwelzijn Bruns-
sum.
Bovendien wordt nu beter gekeken
naar de zelfredzaamheid van de be-
jaarden. Boumans: „Een arts en een
'maatschappelijk werker schetsen
nu ook een algemeen beeld van de
situatie waarin de aanvrager zich
bevindt. Hieruit blijkt in hoeverre
hij zichzelf nog kan redden. Hoe
minder hij dit kan, des te hoger de
urgentie."

In de tijd dat de bejaarde op de
wachtlijst staat, wordt bekeken wel-
ke voorzieningen nodig zijn om de
wachtende bejaarde zo lang moge-
lijk zelfstandig te kunnen laten
functioneren. Hieronder vallen
voorzieningen als hulp van het

" Van je vrienden moet je het
"ebben. Voorwaar een bekend
Sezegde, dat echter niet altijd
*n positieve zin opgaat. Daar

een vriendvan een Heer-tenaar wel achter. Beiden gin-
9en op stap en omdat het wat
'aat werd nodigde de Heerle-no.ar zijn makker uit bij hem teKomen logeren. Bepaald niet in
Jzn slaapwandeling, maar bij
7*t volle bewustzijn stal de
griend 's nachts een horloge,

ringen en 600 gulden.oarvoor werd hij gisteren terVerantwoording geroepen bij
Politierechter mr Bergmans inMaastricht. Deze veroordeeldenern tot een boete van duizendBuiden. De onvriendelijke
r*end opperde gisteren dat hij
TQ veel had gedronken dieQ-vond. „Toen ik mijn vriend

genadeloos wilde stellen had deVerzekering dat al gedaan", lietni3 weten.
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KERKRADE - De Lückerhei-
dekliniekwil de contacten met de
Kerkraadse wijk Chevremont
sterk uitbreiden. De meeste de-
mente bejaarden zijn uit de direc-
te omgeving afkomstig, maar
kunnen uiterst moeilijk naar hun
oorspronkelijke thuis terug. Daar-
om wil de directie het jiuvoor de
inwoners van Chevremont aan-
trekkelijker maken om eens naar
de kliniek te komen.

Een middel daartoe is een kinder-boerderij die eind maart geopend
wordt. De boerderij moet bejaar-
den met name met kinderen in

contact brengen. Ze is gebouwd
door een groepje Chèvremontse
vrijwilligers. Twee van hen gaan
mogelijk ook de dieren verzorgen.

Vriendenkring
Daarnaast is onlangs ook de Vrien-
denkring van Lückerheide opge-
richt. Met als expliciet doel om het
imago van de kliniek naar de wijk
Chevremont en 'naar de buitenwe-
reld in het algemeen' te verbeteren.

Een oprichtingscomité onder lei-
dingvan voorzitter mevrouw A. van
Wersch-Sivirsky gaat activiteiten
plannen, die overigens geen over-
lapping mogen vormen van reeds
bestaand vrijwilligerswerk.

. Het ware niet gek om in7andgraaf eens een cursus op
r

e siarten om raadsleden te le-fn hoe zich te profileren vooreen camera. Les 1 zal dan onge-
wijfeld heten: Hoe kan ik kort
janst°f zijn. Les 2: Wanneer be-
Preek ik een onderwerp in een
°minissie, en wanneer in de

Raadsvergadering. Les 3: Hoee te beperken tot onderwerpen
i/e °P de agenda staan. Les 4:
dnt vy2rdrink *fc oudekoeien, zo-
at xk dieniet steeds weer uit dest°ot hoef te halen.

Opname ouderen versneld
Brunssum eerste in Oostelijke Mijstreek met centrale washtlijst

HEERLEN - Het idee van enkele
.kasteleins in de Heerlense bin-
nenstad om tijdens de carnavals-
dagen de consumptieprijs met
een kwartje te verhogen (van

’ 1,75 naar ’2,-), wordt door de
meeste collega-caféhouders niet
gesteund. De 'storm in een glas
bier' werd op ganggebracht door
de kroegbazen Van Kollenburg
(café Bijsmans) en Bracke. Zij
vinden dat er tijdens de carnaval
veel glaswerk sneuvelt.

maakt zich boos over het plan de
prijzen te verhogen. „De extra
onkosten moet de kastelein niet
over de ruggen van de kleine
burger verhalen. Wij kunnen een
echtpaar met drie kinderen toch
geen tientje „vragen voor twee
pilsjes en drie glaasjes limona-
de? Neen, ik blijf bij de oude
prijs."
De heer De Haas, eigenaar van
café De Klinker aan de Emma-
straat, zegt: „Als allekroegen één
prijs hanteren doe ik mee, maar
op deze manier wordt carnaval
zelfs vervelend. En dat wil ik per-
sé niet."
De reacties van Heerlense café-
bezoekers lopen uiteen van
'schandalig' tot 'stijlloos. Som-
mige 'zaate hermeniekes' en
'sjpaskapellen' uit Heerlen heb-
ben zelfs gedreigd de Heerlense
binnenstad tijdens de carnaval te
mijden.

Carnavalspils in enkele
cafés kwartje duurder

'Storm in een glas bier' in Heerlen
Reacties uit Landgraaf

'Raadsleden
op cursus

Nederlands'
randeren. Alles wat los zit en
staat wordt uitgeruimd en de ex-
tra versieringen kosten veel geld.

omdat er niet aan tafel wordt ge-
serveerd." Ook de cafés de Tap-
perij en deKruik houden deprijs
op ’ 1,75. Brandpunt houdt de
prijs op een dubbeltje meer. Het
nieuwe café La Bamba aan het
kerkplein is met carnaval geslo-
ten.

Carla Boonman van café 't Duu-
velke aan de Gasthuisstraat zei
op de hoogte te zijn van de prijs-
verhoging. „Van Kollenburg en
Bracke zijn bij ons op bezoek ge-
weest en vroegen naar onze me-
ning. Daarna hebben wij onder-
ling overlegd en besloten de con-
sumptieprijs te handhaven op

’ 1,75. De service is tijdens de
carnaval toch al stukken minder,

Jos Bouwels, eigenaar van café
Driftwood aan de Emmastraat,

„De hele zaak moet verbouwd
worden om de veiligheid te ga-

„En daar is geen verzekering te-
gen af te sluiten. Ik heb zeven-
duizend extra bierglazen be-
steld", oppert Piet van Kollen-
burg, een van de voorstanders
om de consumptieprijs naar 2
gulden te tillen.

Bovendien is de post personeels-
kosten en -lasten enorm hoog. Ik
ben vrij de prijs te verhogen, ze-
ker wanneer daar voldoende ar-
gumenten voor zijn. Ik blijf bij
mijn beslissing. Ook als mijn col-
lega's niet meewerken."

Televisie (2)
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Nog even
volhouden Nieuw bejaardenoord

nabij ziekenhuis

Bestemmingsplan in Brunssum gewijzigd De agenten wilden de flat bin-
nengaan toen zij plaats moesten
maken voor een echtpaar dat net
naar buiten was gekomen om
hun poedel uitte laten. Achter de
agenten liep een man met een
dobermann. De hond gaf ver-
vaarlijk grommend te kennen de
poedel te willen ontmoeten. Om-
dat debaas van dedobermannde
hond niet meer in bedwang kon
houden sprong de agent tussen
beide honden in. De doberman
hapte een stuk uit de politie-
broek. Verder kwam de agent er
met een Schrammetje vanaf.

BRUNSSUM - Een Brunssumse
politieman heeft gistermorgen
letterlijk kleerscheuren opgelo-
pen toen hij in Brunssum-Noord
een poedel probeerde te bescher-
men tegen een grote dobermann.
Twee agenten van het Bruns-
sums korps gingen poolshoogte
nemen bij een flat aan de Henri
Dunantstraat omdat er geklaagd
was over geluidsoverlast.

zorgingstehuis aldaar, zal de realisa-
tie van de zogeheten marktwand
(concentratie winkeliers/midden-
stand) in een stroomversnelling
brengen.

" Als dit huisje aan de Klim-
menderstraat in Klimmen oren
zou hebben, zou jeéén ding in
derichting van dewankele mu-
ren willenfluisteren: 'nog even
volhouden.

i Want eerlijk is eerlijk. De te-visie had dinsdagavond wel
j^Sf'yk invloed op de discussien de raad. In wezen was het te
erde gebrachte in de vergade-
ln9 een soort samenvatting
°-u wat er het afgelopen jaaraaemaal heeft gespeeld. Neemt

"'et weg dat de meeste kijkers
net lang hebben volgehouden
Voor de televisie. ,^Aaar", om
"et met een meneer uit Nieu-
wenhagen te zeggen, „daar was
veel moed voor nodig". Eens
2*en hoeveel moed de raad bij-een kan sprokkelen om tijdens
het volgende televisiedebat zon-aer omhaal te zeggen waar hetop staat. En geen woord meer.
Anders zien we het toch gebeu-ren dat de raadsvergaderingen
*n de toekomst gehouden wor-aen in het Grand Theater.

Want voor het pand dat tien
jaar geleden voor het laatst
werd bewoond en nu op instor-
ten staat, 'smeedt' de gemeente
Voerendaal momenteel samen
met eigenaar Geisen uit Klim-
men en Monumentenzorg een
renovatieplan. Het huis werd
lang bewoond door de familie
Franssen-Peukens en is meer
dan honderd jaar oud.

Burgemeester Brunssum:
'Opknap-plan
Schutterspark
voor zomer af'Lang mag het 'smeden' echter

niet meer duren. Duidelijk is te
zien dat het pand aan de voor-
zijde al gestut moet worden en
dat aan de achterzijde wind en
weer vrij spel hebben. Volhou-
den dus...

de zomer in de raad komt.
Gisteren had Hoogland een ge-
sprek met een potentiële inves-
teerder, die mogelijk expositie-
stukkenvan een grote natuur-we-
tenschappelijke tentoonstelling
naar Brunssum wil halen, om ze
in het Schutterspark als nieuwe
attracties uit te bateti.
Hoogland: „Dat gesprek verliep
positief, maar concrete afspraken
werden niet gemaakt. In ieder ge-
val nemen we het mee in de over-
wegingen hoe het Schutterspark
weer aantrekkelijk te maken. Met
concrete resultaten komen we pas
in de maand juni of juli op de
proppen."

BRUNSSUM - Burgemeester
Louw Hoogland van Brunssum
heeft gisteravond laten weten dat
zijn gemeente naarstig werkt aan
een opknap-plan voor het verloe-
derde Schutterspark en dat het de
bedoeling is dat dit plan nog voor

Foto: FRANS RADE

Zoals bekend vervangt Brunssum
Huize Tieder met een nieuwe be-
jaardenverzorgings-accommodatie
van vijftig bedden. Ook buurge-
meente Onderbanken mag van de
provincie Limburg, ter vervanging
van Tieder, een bejaardenoord bou-
wen met een evengrote capaciteit.
Onderbanken, dat in de planning
nog niet zover is als Brunssum,
denkt aan een lokatie aan de Bleek-plaats in het centrum van de kern
Schinveld. De situering van dit ver-
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BRUNSSUM - Het nieuwe bejaar-
denverzorgingstehuis van Bruns-
sum, dat in de plaats moet komen
voor het sterk verouderde bejaar-
denoord Huize Tieder, zal gebouwd
worden aan de Semmelweisstraat
nabij het Gregoriusziekenhuis van
Brunssum. De raad van deze ge-
meente heeft daartoeeen voorberei-
dingsbesluit getroffen, zodat het be-
staande bestemmingsplan gewij-
zigd kan worden.
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Er is er een jarig.

Lieve mamma
en oma Mimi,

Proficiat met je
verjaardag

van jekinderen en
kleinkinderen.

Tot straks.

Het versje dat ik nu voor ga lezen dat gaatover een
bloem die in de grond staat bloem te wezen.
Op plekjes waar je 't niet verwacht bloeit in het zon-
netje ten volle pracht vol tederheid een pril geluk
dat mag toch zeker nooit meer stuk.
Let daarom op als je uit wandelen gaat dat een
mensenvoet nooit op dat bloempje staat.
Een mens heeft niets te vrezen want zoals ik net al
zei: de bloem staat daar alleen maar bloem, te wezen.

Bert, 1988

Erzijn geen woorden, die de diepte van onze ver-
slagenheid kunnen kunnen weergeven nu mijn lie-
ve man, onze zorgzame vader, zoon, schoonzoon,
broer, zwager, oom en neef, plotseling van ons is
heengegaan

Bert van der Laak
echtgenoot van

Elly Swelsen
vader van

Mare en Inge
Hij overleed op de leeftijd van 35 jaar.

Heerlerbaan: Elly, Mare en Inge
Familie Van der Laak
Familie Swelsen

6418 JK Heerlen, 31 januari 1989
Zeishof 13
De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 4
februari as. om 11.00 uur in de gereformeerde kerk
aan de Burg. Waszinkstraat te Heerlen, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Imstenrade.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou- I
wen.

Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van
het overlijden, op 35-jarige leeftijd, van

Bert van der Laak
Zijn inzet voor het fonds en zijn directe collega's
van de bedrijfseenheid Arbeidsongeschiktheids-
verzekering, verdient groot respect.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en
twee kinderen. Wij wensen hen de kracht om dit
verlies te dragen.

Namens alle collega's van het ABP
president-directeur mr. drs. M.A.K. Snijders

Verslagenheid, onbegrip en ongeloof hebben wij
ervaren bij het plotselinge overlijden van onze col-
lega

Bert van der Laak
Wij hebben Bert gekend als iemand die altijd voor
jeklaarstond. Nooit was hem iets te veel. Wij verlie-
zen in hem een echte vriend.
Zijn vrouw Elly, de kinderen Mare en Inge en ver-
dere familie wensen wij alle sterkte toe in deze
moeilijke tijd.

Je collega's HPT,
Bedrijfseenheid Arbeids-
ongeschiktheidsverzekering ABP

Enige en algemene kennisgeving

t.
Tot ons groot verdriet, maar dankbaarvoor de fijne
jaren die wij samen met haar mochten beleven,
doen wij u weten dat is overleden, voorzien van het
h. sacrament der zieken, in de leeftijd van 69 jaar,
mijn lieve oma, onze zuster, schoonzus, tante en
nicht

Leny Reinders
weduwe van

Henri Marie Abelshausen
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Sittard: Henri Boonen
Ans Boonen-Paas
Familie Reinders
Familie Abelshausen

Sittard, 31 januari 1989
Bejaardentehuis Baenje
Corr.adres: Burgemeester Corbeystraat 5,
6137KR Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden

! op vrijdag 3 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Joseph te Stadbroek-Sittard,
waarna aansluitend de begrafenis op de algemene
begraafplaats aan de Wehrerweg te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Oma wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
heden, donderdag 2 februari, om 18.30 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Ons ging voor naar het eeuwige leven bij God, ge-
heel overgegeven aan Zijn heilige wil, voorzien van
de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk,
in het verpleeghuis St.-Agnetenberg te Sittard, in
de leeftijd van 88 jaren,onze dierbare tante

Maria Josephina
Looijen

Wij vragen een gebed voor haar zielerust.
Uit aller naam:

Guttecoven: JacKnoors
1 februari 1989
6143 AN Guttecoven
Veersestraat 44
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari
as. om 10.30 uur in de parochiekerk van de Heilige
Nicolaas te Guttecoven.
Geen condoleren.
De avondmis van vrijdag 3 februari as. om 19.00
uur zal mede tot haar intentie worden opgedragen
in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in het uitvaartcen-
trum Daemen en Zn., Heirstraat 41,Elsloo. Bezoek-
uren, dagelijks van 19.15 tot 20.00 uur.

~ 1Dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend, ge-
ven wij u kennis datplotseling, in diep geloof,kalm
en vredig van ons is heengegaan, voorzien van de
h.h. sacramenten, in zijn 82e levensjaar, onze zorg-
zame en goede vader, schoonvader, opa, broer,
schoonbroer, oom en neef

Wil Lemmens
weduwnaar van

Nelly Collard
Geleen: José Rademacher-Lemmens

Pierre Rademacher
Ruud

Munstergeleen: Tilly Köke-Lemmens
SefKöke
Ben en Jacqueline
Francien en Ruud
Yolanda en Gory

Geleen: Paul Lemmens
Marie-Louise
Lemmens-Franssen
Ilja, Valery

Munstergeleen: Loek Lemmens
Tiny Lemmens-Haaken
Jacqueline, Roxanne
Familie Lemmens
Familie Collard

Munstergeleen, 31 januari 1989
Corr.adres: Pastoor Bernegaustraat 14
6151 AZ Munstergeleen
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 4 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Pancratius te Munstergeleen,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de r.-k.
begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Vader zal bijzonder worden herdacht tijdens de
avondmis van vrijdag 3 februari om 19.00 uur in
voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het Maaslandziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons
tijdens haar leven heeft omringd, geven wij u ken-
nis dat hedenmorgen de Schepper tot Zich heeft
genomen, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Hubertina Horsmans
echtgenote van wijlen

Jan Antoon Vliegen
in de leeftijd van 88 jaar.

Nunspeet: Jos en Margo Vliegen-Goverts
Klimmen: Jan en Ger Vliegen-Haemers
Klimmen: Louise Vliegen

Voerendaal: Tilla en Harry Erens-Vliegen
Voerendaal: Tiny en Piet deKoning-Vliegen

Klimmen: Sjir en Wil Vliegen-v.d. Heuvel
Valkenburg: Jul en Jan Hacking-Vliegen

Klimmen: Hub en Marei Vliegen-Grapendaal
Klimmen: Bella en Ger de Weerd-Vliegen
Klimmen: Truus en John Hendriks-Vliegen

en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Horsmans
Familie Vliegen

Heerlen, 31 januari 1989
Corr.adres: Retersbekerweg 61, 6443 PJ Klimmen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 4 februari om
11.00uur in deparochiekerk van de H. Remigius te

Klimmen.
Samenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdag om 18.30 uur avondwake in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.00tot 19.00 uur in het mortuarium, Kerkplein 43
te Voerendaal.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

I ~
Dankbaar voor wat hij voor ons betekend heeft, ge-
ven wij u met droefheid kennis, dat heden, voor-
zien van de h. sacramenten der zieken, thuis, zacht
en kalm van ons is heengegaan, op de leeftijd van
71 jaar, mijn dierbare man, onze goede vader,
schoonvader, lieve opa, broer, zwager, oom en neef

Piet Bours
echtgenoot van

Melanie Schulpen
Wij vragen u voor hem te bidden.

Maasbracht: Melanie Bours-Schulpen
Linne: Piet en Martha Bours-Engels

Bart, Laura
Maasbracht: Ria en Harry Oosterveen-Bours

Iris en Gilbert, Jayme
Maasbracht: Lei en Hannie Bours-Seelen

Dewi, Madeion
Maasbracht: Chrit en Gera Bours-Martens

Martijn, Stefan
Maasbracht: Frans en Anneke Bours-Vogels

Ralph, Carsten
Maasbracht: Wim en Jeannette Bours-Tellers

Eefje
Maasbracht: Mat en Anita Bours-Wilms

Silas
FamilieBours
Familie Schulpen

1 februari 1989
Binnenweg 20, 6051 BZ Maasbracht
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 4 februari 1989 om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van St.-Gertrudis te Maasbracht, waarna
om 12.30 uur de crematie zal plaatshebben in het
crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Geleen.
Samenkomst in dekerk, waar vanaf 10.00uur gele-
genheid is tot schriftelijk condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis voor zijn zie-
lerust in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in uitvaartcen-
trum Sniekers, Wilhelminalaan sa, Maasbracht, da-
gelijks van 18.00 tot 18.30 uur.

Daar het mij onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedanken voor de vele blijken
van medeleven die ik mocht ontvangen
bij de crematievan mijn lieve echtgenoot

Hens Ritzen
betuig ik hierbij mijn hartelijke dank.

B. Ritzen-Houben

De plechtige zeswekendienst zal plaats-
vinden op zaterdag 4 februari as. om
19.00 uur in de parochiekerk De Blijde
Boodschap, Roldückerveld, Kerkrade.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons geweest is, geven wij u kennis, dat rustig
van ons is heengegaan, voorzien van de h. sacra-
menten, in de leeftijd van 98 jaar, onze moeder,
schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzus, tante en nicht

Barbara Smeets
weduwe van

Johannes Roebroeks
Landgraaf: W. Roebroeks t

M. Roebroeks-Volckerick t
Wijlre: A. Aelmans-Roebroeks

N. Aelmans t
Simpelveld: G. Bertholet-Roebroeks t

H. Bertholet t
Landgraaf: J. Roebroeks

A. Roebroeks-Keijenberg
Landgraaf: B. Staal-Roebroeks

J. Staal
Gulpen: C. Hacking-Roebroeks

P. Hacking
Gulpen: H. Roebroeks

L. Roebroeks-Laven
en al haar kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Smeets
Familie Roebroeks

Gulpen, 1 februari 1989
Dr. Ackenshuis
Corr.adres: Wilhelminastraat 20,
6271 AV Gulpen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari om
10.30 uur in de parochiekerk van de H. Petrus te
Gulpen.
Rozenkransgebed, aansluitend avondmis, vrijdag
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving

I te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurendezijn leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden van ons is
heengegaan, voorzien van de h. sacramenten, onze
goede en zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader

Jan van der Sterren
weduwnaar van

Maria Cremers
op de leeftijd van 79 jaar.

In dankbare herinnering:
Nuth: Tiny en Sjir

van Eijs-van derSterren
Lottum: Jan en Fiek

van der Sterren-Habets
Nuth: Ger en Nettie

van der Sterren-Lamberts
dekleinkinderen
en achterkleinkind

31 januari 1989
Barbarastraat 1, Geleen
Corr.adres: Mariastraat 23,
6361 CM Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag4 februari om 11.00uur in deSt.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondwake in voornoem-
de kerk.
U kunt afscheidnemen in een der rouwkamers van
De Universele, Hoofdstraat 100, Hoensbroek. Be-
zoekgelegenheid dagelijks van 14.00 tot 15.00 uur
en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onver-
getelijke echtgenoot, onze vader, schoonvader
en opa

Jozef Pluijmen
al plaatshebben op zaterdag 4 februari 1989 om
19.00 uur in de parochiekerk van de H. Jozefte
Kaalheide.

