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DeLimburger en Dagblad N-Limburg 'in gesprek'

Redacties vrezen
fusie tussen twee

Limburgse kranten
)( van onze verslaggever

HEERLEN - De hoofdredacties van de dagbladenDe Limburger en het
Dagblad van Noord-Limburg gaan onderzoeken of, en hoe, hunkranten
'"eter kunnen samenwerken. In opdracht van hun directies gaan de
hoofdredacties gezamenlijk een 'studie verrichten naar een zo ver mo-
Kelijk gaande samenwerking tussen beide bladen. Welke vorm de sa-
menwerking moet krijgen is volgens de de directies en hoofdredacties
£an beide bladen nog 'volkomen open.
">e redacties zijn er echter van over-
■uigd dat het het voornemen is om

?ot een volledige fusie tekomen tus-sen de twee Limburgse kranten. De
*ndernemings- en de redactieraad
:een overlegorgaan van de redactie)
"'an het Dagblad van Noord-Lim-

feurg zeggen dan ook 'verbijsterd' tefijn over de plannen, terwijl de red-
actieraad van De Limburger zijn

heeft uitgesproken.

Pc twee kranten werken al een aan-
*al jaren samen op technisch en
commercieel niveau. Beide kranten
'maken deel uit van het Audetcon-
£ern, dat verleden jaarwerd overge-
l"men door de uitgeversgigant
VNTJ. Bij die overname werd door
**e VNU en Audet verklaard dat de
Zelfstandigheid van de kranten niet
Jter discussie stond.
jDe directies van beide kranten zei-
jP-en gisteren dat tot het onderzoek
besloten is om op 'langere termijn'
sterker te staan. „We vinden het zin-
,nig om in verband met detoekomst
|nog eens goedrond tekijken", aldus
[mr-E. Goossens, directeur van De
1Limburger. De samenwerking zou
kort gezegd moeten leiden tot meeren betere pagina's bij beide bladen.

" zie verder pagina 13

Het weer
VEEL BEWOLKINGUe in de nacht ontstanem,stgebieden zullen in de och-tend overgaan in laaghangen-
de bewolking. Een depressie
ten westen van Noorwegen
f?ri_t voor toenemende bewol-K>ng en wind. In de komende
°acht kan plaatselijk wat re-gen vallen. De wind is eerst2wak, daarna toenemend tot
matig uit een zuidwestelijke
richting. De maximumtempe-ratuur wordt 4 graden, de mi-
nimum min 1 graden.Voor eventuele informatie be-
seffende het weer in Limburg
Kunt u bellen 06-91122346
VANDAAG:2<>nop: 08.17 onder: 17.32maan op: 06.56 onder: 13.29

Nieuw voorstel
door organisaties

afgewezen

Vreemdelingenwet
vindt geen genade

DEN HAAG - Maatschappe-
lijke organisaties verenigd in
het 'Beraad Vreemdelingenbe-
leid', hebben gisteren veront-
waardigd gereageerd op de
voorgenomen algehele herzie-
ning van de Vreemdelingen-
wet. Volgens het onlangs in
het leven geroepen Beraad
„acht de regering verscher-
ping op de controle van mi-
granten van groter belang dan
de rechten van vreemdelin-
gen".
In een toelichting op het wetsvoor-
stel, dat gisteren bij de Tweede Ka-
mer werd ingediend, stellen de be-
windslieden dat het er om gaat het
toelatingsbeleid en de rechtspositie
van vreemdelingen zo veel mogelijk
bij wet te regelen.
De Raad van State heeft zeer kriti-
sche kanttekeningen geplaatst bij
het wetsvoorstel. De Adviescom-
missie voor vreemdelingenzaken
wijst de herziening van de Vreem-
delingenwet, zoals die door de rege-
ring wordt voorgestaan, van de
hand. Besluiten over toelating of
uitwijzingkomen volgens het wets-
voorstel te veel bij rechterlijke in-
stanties te liggen. Daardoor kan de
regering te weinig inspringen op ac-
tuele ontwikkelingen, vindt de Ad-
viescommissie.
Het kabinet wil dat de ministervan
Justitie besluiten neemt over het
toelaten van vreemdelingen. Bij
hem moet ook in eerste instantie op-
nieuw worden aangeklopt als een
verzoek tot toelating is afgewezen.
Voorgesteld wordt verblijfsvergun-
ningen slechts te verlenen op een
wettelijk opgesomd aantal gronden.
De beslissing op een verzoek om
een verblijfsvergunning wordt door
de ministervan Justitie genomen.
Wordt een verzoek om een verblijfs-
vergunning afgewezen, dan kan
daartegen beroep worden aangete-
kend bij de minister, die immers in
eerste aanleg het besluit heeft geno-
men.
De minister beslist binnen vijf we-
ken over hetbezwaarschrift. Ziet hij
geen aanleiding zijn aanvankelijke
besluit te herzien, dan stuurt de mi-
nister het bezwaarschrift naar de
rechter. Een nieuw in te stellen
Vreemdelingenkamer- bij de recht-
banken van Den Haag, Zwolle,
Haarlem en Den Bosch - buigt zich
er dan over.
Vanaf het moment dateen bezwaar-
schrift door de minister naar de ad-
ministratieve rechter wordt gezon-
den en wanneer afwijzend op het
bezwaarschrift wordt beschikt, kan
de vreemdeling uit Nederland wor-
den verwijderd.
De verwijdering wordt opgeschort
wanneer de rechter een voorlopige
voorziening treft; de vreemdeling
mag de afloop van de procedure dan
in Nederland afwachten.

Opvolger waarschijnlijk president Z-Afrika

Botha treedt af
als partijleider

KAAPSTAD - De Zuidafrikaanse
president P. Botha is gisteren on-
verwachts teruggetreden als 'hoofd-
leider' van de regerende Nationale
Partij (NP). Een stemming onder
alle 130 leden van de NP-fractie in
de blanke volksraad liet vervolgens
een lichte voorkeur zien voor de
NP-leider van de provincie Trans-
vaal en minister van Nationale Op-
voeding, F. de Klerk, als diens op-
volger. Hoewel Botha, die drie we-
ken geleden werd getroffen door
een lichte beroerte, voorlopig aan
zal blijven als president van Zuid-
Afrika, kan uit deaanwijzingvan De
Klerk als nieuwe NP- leider worden
geconcludeerd, dat deze ook de
nieuwe president van Zuid-Afrika
wordt.

Op een persconferentie benadrukte
DeKlerk dat het aftredenvan Botha
als partijleider van de NP, die een
absolute meerderheid heeft in het
parlement van Zuid-Afrika, op zich
geen grondwettelijke implicaties
heeft en dat Botha als president zal
aanblijven, totdat zijn termijn van
vijfjaar op 3 september aanstaande
afloopt. Maar de voorkeur binnen
de NP-fractie voor De Klerk als par-
tijleider impliceert automatisch dat
hij ook de nieuwe president wordt
als Botha uiteindelijk aftreedt.

De 52-jarige De Klerk wordt als een
gematigd verlichte NP-er be-
schouwd, die zal verdergaan op het
voorzichte hervormingspadvan Bo-
tha.

Stormloop op aandelen DSM in Z-Limburg
HEERLEN — In Zuid-Limburg
is alleen al door particulieren
volgens een voorzichtige schat-
ting van de Amrobank voor 75
miljoen gulden ingeschreven op
de aandelen DSM. Ingewijden
beweren dat er zelfs voor een be-
drag tussen de 80 en 100 miljoen
is ingeschreven. Volgens H. Hol,
districtsdirecteur van de Amro-
bank Zuid-Limburg liep het de

afgelopen weken storm. Gister-
middag om 15.00 uur sloot de in-
schrijving. Maandag worden de
"aandelen op de Amsterdamse
beurs genoteerd. De afgelopen
week werd nog eens duidelijk
dat massaal op de aandelen is
overtekend. „Als Ruding ineens
alle aandelen van DSM op de
markt zou gooien, zou hij ze nog
makkelijk kwijtraken," theoreti-

seert Hol.
Hij verwacht dan ook dat bij de
toewijzing op iedere inschrijving
flink gekort zal moeten worden.

Ook buitenLimburg blijkt de be-
langstelling voor DSM enorm.
Gisteren werd in de spookhandel
.op de Amsterdamse effecten-
beurs ’ 113,90 voor een aandeel
DSM betaald.

Justitie gelooft leeftijd niet

Salvadoraanse
uit Brunssum
moet land uit

door
hans toonen

BRUNSSUM/DEN
HAAG- Hoewel Ma-
ria Albertina Amaya
bij haar moeder en
stiefvader in Bruns-
sum woont, moet zij
binnen dertig dagen
zonder pardon terug
naar El Salvador.
„Aan deze uitzetting
gaat mijn gezin ka-
pot", verzucht
E. Broeders (44),
„want mijn vrouw
laat haar dochter
niet alleen terug

gaan. Bovendien
neemt ze dan ook
ons gehandicapt
dochtertje Lucia van
bijna zes mee naar El
Salvador."

Een van de voor-
naamste oorzaken
van dit gezinsdrama
is Amaya's geboorte-
datum. Was Maria
achttien of 22 jaar
toen zij eind 1987
vanuit El Salvador
haar moeder in
Brunssum kwam be-

-1 zoeken en vervol-
gens bleef? Justitie
gaat af op haar pas-

poort, waarin als ge-
boortedatum 5 mei
1965 vermeld staat.
En aan meerderjari-
ge vreemdelingen
wordt nu eenmaal
geen verblijfsver-
gunning verstrekt,
ook al wordt er - zo-
als in Amaya's geval
- een beroep gedaan
op gezinshereniging.

Maar zowel haar
moeder als de heer
Broeders blijven er-
bij dat hun (stief-
dochter geboren is
op 5 mei 1969. „Hele-
maal precies valt dat
niet meer te bewij-
zen, omdat nagenoeg
het complete bevol-
kingsregister in as is
opgegaantijdens een
brand in het ge-
meentehuis in
Amay's geboorte-
plaats", verduide-
lijkt Broeders.

9 Zie ook
pagina 13

vandaag

" Lijfwacht Winnie
Mandela zorgt voor
opschudding.

pagina 4

" GS. Venlo toch
'knooppunt'.

pagina 11

" Vandaag in kleur
een extra bijlage
over de gisteren
geopende
personenauto-RAI.

Vanaf pagina 23

sport
# Phü Anderson aast

op revanche.
# Gedeelde

leidersplaats Smoke
Eaters.

Meer gevolgen
Tsjernobyl

MOSKOU - De regering van de
Sovjet-republiek Wit-Rusland heeft
de ware omvang van de kernramp
van Tsjernobyl in april 1986 steeds
verzwegen. Pas nu, bijna drie jaar
na dato, heeft zij de ontruiming ge-
last van 20 besmette dorpen.
Zoals de Sovjet-televisie gisteren
meldde, bekommerde zich kenne-
lijk niemand om de bevolking van
de dorpen, voor het merendeel klei-
ne boerengemeenschappen. De
mensen daar gingen gewoon door
met het bewerken van hun grond,
die sterk radioactief besmet was
door de nucleaire catastrofe ii
aangrenzende Oekraïne.

Massaal
onthaal
'Sjuut'
in Aken

Van onze
verslaggever

AKEN - Begroet
door vele
duizenden
carnavalisten
maakte de Blauw
Sjuut uit Heerlen
gistermorgen
tegen half twaalf
de intocht in het
centrum van Aken.

De 'Vetdonnesjtig'
in de Duitse
grensplaats wordt
jaarlijks door
duizenden
vrouwen
aangegrepen om
eens 'alleen' op

stap te gaan.

De voltallige
Blauw Sjuut werd
traditiegetrouw op
het raadhuis
ontvangen door. Kurt Malangré, de
burgemeester van

Aken die zich
speciaal voor deze
gelegenheid had
uitgedost met een
fraaie bruine
pruik.

Heerlens
burgevolgde de
binnenkomstvan
de 'Sjuut' als
eregast. Hij gunde
zijn Akense collega
de pret om
verkleed ten tonele
te verschijnen. „Ik
zet zeker geen
pruik op. Daar voel
ik mij nog niet
genoegLimburger
v00r...".

# De aankomst van
de Blauw Sjuut op

het raadhuisplein in
Aken werd ook
gisteren weer

door duizenden
carnavalisten
gadegeslagen.

Foto: DRIES LINSSEN.
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Jl tel. (04490) 91212.

HOGESCHOOL SITTARD

Maria Amaya temidden van het gezin Broeders in
Brunssum, dat zij op last van Justitie binnen dertig dagen
derug toe moet keren. Foto: CHRISTA HALBESMA
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popmuziek en strips

Randy Newman naar Sittard
Na vijfjaar te hebben gewacht op een nieuwe plaat van Randy New-
man krijgen de fans binnenkort dubbel waar voor hun geld, want de
Amerikaanse singer-songwriter komt binnenkort voor maar liefst ze-
ven concerten naar ons land. Zijn elpee Land Of Dreams wordt be-
schouwd als een van de meest belangwekkende muzikale prestaties
van vorig jaar. Newman concerteert op woensdag 22 februari in de
Sittardse stadsschouwburg zonder begeleidingsband. Het optreden
begint om 20 uur en kaarten kosten in de voorverkoop 35 piek op de
bekende adressen in Sittard, Heerlen, Maastricht, Geleen en Roer-
mond.

" Randy Newman bracht na vijfjaar weer een langspeel-
plaat uit.

popelpee
Er is bij mijn weten geen zanger
in de popgeschiedenis geweest,
die zijn nummers met zoveel ge-
voel voor drama en sentiment
omkleedde als ROY ORBISON.

Dit blijkt wel uit het feit dat lied-
jes als Only The Lonely, Pretty
Woman en Running Scared na
decennia nog geen spat aan zeg-
gingskracht en originaliteit heb-
ben ingeboet. Orbison was niet
het vleesgeworden symbool van
verdriet en ellende, zoals hij zo
vaak is afgeschilderd. Hij was ge-
lukkig met zijn tweede vrouw
Barbara en zijn kinderen, maar
eenmaal achter die microfoon
kwijnde hij weg en bouwde al-
dus mee aan de mythe van de le-
vende legende. Uiteraard heb-
ben Orbisons bijdragen aan de
Traveling Wilburys gevolgd door
zijn plotselinge overlijden de

hernieuwde belangstelling voor
's mans werk geactiveerd, maar
anderzijds heeft zijn nieuwe en
tevens allerlaatste elpee MYS-
TERY GIRL toch zeker de po-
tentie van een plaat die in goede
vriendschap en met kennis van
zaken is gemaakt. Wat wil je, als
jewordt omringd door lieden als
David Evans, Paul Hewson, Torn
Petty, Bruce Springsteen, Chris
Isaak, Elvis Costello en T-Bone
Burnette? Mystery Girl is 'ge-
woon' een dijk van een plaat, ge-
zongen door een man met het
hart op de juiste plaats en ge-
maakt voor fans van het eerste
uur. En op het weergaloos mooie
nummer A Love So Beautiful
zingt Roy ons rechtstreeks toe
vanuit de hemel. Weet ik heel
zeker. Schitterend.

peter hamans

Enquête Westduits popblad:

Michael Jackson
grootste sukkel

Michael Jackson is
door de lezers van
het muziekblad M.E.
Sounds tot de groot-
ste sukkel van het
jaar 1988 gekozen.
M.E. Sounds is een
toonaangevend pop-
magazine in West-

Duitsland. Jackson
won het op straat-
lengte voorsprong
van onder andere
Falco en Prince, die
respectievelijk der-
de en vierde werden.
Op de top-10 van
'grootste sukkels'

prijken verder nog
met stipRiek Astley,
Stock, Aitken & Wa-
terman en Sabrina.

U2werd met 33,88
procent van alle
stemmen tot beste
internationale groep
gekozen en op de
tweede plaats be-
landde Pink Floyd
met...3,94 procent.
De beste Duitse
groep werd BAP
(tweede: The Rain-
birds) en beste Duit-
se solozanger Her-
bert Grönemeyer.

popagenda
FEBRUARI

" 4: Gemeenschapshuis Don Bosco Heel: Fietsefreem

" 5,6 en 7: Schouwburg Sittard: The Run

" 5: Café Dn Toewn Cadier en keer: Fietsefreem

" 6: Café De Beckerie Heer: Fietsefreem

" 7: De Haverput Bunde: Fietsefreem

" 8: Café De Gijsbrecht Maastricht: Fietsefreem

" 10: Effenaar Eindhoven: Life On Grey en Chambre Jaune (1)

" 11: De Boskar Peer: Michigan Red Blues Band

" 16: Noorderligt Tilburg: Omar & th Howlers (1)

" 16: Ahoy' Rotterdam: The Scorpions en Vixen (1)

" 17: Effenaar Eindhoven: Human Rights en Dier (1)

" 18: 't Jachthoes Maastricht: Fietsefreem

" 18: Noorderligt Tilburg: Gregory Isaacs & Ridim' Kings (1)

" 22: SCHOUWBURG SITTARD: RANDY NEWMAN (1)

" 24: De Boskar Peer: The Prime

" 25: Effenaar Einhoven: Prong en Kong (1)

Acidhouse verovert
ook Zuid-Limburg

De acidhouse-fan wordt
door de stroboscoop ver-
blind als een vogel door het
licht van een vuurtoren en
de rook van de rookmachi-
ne maakt de overkant van
de dansvloer onzichtbaar
en slaat de nietsvermoeden-
de acidpartybezoeker op
ogen en longen. Niettemin
is de opkomst tijdens het
eerste acidhousefeest van
het nieuwe jaar in jongeren-
centrum Zion te Elsloo
groot. Langzaam maar ze-
ker verovert deze nieuwe
dansrage ook het zuiden
des lands.

Slechts de silhouetten van debezoe-
kers zijn zichtbaar. „Je moet dan-
sen, als je met een drankje naast de
kant staat is er niets aan", zegt een
bezwete fan van deze nieuwe dans-
muziek. Nu de Londense en Am-
sterdamse jeugd alweer bijna is uit-
gekeken op deuit New Vork, Chica-
go en Detroit overgewaaide trendy
dansmuziek, komt het Limburgse
danspupliek stilaan in de ban van
de monotone, opzwepende, mecha-
nische klanken van de acidhouse.
Vooralsnog blijft de rage beperkt
tot een kleine maar fanatieke under-
groundscene.

Jongerencentrum Zion organiseer-
de als eerste in Limburg in oktober
vorig jaar een acidhouseparty. In-
middels worden ook in Heerlen,
Maastricht, Echt, Roermond, Horst,
Venlo en Venray uitgeputte dansers
gesignaleerd diezich overgeven aan
het nieuwe mechanische broertje
van disco en new beat.

De muziek kwam in opspraak van-
wege het feit dat bezoekers van hou-
separty's zich te buiten zouden gaan
aan het gebruik van XTC, de lief-
desdrug die in de vorm van pilletjes
wordt gebruikten die in combinatie
met dehouse de gebruiker in extase
brengt. Het middel, dat het midden
houdt tussen amfetamine en de
geestverruimende sixtiesdrug LSD,

is volgens het CAD-Limburg in
Maastricht nog niet of nauwelijks in
deze provincie gesignaleerd: „Wij
kennen het middel slechts uit Ame-
rikaanse literatuur". Het gebruik
zou zich beperken tot het westen
van het land.

Geweldig kicken en vooral een ge-
weldige drug om ontspannen te vrij-
en, zeggen enthousiaste gebruikers.
Sceptischer geluiden, die meer en
meer overheersen, waarschuwen
voor het pilletje, dat verslavende
consequenties heeft voor de gebrui-
ker.

Volgens een woordvoerder van jon-
gerencentrum Zopo in het Noord-
limburgse Horst is het een fabeltje
dat alle aciddansers drugs gebrui-
ken. „Als er in Zopo gebruikt werd

zou het me zeker zijn opgevallen."
Volgens hem is het niet meer dan
aantrekkelijke dansmuziek die door
middel van samplers en computers
in elkaar wordt gezet. De tijd is nu
blijkbaar ook in Limburg rijp voor
een nieuw soort dansmuziek. Je
kunt je er lekker op uitleven en je
spanningen kwijtraken. Daarna
keer ik voldaan en bezweet terug en
drink een pilsje", aldus de fervente
acid-aanhanger. Opvallend is vol-
gens een fan uit Echt dat demuziek
zowel discogangers trekt als lieden
die meer het alternatieve circuit fre-
quenteren.

De muziekstijl kent ook al uitge-
sproken tegenstanders, die het
saaie, emotieloze en weinig origine-
le muziek vinden. Daarnaast is het
ook een dure grap, want het aan-

schaffen van al die speciale mixen,
die vaak slechts op maxisingle ver-
krijgbaar blijken te zijn, loopt al
snel in de papieren. Onlangs ver-
scheen echter een dubbele verzame-
lelpee die een representatief beeld
geeft van acid-house. Anonieme
sterren die zich vaak in de avond-
uren rals disejockey presenteren en
zich van namen bedienen als Cos-
mie Blast en The Dj Fast Eddy bie-
den op het dubbelalbum Acido
Amigo een aardig overzicht. Wat in
de disco wellicht opzwepend en
hypnotiserend is, blijkt in de huis-
kamer het toppunt van saaiheid te
zijn. De zang beperkt zich bij deze
robotmuziek tot het eindeloos her-
halen van zinsnedes als Clap Your
Hands of, zoals in Slave Acid Bitch
van Candyman, tot I'm Slave To
Your Love. Of wordt het toch tijd
om een nieuwe naald te kopen?

jan hensels

" Jongeren 'aan de dans' tijdens het Acidshousefeest in het jongerencentrum Zion in Elsloo.
Foto: PETER ROOZEN

recept
Paprika's in
basilicumolie
Benodigdheden vor 6 personen: 3
knoflooktenen, sap van 2 citroenen,
1 flinke bos basilicum of gedroogde
basilicum, zout en versgemalen pe-
per, 2/2 dl olijfolie en 3 grote rode
paprika's.

Knijp knoflooktenen fijn in een

kom, voeg het citroensap toe en de
fijngehakte basilicum en breng op
smaak met zout en peper. Roer er de
olijfolie door en laat een paar uur
staan. Ontvel de paprika's. Brand ze
even boven een vlam aan alle kan-
ten. Niet te lang anders worden ze te
week. Doe ze direct daarna in een
papieren zak, zodat het vel los-
stoomt. Als ze zijn afgekoeld kan
het vel er zonder meer afgewreven
worden. Snijd het vruchtvlees daar-

na in repen en verwijder de zaden
en zaadlijsten. Rijg de paprikarepen
op pennen, grill ze kort en haal ze
voor het opdienen door de kruide-
nolie.

TIP: De olie kan ook samen met de
kruiden in foodprocessor of blender
gepureerd worden. Daarna met een
lepel over de paprika's verdelen.

hub meijer

quote
i
„Om hoge tonen te kunnen ,
zingen, maak ik gebruik van ;
de 'Dernis Roussos-methode':
ik heb een kleine tang in m'n
broekzak, die ik op het juiste
moment dichtknijp"

FREDDIE MERCURY
(Queen)

-
Concert voor
slachtoffers
in Armenië

In Moskou wordt op 11, 12 en 13'
bruari een groot popconcert gehe
den waarvan de opbrengst (die f
schat wordt op 80 miljoen guide
ten goede komt aan de slachtoffc
van de aarbeving in Armenië. Hi*
aan nemen ook westerse popi
tiesten deel, zoals Bonny Tyler, J'
Cocker en Deep Purple. Zij tred^-samen met Russische rockgroep^
op. Raisa Gorbatsjov heeft zich <fgeworpen als beschermvrouwe v^
dit evenement dat in 100 landen \
de televisie wordt uitgezonden. ï>"
is niet bekend of ook Nederlai
hierin participeert.

Zinatra brengt
livesingle uit

Van de Limburgse happy-mette
groep Zinatra verschijnt eind f,;,
bruari een liveversie van het nuij.
Mer Heat Of The Moment. De pla"1*
is met een mobiele studio opgenKï;
men tijdens de Westeuropese toifrg
nee die Zinatra eind vorig jay
maakte met David Lee Roth. J~Op 8 april start de Nederland^»
tournee van Zinatra. Eind mi_
treedt de groep op in de Hanenhr^te Geleen. Volgens manager Be|evan Klaveren wordt momenteel c*j-
derhandeld met de respectievelijk
organisaties voor optredens in hu.
Deense Roskilde op een groot fes^val in Den Haag. Xl]
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Onder 35 jaar verplichting tot baan of scholing

CDA wil harde
aanpak jongeren

Van onze parlementsredactie

■>EN HAAG - Het CDA wil
gverkloze jongeren tot 35, aar verplichten een baan te
[Ijccepteren of een vakoplei-

»ng te gaan volgen. Willen
>etjfe datniet, dan moet op hun
lu?itkering worden gekort.
placet CDA wil deze dwang-
maatregel opnemen in het
Verkiezingsprogrammar°or de verkiezingen in
ndi99o.
nhf,et, 9DA denkt dat de scholings-
Be voor werkloze jongeren ver-[ oltT. moet worden uitgebouwd.
lijlCuA-voorzitter Van Velzen be-

hC,eurt m een interview met het dag-
esf " Trouw dat het Jeugdwerkga-

antieplan van minister Jan de Ko->mg van Sociale Zaken en Werkge-
-^genheid niet geheel van de grond

tornt.
-te maatregelen moeten ook gelden
/oor werkloze jongerenuit etnische
ninderheden. Ze hebben volgens
'oorzitter Van Velzen het recht omn °ns land te blijven. Maar dan
Roeten ze volgens hem wel vol-
doen aan de plichten die daaraan
Jijn verbonden. Volgens hem die-nen ze een taal- en een vakopleiding;e volgen.

De jongerenorganisatie van het
-NV, WJ-CNV, vindt dat CDA-
Voorzitter Van Velzen moet aftre-den vanwege zijn pleidooi voor ver-plichte scholing. WJ-CNV verwijt

jfan Velzen dat hij „op een vreselij-ke manier generaliseert en alle jon-geren over één kam scheert". Hij
■^verzuimt aan te geven waar de ba-tten voor jongeren vandaan moetenkomen en jegt (jg püchten eenzijdig

J"j de jongeren, aldus WJ-CNV gis-
teren derdag in een verklaring.

"Russische soldaten wuiven op-
gelucht als zij op het punt staan
Afghanistan te verlaten. De laat-
ste Sovjettroepen vertrekken mo-
menteel met stille trom uitAfgha-
nistan. Deze keer geen bloemen
en geen fanfares zoals vorig jaar
mei nog het geval was toen het
Sovjetleger een begin maakte met
de terugtrekking en de stad Jala-
labadverliet. De laatste militairen
worden 5 februari al aan de Sov-
jetgrens verwacht. Het Afghaans
verzet verwacht de spoedige val
van het huidige door de Sovjets
gesteunde regime als de Russi-
sche militairen eenmaal weg zijn.
Veel Afghaanse militairen zouden
naar het verzet overlopen.

Plan-Oort
door Kamer

-"PEN HAAG -De Tweede Kamer
eett gisteren in grote meerderheide belastingplannen van het kabi-

Qet. beter bekend als de operatie-
■^ ort- aanvaard. Alleen de linkse op-
Positiepartijen keerden zich tegen
nkele onderdelen van de plannen.

- t-e Kamer stemde gisteren defini-
et over de wetsvoorstellen, nadat
gelopen dinsdag al over alle wijzi-

gingsvoorstellen die door de frac-- u,tS Waren ingediend, een oordeelwas geveld.
j-te fracties van PvdA, PPR en PSP
eerden zich tegen een wetsvoorstel, ln de omvang van de belasting-

' „erlaging zoals die in de plannen-
voor 1990 is opgesloten, is vast-gelegd. D66 en PSP onthieldenhun

teun aan een apart wetsvoorstel* waarin enkele aftrekposten voor on-
t aerr»emers worden aangepakt.

(
e voorzitter van de bijzondere ka-mercommissie die de parlementaire

oehandeling van 'Oort' voorbereid-de, PvdA'er Wöltgens, drukte de
oeide bewindslieden van Financiën'n tegenstelling tot twee bij de mate-
je betrokken partijgenoten na de

remmingen de hand. Wöltgens wasomnen de PvdA lange tijd fel tegen-
stander van het project Oort. Vol-gens hem moesten de sociaal-demo-
craten zich tegen alle voorstellen
tn/6"' Recent erkende het kamerlid
ot andere inzichten te zijn geko-

Meesterspion
Britten

overleden
HAMILTON - De
Britse meesterspion
uit de Tweede We-
reldoorlog, Sir Wil-
liam Stephenson -beter bekend als 'In-
trepid', de naam die
de Britse premier
Churchill aan hem
gaf - is dinsdag op
93-jarige leeftijd in
zijn woning op Ber-
muda gestorven en
gisteren in het ge-

heim begraven.

Stephenson was tij-
dens de Tweede We-
reldoorlog coördina-
tor voor de Britse in-
lichtingendiensten
in het westelijk half-
rond. Hij was de ini-
tiator van een geza-
menlijk Ameri-
kaans-Brits spiona-
ge-programma in de
strijd tegen de nazi's.

In juni 1940 zond de
Britse premier Chur-
chill Stephenson
naar New Vork. Offi-
cieel heette het om
een organisatie op te
richten die Britse
schepen moest be-
schermen en nazi-
spionage tegen te
gaan. In werkelijk-
heid ging het om het
zaak met een veel
wijdere strekking.
'Intrepid' noemde
Churchill het.
De opdracht van Ste-
phenson was om het
isolationisme van de
Verenigde Staten te
bestrijden en Ameri-
kaanse ondersteu-
ning voor de zaak
van de Geallieerden
te verwerven.

Bij deregulering basis- en voortgezet onderwijs

Deetman belooft
bonden inspraak

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Minister Deet-
man van Onderwijs zal pas tot
deregulering van het basis- en
voortgezet onderwijs overgaan
als hij daarover overeenstem-
ming heeft bereikt met de on-
derwijsbonden. De vier bonden
dreigden vorige maand met
'hardere acties dan ooit tevo-
ren', als Deetman niet bereid is
op basis van volstrekte gelijk-
waardigheid te overleggen.

De bewindsman wil dat scholen
met ingang van 1990 zelf verant-
woordelijk zijn voor het financieel
en materieel beheer. Zij krijgen een
vast bedrag en mogen dat naar
eigen inzicht besteden. Voor derge-
lijke rigoreuze ingrepen acht Deet-
man een breed draagvlak noodzake-
lijk.

Op voorhand zijn de bonden niet te-
gen verregaande verzelfstandiging
van het basis- en voortgezet onder-
wijs, maar zij zijn beducht voor de
financiële risico's. In het nieuwe
systeem wil Deetman bij voorbeeld
een limiet stellen aan de vergoeding
voor het vervangen van zieke leer-
krachten. Blijkt het gelimiteerde
budget door een griepgolf niet toe-reikend, dan moeten de scholen zelf
een oplossing zoeken.

Tegelijkertijd wil Deetman de va-
kanties voor leerkrachten drastisch
inperken en de 40-urige werkweek
invoeren. Zowel de onderwijsbon-

den als de Algemene Vereniging
van Schoolleiders zijn hier fel tegen
gekant.
In een brief aan de personeels- en
besturenorganisaties schrijft Deet-
man terdege rekening te zullen hou-
den met de signalen uit het onder-
wijs.

De door de onderwijsbonden aange-
kondigde stakingsacties in het
Noorden en Zeeland tegen de bezui-
niging van 50 miljoen op kleine
scholen, zijn overigens volgens de
Tweede kamer-fracties van CDA en
VVD zinloos en komen als mosterd
na de maaltijd. Dit omdat deKamer
al met de bezuinigingen akkoord is
gegaan.