Annie Pluijmen-Peters
kinderen en kleinkinderen

f
Na een leven dat getekend werd door goedheid, op-
rechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft deHeer tot
Zich genomen, gesterkt door het h. sacrament der
zieken, in de leeftijd van 79 jaar, mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, onze lieve opa,
broer, zwager, oom en neef

Leonard Jozef i
Rothkrantz

echtgenoot van ,
Maria Hubertina Lumeij

Wij bevelen hem in uw gebed aan.
Chevremont: M.H. Rothkrantz-Lumeij

Hilversum: JanRothkrantz
Annemie Rotkrantz-Poyck
Ine en Robert

Zoetermeer: Léon Rothkrantz
Fien Rothkrantz-Engels 'Ivo, Cyril en Remco

Landgraaf: An Lennartz-Rothkrantz
Wil Lennartz
Yke en Oscar
Familie Rothkrantz
Familie Lumeij

6463 CT Kerkrade, 1 februari 1989
St. Pieterstraat 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 4 februari a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerkvan St. Petrus-Maria ten Hemelopneming
te Kerkrade-Chèvremont, waarna aansluitend de
crematie in het crematorium te Heerlen, Imstenra-
derweg 10.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne vrijdag 3 februari om 19.00 uur in voornoemde
parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek) St. Pieterstraat 145, Kerkrade-Chèvre-
mont, dagelijksvan 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen. —I

Dankbaar voor het goede dat hij ons tijdens zijn le-
ven geschonken heeft, delen wij u mede dat op 25
januari jï.,in de leeftijd van 60 jaar,van ons is heen-
gegaan, onze broer, schoonbroer, oom en neef

Leo Smits
voorzien van de h. sacramenten.
Op verzoek van de overledene is hij in alle stilte ge-
cremeerd, na een heilige eucharistieviering op 30
januari in de St.-Pauluskerk te Vaals.

Familie Smits
Corr.adres: Parallelweg 14
6321 BB Wijlre

tGertrudis Mullenders, oud 84 jaar. Meerssen.
Corr.adres: Herkenberg 13, 6231 LX Meerssen.

De eucharistieviering zal plaatsvinden zaterdag 4
februari om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-
Joseph Arbeider te Meerssen. Geen condoleren.

tLambcrtus Starren, oud 90 jaar, echtgenootvan
wijlen Elisabeth Custers. Maastricht. Corr.adres:

Hubert Smeetsstraat 1, 6245 GB Eijsden. De eucha-
ristieviering zal plaatshebben op vrijdag 3 februari
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Michael
te Heugem.

fMari Florack, oud 93 jaar, weduwe van Nicolaas
Prick. Maastricht. Achter de Hoven 25. Corr.a-

dres: Brusselseweg 371, 6217 GX Maastricht. De
uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 4
februari om 11.00 uur in de St.-Christoffelkerk te
Caberg-Maastricht. Er is geen condoleren.
4. JoannesFreens, oud 74 jaar, echtgenootvan Ma-
* ria Dolmans. 6243 BC Geulle, Broekhoven 48.

De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
3 februari om 10.30 uur in de St.-Martinuskerk te
Geulle. In de kerk is gelegenheid tot condoleren.

4- Peter (Pierre) Meuwissen, 68 jaar, echtgenoot
I van Sophia Beckers. Boomstraat 30, 6061 AC

Posterholt. De plechtige uitvaartdienst zal worden
gehouden op zaterdag 4 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Matthias te Posterholt.

4. Mathias Beeren, 65 jaar, echtgenoot van Nelly
1 Vermeitvort. Bernhardlaan 29, 6042 HP Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op vrijdag 3 februari om 11.00uur in de H.
Laurentiuskerk te Maasniel.

Problemen in topvan
Joegoslavië

niet opgelost
IELGRADO - De leiders van de Joegoslavisch
ommunistische partij zijn er gisteren niet in gt
laagd een oplossing te vinden voor hun geschille
iver de aanpak van de economische en politiek
risis in het land. Na drie dagenvergaderen beslot
iet Centraal Comité deze taak over te laten aan cc
lartijcongres, dat nog dit jaar bijeengeroepen z-
morden.

let besluit was een tegenvaller voor de Servisch.
iartijleider Slobodan Milosevic die samen met zn
londgenoten in Montenegro en de provincie VdÊ
odina op een spoedbijeenkomst van de partij ha
angedrongen. Op die bijeenkomst wilden zij da*
(roberen de landelijke partijleider Stipe Suvar r
vippen.

let Centraal Comité wilde echter niet verder gaa^
lan het vervroegen van het partijcongres dat vo£uni 1990 op het programma stond. Servië, <"<;rootste republiek van het land, had liever cci:
ipoedbijeenkomst gewild, omdat zij daarheen vOr
ïens de reglementen meer afgevaardigden ma<(
;turen dan naar eenregulier congres. Het Centrar
Comité moet nog de exacte datum en de agend^
roor het partijcongres bepalen.

P
suvar, die bekend staat als een voorstander van Ü
>eralisering van het economische en politieke sjfy
eem, wist zich op de bijeenkomst staande te ho^
len ondanks alle kritiek van Milosevic' conserv
ieve aanhangers.
iet Joegoslavische partijparlement besloot gist&<
"en ook dat er nog deze maand voorstellen voor cdv
rervorming van de partij moeten worden opgh(
iteld. Verder wil het Centraal Comité dit voorjal
;en speciale zitting houden over de steeds grote
;egenstellingen tussen de verschillende volkere
n Joegoslavië.

K

Conflict in
Hongarije over
hervormingen

BOEDAPEST - Het Centraal Comité van de He/
gaarse partij komt volgende week in spoedzittiig
bijeen om te praten over een ernstig geschil binn^de partijleiding. L

Partijfunctionarissen wilden niet ingaan op de i
houd van het geschil, maar volgens waarnemers[
de partijtop verdeeld over de vraag hoever de po
tieke hervormingen moeten gaan. Partijleider K&
loy Grosz zei dinsdag in een vraaggesprek datk
alle grote kranten werd afgedrukt dat de meninjV
verschillen binnen deHongaarse leiding de herv<b
mingen in gevaar brengen. Hij zei dat het Centr*
Comité andere leiders moet aanwijzen als het d>
wil. h
De hoofdrolspelers in het conflict zijn Grosz, chi
ideoloog Janos Berecz en Imre Pozsgay, de ra<)
caalste hervormer binnen de partijtop. De drie, dP
allen in hetPolitburo zitten, worden wel aangedub
als de 'trojka' dieaan het hoofdvan Hongarije staai
De sluimerende tegenstellingen tussen de behcA
dendevleugel en de liberalenkwamen dit weekei*<
de tot een uitbarsting nadat Pozsgay had gezefi
dat de Hongaarse opstand van 1956 een eelt
„volksopstand tegen het bewind van een kliek
was geweest en niet een „contra-revolutie", zo*
de officiële lezing altijd luidde.Poszgay werd m£
een op zijn vingers getikt door Grosz. i
Op z;jn beurt wekte Berecz de woede van de hö
vormingsgezinden met zijn opmerking dat de p&
tij bezig is zijn greep op de politieke ontwikkelk
gen in het land te verliezen. i
i

Federatie-planvoor Cyprus
NICOSIA - Grieks-Cyprische functionarissen hC
ben gisteren bijzonderheden bekendgemaakt *een document dat erop gericht is de oplossing vj.
de kwestie-Cyprus halverwege dit jaar rond te h£
ben. Het 25 pagina's tellende, 'alle aspecten' omvv,
tende document is maandag door de Grieks-Cypl
sche president George Vassiliou officieel overhC
digd aan de Turks-Cyprische leider Rauf Delf
tash. Het document is door een Grieks-Cyprisc"
werkgroep opgesteld.

Voorgesteld wordt alle 'niet-Cyprische' milit4j
eenheden en immigranten van het eiland terugj
trekken. Hierop volgend zou onder internation^supervisie een volledige demilitarisering diefly
plaats te vinden. Uiteindelijk is het streven vanf
Grieks-Cyprioten gericht op de vorming van er
federale republiek. t
Deze federale republiek dient te bestaan uit tv*
regio's of provincies, met twee officiële taW.
Turks en Grieks. De federale constitutie zal vj|
gens het document verbieden dat het eiland of <|
len ervan een eenheid vormt met een ander land

I

1■I ■

I 1In dankbare herinnering delen wij u mede, dat na een langdurigeziekte
en met geduld gedragen lijden, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, oma, zus,
schoonzus, tante en nicht

Mia Frins
echtgenote van

Jan van Gestel
Zij overleed op 67-jarige leeftijd, in het St. Jozefziekenhuis te Kerkrade,
voorzien van het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Jan van Gestel
Enschede: Henk van Gestel

Sally van Gestel-Schaeffer
Jeroen enReinier

Kerkrade: Marianne Derissen-van Gestel
Peter Derissen
Familie Frins
Familie Van Gestel

6461 CE Kerkrade, 1 februari 1989
Kloosterraderplein 38, Atrium-flat
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 4 februari
as. om 13.00uur in de parochiekerkvan de H. Jozefen Norbertus te Kerk-
rade, Rolduckerveld, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de begraafplaats Schifferheide.
Bijeenkomst in dekerk, alwaar gelegenheidis tot schriftelijk condoleren.
Onze dierbare overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
vrijdag 3 februari om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmortuarium, gelegen op het
terrein van de Lückerheidekliniek, St. Pieterstraat 145 te Chevremont,
dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te willen beschouwen.

Extra controle
van Boeings

SCHIPHOL - Alle Boeing-vliegtui-
gen van de Nederlandse luchtvaart-
maatschappijen, die na 1980 zijn ge-
bouwd, zullen op korte termijn ex-
tra inspecties moeten ondergaan.
Het gaat om controles van de brand-
meldingssystemen van de motoren
en van de vrachtruimen en om de
blussystemen van de motoren en

van de vrachtruimen.
De Nederlandse Rijksluchtvaart-
dienst neemt de opdracht tot deze
inspecties over van deAmerikaanse
luchtvaartdienst FAA. Deze dienst
gaf deze opdracht dinsdag voor alle
Amerikaanse Boeing-vliegtuigen
van na 1980.
In januari verongelukte een Boeing
737-400 van British Midlands. Bij
het onderzoek rees de vraag of er
mogelijk een verkeerde waarschu-
wing in de cockpit over motorpro-
blemen was gegeven.

De massage van VERONI-
QUE is en blijft uniek! 045-
-228481 (geen sex).

Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
Carnavalszaterdag om 14.00
uur VERKLEED KIN-
DERKIENEN met o.a. veel
leuk speelgoed. Kienkaart
’0,75. Ouders mogen mee-
kienen. Zondag en maan-
dag kienen om 19.45 uur.
Prnzen o.a. 9x ’ 100,-. Casi-
no Brunssum.
I

Kamer stemt in met voorstel minister Ruding

Verkoop aandelen!
Postbank mogelijk

DEN HAAG - Een grote ka-
mermeerderheid bestaande
uit CDA, WD, PvdA en D66,
gaat ermee akkoord dat de
overheid op grote schaal aan-
delen Postbank gaat verko-
pen. Van een verkoop is spra-
ke als Postbank en Nederland-
se Middenstandsbank (NMB)
samengaan. Dit bleek gister-
avond tijdens een kamerdebat
over de plannen.
Vooral de opstelling van de
PvdA was opvallend. Tot nu
toe was deze partij fel tegen
verkoop van staatsaandelen
Postbank.

Minister Ruding (Financiën) vroeg
de Kamer enige tijd geleden een
machtiging om bij een bundeling

van Postbank en NMB, staatsaan'
len te verkopen. Nu bezit de oV1
heid 100 procent van de aandel
Postbank. In de NMB is het bela
zeven procent. De bewindsman <
nog maar maximaal 49 procent V
de aandelen Postbank-NMB be
ben. Hij legde in de Kamer de 'druk op het woord 'maximaal',
een veel kleiner overheidsbelang
de bank niet uitsluitend.
Hoeveel de verkoop van aandel'
Postbank, en mogelijk NMB, g?
opleveren wilde minister RucU'
niet zeggen.

De kamermeerderheid keerde zi'
tegen het voorstel van Ruding °het de Postbank ook in de toekoij'
te blijven verbieden te bemiddel1
in verzekeringen en reizen, d*
waar alle andere beperkingen "*.
de diensten van de bank worden'
getrokken.
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Omdat de verbinding grotendeels
opNederlands grondgebiedkomt te
liggen, moet NS het voortouw ne-
men om deze verbinding tot stand

Om de lijn tot stand te brengen",
moet aan beide kanten van de grens
druk uitgeoefend worden, stelt Vij-
verberg. Vandaar dat gekozen is
voor een gezamenlijke brief met de
betrokken instanties uit Aken, de
Bund fur Umwelt- und Naturschutz
Stad Aachen en Kreis Aachen en de
Deutscher Gewerkschatfs Bund.
Twee andere Westduitse organisa-
ties, Initiatieve Nachverkehr
Aachen en de Verkehrsclub, heb-
ben hun adhesie betuigd.

HEERLEN - De treinverbinding
tussen Heerlen en Aken moet er ko-
men. Dat schrijven de Limburgse
afdelingen van de Stichting Mi-
lieufederatie, Rover, CNV en FNV
en vakbond- en milieuorganisaties
in de regio Aken in een briefaan de
directies en ondernemingsraden
van de Nederlandse Spoorwegen
en Deutsche Bundesbahn. De brief
is vooral bedoeld om druk uit te
oefenen op de NS.

NS is op dit moment nog bezig met
een intern onderzoek naar zowel de
treinverbinding tussen Heerlen en"
Aken als tussen Maastricht en
Aken. Dit onderzoek zal nog wel en-
kele maanden duren, volgens een
woordvoerder bij de NS. Daarna zal
de NS de uitkomsten voorleggen
aan Den Haag.

De Milieufederatie heeft de milieu-
aspecten van een spoorlijn Heerlen-
Aken ook al aangekaart tijdens de
'Pijntoer' door Limburg op 11 no-
vember van het vorig jaar. Als ver-
volg daarop heeft de milieuorgani-
satie de steun gezocht van de vak-
bonden om ook de economische
noodzaak van een treinverbinding
duidelijk te maken aan de NS.
Volgens W. Friedrichs van de FNV
zouden de bedrijfsterreinen in de
regio's Aken en Heerlen zeer gebaat
zijn met een treinverbinding, zowel
voor het personen- als het goederen-
vervoer.

" Personeel van de NS is vaakt niet voldoende geïnfor-
meerd over het vervoer van gevaarlijke stoffen.

FOTO: WIDDERSHOVEN

Van onze verslaggever

- Burgemeester
<*an Mans van Kerkrade en de'directie van het Japanse che-
mieconcern Mitsui onderte-a^enden gisteren in het ge-
meentehuis van Kerkrade een
-°ntract voor de aankoop van
tWee hectare grond op het in-
dustrieterrein Dentgenbach.

gaat daar samen metvj^t Japanse bedrijf Dainichi-
-seikaeika onder de naam Plalloy
'^cri compoundingfabriek bou-
ten voor het mengen en kleu-
!fen van grondstoffen voor'plastic.
■t

et bedrijf heeft een optie op nog-ens 2,4 hectare. Speciaal voor de
fabriek gaat de gemeente

kerkrade op Dentgenbach een
Jieuwe straat aanleggen.-*e mengsels van Plalloy zijn be-
'temd voor de fabricage van kwali-
ptief hoogwaardig verpakkingsma-

voor de levensmiddelen-
manche en plastic onderdelen voorte automobielindustrie. Plalloy
Nkt op de Japanse autofabrikantenJle bedrijven in Eui opa gaan vesti->,en. Nissan en waarschijnlijk ook)f°yota gaan een fabriek in Enge-
i*and bouwen om de Europese im-portheffingen te kunnen omzeilen.
Jok levering aan Volvo in Bom

niet uitgesloten. 'Machinist weet
te weinig van
giftige stoffen'

SP Zuid-Limburg snijdt probleem aan bij GS

Van onze verslaggeefster

Geen conurrent
K°lgens Mitsui - een zeer belangrij-
£e Japanse handelsonderneming -
[°rmt Plalloy geen concurrentvoorPestaande Europese chemiebedrij-en- Directeur mr. Komatsuzaki
ontkende echter niet dat de bezig-
heden van Plalloy overeenkomen

flet die van de compounderingsfa-
rek van DSM in België.

Plalloy wordt echter waarschijnlijkhk een afnemer van DSM Kunst-
offen, die de grondstoffen voor def°rnpounderingsfabriek kan leve-
feh. Komatsuzaki bevestigde dat de
fgging nabij chemiebedrijven in
Khiburg en het Roergebied een be-
phgrijke vestigingsvoorwaardeNs.
"'alloy moet volgens schema in ja-
*üari volgend jaarmet de produktie
Latl start gaan. Per maand wordt er
J^h 600 ton plastic geproduceerd.
-ft een prijs van een gulden per

zal de omzet dan 600.000 gul-
'en per maand bedragen. Met de
stiging is een investering ge-n°eid van ongeveer negentien mil-

°en gulden. HetLiof heeft een IPR-
retnie toegezegd. Het bedrijf kanerk bieden aan 50 mensen, voor-
latnelijk uit de regio.
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Wanhopige man sticht
brand op zesde etage

Officier van Justitie eist een jaarcelstraf

Dinsdag 11 oktober raakte hij
om verschillende redenen in
een wanhoopsstemming.

dat de poging tot oplichting niet
was telastegelegd en nu niet via een
achterdeur toch in de straftoeme-
ting zou mogen meewegen. „De
man moest wel aangifte doen, an-
ders zou hij zichzelf hebben verra-
den", meende de raadsman.

Uitgerekend op de dag dat hij voor
de derde maal was gezakt voor het
rij -examen had de post hem het be-
richt gebracht dat zijnvader ernstig
ziek was geworden. Een verwijt van
zijn echtgenote deed uiteindelijk de
emmer bij hem overlopen.

Volgens de medewerker van de
SP weten de machinisten „er wel
iets van, maar is de kennis onvol-
doende gezien de hoogst gevaar-
lijke substantie diè ze kunnen
meevoeren."

ren van Geleen en Sttard
Het onderzoek van de Socialis-
tiese Partij bestond uit gesprek-
ken met een fors aantal betrok-
kenen bij de NS, zo meldt een
medewerker van de SP in Rot-
terdam. „Een conclusie die we
nu al konden trekken is dat de in-
formatie aan de machinisten
slecht is. De vrachtbrief over de
ladingzit op de wagon bevestigd.
Als er wat gebeurt, dan is het ge-
vaarlijk om in de buurt van die
wagon te komen. De machinis-
ten moeten dan naar het hoofd-
kantoor in Utrecht bellen om via
de centrale computer te verne-_
men wat er precies in de wagons'
zit."

De afdeling Zuid-Limburg van
de SP heeft deze problematiek
aan de orde gesteld in een brief
aan Gedeputeerde Staten van
Limburg en de gemeentebestu-

Tot deze conclusiekomt het bu-
reau NSS Marktonderzoek op
basis van een onderzoek dat zij
het afgelopen jaar direct na het
carnaval onder LI 50 personen
van 15 jaar en ouder heeft inge-
steld. Van de 1,9 miïjöencarna-
valvierders zun er 900.000 jonger
dan 30 jaar, vallen 650,000 in de
leeftijdscategorie van 30 tot 50
jaaren zijn er 350.000 ouder dan
50. Gemiddeld trekt men twee
dagen uit voor het feest, waarbij
de zondag de drukste eh meest
favoriete dag is.

HEERLEN - De ongeveer l,&
miljoen carnavalvierders van 15
jaaren ouder geven de komende
dagen alleen al aan consumpties
voor zon 150 miljoen gulden uit.
Daarnaast spenderen ze 22 mil-
joen gulden aan verkleedpartijen
en attributen, 12,5 mihoen aan
reiskosten en 6,5 miljoen aan en-
treegelden.

Met carnaval
voor 150 min
het keelgat in

HEERLEN - NS-machinisten
zijn onvoldoende geïnformeerd
over de gevaarlijke stoffen dieze
vervoeren. Ze hebben wel een
opleiding gehad over het vervoer
van gevaarlijke goederen,, maar
de machinisten vinden zelf dat
de aanwezige kennis onvoldoen-
de is. De informatievoorziening
van de NS in derichting van haar
medewerkers zou verbeterd
moeten worden. Dat zijn enkele
voorlopige conclusies uit een on-
derzoek dat de 'Socialistiese Par-
tij' (SP) heeft verricht naar aan-
leiding van het treinongeval in
Boxtel.

Drenkeling
spoorloos

MAASTRICHT - Beschuldigd
van opzettelijke brandstich-
ting stond gisteren voor de
rechtbank in Maastricht een
26-jarige man terecht die, ver
van zijn vaderland, op de zes-
de etage van een Heerlens flat-
gebouw een vrij uitzichtloos
bestaan had gekend. De oor-
zaak daarvan was gelegen in
aanpassingsmoeilijkheden die
nog werden verergerd door
langdurige werkloosheid.

Nadat de vrouw 's avonds om half
acht met hun baby naar haar elders
in "Heerlen wonende ouders was
vertrokken, wierp de man brand-

Verdachte zelf betuigde bij herha-
ling zijn spijt over het gebeuren. Hij
zei zich niet veel daarvan te kunnen
herinneren. Evenmin van het ger-
sprek met zijn zwager. Om zijn
vrouw terecht te wijzen, had hij wil-
len volstaan met vernieling van de
t.v. en de kast. Beide meubelstuk-
ken waren immers van haar spaar-
geld gekocht.

Uitbreiden
„ledereen weet dat als je brand
sticht, dat zich snelkan uitbreiden",
hield president mr J. Nolet verdach-
te voor. De man knikte begrijpend.
Op 15 februari volgt de uitspraak
van de rechtbank.

baar aceton over het t.v.-toestel en
enkele kastladen en stak er de
brand in. De meubelstukken vatten
onmiddellijk vlam en weldra breid-
de het vuur zich uit. Toen de man
probeerde het met een kleedje te
doven, sloegeen vlam in zijn gezicht
en schroeide zijn snor. Tot degenen
die even later met verbijstering het
bluswerk van nabij volgden, be-
hoorde een nabijwonende zwager
van de brandstichter. De man herin-
nerde zich prompt een dreigende
aankondiging van de ander: „van-
avond gebeurt er thuis iets!"

BERG AAN DE MAAS - In het Ju-lianakanaal in Berg aan de Maas (ge-
meente Stem) ter hoogte van de
Graetheide is gisteravond vergeefs
gedregd naar een drenkeling. Oog-
getuigen zagen omstreeks 18.30 uur
hoe een nog onbekende man plotse-
ling met zijn fiets het kanaal in reed.
Naar alle waarschijnlijkheid is de
man onwel geworden.

Belangrijk
C^rgemeester Mans noemde de
i euwe vestiging, diemet steun van/e' Commissariaat voor Buiten-
cj}.dse Investeringen van het minis-
Vs van Economische Zaken en
?y de Industriebank Liof naarjg^rkrade is gekomen, van groot be-
iLnS voor de werkgelegenheid.;r eer dan 15 procent van de Kerk-adse bevolking is werkloos.

Aantal doden
in verkeer
bleef gelijk
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In Limburg
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Schadeclaim
Voordat de politie aan opzettelijke
brandstichting ging denken, haastte
de man zich een schadeclaim in te
dienen bij zijn verzekeringsmaat-
schappij. Kort tevoren had hij het
verzekerd bedrag nog verhoogd.

lljp JaPanse bedrijf en nog twee an-
f re, buitenlandse ondernemingene besloten hebben een vestiging
C Kerkrade te stichten, geven weer{ !§ vertrouwen in een gunstigerOlwikkeling van de plaatselijke

rkgelegenheid, aldus Mans.

Het duurde voordat de getuigen
hulp konden inroepen, omdat de
plaats van het ongeval zon drie ki-
lometer van de bebouwdekom ligt.
In die tussentijd is de drenkeling,
ondermeer door de golfslag van de
passerende schepen,naar de bodem
gezonken. Ondanks de inzet van de
politiekorpsen van Stem, Geleen,
de rijkspolitie te water en de brand-
weer, lukte het niet de man te dreg-
gen. Vandaag wordt opnieuw een
poging ondernomen. Voorts kon
gisteravond laat de identiteit van de
man nog niet vastgesteld worden.

Met dat alles zag officiervan justitie
mr M. van Buchem een poging tot
oplichting doorschemeren in de
door hem bewezen geachte opzette-
lijke brandstichting. Hij achtte dat
een verzwarende omstandigheid en
eiste een gevangenisstraf van acht-
tien maanden waarvan zes voor-
waardelijk.

KERKRADE - De open dag op het
seminarie te Rolduc is niet op 23 fe-
bruari, maar op zaterdag 25 februa-
ri. Belangstellenden zijn die dag
vanaf halfelf welkom.

Open dag Rolduc
Niet eens
Raadsman mrBisscheroux kon zich
allerminst met de opvatting van de
officier verenigen. Hij wees er op

Het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek in Heerlen heeft dat gisteren
desgevraagd bekendgemaakt. Lan-
delijkvielen er in dat tijdvak in 1987
1357 en in 1988 1237 verkeersdoden.
Over het aantal gewonden dat in
beide jaren in de Limburgse zieken-
huizen moest worden opgenomen
kon het CBS geen mededelingen
doen.

HEERLEN-Het aantal verkeersdo-
den in Limburg is de laatste twee
jaar gelijk gebleven. Zowel in 1987
als in 1988 waren er in deperiode ja-
nuari-november negentig slachtof-
fers te betreuren.

Nieuwe activiteit in Maastricht slaat aan

'Dagkantoor' huren
met secretaresse

# Een van de vier bij de kettingbotsing betrokken auto'swordt
weggesleept. Foto: WIDDERSHOVEN

Een gewonde op Noorderbrug
'Vierdubbele' kettingbotsing

MAASTRICHT - Tegen zes uur gisteravond heeft zich op de Noorden
brug in Maastricht een kettingbotsing voorgedaan waarbij vier war
gens waren betrokken en waarbij een bestuurder zo zwaar gewond
raakte dat hij naar het Academisch Ziekenhuis moest worden overge-
bracht. De gewonde evenals een andere bestuurder bleken 'onder in-
vloed' te verkeren.

Op de rechterrijstrook richting Wyck stond een defecte auto stil. Eeri
andere wagen stopte erachter. De bestuurder ervan bood hulp zijri
aan. Ook een tweede automobilistwilde te hulp komen en parkeerde
zijn wagen achternummer twee.

De bestuurder van een vierde wagen bemerkte het onheil te laat erj
knalde met zijn voertuig tegen nummer drie, waardoor de hele file tel-
gen elkaar werd gedrukt. De man liep verwondingen op en had, naar
bleek, te diep in het glaasje gekeken.

Ook de behulpzame persoon die het eerst gestopt was, werd geverba»
liseerd vanwege een te hoog percentage alcohol in het bloed.
De vier auto's liepenaanzienlijke schadeop. Er ontstond vanwege hej
spitsuur grote stagnatie op de brug.

6/lAASTRICHT - Een stijlvol in-
Slicht kantoortje huren, des-
noods per dag en indien gewenst

secretaresse. In Amsterdam*s het al jarenlang een beproefd
[ecept van Euro Business Cen-
"fr- In Maastricht zit sinds kort.en nevenvestiging van dit be-
"rJJf, dat voor de verhuur de be-
schikking heeft over een vleugel-
verdieping in het MECC Busi-ness Center, dat gepropageerd
wordt als 'het nieuwe Europese
dakencentrum. Voor Limburg is
°-at meteen een dienstverlening<«e het zuiden van de provincie
"og niet kende, zegt manager H.Driessens.

kan kiezen uit diverse pakketten
van dienstverlening, van een se-
cretaresse-service tot bood-
schappendienst en vertaalservi-
ce. Óp dit moment zijn op de
Maastrichtse lokatie een paar
huurders voor onbepaalde tijd
gehuisvest, zoals Wilma (die de
huur van het MECC-zakencen-
trumvoor de eigenaar Aegon uit-
voert). Maar er is ook de moge-
lijkheid om een kantoor voor één
dag te huren of een paar dagen
per maand. Volgens manager
Driessens hebben zakenmensen
die in de afgelopen maanden in
het MECC een congres bezoch-
ten verscheidene keren van die
mogelijkheid gebruik gemaakt.

die echt zijn aandacht vragen
zegt manager Driessens."
Volgens haar is er in Maastricht
een degelijke behoefte aan klei-
ne kantooreenheden. Voordat
besloten werd naar de zuidelijk-
ste provinciehoofdstad uit te wij-
ken, lietEurope Business Center
een marktonderzoek doen. Daar-
uit bleek, aldus Driessens, dat er
in dit deel van de markt een
vraag was naar circa duizend
vierkante kantoorruimte.
Maar er zijn ook andere redenen

waarom de verhuurder van inge-
richte kantoren de horizon tot
Maastricht verbreedde. Dries-
sens: „We verwachten natuurlijk
ook dat Maastricht, straks in
1992, een belangrijk centrum in
Europa wordt. Bovendien wil-
den we onze dienstverlening een
beetje over Nederland versprei-
den. Sinds enkele maanden heb-
ben we ook een vestiging in Rot-
terdam." \
Degene die bij Euro Business
Center een kantoortje wil huren

Sterke punt
„Het sterke punt van ons is ook,"
aldus Driessens, „dat een huur-
der tegen een gereduceerd tarief
van de andere lokatie gebruik
kan maken. Zo kun je jepresen-
teren als ondernemer met meer-
dere vestigingen."

gemeenschappelijkereceptie
Achterliggende gedachte is dat
de exploitant van dit zakencen-
trum alleen volledige etages (van
300 vierkante meter) verhuurt.
Maar een beginnende onderne-
mer bijvoorbeeld kan zon grote
ruimte niet betalen en wil zich
ook niet meteen binden aan
huurtermijnen van een of vijf
jaar, die in de branche gebruike-
lijk zijn. „Die zorg nemen wij van
de huurder af, zodat die zich vol-
ledig kan wijden aan de zaken

ka tldee om in Maastricht kleinekantoorruimte te verhuren is zo-
danig aangeslagen dat Euro Bu-
t«V^SJ Center overweegt een
tic u verdieping in het futuris-
tru

Cn ogende MECC-zakencen-urn te huren. De etage wordt
kant eeld in een Wem aantal__ moortjes, vergaderzaal en een
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Briefvakbonden en milieu-organisaties aan NS en DB:

Spoorverbinding
Heerlen-Aken

is essentieel

te brengen, meent ir H.K. Vijver-
berg, van de stichting Milieufedera-
tie Limburg. Een deel van de mil-
joenen die nodig zijn, kunnen mo-
gelijk uit de EFRO-gelden worden
geput.Plalloy klant én

concurrent DSM

Japanse plasticfabriek in Kerkrade
Limburgs dagblad | provincie

"Mr Azechi,
directeur van

Mitsui Deutschland,
en Kerkraads
burgemeester

Mans bezegelen
de komst van
Plalloy met

een handdruk.
Foto: FRANS RADE Van onze verslaggeefster



„Het borrelt daar onder de op
pervlakte van zogenaamde volg
zaamheid. De drang naar vrije
meningsuiting, naar letterlijke
vrijheid van 'handel en wandel'
is er groot maar wordt met bijna
ongrijpbare regeringsmaatrege-
len de kop ingedrukt", aldus
Notten.

Nanny Notten haalt als voor-
beeld het lot van een man aan
die een petitie verspreidde,
waarin adhesie werd betuigd
aan het streven om priesters en
dominees 'gewoon' hun werk te
laten doen. Zo gauw een geeste-
lijke het op bepaalde punten
niet eens is met het systeem, zo
zegt zij, wordt hijof zij gedwon-
gen ander, zeer zwaar werk te
doen. De petitie werd door een
half miljoen kerkgangers onder-
tekend, de verspreider ervan
werd echter officieel kranzinnig
verklaard en opgesloten.

Militair
De delegatie van het IKV heeft
in drie Tsjechische steden ook
geïnformeerd naar de mogelijk-
heid van dienstweigering. Die
mogelijkheid is er niet. Er is wel
een alternatief, maar dat is,
zacht uitgedrukt, niet erg aan-
lokkelijk.

In plaats van dienst nemen in
het leger kan de dienstweige-
raar een groot deel van de tijd
uitdienen met zwaar werk in de
mijnen en krijgt daarbij het
stempel opgedrukt dat hij tegen
het systeem is. Gevolg daarvan
is dat hij daarna nog nauwelijks
werk kan krijgen.

klaard wordt dat het streven
naar 'vrijheid van bewegen' en
het mogen hebben van eigen
ideeën en het stellen van ver-
trouwen in andere landenuit-
gangspunten zijn voor een blij-
vende vrede.

Dat alles „denkend vanuit de

christelijke opvatting en in s<
dariteit met de menselijke wa
de", aldus Nanny Notten. ö\
de verklaring wordt, terug
Nederland, met de achterb
overlegd om te komen tot e
ondersteuning van de vred«
groeperingen in Tsjechoslov
kije.

Celstraffen geëist
tegen stelend trio

Met gestolen drank op vakantie in Marokï
In een gesprek met jongens op
een school werd gevraagd of
naar hun menng alternatieve
dienstplicht zou moeten be-
staan in hun land. Er kwam nau-
welijks reactie. Wel werd een
briefje doorgegeven waarop
stond dat veel jongeren niet in
militaire dienst willen maar dat
niet durven zeggen omdat ze
dan van school worden verwij-
derd, dus geen diploma's kun-
nen halen en uiteindelijk op de
laagste sport van de maatschap-
pelijke ladder zullen belanden.

Omarmen
Notten heeft de indruk gekre-
gen dat de Tsjechische bevol-
king de Westeuropese samenle-
ving niet wil omarmen. Men wil
alleen meer levensruimte, vrijer
zijn. En dat moet, zo zeggen ze,
ook mogelijk zijn binnen een so-
cialistisch systeem.

een grote partij flessen alcoh
houdende drank aan te reik'
alsmede twee kratten frisdrajen een huistap. De drank ging!
aan eigen consumptie.
Eén van de knapen nam zelfs 4
kele flessen mee op vakan!
naar Marokko.... Diefstal van e<
grote partij cosmetica en toilet!
tikelen uit een garagebox in 9
tard completeerde het gezam«|
lijke optreden van de verdacht!
1 en 2, een kapitale kraak in el
gereedschappenzaak te Gelej
dat van de verdachten 2 enj
Volgens de benadeelde zak«!
man bezat de buit een waar*
van bijkans 19.000 gulden. E 1der verdachten had het nagef
kend en was uitgekomen op e
totaalbedrag van 17.500 guldef

Officier van justitie mr M. v^
Buchem wilde de jongste v
dachte een gevangenisstraf o
leggen van achttien maande
waarvan zes voorwaardelijk, loudste een van twaalf maand1
waarvan drie voorwaardelijk 'de derde verdachte vier maa
den onvoorwaardelijk. \

Woensdag 15 februari volgen {
uitspraken van de rechtbank. c

De tien man tellende IKV-dele-
gatie (Nanny Notten werd uitge-
nodigd als deelneemster van de
Meerssense beweging Vrouwen
voor Vrede) heeft uitvoerige ge-
sprekken gevoerd met de offi-
ciële en dus door deregering er-
kende Tsjechische Vredesraad,
met de dissidentenbeweging
Charta '77 die strijd voor de
rechten van de mens en de nog
jonge organisatie „Independent
Peace Association" die een te-
genhanger van de Vredesraad is
en streeft naar demilitarisering
van de samenleving.

Er werd een „verklaring van
Praag" opgesteld, waarin ver-
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MAASTRICHT — Drie mannen
uit Geleen - 19, 28 en 26 jaar oud
- hadden zich gisteren voor de
rechtbank in Maastricht te ver-
antwoorden voor enkele inbra-
ken en diefstallen. Op het conto
van de jongste van het drietal
wilde de officier daarenboven
poging tot doodslag zien bijge-
schreven. Op de turbulente
avond na de overwinningvan het
Oranjeteam op West-Duitsland
had de jongennamelijk vóór een
Geleens café een hem onbeken-
de man met een mes in buik en
rug gestoken.

De jongste en oudste van het
drietal werden er samen van be-
schuldigd in de Geleense jonge-
rensociëteit De Boerderij zes
geldkistjes met een gezamenlijke
inhoud van circa 1250 gulden en
een koffertje met grammofoon-
platen te hebben weggehaald. Zij
waren binnengekomen met be-
hulp van sleutels die de oudste
op legale wijze in zijn bezit had.
Tot tweemaal toe drong de 'Ben-
jamin' in zijn woonplaats ook
een drankenzaak binnen om zijn
makkers door een bovenlicht

Van onze verslaggeve 'Verblijf van twee uur in Thermae 2000 is te kort'

Eerste badgasten kwamen
kat uit de boom kijken

InschrijvingRoethofprijs
ziekenfondspakket. De een heeft 1
jaren last van haar benen en de doj
ter heeft haar geadviseerd naar *Thermae te gaan. „De bubbelbad*
zijn een weldaad en die sproei^
onder jevoetzolen geven een aan^
name prikkeling door je hele *chaam," zegt een van hen.
Een 72-jarige pensionhoudster *Valkenburg geniet dubbel. Zij vii\het een sensatie om liggend in
buitenbad naar het winterse V\kenburg beneden in het dal te *ken. Ze kan zelfs haar pension zh
op de Nieuweweg. „Magnifiek to<^
het moest niet zo duur zijn," r? s
geert zij. Maar vervolgens bedeel
zij zich. „Eigenlijk wel een goe'r
prijs. Als je een tientje gaat tell'v
krijg je hier allemaal pretmak^C
binnen en dat is niet de bedoeli^a
Laat het maar zo." 1;

HEERLEN - Gemeenten, on-
derwijsinstellingen, wijkraden,
bedrijven etc. kunnen ook dit
jaar weer meedingen naar de
Hein Roethofprijs. Deze prijs
wordt jaarlijks door het ministe-
rie van justitie uitgeloofd voor
een project dat gericht is op pre-
ventie van veel voorkomende
criminaliteit.
De prijs werd tot nu toe twee
keer uitgereikt. In 1987 ging de
Hein Roethofprijs naar Rotter-
dam en vorig jaar naar Zwolle.
Aan de prijs is een geldbedrag
van 10.000 gulden verbonden.
De projecten moeten betrek-
king hebben op voorkoming
van vandalisme, fietsendiefstal,
winkeldiefstal, diefstal uit
auto's cd. Bovendien moet het
probleem in 'eigen kring' wor-
den aangepakt: op school, in de
wijk, de sportclub en het buurt-
huis.
Een andere voorwaarde is dat er
met het project concrete, posi-
tieve resultaten zijn geboekt.

Tot maandag 17 april kan bij het
ministerie van justitie worden
ingeschreven.

rije willen gaan. Deste beter dat ik
nu hier terecht kan." De Kerkrade-
naar betaalt 48 gulden voor een on-
beperkt verblijf. Later in de middag
komen we hem tegen, zwemmend
in het buitenbad. Hij steekt zijn
duim omhoog uit het dampende wa-
ter. „Prima. Ik voel me haast herbo-
■Ukan. "ren.

Geen spijt
Als wij zelf het bad willen verlatj
zwemmen we nog net Marcel i\pars tegen het lijf, de andere inttj
tiefnemer en eigenlijk de man VJhet idee. Nu met de exploitatie isF
gonnen speelt hij geen leidende f
meer; Henk Verschuur is tot erüt
kapitein op het schip verkoZ«!
„Neen, ik heb er geen spijt van. \heb er afstand van kunnen nenW
Bovendien kan ik hier vrij en vrafl
elke dag komen zwemmen en gen1,
ten, mijn hele leven lang," lacht M
Sinds de oplevering vorige vra
donderdag is hij al elke dag in Zj]
Thermae geweest, vijf dagen ach"
elkaar.

„Heerlijk om in dit water te vertoe-
ven," zeggen. Wat prima is voor je
gezondheid is nooit te duur, vindt
een 64-jarige man uit Kessel, die
met de trein is gekomen. Twee da-
mes uit Maastricht, respektievelijk
54 en 44 jaar, hopen 'dat kuren in
Valkenburg gaat vallen onder het

Niet te duur voor wat geboden
wordt, vinden twee Valkenburgse
echtparen. Een goede sauna kost
ook al gauw twintig tot vijfen twin-
tig gulden, wordt eraan toegevoegd.
Ze zijn vooral erg te spreken over
het ontbreken van chloorlucht.

Niet te duur

Direkteur Henk Verschuur vertelt
dat het aantal klokken wel beperkt
blijft. „Klokken jagen de mensen
maar op en dat willen we hier juist
vermijden. Onze filosofie is: gun u
de rust. Veel mensen zullen dat in
deze jachtige moeten leren."

Twee uur later vertelt ze het heel
fijn te hebben gevonden: heerlijke
temperatuur van het water, prachtig
om tussen al die tropische planten
te zwemmen, maar wat griezelig om
alleen in het Turks dampbad te zit-
ten.

„Maar detijd werkte wel op mijn ze-
nuwen. Ik was bang dat ik langer
dan twee uur binnen zou zijn en aan
de kassa zou moeten bijbetalen. En
er was nergens een klok te beken-
nen. Zelfs de badmeesters hadden
geen horloge om." Het ontbreken
van klokken in bijvoorbeeld de gro-

Heel fijn

Eem vroege gast is ook een 61-jarige
man uit Kerkrade, ex-mijnwerker
en tevens boer. „Altijd heb ik maar
hard gewerkt. Mijn gewrichten zijn
versleten en mijn spieren doen pijn
omdat ik steeds verkeerde bewegin-
gen heb gemaakt. De dokterkan me
niet helpen en nu hoop ik hier baat
te vinden," zegt hij. Thuis heeft hij
vaker ervaren hoe behagelijk een
warm ligbad kan zijn. „Ik heb altijd
al eens voor een kuur naar Honga-

BAD VALKENBURG - Dinsdag-
morgen, tien voor negen. De Cau-
berg in Valkenburg ligt zwaar onder
een dichte mist. De pyramidespits
van Thermae 2000 verdwijnt on-
zichtbaar in het grijze wolkendek.
Op dat vroege moment melden zich
Robert en Sylvia, een echtpaar uit
Barsinghausen bij Hannover, begin
dertigers, aan de receptie. De eerstebadgasten van het Valkenburgse
kuurcentrum zijn binnen. Toeval
dat het een echtpaar uit Duitsland
is, waar de badcultuur veel meer
ontwikkeld is dan in ons land?
De Duitsers zijn in elk geval geen
toevallige gasten. Een Hollandtour
van een week sloten zij heel bewust
af met een overnachting in hotel
Prinses Juliana en een ochtend ver-
toeven in Nederlands eerste ther-
male kuurcentrum.
„We kennen heel wat kuuroorden in
eigen land. Na wat we over Valken-
burg hadden gelezen wilden we het
ook hier eens meemaken," zo vertel-
lenzij. Robert legt uit dat hij vanwe-
ge rugklachten heel veel moet
zwemmen.
Twee uur later komen zij weer door
het draaihek uit de badruimte. Het
is hen 'wunderbar' bevallen. „Het is
heel mooi en ruim opgezet. We ko-
men van de zomer zeker een paar
keer terug," laten ze opgewekt we-
ten. Alleen de entreeprijs - 25 gul-
den voor twee uur - vinden ze wat
hoog, vergeleken bij de zestien tot
twintig mark die zij gewend zijn in
Duitsland voor dubbel zo lang kv-

ren. „En een verblijfvan twee uur is
veel te kort om alles goed mee te
maken."