Onderschepping
180 kilo drugs

BARCELONA - Een gezamelijke
operatie van de Spaanse en de Ne-
derlandse politie heeft geleid tot de
vangst van 180 kilo heroïne en co-
caïne en de arrestatie van meer dan
twintig personen.
De operatie begon op 23 december
van het vorig jaar toen de Spaanse
politie in Tarrasa in het noordoos-
ten van het land 40 kilo heroïne ont-
dekte. Daarbij werden acht arresta-
tiesverricht.
Het onderzoek wees vervolgens uit
dat de verdovende middelen vanuit
Nederland naar Spanje waren ge-
stuurd. De politie in ons land wist
vervolgens de hand te leggen op 140
kilo cocaïne en drie verdachten te
arresteren.

binnen/buitenland

Over 1988 nog derlig miljoen onbetaald

Innen van boetes
groot probleem

I DEN HAAG- Het innen van niet■betaalde boetes baart het open-baar ministerie zulke zorgen datelk arrondissement zich in aller-lei bochten wringt om het geld
toch binnen te krijgen. In het ene
arrondissement wordt de celca-
paciteit uitgebreid, in het andere
maakt de arrestantenbus overu-
ren en een derde schakelt dedeurwaarder in. De Nederlandse
staat blijkt over 1988 nog dertig- miljoen gulden aan niet betaaldeboetes te goed te hebben.

Een landelijke aanpak van het
probleem is er nog niet. De ge-
hanteerde methodes in de ver-
schillende arrondissementen
hebben wisselend succes.
De rijkspolitie in het Groningse
Bedum blijkt succes te hebben
met haar sinds 1 april 1988 inge-
voerde aanpak bij het innen van
boetes van notoire wanbetalers.
Blijft men na een laatste schrifte-
lijke aanmaning weigeren dan
staat enige dagen later in de
vroege ochtenduren een arres-

tantenbus voor de deur. Er wer-
den sinds 1 april 164 gevallen be-
handeld. Slechts vier keer be-
hoefde de betreffende persoon te
worden gearresteerd, aldus de
politie.

In Assen heeft een soortgelijke
aktie ook succes gehad. Dertien
Assenaren, die niet de keus had-
den tussen betalen of zitten, heb-
ben tijdens de actie- die duurde
van 20 december 1988 tot 4 ja-
nuari 1989 - vastgezeten. In

plaats van het bedrag van 2.500
gulden dat normaal gemiddeld
per maand aan betaalde boetes
binnenkomt in Assen, liep dat
bedrag door de schrikreactie in
december op tot bijna 12.000 gul-
den.
De actie wordt op gezette tijden
drie a viermaal per jaar, herhaald
in de hele provincie Drenthe.
Justitie wil ook overleggen met
Groningen en Friesland om te
zien of daar ook belangstelling
voor deze aanpak bestaat.

Eieren worden
onderzocht

op salmonella
ZEIST - Alle 750 pluimveebedrij-
ven in Nederland die moederhen-
nen produceren worden deze
maand onderzocht op het voorko-
men van salmonella-infectie.

Ir A. Mijs, hoofd van de afdeling
produktie en verwerking van het
Produktschap voor Pluimvee en
Eieren wijst er met nadruk op dat er
op dit moment geen enkel gevaar
voor de gezondheid bestaat bij de
consumptie van eieren of kippe-
vlees.Het onderzoek heeft alleen ten
doel dezekerheid te verschaffen dat
de volksgezondheid niet in gevaar
is, zo stelt hij. Ook is het Produkt-
schap bevreesd dat verhalen over
salmonellabesmetting de Neder-
landse eierexport in gevaar bren-
gen.

In Groot-Brittannië ontstond eind
vorig jaar veel opschudding toen
ontdekt werd dat eieren op grote
schaal besmet waren met salmonel-
la.

In 1989 geen
'Reforger'

WASHINGTON - De Verenigde
Staten zullen de omvang van hun
oefeningen met troepenverplaatsin-
gen naar Europa verkleinen. Vol-
gens de Amerikaanse krant The Los
Angeles Times zei defensie-woord-
voerder Mei Sundin woensdag dat
nieuwe oefenmethoden en een be-
ter gebruik van de beschikbare fi-
nanciële middelen de verklaring
vormen voor het besluit.

De maatregel betekent dat devoor
september van dit jaar aangekon-
digde manoevre 'Reforger' naar
1990 wordt verschoven. In plaats
daarvan zou een kleinere oefening
onder de naam 'Caravan Guard'
moeten plaatsvinden. De VS zullen
met 35.000 militairen aan deze oefe-
ning deelnemen. In 1990 zullen
75.000 Amerikanen hun aandeel le-
veren in Reforger.

Uit defensiekringen in Washington
is vernomen dat het besluit niet al-
leen is ingegeven door financiële
overwegingen, maar ook wegens de
in de Bondsrepubliek geuiteveront-
waardiging over de gevaren die mi-
litaire oefeningen voor de burgerbe-
volking opleveren.

De Reforger-oefeningen die sinds
1967 worden gehouden, bootsen het
overbrengen van militairen uit de
Verenigde Staten naar de Bondsre-
publiek na in hetgeval van een mili-
tair conflict in Europa. Daarbij
wordt Limburg vaak gebruikt als
aankomstbasis.

Troepenoverleg Wenen
na 15 jaar zonder

resultaat afgesloten
WENEN - Na 15 jaar vruchteloos
onderhandelen is gisteren een punt
gezet achter het Weense MBFR-
overleg tussen Oost en West over
een wederzijdse troepenverminde-
ring in Centraal-Europa. Hoewel
deze onderhandelingen over het al-
gemeen worden beschouwd als een
tijdrovend echec en sommige waar-
nemers meewarig opmerken dat de
MBFR-onderhandelaars nu in ieder
geval uit hun lijden zijn verlost, be-
klemtoonden de deelnemende lan-
den dat de besprekingen niet hele-
maal voor niets zijn geweest.

In een gemeenschappelijk slotcom-
muniqué na de 493 ezitting ver-
klaarden de deelnemende landen
dat de onderhandelingen toch hun
'nut' hebben gehad als 'eerste multi-
laterale forum' voor het voeren van
een 'serieuze dialoog tussen Oost en
West over veiligheidskwesties'.

De MBFR heeft geleid tot een aantal
'punten van overeenstemming. En
ook hebben de betrokken landen
'belangrijke ervaring' opgedaan en
een duidelijker beeld gekregen van
wat er nodig is om te komen tot een
controleerbare vermindering van de
conventionele (niet-nucleaire)
strijdkrachten in Europa, aldus de
verklaring.

Vijftien jaarMBFR-overleg hebben
in die optiek uiteindelijk vooral zin
gehad als voorbereiding op de in
maart in Wenen beginnende CFE-
onderhandelingen, waarin de
NAVO en het Warschaupact gaan
praten over een inkrimping van de
conventionele legers in heel Euro-
pa, van deAtlantische Oceaan tot de
Oeral.

Bevelhebber
Warschaupact

treedt af
MOSKOU - Maarschalk Viktor
Koelikov is afgetreden als opper-
bevelhebber van de strijdkrach-
ten van het Warschaupact. Zijn
plaats zal worden ingenomen
door generaal Pjotr Loesjev, op
dit moment de eerste-viceminis-
ter van Defensie van de Sovjet-
unie.
Volgens het persbureau TASS
heeft Koelikov zelf om zijn ont-
slag verzocht zodat hij een nieu-
we functie kan aanvaarden op
het Sovjet-ministerie van defen-
sie. De 67-jarigeKoelikov voerde
sinds januari 1977 het bevel over
de Warschaupact-strijdkrachten.
De maarschalk wordt inspec-
teur-generaal bij het ministerie
van defensie.
Waarnemers veronderstellen dat
Koelikov, een Sovjet-militair van
de oude stempel onder wie het
Warschaupact zijn militaire
kracht sterk vergrootte, zich ver-
zet heeft tegen de eenzijdige re-
ducties die Gorbatsjov wil aan-
brengen in het Sovjet-leger. Zijn
ontslag komt ook niet onver-
wacht.
Koelikovs opvolger, de 65-jarige
Loesjev, is oud-commandantvan
de Sovjet-troepen in de DDR.
Sinds 1986 is hij eerste-vicemi-
nister van Defensie. Hij heeft on-
der Gorbatsjov snel carrière ge-
maakt. Zijn denkbeelden sluiten
nauw aan bij dievan de partijlei-
der.

'Geheim overleg
over beëindiging

geweld N-Ierland'
LONDEN - Vooraanstaande
Noordierse katholieken en protes-
tanten hebben de afgelopen vier
maanden geheime besprekingen
gevoerd over een mogelijke beëin-
digingvan het sectarische geweld in
de Britse provincie. Dit heeft de
BBC gisteren gemeld.
De omroep meldde dat vier politie-
ke vertegenwoordigers van de be-
langrijkste katholieke en protes-
tantse partijen elkaar op 14 en 15 ok-
tober van het afgelopen jaar voor
het eerst troffen in een hotel bij de
Westduitse stad Duisburg. Het op-
merkelijk resultaat zou zijn geweest
de bereidheid om de mogelijkheden
te onderzoeken voor samenwerking
in een beperkt bestuur over Noord-
lerland en gedeelde verantwoorde-

lijkheid in de uitoefening van het
gezag.
De BBC noemde als partijen die
deelnemen aan het overleg de De-
mocratische Unionistische Partij
(DUP) van dominee lan Paisley, de
Unionistische Partij Ulster (UUP)
van James Molyneaux, de gematigd
katholieke Sociaal-Democratische
Arbeiderspartij (SDLP) van John
Hume en de niet-confessionele Al-
liantiepartij.
De Britse en lerse regering, die van
de gesprekken op de hoogte worden
gehouden, zouden zelfs bereid zijn
hun in 1985 gesloten verdrag over
Noord-lerland te herzien indien bei-
de partijen met een goed alternatief
daarvoor komen, aldus de omroep..
Dat Anglo-lerse verdrag vormt een
van de voornaamste struikelblok-
ken voor een oplossing van de pro-
blemen in Noord-lerland. Het voor-
ziet in consultatie tussen de Britse
en lerse regeringen over betere
communicatie en samenwerking in
de strijd tegen het Noordierse terro-
risme.

punt uit
Stakingen

Bijna een miljoen Griekse
werknemers heeft gisteren
voor 24 uur het werk neerge-
legd om te protesteren tegen
het economische en sociale be-
leid van de Griekse regering.
Door de staking is vrijwel het
hele economische leven in het
land stilgelegd.

Smokkelaars
Iraanse narcotica-agenten heb-
ben tijdens een drie dagen du-
rend gevecht met steun van le-
gerhelikopters een drugkon-
vooi vernietigd en daarbij 70
smokkelaars gedood.

Boeings
Niet alleen de Boeing-vliegtui-
gen, die na 1980 zijn gebouwd,
maar ook deoudere vliegtuigen
van deze Amerikaanse fabri-
kant die bij Nederlandse maat-
schappijen in gebruik zijn,
moeten worden geïnspecteerd.
Hiertoe heeft de directie lucht-
vaartinspectie van de Rijks-
luchtvaartdienst opdracht ge-
geven.

Vrijuit
Tegen de verdwenen Belgische
oud-premier Paul Vanden
Boeynants zal geen vervolging
worden ingesteld. Een bijzon-
dere commissie van de Belgi-
sche kamer van volksvertegen-
woordigers gaat de voltallige
kamer adviseren de parlemen-
taire onschendbaarheid van
Vanden Boeynants niet op te
heffen. Vanden Boeynants zou
steekpenningen hebben aange-
nomen van bedrijven die mate-
rieel aan de strijdkrachten le-
verden.

Belofte
De Japanse premier Takeshita
heeft gisteren beloofd, dat zijn
land verder zal werken aan het
openstellen van zijn grenzen
voor buitenlandse produkten.

Vlees
De Bondsrepubliek mag geen
worst en andere vleeswaren uit
andere EG-landen van haar
markt weren omdat er te wei-
nig dierlijke bestanddelen in
zitten. Dat heeft het Europese
Hof van Justitie gisteren be-
paald.

Erkend
Een massabeweging die ijvert
voor grotere autonomievoor de
Sovjet-republiek Estland is gis-
teren officieel erkend.Dat bete-
kent dat zij het voortaan in
plaatselijke verkiezingen mag
opnemen tegenkandidaten van
de heersende communistische
partij.

Verbod
Het gerechtshof in Amsterdam
heeft gisteren bepaald dat de
actie (zondagsdiensten) die de'
vrijgevestigde medische spe-
cialisten vorig jaar oktober
hebben gevoerd onrechtmatig
was. Het bevestigde daarmee
hetvonnis van de president van
de rechtbank in Utrecht in het
kort geding dat de Nationale
Ziekenhuisraad en het Lande-
lijk Patiënten/Consumenten
Platform tegen de Landelijke
Specialisten Vereniging had-
den aangespannen.

Fonds
Zogenoemde Antroposofische
geneesmiddelen worden vanaf
1 mei door het ziekenfonds ver-
goed en ook wordt het gemak-
kelijker om homeopathische
middelen vergoed te krijgen.
Zogenoemde drogisterij-artike- .
len (middelen die ook zonder
recept tekoop zijn) komen niet -
meer voor vergoeding in aan-
merking.

Kampuchea
China en de Sovjetunie zijn het
eens over de noodzaak van een
snelle terugtrekking van de
Vietnamese troepen uit Kam-
puchea, aldus een woordvoer-
der van het Chinese ministerie
van Buitenlandse Zaken na af-
loop van drie uur durende bila-
terale besprekingen in China.

Schorsing
Een publikatie deze week in
het blad Nieuwe Revu heeft ge-
leid tot de schorsing van een
ambtenaar op het ministerie
van Financiën. De ambtenaar
op Financiën liet twee journa-
listen van het blad, die zich
voordeden als zakenlieden, we-
ten mogelijkheden te zien voor
het witten van zwart geld.

Nekkramp
Alle 228 leerlingen van basis-
school Paulus in het Brabantse
Someren zijn gisterennaar huis.
gestuurd nadat nekkramp was
ontdekt bij een van de leerlin-
gen. Het gaat om een 6-jarig
jongetje dat inmiddels is opge-
nomen in een ziekenhuis.

(ADVERTENTIE)
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v. Helden b.v,
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Tergend hangt een helikopter van Greenpeace boven een Japanse
walvisvaarder. Twee diplomaten van de Japanse ambassade in Den
Haag hebben gisteren het ministerie van buitenlandse zaken in Den
Haag gepolst of Nederland stappen overweegt tegen Greenpeace.
Dinsdag kwam de Gondwana, een actieschip van Greenpeace bij de
Zuidpool, in aanvaring met een Japanse walvisjager toen deze dode
walvissen wilde afleveren bij een fabrieksschip. De Japanse walvis-
vloot zag zich door de aanwezigheidvan de Gondwana genoodzaakt
de jacht tijdelijk te staken. Nederland onderneemt voorlopig in ieder
geval geen stappen tegen Greenpeace, dat de walvisvaart bestrijdt.
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Teengs Gerritsen: 'Erg dat ik mijn vrienden zoveel verdriet doe

Verzetsman betreurt rol
bij vrijlaten van 'Twee'

Van onze Haagse redactie

DEN HAAG -De oud-verzetsman H. J. Teengs Gerritsen heeft
spijt van de rol die hij heeft gespeeld bij de vrijlating van de
Twee van Breda. „Ik heb niet beseft dat mijn stem zon ge-
wicht in de schaal zou leggen. Dat heb ik niet gewild. Ik vind
het erg dat ik mijn vrienden, en dan vooral mijn joodse, zoveel
verdriet doe".
De ex-verzetsman behoort tot de
groep van negentien diehet kabinet
vroeg de oorlogsmisdadigers Aus
der Fünten en Fischer vrij te laten.
In een interview met Vrij Nederland
distantieert Teengs Gerritsen zich
nu van deze groep, waar vooral juri-
dische argumenten overheersten
voor de vrijlating. Nederland zou
geen rechtsstaat meer zijn als de
Twee niet werden vrijgelaten. Dat
was niet het motief van Teengs Ger-
ritsen, die zich in deze groep een
vreemde eend voelde.

~Als de discussie over die twee
steeds weer zou zijn opgelaaid, had
ik dat mijzelf kwalijk genomen.
lemand moest het zeggen. Ik vond
dat ik deKop van Jut moest zijn en
er eindelijkrust zou komen in de ge-
lederen van oorlogsslachtoffers en
verzetsmensen".

Schrik
Teengs Gerritsen had in 1986 tot
schrik van zijn achterban al laten
weten voor vrijlatingvan deTwee te
zrjn- Dat onderwerp kwam daarna
ook aan de orde in een persoonlijk
gesprek met premier Lubbers. Hij
legde toen uit wat zijn motieven
daarvoor waren. Begin vorig jaar
ontstond 'de groep van negentien'
en in mei van dat jaar schreef de
groep haar brief aan deregering.
„De beslissing viel niet meer tegen
te houden. Onze brief lag al maan-
den bij de minister-president. Als
die uitlekte, zou de Kamer kunnen
vragen; wat is hier aan de hand. Het

begon een risico voor Lubbers te
worden".

Vrijdag 20 januariverzocht Lubbers
hem naar het Catshuis te komen,
waar de fractievoorzitters van de
grote partijen zouden worden inge-
licht. Een paar dagen werden de
kleine fracties en de Kamervoorzit-
ter ingelicht. Daarna volgde voor
Teengs Gerritsen de zwaarste opga-
ve, de confrontatie met de vertegen-
woordigers van vervolgden en voor-
malig verzet. Die kwamen tot hun
verbazing achter het bestaan van de
brief en de betrokkenheid van hem.

Onjuist
Teengs Gerritsen kan het zich voor-
stellen dat zijn mensen zich overval-
len voelden. „Dat begrijp ik. Het is
eigenlijk ook zedelijk onjuistvan de
regering om organisaties als het
Auschwitz Comité te vragen of ze
het goed vinden dat de moorde-
naars van hun familieleden worden
vrijgelaten. Ik heb stilletjes gehoopt
dat de Kamer uiteindelijk nee zou
zeggen".

Hij vindt het jammer dat zijn motief
voor devrijlating niet naar buiten is
gekomen. „Ik zag bij die geschiede-
nis rond de toekenning van het oor-
logspensioen aan mevrouw Rost
van Tonningen dat veel van onze
mensen er niet meer tegenop kon-
den. Sommigen van ons deden din-
gen die zij normaal niet zouden
doen. En toen heb ik bij mijzelf ge-
zegd: dit nooit meer".

" Teengs
Gerritsen
,£>it
nooit
meer."

CDA/VVD achter
compromis inzake
sterkte bij politie

DEN HAAG - De regeringspartijen
CDA en WD hebben tevreden ge-
reageerd op het compromis tussen
de ministers Korthals Altes en Van
Dijk over de verdeling van de poli-
tiesterkte over het land. De be-
windslieden willen de komende ja-
rfen 1.500 politie-banen overhevelen
van vooral kleine gemeenten naar
de grotere steden. Zij leggen daar-
mee een ambtelijk advies naast zich
neer dat voorzag in overplaatsing
van 2.600 politie-agenten. CDA en
WD zijn blij dat het radicale advies
riiet wordt uitgevoerd.

Woordvoerders van de ministeries
van justitie en binnenlandse zaken
weigerden de details van het com-
promis te bevestigen. Maar zij er-
kenden dat Korthals Altes (Justitie)
en Van Dijk (Binnenlandse Zaken)
Het deze week eens zijn geworden
over de verdeling van de politie-
sterkte. Hun akkoord moet echter
nog worden voorgelegd aan de rest
van het kabinet. Zo moet minister
Ruding nog zijn goedkeuring geven
aan de financiële kant van het com-
promis.

De twee ministers hebben voor uit-
voering van hun plan ongeveer 10 a
15 miljoen gulden nodig. Politie-
agenten die vrijwillig verhuizen,
zouden een extra vergoeding moe-
ten krijgen. Gedwongen ontslagen
als gevolg van de operatie werden

door de twee bewindslieden al eer-
der uitgesloten. Met de politievak-
bonden moet overigens nog worden
overlegd over de uitvoering van de
plannen.

De twee bewindslieden zouden 875
leden van de gemeentepolitie en 600
leden van het korps rijkspolitie van
standplaats willen laten verhuizen.
Zij zijn het eens met het ambtelijk
advies dat vooral de politiesterkte
in de grote steden onder de maat is.
Korpsen in kleine gemeenten zou-
den in verhouding te groot zijn. Als
concessie naar de kleine gemeen-
tenwillen de twee bewindslieden de
inkrimping van die korpsen beper-
ken tot maximaal 10 procent van
hun omvang.

CDA-woordvoerder F. van der Heij-
den zei woensdagavond in Den
Haag Vandaag dat daar „heel goed
mee te werken moet zijn, zonder dat
iedereen loopt te kermen van de
pijn". WD-woordvoerder Hermans
noemde het „goed" dat de „scherpe
kanten van het voorstel zijn afgesle-
pen".

Volgens Van der Heijden (CDA)
komt de operatie nu neer op het „in
vier jaarverschuiven van twee pro-
cent van de totale politiesterkte".
De VVDer Hermans zei wel „goed
te willen bekijken" of de politiezorg
in de kleine kernen op peil blijft.

Mandela zou 'lijfwacht'
Mandela FC verbieden

JOHANNESBURG - Win-
nie Mandela heeft ontkend
dat er een conflict tussen
haar en haar man Nelson
Mandela en zijn anti-apart-
heidsbeweging African Na-
tional Congress ANC be-
staat over de voetbalclub
'Mandela United FC', die als
haar lijfwacht optreedt. De
veelgelezen krant 'The So-
wetan' meldde dezelfde dag
dat Nelson Mandela, die
sinds 1964 in Zuid-Afrika in
de gevangenis zit, zijn
vrouw had opgedragen de
voetbalclub te ontbinden.

„Het is absolute onzin te sugge-
reren dat er onenigheid bestaat
tussen kameraad Mandela, het
ANC en onze familie," zo zei
Winnie Mandela in een interview
met het Amerikaanse televisie-
station NBC, en ze voegde daar-
aan toe dat ze dagelijks contact
heeft met ANC-leider Oliver
Tambo.

Afgelopen weekeinde verklaar-
de aartsbisschop Desmond Tutu
in New Vork over de voetbal-
club: „Winnie kan het zich niet
permitteren dat haar naam door
de modder gehaald wordt door-
dat ze geassocieerd wordt met
deze mensen." De ongeveer 30
clubleden beschikken niet over
een speciaal talent voor voetbal
maar ze hebben een behoorlijke
reputatie van agressief gedrag
opgebouwd bij de inwoners van
de zwarte woonwijk Soweto,
waar Winnie Mandela woont. -
Winnie Mandela, die het werk
van haar man heeft voortgezet
toen hij meer dantwintig jaar ge-
leden levenslang kreeg op be-
schuldiging van hoogverraad,
richtte twee jaar geleden de voet-
balclub op om werkloze jonge-
ren bezig te houden. Gekleed in
trainingspakken in de kleuren
van het ANC, groen, zwart en
goud, vormen ze een levende

muur rond Winnie Mandela als
zij zich in het openbaarvertoont.

Begin dit jaar nam de kritiek te-
gen Mandela United scherp toe
toen leden van de club vijf jon-
gens 'ontvoerden' uit de Metho-
distenkerk in Soweto waar ze als
vluchtelingenverbleven. Er gaan
geruchten dat vier jongens wer-
den vrijgelaten nadat ze ernstig
waren mishandeld terwijl een
van hen nog wordt vermist. De
club en Winnie Mandela zeggen
echter dat de jongens door Man-
dela United uit de kerk zijn be-
vrijdt omdat ze daar werden ge-
molesteerd.

Nelson Mandela, de 70-jarige lei-
der van het verboden ANC, zou

vanuit de gevangenis bood-
schappen hebben verstuurd
waarin hij er op aandringt dat de
club wordt ontbonden, zo zeggen
bronnen bij de familie. Ook het
ANC zou zich bij monde van Oli-
ver Tambo tegen het voortbe-
staan van de Mandela United
hebben uitgesproken. Ondanks
deze brieven en herhaalde oproe-
pen van de inwoners van Soweto
met dezelfde strekking blijft de
club in het openbaar verschij-
nen.
Een groep van leiders van oppo-
sitiegroeperingen van de kerken
en vakbonden hebben nu een
'Mandela Crisis Comité' ge-
vormd om de beschuldigingen te
onderzoeken en Winnie Mandela
te behoeden voor controverses.

Winnie Mandela
.bewering van krant onzin.

binnen/buitenland

Geen zekerheid over
breuk Zaïre-België

'BRUSSEL - België verkeert in
opperste verwarring na het drei-

"gement uit de Zaïrese hoofdstad
Kinsjasa om de diplomatieke be-
trekkingen te verbreken. Maar
een officiële reactie uit Brussel
blijft waarschijnlijk uit, totdat de
in bedekte termen gestelde
boodschap door president Mo-
boetoe is bevestigd. Er verblij-
ven 14.000 Belgen in Zaire.

De jongstezet in het bizarre con-
;flict werd woensdagavond laat
"aangekondigd door het officiële
persbureau AZAP. De regerende
Zaïrese eenheidspartij MPR stelt
president-fondateur Moboetoe
voor de keuze: opschorting van
de betrekkingen of een definitie-
ve breuk met het oude moeder-
land.

AZAP brengt het besluit van de
partij in verband met de 'verwik-
kelingen van de jongste weken.
Maar volgens waarnemers in
Brussel is het zeker niet toevallig
dat het nieuws bekend werd ge-
maakt op het moment dat de
Franstalige omroep RTBF een
Amerikaanse documentaire over
de persoonlijke rijkdommen van
president Moboetoe uitzond.

Zowel AZAP als de MPR geldt
als spreekbuis van Moboetoe. Zij
handelen waarschijnlijk op insti-
gatie van de president, die op het
ogenblik een aantal Arabische
landen bezoekt. Hij zou de
knoop volgende week, na terug-
keer in zijn land, moeten door-
hakken.

Het dreigement is mogelijk be-
doeld om verdere concessies los
te wringen van België. Moboetoe
heeft de macht om zich niets van
het zogenaamde besluit aan te
trekken. Anderzijds vinden Bel-
gische waarnemers het merk-
waardig dat hij een keuze krijgt
opgedrongen. Zij leiden daaruit
af dat 'jonge Turken' in de MPR
aansturen op een radicale breuk
met België.

Het conflict tussen België en Zaï-
re kwam voor het eerst aan de
oppervlakte tijdens de jongste
reis van premier Wilfired Mar-
tens in oktober vorig jaar. Hoe-
wel van beide kanten nogal
schimmig wordt gedaan over de
werkelijke achtergronden is het
duidelijk dat Zaïre aan de rand
staat van een financiële afgrond.

Moboetoe eist op alle mogelijke
manieren dat België bijspringt,
maar de regering in Brussel lijkt
daartoe maar mondjesmaat be-
reid. De socialisten, die sinds
mei vorig jaar in de regering zit-
ten, hebben nog een appeltje te
schillen met de alleenheerser in
Kinsjasa, die ook op het gebied
van de mensenrechten geen
brandschone reputatie heeft.

Na de eindeloze reeks vernede-
ringen waaraan hun ministers en
zelfs koning Boudewijn de jong-
ste weken bloot hebben gestaan,
lijkt er ook een eind te komen
aan het geduld van de christen-
democraten.

Zaïre heeft de afgelopen jaren
een buitenlandse schuld van vijf
miljard dollar opgebouwd. In-
stellingen als het IMF draaien de
laatste tijd de duimschroeven
aan, vooral omdat president Mo-
boetoe er volgens sommige on-
derzoekers in is geslaagd een
persoonlijk fortuin bijeen te
schrapen dat zo groot is dat hij de
schulden van zijn straatarme
land in een keer zou kunnen af-
lossen.

Moboetoe
.dreigement.

Verkrachting en drugsgebruik

Criminaliteit in
leger lijkt nog
toe te nemen

Van onze correspondent

DEN HAAG - Verkrachting,
diefstal door bendes, drugsge-
bruik, vernielingen, bedreigin-
gen en intimidatie vormen de
affaires, waarmee defensie de
afgelopen tijd de publiciteit
haalde. Zelfs vertegenwoordi-
gers van belangenorganisaties
van militairen krijgen het idee
dat de krijgsmacht langzamer-
hand verandert in een gekken-
huis. De Koninklijke Mare-
chaussee noemt de situatie
echter niet verontrustend.
De criminaliteit binnen defen-
sie neemt niet toe, zegt plaats-
vervangend hoofd K. Procee
van de Centrale Recherche
van de marechaussee. Het lijkt
alleen maar zo. De indruk dat
militairen steeds vaker over de
schreef gaan, heeft volgens
hem vooral te maken met de
wijze van berichtgeving in de
media. Juist als de verdachten
militair zijn, wordt dat na-
drukkelijk in de kranten ver-
meld.

De cijfers van de laatste vijfjaar be-
wijzen volgens Procee dat het alle-
maal best meevalt met die crimina-
liteit. Het Centraal Bureau voor de
Statistiek meldt het aantal strafza-
ken die dekrijgsraad van 1984 tot en
met 1987 onherroepelijk heeft afge-
daan geen spectaculaire stijging
vertoont. Er is eerder sprake van
stabilisatie.
In 1987 werden 82 gevangenisstraf-
fen opgelegd, waarvan 12 variërend
van een maand tot een jaar. In het-
zelfde jaar werden 20 militairen
schuldig bevonden aan een zeden-
misdrijf, 112 aan mishandeling, 224
'aan diefstal en 103 aan vernieling.
De militaire rechter strafte twee
man voor het veroorzaken van de
dood of van lichamelijk letsel door
schuld.
Procee onderstreept dat de krijgs-
macht met 110.000 man in dienst
eén afspiegeling is van de burger-
maatschappij. „Van de militair
wordt onberispelijk gedrag ver-
wacht. Maar normafwijkend gedrag
houdt niet op bij de kazernepoort.
lemand die buiten de kazerne een
stickie rookt, doet dat ook binnen.
Een militair blijft militair, ook als
hij buiten depoort iets fout doet. En
tegenwoordig gaan de meesten na
werktijd naar huis. De kazerne is 's
avonds uitgestorven.

Hij wijst er op dat de marechaussee
minder heeft te kampen met gebrek
aan mankracht als de collega's van
gemeente- enrijkspolitie. Daardoor
worden ook vaker kleinere zaken
aangepakt, die in de burgermaat-
schappij blijven liggen. „Wij zien
bijvoorbeeld niet door de vingers
dat iemand ook maar een gram has-
jiesj in zn bezit heeft. De ouders
moeten weten dat er zorg aan hun
kinderen wordt besteed."

Bendes
Procee gelooft niet dat er binnen de
krijgsmacht zware georganiseerde
criminaliteit is. Er zijn volgens hem
ook geen vertakkingen naar de zwa-
re misdaad. Wel werden enkele ma-
len bendes opgerold die zich bezig
hielden met diefstal van autora-
dio's, maar dat beschouwt Procee
niet als een normaal beeld. „Dienst-
plichtigen schuiven snel door. Er is
vrijwel geen tijd om een bende op te
zetten."
Hij wijst er op dat iemand die ooit

een gevangenisstraf heeft gekrei
van zes maanden of meer, in pril>"
pc niet door de militaire keut
komt. Wat zuchtend voegt Procd
aan toe dat 'je tegenwoordig no
wat moet doen om voor zon verc
deling in aanmerking te komen.'
Minder gestraften nemen naar
dienst wel een 'bepaalde ment
teit' mee, zegt Procee, maar hij di
geenrelatie te leggen naar de cri
naliteit in de krijgsmacht. „Het J
naïef zijn om te zeggen dat we b
als marechaussee geen mensen i
een crimineel verleden tegen
men. Maar voor hetzelfde geld h'
den ze zich rustig."