Even kijken
Twee uur is veel te kort. In de loop
van de dag kan men dat herhaalde-
lijk horen van andere kuurgasten.
Onder hen opvallend veel Limbur-
gers, die duidelijk eerst dekat uit de
boom willenkijken. „Even zien wat
ze hier in Valkenburg te bieden heb-
ben," zegt een 35-jarige Maastrichte-
naar ronduit. Op dat moment is hij
al anderhalf uur binnen en zeker
niet teleurgesteld.
Hoe de wat krap bemeten tijd
iemand parten kan spelen blijkt uit
het verhaal van een 48-jarige vrouw
uit het naburige Berg. Al even na
negen uur komt zij door de mist ge-
fietst. Ze zet haar tweewieler onder
de overkapping omdat de fietsen-
stalling nog niet klaar is. „Eigenlijk
wat duur hè," zegt ze wat aarzelend
voordat zij de trap afgaat naar de ba-
den. Haar Nederlands is uitstekend,

te badhal (de sauna's zijn wel alle-
maal voorzien) blijkt nog een
schoonheidsfoutje te zijn. De uur-
werken liggen op een kantoortje ge-
reed maar moeten nog worden aan-
gebracht, zo vernemen wij van een
badjuffrouw.

maar met een duidelijk Duits ac-
cent. Zij blijkt oorspronkelijk uit
Hamborn in het Ruhrgebied te ko-
men maar al zeventien jaar in Berg
te wonen. „Mijn moeder heeft veel-
vuldig moeten kuren en mij enthou-
siast gemaakt," zo beantwoordt zij
de vraag waarom zij gekomen is.
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Nanny Notten uit Meerssen met IKV naar Praag

'Geen blijvende vrede
zonder mensenrechten

MEERSSEN - „Zonder eerbie-
diging van de mensenrechten
kan geen blijvende vrede wor-
den bereikt". Die mening werd
bij de Meerssense Nanny Not-
ten nog eens versterkt, toen zij
als enige Limburgse deelnemer,
op uitnodiging van het Interker-
kelijk Vredesberaad, in Praag
sprak met vredesgroepen en be-
volking uit Tsjechoslowakije.



Miniware voor
twintig miljoen
overgenomen

Onder de naam Miniware Hol-
ding gaat het nieuwe automati-
seringsbedrijf van start met een
omzet van rond f 150 miljoen en
420 personeelsleden. Willem
Smit neemt hierin voor ruim f 20
miljoen deel.
De nieuwe combinatie wordl
dus de optelsom van Miniware

Van onze verslaggever

NEDERWEERT - Het Limburg-
se automatiseringsbedrijf Mini-
ware is overgenomen door Wil-
lem M. Smit, de oprichter van
het voormalig softwarehuis Da-
tex. Smit heeft 78 procent van
het aandelenkapitaal van Mini-
ware gekocht.
De transactie is onderdeel van
een omvangrijke herstructure-
ring van het Limburgse bedrijf,
waarbij Miniware tevens de aan-
delen overneemt van Alpha Sys-
teemhuis in Amsterdam, eigen-
dom van Smit.

Transportbedrijf LTT
trekt overeenkomst in

Vervoersbond dreigt met kort geding

HEERLEN - Het Weertse transportbedrijf LTT voelt zich niet
[ebonden aan het zondag met de vervoersbonden onderteken-
te protocol waarin de nieuwe CAO-eisen worden goedge-
keurd. Volgens directeur Levels van LTT is het verdrag ongel-
ig omdat het onder dwang is ondertekend en omdat alleen de
laam van zijn collega-directeur Tullemans eronder staat. Door
le ondertekening kon LTT de afgelopen dagen ongehinderd
'erder werken. De vervoersbonden overwegen nu een kort ge-
ling om de naleving van het protocol af te dwingen.

Patiënt twee
miljard aan
tijd 'kwijt'

Onderzoeker RL in
proefschrift:

Van onze verslaggever

Chauffeurs leggen vrachtverkeer bij Bocholtz paar uur lam

Bijval en irritatie
bij actie aan grens

" Een kaderlid van de Ver-
voersbond kijkt toe hoe een
Belgische vrachtauto zich
tussen de twee 'actieauto's'
doorwurmt.

Foto's: FRANS RADE

Van onze verslaggever

Mogelijk chirurg
erbij in Maastricht

col, zeer tot verdriet van de werkge-
versorganisatie WOB, die het liefst
met alle ondernemingen één front
tegen de eisen van de bonden wil
vormen. Volgens de tekst van het
verdrag verklaarde LTT het perso-
neel voortaan volgens de eisen van
de vakbonden uit te betalen tot er
een nieuwe landelijke CAO wordt
afgesloten. In ruil daarvoor garan-
deerden de bonden dat LTT geen
last van de vervoersacties zou on-
dervinden.

Pndag jongstleden ondertekende[TT-directeur Tullemans het proto

Vreugde over
toestaan extra
hartoperaties Volgens collega-directeur Levels is

zondagavond het contract al bewust
slechts door één directeur onderte-
kend, zodat LTT later onder de
overeenkomst uit kon komen. Met
een advocaat is uitgezocht of het
mogelijk was het protocol niet ver-
bindend te verklaren en dat bleek
geen probleem, aldus Levels giste-
ren. „Wij blijven strikt volgens de
nu nog geldende CAO uitbetalen."

ÏAASTRICHT - In het Acade-
misch Ziekenhuis in Maastricht is
et bericht dat er volgend jaar in
""incipe zevenhonderd hartopera-
|es mogen worden uitgevoerd met
stemming ontvangen. Zoals het
'D gisteren meldde heeft staatsse-
retaris Dees van WVC daarvoor het
«ht op groen gezet. Tot nu toe
?°est het Academisch Ziekenhuis
kh tevreden stellen met zeshon-;erd hartoperaties.

LTT-directeur Tullemans zei zon-
dagavond dat hij zich gedwongen
voelde het protocol te onderteke-
nen. „Ik had tien vrachtwagens
klaar staan. Als die niet hadden
kunnen vertrekken, waren we een
klant kwijtgeraakt. Dat kunnen we
ons niet veroorloven."

Levels: „Mijn collega tekende het
protocol onder drukvan de FNV en
op aanraden van onze chauffeurs.

"^e zijn blij met diehonderd opera-
fes extra, al realiseren we ons wel
*at we eerst overeenstemming zul-
fn moeten bereiken met de zieken-
«ndsen en de verzekeraars", aldus
*en Woordvoerder van het Acade-
n»sch Ziekenhuis. „Maar we heb-
jen goede hoop dat we tot een ak-

koord kunnen komen. We zullen in
&der geval alles op alles zetten".

'*ezien de wachtlijst zou het Acade-
n>sch Ziekenhuis in Maastricht
!raag toestemming hebben gekre-
un voor achthonderd hartopera-
ies. „Want in feite is zevenhonderd
'et absolute minimum", zegt de
Voordvoerder. „Maar jekunt niet al-
fs hebben".

Extrapersoneel

Onze jongens wilden wel werken.
Het was een tactiche zet van de FNV
om zon klein bedrijfje als het onze
voor die acties uit te pikken. Vante-
voren was al beslist dat ze LTT zou-
den bezetten. Daarom moesten we
wel tekenen, hoewel niet een van
onze chauffeurs een staking wilde.

vervoert moet mee. In gebroken
duits maakt Marian Schrijne-
maekers (actieleidster FNV) hem
duidelijk dat ie maar even ge-
duld moet hebben. „Actie, strike,
Streik," probeert ze nog. Maar de
man stapt in zijn auto, rijdt een
actieleider van de FNV op een
haar na van de sokken en pro-
beert de 'blokkade' te doorbre-
ken. „U mag door. U mag door,"
schreeuwt een geschrokken
Schrijnemaekers.

Bij soortgelijkeacties in 1985 be-
sliste de president van de recht-
bank in kort geding dat deacties
bij de grens ontoelaatbaar waren
voor zover daarchauffeur bij be-
trokken waren die goederen ver-
voerden die onderhevig waren
aan bederf. Ook veevervoer, ver-
voer van gevaarlijke stoffen en
buitenlandse vrachtwagenchauf-
feurs dienden een vrije doorgang
te krijgen.

De ondertekening van het protocol
werd erdoor gedrukt door de be-
stuurdervan de FNV, dieer meteen
na het zetten van de handtekening
door Tullemans vandoor ging. Ik
kreeg niet eens de kans een handte-
kening te zetten."

veel te klagen. Ik blijf hier zitten
en zie wel hoe laat ik kan doorrij-
den naar Oostende."

Petje af
Ook een Britse chauffeur vindt
het allemaal wel best. „Petje af
voor de Nederlandse vervoers-
bonden, dat ze een actie als deze
voor elkaar krijgen. In Engeland
is dat absoluut ondenkbaar. Daar
kan dat niet. Ik blijf hier," zegt
hij even voordat een bondsbe-
stuurder hem komt vertellen dat
voor hem de weg vrij is om te
vertrekken. „Nou ja, als julliedat
persé willen..." Anders was het
gisteren met de meeste Neder-
landse chauffeurs.

„De actievorm is niet correct,"
beweert een chauffeur uit Breda.
Ik wil hier niets mee te maken
hebben. Mijn baas betaalt me
goed en als hij me niet goed zou
betalen, dan zou ik me kunnen
voorstellen dat ik ik actie zou
voeren.
Maar dan voor de poort van mijn
bedrijf. Wielklemmen om de wie-
len van de wagens of de poort
blokkeren, maar niet de boel op-
houden aan de grens." „Die jon-
gens van de bond zouden toch
clever genoeg moeten zijn om
een andere oplossing te beden-
ken", vult een collega uit Geleen
hem aan.

Voor Marian Schrijnemaekers
was de actie gisteren van twee tot
zes aan de grensovergang Bo-
choltz echter geslaagd. „We heb-
ben laten zien dat we ditkunnen.
We hebben ruime aandacht ge-
kregen en de actie was vriende-
lijk," concludeert ze rond half
vijf als een adjudant van de Ma-
rechaussee haar uitermate be-
leefd doch dringend komt ver-
zoeken opgehouden vrachtau-
to's te laten passeren omdat an-
ders ter hoogte van Laurensberg
(drie kilometer verderop) dever-
keersveiligheid in gevaar komt.

i

Zelf weten
„Ik vraag het u alleen.U moet na-
tuurlijk zelf weten welke beslis-
sing u neemt." Schrijnemaekers
besluit de 'Nooitgedacht-vracht-
wagens', die als blokkade die-
nen, weg te halen en tientallen
vrachtwagens een vrije aftocht te
gunnen; zoals dat die middagva-
ker zou gebeuren.

jos van den camp

„We mogen geen enkel risico lo-
pen. Er mag niets gebeuren. Als
chauffeurs gespannen raken en
gek dreigen te gaan doen, dan
moeten we die doorlaten. We
kunnen ons geen opstandjes ver-
oorloven. Die worden meteen
door dewerkgevers aangegrepen
om te laten zien dat we ons boek-
je te buiten gaan," verklaart
Schrijnemaekers met nadruk
haar beslissing van zojuist.

Geen risico's
En die poging ondernam het ac-
tiecomité gisteren ook. De gehe-
le middag, van twee tot zes, was
het een kwestie van wikken en
wegen wie er wel en niet door
mocht. Per slot van rekening is
een blokkade 'absoluut onaan-
vaardbaar. Een chauffeur uit het
Duitse Willemshaven varklaart
zich om half drie solidair met de
actie. „Ik heb dat pamflet van de
bond zojuist in mijn handen ge-
kregen. Als ik de arbeidsomstan-
digheden van mijn Nederlandse
collega's goed begrijp, dan heb-
ben wij Duitse chauffeurs niet

BOCHOLTZ - De vrachtwagen-
chauffeur uit Oostenrijk is laai-
end. Vijf minuten eerder heeft
het actiecomité van de ver-
voersbonden FNV en CNV de
grensovergang voor vrachtwa-
gens afgesloten met drie in
Zeist gehuurde vrachtauto's
van de firma 'Nooitgedacht'.
Alle chauffeurs, komend uit
Duitsland, klagen dat ze van te-
voren niet via de radio op de
hoogte zijn gehouden van de
'blokkade. In dat verband is de
naamsaanduiding van de Zeis-
ter firma op de auto zeer toepas-
selijk: Nooitgedacht! Totaal
verrast.

De Oostenrijkse chauffeur
maakt 'mot', zoals de in body-
warmer gehulde H. den Besten
van de actieleiding CNV, dat
noemt. Over enkele uren ver-
trekt uit de havenvan Zeebrugge
een containerschip naar Canada.
De container die de Oostenrijker

de zevenhonderd hartoperatieslegend jaar daadwerkelijkkunnen
forden uitgevoerd, zal dat vermoe-
CeliJk betekenen dat er extra, me-
ï'sch personeel wordt aangetrok-
ken. De woordvoerder van het Aca-
demisch Ziekenhuis denkt daarbij
?an een hartchirurg en een aantal
/erpleegkundigen.

Volgens Levels hebben inmiddels
vier van zijn chauffeurs uit onvrede
met de acties hun FNV-lidmaat-
schap opgezegd. LTT is ruim vier
jaar geleden gestart. Het bedrijf
heeft nu 17 vrachtwagens en even-
veel chauffeurs.

Van onze verslaggever

YENRAY - Bij de vestiging van
rar>k Xerox in Venray staan abso-
uut geen banen op de tocht. De or-
derportefeuille is zelfs uitstekend
Bevuld. Bovendien bestaan er con-,rete plannen voor de bouw van een
Pfasticfabriek bij de vestiging in

Met die mededelingen rea-geerde gisteren algemeen directeur
van Rank Xerox op het

IJjeuws uit de Verenigde Staten dat
£erox dit jaar wereldwijd 2.000
Werknemers gaat ontslaan.

Venray heeft een goed jaarachter de
rug meteen omzet van 1,6 miljard in
kopieerapparaten en van 600 mil-
joen in het distributiecentrum. De
kopieerapparaten verkopen goed,
aldus een woordvoerder.

Directeur Sonneborn in Venray was
al langer op de hoogte van de reor-
ganisatieplannen van het moeder-
bedrijf. Volgens hem lopende Euro-
pese vestigingen echter geen ge-
vaar.

kele honderden arbeidsplaatsen.
Xerox heeft een meerderheidsbe-
lang in Rank Xerox in Venlo waar
2.100 mensen werken.

Geen ontslagen
bij Rank Xerox
in N-Limburg

Fabriek breidt volgend jaar uit

Het Amerikaanse moederbedrijf wil
"oor middel van een ingrijpende re-

""ganisatie het rendement verho-
°en Xerox is volgens Sonnebornan plan vooral randactiviteiten af

stoten. Het Amerikaanse concern
'u»t de dochter Medical Systems enn . fabriek voor elektronische
j^rijfrnachinesin Californië.e assemblage van kopieermachi-nes in Venray is echtereen kernacti-

r-Jeit, waarin niet gesneden wordt.
a ,ver'gens zijn in Venray in 1987 wel
.reorganisaties geweest die heb-en geleid tot het schrappenvan en-

Tegen het eind van dit jaar beginthet bedrijf met de bouw van een
kleine plasticfabriek. Daar gaatRank Xerox in eigenbeheer de plas-
tic onderdelen voor de kopieerappa-
raten vervaardigen. Het gaat om eenmiijoeneninvestering die echter
weinig nieuwe arbeidsplaatsen zalopleveren.
„Wel wordt de toegevoegde waardevan ons bedrijf vergroot, waardoor
het dus uiterst onwaarschijnlijk is
dat hierbinnenkort wordt gereorga-niseerd," aldus een woordvoerder.
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MAASTRICHT - De Vereniging
Geen Uitbreiding Vliegveld Beek
(GUVB) mag niet op steun van de
provincie rekenen bij een adverten-
tiecampagne tegen de uitbreiding
van Luchthaven Maastricht. Dat
hebben GS laten weten op een brief
van de vereniging. Die brief was ge-
schreven naar aanleidingvan de pa-
ginagrote advertentie van de vrien-
den van de luchthaven, waarin het
kabinet werd opgeroepen de impas-
se omtrent de aanleg van de nieuwe
landingsbaan te doorbreken.

Deze vereniging kon deze adverten-
tie tegen gereduceerd tarief plaat-
sen, omdat de provincie het adver-
tentiecontract 'ter beschikking'
stelde.

'Verhindering Oost-westbaan niet in belang van Limburg'

Geen provinciale steun
advertentie Vereniging

In de afwijzing laat het provinciebe-
stuur weten dat het verzoek van de
Vereniging GUVB wordt gezien als
een subsidieaanvraag. Subsidie
wordt echter alleen toegekend als
het belang van de provincie daar-
mee gediend is. „Zoals bekend,"

schrijft het college van GS, „stellen
we ons op het standpunt dat de uit-
breiding van de luchthaven met een
Oost-Westbaan voor de economi-
qhe ontwikkeling van de provincie
.an uitermate groot belang is." Te-
gelijk wijzen Gedeputeerde Staten

op een motie vorig jaar juni in d
vergadering van Provinciale Stater
waarbij een meerderheid een drir
gend beroep op het kabinet deed d
aanleg van de landingsbaan te b«
spoedigen. „Het provinciaal belan
zal geenszinsermee gediendzijn, ir
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met ruim 300 medewerkers in
heel Nederland en Alpha Sys-
teemhuis in Amsterdam met 120
werknemers.
De nieuwe maatschappij krijgt
een maatschappelijk kapitaal
van. bijna f3l miljoen waarin
Willem Smit voor 78 procent
deelneemt. De rest van het be-
drag wordt bijeengebracht door
NMB, Amrobank en een aantal
kleinere beleggers. De bank
Pierson, Heldring en Pierson
heeft de leiding genomen van de
herkapitalisatie van Miniware
die al een kapitaal van f 2,5 mil-
joen had.

Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Het is niet alleen j
de zakenman voor wie de leus 'tijd i
is geld' opgaat. Ook de consument 'hanteert, zij het misschien wat min- i
der bewust, dit principe. Van die i
veronderstelling gaat drs R. Jans- i
sen uit in zijn proefschrift waarop |
hij vrijdag promoveert aan de rijks- !
universiteit (RL) in Maastricht.
Janssen heeft berekend dat de con- |
sument (lees: patiënt) in Nederland j
aan gezondheidszorg voor bijna :
twee miljard gulden aan tijd 'kwijt'
is. Tijd diehij nodig heeft om bij de j
arts of specialist te komen of die hij
doorbrengt in de wachtkamer.

De promovendus geeft niet aan
welk gedeelte van die twee miljard
echte verspilling is. Er is meer, be- j
drijfskundig onderzoek voor nodig
om dat uit te zoeken. „Een deel is
dat zeker niet. Maar het is bekend
dat wachttijden vaak onnodig lang
zijn en afspraaksystemen slecht
werken.

Dat valt te verklaren uit het feit dat
de gezondsheidszorg nauwelijks
concurrentie kent. Toen Boerema
met de plannen voor een private kli-
niek kwam, zijn in het Radboudzie-
kenhuis in Nijmegen allerlei maat-
regelen genomen om de wachttij-
den te verkorten. Ik pleit er danook
voor, waar die concurrentie niet is
regels op te stellen. Kwaliteitsnor-
men in te voeren, zoals maximale
wachttijden."

Drs Janssen komt tot de conclusie
dat haast iedere patiënt tijd in geld
waardeert en dat dit gegeven ook
een rol speelt bij de beslissing om
wel of niet een (huis)arts op te zoe-
ken. De promovendus omschrijft
dit als een soort eigen bijdrage of-
wel een 'tijdprijs'. Is een patiënt
eenmaal in behandeling bij een arts
of specialist, dan is de invloed van .
de tijdprijs gering. „Maar vooral
wanneer patiënten nog zelf de keu-
ze kunnen maken om wel of niet te
gaan, blijken tijdprijzen een nega-
tief effect te hebben," aldus Jans-
sen.

Rechtbank acht
gijzeling niet

wettig bewezen
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - In tegenstelling
tot de officiervan justitiedie een 24-
-jange Sittardenaar en diens 25-jari-
ge Belgische vriend had beschut
digd van 'gijzeling', achtte de recht-
bank te Maastricht gisteren niet be-
wezen datbeide mannen op 8 okto-
ber van vorig jaar een 32-jarige
vrouw haar vrijheid hadden ontno-
men met het oogmerk geld af te per-
sen. De rechtbank achtte de Belg
zelfs niet betrokken bij haar weder-
rechtelijk vasthouden.

De vrouw had in de woning van de
Sittardenaar tijdelijk onderdak ge-
kregen. Haar 14-jarig dochtertje
werd naar dat huis ontboden om het
overeengekomen kostgeld te ko-
men brengen.

Rond dat gebeuren waren de nodige
verwikkelingen en tegenstrijdige
verklaringen ontstaan. Voor zijn
aandeel in deze affaire en zijn mede-
werking aan enkele inbraken hoor-
de de Sittardenaar zich gisterenver-
oordeeld tot zeven maanden gevan-
genisstraf waarvan twee voorwaar-
delijk.

De tweede verdachte werd alleen
schuldig bevonden aan een geza-
menlijk gepleegde inbraak in een
Sittards kledingmagazijn. Hij werd
veroordeeld tot twee maanden ge-
vangenisstraf.

i

dien wij in de kosten van Uw cam-
pagne een subsidie verlenen," aldus
de afwijzingsbrief.

Bezwaar
De links-radicale fraktie ZALM van
deMaastrichtse gemeenteraad heeft
juist gisteren ernstig bezwaar aan-
getekend tegen ondertekening door
het collegevan B en W van de adver-
tentie van de Vereniging Vrienden
van Maastricht Airport.
De fraktie noemt deze adhesiebetui-
ging "verwonderlijk en ongepast".

; De fraktie vraagt zich in dit verband, af of de verklaring politiek opper-- tuun is nu de nieuwste scenario's
i geenszins uitsluiten dat Maastricht
- direct onder de aan- en uitvliegrour
l te van het vliegveld zal komen te lig-
- gen.

" Actieleidster Marjan Schrijnemaekers in gesprek met een officier van de Marechaussee.
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Onze aanbiedingen k

Frisia camavalsspekken, Q AQk Brouwers Bier, Smlths crispy chips, Augurken zoetzuur, O fs* Vers van 't mes:
pak 300 gram C.rtO SÜ krat 10 flessen a 0.5 liter "JCCi naturel, paprika of ICQ ffl pot 1.7 liter 2BS C^rrtj SÜ Goudse lichtbelegen ka<

&55 /msjKJ cheeseonion, zak 250 gram l.U*/ kilo 3^

Zoute pinda's, QQQ Voorgebakken schnitzels, 1111 Rauwe boerenham, IQQ Maasland katfsleverworst, QQQ fs* Extra gevulde soepen,
Si! zak 750 gramA69" O.*/*/ tray 11 stuks 11.11 100 gram per stuk, 500 gram C-^J^D 5£J diverse smaken, blik 0.8 litei

Uit de diepvries: <fa Uit de diepvries: De Jagerrolmopsen, QQQ fft Huzarensalade, QQQ f£* Stegeman cervelaatHU Vlees-ofkipsaté, IQQ HJ Pizza Verdura, O^Q pot 300 gram C—ZjÖ sü bak 1000 gram 2>AB £-mD^D sll diverse smaken, Ql
pakje 3 stokjes1 I£s I.ÖÏ7 doos4oogram 298^/+*/ per stuk 275 gram ê£B D*
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)enweer uit de hand.

Uit de diepvries: fy* Kersenvlaai, AQQ Braadworst, QQQ Half haantje, Berliner bollen, QQQJO Dinnergold patates frites, QQ EJ doos 1000 gram &ê5 LTmïj^J kilo ffl vacuüm verpakt, IQQ pak 4 stuks Nü L-.L-XJ'\J zak 1 kilo l£sÏ7i7 Z?2^ Met 500 gram gehakt GRATIS*. 350 gram 34§ I.Z7Ö

£ B^^W V M mm^^ %«. Xffi9fË jJÊ^Ëm ■ffifllfftfi■ X*~ '^ » .^ W %.

KQ Verseknakworst, "Verre Oosten" kant-en-klare maaltijden, QQQ Brand bier,* 170^ Ouwehand zure haring QQQ
500 gram 5.95 HwZ7 A*»^ bami, nasi, of macaroni, zak 1000 gram 455rQ.^7^/ krat 18flessen a 0.5 liter l/.^H" emmer 600 gram 3=25 Omtj^J

m^^mmmw m* jÊ£s%sk\m\ .^mmmmm^. kW' .^rl^^^^^ "** mmmm '^X^ÊfTXy^/i^^-''--^ Ar .^^k tm

1^ 2smaken.zakje 175 gram 146 I.ZO laffikjesofïmSerdSmmertJs, W\ S
*
, . ■■ i-» ■ ■ ■ Ouwehand braadharing, OQQ zakBogram IIQ «-IH-1.-..-il II-■ ** l<^t Huiswijn, Ovis Limburgs roggebrood, Frans stokbrood, pot32ogram,4 stuks zmc..3& Metcamavaisbni. ±35 1.1:/ aiueruneijng rood wt otro^ 395 pak4oo gram

n . gg |'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
* Zolang devoorraad strekt. Aanbiedingen geldent/m zaterdag 4 februari 1989 a.s.

Limburgs Dagblad
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GUNSTIGE LENINGEN
16| £6 CN «36 iy^VWlWanMßHni| Krediet- P. mnd. Rente Theor.

UYp/)TUCI(C|ü m^lm^u^^^^^^mH bedrag mcl. rente per mnd. loopt
Persoonlijke Leningen, zonder - rtnn ,„_ «„.»„,-,»

kreoiet- looptijd onderpand verstrekbaar en meestal S.UUU,- 1og,- U,97 "*> 59
bedrag «"^^n o

_ kwijtschelding bij overlijden. 1 1 .000,- 220,. 0,87 % 66Ie hyp. 2e hyp 2e hyp. "/..,-,«..» „^

3ao, «o, „o, £"*«- /2x 54x 42x 20.000,- 400,- 0,83 9b 65
10.000,- 69,- 97,- 107,- I 5000 . , 21 . , 47. 30.000,- 600,- 0,83% 65
15.000,* 103,- 145,- 161,- I loioOO 199,- 238!- 290!- 40.000,- 800,- 0,81 % 65
25.000,- 172,- 242,- 269,- I 15.100 284,- 352,- 431 ," ■L^BMLMHBBBMLaMIBBBBaBI
40.000,- 275,- 388,- 431,- I 20.000 378,-487,- 57i,-| FINANCIERINGSKANTOOR
75.000.- 514, 727, 809, M %2& tlt 'ot liï I [TVn^^fNir^fNl

% A,r..„k„„k,an de «aarde ,an u„ Mmtm. 50.000 934, 1 161, 1423, ■ ||Vfl|B BK" P K
onin, kunnen de tar.e.en ,ar«„„ J| EII rente vanal 0,81% per maand JUU U U\JLTDiÜ \J■■ ■■ I Scharnerweg 108 Maastrcht

Bijkantoor:
l/^xXfXxA'/l1/' V 1 J| I Hoofdstraat 9, Hoensbroek

ÜjTSLAC C-trekking 3eklasse 84e loterij&aji - f
».«„«.,»,«,« DM 500.000,- op lOtnr. 505882

pj^Sfll Nederlandseklanten. dm 50.000,-op lotnr. 547872 DM 40.000.- oplotnr. 509552 757697
~„„ _«_—«.«« DM25.000.-op lotnr. 561951 678498 734337Neemvoor meennformatie of — ———toezending «ande volledige DM 10.000.-OPlOtnr 003256 016252 047199 085796 277518 325367 490148 511147 535319 542987 589450
trekkingslijst kontakt op met: 665150 667773 699160 730592 818503 847792 847871 861739 881870

DM 5.000,-op lotnummers eindigend op 07971 16875 60905 90782\taeiing Klantenservice DM 2.500,-oplotnummers eindigend op 0367 DM 1.000.- oplotnummers eindigend op 142
P^|_|||k|^%| C^ï DM 432.-oplotnummers eindigend op 16 iondervoorbehoud)SCHIIMDLcK _.. -- - ———"_ —^~r^v^^r"^ suddeutsche Klassenlottene

111111111111111111111111111111111111111111l

iXri*!*I]' 3*" Oud weerals nieuw
'[ | binnen één dag!
* I lm Maakeen keuze uit

—LJ lil meer dan 100 mo-
gelijkheden. Hout-
motieven of wit en
.grijsmet houtstruc-

H iJ/MlWui lii luur r*nova*ia
vanvoordeuren!

Een geheel ander renovatiesys-
teem dan bij deuren. Het oude
front (kastdeurtjes, werkbladen
enz.) wordt verwijderd. Volgensuw
keuze maken wij de nieuwe delen
op maat. Het voordelige alternatief
voor een nieuwekeuken.

Van Wel b.v.
Hoekerweg 4 recm^

Bunde 043-647833 Q ■

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll

I Dames: I
I pullovers, rokken, blouses I
I en pantalons. I
I Heren; I
I souspulls, lamswol en sweat. I
I Kinderen; I
I truien, rokken en broeken en massa's I
I flink afgeprijsde kinderkleding. I

Vj HT De MARCA vindt u in:
tmM WA. ——^^

Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem,
/^^ Wf\ m\ Assen, Beek, Breda, Den Bosch,
/ w/ \ / \ Y^r y I \ Den Haag, Enschede, Heerhugo-
/ Jf \ ’ \ "^ f ’ \ waard» Heerlen, Kerkrade,
/ \ / A \ Jl f / A \ Leeuwarden, Leiden, Maastricht,
/ a k\ \f Z\ \ \\ V_ / Z\ \ Nijmegen, Purmerend,
/ /\ VT /\ y \ k xV \ Rotterdam, Rijswijk, Tilburg,

’ \ / V \ f—"! 1 |\ f r-\ \Utrecht» Veenendaal,
/ \_/ * * * ' * * * * * * UVeldhoven,Vlissingen, Weert,

I _ _ "" Zaandam en Zutphen.LeuKe mode, laag geprijsd.- ******

iIkben nu eenmaal
gek op wit.

WÊM^ ’"' 'T'JÊk \wk ".

:'' lß| \W. \.:'.fX- O

wßk.

'ysÊ!%gAm\ ËXÊ

Ü haalt '1 bij HUBO!
TINTRA LATEX SELECT HISTOR VERFPASTA

f ~\ Hubo's eigen huismerk. Zeker Snel, schoonen zonder druipers. Tijdelijk *\f CkW
s^- f~ | \ zo goed, guldens goed- gratisanti-spat roller, 18cm. "\r\/S*~ ' l^^*} koper. In wit. ** «-.. 2,5 liter, (voor ±30 m 2) >/vJ»

(f^O?) 4ii,erJsrll> GRENEN SCHROTEN
XUÏ^Cr^r^m II „ Dikte: ± 9 mm. WerkendeVCBUROLAMP "PICO-LITE" 81 mm Lengte: * ïg\\ Lampje met flexibele hals en metalen kapje. 18° t/m 420 cm' Verpakt | $'

Y^-^ln zwart, wit en diverse modieuze A1QC per 10 stuks. Per meter *T. Af
f \ tinten. Max. 40 Watt. "24T14t BLACK &DECKER
i^TAirTCTrifirüDCDnT T\ACCU SCHROEVEDRAAIER
KONTAKT-STEKKERSPOT Vv 9018. Krachtige schroevedraaier die
Veilige spot met draaibare, metalen kap en schakelaar. zichzelf oplaad in een wand- fg\Qr

Max. 25 Watt. In wit, grijs, zwart, nolJder. Links-en .^ W^lW
,—s

■’
? J -v blauw, bruin —y££\rechtsdraaiend.',r7r \Jy%

<JJzH ( ( y^F#\ ir6t95 VENSTERBANK^
\ Zowel de boven- en onderkant als de twee lange kanten~ *- zijn afgewerkt met kunststof. Afmeting: 360x25 cm.

1-2FIK PURSCHUIM Dikte: 18 mm. ln licht/donker-
Vult, dicht, lijmt en isoleert tocht, temperatuur /^QC In wit/- «J/\QC eiken_ en geluid. Bus a 600 ml. QM-X filTTTfrirF^ I lU* IS jK/Y± 18 liter schuim. jrO* JXiïlJ* Al? *m>J*

WnTV BUFFETKAST VOUWDEUR
_^_^^_ . Een bovenkast met glasdeuren en een onderkast Kunststof uitvoering in wit. Met magneet-

L. met stevig werkblad. Afgewerkt sluiting. Dubbelwandig. Dikte: 6 mm... I ~~~' met witte kunststof. Af- Paneelbreedte: 100 mm. Pf\9'>— —-T* meting: 185x100x50 cm. 7Qt(i //JJam Afmeting: 203x86 cm. £&£

Aanbiedingenzijn geldig t/m 11 februari en zolang de voorraad strekt. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden.

Brunssum Winkelc. de Parel, Echt Peyerstraat 96, Eysden Diepstraat 12, Geleen Markt 88, Heerlen Apollolaan 148,
Landgraaf Paganinipassage 7, Maasbracht Raadhuisplein 9-10, Maastricht Raadhuisstraat 8, Meerssen Bunder-
straat 84, Munstergeleen Overstraat 25, Roermond Neerstraat 15-17, Valkenburg Winkelc. Koningswinkel 12.

6ltJ/ooA, ?
Kjjk dan ttaara/ts w'euüse
jeugd-/Kayaz/ke ''/%/afers6r&

y**X yX
fa v^

Giro 50500
Bank70.70.70.929

Nederlandse Stichtingvoor Leprabestrijding
Wibautstraat 135,1097DN Amsterdam, tel. 020-938973

. -*

jl vwxxn. H C^

ir^>—
Reken maatna! |

EEN PAAR VOORBEELDEN: j
netto krediet- aflossing terug te eff.
bedrag vergoeding per maand betalen rente I

kredietbedrag p/j in % 1
11.122,- f 78,- 12x100,- f 1.200,- 13,3

2.244,- 156,- 12x200,- 2.400,- 13,3
3.379,- 221,- 12x300,- 3.600,- 12,5
5.649,- 351,- 12x500,- 6.000,- 11,9 |
3.277,10 322,90 18x200,- 3.600,- 12,8
4.934,40. 465,60 18x300,- 5.400,- 12,2 |
6.614,60 585,40 18x400,- 7.200,- 11,5 |
8.306,70 693,30 18x500,- 9.000,- 10,8 !
6.429,70 770,30 24x300,- 7.200,- 11,7
8.640,- 960,- 24x400,- 9.600,- 10,8

10.850,- 1.150,- 24x500,- 12.000,- 10,3 j
13.060,50 1.339,50 24x600,- 14.400,- 10,0

9.238,20 1.561,80 36x300,- 10.800,- 10,9 j
12.417,50 1.982,50 36x400,- 14.400,- 10,3
15.521,90 2.478,10 36x500,- 18.000,- 10,3
18.626,30 2.973,70 36x600,- 21.600,- 10,3 1

Tar. wijz. voorbehouden. Voor inlichtingen en aanvragen:

VOLKSKREDIETBANH
Vlot, Korrekt, Betrouwbaar en... zonder
winstoogmerk!

T^Ë Heerlen: Burg. van Grunsvenplein 4

IffT^BJ telefoon 045- 715247
Ba^El Roermond: Willem II singel 36
,l^fc—lißM| telefoon 04750 - 30633

Limburgs Dagblao



Dwarsligger Bögels dik tevreden na papieren oorlog
BRUNSSUM - Drie jaar lang
heeft hij geknokt. In de vuurli-
nie van de Nederlandse
rechtsstaat en tegen de ambte-
lijke frontstrijders, die onop-
houdelijk met scherp schoten
in devorm van onwrikbare re-
gels, dito wetten, bepalingen
en verordeningen.

Driejaar langprotesteerde de nu 60-
-jarigeF. Bögels uitBrunssum bij al-
lerlei instanties en overheidsinstel-
lingen tegen de renovatie/uitbrei-
ding van zijn directe buur: het be-
jaardenverzorgingsoord Huize
Louise aan het Vijverpark in Bruns-
sum.

De onverzettelijke werd na talloze
brieven en bezwaarschriften uitein-
delijk 150 mille rijker, tenminste zo
wordt gefluisterd. Zelf hult Bögels
zich in stilzwijgen over de hoogte
van het bedrag.

De dwarsligger, bijgestaan dooreen
advocatenkantoor uit Amsterdam,
moet nu echter ook de uitbreiding
van het bejaardenoord tot aan zijn
perceelgrens dulden. Daardoor
komt niet alleen zijn privacy in het
geding, maar keldert ook zijn eigen
huis in waarde.

Kortom, de heer Bögels wordt wel-
iswaar een smak geld rijker, maar
moet evengoed water by de wijn
doen. Ziet hij dat geld nu als een
doekje voor het bloeden? Of ziet hrj
de schadeloosstelling toch als een
overwinningspremie, na drie jaar
papieroorlog?

Content
„Ik ben allereerst büj dat het proce-

deren achter de rug is en ik voor het
verlies van mrjn privacy en de waar-
devermindering van het huis alvast
schadeloos wordt gesteld. Hoe
groot dat bedrag is, doet niet ter
zake en daar hebben anderen bo-
vendien weinig mee te maken. Punt
is dat men mij na drie jaarprocede-
ren uiteindelijk tegemoet is geko-
men en wat dat betreft kan ik alleen
maar content zijn."
„Maar ja", gaat hij verder, „van de
andere kant is het zo, dat ik dood-
eenvoudig het volste recht heb om
schadeloos gesteld te worden. En
dus hoef ik niet op mijn knieën te
vallen uit pure dankbaarheid."

Toch nog wroeging? „Nou ja,"zegt
Bögels. „Natuurlijk zag ik liever dat
Huize Louise op een andere manier

uitbouwt dan de huidige plannen
dat voorschrijven. Bovendien kan
het best zijn dat ik straks, als die uit-
breiding gerealiseerd is, spijt krijg
van deze regeling. Maar goed, op dit
moment is het nu eenmaal niet an-
ders en in dat licht gezienben ik blij
dat men niet zomaar aan mijn be-
zwaren voorbij is gegaan. Uiteraard
heb ik dat aan mezelf te danken.
Want als je je niet verweert, walst de
overheid zo over je heen. Het geld
beschouw ik dan ook niet als smar-
tegeld of als overwinningspremie.
Het zijn gewoon centen, die me toe-
komen."

Opluchting
Bestuurslid F. Sajovec, van de
stichting Huize Louise, over de af-

In ieder geval trok Bögels onlangs
op devalreep zijn bezwaarschrift bij
deRaad van State in, nadatde stich-
ting Huize Louise zich bereid had
verklaard hem schadeloos te stel-
len.

HEERLEN
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.'60 jaar Heerlen in beeld 1929-1989.T/m2/4, open di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
rij, Raadhuisplein 19. Werk van PierreKissels en Marianne Aartsen. T/m 5/3,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17uur.

HOENSBROEK
" ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15/3, open 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat 39. Foto's van JoAnens. T/m 15/3.

BRUSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werkvan Judith Schobben en SjefKreutzer.Van 12/2 t/m 28/2, open ma t/m vr 9.30--12.30 uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo
14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Knstine Stiles. T/m 5/2

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van PatrickRijs. T/m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
Galerie Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
rijen van René Reynders. T/m 4/2en van
13/2 Urn 26/2. Open woe t/m vr 16-20 uur,
zo 14-17 uur. Stadsschouwburg, Wilhel-
minastraat 18. Werk van Ton van der
Werf. Van 11/2 t/m 13/3. Open di t/m vr
10-16 uur, za 10-12 uur en tijdens voor-
stellingen. Kritzraedthuis, Rosmolen-
straat 2. Zeven edelsmeden anders. T/m
12/2, open dit/m vr 10-17uur, za en zo 14-
-17 uur. De Ruimte, Brandstraat 23.
Werk van Paul Mentink, John Waul-thers, Andre Lubbers en John Habra-
ken. T/m 18/2,di en vr 14-16uur, do 14-20uur, za 11-16 uur. Den Tempel, Gruizen-
straat 27. Foto's van Nol Pepermans en
Jan Steen met thema Carnaval. T/m22/2, open di t/m vr 10-17uur, za enzo 14--17 uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk vanHenk Fonville en Han Boerrigter. T/m
25/2, open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
galerie Papeterie ELMA, Mauritslaan
37. Werk van Har Leenen. Van 3/2 t/m
28/2, open ma t/m vr 9-18 uur, do tot 21
"ur, za 9-17 uur. NMB-bank, Markt 116.
Werk van Harry Janssen. T/m 19/3,open
"ia t/m vr 9-16 uur. CZF, Elisabethstraat2; Werk van Mieke Vroemen-Maessen.T/m 9/3.

LIMBRICHT
galerie Voorburght Kasteel Lim-
bNcht, Allee 1. Foto-expositie GerardJansen 'Wonen en werken in West-Afri-
«'■ T/m 3/2. Open di t/m za 10-23uur, zo,
12-23 uur.

MEERSSEN
Stella Maris, Veeweg 2.

Werk van Guusje van Noorden. T/m 3/2,
°Pen op werkdagen 8.30-16.30 uur.

VALKENBURG
J-asino. Werk van Theo Lenartz. T/m27/2.

MAASTRICHT
Honnefantenmuseum. Het postmoder-ne. T/m 3/2. Werk van Frank Van den
Broeck. T/m 2/4. Werk van ImiKnoebel.T/m 15/5. Open di t/m vr 10-17 uur, za en
zo 11-17 uur. Galerie Schuwirth en Van
Noorden, Rechtstraat 64. Werk van
Rene Glaser.T/m 5/3, open wo t/mza 14-
-18 uur, do 14-20 uur. Galerie Artisart,
Grote Gracht 43. Werk van JeanKamps.
T/m 19/2, open dot/m zo 13.30-17.30 uur,
do tot 20.30 uur. Perroengalerie, Vrijt-
hof 35. Werk van Henk Speth en Mieke
Derickx. T/m 10/2, open wo t/m za 13-18uur of op afspraak.

Brunssum weegt zakelijke en particuliere belangen

Raad heeft begrip voor
problematiek bakkerij

# De leider van de
Woodland Centre
Trust, Ray Howgate
met enkele jongeren
van de Londense
wijk Newham,
Dockland Boroughs.
Op de achtergrond
de speciale bus voor
gehandicapte
kinderen.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM- De gemeenteraadvan Brunssum heeft zich gis-
teren uiterst behoudend opgesteld over zowel de uitbreiding
van bakkerij Erkens in de Brunssumse,wijk Oeloven, als de
klachten die tegen deze uitbreiding vanuit de burgerij zijn ge-
rezen.

bioscopen

Weigeren
bloedproef
'erg dom'

van Erkens' expeditieruimten aan
de Hogeboschweg een voorberei-
dingsbesluit moest goedkeuren
teneinde het bestemmingsplan te
wijzigen, toonden zelfs opmerke-
lijk veel begrip voor de bezwaren
uit de buurt, die vooral neerko-
men op toename van geluidhin-
deren aantastingvan dewoonom-
geving (lees ook waardevermin-
dering van huizen).

Van gebakkelei om de bakkerij,
zoals de behandeling van dit
agendapunt eerder door insiders
werd aangekaart, was gister-
avond, tijdens de tweede sessie

van de maandelijkse vergadering,
dan ook helemaal geen sprake.

Alle fracties in de raad, die met
het oog op eventuele uitbreiding

Van onze correspondent De raadsfracties gingen echter
evenmin voorbij aan de noodzaak
van uitbreiding door bakker Er-
kens, die in Brunssum goed is
voor bijna 200 banen, zowel partti-
me als fulltime. Wethouder John
van Dijk zei zelfs dat, wanneer de
raad de bezwaren vanuit de bur-
gerij zwaarder zal laten wegen
dan de zakelijke belangenvan Er-
kens, niemand vreemd moet op-
kijken als deze grote werkgever
uit Brunssum vertrekt.