Schiphol
Omvangrijke handel in verdoven-
middelen komt niet voor, weet f
ccc. Het gaat hoogstens om z4
kleine porties hasjies. Vervolgd
bekent hij 'met het schaamroodI
de kaken' dat een op Schiphol gejt
tacheerde marechaussee eens \
trokken was bij de illegale doorvfc
van drugs. De man werd verojj
deeld tot vijfjaar gevangenisstraf
Procee kan zich niet voorstellen <»
militairen heroïne of cocaïne %
bruiken. Zoiets past niet in de mj
taire samenleving, waar een grft
sociale controle heerst. „Dat wil ni
zeggen dat het nooit voorkort
maar wij worden er niet of nauv'
lijks mcc geconfronteerd. Het is d|
geen echt probleem." i
De kleinere, maar 'zeer serieuze' \
ken blijven dus over: diefstal \
kasten, auto's en sportzalen, verri
lingen en vooral misbruik van al<-
hol. De marechaussee probeert dc
kleine criminaliteit vooral prev«
tief aan te pakken door via afficl'
en video-filmpjes te waarschuw*
Om diefstal te voorkomen wordl
de militairen gestimuleerd de eigl
spullen te merken.
„Flauwekul" noemt Procee de V'
onderstelling dat militairen zi'
misschien wat gedeisd houden, ol
dat ze weten dat de marechausS
harder optreedt dan de gemeenl
en rijkspolitie. „De pakkans is I
ons groter, omdat wij andere prio
teiten hebben. Maar het doet t
pijn als gedacht wordt dat de mal
chaussee zo hard is."
i ——■~~———~——~—'

Nijpels wil
lager verbruik

elektriciteit
DEN HAAG - Minister Nijp^,
(Volkshuisvesting, Ruimtelijke 0
dening en Milieubeheer) wil fors ij
grijpen in het elektriciteitsverbriW
Dit voornemen zal onderdeel uitn>
ken van het Nationale Milieu H
leidsplan, dat nog onderwerp v*
kabinetsberaad is.

Dat heeft minister Nijpels gisterf
in de Tweede Kamer gelegd. ,A
het gebied van energiebesparing'
er in Nederland nog heel wat 'doen. Er is wat dat betreft geen *den om ons op de borst te slaan",'
dus Nijpels.
Nijpels maakte bekend dat hij h»
besloten om 800.000 gulden ex»
uit te trekken voor het aanbreng**
van energiezuinige lampen in <j
nieuwbouw van zijn ministerie, V
bouw van de nieuwe hoofdzetel V*
VROM begint op 1 maart.
Volgens Nijpels leidt het gebrUjj
van de zogeheten hoogfrequef'
lampen tot een energiebesparji1

van 20 procent. De investerü1

wordt in circa tien jaar terugv*
diend, aldus Nijpels.

Rechtbank Luik
wijst beroep

Robert van O. af
Van onze correspondent

LUIK - De rechtbank in Luik heeft
woensdag een beroep van de Belgi-
sche supergangster Robert van O.
afgewezen. 'Petit Robert' was in be-
roep gegaan tegen een vonnis waar-
bij hij vorig jaar tot 15 jaar cel was
veroordeeld wegens overvallen en
gijzelingen. Van O. zit nu in de Luik-
se Lantin-gevangenis en heeft nog
26 jaarcel te goed. Maar de gangster
zal later nog enkele keren voor de
rechtbank moeten verschijnen, on-
der meervoor de overval met gijze-
ling op de NMB-bank in Valken-
burg op Koniginnedag '87.

Hij was toen één van de drie man-
nen die drie bankiersgezinnen gij-
zelden om zo aan de sleutels van de
kluizen te komen. Na een urenlange
gijzeling van 11 mensen ging het
trio er vandoor metzon 400.000 gul-
den.
Woensdag kwam Van O. niet luiste-

ren naar de afwijzing van zijn V
roep. Via een proces-verbaal v*
een gerechtsdeurwaarder -die !*
naar Lantin had laten komen- IJ*
'Petit Robert' weten dat hij slec?(
behandeld wordt in de gevangenl

De gangster klaagt erover dat 1>
twee weken geledennaar deachts^verdieping van Lantin werd over. ,
plaatst, waar hij geen enkel conta
met mede-gevangenen mag hebbe»
Van O. zegt ook dat zijn cel vol ka*j
kerlaken zit en dat het beddego£:
naar urine ruikt. Verder beklaagt «J*zich nog over de neerbuigende bo(
ding van de cipiers en over het 'e
dat hij geen radio mag luisteren,
ofkranten mag zien. Bovendien z«.
alle persoonlijke bezittingen -*zijn haarkam toe- hem ontnomen-

De Lantin-directie liet weten er n'
over te denken om het gevangen^
regime voor de supergangster m 1
der streng te maken.

Vrijdag 3 februari 19894
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Uit protest tegen plannen verruiming winkelsluiting

Actie middenstand:
winkels dag dicht

Van onze correspondent
- Uit protest tegen de voorgenomen ver-

"uiming van de winkelsluitingstijden gaan winkeliers hunenkels op maandag 20 februari een dag sluiten. De onderne-
mersorganisaties KNOV en NCOV hebben hun leden en win-
kelpersoneel opgeroepen om tot acties tegen de door staatsse-
cretaris Evenhuis voorgestelde ochtend/middag- en middag-
avondwinkels over te gaan. Op de actiedag wordt in Den Haag

protestbijeenkomst en een demonstratie op het Binnenhofïehouden. Er worden handtekeningen aan de staatssecretarisiangeboden.

ïe demonstratie wordt gezamenlijk
«eorganiseerd met de Dienstenbon-
den FNV en CNV. De werknemersn de detailhandel keerden zich al

eerder tegen het wetsvoorstel dat
deze maand door de TweedeKamer
wordt behandeld. Ook de organisa-
tie voor textieldetaillisten Mitex
met 2500 leden zal aan de acties
deelnemen.

Op de eerste regionale protestbij-
eenkomst in het Gelderse Lichten-
voorde bleek gisteravond de actie-
bereidheid onder winkeliers groot.
De detailhandel vreest grote sociale
financiële problemen. De winke-
liers eisen handhaving van de huidi-
ge sluitingstijden. Verruiming zou
alleen de grootwinkelbedrijven be-
voordelen.

Yen weinig
gebruikt
in zaken

- De yen wordt nog
«eeds weinig gebruikt in het inter-
nationale zakenverkeer ondanks de
liberalisering van de Japanse finan-
ciële markten en de toenemende
economische betekenis van de lan-
den in en rond deStille Oceaan. Ter-
wijl de Bondsrepubliek Duitslandtachtig procent van haar uitvoer en
veertig tot vijftig procent van haar
invoer afrekent in marken, wordt inJapan slechts 36 procent van de ex-
port en tien procent van de import
'T* yen genoteerd, aldus Ariyoshi
Okumura, directeur van de Indu-
striële Bank van Japan.

In yen uitgedrukte internationale
worden vooral gekocht

°oor Japanse beleggers of ze wor-
den omgezet in dollars. Japan kan
de internationalisering van de yen
nauwelijks actief bevorderen. Die
Jfioet geleidelijk plaatsvinden zon-
oer de positie van de dollar te scha-
den. De yen kan hoogstens een
Jweede plaats bereiken, zo meent
°Kumura.

Discussies
Het KNOV-bestuur heeft gisteren
onder druk van de achterban beslo-
ten aan acties deel te nemen. Aan dit
besluit zijn harde interne discussies
vooraf gegaan. Vanuit Gelderland is
aan het adres van KNOV-voorzitter
Kamminga scherpe kritiek geuit.
De voormalig WD-voorzitter werd
verweten acties tegen de voorstel-
len van de liberale bewindsman te-
gen te houden.

Vooral de wijze waarop staatssecre-
taris zijn voorstellen heeft gelan-
ceerd, is de winkeliers in het ver-
keerde keelgat geschoten. Men
vreest dat een kamermeerderheid
van PvdA en WD de plannen zon-
der serieuze afweging van argumen-
ten zal aanvaarden. Een compro-
misvoorstel van de CDA-kamerle-
den H. Schartman en G. Terpstra
voor invoering van een extra koop-
avond wordt van de hand gewezen.
De ondernemersorganisaties vin-
den dat voorlopig alleen in een drie-
tal gemeenten met ruimere ope-
ningstijden moet worden geëxperi-
menteerd.beurs-overzicht

Vriendelijk
AMSTERDAM - De meest ver-handelde aandelen op het Beurs-
plein vonden donderdag na twee
zwakke dagen voorzichtig de
Weg omhoog. Na een behoedza-me opening stegen de koersen in
Qe loop van de dag over bijna de
volle breedte. De stemmingsin-
dex steeg bij een redelijk om-
vangrijke handel in aandelenvan
* 673 miljoen 1,4 punt naar 163,1.

De beleggers leken aanvankelijk
afwachtende houding aan tenemen, voordat vrijdag de G 7

bijeen komt en de werkloos-
heidscijfers in de VS gepubli-
ceerd worden. Ze konden echterm°ed putten uit de ontwikkelin-gen aan het rentefront. Na dagen
van stijgende rente kwam de da-
hng van de obligatiekoersen op
het Beursplein donderdagmor-gen tot staan.

het eind van de dag bleekaat de twee meest verhandelde
staatsleningen 0,15 en 0,2 punt
priJs hadden moeten geven,
[haar de daling van de obligatie-
koersen was minder groot dan in
Voorgaande dagen. Veruit de
'heeste aandelen lieten beperkte
st .gingen zien, zij het dat bij de
hoofdfondsen Stad Rotterdam,
'okker en in mindere mate ook
Hoogovens terug moesten.
sjen positieve uitschieter was
°orsumh Wehry. Het handels-
huis won op gunstige jaarcijfersf
l'W op f 132,20. Hunter Douglas
£Jom f 3 naar een hoogste jaar-
Koers van f9l. Pakhoed bleef aan
de winnende hand met een stij-
ging van f2op f 118. Océ-van der

kwam f 4 in herstel op f300.
°e kruitdampen van het keihar-
de overnamegevecht rond Me-
oicopharma werden na de aan-
deelhoudersvergaderingen van
Woensdag nog gesnoven op de
heursvloer.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen vk. s.k.
AEGON 93,40 93,70
Ahold 91,20 92,20
Akzo 151,80 152,30
ABN 43,00 43,00
Alrenta 160,40 160,50
Amev 54,60 54,60
Amro-Bank 81,20 81,90
Ass.R'dam 151,50 150,00
Bols 138,70 138,70
Borsumij W. 126,80 132,20
Bührm.Tet. 62,60 63,40
C.S.M.eert. 65,20 65,20
Dordtsche P. ' 229,30 230,20
Elsevier 63,50 64,00
Fokker eert. 30,20 29,70
Gist-Broc. c. 37,00 37,20
Heineken 148,00 148,10
Hoogovens 73,30 73,10
Hunter Dougl. 88,00 91,00
Int.Müller 78,80 78,40
KLM 44,00 43,90
Kon.Ned.Pap. 49,00 49,60
Kon. Olie 125,20 125,60Nat.Nederl. 67,10 67,30
NMB. 19300 194,50
Nedlloyd Gr. 293,50 295.50Nijv. Cate 87,50 89,00Océ-v.d.Gr. 296,00 300,00
Pakhoed Hold. 116,00 118,00
Philips 36,00 36,20ePhilips divB9 34,50 34,60
Robeco 104,80 104,30
Rodamco 159,70 159,50
Rolinco 100,10 99,50
Rorento 61,70 61,60
Stork VMF 28,50 29,50
Unilever 131,20 130,60
Ver.Bezit VNU 92,70 93,40
VOC 35,20 35,70
Wessanen 81,50 82,20
Wolt Kluwer 155,00 156,50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 32,90 32,90
ACF-Holding 63,70 65,00
Ahrend Gr. c 174,10 174,50
Alg.Bank.Ned 43,80 43,80
ABN div'B9 42,00 42,00
Asd Opt. Tr. 25,30 25,00
Asd Rubber 8,70 8,70
Ant. VerfT. . 340,00
Atag Hold c 80,50 80,10
Aut.lnd.R'dam 64,00 64,00
BAM-Holding 300,00 300,00
Batenburg 77,00 76,70
Beers 125,00 125,50
Begemann 72,40 72,50
Belindo 420,00 421,00
Berkei's P. 7,05 7,35
Blyd.-Will. 25,00 26,00
Boer De,Kon. 315,00 315,00
de Boer Winkelbedr. 55.80 56,30

Boskalis W. 12,45 12,40
Boskalis pr 10,05 10,25
Braat Bouw 853,00 850,00 a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 858,00 858.00
Calvé prefc 4575,00b4690,00
Center Pares 62,30 66,40
Centr.Suiker 65,90 65,30
Chamotte Unie 13,30 13,30
Cindu-Key 98,00 97,50
Claimindo 408,50 408,00
Cred.LßN 76,00 75,80
Crown v.G.c 72,50 72,00
Desseaux 193,00 192,70
Dordtsche pr. 228,50 230,00
Dorp-Groep 39,50 40,50
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 203,00 204,00
EMBA 119,00 119,00
Enraf-N.c. 46,00 46,30
Eriks hold. 314,00 317,00
Frans Maas c. 64,60 66,00
Furness 99,50 99,00
Gamma Holding 67,00 69,00
Gamma pref 5,80 5,90
Getronics 27,70 28,20
Geveke 40,00 40,00
Giessen-deN. 116,00 119,50
Goudsmit Ed. 195,00 195,00
Grasso's Kon. 90,50 92,00
Grolsch 108,50 108,00
GTI-Holding 150,50 152,50
Hagemeyer 81,00 82,00
H.B.G. 183,50 187,00
HCS Techn 15,00 14,70
Hem Hold 128,50 128,00
Hoek's Mach. 166,50 168,00
Holdoh Hout 428,00 423,00
Holec 18,20 19,20
H.A.L.Tr. b 1470,00 1465,00
Holl.Am.Line 1473,00 1470,00
Heineken Hld 128,50 128,00
Holl.Sea S. 1,55 1,55
Holl. Kloos 350,00 345,00 a
Hoop en Co 13,70 13,60
Hunter D.pr. 2,03 2,05ICA Holding 16,80 16,50
IGB Holding 40,00 40,00
IHC Caland 21,50 21,30
Industr. My 167,00 170,00Ing.Bur.Kondor 595,00 600,00
Kas-Ass. 38,00 38.20Kempen Holding 16,60 16,60Kiene's Suik. 1240,00 1240,00KBB 76,80 75,90KBB (eert.) 75,30 75,70Kon.Sphinx 70,00 71,50
Koppelpoort H. 270,00 270,00Krasnapolsky 156,00 156 40
Landré &Gl. 44,90 45,20
Macintosh 45,50 45,80
Maxwell Petr. 590,00 587,00Medicopharma 74,50 76,00
Melia Int. 7,20 7,20

MHV Amsterdam 20,30 20,50
Moeara Enim 1075,00 1070,00
M.Enim 08-cert 14000,00 14000,00
Moolenen Co 33,20 32,50
Mulder Bosk. 38,30 38.30
Multihouse 9,70 9,80
Mynbouwk. W. 430,00 428,00
Naeft 225,00
NAGRON 48,30 48,00
NIB 515,00 515,00
NBM-Amsteliand 16,20 16,40
NEDAP 278,00 278,50
NKF Hold.cert. 229,00 230,50
Ned.Part.Mij 31,90 32,00
Ned.Springst. 9980,00 10500,00b
Norit 641,00 648,00
Nutricia 246,00 253,00
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 78,50 79,40
OTRA 496,00 495,00 e
Palthe 156,00 154,80
Polynorm 89,00 89,20
Porcel. Fles 126,00 126,00
Ravast 55,30 55,90
Reesink 60,50 61,60
Riva 56,00 55,00
Riva (eert.) 55,50 54,20
Samas Groep 60,00 61,30
Sanders Beh. 80,50 79,00
Sarakreek 37,00 37,00
Schuitema 1205,00 1205,00
Schuttersv. 84,80 85,00
Smit Intern. 26,30 26,50
Stßankiers e. 25,90 25,60
TelegraafDe 419,50 424,00f
TextTwenthe 250,00 250,00
Tulip Comp. 58,00 58,00
Tw.Kabel Hold 126,00 126,00
Übbink 98,50 96,50
Union Fiets. 15,70 15,60
Ver.Glasfabr. 244,00 245.00
Verto 68,00 68,00
Volker Stev. 50,80 50,50
VolmacSoftw. 84,10 84,00
Vredestein 19,90 20,00
VRG-Groep 44,60 44,80
Wegener Tyl 168,00 168,00
West Invest 26,00 26,50
Wolters Kluwer 155,00 157,00
idem div 89 151,50 153,50
Wyers 61,10 62,20

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,30 36,20
ABN Aand.f. 69,30 69,10
ABN Beleg.f. 51,80 52,20
ALBEFO 51,50 51,50
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 228,00 230,00
Alliance Fd 12,40 12,40
Amba 44.70 45,50
AmericaFund 282,00 280,00
Amro A in F 91.50 Hl 60

Amro Neth.F. 69,00 69,20
Amro Eur.F. 67,30 67,20
Amvabel 98,70 98,50
AsianTigersFd 55,70 55,80
Bemco Austr. 68,20 68,00
Berendaal 107,00 106,00
Bever Belegg. 28,00 28,00
BOGAMIJ 117,00 116,50
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Uoyd 40,50 40,70
DPAm.Gr.F. 21,90 21,80
Dp Energy.Res. 34,00 33,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 74,20 74,00
Eurinvestü) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 5,50 5,60
EurGrFund 53,00 52,10
Hend.Eur.Gr.F. 166,00 165,00
Henderson Spirit 72,10 72,20
Holland Fund 62,50 62,10
Holl.Obl.Fonds 120,50 120,50
Holl.PacF. 109,90 110,50
Interbonds 568,00 568,00
Intereff.soo 35,00 35,10
Intereff.Warr. 241,30 242,50e
Japan Fund 46,90 48,40
MX Int.Vent. 61,00 60,60
Nat.Res.Fund 1400,00 1380,00
NMBDutch Fund 34,10 34,10
NMB Oblig.F. 36,30 36,30
NMBRente F. 101,80 101,70
NMB Vast Goed 38,70 38,70
Obam. Belegg. 195,90 195,80
OAMFRentef. 15,15 15,20
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Prosp.lnt.H.l. 10.20 10,30
Rentalent Bel. 1356,20 1355,30
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 101,50 101,50
Sci/Tech 18,00 18,00
TechnologyF. 18,60 18,80
Tokyo Pac. H. 242,00 240,50
Trans Eur.F. 70,40 70,10
Transpac.F. 545,00 530,00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 83,00 83.40
Urufonds 26,90 26,60
Vast Ned 122,50 122,60
Venture F.N. 41,00 41,00
VIB NV 86,40 86,50
WBO Int. 78.50 78,40
Wereldhave NV 205,80 205,80
Wereldh.divB9 202,00 203,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.50 35,00
Amer. Brands 64.80 65,80d
Amer. Expres 30.70 30,90
Am.Tel.& Tel. 31.20 31,90
Ameritech 52,00 51,80
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 29,30 2910

Atl. Richf. 86,00 86,10
BAT Industr. 5,40 5,37
BeU Atlanüc 75,00 75,20
BellCanEnterpr 37,00 37,00
Bellßes.Adlr 1.42 1,42
Bell South 42,60 42,30
BET Pubüc 2,35
Bethl. Steel 26,25 27,25
Boeing Comp. 63,10 63,70
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 29,10 28,80
Citicorp. 27,10 27,60
Colgate-Palm. 46,50 46,60
Comm. Edison 34,50 33,80
Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 20,20 20,20
Dai-IchiYen 3540,00 3560,00
Dow Chemical 96,90 98,00
Du Pont 101,00 100,25
Eastman Kodak 48,80 48,80
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 245,00 243,00
Exxon Corp. 46.50 46,00
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 23,10 24,00
Ford Motor 54,30 54,80
Gen. Electric 48,00 48,40
Gen. Motors 91,30 91,00
Gillette 34.25 35,60
Goodyear 49,00 49,00
Grace & Co. 28,50 28,00
Honeywell 61,75 62,70
lnt.Bus.Mach. 129,50 128,80
Intern.Flavor 50,90 51,00
Intern. Paper 50,60 51,00
ITT Corp. 54,50 54,70 d
Litton Ind. 75,70 76,50
Loekheed 44,50 45,40
Minnesota Mining 68,50 67,80
Mobil Oil 48,30 48,10
News Corp Auss 10,70
Nynex 69,70 69,60
Occ.Petr.Corp 28,00 27,50
Pac. Telesis 33,20 33,20
P.& O. ® 5,80 5.80
Pepsico 40,25 40,00
Philip Morris C. 108,20 107,90
Phill. Petr. 21,00 20,60
Polaroid 41,10 42,00
Privatb Dkr 296,50 295,50
Quaker Oats 55.00 55,00
RJR Nabisco 97,00 98,20
St.GobinFfr 625,00 610,00
Saralee 47,50 48,00
Schlumberger 35,80 36,10
Sears Roebuck 42,50 42,50
Southw. Bell 43,50 43,30
Suzuki (yen) 798,00 781,00
Tandy Corp. 42,00 42,00
Texaco 51,20 d 50,50
Texas Instr. 43,80 43,10
TIP Eur. 1,71 1.71
Toshiba Corp. 1080,00 1070.00
Union Carbide 28,25 d 28.00

Union Pacific 69,70 68,50
Unisys 28,60 29,50
USX Corp 31,00 31,80
US West 61,30 62,00
Warner Lamb. 81,50 80.00
Westinghouse 55,70 56,30
Woolworth 54,00 54,20
Xerox Corp. 62,30 63,20

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 54,50 55,00
Am. Home Prod. 175,00
ATT Nedam 64,00 65,00
ASARCO Inc. 56,00
AU. Richf. 179,00 178,00
Boeing Corp. 129,50 131.00
Can. Pacific 40,30 40,50
Chevron Corp. 100,00
Chrysler 57,00 57,00
Citicorp. 56,00 56,00
Colgate-Palm. 97,50 97,50
Control Data 38,50 37,10
Dow Chemical 202,50 203,50
Eastman Kodak 98,50 98,50
Exxon Corp. 95,00 94,50
Fluor Corp. 45,50 48,50
Gen. Electric 100,00 99,50
Gen. Motors 190,50 188,50
Gillette 71,00 72,50
Goodyear 102,00 102,00
Inco 79,00 79,00
1.8.M. 269,09 266,00
Int. Flavors 106,00
ITT Corp. 111,50 112,50
Kroger 20,00 19,00
Loekheed 92,00 93,50
Merck _ Co. 134,50 132,80
Minn. Min. 143,00 142,00
Pepsi Co. 82,50 81,50
Philip Morris C. 226,50 224,00
Phill. Petr. 41,70 41,50
Polaroid 79,70 d 79,00
Procter & G. 190,00
Quaker Oats 113,00 112,50
Schlumberger 73,50 74,50
Sears Roebuck 86,50 86,50
Shell Canada 79,50 80,00
Tandy Corp. 86,50 85,50
Texas Instr. 90.00 90,00
Union Pacific 146,00 143,00
Unisys Corp 58,50 60.50
USX Corp 64,00 64,80
Varitv Corp 4,10
Westinghouse 117,00 116,00
Woolworth 113,00 113,00
Xerox Corp. 125,00 126,00

Warrants
Akzo 39.50 40,20
AMROwarr 2,60 2,50
Asm Pac Gr F. 6,40 6,60
Bogamij B,ooa 6.50

Falcons Sec. 14,80 15,10
Honda motor co. 2650,00 2640,00
K.L.M. 85-92 ' 126,00 126,50
Philips 85-89 16,20 15,60
St.Bankiers a 2,30 2,30
Stßankiers b 3,00 3,10

Euro-obligaties & conv.
10'/, Aegon 85 100,00 100,00

Aegon warr 13.00 13,00
10/2ABN 87 98,00 98,00
13Amev 85 98,00 98,00
13Amev 85 94,75 94,75
10 AmevBs 101,25 101,25
11 Amev 86 98,00 98,00
14'AAmro87 97,50 97,60
13 Amro-BankB2 101,50 101,50
IOVa Amro 86 97,00 97,00
10Amro 87 98,80 98,80
53/«AmroB6 101,00 101,00
Amro Bank wr 27,00 27,00
Amro zw 86 68,50 68,50
9 BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98.00 98,00
HCCRaboB3 101,60 101,60
9 CCRabo 85 104,75 104,75
7 CCRabo 84 108,00 108,00
lO'/sEEG-ecu 84 101,25 101,25
93/iEIB-ecu 85 105.25 105,25
12V2 HIAirl.F 93,00 93,00
12 NIB(B) 85-90 102,00 102,00
11'ANGU 83 101,50 101,50
10NGU 83 100,50 100,50
2'/« NMB 86 85,75 85,50
NMB warrants 41,20 41.40
83A Phil. 86 95,50 95,30
63A Phil.B3 94,75 94,75
12'AUnil. 97,75 98,00

Parallelmarkt
Alanheri 16,60 16,70
Berghuizer 55.80 55,50
Besouw Van c. 39,50 40,00
CB Oblig.F.l 100,90 100,80
CB Oblig.F.2 101,00 100,90
CB Oblig.F.3 102,60 102,50
De Drie Electr. 28,00 f 27,80
Dentex Groep 37,50 37,70
Dico Intern. 83,30 83,00
DOCdata 31,50 31.20
Geld.Pap.c. 79.00 78.50
Gouda Vuurv e 67.50 67,70
Groenendijk 31,00 31,00
Grontmij c. 98,50 98.50
Hes Beheer 223.00 235,00
Highl.Devel. 12,00 b
Homburg eert 3.40 e 3,50
Infotheek Gr 21.20 21,20
Interview Eur. 7,80 7.90
Inv. Mij Ned. 48.00 50.80
KLM Kleding 28.50 28.70
Kuehne+Heitz 26.90 26.70

LCI Comp.Gr. 35,60 35,20
Melle 282,00 a 280,00
Nedschroef 77,50 79,00
Newavs Elec. 10.30 10,40
NOG Bel.fonds 29,90 29.90
Pie Med. 11,20 e 11,30
Poolgarant 10,50 10.50
SimacTech. 17.50 17,50
Text Lite 6,50 6,50
Verkade Kon. 260,00 260,00 b
Weweler 75,40 78.00 f

OPTIEBEURS
serie omzet vk. s.k

abn c jul 45.00 192 1.40 1,50
aegn c jul 85.00 330 10.50 a 11.00
aegn p jul 100,00 334 9,00 a 8.70
akzo c apr 150,00 530 7.60 7,70
akzo c apr 160.00 330 3_o 3,00
akzo c apr 170,00 406 1,10 1.20
amro c apr 85,00 290 1,30
amro c okt 90,00 404 2,00 a 1,60
amro p apr 80,00 196 2.50 .2,30
d/Fl c feb 210,00 270 2,40 2,50
d'Fl p mrt 200,00 495 0,55 é,50
els c jul 60,00 265 6,50 a «,50
eoE c feb 265.00 311 4,00 4,30
eoE c mrt 265,00 423 7,00 7.60
eoE c mrt 270,00 829 4,70 5,00
eoE p feb 260,00 459 1,80
eoE p feb 265,00 337 3,70 2,«0
eoE p mrt 260,00 228 4,10 a - 3.40
eoE p apr 255.00 480 4,30 ,3,70
eoE p okt 240,00 351 5,50 a 4.90
goud p feb 400.00 157 8.00 9,50
hoog c apr 70,00 270 5,90 «.40
hoog c apr 75,00 250 3,00 3,50
hoog c apr 80.00 179 1,70 1.-O
kim c jul 50.00 282 1.20 , 1,20
knP c apr 50,00 156 2,00b ' 2,20
knP p apr 47.50 210 1,90 1,50
knP p apr 50,00 293 3,30 2301
nedl c apr 310,00 193 6,50
nis c feb 112.50 250 o.loa O.lu
nlx c aug 102.50 250 o,Boa . 0,90
nly p aug 97,50 1200 0.80
obl c nov 100,00 250 0.45 a
obl p aug 100,00 200 2,20 230
phil c 093 30,00 529 10,80 .11.00
ohe c apr 120,00 297 6,90
olie c apr 125.00 417 3.80
olie c apr 130.00 243 1.50 1.80
ohe c jul 125.00 161 4,50 4.50
olie c jul 130,00 204 2,50 2,80
ohe c 091 105,00 765 24,50 25,00
olie p apr 120,00 386 1,10 1,10
olie p apr 125.00 495 3,00 2,70
olie p jul 105.00 204 0.70 a &50
olie p 091 105.00 563 6.40 > 6,30
unil c apr 130.00 352 5.30 S.OO
unil c jul 130.00 301 6.90
unil c 092 140.00 184 17.90
unil p jul 130,00 165 5,80 5,50

economie

Voor gegevens uil het bevolkingsregister

PTT duurder uit met
gemeentelijke leges

Van onze redactie economie
DEN HAAG - Tientallen ge-
meenten vragen sinds kort van
de PTT de volle prijs voor gege-
vens uit het bevolkingsregister.

Na de verzelfstandiging van het
staatsbedrijf per 1 januari j.l. wil-
len de gemeenten voor informa-
tie over wanbetalers of voor het
controleren van de gegevens
voor een post-identiteitskaart,
ook van dePTT de normale leges
heffen. De normale leges voor
bedrijven variëren van drie tot
vijf gulden, terwijl het voormali-
ge staatsbedrijf slechts een dub-
beltje betaalde.
Dé PTT heeft tot nu toe 'onder
protest' de hogere leges betaald,

maar wijst er op dat het bedrijf
ook na de verzelfstandiging een
aantal nutsfuncties behoudt. De
postbestelling en het in stand
houden van de infrastructuur
van het openbare telefoonnet
zijn wettelijk aan de PTT opge-
dragen.

„Voor het uitoefenen van die

wettelijk opgedragen taken heb-
ben we in sommige gevallen ge-
gevens uit de bevolkingsregis-
ters nodig", aldus een woord-
voerder van de PTT. Met de Ver-
eniging van Nederlandse Ge-
meenten (VNG) is vorige week al
overleg gevoerd over de nieuwe
situatie. Beide partijen hebben
de zaak echter nog in studie. Een

juridisch medewerker van de
VNG sluit niet uit dat voor be-
paalde onderdelen van de infor-
matie aan de PTT „misschien
een uitzonderingkan worden ge-
maakt". De algemene indruk is
echter dat de PTT als zelfstandig
bedrijf „helaas duurder uit zal
zijn", aldus de VNG-medewer-
ker.

Het is wel de bedoeling van de
VNG om binnen enkele weken
de gemeenten op één lijn te krij-
gen inzake de leges die aan de
PTT berekend worden. Hoe
groot de informatiestroom van
gemeenten richting PTT is en
om welke bedragen het gaat kan
geen van beide partijen zeggen.

Ruding: fusie NMB met
Postbank wenselijk

DEN HAAG - Minister Ruding (fi-
nanciën) meent dat een mogelijke
fusie tussen de Postbank en de Ne-
derlandse Middenstandsbank
(NMB) niet alleen wenselijk is maar
ook een grote mate van waarschijn-
lijkheid heeft.

Hij zei dat in de Tweede Kamer bij
de behandeling van een voorstel tot
onderlinge samenwerking van bei-
de bank-instellingen.

Ook de kamer liet in meerderheid
blijken in te stemmen met die sa-
menwerking. Wel werden kritische
vragen gesteld over de aan de Post-
bank opgelegde beperkingen in het
takenpakket.