MAASTRICHT - Politierechter
mr Bergmans heeft gisteren in
Maastricht een Heerlenaar ver-
oordeeld tot een boete van ’l5OOen zes maanden voorwaardelijke
ontzeggingvan derijbevoegdheid
met een proeftijd van twee jaar.
De man had verleden jaar debloedproef geweigerd omdat hij,
beweerde verdachte, bang is voor
naalden.

uur. Rivoli: License to drive, dag. 14.30
J6.30 18.15 en 20.30 uur. Maxim: Big,
"4-30 16.30 18.15 en 20.30 uur. H5: Zon-dagmiddag gesloten! Cocktail, dag.
14.30 18.30 en 20.30 uur, za t/m wo ook
16.30 uur. Moonwalker, dag. 14 en 19uur, za t/m wo ook 16 uur. Who framedK °ger Rabbit, dag. 14.15 19.15 en 21.15
"ur, za t/m wo ook 16.15 uur. Frank en* rey, za t/m wo 14en 16uur. Pippi Lang-
kous, za t/m wo 14 en 16 uur. Coming to
America, dag. 18.45 en 21 uur, do vrij
°°k 14 uur. Me and Him, dag. 19 en 21
Uur, do vrij ook 14 uur. Die Hard, dag. 21uur. De Spiegel: Wegens carnaval geslo-

"toyal: A fish called Wanda, dag. 15.3018.30 en 21 uur. Junglebook, za di wo 14

HEERLEN

Hij was naar de kroeg gegaan na
een ruzie met zijn vrouw. Op de
terugweg werd hij aangehouden.
De blaastest wees uit dat de man
te veel gedronken had en dus de
bloedproef moest ondergaan. Engelse gehandicapten

komen carnaval vieren

Overleg
Om nu te garanderen dat straks,
bij de daadwerkelijke besluitvor-
ming rond de eventuele uitbrei-
ding, zowel tegemoet gekomen
wordt aan deklachten van debur-
gers als aan de zakelijk belangen
van Erkens, werd gisteren afge-
sproken dat de gemeente aller-
eerst pogingen gaat ondernemen
om beide partijen aan de overleg-
tafel te krijgen. Bovendien zullen
de mogelijkheden van alternatie-
ve uitbreidingof zelfs bedrijfsver-
plaatsing onderzochtworden.

complete intensive care-afdeling.
Vrijdagmiddag wordt de bus inge-
wijd in Londen. Sergeant Brus-
saard van Afcent en pastoor Was-
senberg van Merkelbeek zullen
daarbij aanwezig zijn. Zij zijn daar
als afgevaardigden van het Engelse
Chapel Center van Afcent, dat ook
medewerking verleend aan de reis.
Na de officiële handeling vertrek-
ken de acht jongeren en hun bege-
leiders richting Zuid-Limburg.

De Engelse jongeren zullen carna-
val meevieren. Zaterdag zijn ze te
gast bij Don Bosco, waar kinder-
carnaval gevierd wordt. Zondag-
morgen zijn ze in Aken en zondag-
middag voor de optocht in Heerlen.
Maandag staat weer Aken op het
programma en dinsdag Maastricht.
Woensdag vertrekt de groep weer
richting Londen.

Van onze verslaggever
HEERLEN — Een groep Engelse,
zwaar geestelijk gehandicapte jon-
geren, komt in Heerlen, Maastricht
en Aken carnaval vieren. Ze steken
vrijdagnacht met een verbouwde
bus het kanaal over. Zaterdagmor-
gen worden ze in Heerlen verwacht
waar ze worden ondergebracht in
gastgezinnen.

Al sinds 1972 bestaan er goede con-
tacten tussen Heerlense scouting-

groepen (Martin Luther King-
groep en de St. Willibrordus-groep)
en hun Engelse 'collega's' die uit-
stapjes voor gehandicapten organi-
seren. Deze Newham Explorer
Scouts hebben in samenwerking
met het zogeheten Woodland Cen-
ter Trust nu de trip voor acht zwaar
geestelijk gehandicapte jongeren
opgezet. Ze kregen namelijk de be-
schikking over een oude vliegveld-
bus. Deze bus is helemaal opge-
knapt en ingericht voor de gehan-
dicapte jongeren. Zo er is zelfs een

MAASTRICHT
"■■bi: Zo en ma- di-middag gesloten! A
"sh called Wanda, dag. 14.30 en 21 uur,?* ook 18.30 uur. De Reddertjes, za wo'4.30 uur. Messenger of death, dag. beh.Wo 14.30 en 20.30 uur, za ook 18.15 uur,w° 20.30 uur. Big, dag. 14.30 en 20.30""r, zazo ook 18.30 uur. Arthur 2,on ther°cks, dag. beh. Wo 14.30en 20.30 uur, za°°k 18.30 uur. Willow, dag. 14.30en 21.15
"Ur, za ook 18.30 uur. Cinema-Palace:V-ocktail, do vrij 17 en 21.15 uur, za 14
ib.3o en 19 uur, wo 14 16.30 19 en 21.15u"r. Who framed Roger Rabbit, do vrij
'«"45 en 21.15 uur, za 14 en 16.15 en 18.45u"r, wo 14 16.15 18.45 en 21.15 uur. Me
and Him, do vrij 19 en 21.15 uur, za 16.30
|" 19 uur, wo 16.30 19 en 21.15 uur.
*rank en Frey, za wo 14 uur. Palace 2:rornoprogramma, do vrij wo doorl. v.a.
13.30 uur. Ciné-K: Wegens carnaval ge-
goten. Lumière: Zo t/m wo gesloten!
Hairspray, do t/m za 20 uur. Barfly, do
|jm za 21 uur. Blind chance, do 20 uur,
J? Urn za 22 uur. Kinderfïlmhuis Zoem:
"egens carnaval gesloten.

SCHAESBERG
pltokino: Scrooged, vrij t/m zo 20 uur.

3, vrij za 22.15 uur.

Verder zei het college toe het
bouwplan van de uitbreiding in
de raad te zullen behandelen, zo-
datde fracties de bezwarenvan de
burgers beter tegen de belangen
van Erkens kunnen afwegen.
Daarop werd het collegevoorstel
om het bestemmingsplan te wijzi-
gen, unaniem aangenomen.

Officier van justitie mr Visser
noemde het weigeren van de
bloedproef 'erg dom. Hij eiste
1750 gulden boete, negen maan-
den ontzegging van de rijbe-
voegdheid waarvan twee maan-
den voorwaardelijk en twee we-
ken voorwaardelijke hechtenis
met een proeftijd van twee jaar.
Politierechter mr Bergmans hield
rekening met de persoonlijke om-
standigheden van deverdachte en
met het feit dat deze voor de eer-
ste keer werd veroordeeld.

De verdachte stak ter zitting zijn
angst voor naalden niet onder
stoelen of banken. „Op mijn werk
tref ik regelmatig verslaafden aan
met een injectienaald in hun
arm."

GELEEN
*°xy: Studio Anders: Wegens carnaval
Besloten.

SITTARD
orum: Wegens carnaval gesloten

Alternatieve
straf voor

vechtersbaas
MAASTRICHT - „Eerst sloeg ik
hem met mijn blote vuist en Tater
met de boksbeugel. Het slachtoffer
kwam scheldend op mij af en toen
flipte ik uit." Dat vertelde een
Hoensbroekenaar gisteren de poli-
tierechter in Maastricht. Hij pro-
beerde zo zijn agressief gedrag goed
te praten. Maar rechter mr Berg-
mans dacht daar anders over en ver-
oordeelde de verdachte tot 40 uur
dienstverlening en een maand voor-
waardelijke gevangenisstraf met

klein journaal
oostelijke mijnstreek redactie: 739282

Landgraaf

" In het gemeentehuis van Land-graaf wordt zaterdagmiddag om14.11 uur de sleutel overgedragen
aan stadsprins Balth I. Op het Raad-huisplein zorgen enkele sjpaskapel-
len voor de juiste sfeer. Tevenswordt op initiatief van de Stichting
Stuurgroep Carnavalsorganisaties
Landgraaf de eerste Landgraaforde
uitgereikt.

Heerlen

" het Heerlens salonorkest Da
Capo luistert op aswoensdag het
'Hieringbiete-concert' op in de
Stadsschouwburg. Aanvang 19.30
uur.

" De Verenigde Schandeler Ver-

enigingen houden zaterdag vanaf
20.00 uur een grote 'Sjandeler Sjpas-
avond' in het Juphuis.Entree gratis.

" Op zondag 3 september wordt
voor de tweede keer de Telematica-
loop in Heerlen gehouden. Om ken-
nis te maken met het 10,155 km lan-
ge parcours worden er op iedere
tweede zondag van de maand trai-
ningen gehouden.De eerstvolgende
training is op zondag 12 februari.
Voor informatie: Hans Janssen van
de afdeling Sport en Recreatie,
S 045-764559.

" De kinderboerderij van 'Schrie-
versheide is met de carnavalsdagen
gesloten. Het bezoekerscentrum is
echter gewoon open.

Onderbanken
"De Stichting Ouderenwelzijn

houdt vanmiddag vanaf 14.00 uur
een kwajongconcours in 't Kloeës-
ter te Schinveld. Alle ouderen, al-
leenstaanden, gepensioneerden en
WAO-ers zijn welkom.

" De bibliotheken in Schinveld en
Merkelbeek zijn op carnavalsmaan-
dag- en dinsdag gesloten. In ver-
band met werkzaamheden is de
jeugdafdeling van de bieb in Schin-
veld gesloten op 9 en 10 februari.

Jabeek

" De fanfare, het fluit- en tamboer-
korps en de voetbalvereniging hou-
den zaterdag vanaf 20.11 uur het Ap-
pelmoosbal in het Ontmoetingscen-
trum.

Hoensbroek

" Hoensbroekse ouderen en uitke-
ringsgerechtigden kunnen hulp
krijgen bij het invullen van de be-
lastingaangifte. De afspraak hier-
voor kan gemaakt worden bij het

dienstencentrum, Mettenstraat 60,
S 213668. Het belastingteam zit op
27 en 28 februari en op 1, 2, 6, 7, 8, 9,
20, 22, 28, 29 en 30 maart in het dien-
stencentrum; op 13 maart in de
Raamflat; op 14 maart in gemeen-
schapshuis Mariarade; op 15 maart
in het OTC, Odiliastraat 1 in Heer-
lerheide; op 16 maart in Diensten-
centrum 'Vogelsanck' Heerlerheide
en op 21 maart in Dr Biese Gatz.

per persoon

Geslaagd
Jacques Pieters uit voerendaal
slaagde aan de Technische Uni-
versiteit te Eindhoven voor het
doctoraal examen informatica.
Aan de Katholieke Universtiteit
te Tilburg slaagde René Stüss-
gen uit Landgraaf voor het doc-
toraal examen sociologie.

De Heerlenaar John Rongen
sloot met succes zijn studie wis-
kunde en informatica af aan de
Technische Universiteit van
Eindhoven.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
® 045-739284
Wim Dragstra
® 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
® 045-714876
Hans Toonen, chef
® 045-425335
Richard Willems
® 04406-15890
Kantoor Kerkrade® 045-455506
Joos Philippens
® 04455-2161
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vasteloavend

" Prins Balth I.

Balth I prins
in Landraaf
" Als een van de eerste prinsen
benoemd, maar als laatste in de
krant! Dat overkwamprins Balth
I, stadsprins van Landgraaf.
Balth Baadjou werd reeds op 12
november van het vorig jaar uit-
geroepen. 'lets' later dan gepland
bereikte ons de 'prinselijke' foto.
Balth I is 33 jaar oud en werk-
zaam bij het ABP als technisch
ontwerper. Vrijdag is de nieuwe
prins van cv Iëreroad en de
Sjweëgelsöppers present als de
Blauw Sjuut in Landgraaf 'aan-
legt.

Twee weken celvoor rijden
onder invloeg
MAASTRICHT - Een inwoner vai
Heerlen die voor de derdekeer wen
aangehouden voor het rijden onde
invloed is gisteren door politierech
ter mr Bergmans veroordeeld to
twee weken onvoorwaardelijke ge
vangenisstraf, een jaar onvoorwaar
delijke ontzegging van de rijbe
voegdheid en vijftig gulden boete.

Op 3 oktober 1987reed deverdacht*
slingerend door Gennep. De politie
die hem al tien kilometer volgde
hield hem bij een stoplicht aan. To
hun niet geringe verbazing zagen d<
verbalisanten dat de verdachte cci
fles bier tussen zijn benen had. Ooi
constateerden zij dat een band vai
de wagen weinig profiel had. D<
Heerlenaar werd onderworpen aai
de bloedproef en deze wees een al
coholpromillage aan van 2.39.

Verdachte: „Er lagen lege flessen ii
mijn auto, maar ik had er geen tus
sen mijn benen. Die daghad ik maa
vier flessen bier gedronken. Toen il
reed was ik vrij nuchter. De verbali
santen dieachter hem hadden gere
den spraken dit in het proces-ver
baal tegen. De verdachte reed slm
gerend, af en toe met hoge snelheic
rakelings langs bomen en ander ver
keer. Bovendien reed hij ook noj
door het rode licht.

Maling
Verleden jaar veroordeelde een an
dere politierechter de Heerlerraa
nog tot twee weken onvoorwaarde
lijke gevangesstraf en een jaar on
voorwaardelijke ontzegging vao d<
rijbevoegdheid. Officier van justitii
mr Visser: „De verdachte heeft ma
ling aan rechterlijke beslissingen
Ik eis dan ook twee weken on\*gn
waardelijke hechtenis, een jaar'cjak
zegging van de rijbevoegdheid ei
voor de gladde band honderd gul
den boete."

Raadsman mr Bedaux bepleitte ém
geheel voorwaardelijke straf. Sk
aanhouding van mijn cliënt was M
rechtmatig. De agenten hadde»
toen geen opsporingsbevoegdh«d
Ze waren in burger naar een concer
geweest en gingen naar huis. Ze za
gen verdachte rijden, hielden hen
aan, trokken hem uit zijn auto ei
gooiden hem in een berm. Dit zon
der dat ze zich konden identifice
ren. Als dit mag dan kan ieden
agent, in burger, met carnaval men
sen aanhouden en tegen de ba
gooien. Dan krijgen we een Wild
Weststaat."

Volgens de raadsman was het ooi
niet denkbeeldig dat de bloedbuis
jes verwisseld waren. Hij geloofd<
dat zijn cliënt maar vier flessen bic
had gedronken. Politierechter m:
Bergmans verwierp het verweei
van de raadsman: „De verbalisanter
zijn juist te werk gegaan en hier het
ik een rapport van het gerechtelijk
labaratorium dat klopt. Ik acht bei
de feiten dan ook bewezen".

een proeftijd van twee jaar.
Verleden jaar bezocht de inwoner
van Hoensbroek een gokautoma-
tenhal in Heerlen. Hij begon daar op
een van de automaten te slaan er
dat pikte de beheerder niet. Deze
stapte op de verdachte toeen brachl
hem naar buiten. Daar ontstond eer
gevecht. De Hoensbroekenaar sloeg
de beheerder eerst met zijn vuister
en toen met een boksbeugel. Hel
slachtoffer vluchtte naar binnen er
zocht veiligheid in het glazen kas
siershok. De verdachte volgde hen-
en stak met een mes door het glas
van het hok.
Officier van justitie mr Vissei
noemde het gedrag van de verdach
te uitermate verwerpelijk en eisto
een straf die door derechter nader
hand ook inderdaad werd gevon

Van onze verslaggeverexposities
Schikking Brunssummer
geeft 'Louise' de ruimte

loop van deze affaire: „Ik kan na-
tuurlijk niet sprekenvoor die parti-
culier, hoewel ik persoonlijk vind
dat hij heel veel geldkrijgt. Hoeveel
precies, is niet belangrijk voor de
pers. Wij als stichting zijn in ieder
geval blij dat met de hoognodige
veranderingen begonnen kan wor-
denen dat we van het jarenlangege-
lazer, dat veel tijd, veel geld en veel
energie heeft gekost, nu eindelijk af
zijn."

Ook de provincie Limburg klonk
gisteren bij monde van woordvoer-
der Habets (bejaardenzorg) tevre-
den. „Die papieroorlog had nog lang
door kunnen gaan, wanneer Bögels
dat per se gewild zou hebben. Dat er
nu een compromis is getroffen, is
een goede zaak. Volgens mij moeten
alle partijen nu tevreden zijn. Bö-
gels wordt immers schadeloos ge-
steld, Huize Louise kan araison van
tien miljoen gulden met de bouw
beginnen en de provincie ziet haar
plannen, wat betreft de verbetering
van de Limburgse bejaardenzorg,
gerealiseerd.
Binnenkort verlenen we de vergun-
ning voor de renovatie/uitbreiding
ivan Huize Louise. En in het voorjaar
zal met de werkzaamheden begon-
nen worden."

richard willems
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j beschikking van de ar-
ndissementsrechtbankte

"aermond d.d. 22 decem-
:r 1988. is Helena Jacobs,
:boren te Den Helder op
januari 1964, verblijven-: te Echt, Pepinusbrug 4,
de Pepijnklinieken, on-

;r curatele gesteld, met
jnoeming van Cornelis
arinus Jacobs, wonende
Roermond aan de Jo

anssenstraat 110, tot cu-
tor en Charles Jacobs,
onende te Linne aan de
!ajoor Huthstraat 40, tot
«ziend curator.
iaastricht, 1 febuari 1989.
Mr. W.M.A.E. Cornuit
Alexander Battalaan 65,
6221 CC Maastricht.

londentrimsalonlobbenhaegen, Grasbroe-
trweg42, Heerlen, tel. 045-K5260.
■OOMERS, york en foxter-Mertjes. Tel. 04459-1237.
aftï te bespreken mooie
IROENENDAELER-
■ÜPS, geboren3-l-'B9, met
iamboom, ingeënt en ont-|ormd. Tel. 045-312189.
§e koop wegens omstan-
■gheden. een kleine

Te bevr. tel.

e k. BOOMERHONDJES,
weken. Tel. 045-257723.
onge COCKERSPA-

,.IELS, zeer mooi. Koopje!
'erkstraat 33, Übach over

■'e k. mooie YAMAHA RD
30, bj. 1983, ’2950,-. Tel.
_45-720543.

oekt u een serieuze RE-
ATIE? Bel dan naar huw-
el.buro Levensgeluk. 045-
-11948.
lke donderdag gezellig
ANSEN in Eldorado,
ongerd 5, Spaubeek. Tel.
1493-4193. Met orkest of dj.
iond., vrijd., zat. en zond.
iz. DANSAVONDEN in
»fé de Pijp, Maastrichter-
an 4, Übach o.Worms

045-312912.
list. CONTACTAVOND.
Kiere dond. va. 20 u. Dan-
;ng Heliport. Gezellig dan-
»n, legitim. verpl. Tel 043-
-19704, achterkant Eurohal,
[riend 9-11, Maastricht.
ongen, 21 jr. zkt. kennism.
>et oudere VROUW voor
ïoderne realtie. Br. o. nr.
K 670 Limb. Dagbl. Post-
us 3100. 6401 DP Heerlen.
XJ..EENSTAANDE: he-
en gezellige dans- en con- -ictavond met d.j. Richard
i Chalet Treebeek. Bew.
erpl. Het Bestuur.
:afé-dancing WINDROSE,
Jterstr. Nrd. 150, Hoens-1
rock. Elke dond., vrijd. en
aterdag gezellig dansen
oor het iets oudere pu-
iliek.
:afé-dancing Windrose,
Uterstraat-Nrd. 150,
loensbroek. Heden OUD-
fUVENBAL. Diverse prij-
en beschikbaar.
lenzaam? Bel huw.bem-
oureau "GELUK". Tel.
4498-54604.

'IANO'S en vleugels in alle
irijsklassen. Stemm., rep.,
erh., transp. H.J. Schet-
ers. Ford Willemweg 28.
Haastncht. 043-217700.
Uleenst. man zkt. MUZI-
LANT(E) om samen te mu-
ieeren. 8r.0.n0. MA 545
..D, Staüonsstraat 27, 6221
?N Maastricht.
'e k. electr. ORGEL Emi-
lent Solina S4O, 8 mnd.
jud, ’ 3500,-; Trigoniaerf 9
yrl. 045-228952.
leden 2 februari grote or-
el-, keyboard- en electr.
'lANOSHOW van 18.00-

-il.oo uur. Met medewer-king van Michel Voncken,
61) Muziekhuis Lyana,
Kauritsweg 48, Stem. Tel.
P4490-33227.

k.k. ca. 3 ha goed BOUW-LaND, één kavel, in de
Bmg. Beek, vliegveld Zuid-
Limburg. Br. ond. nr. MA
642 LD, Stationsstr. 27, 6221JBN Maastricht.
tFIT gevr. AARDAPPE-
LEN, veldgewas. P. Meer-Eens. Tel. 045-251414.
Te k. Belgische witblauwe
pinken en hoogdrachtigeClonde D-AUQUITAINE-
VAARZEN. Tel. 04451-
-1353.

Te huurop gez. camping m.
zwemb. Frejus STACARA-
VAN m/douche/toilet ml.
09-3394539681 Ned. spre-
kend^

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkele
overjarige modellen met
extra korting. Voortenten:
Brand. Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,
Amstenrade, tel. 04492-
-1860.

Van part. te koop veel
KLEINGOED (antiek) te
veel om oj? te noemen, tel.04754-5425T
rNTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-drs. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Wedden dat!!! u bij WUS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag e ï zaterdag.

Tfe doleigenlijk, die prijzen bij Dixons. Midden in deze carnavalstijd een serie meevallers in werkelijk elke prijsklasse, vanafvoordelige
foto's tot de scherp geprijsde Headstart computers. Zelfs al vierje geen carnaval, reden genoeg voor volop vrolijkheid: bij Dixons.
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DRIE TWIN CAM 16 KLEPPERS STAAN NU KLAAR MET SUPERSTARTPRITZEN. 'ATTENTIE! DE TOYOTA SUPERRALLY 1989;
DRAAIT OP VOLLEJQEREN.
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Als u 1989 met een uiterst
tevreden gevoelwiltbeginnen, dan 1
is het slim om nu meteen bij uw HOL \
Toyotadealer in de showroom aan I|\ W lil
de start te verschijnen. Bjlfcfe. f W^K^

Daar is namelijk de Toyota KfiilL Sïi l S?!S!!^^^ ■
Een voordeelrally waarbij ’ P~~^

iedereen in elkerondekan meedoen [2^ y^Jllp
engegarandeerd meteen supervoor- |^ jÉ_l
deelop zak de Toyota-showroom
weer uitkomt. fff^Xl!

Drie Twin Cam 16 kleppers
Ueeen voorop metSuperStartPrijzen.

Maar direkt daaropvolgt een |^^^
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Dallas wil
Loosveld

van onze medewerker

MAASTRICHT - Zaalvoetbalin-
ternational Marcel Loosveld is
door hetAmerikaanse Dallas ge-
polst of hij als zaalvoetbalprof
aan de slag wil in Amerika. Een
en ander is het gevolg van zijn
uitstekende spel tijdens het we-
reldkampioenschap zaalvoetbal
dat onlangs in Nederland gehou-
den werd en waaraan ook de
Amerikaanse ploeg deelnam.
Toen de Amerikaanse ploeg in

" Het Nederlandse AC Milan-trio Rijkaard, Van Basten en
Gullit stond gisteren centraal bij de jaarlijkse prijsuitreiking
in Monte-Carlo.

Dubbel goud
voor Van Basten

MONTE-CARLO - Zeven maanden
na het behalen van de Europese
voetbaltitel stond Oranje woens-
dagavond opnieuw in het zonnetje.
Bij de jaarlijkse uitreiking van de
trofeeën in goud, zilver en brons,
een initiatief van de Westduitse
sportartikelenfirma Adidas. en het
blad France Football, stond het AC
Milan-trio Marco van Basten, Ruud
Gullit en Frank Rijkaard in Monte-
Carlo centraal. VanBasten kreeg als
beste speler van EURO 88 de gou-
den bal overhandigd. Het kleinood
in zilver was voor Gullit en bij Rijk-
aard komt de bronzen bal op de
schoorsteen.
Van Basten, die in december werd
uitgeroepen totEuropees voetballer
van het jaar, werd tevens onder-
scheiden met de gouden schoen als
topscorer van het EK-toernooi. Hij
maakte in de Bondsrepubliek vijf
treffers, waaronder die gedenk-
waardige volley in definale tegen de'
Sovjetunie. De zilveren schoen
werd toegekend aan de Westduitser
Rudi Voller, die in de voorronde te-
gen Spanje tweemaal scoorde, maar

niet opgehaald. De spits van AS
Roma was door familie-omstandig-
heden verhinderd naar de Franse
zuidkust te komen. Het brons was
voor de. Rus Oleg Protassov, die
eveneens twee doelpunten maakte.
De strijd om de gouden schoenvoor
de productiefste schutter in de
Europese competitie werd gewon-
nen door de Turk Tanju Colak. De
aanvaller van Galatasaray schoot in
het seizoen '87/'BB 39 keer raak. De
oud-Feyenoorder John Eriksen had
namens zijn Zwitserse werkgever
Servette 36 keer succes. Het brons
was voor deRoemeen Victor Pitur-
ca van SteauaBoekarest met 34 tref-
fers.
Als laatste kwam gisterPSV aan de
beurt voor een huldiging. De Eind-
hovense club, die duizend kilome-
ter noordelijker kansloos ten onder
ging tegenKV Mechelen in het duel
om de Supercup, kreeg als Europa's
beste het gouden klaverblad uitge-
reikt. PSV werd als Europees be-
kerhouder bij de landskampioenen
verkozen boven Leo Beenhakkers
Real Madrid en FC Porto.

eigen land was teruggekeerd
werd contact gezocht met Loos-
veld.
Marcel Loosveld: „Ik ben door
Dalles benaderd. Er zijn al diver-
se telefonische gesprekken ge-
weest. Het laatste bericht vanuit
Amerika is dater tickets voor mij
onderweg zijn naar Nederland
om volgende week zondag naar
Amerika te kunnen vertrekken
om dan daareen week de sfeer te
proeven. Zon uitnodiging over-
valt je natuurlijk. Ik ben blij dat
ik zaterdag een week op vakantie
ga.Kan ik alleseens op een rijtje
zetten. Zon aanbod moet wél erg
lucratief zijn, want per slot van
rekening moet je er hier veel
voor opzeggen".
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door fred sochacki
MECHELEN - PSV kreeg in Mechelen op nadrukkelijke ma-nier aan het verstand gebracht hoe Europees gevoetbald dient"te worden. Waar de ploeg alle antwoorden schuldig bleef, hield;KV Mechelen op een verschrikkelijke manier huis. PSV had

\ zich voor dit seizoen vijf doelen gesteld. Na de wereldbeker
eerder, kan doel nummer twee, de Supercup, na de onthutsend«*-0 nederlaag gevoegelijke ook bij de decepties plaatsen. Gena-\aeloos kreeg de ploeg van Guus Hiddink aan den lijve te be-speuren dat op vitale plaatsen spelers gemist worden. Een ge-mis dat in de Nederlandse competitie nog verdoezeld kon wor-den, maar dat op dit niveau fnuikend bleek.

Val Zurbriggen
VAIL - De Zwitserse skiër Pir-
min Zurbiggen is gisteren bij de
derde training voor de afdaling
zwaar ten val gekomen. Zurbrig-
gen, een van de favorieten op dit
onderdeel en twee keer de snel-
ste bij de eerdere trainingen,
kwam bij de beruchte sprong
over 30 meter in het parcours in
problemen door de orkaanachti-
ge wind. Hij sloeg verscheidene
keren over de kop maar bleef
ogenschijnlijk ongedeerd. De
training, die al een klein uur was
uitgesteld, werd vervolgens voor
onbepaalde tijd onderbroken.
Bij de dames was Michaela Figii ■ni de snelste in de training. Ze
was na 1 minuut en 29,59 secon-
den beneden. De Westduitse Mi-
chaela Gerg deed 0,4 seconden
langer over de lastige afdaling en
de Zwitserse Maria Walliser
gleed als derde onder het finish-
doek door.

Sheriff slaat
official knock-out
VAIL - Met een klassieke links-
rechtse-combinatie heeft een
Amerikaanse sheriff de West-
duitse FIS-official Heinz Krecek
knockout geslagen. De 57-jarige
Krecek, die namens de interna-
tionale skifederatie (FIS) verant-
woordelijk is voor de organisatie ]
van het wereldkampioenschap
voor dames in Vail, wilde tussen
twee trainingsafdalingen in Bea-
ver Creek van het midden-sta-
tion van de stoeltjeslift de piste
opvoor een inspectie. Een ter be-'
waking ingezette sheriff kon
hem niet met woorden van dat
plan afbrengen. Dat lukte de po-
litieman wel met de vuisten. Na
twee rake klappen kon hij Kre-
cek in de sneeuw uittellen. De
Westduitser bleek later overi-
gens alle recht te hebben de piste
te betreden. De -sheriff 'bood
daarop zijn verontschuldigingen
aan.

Stenmark:
afscheid

in Zweden
VAIL - De Zweedse slalomspe-.cialist Ingemar Stenmark zal bij
het skifeest in de Zweedse plaats
Salen (6-8 april) definitief af-
scheid nemen van de wedstrijd-
sport. De 32-jarige Stenmark is
een van de succesvollere skiërs
uit de geschiedenis. Hij won 85
wereldbekerwedstrijden, drie
keer het eindklassement en be-
haalde in zijn loopbaan twee
Olympische - en drie wereldti-
tels.

Bomalarm
in Vail

VAIL - Een dag na het dodelijk
ongeluk van de Spaanse prins
Alfonso de Bourbon, heeft een
bomalarm voor opschudding ge-
zorgd bij het wereldkampioen-
schap ski in Vail. Op het dakvan
de televisiecentrale in het Casca-
de Club-hotel werd een ontste-
kingsmechanisme voor plastic-
explosieven gevonden. De poli-
tie liet het hotel ontruimen en
zette de straten naar het perscen-
trum af. Een gespecialiseerd
commando van de Amerikaanse
luchtmacht onderzocht de
vondst gedaan door een arbei-
der, die sneeuw aan het ruimen
was en alarm sloeg. Het bleek dat
de ontsteking al gebruikt was èn
derhalve onschadelijk. Het ver-'
moeden werd uitgesproken, dat
het gebruikt is bij het opblazen
van rotsen voor de bouw van de;
accommodatie. Ook werd ger-
dacht aan een grap.

Vitesse
kwartfinalist

\RNHEM - Pronkend met een fu-
xiristisch stadion drong Vitesse gis-
;eravond op een knollenveld en in
vaterkou door tot de kwartfinales
/an het toernooi om de KNVB-be-
ter. Heerenveen werd met 1-0 ver-
slagen.
riet gebeurde met een soort voetbal
ïit deoertijd; trappen en hollen met
Ie hoop op een dot geluk. De kans
lat Vitesse zo de bekerfinale en/of
le eredivisie zal halen, mag als klein
worden ingeschat door een doel-
Dunt van invaller Hilgers in de 67e
ninuut.
/itesse - Heerenveen 1-0 (0-0). 67. H^^H:-0. Scheidsrechter: Kernpers. Toeschou-
wers: 1300.

Winst handballers
TEL AVIV -Het Nederlandse heren
handbalteam heeft in Tel Aviv de
eerste van een serie van drie oefen-
duels tegen Israël gewonnen. Na
een gelijke ruststand, 14-14, zege-
vierde het Nederlandse team uitein-
delijk met 28-24.

turbo's tobsport

avond was de ploeg vleugellam.
„Hopelijk hebben ze er wat van op-
gestoken", berustte Hiddink. „Ze
hebben in elk gevaleen hernieuwde
kennismaking op Europees niveau
gemaakt en weten bovendien weer
hoe het voelt een afstraffing te krij-
gen. Na de vaderlandse competitie
bleek deze stap hoger toch te groot.
Je kon duidelijk zien waar de lek-
ken zaten. We hebben volgende
week wat recht te zetten, want we
kunnen onze toeschouwers niet in
de kou laten zitten".

" Sprekend beeld van het
duel tussen KV Mechelen en
PSV. Verbazing en teleur-
stelling isduidelijk op de ge-
zichten van de gestruikelde
Stan Valckx en Berry van
Aerle (rechts) af te lezen na-
dat de juichende Pascal de
Wilde Mechelen op 2-0 voor-
sprong heeft gebracht.

KV Mechelen - PSV 3-0(2-0). 17.Bosman
1-0, 18. De Wilde 2-0, 50. Bosman 3-0.
Scheidsrechter: Kirschen (DDR), toe-
schouwers 5200. Gele kaart: Van Aerle
(PSV).

KV Mechelen: Preud'homme; Sanders,
Rutjes, Emmers en Versavel; Hofkens,Erwin Koeman (Deferm), Bosman en
De Mesmaeker; De Wilde en Den Boer.
PSV: Lodewijcks; Gerets, Valckx, Ro-nald Koeman en Veldman, Vanenburg
Van Aerle, Lerby en Janssen (Eller-
man); Romario en Gillhaus.

voortduring vrije doorgang. Een
handvol hoekschoppen en twee
goede reacties van doelman Lode-
wijks waren het resultaat. En toen
ook Lodewijks zwichtte, stond KV
Mechelen binnen een minuut op 2-0
via Bosman en De Wilde.
Het loon van de angst. PSV wilde
geen echte wedstrijd en kreeg daar-
voor twee draaien om de oren. „Ik
hoop", aldus Hiddink, „dat de spe-
lers die les goed hebben begrepen.
In het Europees voetbal wacht je
niet totdat je een draai om de oren
krijgt, maar deel je de eerste tik zelf
uit".
Pas na dat desastreuse eerste half
uur realiseerden de Eindhovenaren
zich dat er een keuze gemaakt
moest worden. PSV koos voor de
strijden bracht het tot dan toe onge-
lijke treffen enigszins in evenwicht.
Schoten van Koeman en mogelijk-
heid .van Eric Gerets onderstreep-
ten de veranderde spelopvatting,
maar doelman Michel Preud'hom-
me zorgde dat zijn ploeg onge-
schonden de pauze in kon.
In de ijver het kwaad uit de eerste
helft te herstellen vergat PSV met-een na de hervatting het defensieve
werk. Eric Gerets, dievoor de pauzede handen al meer dan vol had aanPol de Mesmaeker, moest toezien
hoe Bruno Versavel op snelheid deachterlijn opzocht. Zijn voorzet kondoor John Bosman simpel achterLodewijks worden gewerkt. Ont-
luistering alom in de gelederen vande winnaar van de belangrijkste
Europacup. Gerets en Lodewijks
voorkwamen vervolgens nog erger.

j,lk weiger me te verbergen achterJtet feit dat die wedstrijd niet echt
Jeefde", begon Guus Hiddink zijn
betoog. „Waar KV Mechelen effec-
tief speelde, waren wij naïef. Als
Jammeren lieten wij ons afslachten.
~eker in de beginfase. Toen had devoorsprong va"n Mechelen nog gro-
terkunnen zijn, dan de 2-0 waarmee
pt.de^rust ingingen".
f"^v hinkte op twee gedachten en
£^y Mechelen profiteerde daarvan,

wee keer gingen de Eindhovena-er> in de aanvangsfase over de
chreef. Lerby's aanslag zag
cheidsrechter Kirschen nog dooroe vingers. Toen Berry van AerleDe
wilde onderuit schopte, haalde de
yostduitser geel tevoorschijn. EnJuist dat had coach Hiddink willenvoorkomen met het oog op de Euro-pese activiteiten die nog in het ve-

liggen. Geen blessures enseen kaarten, was' het devies. PSVging vervolgens het duel niet meer«an om het gevaar van nog meerkaarten te ontlopen,j^e thuisploeg kreeg daardoor bij

Frankrijk
kandidaat

WK voetbal '98
ZURICH - Frankrijk heeft zich gis-
teren officieel kandidaat gesteld
voor WK voetbal in 1998. Eerder
aeed Zwitserland dat al. Behalve de
brief van de Franse voetbalbond
ontving de wereldvoetbalfederatie

ook een schrijven van de
'ranse president Francois Mitte-
rand en van Jacques Chirac, de bur-
gemeester van Parijs. De laatste be-
vestigde dat zijn stad een groot sta-
dion zal bouwen.

Misrekening
Jan Timman

ANTWERPEN - Gisteren is de
tweede partij van de tweekamp tus-
sen Jan Timman en Lajos Portischvoor de kwartfinales van het kandi-
datentoernooi in remise geëindigd.
De Hongaar redde zich via zetherha-
ling op de 45ste zet van een bijkans
zekere nederlaag, nadat Timman
hem bij detijdcontrole gelegenheid
had gegeven te ontsnappen. Had deNederlander toen de dames geruild,
dan zou het eindspel een soortDelftse taptoe zijn geworden. Metalle kansen op een schitterend slot-
akkoord. De stand in de zes partijen
tellende tweekamp is 1/2 -1/2. De af-
gebroken eerste partij wordt van-
daag voortgezet.

PSV was geklopt, omdat het niet
bijtijds hetvoorbeeld van Mechelen
volgde. De ploeg van De Mos maak-
te van de supercupwel een prestige-
kwestie en was daarom, een enkele
periode daargelaten, voortdurend
een stap eerder bij de bal.
Dat gold met name voor John Bos-
man, die zrjn prima optreden met
twee treffers bekroonde. „De uit-
slag was zeker terecht en had nog
veel hoger moeten uitvallen. Wij
hebbenPSV aangepakt zoals we de
laatste twee competitiewedstrijden
hebben afgewerkt. De tegenstander
meteen overdonderen met een hoog
tempo. Dat is ons volledig gelukt.
Als je dan zelf nog twee keer kunt
scoren en dat tegen een Nederland-

se club, heb je allereden tevreden te
zijn".

KV Mechelen-coach Aad de Mos
liep al helemaal in de wolken. „Dit
was voetbal van een andere planeet.
Ik wist dat de ploeg het kon, want
we hebben zo al tegen andere tegen-
standers gespeeld. Dat sprak echter
niet zo aan als vanavond. Met de sa-
menstelling van dit KV Mechelen
kun je de moderne uitvoering van
het voetbal verzorgen. Natuurlrjk
blijft het risico aanwezig dat je te-
gen een dikke nederlaag oploopt.
PSV heeft dat nu ervaren, terwijl
het enkele maanden geleden thuis
tegen Porto ook vleugels had".
Had PSV toen nog vleugels, gister-

Afgang PSV
Hiddink: 'We hebben ons als lammetjes laten afslachten'

Pisa
onderuitBarcelona en Ral Madrid

ronde verder
MADRID - Barcelona en Real Ma-
drid hebben de tweede ronde be-
reikt van de strijd om de Spaanse
beker. Barcelona versloeg voor de
tweede keer Cartagena. Na de 3-0 in
het eerste duel werd het gisteren in

Barcelona 4-0. Real Madrid had de
nodige moeite met Elche. De winst
van de ploeg van Leo Beenhakker
in eerste treffen, 2-1, bleek uiteinde-
lijk beslissend. In eigen huis kwam
Real niet verder dan 1-1.
Uitslagen (tussen haakjes resultaat eerstewedstrijd): Atletic Bilbao - Sestao 1-0 (0-0)
Sporting Gijon - Tenerife5-1 (1-2), Celta - Je-
rez 4-1 (2-2), Real Sociedad - Arosa 1-0(1-0),
Valencia - Racing Santander 2-3 (0-0), Bar-celona - Cartagena 4-0 (3-0), Real Mallorca -Burgos 2-0 (1-1), Real Madrid - Elche 1-1 (2-
-1), Sevilla - Osasuna 1-1 (0-1), Las Palmas -Atletico Madrid 0-2 (0-1), Cadiz - Lerida 2-2

PISA - Sampdoria en AS Napoli
hebben de eerste halve finalewed-
strijd van de Italiaanse bekercom-
petitie gewonnen. Sampdoria ver-
sloeg in Bergamo het thuisspelende
Atalanta met 3-2. Napoli maakte een
einde aan de ongeslagen reeks van
Pisa. De ploeg van Mario Been ging
in eigen huis met 0-2 onderuit.

Scheidsrechters
boycotten
amateurclub

APELDOORN - Het gedragvan de
spelers van de voetbalvereniging
FC De Haere, uitkomend in de twee
klasse afdeling Gelderland, is vooi
de scheidsrechters aanleiding ge-
weest die club voortaan te boycot-
ten. Op voorstel van de voorzitter
van de arbiterscommissie werd be-
sloten geen wedstrijden waar een
van de twee teams van De Haere be-
trokken zijn, te accepteren.
Directe aanleidingtot die aankondi-
ging is demolestatie van de scheids-
rechter bij het duel Ernst - FC De
Haere, afgelopen zondag. De arbiter
werd aan het einde van de wed-
strijd, bij een 5-0 voorsprong van de
thuisclub, door een speler van FC
De Haere achtervolgd en in zijn nek
geslagen. Pogingen van de gasten
hun teamgenoot tegen te houden,
hadden geen resultaat. De tucht-
commissie besloot gisteren de be-
trokken speler voor dertig dagen te
schorsen.

Limburgs Dagblad
sport

door dik
bruynesteyn



van onze verslaggever

WEERT - Leo Beerendonk tekende
gisteravond in Weert een tweejarig
fulltime-contract als technisch
coördinatorbij hoofdklasser Wilhel-
mina '08. De huidige trainer van eer-
steklasser W Heer was in het verle-
den werkzaam brj onder andere
Limburgia, Venray, NEC en Al-
Nahba. Leo Berendonk: „Ik streef
naar het hoogst haalbare en ik denk
dat de ambities van Wilhelmina '08
perfect aansluiten op mijn doelstel-
ling".

" HEERLEN - Toon Ploum volgt
de in de winterstop opgestapte Ger
Gartner op bij W Groene Ster.
Ploum tekende een contract voor
anderhalf seizoen.

" TEGELEN - Wiel van Ophoven
uit Hom, die momenteel Brevendia
uit Stramproy voor het derde sei-
zoen onder handen heeft, gaat het
komende seizoen aan de slag bij de
Sportclub Irene.

" HELDEN - Henk Schoonaard
heeft zijn contract bij tweede klas-
ser Helden met een jaarverlengd.

" WESSEM - De afdelings eerste
klasser RKSVW uit Wessem en
Math Teeuwen hebben besloten
ook voor het seizoen 1989-1990 het
contract te verlengen.

" NEDERWEERT - Het bestuur en
John Timmermans van Merefeldia
uit Nedeweert zijn overeengeko-
men na dit seizoen er nog een jaar
aan vast te knopen.

Prijzenbedrag ruim een miljoen gulden

Europese golftop
naar Eindhoven!

Paardenfokvereniging
Zuid-Limburg timmert
met succes aan de weg

MARGRATEN- De in 1987 op-
gerichte paardenfokvereniging
in Zuid-Limburg timmert flink
aan deweg. In dekorte tijd van
haar bestaan breidde het le-
denbestand zich uit tot 120 le-
den. Deze ledenbeschikken sa-
men over 162 dekrijpe merries.
Door activiteiten als de Grens-
land Hengstenshow (die in
1988 meer dan duizend bezoe-
kers trok), waaraan ook de
hengstenstapel van Stoeterij
Zangersheide deel nam, de ge-
slaagde Grensland Fokdagen,
lezingen en excursies, voorziet

deze vereniging kennelijk in
een behoefde die bovendien re-
gio-overstijgend is. Met name
veel Belgische en Westduitse
liefhebbers zijn in het KWPN-

paard geïnteresseerd en vor-
men een grote groep belang-
stellenden tijdens de activitei-
ten van de paardenfokvereni-
ging. Met de openstelling van

de grenzen in 1992 ziet de ver-
eniging deze belangstelling al-
leen maar toenemen. Voor 1989
staan opnieuw de Grensland
Hengstenshow, de Grensland
Fokdag, excursies en lezingen
op hetprogramma. Nieuw is de
Grensland Verkoopshow waar-
voor nu reeds vanuit Neder-
land, België en West-Duitsland
grote belangstelling is. De data
moeten nog worden vastge-
legd, maar het is duidelijk dat
voor de paardenfokvereniging
Zuid-Limburg de grenzen nu al
open zijn.