Zo mag de Postbank zich niet bege-
ven op het terrein van de levensver-
zekeringen en op het terrein van de
verkoop van reizen. Woodvoerders
van D66 en PvdA gewaagden in dit
verband van een „kneuterig" voor-
schrift en van een „betuttelende"
beperking.

Minister Ruding hield de Kamerle-
den voor daar niet zwaar aan te til-
len. Het zal, zo zette hij uiteen, zeer
wel mogelijk zijn dat de nu nog ge-
hanteerde beperkingen in het ta-
kenpakket straks acadenisch zullen

blijken te zijn. Een PvdA-voorstel
diebeperkingen reeds nu geheel on-
gedaan te maken wees hij af. De
practische betekenis van die beper-
kingen noemde hij „niet zeer
groot".

Topman van
Carrefour

aangehouden
RIO DE JANEIRO- De Brazi-
liaanse politie heeft Michel Pi-
not, hoofd van de Franse super-
marktketen Carrefour in Brazi-
lië, gearresteerd omdat hij de
prijs van toiletpapier had ver-
hoogd. Een andere topman van
een supermarktketen is gear-
resteerd omdat hij teveel bako-
lie in voorraad had. Beide za-
kenlieden hebben anti-inflatie-
maatregelen van de Braziliaan-
se regering overtreden.

Dagbladuitgevers:

'BTW-heffing
gevaarlijk'

AMSTERDAM - Het bestuur van
de internationale organisatie van
dagbladuitgevers (FIEJ) heeft tij-
dens een onlangs gehouden verga-
dering in Zürich gewaarschuwd
voor de gevaren die verbonden zijn
aan heffing van BTW op dagbladen.
In een verklaring zegt het bestuur
dat de BTW-heffing de vrije uitwis-
seling van nieuws in gevaar brengt,
de dienstverlening aan de gemeen-
schap ondermijnt en de strijd tegen
het analfabetisme belemmert.

Volgens de FIEJ neemt het BTW-
gevaar overal ter wereld toe. Het be-
stuur zal een beroep doen op de EG
om de plannen tot fiscale harmoni-
satie in dit opzicht te wijzigen, op-
dat handhaving of invoering van het
BTW-nul tarief op kranten mogelijk
wordt.

Bij de FIEJ zijn 14.000kranten aan-
gesloten, waaronder de Nederland-
se Dagblad Pers (NDP). De NDP
strijdt al jarenin eigen land voor in-
voering van het nul-tarief.

Aegon op
Griekse toer

DEN HAAG - Aegon heeft een be-
lang verworven in deGriekse verze-
keraar Aspis Pronia. Vooralsnog
gaat het om een minderheidsbe-
lang.

Aspis is op de Griekse markt voor-
namelijk actief als levensverzeke-
raar, maar heeft ook een winstge-
vende schadeportefeuille (brand en
medische varia). De acceptatie van
motorrijtuigverzekeringen is vier
jaar geleden gestaakt. Het premie-
inkomen van het bedrijf uit Athene
bedroeg in 1987 f 14,5 miljoen. Voor
1988 wordt een premie-inkomen
voorzien van f2l miljoen.

De snel groeiende Griekse verzeke-
ringsmarkt biedt volgens Aegon op
de langere termijn goede vooruit-
zichten, mede gezien het lidmaat-
schap van Griekenlandvan de EEG
Met de acquisitie wilAegon dan ook
haar positie op de gemeenschappe-
lijke markt versterken.

HBM verwerft
f 100 miljoen

aan orders
RIJSWIJK - Hol-
landsche Beton
Maatschappij HBM
(werkmaatschappij
van HBG) heeft
twee opdrachten
ontvangen voor pro-
jecten in de gezond-
heidszorg met een
gezamenlijke waar-

de van circa f 100
miljoen.

In Nijmegen bouwt
HBM het nieuwe
Canisius-Wilhelmi-
na Ziekenhuis met
een capaciteit van
638 bedden. De aan-
neemsom bedraagt

circa f6B miljoen.

In Hilversum is
HBM begonnen met
de werkzaamheden
voor renovatie en
nieuwbouw van het
Streekziekenhuis
Hilversum. Het be-
staande ziekenhuis
met 280 bedden
wordt gerenoveerd.
Daarnaast vindt een
uitbreiding plaats
waarmee de totale
capaciteit op 450
bedden wordt ge-
bracht. De aan-
neemsom is f 30 mil-
joen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 2-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:

GOUD: onbewerkt ’ 26.370/ 26.870,
vorige ’ 26.340-/26.840, bewerkt ver- ]
koop ’ 28.470, vorige ’ 28.440 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 360/ 430, vori- "ge ’ 355-/ 425; bewerkt verkoop ’ 470 !
laten, vorige ’ 470 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui- ;
tenlands bankpapier van gisteren:
Amer.dollar 2,05 2,17
Brits pond 3,56 3,81
Can. dollar 1,71 1,83
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,81 1,93
Jap. yen (10.000) 160,25 165,25
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
Zweedae kr. (100) 31,75 34,25
Noorsekr. (100) 29,75 32,25
Deense kr. (100) 27,60 30,10
Oost.schiU.doo) ' 15,79 16,39 ■Spaanse pes.(lOO) 1,71 1,86 -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 2,11125-11375
Brits pond 3,6930-6980
Duitse mark 112,875-925
Franse franc 33,125-175205
Belg. franc 5,3875-3925
Zwits. franc 132,840-890
Japanse yen 163,36-163,46
Ital. Ure 15,425-475
Zweedse kroon 33.250-33,300
Deense kroon 29,025-29,075
Noorse kroon 31,205-31,255
Canad. dollar 1,77475-77725
Oost. schill 16,0550-0650
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1,7630-7730
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1,8685-8785
Hongk.dollar 27,05-27,30
Nieuwz.dollar 1,2825-2925
AntiU.gulden 1,1700-2000
Sunn. gulden 1.1700-2100
Saudische rial 56,25-56.50
Ecu gulden 2,3525-3575

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

algemeen 303,9 305.9alg.-lokaal 292,7 295,6
internationals 316,0 317,1
industrie 264.2 267,3
scheep/luchtv. 270,0 272,0
banken 355,4 357,3
verzekering 604,3 605,5
handel 485,4 488,7
cbs obl.index 111,3 111,5
rend. staatsl. 6,74 6,72
waarvan 3-5 jr 6,70 6,68
waarvan 5-8 jr 6,76 6,72 "waarv.s langst 6,80 6^78
rend. bng-len. 6,79 6,78
rend. banklen. 6,67 6,71

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - in het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes de laatste notering van
vandaag):
akzo 152,30(152,30)
kon. olie 125,20-126,20 gl (125.60)
philips 36,10 gb -36,40 gl (36.20)
unilever 130.30-131,00(130,60)
kim 44,00-44,70 (43,90)

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 2340.36 1073.28 189.84 890.38
Hoogst 2352.86 1083.66 190.85 896.2 i
Laagst 2319.64 1064.85 188.83 883.19
Slot 2333.75 1076.85 189.96 889.87
Winst;
verlies - 4.46 +6.16 + 0.42 + 0.77

Op 8 februari wordt
dit complete interieur
van een drogisterij van
rond de eeuwwisseling
bij Sotheby's
Amsterdam geveild.
Het geheel bestaat uit
toonbanken met balans
en kassa, ladenkasten,
apothekerspotten en
instrumenten. Een
uithangbord maakt het
geheel compleet. De
waarde wordt geschat
op 30- a 35.000 gulden.

Vrijdag 3 februari 1989 "5Hmbiirgs dagblad
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_!_____ _________[ ____!____! __________! ____________ F^ <B — ■ ■ _____l---l «^ ___^____ _________—-_»

Wekelijkse wegwü^pr vnnr uw he_

Karnaval Cadier en Keer
in zaal „Joy"

Karnavalszaterdag, zondag, maandag en dinsdag

GEZELLIGE GEKOSTUMEERDE
KARNAVAL

Zondagmorgen vanaf 10.00 uur PYJAMA-BAL
Aswoensdag: HARINGHAPPEN

Alle dagen vrij entree

KPH Narrenfeest in bar-dancing

mtH 't Wieltje
PC3^ I Veer dol daag dansenHmMM^H Winando en PaulH___i_____i zorgen voor dans- en stemmingsmuziek

Zondag 14.00 uur optocht te Spekholzerheide.
Na het défilé traditionele bijeenkomst van
stadsprins en jeugdprins met hun gevolg in
verenigingslokaal

't Wieltje
Dinsdag doen wij ook mee met het kloonetrekken.
Akerstraat 36, Spekholzerheide

OPEN DIVERSE
ZATERDAG ATTRACTIES
ZONDAG V^^i 300
10.00-18.00 i_Jk_ f KRAMEN

[25-26- FEBR)
è GEULHAL è

VALKENBURG

Inlichtingen en deelname:tórj*^ Organisatiebureau Fred Willems Helmond éÊOL\I,*"'"»«»
H.

Tel.: 04920 -41338 _,_»«*f^_l_^--^

ËË*Ts&iÊn programma W^ (iLj^
Isgblglf' KOELKOP

TREFCEMTRUM V^lONS T„_=CENTRUM r

Vrijdag 3 febr. carnavals-disco voor de jeugd cv. de
Koelköp i.s.m. Sport en Spel
Zaterdag 4 febr carnavalsbal. Ork. De Rowies
Zondag 5 febr. carnavalsbal. Ork. De Rowies
Maandag 6 febr. carnavalsbal. Ork. De Rowies
Dinsdag 7 febr Pyjamabal. Ork. Harry en Sjes
Woensdag 8 febr. haringhappen. Ork. Harry en Sjes
Behalve de disco-avond alle dagen vrij entree

_oek aan bar - café - dancing - disco
deGountn Gids /_^

__PK________\J^ r. ■ ;" I^V.7 Specialist irr\.ra»^ 's Zaterdags -bruiloften Xjg^ X 's zondags _ bedrijfsfeesten/\■KT \ open -kegelen/ \yf's Donderdags. . _ X.. """■■, \’, _ V ________ .✓ "'t de aren \/dansavond W ** '60-'7O-'BO V/voor iedereen M & ,
met ORKEST *■%<- asUZ^

Als je er echt uit wilt zijn...
Zaterdag 4 februari

I ' THE SPIKES PRUIKENBAL
Donderdag 9 februari

i—^y—-KASTELEINSBAL —<

/%S\ LOU & THE NEW STARS
"/^^S\ + orkest BON JOUR

_\___/Spaubeek[ Bongerd 5 I 0.4493-4193 A

PB
I Op vrijdag 3 februari traditioneel
I PYAMABAL
I Mooie prijzen, o.a. een weekend Parijs.

I Zaterdag 4 februari
I CARNAVALSBAL
I Zondagmiddag 5 februari voor alle
I kleintjes een leuke verrassing.
I Zondagavond carnavalsbal
I Maandagmiddag 6 februari

KINDERPLAYBACKSHOW
I (opgeven bij DJ). Uiteraard weer voor
I ieder kind een verrassing.
I Maandagavond carnavalsbalI Dinsdagmiddag 7 februari
I DE GEIT OPLATEN
I En ook deze middag weer iets voor de
I kleintjes.
| Dinsdagavond BIJNA SLUITINGSBAL

I Wie wordt aswoensdag 8 februari de
NIEUWE HARINGPRINS 1989

I Aanvang 20.11 uur. Consumpties zijn
I deze avond voor al onze vrienden ’1-H (beh. buitenl. gedest.). Wij verwachtenI u allen om mee te genieten van onzeI overheerlijke haringen.

OJeocy
E nieuwenhagen fI VIERT
CARNAVAL

2 dolle dagen !!!
Zaterdag en zondag
tot in dekleine uurtjes...
Beuteweg 14, Nieuwenhagen
Tel. 045-312510

»- braderie - restaurant

WI H Htf____r '''":-,<________P^W ____I^H wWWT^^Ê

__^*w^L"Vic^____k_______l ____________i

______^_m__A__________P4__M____p_______ MMÊH kV9VHPV_i

I DISCOTHEEK

Las Vegas
NIEUWENHAGEN *-*
Tijdens de CARNAVALSDAGEN zijn wij geopend:
zaterdag, zondag en maandag vanaf 20.00 uur
Carnavalsdinsdag vanaf 15.00 uur

Sunplein 2, Nieuwenhagen/Landgraaf
Dancing Las Vegas

P\v\ ' ~" _ "___________T__l_T____i mmm\\rmmm^^^^mmmmmmU

___________* - __■__! mmmmmmmmmz_________________ _P ____[

HIU I*____■_■» * ï____r99fn^TT^9i^^^^^^l
l^9_____^__________l ___________ J^________r*4't___PVV'^P_P9^^l

g Zaterdag, zondag,
I maandag en dinsdagHf |i m

|#IK« y| ICARNAVAL IN HET
j*\Jf I STREEPERKRUIS

ö-_H_______-_-_-_--___-___ Dinsdag vanaf 14.00
, , . uur geopendDonderdag 9 februari

HOTABAL
Orkesten THE HURRICANE en PIET ERENS

____ïïT^^^__K.

7 dol daag
in

„La Cave"
Wilhelminaplein 20

Heerlen

Vanoavend 20 oer 11
Órgelerebal

Zoaterdig vanaaf
20 oer 11

Ga-Gee-Parkeerbal
Zondig vanaaf 12 oer

verwermd
boetebuffet

Ummer 'n gezellige
plaalsi veur ij'r oploch

Moandig vanaaf
20 oer 11

ramba
samba-oavend

Dinsdig
vanaaf 20 oer 11 geëve

vier mit

spasskapelletreffe
Kom op tiet, want

vol is vol!!!

Esschellegoansdig
traditsioneel

hieringbegrave
Dit motst mitmakeü!
Al is 't op heng en

veutü!

Trio Kwatsch

W
fiasfenrafher

&toftrflruft 5 \^\C\tsit}<S«*V'tt >Jvl
&tusinirot/i
Zrt. OZ^iA/1300

Naast onze
normale menu's,

zijn

WILDGERECHTEN
onze

SPECIALITEIT
" Doorlopend geopend

" donderdag rustdag

Gemeen-
schapshuis
Schimmert

Zaterdag, zondag,
maandag en dinsdag

CARNAVALS-
DISCO

Maandag optreden van

DE BAJKES

Jl HEERLENj Willemstraat 19 |

ZATERDAG, ZONDAG, MAANDAG EN
DINSDAG GEOPEND.

ZONDAGMIDDAG VANAF 14.00 UUR.
DINSDAG ONS ALOM BEKENDE

PYJAMABAL
__________=______________________B____

(Advertenties: Els Swaans, telefoon: 045-7393& 5
iel
.ai

Dancing HOUSMANS Montfort |
'.3

Groot verkledj bal ■«
ZATERDAG 4 febr. JANSE BAGGE BAND >■<

jit

MAANDAG na de optocht vanaf 15.30 uur :.
GROOT CHIPSBAL

's Avonds carnavalsdisco '-1

TJJr^f’ Vrijdag 3 februari 1
fff Groot gezamenlijk AUW WIEVERBAL \Ë ' ■ mf i.s.m. K.V. Burgerlust. 1
m Ml Vo°r de muziek zorgen 2 orkesten

I 'II STARLIGHT en HENNY LUBBERS
1 11 KWARTET
_r ■ "B I
I jill i Zaterdag 4, zondag 5, maandag 6
I^ÉÖQGX'' en dinsda9 7 februari

XS/^N CARNAVALSBAL met STARLIGHT
Hf VRIJ ENTREE

■rJ_| Zondagmiddag tijdens de optocht
JO.! geopend vanaf 14.00 uur >___T^___m Mn

_P^^ffl^_^_^^^V!l!^^_ï7!VÏT^_^^__TPfll^YiT__W3ff

I V _________
_________ ébL*^■l Ii Tf 'Ji __■ __"rV"F"~I __■■____■

Geopend tijdens
carnavalsdagen, muziek

zoals altijd.

lEDERE VRIJDAG
SPECIAL DJ TONY

In café Dr Platz.
Carnaval met op zondag
5 februari optreden van

Lino Marassi.
Maandag en dinsdag (geit

oplaten) geopend.
Woensdag

haringhappen en pils
voor één gulden.

Wilhelminaplein 17,
Schinveld.

1
Dancing Gorissen;
Brunssum
Carnavalszaterdag gekostumeerd
bal met orkest*
* * *
Carnavalszondagmorgen traditioneel
frühschoppen met VV Schuttersveld
van 11.00-17.00 uur, met orkest*
* * *
Maandagmiddag carnavalsmatinee
van 14.00-20.00 uur, met orkest*
* ★ *
Dinsdagmiddag Koëlkoptreffe
* * *
Dinsdagavond gekostumeerd
alleenstaandenbal met orkest* I
'Alle dagen speelt voor u Henny LllbberS

" UITGAANSCENTRUM A

Burg. Janssenstraat 26,Beek. Tel. 04490-79297
Wij presenteren u een daverende carnavalsparty

in Zuidamerikaanse sferen __b;.-.:- _____
&arrtcuxil M^^M

Tijdens de carnavalsdagen zijn wij geopend: " y^SmW^^mr^1-^ *<>*!'VRIJDAG - ZATERDAG - ZONDAG fr%_*a^vlJLr* J»V

EEN DOLDWAZE SURPRtSE-NIGHT
Met Limburgs beste en bekendste??? V \———_T~. r_ _^ «_ ;"■ \\Zaterdag: Disco Brasil | \\

Muziek Brasil/Disco rA^
Zondag. CARNAVAL.BRASII. „UVE" Beleef een sfeer ge|jjk „Rio

metWIUY'S STEELCOMBO & BHOWBANP j de janeiro"

Globe, Burg. Janssenstraat 26, Beek (t.o. kerk) - 04490-79297

Limburgs Dagblad



Duitsland 1
£°0 Tagesschau und Tagesthe-

J-23 Wunder der Erde. (herh.).
W Gunter Pfitzmann.Berliner
veisse mit....einem Schuss ferien.
j* Qesundheitsmagazin Praxis.
9 a^ Pcrsoverzicht.300 Tagesschau.
""'5 Lander-Menschen-Aben-
euer.Reportage over het carnaval inVenetië.rf-00 Sesamstrasse.

F-JO PS - Brodzinski. Serie. Met

Hans Putz, Lieselotte Quilling, Wega
Jahnke e.a. (herh.).

15.30 Tagesschau.
15.35 Kanalligator. Tekenfilm.
15.55 Das singende, klingende

Baumchen. Sprookje met Christel
Bodenstein, Eckard Dux e.a.

17.15 Tagesschau.
18.50 Alpine Ski-Weltmeisterschaf-

ten. Rechtstreeks uit Beaver Creekin
Colorado.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 BFrau im bester Mannesalter.

Duitse speelfilm uit 1959 van Axel von
Ambesser, met Marianne Koch, Jo-
hannes Heesters, Bernhard Wicki
e.a.

21.50 Gott und die Welt. Der Satelli-
ten-Jesus, reportage over evangelis-
ten via de televisie.

22.30 Tagesthemen. Actualiteiten
met Bericht aus Bonn.

23.00 ""Heut'abend... ARD-talkshow
met Joachim Fuchsberger. Gaste:
Annette von Aretin.

23.45 Gewagtes Spiel. Amerikaanse
speelfilm uit 1982 van Jim Wilson,
met Andra Millian, Kevin Costner,
Eve Lilith e.a.

01.15 Tagesschau.
01.20-01.25 Nachtgedanken. Be-

schouwingen van Hans Joachim Ku-
lenkampff.

['Annette von Aretin en Joachim Fuchsberger in 'Heut'A-Pend'. (Duitsland 1 - 23.00 uur)

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
v-on," en CAI-abonnees:

kanalen zie schema exploitant

I t>
= zwartwit programma

oo T s,ereo geluidsweergave
-. - tweetalig bij stereo-app.

= teletekst ondertiteling

TELEVISIE
i^oeiand 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: 3en 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

België/TV 1
'Son Scnoo|televisie.

s'<_h Home sweet home.Australi-
serie van Michael Milis. Afl.: Een

Vos f,el,ce-Quiz- Herh-
«e si y?want <nerh■)"
I7_n iQ- uiz' Herh
i s*~.u Johan en Pirrewiet. Tekenfilm-
17c'e-Afl.7: De nepkoning.
'8 oo N.ieuws-Afio^"1 Tak. Animatieserie.
lBo s69(Herh.).

Pre Prikba|lon. Kleutermagazine.
(h|rSentatie: Francis Verdoodt.

v' Schoolslag. Spelprogramma
po jjr scholieren. Presentatie: Michel

qr ° u 'kending door derden. Pro-a drnrna van de Christen-democrati-pge Omroep.
0v Mededelingen, programma-

f9 -*n_lcnt en paardenkoersen.
Uu!.? Nieuws.
Fra DUren- Australische serie met

" ancis Bell, Dasha Blahova, Peter
>0 2oT ca' Ac-

teert nclub- Ben Crabbé presen-
I ert nieuw talent. Vandaag: De win-
io 3noan vori9e week.
Sp" Rusland en de Sovjet Unie.
(,5 AfU: De tijd van de revolutie
Lr. 941>- Presentatie: Jan Nec-
ii
daa DiaPason- Reeks over heden-
aa9se 'klassieke' muziek in Vlaan-

lllllMiu

deren. Vandaag: Karel Goeyvaerts.
Presentatie: Fred Brouwers.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Weerbericht.
22.50 Gertrude Stem en haar gezel-

lin. Amerikaans tv-spel van Ira Cirker,
met Jan Miner, Marian Seldes e.a.

00.10-00.15 Coda. Lieve Hans, van
Ed Franck.

" Jamie Lee Curtis en John
Travolta in 'Perfect. (Bel-
gië/TV 1 - 20.30 uur)

programma's vrijdag

Nederland1
_^-00-13.05 Nieuws voor doven en__i>echthorenden.

"50 Centennial. Amerikaanse serie
lebaseerd op het gelijknamige boek

—'an James A. Michener. Afl.: 4. De
goudzoekers (2).
1.35 Ouder worden ver van huis.Nederlandse emigranten in Australië
Sn Nieuw-Zeeland ruim 30 jaar later."30 Journaal.
,"44 Jim Henson presenteert de
wereld van het marionettenspel.
I-40 Solo. Kan er iets goeds komen
jj't Nazareth? Ooggetuigen vertellensver gebeurtenissen die hun leven
veranderden. Afl.s: De wetgeleerde.".00 Journaal.
'"18 Waku waku. Spelshow waarin
iet dier de hoofdrol speelt. Presenta-re: Rob Fruithof.""57 Volmaakte vreemden. Ameri-

kaanse comedyserie. Afl.: Ongewen-
ste intimiteiten.

20.22 Vrijdagavond met Van Willi-
genburg. Hans van Willigenburg
praat met nationale en internationale
sterren uit de wereld van film, theater,
showbusiness en televisie.

21.00 De zaak S-R. 6-delige thriller.
Afl.s.

21.50 Yes Minister. Engelse comedy-
serie. Afl.: Gelijke kansen.Loyaliteit.

22.30 Journaal.
22.40 Brandpunt. Actualiteiten en

achtergrond-informatie.
23.30-01.00 «De verwijdering. Ame-

rikaanse speelfilm uit 1938 van Char-
lence Brown, met Walter Huston, Ja-
mes Stewart, Gene Reynolds e.a. Tij-
dens de Amerikaanse burgeroorlog
wordt de voor arts studerende Jason
Wilkins geheel in beslag genomen
doorzijn werk in het militair hospitaal.
Dit tot groot verdriet van zijn moeder,
die zich veel opofferingen heeft ge-
troost voor de studie van haar zoon.
Ze schrijft ten einde raad een brief
naar Washington.

Ir?1 Henson en Serge Obraztsov in 'The world ofpuppetry'.
Nederland 1 - _ 7.46 uur)

Nederland 3
NOS
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.

09.00-12.00 Schooltelevisie.
13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-
horenden.

17.30 Journaal.
17.44 Sesamstraat.
18.00 Paspoort. Wekelijks magazine

in het Turks en het Nederlands.
18.30 Latijn. Taal en cultuur van de

Romeinen. Les 10.
19.00 (TT)Het klokhuis.
19.15 (TT)Jeugdjournaal.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
20.00 Journaal.
20.29 Getuigenis. Gedramatiseerde

documentaire over het leven van de
Russische componist (1906-1975).
Met: Ben Kingsley en Terence Rigby.
Deel 2 (slot).

21.45 ""Negende symphonie in Es,
opus 70, uitgevoerd door hetRadio
Filharmonisch Orkest 0.1.v. Sergiu
Comissiona.

22.15 Eldorado. Animatiefilmpje.
22.30 Journaal.
22.40 Gesprek met de Minister-Pre-

sident.
22.50 Studio sport. WK Skiën te Vail

(USA).
23.20-23.25 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

" Glynis Barber in 'Vlucht uit de duisternis. (Nederland 2 -
23.00 uur)

Duitsland 2
10.00 Zie Duitsland 1.
13.15 Warum Christen glauben. 13-

-delige serie over religie. Afl.s: Ein
Mann fürs Leben - over het thema Je-
zus Christus, (herh.).

14.55 Hoftheater. 2 verhalen van
Gerd. Angermann. 1. Der Spion, der
aus derKalte kam. 2. Warum weinen
Sic, Mörder Muller?

15.45 Programma-overzicht.
15.55 Heute.
16.00 Waldheimat. Serie verhalen.

Afl.: Die Jugendjahre des Peter Ro-
segger/Der Warzenkrieg.

16.25 Freizeit... und was man da-
raus machen kann. Vrijetijdsmaga-
zine. Vandaag: Carnaval in Tenerife.

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

17.10 ""Tele-lllustrierte. Sport, ac-
tualiteiten en amusement.

17.45 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Der Schönheitswettbewerb.

18.20 Alf. Serie met Max Wright, Arme
Schedeen, Andrea Elson e.a. Afl.:
Schluckauf Marke Melmac.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heuté.
19.30 Auslandsjournal. Reportages

van buitenland-correspondenten.
20.15 ""Mainz bleibt Mainz.Wie es

singt und lacht, rechtstreekse uitzen-
ding van de carnavalszitting van de
MCC, Carnavalclub Kastel en de
Gonsenheimer Carnavalsvereniging
vanuit Mainz.

23.15 ""...und weiter geht's.Amuse-
mentsprogramma met Chris An-
drews, The Fortunes, Middle of the
Road, The Tremeloes e.a.

00.30-00.35 Heute.

9D'n TUI in 'Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und
lacht. (Duitsland 2 - 20.15
uur)

RADIO
Radio 1: 95,3 en 100.3 mHz; 747 kHz (402 m) en
1251 kHz (240 m)
Radio 2: 92,1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103.9 en 90,9 mHz
Radio 4: 98,7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95,3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93,7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19.00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR 4: 93.9 en 91,9 mHz

België/TV 2
18.45 Babel. Tweewekelijkse nieuws-

brief voor Marokkaanse migranten.
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie, met Pat MacDonald, Torn
Richards, Rowena Wallace e.a. Afl.:
670.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Première. Filmnieuws met Jo

Röpcke.
20.30 Perfect. Amerikaanse speelfilm

uit 1985 van James Bridges, met
John Travolta, Jamie Lee Curtis,
Jann Wenner e.a.

22.25-22.55 Filmspot. Achtergrondin-
formatie bij de filmactualiteit.

België/RTBF 1
14.00 Schooltelevisie. 16.50 Schoolte-
levisie. 17.45 Vacaturebank. 18.00
Nouba nouba, met Jimbo Jet en de
Smurfen. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Nieuwsoverzicht. 19.03 Ce soir,
Waalse actualiteiten. 19.30 Journaal.
20.00 Le bonheur den face, serie.Af1.16: Chassez le naturel. Met: Annie
Cordy, Michel Kacen, Alain Leempoel
e.a. 20.30 Grand écran: Dead zone,Amerikaanse speelfilm uit 1984 van
David Cronenberg, met Christopher

Walker, Martin Sheen, Brooke Adams,
e.a. 22.10 Calandres, auto-magazine.
Aansl.: Paardenkoersen. 22.55-
-23.20 Laatste nieuws.

————————■_—_——_____

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag. (3).

08.10-11.40 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverziciit.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 18.
18.30 Hallo Spencer. Kinderprogram-

ma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws en Blickpunkt
Düsseldorf.

20.00 Globetrotter. Malta, reportage.
21.00 Auslandsreporter.
21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK.
22.30 New Vork City Girl. Amerikaan-

se speelfilm uit 1981 van Susan Sei-, delman, met Susan Berman, Richard
Heil, Brad Ririn e.a.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

Belgï/Télé 21
19.00 Trouver des fonds: Les creneaux. publiés, informatieve serie over open-

" bare instellingen. 19.30 Journaal met. simultaanvertaling in gebarentaal.
20.00 Le Birobidjan - la région autono-
me juive d'U.R.S.S., documentaire.
20.55 Miami Vice, Amerikaanse serie.
Afl.11: Les heures difficiles. 21.40

>; Coup de film, filmtips. Presentatie: Ter-
ry Focant. 22.00-23.50 Cycle musical
21: Tommy, Engelse speelfilm uit 1974, van Ken Russel, met de Who, Oliver
Reed, Roger Daltry e.a.

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-
peene. 18.00 Venise Attendra. 19.30
Papier Glacé. 20.00 Montagne. 20.30
Une Autre Vie ou Chronique de Quel-
ques Indiens Wayana. 21.30 Musique.
21.40 Le Divan. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Météo Europeene. 22.35 Le Ma-
gazine Culturel Océaniques. 23.00
Sports Loisirs. 23.50-01.00 Santé a la
Une.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 HetGe-
bouw, met om 7.04 Afdeling Bin-
nenland; (NOS: 7.30 Nws.); 7.33
Dorrestijns Persagentschap en Af-
deling Binnenland. 8.09 Dorrestijns
Persagentschap en de tafel van
NL; 9.06 Dorrestijns Persagent-
schap, Afdeling Binnenland en BO-
RAT; 10.06 NL-Buitenlandreporta-
ge; 11.06 De Bovenkamer, Afde-
ling Binnenland en BORAT; 12.06
Afdeling Binnenland en Informatie
voorde vissers. 12.56 Meded. voor
land- en tuinbouw. 13.09 Hier en
nu. 13.35 Kerk vandaag. 14.06
NCRV-VIP-roem. 16.06 VARA Ra-
dio 1 Vrijdageditie. (16.30, 17.30
Nieuwsoverzicht.) 18.30 Nieuws-
overzicht. 19.30 NCRV-bulletin.
20 03 Weekend blues. 21.03 Jazz-
time. 2203 NCRV-vrijdag-sport.
23.05 Met het oog op morgen.
0.02-7.00 Veronica's Oh, wat en
nacht, met om 0.02 Stemband;
2.02 Oh, wat een nacht; 5.02-7.00
Ook goeiemorgen.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04 Het le-
vende woord. 7.13 Echo. 7.20
KRO's Ontbijtshow. 8.50 Postbus
900 904 Adres onbekend. 10.04
In antwoord 0p...11.50 Postbus
900 12.04 Van twaalf tot twee
(13.04-13.15 Echo). 14.04 Ratel.
15.30 Gerard de Vries draait op
verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk.lB.o4 AVRO's radiojourn.
19.03 Hobbyvitaminen. 20.02-7.00
Zie Radio1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 6.03 Ook
goeiemorgen. 9.04 Goud van oud.
11.04 Van Diepen draait door.
12.04DRobof d'ronder. 13.04 Erik
de Zwart. 15.04 De Top 40. 18.04

Driespoor. 19.02 Stenders en van
Inkel. 22.02-24.00 Countdown ca-
fé.

televisie en radio

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
TROS
16.00 Tita Tovenaar. Kinderserie.

Af1.32: Spraakwater. (herh.).
16.28 Suske en Wiske. Tekenfilmse-

rie. Afl.: Suske en Wiske en de Mini-
lotten. (herh.).

16.50 (TT)Bassie en Adriaan en de
verdwenen kroon. Serie. Afl.s: Een
miljoen gulden losgeld.

17.15 De DD show. Spelprogramma
gepresenteerd door Norbert Netten.

17.40 Heathciiff & co. Tekenfilmserie.
18.07 TROS Aktua junior. Actualitei-

tenmagazine voor de jeugd.
18.30 TROS Sport.
18.55 De Fabeltjeskrant. Afl.: Een

nieuwe naam voor Olof.
19.00 De eerste de beste. Maande-

lijks magazine met free-style skiën,
kanosafari en het recordjournaal.
Presentatie: Joost Cohensius.

20.00 (TT)Journaal.
20.29 Alt. Amerikaanse comedyserie.

Afl.: De beloning (2). Alf is ontdekt en
loopt het gevaar te worden aangege-
ven bij de Alien Task Force.

21.00 ««Rons Honeymoon quiz.
Spelprogramma. Presentatie: Ron
Brandsteder.

22.30 Jongbloed en Joosten.
Nieuwsshow gepresenteerd door
Jaap Jongbloed en Astrid Joosten.

23.00 Dempsey and Makepeace. Po-
litieserie. Afl.: Vlucht uit de duisternis.
Een vrouw wordt in haar flat gevan-
gen gehouden en bedreigd door een
man. Deze man wordt gezocht voor
moord.

23.55-00.00 Journaal.

Duitsland 3 SWF
08.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 18.
09.00-10.20 Schooltelevisie.
16.30 News of the week. Nieuws in

het Engels.
16.45 Actualités. Nieuws in hetFrans.
17.00 Computer-Treff.
17.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 18 (herh.).
18.00 Komm spiel mit mir. Serie.

Vandaag: met diesel, stoom en
stroom.

18.30 Die Campbells. Jeugdserie.
Afl.: Die Ridalkur.

18.54 Phillip. Tekenfilmserie. Afl.: Der
edle Ritter.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abendschau Bliek ms Land.
19.30 Leben mit Tieren. Dierenpro-

gramma. Vandaag: de egel.
20.15 Menschen und Strassen. Do-

cumentaire. Afl.: Die Strasse der Öl-
sardinen, documentaire over de voor-
malige sardineindustrie in Monterey,
Californië.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Kostprobe. Muziekmagazine.
21.45 lm Gesprach. Ernst Elitz in ge-

sprek met Hans Katzer.
22.30 Yes Prime Minister. Engelse

serie van Sydney Lotterby, met Paul
Eddington, Nigel Hawthorne, Derek
Fowlds e.a. Afl.3: Échte Partner-
schaft.

" 23.20 Jazz-Zeit. Vandaag met Herbie
Hancock Kwartet.

00.20-00.25 Laatste nieuws.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 SAT 1 - Teleshop.
09.30 Programma-overzicht. 09.35

Arme mit den roten Haaren. Afl.: Glück
im Unglück. 10.00 SAT 1 BJick. 10.05
General Hospital. Afl.: Die Party für
Jennifer. 10.50 Koenen mit SAT 1
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Der Rebell
von Mexiko. Amerikaanse western uit
1950 van Lewis R.Foster. 13.00 Tele:
Börse. 14.00 Programma-overzicht."
14.05 Superkater. Afl.: Hawaii - wir
kommen. 14.30 Der Nachste bitte. Afl.:
Blumen und Gipsbein. 14.55 Der Gol-'
dene Schuss. 15.05 General Hospital.
Afl.: Urn keine Ausrede verlegen. 15.50
Teletip Geld. 16.00 SAT 1 - Teleshop.
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35 Die
Leute von der Shiloh Ranch. Afl.: Der
Pferdedieb. 17.35 SAT 1 Bliek. 17.45
Bezaubernde Jeannie Afl.: Erziehung
ist ein Kinderspiel. 18.15 Glücksrad.
18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sat 1 Wetter.
19.10 Ein Duke kommt selten allein.
Afl.: Die Ausreißerin. 20.00 SAT 1
Bliek. 20.10 Love Boat. Afl.: Sei stark,
Ace!! 21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Jaguar
lebt. Amerikaanse spionagefilm uit
1979 van Ernest Pinthoff. 22.50.5AT 1
Bliek. 23.00 Der Keuschheitsgurtel. Ita-
liaanse filmkomedie uit 1967 van Pa
Festa Campanile. 00.30-00.40 Pro->
grammaoverzicht.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg Ochtendcon-
cert. 8.00 Nws. 8.02 Vroeg och-
tendconcert: EEG Kamerorkest
0.1.v. Jörg Farber. 9.00 VARA klas-
siek: Der Traumgörge, Von Zem-
linsky 10.55 Melos Kwartet. 11.45
Internationaal Concert Circuit: Al-
fred Schnittke (4). 12.30 Jazz-op-
vier-concert. 13.00 Nws. 13.02
Operette 14.00 Orgelbespeling.
14.30 Klein bestek. 15.30 Uit tfe
schat der eeuwen. 16 00 Crème du
Baroque. 17.30 Cantates van
Bach. 17.40 The best of brass.
18.00 Nws. 18 02 Aspekten van de
Kamermuziek. Het Syrinx Kwartet.
19.00 De Bovenbouw, hedendaag-
se muziek. Vandaag: Alternatieve
radiouitzendingen. 20.00 Nws.
20.02 Europees Concert Podium.
Radio Filharmonisch Orkest 0.1.v.
Gaetano Delogu (Aansl.: Muziek-
spiegel van Konrad Boehmer).
22.00 Musica Nova: Rostrum of
Composers 1988. 23.00-24.00
NOS-Jazz met o.a. Dave Holland
Quintet.

Radio 5
-6.30-6.49 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerber. 9.00
Nws. 9.02 NOS Sportief 9 25 Wa-
terstanden. 9.30 Het overzicht.
10.00Meer dan muziek. 11 00 Een
leven lang. 12.00 Nws. 12.05 Toe-
gift. 12.15 Vrijzinnig Vizier. 13.00
Nws. 13 10 Het gebouw, met om
13.10 NL-Buitenland en Euroburo.
14.00 De stofzuiger (AVROO 14.25
Twee violen (AVRO). 14.45 Zelfac-

ceptatie. (AVRO). 15.00 Het ge-
bouw, met om 15.00 Radio 747;
15.03 Het spoor; 16.00Radio 747;
16.03 Muziek uit hetgebouw; 16.20
Afdeling binnenland; 16.45 Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
Radio-magazine. 17.55 Meded. en
schippersberichten. 18.00 Nws.
18.10 Euroburo. 18.20 Uitzending

van het PvdA. 18.30 Euroburo.
19.00 Programma voor buitenland-

se werknemers. 20.30 De bijbel
open. 20 55 België totaal. 21.05
Schoolagenda. 21.20 Zicht op Is-
raël. 21 40-22.00 Theologische
verkenningen.

BRT2
5.30 Dag en Dauw. 7 00 Nieuws.
8.00 Nieuws. 8.12 Brussel X. 10.00
Nieuws. 10.03 Platenpoets. 11.55
Mediatips. 12.00 Limburg 1988.
13.00 Nieuws. 13.10 Goed op Vrij-
dag. 14.00 Pluche en Plastiek.
16.00 Abraham al gezien? 17.00
Focus. 17.05 Pa, zing eens A!
18.00 Nieuws 18 10 Moe, hoor
eens hoe! 19.00Nieuws. 19.10 Hi-
triders 21.00 Wat zijn dat voor toe-
ren? 22.00 Nieuws. 22.05 Country-

Side. 23.30-2.00 Twee tot twee"
(om 0.00 uur Nieuws.)

RTL Plus
06.00 Hallo 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. (4).
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.:
Freiheitsstatue in Gefahr.

13.20 Californi- Clan. Amerikaanse
serie. Afl.9.

14.10 Bonn Alaaf. (herh).
15.45 Netto: Ihre Wirtschaft heute.
15.55 RTL Aktuell.
16.05 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Afl.: 680.
16.55 RTL-aktuell.
17.00 Du schon wieder. Amerikaan-

se serie. Afl.: Das Pferderennen.
17.25 «Flash Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Das Symbol des Todes.).
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Dicker als Wasser.
18.45 RTL aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Sechs-Millionen-Dollar-

Mann. Amerikaanse serie. Afl.: Die
letzte Chance.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Dschungeltrip im Chaos.

Australische speelfilm uit 1978 van
Gene Levitt.

21.55 RTL aktuell.
22.05 Wie die Wilden. Amerikaanse

speelfilm uit 1982 van Frank Zuniga.
23.40 RTL aktuell.
00.00 Mannermagazin 'M'.
00.35-00.40 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programmaoverzicht. 14.30 Ma-
dame Pompadour. Operette van Leo
Fall. Televisiebewerking van Janne
Fuch. 16.00 Traumland Operette me}.
Anneliese Rothenberger. 16.53 Liedef'
von Schubert und Brahms. 16.55 Heute
Abend in 3sat. 17.00 3sat-Börse. 17.20
Mini-Ziß. 17.30 Pinocchio. Afl.: lm Dorf<
der fleißigen Bienen. 17.55 ■Till, der
Junge von nebenan. Afl.: Der Neue.
18.30 Tips & Trends. 19.00 Heute.
19.22 3sat-Studio. 19.30 Ich heirate
eine Familie. Afl.: Der fünfzigste Ge-
burtstag. 20.15 Zur Sache. 21.00 Aben-
teur am Orinoko. 2-delige serie van en
met Joachim Bublath. 21.45 Kulturjour-
nal. 21.53 sport-zeit Nachrichten. 22.00
Zeit im Bild 2. 22.20 Locker vom Hoe-
ker. 22.35 Morlove - Eine Ode für Hel-
sertberg. Zwitserse speelfilm uit 1986
van Samir, met Michel Hüttner, Anke
Schubert, Albert Kitzl, Ingold Wilde-
nauer, Ev Aldendorff e.a. 23.55 3sat-
Schlagzeilen.

SSVC
12.30 For schools. All year round.
12.45 For school. Science workshop.

Afl.: Fish.
13.05 Children's SSVC. Hot dog.
13.20 Rainbow. Met Geoffrey, Zippy,

George and Bungle.
13.35 Give vs a clue. Gepresenteerd

door Michael Parkinson.
14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Mike vindt het tijd
om Amanda een aantal vetrouwelijk-
heden te vertellen.

14.50 Mr & Mrs. Derek Batey probeert
via een aantal vragen erachter te ko-
men hoe goed echtparen elkaar ken-
nen.

15.15 Take the High Road. Sorry
steekt zijn tenen inderdaad in een
modderpoel.

15.40 Children's SSVC. Green
Claws.

16.00 Thomas the tank engine and
Friends. Twee afleveringen over een
stoommachine verteld door Ringo
Starr.

16.10 The snorks. Up, Upand Awave.
16.25 Danny, the champion of the
world. Goodbye mr. Hazell verteld
door Joss Ackland.

16.40 Count Duckula.
17.05 The Blue Peter. Met Mark Cur-

ry, Caron Keating and Yvette Fiel-
ding.

17.30 Blockbusters. Presentatie: Bob
Holness.

17.55 Scarecrow and Mrs. King. Afl.:
Flight to Freedom.

18.45 News and Weather.
19.00 Dr. Who. Afl.: The greatest

show in the Galaxy.
19.25 A question of Sport. Met David

Coleman, Bill Beaumont en lan Bo-
tham en sportgasten.

19.50 Fawlty Towers. Basil heeft be-
sloten dat de dood van een gast hem
niet kan weerhouden de kamer voor
een volgende gast in te richten.

20.25 Forty Minutes. Afl.: A policewo-
man's lot.

21.05 Bust. Nieuwe serie met Paul Ni-
cholas, Belinda Lang met Sarah Ne-
ville.

22.00 News and weather.

22.30 The last resort. Met Jonathan
Ross.

23.05-00.30 Film. Crimewave een film
uit 1985 met Louise Lasser en Reed
Birney.

Sky Channel
—————————————————_—————

06.30 European Business Channel.
07.00 Good morning Scandinavia.
08.00 The DJ Kat Show.
09.00 Cisco Kid.
09.30 Mask.
10.00 ""UK Network Top 40. Mu-

ziekprogramma.
11.00 ""Soul in the City. Muziekpro-

gramma.
12.00 ""The Coca-Cola Eurochart
Top 50. Muziekprogramma.

13.00 Another World.
14.00 City Lights.
15.00 From the Earth to the Moon.
16.00 ""Countdown. Muziekpro-

gramma.
17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Flying Kiwi.
18.30 Miss McTaggart Won't Lic

Down.
19.00 The Ghost and Mrs. Muir.
19.30 Spiderman.
20.30 Canon Fashion TV.
21.00 Superbowl XXIII.
00.00 " «Countdown. Muziekpro-

gramma.
01.00 Arts Channel Programmes

from Sky.
03.50 Landscape Channel Program-

mes from Sky.

Omroep Limburg
7.15-759 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, Gast van de dag en
muziek 8.05, 9.02, 10.02en 11.02
Kort nws. 12.05-12.56 Middagma-
gazine: Limburg aktueel. Uit in Lim-
burg, agenda en muziek. 13.05,
14.02. 15.02 en 16.02 Kort nws.
17.02 Reg. weerber. 17.05Limburg
Aktueel: Agenda en muziek 17 25
Licht Limburgs: muziek van en in-
form. over Limburgse musici. 17.55
Kort Nws. 18.05-18.07 Aankondi-
gingen.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix.
15.30 Roekin in the UK.
16.30 Hot Line.
18.30 Series.
20.00 Touristic Magazine.
20.25 The Film Show.
21.00 Music Special.
21.45 World News.
22.00 In Concert Music Specials.
00.00 The Mix.

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 Wunsch-
kasten 7.30 Regionalmagazin
7.45 Veranstaltungskalender 8.10Presseschau. 8.30 Besinnliohè
Worte. 9.00 Regionalmagazin 906'
Musikexpress 10.00 Gut Aufge-.
legt. 12.00 Veranstattungska
der, Musik bei Tisch. 12.30 Presse-
schau. 13.00 Fhschauf. 1405
Schulfunk; Verkehrserziehung.
Kindergarten 1 und 2. Schuljahr
Mini-Muck, der Strassenschreck.
Rot-warten! Grün-Gehen! 14.15
Musikzeit heute: Klassiek leicht
serviert. 15.00 Nachmittagsstudio
16.05 Spotlight: Eurotops. 17.05
Karnavalistische Hitparade 18.00
BRF-Aktuell. 18.40-20.00 Konzer-
tabend.

Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 Ein Tag
wie kein anderer 11 00 Treff nach
Elf!. 12.00 Is jan Ding! 14.00 Viva.
16.00 Entenjagd. 17.00 RTL-Mu-
sikduell. 17.50 Sportshop. 1800";
RTL-Musikduell. 19.00-01.00 ■Neunzehn - Vierundzwanzig.

WDR 4
4.05 Radiowecker 6.05 Morgen-
melodie. 9.05 Musikpavillon. 12X17
Gut aufgelegt. 14.05 Wirtschaft.
Auf der Promenade. 15.00 Café-
Konzert. 16.05 Heimatmelodie
17.00 Musik-Express 20.05 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
21.00 Musik zum Traurnen. 22.30-
-4.05 Nachtexpress.
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'Sexy, maar
niet uit

de kleren!'
Ze waren schamel, maar smaak-
vol gekleed en voor menige be-
zoeker in Heerlenhad er best nog
wel een textielstukje mogen val-
len. Achter de coulissen-voor dit
krante-interview - dus maar met-
een de eerste en daarmee ook de
'ham-vraag. Kunnen we Barba-
rella, zo nadrukkelijk geconfor-
meerd met de Pin Up Club,
eerstdaags op tv volledig uit de
kleren verwachten?
Mede namens Angela en en In-
grid laat Barbarella's Leslie we-
ten: „We houden het spannend
voor iedereen". En dan: „Die
vraag zal ons in de komende tijd
nog wel vaker gesteld worden.
Sexy, gewaagd en appetijtelijk.
Zo willen we ons presenteren,
maar...uit de kleren gaan we ze-
ker niet". Omdat Angela en Les-
lie al jaren goede vriendinnen
van elkaar zijn, inviteerde Hugo
Egon Balder van RTL de beide
dames tussendoor voor een ra-
diospelletje, het zogeheten 'Übe-

reinstimmungsspiel'. Angela
krijgt een hoofdtelefoon op, ter-
wijl Balder van Leslip het 'naadje
van de kous' wil weten. „Wan-
neer julliedoor de directievan de
'Moulin Rouge' in Parijs zouden
worden geïnviteerd en die zou
jullievragen om zonder bikini op
te treden, doen jullie dat dan?".
Het antwoord was óók nu eens-
luidend: neen!.

Fans
Terug dan naar ons interview,
terwijl inmiddels ook een ver-
slaggever van 'Het laatste
Nieuws' uit Brussel zich met
twee fotografen in het gewoel
van naar handtekeningen hun-
kerende Barbarella-fans heeft
begeven. Onze gedachten gaan
even terug naar LUV, de Neder-
landse meisjes die in de zeventi-
ger jaren - net als Abba - in tallo-
ze landen in de hoogsteregionen
van de hitparade stonden. Roem
en succes waren toen echter van
korte duur. In ieder geval was
LUV geen 'blijvertje. Denkt
'Barbarella' een langer leven be-
schoren te zijn?
Leslie Doornik: „Ik durf me niet
aan een prognose te wagen. Maar
de bedoeling is natuurlijk dat de
Barbarella's heel wat jaartjes
meegaan. Onze slogan is eigen-
lijk: 'We zien wel wat morgen
komt. Oftewel: wel laten alles
leuk op ons af komen. Zon in-
stelling geeft mij tenminste een,
prettig gevoel". Leslie kijkt naar
de andere meiden, die zich in-
middels hebben verkleed voor
een nieuw optreden. En Angela
en Ingrid stemmen in met de
zienswijze van hun collega.

Ook carnaval
van Curaçao

live op tv
Van onze rtv-redactie

SITTARD - In aansluiting op de
rechtstreekse reportage van de
carnavalsoptocht in Sittard
(14.30 uur) brengt de NOS-televi-
sie zondagmiddag vanaf 16.10
uur op Nederland 3 ook recht-
streekse beelden van de grote
carnavalsoptocht in Willemstad
op Curacao. Voor deze parade
loopt jaarlijks de halve bevol-
king van Curacao uit. Dit jaar
wordt de kleurrijke stoet ge-
vormd door ongeveer vijftig
groepen met in totaal zon 3000
deelnemers. Verslaggever in Wil-
lemstad is Mario Kleinmoedig.

Jane Fonda
Leslie en Ingrid maakten al eer-
der deel uit van het duo 'Fresh'.
Voordien was Ingrid vijfjaar bij

de dansgroep 'Loving Angels' in
Tilburgen Leslie maakte deel uit
van een Amsterdamse groep. An-
gela komt eveneens voort uit de
showwereld. Ondanks haar jeug-
dige leeftijd was ze al heel wat
jaartjes zangeres bij jazzforma-
ties.

Vanwaar eigenlijk die naam Bar-
barella? Leslie Doornik: „We
hebben ooit de film 'Barbarella'
met Jane Fonda gezien. Daarin
traden soortgelijke meiden als
wij op. Joyeus, pikant en sexy.
Dus die naam leek ons wel wat
toen een trio werd gezocht. Aan-
vankelijk dachten we het her-
kenningsliedje voor de 'Pin Up
Club' ook te kunnen brengen
met zn tweeën, 'Fresh' van des-
tijds dus.Maar een trio is toch ge-
zelliger. Vandaar".

Over belangstelling heeft men
niet te klagen. Zaterdag is men
bij Veronica op Nederland 2
tweemaal te zien en te horen: in
de top veertig (18.45 uur) en in
'Nederland Muziekland' (20.30
uur). Bij RTL-Plus-televisie is
men voortaan ook te horen bij
heel wat afleveringen van het
erotische mannenmagazine 'M',
onder anderen op carnavals-
maandag.

Leslie Doornik: „In Duitsland
worden onze platen in ieder ge-
val in roulatie -gebracht. In Bel-
gië zijn we al te gast geweest bij
de BRT. Nu Engeland en de Ver-
enigde Staten nog. We gaan er
volop tegenaan: sexy, maar niet
uit de kleren!".

" Barbarella: „We gaan er volop tegenaan. Joyeus, pikant en sexy

AlfPoell in nieuw tv-programma 'Reiziger in muziek'

VPRO met Limburgs
Leedjeskonkoer

MAASTRICHT - „Het mag
een wonder heten datde 'wes-
terlingen' in de gaten begin-
nen te krijgen, datje voor car-
navalsliedjes in Limburg
moet zijn, en niet in Volen-
dam of Utrecht. Blijkbaar
heeft iemand de programma-
makers van de VPRO-televi-
sie getipt dat er in onze pro-
vincie met nieuw élan en met
frisse aanpak een ludieke mu-
ziekwedstryd op touw wordt
gezet, die aanslaat en waarvan
de produkten zich op elk ter-
rein meten kunnen met de
stompzinnige troep uit het
westen des lands. De nieuw-
ste pseudo-carnavallistische
en dubbelzinnige vondst die
al door Sonja aan den volke is
voorgesteld en waarvoor half
Nederland in een vreselijke
lachbui is uitgebarsten, gaat
over een tante die aambeien
heeft...Kijk, over die onzinni-
ge vunzige troep, over de
composities van het type
'worstjes op de borstjes' enz.
kan ik nou ontiegelijk boos
worden!'

Alf Poell, o.a. presentator van
het succesvolle Leedjeskon-
koers en chef-sport bij Om-
roep Limburg, krygt op car-
navalszondag5 februari in het
nieuwe VPRO-programma
„Reiziger in muziek' (Neder-
land 2, 's ochtends van 11.00
tot 12.00 uur) live de kans om
zijn zegje te doen. En hij heeft

zich, samen met muziekex-
pert Willy Bonné uit Herten,
voorgenomen er geen doekjes
om te draaien. Twee jaar gele-
den verzette hij zich tegen de
geplande stille dood van de
provinciale schlagerwedstrijd
en was hij de initiator die de
11-jarige traditie van het
Vasteloavendsleedjeskon-
koers in nieuwe banen bracht.
Nu is het Leedjeskonkoers le-
vendiger dan ooit en mag het
zich in een grote populariteit
verheugen.

Diversiteit
„Presentator Han Reiziger
gaat aan diverse genres mu-
ziek, behalve popmuziek,
aandacht besteden. Twee pro-
duktiemedewerksters heb-
ben onlangs hier wat 'veld-,
werk' verricht en ik heb ze
verwezen naar Boermans en
studio Jan Theelen in Mun-
stergeleen. Ze schijnen zelfs
een poging te hebben onder-
nomen om zanger Wiel Vest-
jens van het winnende liedje
„De Knapperikken' op de
hoogste heiligendag Carna-
valszondag in Hilversum te
krijgen, maar dat is uiteraard
met al die andere verplichtin-
gen niet mogelijk. Alleen Wil-
ly Bonné en ik zijn zo gek om
Limburg tijdelijk vaarwel te
zeggen. Ik heb ze verwezen
naar de Stadsomroep Venlo

die over beeldopnamen zegt
te beschikken en men over-
weegt iets te gaan doen met
een stukje band van de radio-
finale van 20 januari. Enfin,
we zien wel. Hilversum is in
alle geval gebiologeerd door
het fenomeen van de diverse
café-jury's, die -omkoopbaar
of niet- een beslissend eind-
oordeel hebben mogen vellen.

Ook het gegeven dat de schla-
gers niet-commercieel zijn,
kunnen ze maar moeilijk vat-
ten. De mooiste vraag bij de
voorbespreking luidde: 'Wat'
is het geheim van een goede
carnavalsschlager?' Kijk, dat
weet niemand en als je het al
weet, moet je het natuurlijk
niet voor die TV-camera's
gaan verraden, want anders
beginnen ze straks weer van
vooraf aan met de verkoop
van die Hollandse vunzig-
heid. Ik ben van mening datje
je ook niet aan een vertaling
van een schlager voor de kij-
kers elders in het land moet
wagen. Het draait allemaal
om die glimlach op het ge-
zicht. Dat authentieke gebeu-
ren. En hoe alles in mekaar
zit, welke factoren een rol spe-
len om die unieke sfeer te
creëren is een kwestie van on-
derdompeling, van onder-
gaan. En hele volksstammen
zullen het nooit leren en aan-
voelen. Dat kan alleen maar in
Limburg."

show

Smaakmaaksters van de Pin Up Club in Heerlen
Van onze showpagina-redactie

HEERLEN - Barbarella, zeg maar de 'muzikale smaak-
maaksters' van Veronica's 'Pin Up Club. Het aanlokkelij-
ke en goed ogende meisjestrio zorgt voor het herkennings-
wijsje van dit erotisch magazine, dat óók aanstaande
woensdagavond- nu in het teken van carnaval inRio - weer
op het scherm komt. Het vlotte melodietje 'We cheer you
up' komt vandaag de negentiende plaats van de Neder-
landse top veertig binnen. Nog geen halfjaar geleden wa-
ren Ingrid Brans (24) uit Tilburg, Leslie Doornik (24) en An-
gela Vermeer (23), beide uit Amsterdam nog volslagen on-
bekend. Nu blijkt hun opmars opeens niet meer te stuiten.
De foyer van de Heerlense stadsschouwburg barstte giste-
ren uit haar voegen toen Barbarella optrad voor de micro-
foon van RTL en nu niet haar eerste hit ook miljoenen luis-
teraars elders in Europa bereikt.

Dutch Rythm Show
Steelband vandaag

in Heerlen
Van onze rtv-redactie

HEERLEN- The DutchRhythm
Show & Steelband (hitsucces:
'January, february') zal op deze
vrijdagmiddag tussen 12.00 en
14,00 uur optreden tijdens de
gratis toegankelijk radioshow
van RTL en het Limburgs Dag-
blad in de foyer van de Heerlense
stadsschouwburg. Hugo Egon
Balder en Biggi Lechtermann
presenteren daar opnieuw een
keur van artiesten, Behalve The
Dutch Rythm Show & Steelband
treden op: Mare & Dave, William
Beeloo en The Singing Trum-
pets.

Na Wittem (gisteren met Barba-
rella, Limburgs nieuw talent
Ralph en Eric Beekes) is vanmid-
dag de gemeente Meerssen te
gast bij RTL. Het publiek kan
opnieuw een gokje wagen diver-
se radiospelletjes. De zogeheten
'Muzikale brandkast' bevat in-
middels 1444 Mark en men is nog
steeds op zoek naar een liedje
waarin het woord 'Mann' voor-
komt.

Spreehgesang
Je loopt dan ook tegen Lotte Le-
nya op, devrouw van Weill en de-
gene die met haar Sprechgesang
de toon zette voor allen die nao
haar Weills liederen zong. Allen
behalve Hal Wilner, een Ameri-
kaanse producer die twee jaarte-
rug op eigen houtje een plaat vol
eigentijdse arrangementen van
Weill op de markt bracht. En
iedereen behoudens Ute Lem-
per, want zij zingt Weill onge-
kend dynamisch en bijna agres-
sief op een zojuist verschenen
eerste album, Ute Lemper sings
Weill. Hal Wilners plaat zorgde
voor grote consternatie bij de
Weill Foundation, een instelling
die Lenya oprichtte met de op-
dracht als een waakhond te zor-
gen voor Weills nalatenschap.
Toen de Duitse producer Mi-

chael Haas de opdrachtkreeg o^het volledige werk van Weill o^
nieuw op te nemen kreeg hij o
middellijk Weills oude secret
resse Lys Simonetti op bezoe
die eiste dat Ute Lemper de m
ziek net zo zou zingen als Lor
Lenya het zou hebben gedaa
Dat is niet gebeurt. *i

" Ute Lemper:
„Dit is de tijd

van het
individu".

Zangeres Ute Lemper:
'Geen primitieve'

en volstrekt
domme schlagers'
AMSTERDAM - Ze maakte haar
Nederlands concertdebuut in de
Kleine Zaal van het Amsterdams
Concertgebouw, een dag later
zong ze bij Jos Brink in 'Wedden
Dat' Mackie Messer. Ute Lemper
is niet alleen de Kurt Weill-zan-
geres van de jaren tachtig, haar
naam wordt ook in één adem ge-
noemd met die van Barbra Strei-
sand, Liza Minnelli en Jennifer
Warnes.

„Heb je de stem van Lotte Leny
wel eens gehoord toen ze 24 jaar
oud was, zo in 1926, toen de oer-
opvoering van de Dreigrosche-
noper plaatshad? Toen had ze
een heel hoge stem, nog hoger
daneen sopraan. Ze piepte - héél
hoog. Heel wat anders dan toen
ze later, inmiddels de vijftig ge-
passeerd, de opnamen maakte
die beroemd geworden zijn.
Niets blijft hetzelfde." Wie met
de 26-jarige Westduitse zangeres,
toneelspeelster en filmactrice
over de componistKurt Weill, de
schrijver Bertolt Brecht en hun
tijdgenoten spreekt, belandt
vanzelf in de late jarentwintig en
de vroege jaren dertig. Zij heeft
een sterke band met die onstui-
mige jaren vol dynamische cul-
tuur met Berlijn als stralend
middelpunt. Een tijd waaraan
een ruw einde kwam toen de Na-
zi's aan de macht grepen en zij
alle kunstenaars en kunst die
hun ongevallig was entartet
noemden en letterlijk te lijf gin-
gen.

DDR
i

Ute, die al enige jaren een grolg
internationalereputatie heeft o?
gebouwd en beroemd werd do({
haar vertolkingen van CabaHj
en Cats: „Lotte Lenya was gew<j{
dig door haar persoonlijkheid
Ze heeft Weills muziek zeer gB:
voelig en heel eigen gebracl^
Haar uitvoering van Die Siebe
Todsünde zijn niet te overtre
fen. Wat er in DDR met Bred
en Weill gebeurt stelt niks voo^dat is allemaal eenrichtingsve
keer. Gevoelloos, met veel L
hoge tempi, zonder lyriek. Ma^
misschien dwingt de staat artie.,
ten als Gisela May daartoe." U(.
Lempers' interesse gaat in \
eerste plaats uit naar de muzift
van Weill. „Daarom heb ik oft
een contract getekend om al zijt
muziek op de plaat te zetten *denken dat daar zon 16 plaß
voor nodig zijn en niet alleen <t,
muziek die hij op tekst vi
Brecht schreef. Ik heb respe^
voor Brechts teksten, maar b^het niet met alles wat hij zet,
eens. Ik vind het fascinerend hf
hij over Rosa Luxembu£
spreekt, en het principe van <f
uitbuiting aan bod laat kornet.
Je vraagt je dan af of Brecht ft
ook nog recht van spreken heet
Ik vind dat zijn mening no
steeds geldingskracht heeft.

Rijk de Gooijer wil schadevergoeding
AMSTERDAM - Acteur Rijk de
Gooijer is boos op de TROS en
exploitant Teleservice van een
06-telefoonlijn omdat zij zonder
zijn toestemming zijn populari-
teit hebben gebruikt voor het
winnen van leden voor de om-
roeporganisatie. In een kort ge-
dingtegen beide instellingen eist
hij 10.000 gulden als voorschot
op een schadevergoeding. Het
kort geding dient maandag 13 fe-
bruari voor de president van de
rechtbank in Amsterdam. Dit
heeft De Gooijers' raadsman mr.
C.A.J. Crul meegedeeld.

De Gooijer werd enige tijd gele-
den opgebeld door iemand die
vertelde van een reclamebureau
te zijn. Deze vroeg De Gooijer of
hij wilde meewerken aan een re-
clamecampagne tegen Aids en
voor het gebruik van condooms.
De acteur weigerdeen gafzijn ar-
gumenten daarvoor te kennen,
aldus mr. Crul.