Van onze sportredactie
EINDHOVEN - Na hetKLM Dutch
Open en het Volmac Ladies Open
heeft Nederland er komend seizoen
een derde groot internationaal golf-

Leo Beerendonk
in dienst van

Wilhelmina '08

toernooi bijgekregen: het HCS r
xed Open. Van 20 tot 24 septeml
zullen op de Eindhovensche G
Club 120 golfprofessionals strijd
om de prijzenpot die in totaal i
miljoen gulden bedraagt.
„Voor dat prijzengeld", aldus Frf
van den Wall Bake van het spe
marketingbureau Trefpunt, init
tiefnemer van het toernooi, „mi
ten we in staat zijn een deelneme
veld van internationale allure nL.
Eindhoven te halen". De opzet v
de wedstrijd is eenvoudig. Uitl
120 deelnemers worden 60 teaF-
bestaande uit telkens een dame
een heer geformeerd. De spelsoc
die gehanteerd zal worden is een
genaamde Fourball-Betterball. ïl]
andere woorden speelt de lady->j
de bal in de hole met drie slagen^
haar partner doet er vier slaic
over, telt als teamscore: 3 slagende
De totale kosten begroot voor dfc
Nederlandse primeur bedrag
twee miljoen gulden. De eerste pi
levert de winnaars 50.000 Enge£>
Pond op. Per speler betekent fa
plm. 80.000 gulden. Voor de tweflc
plaats wordt een cheque van 34.te
pond uitgereikt en het derde teti
ontvangt 32.000 pond. e

h
„Een winstpremie zoals de dame%>
hun reguliere Ladies Tour nergii
kunnen verdienen", aldus Van ty
Wall Bake. „Ik ben er dan ook
overtuigd dat de beste speelsf
van de wereld in Eindhoven aanVp
zig zullen zijn". Van hun mannelijk
collega's zal in elk geval de Eurofc
se en Amerikaanse top-12 ontbh
ken. Deze spelers werken in b
week van de HCS Mixed Open hri
tweejaarlijkse ontmoeting om \
Ryder Cup (Europa contra Amij
ka) af in Groot-Brittannie. „Jat
mer", aldus de woordvoerder >*Trefpunt, dat die data samenvallu
In deovervolle agenda was geen je
dere datum meer in te passen. «
wilden met dit nieuwe initiatief ots
niet te kort op de twee andere gHi
Nederlandse toernooien zitten. Vji
gend jaar kennen we dat proble*]
niet meer, omdat de Ryder Cup ccl
per twee jaarwordt verspeeld". !1
i

Desondanks verwacht Van den V/[
Bake de Nederlandse golfliefM.
bers een lucratief deelnemersveld
kunnen presenteren. „De inter»'
tionale top bestaat uit 240 profes»
nals die elkaar, qua spel, niet v<
ontlopen. Daarnaast is zon mix
open voor de meeste spelers fl
welkome afwisseling in het norrd
toernooischema. Koppel daara
het prijzenbedrag en de mooie gd.
baan van Eindhoven dan ben ik 1
van overtuigd dat we een starta
veld van bijzonder kwaliteit nt
Eindhoven kunnen halen. Startgd
wordt er evenwel niet betaald". |

Dé dopingaffaires van 1988 herleven in San Sabastian
Johnson ontmoet Delgado

Voorstel zes
perioden in
eerste divisie

BARCELONA/HEERLEN - Teleurgesteld, bedrogen voelde
zich het grootste deel van het olympisch publiek in Seoel en
thuis voor de televisie, op maandag 26 september. Ben John-
son, snelste man ter wereld, was twee dagen tevoren op gedro-
geerde spierkracht naar een olympische titel en een ongeloof-
lijk wereldrecord gerend. De honderd mooiste meters ooit wer-
den de honderd schandaligste. Ben Johnson vluchtte nóg snel-
ler weg, zonder medaille, en een halve aardbol nam hem zijn
bedrog kwalijk. Hij mocht twee jaar niet meer hardlopen in
wedstrijden, luidde de straf van de Canadese atletiekfederatie.

Een vriend vergezelt Ben Johnson
op zijn eerste uitstapje sinds zijn
vlucht uit Seoel. „Geen commen-
taar", zullen in twee dagen de meest
gehoorde woorden uit de toch al
niet spraakzame mondvan de sprin-
ter zijn.

„Zijn advocaat heeft hem afgeraden
uitspraken te doen vóór de 20e fe-
bruari, wanneer het onderzoek van
de Canadese regering begint". Lar-
ry Heidebrecht uit Williamsburg,
Virginia, USA, spreekt daarom
maar voor Ben Johnson. Sinds ja-
nuari 1986 is hij de manager van de
tot 24 september vorig jaar een van
de best betaalde atleten van de we-
reld. Heidebrecht regelde ook het
bliksembezoekje aan San Sebas-
tian, dat morgen (vrijdag) begint en
heeft voor eind maar nog een vol-
gend, iets uitgebreider Europees
programma voor zijn cliënt op de
agenda staan. „Wat hij dan precies
zal gaan doen en waar hij zal ver-
schijnen, daar wil ik niet specifiek
op ingaan. Het zullen ongeveer de-
zelfde zaken zijn als nu in Spanje".

van dat produkt wel door het inter-
nationaal olympisch comité verbo-
den was. Het wordt zaterdag in San
Sebastian derhalve een bijzondere
ontmoeting tussen de atleet en de
wielrenner. Dé meest spraakma-
kende dopingaffaires van 1988 zul-
len zaterdag derhalve herleven in
San Sebastian.

Toch is Benjamin Sinclair Johnson,
eind december 27 jaar geworden,
komend weekeinde op duurbetaald
bezoek in Spanje. Bijna 50.000 gul-
den voor een uur, het lossen van een
startschot en het uitreiken van prij-
zen bij een wielerwedstrijd op de
baan, de 'Zes uur van Euskadi' in
het Baskische San Sebastian, waar-
aan onder andere Tourwinnaar Pe-
dro Delgado deelneemt. Saillant de-
tail: evenals Johnson was Delgado
vorig jaarverwikkeld in een ophef-
makende dopingaffaire. De Spaan-
se wielerheld, die op de Tourwegen
zoals bekend het maskerende pre-
paraat probenicide bleek genomen
te hebben, werd in tegenstelling tot
Johnson vrijgesproken omdat pro-
benicide toen nog niet op de do-
pinglijst van de internationale wiel-
renunie stond, terwijl het gebruik

Vandaag:
Groene Ster-RKONS (18.45)
WBerg '28- MW 2 19.30
SVTreebeek-Haslou 19.30

" De geschorste Ben Johnson zal voorlopig in deze pose niet
meer te zien zijn. Tegen een vergoeding van 50.000 gulden ver-
schijnt Johnson zaterdag in San Sebastian bij een wielerwed-
strijd voor het lossen van het startschot. Een van de deelnemers
is Pedro Delgado.

Startschot lossen, prijsjes uitreiken
het heeft wat weg van het optreden
waartoe Nederlandse olympische
kampioenen vaak gedoemd zijn om
een gouden plak nog een beetje ren-
dabel te maken. Glorieuze winnaars
uit de Verenigde Staten of Canada
doen het doorgaans op wat grootse-
re wijze en sluiten via hun persoon-
lijke managers miljoenencontrac-
ten met verschillende bedrijven af.
Niet Ben Johnson, want hij is een
verliezer, en verre van glorieus.

Zielig dus, dat optreden waar hij
zich nu toe moet verlagen, zonder
voor tienduizenden dollars per keer
in prachtige Europese atletiekgala's
te mogen hardlopen? „Nee, zo zou
ik het niet willen noemen", reageert
Larry Heidebrecht. „Het is anders,
laten we het daar maar op houden".

MAASTRICHT- Het competitie- en
bekervrije weekeinde van MVV wil
niet zeggen dat de spelers van de
Maastrichtse club zich nu volop in
het carnavalsgewoel kunnen bege-
ven. Trainer Frans Körver is er alles
aan gelegen zijn manschappen op
zaterdag 11 februari optimaal gepre-
pareerd tegen FC Groningen in het
veld te brengen. Daartoe wordt za-
terdag om 11.00 uur een vriend-
schappelijke wedstrijd gespeeld te-
gen Eijsden. Het duel vindt plaats
op het veld van de tweede klasser.
Maandag en dinsdagtraint de MW-
selectie telkens om 17.00 uur.

MVV actief
met carnaval

Met Fortuna
naar Alkmaar

De plannen zijn ingediend door I
bestuur van Helmond Sport. As?,
tent-competitieleider Bertus Rl
hock heeft het voorstel overge*
men en zal het de vergadering vo*
leggen.

ZEIST - Het voorstel om met
gang van het volgende seizoen
perioden te hanteren in deeerste
visie zal op de buitengewone al
mene vergadering van de sectie
taald voetbal van de KNVB oj
maart in Zeist aan de orde word
gesteld.

Renze de Vries
mogelijk prooi
van chantage

Van onze sportredactie
GRONINGEN - Tijdens een be-
stuursvergadering van FC Gronin-
gen is een foto ter sprake gekomen,
waarmee voorzitter Renze de Vries
gechanteerd zou worden. De Vries
ontkende hardnekkige geruchten,
dat hij hiermee door zijn voormalige
Joegoslavische privé-chauffeur on-
der druk werd gezet. De chauffeur
zou in café's regelmatig zwaaien
met de foto, dievoor De Vries com-
promitterend zou zijn. Overigens
zonder het woord chantage in de
mond te nemen maakte de Vries
duidelijk dat het hier volgens FC
Groningen-voorlichter Addy Boer-
ma gaat om „een onschuldige foto"
gemaakt in net zwembad van het
Mereuur-hotel in het Oostduitse
Leipzig. Daarop staat de Vries met
een aantal dames afgebeeld.

De voormalige Joegoslavische pri-
vé-chauffeur, die enkele maanden
geleden zwaaiend met een pistool in
een café in de Groninger binnen-
stad werd gearresteerd, verblijft
momenteel vermoedelijk in zijn ge-
boorteland.

Vredeskoers niet
van Parijs

naar Moskou
OOST-BERLIJN - De 42e editie
van de Vredeskoers, de zwaarste
wielerronde voor amateurs, zal de
renners niet van Parijs naar Moskou
voeren, zoals was voorzien. Het or-
ganisatiecomité, met vertegenwoor-
digers uit Frankrijk, Bondsrepu-
bliek Duitsland, DDR, Tsjechoslo-
wakije, Polen en de Sovjetunie,
maakte in Oost-Berlijn bekend af te
zien van het plan, omdat de interna-
tionale federatie UCI niet tegemoet
is gekomen aan de wens er een vol-
komen 'open' de koers van te ma-
ken. De UCI wilde maar drie prof-
ploegen van start laten gaan op het
Bastille-plein in Parijs. De Vredes-
koers zou eindigen op het Rode
Plein in Moskou. Besloten is de
deelnemers aan de Vredeskoers nu
een traditioneel parcours te laten af-
leggen van Warschau via Oost-Ber-
lijn naar Praag. De wedstrijd staat
voor 8-20 mei op de agenda.

Sijbrands in
herkamp voor
eigen publiek

VELP - De herkamp tussen de oud-
wereldkampioenen Ton Sijbrands
en Anatoli Gantwarg (Sov) zal ver-
moedelijk in mei in Nederland wor-
den gehouden. Deze tweekamp is
nodig om de uitdager aan te wijzen
van wereldkampioen Alexei Tsjiz-
jov, die in de tweede helft van dit
jaar in een match over twintig par-
tijen zijn titel moet verdedigen.

Sijbrands en Gantwarg eindigden
vorig jaar bij het wereldkampioen-
schap in Paramaribo samen op de
tweede plaats. Na moeizaam verlo-
pen onderhandelingen zijn uitein-
delijk alle betrokken partijen het
eens geworden over de voorwaar-
den, waaronder deze barrage - in af-
wijking van het reglement van de
internationale damfederatie FMJD -
zal worden gespeeld. Sijbrands en
Gantwarg zullen, wanneer na zes
partijen de stand nog gelijk is net zo
lang partijen spelen, totdat een van
hen een partij in winst omzet. De
KNDB gingakkoord met deze voor-
waarden, nadat Suriname zich had
teruggetrokken. De bond beslist
binnen enkeleweken waar en onder
welke (financiële) voorwaarden de
herkamp gespeeld zal worden.

Panasonic enige
Nederlandse ploeg
in Parijs-Nice

PARIJS - De organisatoren van de
39e etappekoers Parijs - Nice, de „rit
naar de zon" die dit seizoen met
twee dagen is verlengd (5-12 maart),
hebben de definitieve inschrijving
binnen van zestien ploegenvan acht
renners. Daarbij is niet PDM, de Ne-
derlandse werkgever van Scan Kel-
ly, die het evenement de laatste ze-
ven jaar won. Wel zal Peter Post zn
Panasonicteam naar Frankrijk af-
vaardigen.

Behalve Kelly ontbreken ook de
Franse renners Charly Mottet, Lau-
rent Fignon en Ronan Pensee op het
appel. Wel van de partij zijn de
Tour-winnaars Stephen Roche en
Pedro Delgado. Verder kan worden
geschermd met de deelneming van
Eric Breukink, Jean-Francois Ber-
nard, Eric Boyer, Urs Zimmermann
en Robert Millar. Er worden nog on-
derhandelingen gevoerd met de
ploegleiders van Adri van der Poel,
Andrew Hampsten en Lech Piasec-
ki.
Parijs - Nice gaat ook dit seizoen
over een traditioneel parcours van
in totaal 1.111 kilometer. Daarin zijn
opgenomen een ploegentijdrit over
58 kilometer, waarbij de bonifica-
ties tellen voor het klassement en
niet het onderling verschil, en twee
aankomsten bergop. De vierde etap-
pe eindigt op de Mont-Faron in de
buurt van Toulon en op devoorlaat-
ste dag is er een individuele tijdrit
tegen de Col dEze op.
De al gecontracteerde ploegen voor
Parijs - Nice zijn: Fagor, RMO, Tos-
hiba, Systeme U, Z,Reynolds, Teka,
ADR, Sigma, Panasonic, BH, Carre-
ra, Lotto, Ariostea, Café de Colom-
bia en de Poolse profploeg Exbud.

Nu zijn er nog vier perioden in',
eerste divisie. Volgens het nieul
systeem zal de nacompetitie 'staan uit twee poulesvan drie clv'
De poulewinnaars spelen een fin»
waarvan de winnaar promovej
naar de eredivisie. De verliep
speelt een beslissingswedstrijd.'
gennummer zestien van de eredi'
sic om éénplaats in de hoogste kl

Zaterdag Sittard
tegen Limburgia

HEERLEN - Het competitieduel in
de hoofdklasse C tussen Sittard en
Limburgia wordt zaterdagmiddag
om 15.00 uur gespeeld. Bovendien
worden zaterdag de duels tussen
Longa en Wilhelmina '08 en Top en
Venray gespeeld. Beide wedstrijden
beginnen om 14.30 uur.

Dit treffen vormt de return van de
eerste ontmoeting die afgelopen za-
terdag werd afgewerkt en met 3-0
een prooi werd voor de Apeldoorn-
se equipe. Het hooggeklasseerde
PZ/Dynamo, dat drie internationals
in de gelederen telt, is ook ditmaal
favoriet voor de winst, al rekent
Pancratiusbank/VCH coach op een
positiever resultaat.

HEERLEN - Carnavalszaterdag
staat in de sporthal Kaldeborn van
Heerlen om 14.00 het eredivisietref-
fen geprogrammeerd tussen de vol-
leybalteams van Pancratius-
bank/VCH en PZ/Dynamo.

VCH opnieuw
tegen Dynamo

HAMBURG - Westduitse midweeklotto
Trekking A: 1-4-8-12-18-44.Reservege
tal: 16.Trekking B: 1 -16 -19-30- 34 - 37.Re
servegetal: 20. Spel 77: 2 4 4 5 9 5 7.

„Wel heeft hij een tijd in een flinke
depressie gezeten, en dat is natuur-
lijk logisch na zon ervaring als in
Seoel, daar zou iedereen last van
hebben. Hij wilde niet onnodig in de
aandacht van iedereen blijven
staan, heeft zich even rustig gehou-
den. En langzamerhand is hij weer
begonnen met trainen, in het begin
vooral om de nodige overtollige ki-
lo's kwijt te raken. Hij kijkt er al
naar uit terug te komen".

En die is hu bereid zich weerwat va-
ker publiekelijk te vertonen. Sinds
de Spelen gaf hij begin oktober een
persconferentie in Toronto en hield
hij zich verder schuil in zijn villa in
de wijk Scarborough van de Cana-
dese stad. „Nou, echt verstopt voor
derest van de wereld heeft hij zich
ook niet", schetst Heidebrecht de
eerste post-olympische maanden.

voor Ben te bestaan. Al is het dan
niet voor de atleet die door ver-
meend dopinggebruik in Seoel in
een slecht daglicht kwam te staan,
de belangstelling is er nu vooral
voor de persoon Ben Johnson".

Maar met dat laatste moet hij nog
even tot september 1990 wachten, of
het onderzoek van de Canadese re-
gering moet daarin de komende
maanden verandering kunnen
brengen. „Ik wil niet zeggen dat
Ben met zijn komst naar Europa
persé iets wil bewijzen. Hij wil ge-
woon laten zien dat hijzelf altijd in
zijn onschuld heeft geloofd, dat hij
zich niet hoeft te verbergen. En hij
vindt het ook gewoon leuk dit soort
dingen te doen, zoals nu in San Se-
bastian", aldus Heidebrecht.

„Veel bedrijven hebben hun publi-
citeitscontract met Ben niet ver-
lengd en nieuwe gegadigden haak-
ten af. Zo lieten drie Japanse fir-
ma's (creditcards, auto's en motoro-
lie) en een Italiaanse fabrikant van
sportkleding hun beoogde reclame-
object 'in de steek', bang voor nega-
tieve publiciteit. Maar dat laatste
valt volgens Heidebrecht nogal
mee: „Van andere bedrijven liepen
de contracten gewoon nog door en
er blijkt nog steeds grote interesse

Of het ook minder betaald is, daar
wil de 39-jarige manager zich zelf
niet over uitlaten. Toch schatte hij
directna het bekendworden van het
olympische dopingschandaal het
verlies voor Johnson opzon 10 mil-
joendollar in de komende driejaar.

SITTARD - De supportersvereni-
ging Fortuna-Sittard organiseert
komende zaterdag een busreis naar
Alkmaar voor de bekerwedstrijd te-
gen AZ. De kosten zijn voor de le-
den ’ 15,-. Niet-leden betalen

’ 20,-. De vertrektijden zijn: Geleen
15.30 uur, Sittard 15.45 uur, Suste-
ren 16.00 uur. Opgave is mogelijk tot
uiterlijk vrijdagmiddag 12 uur.

van onze sportredactie

Alain Strouken:
'Ideale leerschool'

Roger Swerts blij met bescheiden ploeg Mini-Flat-Isoglas

Roger Swerts heeft tot dusver elf
renners gecontracteerd. Het bete-
kent, dat Alain Strouken verzekerd
is van veel startgelegenheid. Strou-
ken: „We hebben een heel mooi pro-
gramma, met een aantal klassiekers,
B-klassiekers en kleinere etappe-
koersen. We starten 18februari in de
InternationaleWielerweek van Sici-
lië."

Ne ploeg de ideale leerschool. De
druk om te presteren is daardoor
niet groot."SINT ELOOIS-VIJVE - In het

Vlaamse Sint Elooys-Vijve werd
gisteren de zoveelste presentatie
van een profwielerploeg gehouden.
Roger Swerts presenteerde er zijn
nieuwe team Mini-Flat-Isoglass.
Een bescheiden ploeg zonder ron-
kende namen, maar wel met een
aantal talentrijke beroepsdebutan-
ten. Swerts, vorig jaar ploegleider
van de inmiddels van het toneelver-
dwenen Rolandformatie, heeft één
Nederlander onder zijn hoede:
Alain Strouken uit Munstergeleen.

Strouken heeft zijn zinnen op het
etappewerk gezet. „Ik rijd graag rit-
tenwedstrijden. Maar ik hoop ook
aan klassiekers als Luik-Bastena-
ken-Luik, de Waalse Pijl en Amstel
Gold Race te kunnen deelnemen.
Niet om uitslagen te rrjden, want dat
zal nog niet mogelijkzijn. Wel wil ik
die wedstrijden uitrijden. Op die
manier kan ik het meest leren."

De afgelopen zondag 21 jaar gewor-
den Strouken was ooit nationaal
kampioen bij de nieuwelingen.
Strouken» krijgt dit jaar bij Mini-
Flat-Isoglass de kans om het zware
vak van profwielrennerte leren. „Ik
ben erg blij met deze kans," zegt de
Limburgse neo-prof. „Voor een jon-
gerenner is het rijden voor een klei- Roger Swerts, dieelf jaargeleden na

een lange loopbaan als profwielr^
ner, achter het stuur van 'ploegleidersauto kroop (o.a. Carl'
Mini-Flat, Vermeer-Thijs, Dfl<
Verandalux, Skala en Roland), *seft dat hij van zijn renners geena
hefmakende resultaten kan m
wachten. „Nadat Roland zich uit
wielersport terugtrok was ik &1
dat ik de Mini-Flat-Isoglass on
mijn hoede kon krijgen. Als 47-j*
ge krijg je immers niet meer gem*
keiijk ander werk. Ik heb inderd^een bescheiden ploeg, maar in if
giëzijn nog kleinere teams. Met j'
ge renners is het ook leuk werK?
Deze formatie is in feite eenkw^vijver voor de Hitachi-ploeg, *
door dezelfde stichting, ASS, j
sponsord wordt," zegt Rot.
Swerts, die door oud-wereldksj
pioen Briek Schotte geassiste*1
wordt.
Een greep uithet programmavan Mini-'jp
Isoglass: Internationale Wielerweek SW
GP Wieier Revue, Omloop Het Volk,K^ne-Brussel-Kuurne, Ronde van Lim^E3Prijs, Driedaagse van de Panne, R"v
van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, W%
Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Amstel "5
Race, Henninger Turm, Parijs-Brussel. J
rijs-Tours en de etappekoersen Vierdag
van Duinkerken,Ronde van deOise, W> |
van Denemarken, Ronde van Belg'e
Tour du Limousin.
Samenstelling: Cottenies, Dexters, DuWj
ne, Dussausoit, Janseghers, Rooms, J
Camp, Van Impe, Vernie, Vindevog*'
Strouken." De jongeLimburger Alain Strouken (links) kan in zijn eerste profseizoen rekenen op de steun

van de de oude rotten Roger Swerts (midden) en Briek Schotte (rechts). Foto: MAURICE TERRIJN
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