Later, werd hij weer een keer ge-
beld met hetzelfde verzoek,
waarop hij opnieuw weigerde.

Vervolgens maakte de man die
had opgebeld zich bekend als
TROS-medewerker Ralf Imbar,
die vertelde dat het ging om een
grap en een opname voor het
Tros-programma Banana-Split.
„Het gesprekeindigdewat lache-
rig", aldus de raadsman.Enige
tijd na dit gesprekzag De Gooyer
een advertentie in een ochtend-
blad met de oproep de Banana-
splitlijn met een 06-nummer, van
exploitant Teleservice, te bellen.

De Gooijer deed dat en hoorde
het telefoongesprek dat hij met

Imbar had gehad, met een rt'
meboodschap daarvoor en da-'
na met de oproep lid te word'
van de Tros.

De Gooijer, die daarvoor g^
toestemming had gegeven, is 1
mening dat hij door de sugges
dat hij meewerkte aan een led*J
werfcampagne voor genoeg
omroep, schade heeft geled
Een poging om de zaak ondj
ling te regelen met deomroep!
ganisatie mislukte, waarop
Gooijer besloot een kort ged'
aan te spannen.

>

show/rtv
redactie: harrie cremers
; .

Tweevan Breda
We praten met UteLemper, koU
na haar aankomst in NederlaiU
en op de dag dat de Tweede K^mer uiteindelijk het besluit naL
om twee oude nazi-boeven gratj-
te geven en uit Nederland te 'v«_
wijderen. Ute zingt Brecht-tet^sten die waarschuwen voor hf
monster-Hitler. Casars Tod oL.
voorbeeld, waarin Brecht Hitl^j
vergelijkt met de Romeinse kC
zer Ceasar. In dat lied suggeree
Brecht dat Hitler net zo aan zij
einde zou komen als Caesar, d>
neergestoken werd door één vi *zijn getrouwen. Ute: „Je hel\ook wel Duitsers die geprobeef
hebben een aanslag op Hitler "plegen, maar het is niet gelukt. J")
vind het heel frustrerend om ta
zien hoe dat nazisme nog steedd
wonden openrijt. Bij de herde'9'
king van de Kristallnacht zag ik
het in Westduitsland met dik
rede van parlementsvoorzitt^
Jenninger. Verschrikkelijk! w
ben me pas de laatste jaren ga^
beseffen wat het is om Duitse,n
zijn. Ik ben in '63 geboren cd
hoorde tot een generatie d'Q
dacht: ach-het-is-al-zo-lang gel'"
den. lets anders is me niet bijg^C
bracht. Pas in Amerika merkte Jd
hoe de vele joden daareen stapr'
achteruit gaan als ze horen dat)"
Duitse bent. Dat schaamtegevo*''
ken ik nu...Wat moet ik van h
Twee van Breda zeggen? Ze iïi(c
gen alle oorlogsmisdadigers v^ 1
mij in de gevangenis laten ve[
rekken." Na Cats ('Een rot-mU$
cal voor de acteurs') heeft U'
voor een internationale carrièf
in de showbusiness gekoze' j
Een tangoprogramma met Ast"
Piazzolla, een rol als Marie-A1"'
toinette in de film L'Autrichief T

ne (in regie van Robert Hossel x
eon een album met nieuw maf c
riaal (met Rosquo Beek als pf' j
ducer) staan op stapel naast o
Weill-albums die de komende j*!
ren met regelmaat zullen vê''
schijnen. „Ik eer Weill met »
esprit van mijn generatie, met o
agressievan mijn leeftijd, met o
agressie tegen het leven en <>
staat, wetten en dogma's. Nee, Jlrjkt niet op die van Lotte LenV*
Dit is de tijd van het individu. I
hebt geen stromingen meer; )jiheb alleen de opgave om de Du'
se taal weer eens te laten horef
In die taal worden tegenwoordj
alleen nog maar de primitiefs'1
domme schlagers geschreve'
Teksten die niets zeggen."
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Raad van State beslist:

Weer live-optredens
in café Wilhelmina

het niveau zouden kunnen meten.
Maar dat hoogste niveau, dus toen
de muziek onmenselijk hard stond,
werd wel in de papieren vermeld
zonder dat erbij werd gezet dat het
om een experiment ging. Nader-
hand is er nog een geluidsmeting
gedaan door een onafhankelijk bu-
reau uit Maastricht op verzoek van
de eigenaar van het café, Gulpen
Bierbrouwerijen. Uit dat onderzoek
kwam naar voren dat er geen sprake
kon zijnvan overlast bij de twee bu-
ren," aldus Fred van Hal.

Toch kreeg hij een dwangsombe-
schikking. Zou er geluidoverlast ge-
constateerd worden dan moest hij
1000 gulden boete betalen. Van Hal
ging tegen die beschikking in be-
roep bij de Raad van State. Deze
heeft op juridische gronden de be-
schikking geschorst en vernietigd.

„Ik wil helemaal geen heisa met
buurtbewoners. We willen de men-
sen juist tegemoet komen. Wij wil-
len gewoon dit café en de zalen ex-
ploiteren en af en toe, zon een tot
twee keer per maand op zondag
bandjes laten optreden. Het geluid

" Er is weer live-muziek toege-
staan in café wilhelmina.

Foto: CHRISTA HALBESMA

dat daarbij geproduceerd wordt zul-
len we inperken. Maar het moet na-
tuurlijk wel redelijk blijven. Om die
redelijkheid te bepalen zijn in de
wet normen aangegeven. Ik wil mij
aan die normen houden, meer niet.
Tot nu toe is echter nog niet vastge-
steld dat die normen hier overschre-
den worden als er bandjes of als de
harmonie repeteert."

De laatste zondagvan februari zal er
- voor het eerst na lange tijd - weer
een optreden plaatsvinden van een
bandje in café Wilhelmina.

Van onze verslaggever

BRUNSSUM - De politie van
Brunssum heeft gisteren een mah
uit Hoensbroek ingesloten, nadat
hij een flatbewoonster uit Bruns-
sum-Noord met een pistool had be-
dreigd. Volgens verklaringen van
de vrouw zou de man gezegd heb-
ben dat hij met zijn pistool al twee
andere mensen 'koud had gemaakt'
en dat hij niet terugdeinsde om een
derde persoon aan zijn dodenlijst
toe te voegen.

De man werd overigens diezelfe
nacht per toeval in de kraag gegre-
pen, toen een passerende patrouille
zijn wagen ontdekte, waar een
alarmpistool op de zitting lag. Bij
verhoor bekende de man de vrouw
bedreigd te hebben, maar een dui-
delijk motief gaf hij daarvoor niet
op. Gezien zijn uitlatingen over eer-
dere slachtoffers, is hij voor verder
onderzoek ingesloten.

Stro in
brand

VOERENDAAL - Eind dit jaar is de
gehele gemeente Voerendaal aange-
sloten op het kabeltelevisienet. Het
contract voor dit zeker 5 miljoen
gulden kostende project, waarvan
overigens WD-wethouder Her-
mans de geestelijke vader is, werd
gisteren getekend door burgemees-
ter Strous, ir A. Franken namens de
Woningvereniging Voerendaal en
H. Gulikers namens CAI Voeren-
daal bv.
In totaal worden er zon 4350 wonin-
gen op het kabelnet aangesloten,
dat voorlopig goed is voor 15 tv-zen-
ders. De prijs voor deze aansluiting
bedraagt ’ 17,95 per maand.

Eind dit jaar
zit Voerendaal
op kabeltv-net HEERLEN - In café Wilhelmi-

na op de Molenberg in Heerlen
mogen weer bandjes optre-
den, dat heeft de afdeling
Rechtspraak van de Raad van
State bepaald. De Raad van
State heeft namelijk een
dwangsombeschikking van de
gemeente Heerlen naar de
prullenbak verwezen. De
dwangsombeschikking was
door de gemeente opgelegd
vanwege het feit dat er uit de
buurt werd geklaagd dat door
het café geluidoverlast werd
veroorzaakt. Bij elke overtre-
ding zou de exploitant, Fred

van Hal, een boete van dui-
zend gulden kunnen krijgen.

Sinds een jaar zijn Fred van Hal en
zijn vrouw Klaudia de exploitanten
van het geheel gerenoveerde café
Wilhelmina, waar ook nog enkele
zalen en een oefenkelder voor band-
jes, alsmede een kegelbaan bij ho-
ren. Het optreden van bandjes, met
name op zondag, werd door een
tweetal buurtbewoners niet geap-
precieerd. Men had er last van en er
werd geklaagd bij politie en ge-
meente. Er werden geluidsmetin-, gen gehouden. „Toen de gemeente
kwam meten hebben we de muziek
van zacht opgevoerd naar zo hard
mogelijk, zodat we geleidelijk aan

MERKELBEEK - Door nog onbe-
kenden is dinsdagavond stro in
brand gestoken dat op een wagen
lag, die geparkeerd stond op de Vo-
gelsvalderenweg in Merkelbeek. De
600 balen stro gingen in rook op.

Voordelen
Tot nu toe kregen de verslaafden
een bekeuring, die ze toch niet be-
taalden. Een aanmaning sturen had
weinig zin, omdat er in de meeste
gevallen geen vast verblijfadres be-
kend is. De nieuwe methode heeft
voornamelijk als voordeel dat de
mensen daadwerkelijk even van
straat geplukt worden en dat ze bin-
nen zes weken voor de kantonrech-
ter moeten verschijnen. Dat duurde
voorheen vele maanden.

Hoofdinspecteur J. Ariaans erkent
dat het probleem hiermee natuur-
lijk niet is opgelost, en dat andere
wijken het tijdelijk met minder aan-
dacht moeten stellen. Als voordeel
ziet de politie wel dat de actie, die
maximaal drie maanden gaatduren,
later relatief gemakkelijk herhaald
kan worden.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Drugsverslaaf-
den en -handelaren, die in de-
Heerlense binnenstad op
muurtjes zitten, zich in portie-
ken bevinden of op openbare
banken slapen, worden de ko-
mende tijd zonder waarschu-
wing opgepakt. Op het politie-
bureau krijgen ze daarna met-
een hun dagvaarding overhan-
digd, met daarop al de datum
van de rechtszaak.

Met deze woensdag van kracht ge-
worden regeling hoopt de politie
van Heerlen (in nauwe samenwer-
king met justitie en gemeente) iets
te kunnen doen aan de irritatie die
bij winkeliers en publiek blijkt te
bestaan over met name op de 'kop
van de Sarool' rondhangende ver-
slaafden.

Santa Rosa
De PvdA en VVD vroegen zich on-
der andere ook af hoe net kon dat
een reis van enkelevertegenwoordi-
gers van de Heerlense gemeente in
1985 naar het Californische Santa
Rosa op de rekening van het ICOM
terecht kwam. Het Streekgewest
antwoordt nu dat adviseur De Weert
mede op verzoek van Heerlen aan
deze reis heeft deelgenomen. Deze
kosten a 7000 gulden zijn voor reke-
ning van het ICOM, omdat het bu-
reau waarvoor De Weert werkt, bij
de voorbereiding betrokken was.
In eerste instantie liet Heerlen aan
de vragenstellers weten dat er
ICOM-geld besteed zou zijn aan een
tentoonstelling. Op de retourvraag
welke tentoonstelling dat geweest
is, moet het Streekgewest nu het
antwoord schuldig blijven. Men
heeft er geen idee van.

Annexatie
' Het was in 1982 bij de ge-
meentelijke herindeling wel
Ven slikken voor de rechtge-
arde Eygelshovenaar. Allerlei

fjTQ-Q.tnamen, die dubbelop wa--o,eriri niet Kerkrade, moesten ver-
Ijnderen. Aan de toegangswe-
ar,e,i tot de plaats verscheen sv-
v«let het bord 'Kerkrade' en dat
ejJeed pijn. Het is altijd verve-Jnd als iets van bovenaf opge-
c jfQd wordt en je weinig anders
k^t danhet maar te accepteren.
rt

Annexatie (2)
af Maar echt serieus wordt het
[ei,anneer die verandering 'van
[rfuitenaf geleidelijk wordtfoergenomen door de eigen
"ftensen. Bijna ongemerkt gaat■>2at' maar ineens zie je iets en
!iien'c ie 'verrek, wat gek. Voor
'geboren en getogen Eygelshove-
t^Q-ren levert de naam van de
£leuwe, openbare basisschool

/3-° n momentje van bezinning
e?P- Daar staat het dan nu in volyrnaat: dr Sjlussel! Dat is je
e?e*nste Kirchroadsj. „Wij zeg-
den hier toch echt 'Sjlütel', zeker
jPeten", klinkt het mompelend
"2" 1 menige iets oudere mond.
eHir l*en Jaar weet de gemid-
delde Eygelshovenaar niet be-
3fer Weer. Maar nu wringt het

Groenkapje
D* teerlingen van de vijfde klas
(Van de Anselschool in Eygelsho-
jfen voeren vanmiddag om elffjpinuten over zes een voorstel-~h-ng op onder de titel 'Groen-
;^apje op eierkolen'. Dat lijkt
'jnisschien een ludieke titel,
jf^aar het gaat over de PAK's
[jPToblemen op het Lauraterrein.
R^en belooft ons een aangrij-
pend toneelstuk.
l

Gevoel
It» werken valt bepaald niet
*r*e in deze laatste dagen voor.Carnaval. Vrijwel de hele mid-

a 9 zien wij talloze feestelijk
Geschminkte gezichten aan onze
ji antoorranien voorbij schuife-n' Ver weg klinkt carnavals-
iv U2*e'c' die de eerste auwwie-
tvr* Van dag al op een
I oc9 tijdstip in de juiste stem-
..ln9 brengen. Ver weg klinkt

ian rri:uz^ek trouwens heel vaak
irn Menlijk beter dan dat je er
(rj et je eigen oren naast staat.
idp niU2*e'c wordt luider en lui-
'tli't' el aevoel dat Je er eigen-

hoort te zijn, valt steeds
,X°eilijker te onderdrukken.
ly°n°m, sinds gistermiddag
irtft.en We het heel zeker: het ba-
,u heeft ons te grazen. Het werd|tlJd oofc;

Inbraak
* Uit twee bouwketen in de ge-
beente Landgraaf werd deze

voor tweeduizend gulden«an gereedschap gestolen. Bo-
ke.n' hamers, waterpassen,
*ilnknagels en haspels werden
yestolen. De daders zijn nog
Voortvluchtig. Of momenteel al
?ezi9 met de bouw van een
luis...

Bierprijs
Gezwicht voor de vele boze

" *jacties of bang om heel wat
anten te moeten missen? Mis-
ken hebben beide redenen
el iets te maken met het besluitan Café Bracke en Bijsmans in

-, er'en opeens afte zienvan de
Jnoging van de consumptie-

9er?S 'ydens de carnavalsda-
sin met een kwartje. De beslis-
tenQ om toch de prijs van f 1,75
9e?i,°;ndhaven, wordt in ieder
steirf door iedereen °P Priis ge~

Bierprijs (2)
lüPi^Z ogin9 van de bierprijs
helm- nietDe cafés aan het Wil-
di«"Mnapiein in Heerlen gaan
één 9midda9 het bier voor
all 9ltiden verkopen. Als wij nu

al een beetje water bij de
heel u het bier) doen en in
op f Heerlen daardoor de prijs
meer komt > klaagt niemand

Nieuwe opvang voor
'moeilijke' jeugd

Van onze verslaggever

HEERLEN - 'Probleemjonge-
ren' kunnen voortaan in de
Oostelijke Mijnstreek een beroep
doen op de stichting Prisma.
Prisma heeft drie panden (twee

in Heerlen en een in Kerkrade)
aangekocht, waar in totaal twin-
tig jongeren onder begeleiding
hun eerste stappen naar zelfstan-
digheid kunnen zetten.

Prisma is een voortzetting van de

Prisma start in Heerlen en Kerkrade Montfortstichting, die vanuit
Bunde opereerde. Omdater in de
Oostelijke Mijnstreek een grote
behoefte aan deze vorm van hulp
bleek te bestaan, werden de acti-
viteiten overgeheveld. Dat kon
via een extra financiering van 1,1
miljoen gulden^doorhet ministe-
rie van WVC.

De jongeren komen bij Prisma
terecht na doorverwijziging via
instanties als JEM, Elmar,
RIAGG, Jeugd en Gezin en het
maatschappelijk werk.

In onze Ontmoeting op Zaterdag
hebben we morgen een gesprek
met directeur Frans Hermans
van de nieuwe stichting.

Van onze verslaggever
HEERLEN -De komende maanden
zullen cruciaal zijn voor de toe-
komst van het ICOM (Innovatiecen-
trum Oostelijke Mijnstreek). Een
adviesbureau verzorgt sinds 1 ja-
nuari het interim-management in de
hoop dat een door de EG vereiste
eerste deelrapportage nog voor 1
maart afgeleverd kan worden. Ver-
der vinden er nog steeds besprekin-
gen plaats met de provincie, die
haar onmisbare subsidie aan het
ICOM, vooralsnog weigert uit te be-
talen.
Deze vrij summiere toekomstvisie
op het ICOM geeft het Streekgewest
in haar antwoord op vragen, die dé
PvdA- en WD-fractie uit de Heer-
lense raad half december indien-
den.
Zoals bekend is het ICOM na een
aanloopperiode die nu al drie en een
halfjaar duurt nog steeds niet ope-
ratief. Deze BV, waarin ook enkele
bedrijven participeren, moet zich
gaan richten op de begeleiding van
startende ondernemers in de tech-
nisch-innnovatieve richting.

Streekgewest
is vaag over

toekomst ICOM

Bij verstoring openbare orde

Snelrecht Heerlense junks

De gekluisterde woede van Koos Baijens

'Ik wil in vrede
neerstrijken op

kamp Voerendaal'

(ADVERTENTIE)

Limburgs DaablaJ' presenteert C/ C/

RTL-Supershow
Ès ja 'n Ding
Presentatie:
Biggi Lechtermann, Hugo Egon Balder
vanuit de kleine foyer Stadsschouwburg Heerlen
dagelijks t/m zaterdag van 12.00-14.00 uur.
Vandaag met fe^^
ir Dutch Rythm Show and Steelband
★ Mare en Dave Ê | ■ ■ k
★ Singing Trumpets l V
★ William Beeloo WIIIiTIW
★ Gastgemeente Beek
Entree vrij, zaal open 11.00 uur.
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is nog nooit met een geweer ge-
wonnen. Wel aan tafel."

Toch weet Baijens niet aan wiens
'tafel' hij moet aanschuiven. Bij
de rechtswinkel in Heerlen is hij
gisteren ook niet veel wijzer ge-
worden. Vandaag of anders na
carnaval zal hij aankloppen bij
Voerendaals burgemeester
Strous met devraag waar hij zijn
recht kan krijgen.

Even een tip: om toch snel op het
kampje in Voerendaalte kunnen
gaan staan, kan Baijens bij de
Raad van State via de Arob-pro-
cedure een zogeheten voorlopige
voorziening aanvragen. Dat kan
met grote spoed worden opge-
pakt. Soms kan de zaak al in een
dag worden beklonken. Toen er
illegaal gekapt werd in de bossen
van Schinveld vaardigde de
Raad van State nog dezelfde dag
een kapverbod uit.
Intussen blijftKoos Baijens met
de vuisten gebald in de zakken
zijn recht zoeken.

hans toonen

HEERLEN/VOERENDAAL -Maar goed voor Voerendaal dat
Koos Baijens 58 jaar is en geen
28. Want anders stond hij met
zijn breed uitgevallen woonwa-gen allang 'ergens' in Voerendaalop de stoep. Zelfs zijn eeltige
vuisten houdt hij gebald in zijn
zakken.

Dat hij recht heeft op zijn ge-
kluisterde woede is terecht. Deraad van Voerendaal heeft afge-lopen maandagavond Koos Baij-
ens in de kou gezet door
plotsklaps terug te komen op
zijn besluit om deze familie toe te
laten op het woonwagenkampje
aan de Looierstraat. Door te
zwichten voor bezwaren van bij-
na dertig omwonenden tegen het
kampje, mag de gemeente de aan
Baijens toegewezen standplaats
niet met een paar rijen trottoirte-
gels uitbreiden om de kloeke sta-
caravan voldoende ruimte te ge-
ven. Waarschuwingen van het
college, beter gezegd burge-
meester Strous, om Baijens niet
het slachtoffer te laten worden
van wrevel tegen het kampje,

mochten niet baten.
Gevolg: Koos Baijens is gedwon-
gen op het verlaten kamp In de
Cramer in Heerlen te blijven,
waar reeds geboord wordt om
zicht te krijgen op de verontrei-
nigde grond. Terwijl hij al lang
en breed op zijn plek in Voeren-
daal had mogen staan.
Of hij nu zijn recht eigenhandig
gaat halen?
Kaken op elkaar geklemd: „Ikwil in vrede neerstrijken in Voe-
rendaal. Ik zoek geen moeilijkhe-den. Want ik hoop straks met de

gemeenschap in Voerendaal
goed op te kunnen schieten."
Even later: „Kunt u me uitleggen
waarom ik mijn recht niét
krijg?...Waarom ik me moet laten
beledigen door omwonenden die
beweren dat hun huis in waarde
daalt als ze kampbewoners als
buurman krijgen!... Eert huis is
toch om in te wonen, niet om er-
mee te sjacheren, ja toch... Moet
ik dan met mijn gezin op een gif-
tige belt gaan zitten" Neemt wat
woede terug en vervolgt: „Laat
ik me inhouden, want een oorlog
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Schot voor boeg van AbvaKabo

'Ook na 1990
geen gedwongen
ontslagen ABP'

Van onze
verslaggever

HEERLEN - Ook na
1990 duldt de vak-
bond AbvaKabo
geen gedwongen
ontslagen bij ABP.
„Anders gaan wij op
de barricade," waar-
schuwde districtsbe-
stuurder Jo Vaessen
gistermiddag ter ge-
legenheid van de in-

schrijving van het
500ste lid bij ABP
Heerlen.
Dit schot voor de
boeg is blijkbaar no-
dig, omdat AbvaKa-
bo vermoedt dat er
na 1990 vanwegever-
dergaande bezuini-
gingen vanuit 'Den
Haag' toch ABP-per-
soneel moet af-
vloeien.

ABP-kaderlid Rob
Franssen: „Tot en
met 1990 zullen er
geen ontslagen val-
len.Dat is ons vanuit
het georganiseerd
overleg gegaran-
deerd. Deze garantie
ontbreekt echter
voor na 1990. Juist
dan verwachten we
plannen waarvoor
het personeel hier in
Heerlen derekening
moet betalen. Zeker
weten dat we danon-
middellijk in het ge-
weer komen. Want
ook deze regering
dient zich te houden
aan de, na de mijn-
sluiting, gedane be-
lofte dat de opbouw
van de werkgelegen-
heid voorop zou
staan."

Man bedreigt
flatbewoonster

met pistool

MAASTRICHT - Acht vrachtwa-
genchauffeurs zijn geverbaliseerd
bij een controle op de rij- en rusttij-
den bij het goederenvervoer, die de
Rijksverkeersinspectie in samen-
werking met de gemeentepolitie
van Maastricht gisteren heeft ge-
houden bij het Geusseltstadion in
Maastricht. Vier van hen moesten
hun voertuig ter plaatse laten staan,
omdat zij langer dan de limiet van
zestien uur aan een stuk achter het
stuur hadden gezeten.

Vrachtrijders
gecontroleerd

Vrijdag 3 februari 1989 "9
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Dankbaar voor het vele goede dat hij tijdens zijn le-
ven heeft gegeven, is geheel onverwacht in alle rust
en vrede van ons heengegaan, mijn lieve man. onze
zorgzame vader, schoonvader, onze lieve opa,
broer, schoonbroer, oom en neef

Jan Segers
echtgenoot van

Mia Peters
Hij overleed, in de leeftijd van 57 jaar, voorzienvan
de h. sacramenten.

Berg a/d Maas: M. Segers-Peters
Berg a/d Maas: Bernie Munsters-Segers

Michel Munsters
Patricia

Obbicht: Theo Segers
Mariska Segers-Op deKamp
Kiki
Familie Segers
Familie Peters

6129 AD Berg a/d Maas, 2 februari 1989
Margrietstraat 1
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op maandag 6 februari om
10.30 uur in de H. Michaëlkerk te Berg a/d Maas.
Zaterdagavond om 19.00 uur wordt de avondmis
gehouden voor de dierbare overledene in voor-
noemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Heirstraat 41 te
Elsloo-Stein: Gelegenheid tot afscheidnemen da-
gelijks van 19.15 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

--------------------Geschokt vernamen wij het bericht van het overlij-
den van onze voorzitter

Jan Segers
Wij zullen hem blijven herinneren als een plichtge-
trouwe medewerker en zijn hem dankbaar voor de
inzet van onze buurt.

Buurtvereniging Soestdijk
Obbichterstraat

t
Dankbaar voor hetgeen zij voor ons heeft bete-
kend, geven wij u kennis, dat kalm en vredig van
ons is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoe-
der, groot-en overgrootmoeder, zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Anna Cristina Lafarre
weduwe van

Peter JozefBisschops
Zij overleed in de leeftijd van 69 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Lafarre
Familie Bisschops

Heerlen. 2 februari 1989
Corr.adres: Doornkampstraat 18
6391 BT Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 6 februari as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieuwenha-
gerheide, waarna aansluitend de begrafenis zal
plaatsvinden op de r.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 4 februari om 19.00uur in voornoem-
de kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van Lindeman Uitvaartcentra, Beuteweg 32, Nieu-
wenhagen, dagelijks van 18.00 tot 18.15 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Bij het overlijden van

Wilhelmina Adriana
Aquina-Segeren

mochten wij vele blijken van deelneming ontvan-
gen. Zij zijn ons tot troost geweest en wij betuigen
daarvoor aan alle betrokkenen onze hartelijke
dank.

Dhr. Fr.T.H. Aquina
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
ep zondag 5 februari as. om 11.15 uur in de paro-
chiekerk van St.-Vincentius a Paulo te Rumpen-
Brunssum.

Wij willen u bedanken voor uw belangstelling
en medeleven bij het overlijden en de begra-
fenis van

Leentje
Welkenhuizen-Jacobs

Lea en Wiel
Lemmerling-Welkenhuizen
Jos, Suzanne, Guido

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zondag 5 februari om 10.00 uur in de
parochiekerk van de H. Bernardus te
Übachsberg.

De plechtige eerste jaardienstvoor mijn onvergete-
lijke echtgenoot, onze vader, schoonvaderen opa

Jo van Essen
zal plaatshebben op zaterdag 4 februari 1989 om
19.00 uur in de Montfortparochie te Lotbroek.

Mia van Essen-Meex
kinderen en kleinkinderen

a^^^^^______-_-____________________-_--__------__-----a

Enige en algemenekennisgeving
Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor
hetgeen hij voor ons heeft betekend, geven wij ken-
nis van het onverwachte overlijden, op de leeftijd
van 78 jaar, van onze lieve vader, schoonvader en
opa

Hendrik Mulder
weduwnaar van

Elisabeth Wuffen
In dankbare herinnering:

Deventer: Wim Mulder
Nicolien van der Kolff

Berg en Terblijt: Albert Mulder
Sandra Mulder-Sebregts

Heerlen, 1 februari 1989
Corr.adres: Rijksweg 135, Berg en Terblijt
De crematie zal plaatsvinden op maandag 6 februa-
ri a.s. om 10.30 uur in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst aan het rouwhuis, Vrijheerenberg 1,
Heerlen, van waar vertrek naar het crematorium
om 10.00 uur.
Vader is opgebaard in het mortuarium van het zie-
kenhuis te Brunssum, bezoekuren dagelijks van
17.30 tot 18.30 uur.

Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheidge-
nomen van onze lieve moeder en oma

Johanna Cornelia
van Gilst-Loggen

weduwe van

Adam van Gilst
Zij werd 87 jaar.

Chevremont: Greet en Rolf Piccer-van Gilst
Kerkrade-W.: Ad en Aldy van Gilst-v.d. Horst

Haanrade: Joop en Margo van Gilst-Reinders
en al haar klein- en
achterkleinkinderen

6465 AA Kerkrade-West, 2 februari 1989
Parallelweg 6
De crematieplechtigheid zal in gesloten familie-
kring plaatsvinden op zaterdag as.

Dankbetuiging
t

Jij was ons kindje, zo teer en zo klein.
De herinnering aan jou zal ons altijd
dierbaar zijn.

Graag willen wij iedereen bedanken die, op welke
wijze dan ook, een blijk van medeleven heeft ge-
toond bij het overlijden en de crematievan onze lieve
zoon

Roel
Bart en Desirée
Lamers-van den Broek

6164 GX Geleen, februari 1989, Hustinxstraat 8

"____________________________^___________i

tHenk Teunis, 46 jaar, echtgenoot van Carla
Theunissen. Prinsesselaan 2, 6042 JA Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden op zaterdag 4 februari om 13.00 uur in de
St. Laurentiuskerk te Maasniel (Roermond).

tSef Maessen, 77 jaar, echtgenoot van Billa
Goertz, Brummeberg 12, 6065 BL Montfort. De

plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op
zaterdag 4 februari om 09.45 uur in deparochiekerk
van de H. Catharina te Montfort.

t Christian Engels, 82 jaar, weduwnaar van Jo-
hanna Janssen. Corr.adres: Mgr. Theelenstraat

4, 5954 AZ Beesel. De plechtige uitvaartdienst zal
worden gehouden, heden 3 februari om 14.00 uur in
de parochiekerk van deH. Lambertus te Swalmen.

"j. Gerard Otten, 64 jaar, Lindestraat 10, 6101 ES
1 Echt. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-

houden heden 3 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerkvan dè H. Landricus te Echt.

tWim van Groesen, 63 jaar, echtgenoot van Elly
Vermathen. Deken Rhoenstraat 1,6045 CT Roer-

mond. De plechtige uitvaartdienst zal worden ge-
houden zaterdag 4 februari om 11.00 uur in de ka-
pel in 't Zand te Roermond. Geen condoleren.

tFre Bucx, oud 57 jaar, echtgenootvan Mien Cox.
6222 TH Maastricht, Miradorplein 70C. De cre-

matieplechtigheid zal plaatshebben op zaterdag 4
februari om 13.15 uur in het crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te Geleen. Er is geen condole-
ren.

tStan Passier, oud 78 jaar, weduwnaar van Agnes
Wagemakers. Maastricht, corr.adres: Patioplein

3, 6235 BS Ulestraten. De uitvaartdienst zal gehou-
den worden op zaterdag 4 februari om 11.00 uur in
de St. Martinuskerk te Wijck-Maastricht. Er is geen
condoleren.

tLeo Boesten, oud 77 jaar, echtgenoot van Fien
Habets, weduwnaar van Elisa Meessen. 6231 BZ

Rothem-Meerssen, Romeinenstraat 20. De uit-
vaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 4 februari
om 11.00 uur in de parochiekerk van het H. Hart
van Jesus te Rothem. Er is geen condoleren.

t Catharina Verhaegen, oud 68 jaar. Maastricht,
corr.adres: Madoerastraat 2, 6214 XL Maastricht.

De uitvaartdienst zal gehouden worden op zater-
dag 4 februari om 09.00 uur in de kerk van Joannes
Bosco te Akerpoort-Maastricht. Er is geen condole-
ren.

tSjeng Rompen, oud 80 jaar. Eijsden, corr.adres:
Schoolstraat 40, 6245 CG Eijsden. De eucharis-

tieviering zal plaatshebben op zaterdag 4 februari
om 10.30 uur in de St. Christinakerk te Eijsden. Er
is geen condoleren.

MEDJUGORJE
10-daagse bedevaart 10 + 23 maart '89
met medewerking van opera- en
concertzanger Hans Scheyen uit Simpelveld.

prijs ’ 700,-
Inl. Dautzenbergstr. 44, 6411 LC Heerlen,
tel. 045-740999. l<7M4

-■■■■----■■--------■^■■■■^■^^^

WASHINGTON - De onderzoe-
kers naar de daders van de aan-
slag op de Boeing van Pan Am
bij het Schotse plaatsje Locker-
bie hebben nog niet vastgesteld
wie verantwoordelijk is voor de
aan boord ontplofte bom. Dat
heeft de woordvoerder van het
Amerikaanse ministerie van
Buitenlandse Zaken gisteren
gezegd.

De ramp met de Boeing-747, in
december vorig jaar, kostte 270

VS ontkennen
daders aanslag

te kennen
mensen het leven. Het Ameri-
kaanse televisie-station CBS be-
richtte woensdag dat de radicale
Palestijnse groepering Volks-

front voor de Bevrijding van Pa-
lestina Algemeen Commando
(PFLP-GC) voor de aanslag ver-
antwoordelijk wordt gehouden.

De organisatie zou daarbij de
steun hebben gehad van Libië
en Syrië. Een regeringsfunctio-
naris, die anoniem wenste te
blijven, sprak dit tegen.
Volgens hem is in de huidige
fase van het onderzoek naar de
ramp nog geen enkele groep of
individu als dader aangewezen.

Enige en algemene kennisgeving

't
In de liefde en vrede van Christus is op 30 januari 1989, na een langdurige
ziekte van ons heengegaan,voorzien van de h.h. sacramenten, in de leef-
tijd van 68 jaar

Wil Heijnen
« echtgenoot van

Annie Heijnen-Derks
De diepbedroefde familie:

Sittard: Annie Heijnen-Derks
Sittard: Anne-Mieke en Jo
Sittard: Johan

30 januari 1989
Heistraat 90, 6136 BE Sittard
Op wens. van de familie heeft de begrafenis in alle stilte plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

f
In de vrede van Christus is heden van ons heengegaan, voorzien van de
h. sacramenten, in de gezegende ouderdom van 93 jaar, onze goede en
zorgzame moeder, schoonmoeder, grootmoeder, overgrootmoeder,
schoonzuster, tante en nicht

Siebrigje van der Zee
weduwe van

Gerardus Hubertus Geurts
Haar dankbare:
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen
Familie Van der Zee
Familie Geurts

Geleen, 2 februari 1989
Bejaardencentrum Bunderhof
corr. adres: Pieterstraat 29a, 6166 AN Geleen
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begrafenis zal plaatsvinden
op maandag 6 februari om 10.30 uur in de parochiekerk van deH.H. Mar-
cellinus en Petrus te Oud-Geleen.
Samenkomst in de kerk.
Avondmis zondag om 17.30 uur in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela, Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot afscheidnemen zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur.

t I
Tot onze grote droefheid, maar dankbaarvoor het vele dat zij voor ons be-
tekend heeft, delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h.h. sacramenten, onze goede oma en tante

Marieke
Verhooren-Strij dhagen

weduwe van

Sjaak Verhooren
op de leeftijd van 85 jaar.

In dankbare herinnering
Rimburg: Sjaak en Monique

Schaesberg: Adèle en Maurice
Heerlen: Francien

Familie Strijdhagen
Familie Verhooren

1 februari 1989
Mettenstraat 2, Hoensbroek
Corr.adres: Broekhuizenstraat 86
6374 LM Landgraaf
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op zaterdag 4 februari om 11
uur, in de St. Josephkerk te Passart-Hoensbroek, gevolgd door de begra-
fenis op der.k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Overtuigd van uw medeleven is er geen condoleren.
Vrijdag as. om 19 uur, avondwake in voornoemde kerk.
Oma is opgebaard in een der rouwkamers van De Universele, Hoofdstraat
100,Hoensbroek. Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van 14-15 uur
en van 19-20 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

f
De storm is stil geworden
de regen breekt zijn laatste getril
al wat in mijn hart morde
blijft deze nanacht stil.

(Jac. Isr. de Haan)

Na een moedig gedragen ziekte is vredig ingeslapen

Elisabeth Hendrika
Lebbink

echtgenote van wijlen

Bernard Leufkens
* 11 mei 1915 t.l februari 1989

Noë'lle Leufkens
Teun Jaspers
Familie Lebbink
Familie Leufkens

Corr.adres: P. v. Soevershemstraat 2, 6525 SW Nijmegen
De uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 4 februari 1989 om 13.30
uur in de kerk van de H. Martinus te Welten-Heerlen.
Aansluitend hieraan is de crematie in het crematorium te Imstenrade.
Voor aanvang van deplechtigheid is er gelegenheid tot schriftelijk condo
leren, achter in de kerk, vanaf 13.00 uur.

-»"

tV(\
Strijdig -,
en dapper ,(

thuis in bed 6
omri?igd door ons allen is
/iee?igegacm a]

Johannes Franciscus -
Adrianus (Jan) Kort

Geboren 12 juli 1924 te Naaldwijk. ri
Overleden 2 februari 1989 te Heerlen. c

_'echtgenoot van

Tiny Kort-Hoogervorst *
't

Heerlen: Tiny Kort-Hoogervorst lrHaarlem: Armelies en André, Paul, Johan »(Heerlen: Tiny en Jean, Pasealle, Jeroen eHaarlem: Marian, Patty, Pim
Badhoevedorp: Ellen en Dick

Utrecht: Toon en Melanie a
Kerkrade: Yvonne en Herman, Janneke, Wouter _j

Amsterdam: Marlies en Rob E
Rotterdam: Irene en Raymond

Familie Kort r
Familie Hoogervorst |

6411 CX Heerlen, 2 februari 1989
Schoolstraat 8
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden zaterdag 4 februari om
12.00 uur in de kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand in

Kunrade-Voerendaal, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats Imstenrade in Heerlen. ■.

Samenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. k
Jan is thuis, in zijn vertrouwde omgeving opgebaard; daar wij overtuigd
zijn van uw medeleven liever geen bezoek aan huis. (

Op wens van de overledene i.p.v. bloemen liever een gift aan hetKoningin
Wilhelminafonds (Kankerbestrijding). I
Wilt u, indien wij vergeten zijn u kennisgeving te zenden, deze aankondi- R
ging als zodanig beschouwen. ,I "

lEDEREEN HEEFT ZO ZN ;
SPECIALISME.
Bij ons bent u voor komplete uitvaartverzorging aan het

H juiste adres. Tot en met
bidprentjes, rouw- Jl ;
circulaires en dank- /^\ Tm^omaifi
betuigingen. Jp\i.onaenian
'n Gratis advies geven fjj^. Uitvaartcentra
wij ook u graag. Bel: \*~ - .-,- M

,
' a " Stationsstraat 6,6372 GS Landgraaf.

Spoorsingel 4, 6464 AA Heerlen.
Einderstraat 53, 6461 EM Kerkrade.

Telefoon (045) 724808/31 31 97/463141.
I . <

Heerlense advocaat pleit voor strengere regels

'Ontbinden arbeidscontract
niet altijd juiste weg'

Van onze verslaggeefster

HEERLEN - Ontbinding van een
arbeidsovereenkomst door de rech-
ter is zoiets als een echtscheiding.
Het uit elkaar gaan - in dit geval van
werkgever en werknemer - moet zo
fatsoenlijk mogelijk worden gere-
geld. Beëindiging van een contract
door de rechter kan noodzakelijk
zijn om snel uit een onoplosbare si-
tuatie te komen maar wordt ook
aangegrepen om een normale ont-
slagprocedure te omzeilen. Daar
moet paal en perk aan worden ge-
steld, meent de Heerlense advocaat
mr J.J. Groen.

De rechterlijke beëindiging van ar-
beidsovereenkomsten 'wegens ge-
wichtige redenen' is de laatste tien
jaar explosief gestegen. De kanton-
rechters behandelen nu zon 5.000
tot 6.000 gevallen per jaar.Dat moet
sterk worden teruggedrongen, stelt
mr Groen. „We moeten weer terug
naar het normale opzeggen en ont-
binding moet weer een uitzonde-
ring worden."

Groen vindt het daarom hoog tijd
dat het door de rechter beëindigen
van een arbeidsovereenkomst
wordt gebonden aan strengere re-
gels. Ook moet er meer uniformiteit
komen in de vergoedingen die door
de rechter worden toegewezen.

Groen schrijft dit in zijn proef-
schrift waarmee hij vandaag hoopt
te promoveren aan de Katholieke
Universiteit van Nijmegen.

Heerlenaar
Groen is een geboren en getogen
Heerlenaar. Zijn atheneum-diploma
haaldehij aan het Bernardinuscolle-
ge. Na zijn rechtenstudie in Nijme-

" De Heerlense advocaat J.J. Groen: Jk denk dat ik in de toe-
komst nog wel eens met mijn eigen woorden om de oren gesla-
gen zal worden." Foto: FRANS RADE

gen was hij werkzaam als ambte-
naar culturele zaken bij de gemeen-
te Maastricht. In 1978 begon hij een
advocatenpraktijk in Heerlen.

„Toen ik als advocaat begon, kreeg
ik te maken met ontbindingszaken.

Dat vond ik toch wel het meest won-
derlijke wat ik tegen kwam. Het
heeft iets van 'rechtspreken onder
de oude eik. De procedure bestaat
voornamelijk uit een mondelinge
behandeling van een half uur tot
twee uur. Daarna neemt de kanton-
rechter een besluit en er zijn geen
beroepsmogelijkheden. Ik dacht,
hoe kan dat bestaan?"

„De uitkomst van gevallen die voor
jegevoel gelijk waren kon sterk ver-
schillen." De rechtszekerheid en
rechtsgelijkheid zijn in het geding,
stelt de advocaat. Hij heeft zich als
een van de weinigen in Limburg ge-
specialiseerd in arbeidsrecht en ci-
viel recht. Regelmatig wordt hij in
zijnpraktijk geconfronteerd met za-
ken waarin de rechter wordt ge-
vraagd om een ontbinding van de
arbeidsovereenkomst.

„Je moet er goed in thuis zijn. Het
zijn elke keer weer aDartë gevallen.

Omdat de behandeling zo snel en

kort is, kun je je geen routineus éj
drag veroorloven. Het gaat hier b*
vendien om vrij behoorlijke zake^
De schadevergoeding bedraagt t,
middeld zon 40.000 tot 50.000 g"1
den maar kan oplopen tot zescijfe''
ge bedragen."

Zorgvuldigheid
Groen vindt dat kantonrechters j
snel van oordeel zijn dat er een o|
mogelijke arbeidssituatie is oJj
staan. „Als advocaat vraag je je d4
af of het wel zo erg is." De advocaf
verwacht een grotere zorgvuldjl
heid indien het aantal zaken worj
beperkt. „Er zijn situaties waart
duidelijk is dat het zo niet verd'
kan, maar te vaak wordt ontbindifj
aangegrepen als snel alternat'!
voor het normale ontslagrecht. 'M
ze allemaal richting ontbindi1*gaan lopen omdat ontslag te laH
duurt dan is dat verkeerd." P*f
bleem is echter dat de normale orf
slagprocedure vrij lang duU'

Groen vindt dan ook dat er rn«
ruimte en flexibiliteit in het ontsl»
recht moet komen. „Er moeten U*
zonderingen gemaakt kunnen w"
den."

Zijn kritiek op de huidige gang
zaken ten spijt, maakt ook Gro*
gebruik van de speelruimte dieJnu bestaat. „Ik denk dat ik in de tw
komst nog wel eens met mijn eif-.*
woorden om de oren geslagen /j
worden. Maar daar ben ik niet Of
vreesd voor. Wetenschappelijke
spraken harmoniëren nu eenm*
niet altijd met de praktijk."
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Eerste aardewerkresten uit de Ijzertijd

Nieuwe archeologische
vondsten op Randwyck

"Het bouwterrein van De Limburger waar de afvalputten uit het Uzertijdperk werden gevon-
den. Foto: WIDDERSHOVEN

Steden die worden aangewezen als
knooppunt kunnen extra over-
heidsgeld tegemoet zien. Venlo,
vanwege de belabberde financiële
situatie vervallen tot artikel 12-ge-
meente, zou die centen goed kun-
nen gebruiken. Maar Pleumeekers
ontkent in alle toonaarden dat dit
meespeelt in de provinciale lobby
om Venlo alsnog als stedelijk
knooppunt te bestempelen: 'Als
Venlo schatrijk zou zijn, zouden we
ons er even goed voor inzetten. Ven-
lo verdient gewoon de status van
stedelijk knooppunt.

Kort gedingaangespannen

Sexcabines
veroorzaken
veel overlast

stemming van het pand en met de
bepaling dat niets mag worden on-
dernomen dat de stand en het aan-
zien van het complex kan schaden

of overlast en hinder kan opleveren
voor de gebruikers van belende per-
celen alsmede bezoekers en voorbij-
gangers.
Blijkens ontvangen klachten zou
dat laatste metterdaad het geval
zijn. „In trappenhuis en bergingen
is duidelijkverstaanbaarwat er zich
in de kelder afspeelt", heet het in de
beschuldiging.
Het aangespannen geding wordt
maandag 13 februari gevoerd voor
rechtbankpresident mrP. Broekho-
ven. Inzet ervan vormt de eis de ge-
wraakte cabines alsmede een daar-
op aangebrachte naamsvermelding
te verwijderen.

Gisterochtend begon het dreggen.
Maar ook nu wist men het lichaam
niet te vinden. Toen om 13 uur de
fiets gevonden was, staakte de poli-
tie de zoekaktie. Wellicht is het door
het drukke scheepvaartverkeer
over de bodem afgedreven richting
sluiscomplex in Bom. De komende
dagen zal de waterpolitie nauwlet-
tend patrouilleren op het Julianaka-
naal.

Aantal studenten
OU blijft stijgen

Van onze verslaggever

HEERLEN-DEN HAAG - Het aan-
tal studentenaan de Open Universi-
teit blijft toenemen. Vorig jaar
schreven zich 13.243 studenten in
voor een opleiding aan de Open
Universiteit. In 1987 waren er dat
iets meer dan 11.000.

Volgens de Open Universiteit is de
toename voor een groot deel te dan-
ken aan de introductie van het Kort
Hoger Onderwijs (KHO) De drie
KHO-opleidingen , bedrijfskunde,
informatica en financieel-econo-

misch overheidsbeleid, zijn bijzon-
der in trek. Vijftig procent van de !
studenten schreef vorig jaar voó"r**
een van deze drie cursussen in.

Het aantal vrouwen dat aan de Open
Universiteit studeert stijgt even-
eens jaarlijks. Toen de Open Uni-
versiteit in september 1984 van start
ging met 15000 studenten was daar-
van 32 procent vrouw.
Eind '87 telde de Open Universiteit
35 procent vrouwen en afgelopen
jaar was dat opgelopen tot 37 pro-
cent op een totaal ingeschreven aan-
tal studenten van ruim 35.000.
Om de KHO-opleidingen nog meer
in de schijnwerpers te zetten houdt
de Open Universiteit zaterdag 25 fe-
bruari van 10 tot 14 uur in alle acht-
tien studiecentra een open informa-
tiedag.

Prostituee Helga Vogel werd vreselijk toegetakeld

Politie zwijgt over
motieven moordenaar

In Bleijerheide, waar de moord
en de bekentenis het gesprek
van de dag zijn, is men volledig
verbijsterd over de daad van de
jongen.

De 19-jarige slagersleerling was
een bekende gast in een van de
vele café's in deze woonkern,
waar hij bekend stond als een
goedmoedige jongen met een
flink postuur ('het echte slager-
stype: brede schouders, rode ko-
nen').

Niemand die de jongenpersoon-
lijk kende, dichtte hem een der-
gelijk vergrijp toe.

die bestaan heeft rond 4000 voor
Christus. Die beschaving is ge-
noemd naar de Duitse plaats waar
voor het eerst overblijfselen van
deze cultuur werden aangetroffen.
De Rössencultuur volgt op de cul-
tuur van de Bandkeramiek.

Gezien de drukte die de stedelijke
archeologen hebben met opgra-
vingswerkzaamheden in de St.Ser-

vaaskerk en op de binnenplaats
achter het Generaalshuis aan het
Vrijthof, is de archeologische studie
van Randwyck 'uitbesteed' aan het
Instituut voor Prehistorie in Lei-
den. Archeoloog Dijkman noemt in
ditverband met ere de naam van de
Maastrichtse amateur-archeoloog
Bert Knippels, die voor de stadsar-
cheologische dienst al veel waarde-
volle vondsten heeft gedaan.

Twee leerlingen De Driestap Echt gewond

Loslopende bouviers
bijten schoolkinderen

MAASTRICHT - Nieuwe archeolo-
gische vondsten in het Randwyck-
gebied zijn de bevestiging dat hier
in het Ijzertijdperk in feite het eer-
ste ambachtelijke industrieterrein
van Maastricht heeft gelegen. Tus-
sen de bouwputvan de nieuwbouw
van dagblad De Limburger en de
PTT-vestiging Randwyck zijn deze
week afvalputten uit het IJzertijd-
perk aangetroffen. Verkleuringen in
de aardlaag trokken de aandacht
van werklieden waarna conservator
Wim Dijkman van de Stadsarcheo-
logische Dienst een onderzoek in-
stelde. Hij trof in de putten mate-
riaal aan dat kon geïdentificeerd
worden als 'misbaksels' uit ovens
dievanaf 500 voor Christus in dit ge-
bied langs de Maasoever in gebruik
waren. Het is voor het eerst dat
schervenmateriaal afkomstig van
aardewerk uit deze periode op de
westelijke Maasoever zijn gevon-
den.

Over de tijd die voorafgaat aan de
Romeinse bezetting van ons land is
niet veel bekend, reden waarom de
vondsten van grote historische
waarde zijn, aldusDijkman, dieaan-
nemer Jongen erkentelijk is voor de
verleende medewerking. Daardoor
kon een grote hoeveelheid nieuw ar-
cheologisch materiaal worden veilig
gesteld. Te zijner tijd zal de stadsar-
cheologische dienst een expositie
inrichten van alles wat in Rand-
wyck sinds het begin van de bouw-
activiteiten in 1984 in dit stadsdeel
aan archeologische vondsten is ge-
daan.

door pierre rousseau

" Ondanks de lange dreg-aktie lukte het niet de drenkeling te vinden. Wel werd zijnfiets boven
water gehaald. Foto: PETERROOZEN

Roermond - Het bisdomRoermond zal dit jaar spe-
ciale aandacht besteden aanöe eucharistie. Het hoogte-
Punt moet een eucharistie-viering worden op Sacra-

mentsdag (donderdag 25
-^ei), waarin kardinaal Si-
-^ïonis als voorzitter van debisschoppenconferentie

voorgaat. Een en ander-ge-beurt in verband met het in-ternationaal eucharistischcongres, dat in oktober inoeoel wordt gehouden.
Pat laat bisschop Gijsen wetenJ,n een brief aan de priesters endiakens van het bisdom. Simo-ns, die als afgevaardigde van de

naar
&eoel gaat, wordt tijdens de
eucharistieviering in de kathe-
draal van Roermond geassis-
teerd <_00r bisschop Gijsen,
Jjulpbisschop Castermans en dedekens van het bisdom,

"k m aHen dieniet naarRoermond
t ünnen komen, bij deze vieringe betrekken, herstelt het bisdom
zal*1 °Ud gebruik in ere. Simonis
rkV aan net einc^e van de eucha-
ristieviering aan daartoe aange-
va62^ vertegenwoordig(st)ersn de parochies een net gecon-fereerde hostie uitreiken. Zij
av!n deze dan üJdens de
u °ndviering in hun parochie-j^kuitreiken.
e u 6 eucharistieviering wordt
Si" bijeenkomst gehouden waar
d monis een toespraak zal hou-uen over de eucharistie als daad-.„f^elijk teken van eenheid enVerbondenheid.

Bisdombesteedt
meer aandacht
aan eucharistie

Van onze verslaggever

ECHT - Twee agressieve bou-
viers hebben gisteren de leerlin-
gen van basisschool De Driestap
aan de Mispelstraat in Echt tij-
dens het speelkwartier aangeval-
len. Drie kinderen werden gebe-
ten van wieer twee gewondraak-
ten. Een derde kon met een ka-
potte jas naar huis.

Het incident deed zich gisteren
tijdens het speelkwartier om
kwart over twaalf voor. De bou-
viers van de 32-jarige C. in Echt
ontsnapten uit de tuin en kwa-
men via een openstaand poortje
op de omheinde speelplaats van
De Driestap terecht.

De spelende kinderen werden
door de honden gebeten. Een
meisje van negen jaarvan groep
vijf werd in haar nek en keel ge-
beten. Een jongen van tien jaar

van groepzes werd in het dijbeen
gebeten. Twee oplettende buurt-
bewoners zagen het gebeuren en
grepen de honden in de nek.

De bouviers werden in een stal-
ling opgesloten. De gewonde
kinderen moesten zich onder
doktorsbehandeling stellen. De
rijkspolitie in Echt heeft inmid-
dels proces verbaal opgemaakt
tegen de eigenaar van de honden
wegens overtreding van de alge-
mene plaatselijke verordening
(APV) die bepaalt dat honden
niet los mogen lopen.

Een woordvoerder van de rijks-
politie deelde gisteren mee dat
de honden opgesloten zijn in een
asiel en niet meer bij de eigenaar
terug komen. „Zeworden niet af-
gemaakt maar ze komen in elk
geval nooit meer naar Echt", al-
dus de zegsman.

Nog geen spoor drenkeling
Bejaarde man uit Susteren (71) door ongeval verdronken

Rossen

BERG AD MAAS - De rijkspolitie
te water en duikers van de brand-
weer hebben gisterochtend ver-
geefs gedregd naar de man, die
woensdagavond door een ongeval
verdronken is in het Julianakanaal
bij Berg aan de Maas (zie LD van
gisteren). Wel is de identiteit van de

man inmiddelsbekend, het is de 71-
-jarige W. Paes uit Susteren. Ook
wist de politie de fiets, waarmee het
slachtoffer te water raakte, naar bo-
ven te halen.

De man was woensdag omstreeks
18.30 uur opweg naar huis, nadat hij

een visite had afgelegd bij familie in
Stem. Toen hij langs het kanaal
fietste werd hij onwel en reed het
water in. Een trimmer zag hoe de
Susterdenaar de macht over het
stuur verloor van de dijk afraakte,
maar kon erger niet meer voorko-
men. Woensdagavond werd enkele
uren gezocht tevergeefs gezocht
naar het stoffelijk overschot.

Onopvallend
„Hij kwam meestal in gezelschap
van zijn vader, een kruidenier.
Samen dronken ze wat, legden
contacten naar de andere café-
gasten. Geen opvallende figuren,
eerder terughoudend en rustig.
Niet te geloven dat zon jongen
een dergelijke daad opzijn gewe-
ten heeft."

schap van Helga teverkeren, dan
om met haar naar bed te gaan.

Uiteindelijk vermoorde de scho-
lier de prostituee,' toen zij op
donderdagmiddag 19 januari al-
leen in de besloten sexclub aan-
wezig was. Volgens insiders
werd het slachtoffer door de da-
der zodanig met messteken toe-
getakeld, dat ze schier onherken-
baar was na de moord. Het ont-
zielde lichaam van Helga Vogel
werd overigens pas 24 uur na de
moord opgehaald uit de Queensl-
cub.

Van onze verslaggever

KERKRADE - De politie van
Kerkrade blijft zwijgen over de
motieven van de 19-jarige sla-
gersleerling H. uit de Schummel-
straat in de Kerkraadse woon-
wijk Bleijerheide, die deze week
bekend heeft op 19 januari de 39-
-jarige prostituee Helga Vogel te
hebben vermoord.

„We hebben met een jongeman
te maken, die binnen een paar
uur niet de hele toedracht van de
moord op tafel legt," zei gisteren

een woordvoerder van hetKerk-
raadse korps, na twee dagen in-
tensief verhoor. „Pas morgen,
(vrijdag), kunnen we de pers in-
formeren."

Zoals gemeld kwam de jonge-
man dinsdagavond rond half elf
naar het politiebureau van Kerk-
rade, waar hij de moord beken-
de. Diezelfde dag werd hijals ge-
tuige gehoord, omdat hij gere-
geld op visitie kwam in de
Queensclub. Volgens mensen uit
het milieu eerder om in het gezel-
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Provincie komt terug op eerder standpunt
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Zoals eerder al bekend werd ge-
maakt, zijn in dit gebied al resten
van een nederzetting gevonden uit
de zogenoemde Rössenbeschaving,

(ADVERTENTIE)
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RESTANTEN WINTERCOLLECTIE

SCHOENMODE CRUNS
Kouvenderstraat 40 .HOENSBROEK

Venlo moet toch
knooppunt worden

Van onze Haagse redactie

EN HAAG - Het Limburgse provinciebestuur zal niet rusten
Venlo alsnog als stedelijk knooppunt wordt aangewe-

■^n. Enkele maanden geleden was dat voor de provincie nog
■een halszaak, maar nu denkt men daar in Maastricht anders
ker. Oorzaak is dat Breda en Zwolle in de Vierde NotaRuim-
"üjke Ordening van het ministerie van VROM op de valreep
t»k nog het predikaat stedelijk knooppunt hebben gekregen,
feen kwaad woord over Breda en Zwolle, maar dan verdient
enlo het toch eerder', aldus deput'e Pleumeekers. Hij was
isteren in Den Haag om Venlo nog eens onder de politieke

fndacht te brengen. Pleumeekers sprak er met Tweede Ka-
arleden en hoge ambtenaren.

Eind vorig jaar toen met minister
Nijpels onderhandeld werd over de
steden die de status knooppunt ver-
dienden, liet het Limburgse provin-
ciebestuur Venlo nog vallen ten fa-
veure van Maastricht-Heerlen. Maar
Pleumeekers ziet dat anders. 'Nij-
pels stelde toen dat er in Nederland
maximaal negen stedelijke knoop-
punten zouden worden aangewe-
zen. Het zou natuurlijk van weinig
realiteitszin hebben getuigd als we
op dat moment voor Limburg twee
stedelijke knooppunten hadden ge-
claimd. We moesten een keuze ma-
ken en dat is Maastricht-Heerlen ge-
worden.'

Maar nu liggen de kaarten volgens
Pleumeekers anders. 'Nijpels heeft
op het laatste nippertje besloten het
aantal stedelijke knooppunten tot
elf uit te breiden. Breda en Zwolle
zijn erbij gekomen als tiende en elf-
de. Met Breda heb ik persoonlijk
geen moeite, maar bij Zwolle zet ik
vraagtekens. Venlo heeft daar met
zijn toch niet onbelangrijke distri-
butiefunctie veel meer recht op. We
hebben tijdens de onderhandelin-
gen met Nijpels ook gezegd: als er
uiteindelijk meer dan negen stede-
lijke knooppunten worden aange-
wezen moet Venlo nummer tien
zijn', aldus de deput'e.

Van onze verslaggever

KaSTRICHT - Shopping Center
fusselsepoort B.V. heeft een kortpmg aangespannen tegen de in
Pm wonende exploitanten van
Wt n aar comPlex aan de Via Re-« te Maastricht gevestigde video-.pek. In strijd met de aangegane[ereenkomst zouden in de kelder
in de gehuurde bedrijfsruimte vi-
focabines zijn ingericht waar vrij-P 1 uitsluitend sexfilms wordenfrtoond.
par het oordeel van de bestuur-s van het centrum wordt daar-
P°r gehandeld in strijd met de be-

Extra geld
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Wij zoeken voor nieuwe
PRIVÉCLUB in Selfkant
nog enkele nette meisjes,
voor dagen nacht, woonge-
legenheid. Tel. 09-49-2456-
-1053. >
Nieuw privéhuis, super de
luxe ingericht, uniek in
Limburg, zoekt nog enige
leuke MEISJES. Intern
mogelijk, goede verdien-
sten en een leuke werk-
sfeer. Tel. 045-229680.
Voor nieuw te openen fruit-
en groentezaken, omg.
Stein/Sittard, zoeken wij
vakbekwame VERKO-
PERS m/v, voor 40 en 20
uur. Schrift, soll. De Boer-
derijwinkel, p/a Groeneweg
1. 6456 AW Bingelrade.
Parttime VERKOOPSTER
gevr. 17-19 jr. voor min. 24
uur p. week. Liefst met eni-
ge verkoopervaring. Bent u
geïnteresseerd? Kom dan
even langs of bel voor een
afspraak. Slagerij Melik,
Bautscherweg 31, Heerlen.
Tel. 045-412771.
Gevraagd voor Heerlen e.o.
part-time KEUKENMON-
TEUR, met ervaring. Aan-
biedingen br. onder num-
mer HK 673 LD. postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
Met spoed gevraagd een
POMPBEDIENDE, boven
18 jaar. Melden: woensdag,
donderdag en vrijdag tus-
sen 15.00 en 18.00 uur bij
dhr. Maas, tankstion Lo-
ven. Palemigerboord 401,
Heerlen.
SNACKBARHULP gevr.
tel. aanmelden tussen 10 en
14 uur. 045-457845.
Ckub L'Aventura zoekt
MEISJES. Tel. 04492-4922.
DAMES/STUDENTES ge-
vraagd. Hoge verdiensten.
043-617810.
Gevr. WERKSTER een
middag per week van 13tot
18 u. op donderd. Br. o. no.
672 L.D., Postbus 100. 6401
DP Heerlen.
Gevr. BAU-TECHNIKER
oderFliessentechniker, tev.
Fliessenleger. Br. o. no. XE
077, LD. Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
BROODBANKETBAK-
KER gevr. Part-time. Br. o.
no. SB 045. LD, Fr. Erensln.
4. 6371 GV Landgraaf.
Gevraagd handige WERK-
MAN, bekend met alle
voorkomende werkzaam-heden, voor de regio Vaals.
Tel. 043-216670, na 19.00
uur.
Gevraagd all-round TIM-
MERMAN en all-round
metselaar die overdag
werkzaamheden kunnen
verrichten. Tel. 043-216670,
na 19.00 uur.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER. + 18-20
jr.,met ervaring. Soll. na tel.
afspraak: 0449X1-16815. res-
taurant Rachel, Markt 4,
Sittard.
Balletjes gehakt in pittige
satesaus met frites of rijst
en gem. salade: ’ 9,95.
Lunchroom/restaurant AU
COIN, Horugmanstraat 33,
Heerlen, tel. 715460.
GevT. brood- en BANKET-
BAKKER(STER), geen
nachtdienst. Echte warmebakker P. Scheeren, Dah-
liastraat 76, Kerkrade-West,
tel. 045-412174.
Met spoed gevraagd
METSELAAR die voor
part. overdag in ruwbouw
kan werken. Tel. 04405-
-1990.
Ga je graag met mensen
om? St. Gezond Lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER. ± 20-30 jr. Soll. tel.
045-352044.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Zelfst. ervaren VERKOOP-
STER gevraagd, op afroep.
Soll. alleen na tel. afspraak:
juwelier Bemelmans, 045-
-452618, Kerkrade.
Vrouw, 36 jr., biedt zich aan
als BABY-/KINDEROP-
PAS voor de carnavalsda-
gen. Tel. 045-215437.

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

Bost VERWARMING BV.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle dak- en ZINK-
WERK. P.H. Boumans,
dakdekkersbedrijf. Tel.
045-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings 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
reparaües door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.
Uw administratie en
BELASTINGFORMU-
LIEREN (ook particulier).
Accuraat, snel en voordelig
verzorgd. Bel nu 045-
-270306.
KINDEROPPAS biedt zich
aan voor ma. t/m vr. van
8.00 tot 18.00 uur. Tel. 045-
-217920.
Voor al uw VERBOUWIN-
GEN en klussen in huis.
Goedkoop. Tel. 045-316436.

Te koop topkl. LUID-
SPREKERS, 4-wegsys-
teem, 150 watt. Tel. 045-
-753717, na 18.00 uur.

Schrijfmachines j
IBM en Olivetti elektrische schrijfmachines, Olivetti-ko- j
gelkopmachines met correctie, vanaf ’ 295- excl. btw. .
Emly Handelsonderneming. Tel. 04498-54510. (

Design Kantoormeubelen j
Uit het faillissement van Millman Products kochten wij ■
de gehele meubelvoorraad met top-design meubelen "waaronder de befaamde

Laguna Collection ;
ontworpen door ;

Jan des Bouvrie
zoals o.a. dressoirs, tafels, kasten, zeer luxe bureaus, {

banken, salonkasten, bijzettafels, conferentietafels,
stoelen etc. Emly Handelsond., Handelstr. 348, Sittard.

Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
Ook verkoop aan particulieren.

KEUKENS, keukenappa-
ratuur. Laag in prijs, met
garantie. R/J Handelson-
derneming, Stationstraat
294. Nuth. Tel. 045-242602.
KANTELDEUREN, rol-
deuren, sectiedeuren met
of zonder afstandbediening
in 23 maten direkt lever-
baar. Afstandbediening,
computergestuurd, ge-
schikt voor alle soorten ga-
ragedeuren compl. met
zender voor in uw auto. Fa.
Straten, Eijkskensweg 18,
GeuUe. Tel. 043-641044:

Te k. eiken EETHOEK met
6 stoelen met rieten zittin-
gen, wegens overcompleet-
neid. Koninginneplein 4,
Schaesberg.
Te koop gebruikte
WINKELGONDOLAS,
180 cm lang, met witte leg-
planken, i.z.g.st per stuk

’ 150,-. Tweewielers H. Fe-
ron, Torenstraat lA, Schim-
mert, tel. 04404-1384.
Te k. POCKET-SCANNER
Sony Air 7. Tel. 045-753717,
na 18.00 uur.

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

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

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

Eigen service- en reparatiedienst.

„Piccolo's..."
zijn kleine advertenties in het Limburgs Dagblad om iets

te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren enz. enz.

Waar...
kunt u deze advertenties opgeven? Bij alle kantoren van

het Limburgs Dagblad en bij onderstaande adressen:
Heerlen

Sigarenhandel N.J. van Verseveld, Saroleastr. 80*

Heerlen
Kantoorvakhandel G. Alberts, Dr. Poelsstraat 22

Sittard
Dekker v.d. Vegt Boekverkopers, Brandstraat 23

Vaals, VVV Informatie Centrum, Kon. Julianaplein 47
1O.K. Hal. Zwaar massief■ eiken, met rundleer,
BANKSTEL, ’ 995,-; barok. eethoek, ’795,-; barok. bankstel, ’ 1495,-; barok

I commode, ’595,-; pracht
bankstel, echt mohairbekl.,. ’ 595,-; rijk gestoken jacht-
kast, ’595,-; massief eiken
wandmeubels, ’ 795,-,

; ’395,-, ’595,-, enz. en! we-

" eens stoppen van onze af-
-1 deling moderne meubels,
; topkoopjes: o.a. schitteren-

deeethoek, ook in messing

" met glas, marmer met glas,. rundl. banken en! bankstel-

" len, pracht wandmeubels,
i enz. enz. Supergoedkoop,; enorme keuze-en! inruilen- oude meubels mogelijk.. O.K. Hal, Agnes Pnntha-

genstraat 22-24, Geleen,

" (vlak bij Albert Heijn).

! Te k. antieke Henri II
KAST, 6-deurs, en noten

' eethoek. Tel. 045-217355.

Te koop Sony STEREO-
TOREN (kl. defect) met 2
boxen, nw.pr. ’ 2950-,
vr.pr. ’600,-. Tel. 045-
-726301.
Te k. GASHAARD gevel-
minikachel. Tel. 04490-
-18317.
HOOI te koop. Tel. 045-
-312766, tussen 18.00 en
20.00 uur.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwekleurentele-
visies vanaf ’ 398,-. RT.V.
Van Voorst, Ganzeweide
48, Heerlerheide. Tel. 045-
-213879. ,__
KLEURENTELEVISIES

Philips, Blaupunkt, ITT,
vanaf’ 95,-. Radio/tv Frank
8.V., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.
Z.g.a.n. SKIPAK, mt. 40-42.
Meezenbroekerweg 7, tel.
726738, Heerlen, na 16 uur.

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

len).

Heroal rolluiken. nergens goedkoper. Tel. 045-317344 of 252494.

Kantoormeubelen
i Zeer grote partij kantoormeubelen, showroom, nieuw en

" gebruikt. Alleen topmerken o.a. Ahrend, Artifort en van
Blerk etc. met meer dan 50% korting. Emly Handelson-
jderneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.

Brandkasten
'_Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende.kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,. Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.
: Te k. BABYKAMER met- toebeh., als nieuw, nwjjr.. ’ 3400,-, vr.pr- ’ 1200,-. Tel.

045-226055.
OPRUIMING: eiken bank-
stel ’ 200,-, mod. kast ’ 450,-

-' , eiken salonkast ’375,-,

' slaapkamer compl. ’450,-,
eethoek ’ 190,-, verder ba-

' rok, antiek, enz. Kouven-
derstraat 208, Hoensbroek.- VLOERKLEDEN, wol of- katoen, div. maten/kleuren.

" Leon Jansen, Kerkstr. 300,
JBrunssum. tel. 254818.

" 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.
\KACHELS. Grandioze ver-
i bouwopruiming: 10-70%i korting. Nieuw en gebruikt.
De Kachelsmid. Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.~ Carnavalsmuziekinstru-: menten o.a. trommels, bek-- kens, toeters, tambourines,

! fluiten enz. vanaf ’3,-. Mu-
ziekhuis LYANA, Maurits-- weg 48, Stem, tel. 04490-
-33227. (donderdag koop-
avond tot 21.00 uur).

iPoolse POSTZEGELS. vanaf 1860 tot heden xx/x/0,
tevens abonnementen (de

" goedkoopste van Ned.).
1Stuurt u Mankolijst &
1Abonnement op naar BMV
rszula Wijdenespad 11, 6843.AZ Arnhem (alles voorra-

" dig).

■ Goede KLEURENTV'S.. Het juiste adres voor een

I goede tv met gar. Philips
grootb. nu reeds vanaf

j’ 145,-; ook veel tv's in ho-
gee prijsklasse. TV Oce.
ëntr. Geel, Grasbroeker-

weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.

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, 045-415181.
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.VT Laurastraat 28,
eygelshoven, tel. 045-

-462000.
KLEUREN-TV te koop hi-
fi stereo, met afst.bed., weg.
omst. Tel. 045-725008.
RACEFIETS Koga Mvata
mt. 59 Aalbersestr. 1, Heer-
len na 16 uur.
Te k. wegens overcompl.
groot HOTELFORNUIS,
gas, 10 pitten, 2 warmpl., 2
ovens. Tel. 04406-40415.
KLEURENTELEVISIE tekoop, wegens omstandig-
heden. TeL 043-647245.
Te k. z.g.a.n. mohanie EET-
HOEK vr.pr. ’695,-. 045-
-351786 b.g.g. 316920.
Te k. FITNESS-TAFELS
type "Slender You" perfec-
te staat z.g.a.n. Tel. 09-
-3211683340.
Te koop BABYLEDI-
KANT met matras, ’90,-;
combi-kinderwagen met
toebehoren, ’ 75,-. Tiend-
straat 5, Nuth, tel. 045-
-244963.

,Te k. grote TUINFREES,
met ploeg, ’ 500,-. Tel. 045-
-222054.
Te k. HOEK-TV-KASTJE

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

TE k. eik. EETHOEK m. <
bij behor. kast, vpr. ’775,-+ (
bankstel 3-1-1 vpr. ’175,-. 1
Tel. 045-420772. 1
Te k. LATEX, wegen- en <betonverf. Tel. 045-213563. !
COMMUNIEJURKEN te 'koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's, j
Voor informatie: 045- '272516. :
Te k. BEDDEN, matrassen, 'dressoir, kruiwagen enz. ;
Zaterdag 4 febr. 9.00-13.00
u. Pluymaekersstr. 20 Hrl. !

Deze week
nieuw: grote combi-koel-
vrieskast voor snelle be- i
slissers van\B99,- nu 549,- :

(of 30,- per maand)
Prijsram mer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen '(bij Raadhuisplein),
tel. 045-718324, eigen ser- 'vice, royale garanties.

Deze week
nieuw: klasse magnetron,
supervoordeel: van 429,-
-nu 299,- (of 30,- per mnd.)

Prijsrammer
Dr. Poelsstraat 14, Heerlen

(bij Raadhuisplein),
tel. 045-718324, eigen ser-

vice, royale garanties.
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 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.
KEUKENKAST uit groot-
moederstijd en manou fau-
teuil. Tel. 04492-4920.
BRUIDSJURK te koop,
met toebeh., maat 38/4U.
Tel. 045-223950.
BRANDHOUT, beuke-
hout, ± 15 m 3voor ’ 550,-,
aan huis bezorgd. Van
Thoor, Holstraat 33, Mar-
graten, tel. 04454-1818.
Aanbieding: VLOERTE-
GELS, Nederlands fabri-
kaat, le keus, ’ 29,50p.
lijm en voegsel en BTW in-
begrepen. Tegelhandel
Janssen, De Hut 7, Gulpen,
tel. 04450-1970.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins. Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. defecteKLEU-
REN-TV'S v.a. 1981 (type-
nummer vermelden). 045-
-723712.
Goud, zilv., 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--423963!
KLEURENTV'S met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Wij kopen GOUD, brilj.
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 gevraagdBETON-
MOLEN. Tel. 04454-3008,
na 19.00 uur.
Te k. gevr. ZONNEHE-
MEL. Tel. 045-271209.
Tek. gevr. OMAKLOK. Tel.
045-271209.
Te koop gevraagd ZANG-
INSTALLATIE. Tel. 045-
-320185.

CARNAVALSPAKJES te
h. of te k. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
KAMER te h. met c.v. te
Valkenburg. 04406-12875.
Gemeub. ZIT-/SLPK, dou-
che, keuken. Panneshei-derstr. 1 en 19,Kerkrade.
Nabij centr. KAMER te
huur mcl. gas, water, licht.
Gebr. v. keuken, badkamer
etc. ’375,- Schelsberg 126,
Heerlen.
KAMER te huur in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
VALKENBURG-CEN-
TRUM: kamers met kitche-
nette, eigen opgang, 3 min.
v.a. station, voor net hele
jaar. Tel. 04406-15323, na
14.00 uur.
Te h. gemeub. ZIT-
/SLAAPKAMER voor net-
te, liefst iets oudere,rustige
personen. Schimmert,
04404-1425.
Gem. APPARTEMENTEN
in Brunssum. Te bevr. 045-
-257090, na 17.00 uur.
In Wijlre enkele 1- en
2-pers. APPARTEMEN-
TEN te huur, huurprijs van-
af ’450,- all-in. Te bevr.
04450-1916, na 18.00 uur,
Duysens.
Gemeub. KAMER, gebr.
van keuken, douche en wc.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
Te h. aangeb. in HEER-
LERHEIDE zitslpk., on-
dergebr. in bungalow, met
gebr. v. keuken, douche,
eigne opgang, ’ 95,- p.w. all-
in. Inl. na 19.00 u. 045-
-223482.
Per 1 april te huur in Ur-
mond, gemeub. halfvrijst
WONING met tuin en gara-
ge, huurprijs ’ 1225,-. Tel.54490-78260.

Over te nemen te Maasme- I
chelen (B), pracht en goed I
lopend „NACHTCAFE" ■
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
Overte nemen en/ofte huur
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B), Kon.
Astridlaan 8. Zich wenden v
tot Rijksweg 187, tel. 09- <3211761175. \
Tijdelijk te huur WINKEL- 'PAND, t^m juli '89. Kou- |
venderstraat, Hoensbroek, ,
tel, ml. 04750-10799. 'Gestoff. 2-KAMERAP- 'PARTEMENT te huur, \eigen ingang, douche en ■wc, voor net werkend per- I
soon, te Landgraaf, Plei- I
straat 18, 045-315498. i
ETAGE nabij centrum sHeerlen. Tel. 045-422526. 1
BRUNSSUM: gem. zit- ]
/slaapkamer met eigen in- ,
gang, douche, wc, rustig ,
gel., 3 min. v. ziekenhuis. ,
Laanderstraat 85, Heerlen, i
na 15.00 uur. j
Te h. aangeb. te SCHIN- (
VELD: 1-pers. gemeub. Ap- <partement, voorzien van <cv., met eigen kitchenette, '.douche, wc en gebruik van 'groot balkon. Huursubs. ■mogelijk. Tel. 045-252758, :liefst bellen tussen 18.00 en I
20.00 uur.
Heerlen-C: gestoff. BO- !VENWONING met balkon,
per 1 maart, voor werkend
persoon. Tel. 045-710839.
Pens. De Hees heeft nog 'n
KAMER vrij voor werkend
persoon. Tel. 045-416005.

Door echtpaar zonder kin-
deren nette WONING gevr.,
huurindic. tuss. ’5OO- en
’7OO- p.mnd. 03212-2888.

Te koop/huur Kruisstr. Hrl.
ruim dubbel WOONHUIS
met 5 garages. Te huur rui-
me garageAarveld. Te huur
Akerstraat ruim kantoor-
pand met 7 parkeer-
plaatsen. Inl. 045-711617.
Te k. BOERDERIJ met
tuin en garage. Prijs
’226.000,-. Ook als beleg-
ging. Tel. 045-720350, Heer-
len.
Te k. rand Maastricht, groot
WOONH., erf, div. bergin-
gen, werkpl. met H.W. opp.
± 750 m 2. Pr.n.o.tk. Post-
bus 5552, 6202 KA Maas-
tricht
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.
HEERLEN-ZUID: souter-
rain-woning. Ind.: woonka-
mer (27 m 2), keuken (13 m 2),
3 slaapkamers, badkamer
met ligbad en 2e toilet, ga-
rage (11 m), geh. dubbel
glas, ged. electr. rolluiken.
Vr.pr. ’ 119.500,-. Tel. 045-
-412716.
Te k. gevr. BOUWGROND
te Schinveld, min. 500 m 2.
Tel. 04492-4751.
Te koop luxe APPARTE-
MENT te Heerlerheide, 2everd., 2 slaapkamers, vr.pr.
’85.000,- k.k. Inl. 045-
-320307.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
Meer dan 1000 soorten
STEENSTRIPS vanaf
’9,50 per m2; stenen vanaf
’0,35 p.st. Het meeste uit
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 f2850,-. Tel. 045-
-313239. __
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? StratenVoerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
Te k. vezelcement GOLF-
PLATEN in grijs en zwart,
ook polyester en pvc, glas-
helder. Kepers en balknout
div. afm. Vloertegels.
L.A.G. b.v., Industrieweg 5,
ind.terr. Borrekuil, Geleen,
tel. 04490-43985.

Te k. kruising BOUVIER-
ROTTWEILERPUPS. Tel.
04459-1237.
Te k. POESJES, ras: Bri-
tish korthaar. Tel. 04498-
-53188.
Nu te bespreken mooie
GROENENDAELER-
PUPS, geboren 3-l-'B9, met
stamboom, ingeënt en ont-
wormd. Tel. 045-312189.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20, Dicteren, tel.
04499-1341.
Jonge COCKERSPA-
NIELS, zeer mooi. Koopje!
Kerkstraat 33, Übach over
Worms. |
Te k. BROEDMACHINE,
90 kippen, eieren, ’ 395,-; 7
st. jonge zilver-brakelkip-
pen, p.st. ’ 20,-. Tel. 04490-
-11242.
Te k. leuke BASTAARD-
HONDJES, 7 weken. Tel.
045-258415.
Goed tehuis gezocht voor
middelgrote zwarte HOND,
kruising, reu. Serieuze re-
acties tel. 04490-1187.
PAARDESTAL te huur.
Tel. 045-323906.
Tek. RIJPAARD, kl. bruin,
± 10 jr. Tel. 045-244517.

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.
Te k. HONDA MTX 80-R,
bj. '85, z.g.a.n. Inruil 80 cc
mogelijk.Tel. 04490-13377.
Te k. PUCH Maxi Starlet,
blauw/wit, in nw.st. Tel.
045-416342.
Te k. gevr. dames- en HE-
RENRIJWIEL en brom-
mer, defect geen bezwaar.
Tel. 045-222096.
Te k. VESPACiao, sterwie-
len, ’ 700,-. Mgr. Lemmens-
straat 36, Nieuwenhagen.

Samen kun je meer
Stichting Relatievorming Limburg !
Stichting Landelijk Centrum (LCH) -.

werken samen om met minder kosten meer mogelijkhe- ]
den te bieden aan mensen, die een partner zoeken. j
Vraag gratis informatie: Heerlen: mevr. Reulen 045- 1
412847, Sittard-Geleen: mevr. Kompier 04490-23450, [
Maastricht: 043-435231. 'St. Relatievorming Limburg, Vestahof 41, 043-435231; j
Centraal adres LCH: 030-760630. Erkend door Raad ;
van Toezicht. ;

ANWB auto- + motorrij-
school Wischmann & Zn.,
Europaweg Zuid 337,
Übach over Worms. Tel.
045-321721. Voor alle rijbe-
wijzen A.B.C.D.E. Chauf-
feursopleiding goed.ver-
voer, pers.vervoer bederfe-
lijke goed., gevaarlijke stof-
fen. Vrachtautolessen Mer-
cedes 1217 ofDaf 2800 Spa-
ce Cap.
Spirituele cursus GOeD
zijn voor jezelf. Inl. Sticht.
"Science of Mmd", tel. 045-
-352281.

Te k. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-
KENS. Tel. 04405-2896.
Te k. gevraagd loop-, sloop-
en SCHADEAUTO'S van
50 tot 4000 gld. Tel. 04490-
-19679 of 25611.
Sloop-, loop- en SCHADE-
WAGENS tegen redelijke
prijs, gratis afhalen, ook 's
avonds, tel. 04405-1602.
Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Alle typen BEDRIJFSAU-TO'S, bussen en bestellers,
minibusies, open laadbak-
ken, gesloten en verhogode
bestellers en bussen, om-bouwers voor campers,
kleine bestellers, diverse
luxe auto's enz. Donny
Klassen b.v., in- en ver-
koop, Meerssenerweg 219,
Maastricht, tel. 043-635222
of 043-634915.
Gebr. ONDERDELEN van
jonge schadeauto's, alle
merken. Tevens te k. auto's
met schade. Deumens,
Haefland 20, Brunssum.
Tel. 045-254482.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.
Inkoop AUTO'S. Contant
feid. Joosten, Scharnerweg

, Maastricht, tel. 043-
-634978.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-
men direct Tel. 045-422610,
ook 's avonds,
VOLVO 340 DL, bwj.'B3,
’5950,-; Fiesta bwj.'Bl,
’3950,-; Simca bestel '82,

’ 2350,-; VWDerby type '81
GLS, ’2750,-; Inruil mog.
Heerenweg 248, Heerlerhei-
de;
Motor HONDA Accord,
sportvelgen met banden;
Opel Monza, motor Opel,
Heerenweg 248,Heerlerhei-
de.
Te koop diverse gebruikte
ONDERDELEN van recen-
te personenauto's. Ook mo-
toren. 045-216475/727711.
Te k. Fiat PANDA wit bj.
'86. tel. 045-419157.
Te k. VOLVO 340 DL van
Volvo-medewerker. Tel.
045-716729.

VW Golf Sprinter 1300 cc
bwj. sept '80. Vr.pr.
’4650,-; Tel. 045-414601 na
17 u.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West Tel. 045-
-411480.
VOLVO 343 bjr. 4-79, 1 jr.
APK. Vr.pr. ’1350,-. Tel.
045-422610.
Ford FIESTA 1100 m. '79

’ 1950,- Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. gevr. alle merken
AUTO'S, tel. 045-416239.
MITSUBISHI Celeste '77
APK l-'9O pr. ’lOOO,- tel.
045-324911.
Weg. omst. te k. GOLF die-
sel Dwj. '77. Laurierstr. 369
Heerlen.
Te k. TALBOT Horizon
1300 bwj. '80, pr. ’ 1500,-;
Tel. 045-458271.
Tekoop CITROEN Visa. bj.
'80, prijs ’500,-. Tel. 045-
-216723.
Toyota CELICA coupé ST,
bj. 1979, mooie auto, APK
1990, i.z.g.st. Niet duur. Tel.
045-222442.
AUDI 80 GLX, bj. '78, sun-
roof. trekhaak, vr.pr.

’ 1250,-, APK '89. Tel. 045-
-273340, Brunssum.
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, t.e.a.b. Tel.
045-270585.
BMW 324 diesel, 1988,
z.g.a.n., interessante prijs.
Tel. 045-270999.
Te k. RENAULT 5 TL, bj.
'78, APK-gek. tot 31-l-'9O,
i.z.g.st., vr.pr. ’900,-. Irm-
straat 57, Simpelveld.
Tek. Opel KADETT coupé,
i.z.g.st., met brede banden,
radio + boxen, vr.pr.
’1750,-. Laurierstraat 369,
Hoensbroek-Passart.
DAIHATSU Cuore 2-cil.,
'84, z.g.a.n., 26.500km. Pres.
Rooseveltstraat 16, Schin-
veld, tel. 045-251357.
Te k. Ford ESCORT sta-
tioncar, bj. '80, ’850,-. Tel.
045-210435.
Seat-dealer A.C.H, biedt te
koop aan SUBARU 1600
coupé, nieuw, met aantrek-
kelijke korting. Jeugrub-
benweg 20, Hoensbroek,
tel. 045-222455.
Ford FIESTA 1100 S Festi-
val, bj. '83. Dassenlaan 33,
Landgraaf.
Te k. AUDI 80 LS, 4-drs., t
'80, kl. zilvergrijsmet, met
radio, trekhaak, APK-gek.,
vr.pr. ’ 3550,-. Ariensstraat
2, Kakert-Schaesberg.
Te k. Opel KADETT, '74,
APK en Opel Kadett, '75,
APK. Nieuwenhagerhei-
destraat 77, Landgraaf, na
17.00 uur.
Te k. Opel COMMODORE
Berlina autom., '79, ’ 2200,-;
inruil mog. Tel. 045-315513.

I i____________U__l---B_--_-----_---l I
Autobedrijf E. CUSTERS, 'Verlengde Lindelaan 23, J
Óirsbeek, tel. 04492-5261, .biedt te koop aan: Ford Es- 1
cort, t. '82, f6900,-; Ford j
Escort. 5-deurs, 1.6CLAut, ,
1988; Ford Sierra 1.6 EM, 1
lpg, '86; 2x Opel Ascona ;
Hatchback 1.6 S, t. '83, |
’8900,-; Toyota Cressida jDiesel, nw. mod., t. '83, :
’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S, 't. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett '1.2 S, t. '81, ’5900,-; BMW .320, 6 cil., t. '79, ’3450,-; iOpel Manta 1900 HB, t. '80,

’ 3900,-; Lada Stationcar, t.
'80, ’ 1600,-; Renault 5 TL, :
t. '83, ’5900,-; Ford Tau-
nus, t. "82, i.z.g.st., ’4500,-; I
Lada Jeep, t. '83, ’5900,-; 'Citroen GS, t. '81, ’2100,-; :
2x Renault 5 GTL, t. '81, i
’1900,-; Fiat 128, t. '79,

’ 1750,-; Mitsubishi Galant :
Station, t.'Bl, ’ 3600,-; Dat-
sun Cherry, t. '81, ’2900-;
Honda Accord, t. '80,
’1600,-; Mazda 626 Hard-
top Coupé, t. '80, ’3900,-;
Fiat Uno 55 S, t. '86; Re-
nault 18 TL, lpg, t. '82,
’2900,-; Opel Manta, t. '77,

’ 1900,-; Fiat Ritmo 75 CL,
t'Bl, ’ 1900.-; Opel Ascona
1.2, t '79, ’ 2600,-; Mitsubis-
hi Celeste, t. '81, ’2900,-;
Opel Kadett 1.6 Aut. Sta-
tion, bj. '79, i.z.g.st.,
’3600,-; Ford Mustang, t
'81, autom., 8 cil., ’3900,-;
Chrysler Talbot 1510,t '81,
’2250,-; Opel Manta GTE,
bj. '75, i.z.g.st, ’7000,-;
Honda Civic, t. '80, ’ 2700,-;
Chrysler Aut, t '82,

’ 1900,-; Volvo Expresse,
71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogelijk.
Te koop VW GOLF 1600
GTI-uitvoering. Tel. 045-
-220283.
Te k. Mercedes 200 D '75
REVISIEMOTOR 1 jr. oud
+ nwe. accu, vr.pr. ’ 1000,-.
Tel. 045-351786 b.g.g.
316920.
Te k. Opel ASCONA 2.0 S
bj. '79, 4-drs., ’ 1950,-. Tel.
045-259664.
Mooie Ford FIESTA 100%,
apk 11-'B9’ 1850,-. Tel. 045-
-225913.
Te k. HONDA Prelude 1800
EX bj. dcc. '83, i.bijz.g.stv-
onderh. 043-472721.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S,
bj. '83, nw. model, i.z.g.st,
prijs ’8500,-. Tel. 045-
-713597.
Te k. VOLVO 142, LPG, '72,

1 APK okt. '89, t.e.a.b. Tel.
045-225933.

iTe k. Toyota COROLLA
autom., bj. '76, APK 11-'B9,
te.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
Alpenzicht, Schweiberger-
weg 49, Mechelen. Tel.
04455-1252.
Te k. Ford CAPRI II 1600
i.z.g.st, apk, pr.n.o.tk. Zr.

1Paladiaplantsoen 28,
Meerssen.
Te k. MINI 1100 Spec.

" i.z.g.st. Apk, bj. '79. Tel.
04499-3398.
Te k. GOLF + Kever +
Opel 2 ltr. S, apk, i.z.g.st.■ Tel. 04499-3398.
Voor al uw AUTO-ON-
DERDELEN moet u zijn

" bij Stiba-autosloperij Ra-
-1 pie. Tevens schade- en ge-
i bruikte automobielen. In-

en verkoop. Locht 70, Kerk-; rade-West Tel. 045-423423.
V. grensovergang Locht.

' 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-

-1 3398.

' Te k. VOLKSWAGEN Der-- by LS bj. '81, apk i.z.g.st.
■ ’ 3850,-. 04490-22689.

" MERCEDES 200 D, '80,- ’5950,-; Audi 5 E, '79,

’ 1950,-; Mercedes 280 S,
! ’3750,-; Volvo 244 DL,. LPG,t'Bo,i'24so,-;GplfD,

'77, ’ 1950,-. Inruil mogelijk.■ Tel. 045-211071, Overbroe-- kerstraat 54, Hoensbroek.

" TAUNUS 2.3 Ghia autom.,

" LPG, t '80, ’2350,-; inruil- mog. Óverbroekerstraat 54,
> Hoensbroek.
■ Te k. VW GOLF S, bj. '78,- APK 3-10-'B9, zeer mooi,, ’ 1650,- Tel. 045-452008.

" AUDI 80 GLS '81 ’4900,-;- Audi 100 5-cyl. '80 ’3500,-;. Honda Prelude '80 ’5500,-;, Honda Civic '81 5-drs.- ’3900,-; Opel Rekord 1900
N '79 ’ 2500,-; Kadett cara-

' van '78 ’ 1950,-; Datsun

' Cherry '80 ’2900,-; Mitsu-

' bishi Galant '80 (2800,-;

' Sapporo 1600 '79 ’1950,-;

' Renault 5 GL '81 ’2950,-;- Toyota Celica '78 f1900,-;. VW GolfD '79 ’3900,-; Maz-

" da 323 '78 ’1300,-. Oude- Landgraaf 101, Landgraaf-
Schaesberg. Tel. 045-

I 311078.

" T.k. a.m. VW GOLF 1.1 S,
type '81, APK gek. 04492-

I 5473. ._
> Te k. OPEL Ascona 1900- bwj. '79, ANWB-gek., 4-drs.- Vr.pr. ’ 2750,-; 04405-3783.

' Te k. 2 BMW'S 732ien 528i- bwj. '81 + '85. Caumerweg- 38 Heerlen.

' Te k. VolvoAMAZONE, bj.- 1966, APK tot '90, vr.pr.

" ’4500,-. Tel. 045-219974.
ALFA GTV 6, bj. '81, zeer

t mooi. Tel. 04490-78312.
Te k. RENAULT R 4(870
cc), bj. '85, 77.000 km, roest-

I vrij, ’5500,-. 04490-71267.

' KADETT 1.6 S GT, rood,
1 '85, cd velgen, 15 inch, met

uitb. kantel/schuifdak,; trim-line .alarminstall., etc.; Vondelstraat 47, Bruns-,
sum.

FIAT Fiorino bestelwagen,
type '84 met LPG-installa-
tie, APK '90, moet iets wor-
den opgeknapt, ’ 1500,-.
045-323178.
Mooi damesautootje, CI-
TROEN Dyane 6. '81,

’ 1650,-, APK tot '90. 045-
-323178.
LADA 1200 L, '85, km.st.
53.000,APK tot '90, ’ 2250,-,
klein deukje in deur. Tel.
045-323178.
Te k. OLDSMOBIEL Cut-
las stationcar, 8-cil., APK
tot '90. 045-323178.
Te k. WINKELWAGEN
SRV, merk Spijkstal, Opel-
motor, in origin. staat met
nw. koeling, tandemasser,
kleine wieltjes, afm. 9x2,20
m, ook geschikt als camper
ofrijdende winkel, APK tot
'90, ’ 5500,-. Tel. 045-323178.
VW GOLF 1.3 MX, m. '81,
zeer mooi, APK, sunroof,
radio-cass., ’ 4250,-, div. ex-
tra's. Tel. 045-454087.
Ford, type ESCORT 1.3 L,
zeer mooi, '82, met APK.
Hamerstraat 37-39,Heerlen.
Te k. 2 CV6 CHARLES-
TON, bj. '81, in prima staat,

’ 2350,-. Tel. 04451-1738.
Tek. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
Ford ESCORTKR 3, bj. '82,
5-bak, extra's, ’ 9350,-. Tel.
04490-25489.
MAZDA 323 1.3 HB, bj. '82,
extra's, ’ 4950,- Tel. 04490-
-26047.
Ford FIESTA 1.1 L Bravo,
'82, als nieuw, APK. Rotter-
damstraat 24, Heerlen.
Te k. VOLVO 340 L, 3-drs.,
bj. '84, i.st.v.nw., zeldzaam
mooi, ’7500-, met keu-
ringsrapport. Tel. 043-
-254462.
Te k. Opel KADETT 1300
SR, bj. '80, i.g.st Tel. 04490-
-24058, na 17.00 uur.
Te k. Ford SIERRA Sedan
1.6 CL, bj. aug. '87, prijs
’18.450,-,. ANWB-keu-
ringsrappbrt. Tel. 04498-
-54962.
Te k. Honda PRELUDE, bj.
'80, div. extra's, prijs
’3500,-. Tel. 04490-25922,
na 18.00 uur, b.g.g. tel.
04490-16110.
Te k. Opel KADETT City 12
S, zeer mooi en perfect in
orde, APK24-l-'9O, ’ 2250-,
Tel. 045-453572.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
4-drs., pas 80.000 km, 1977,
i.z.g.st, APK 9-9-'B9, vr.pr.

’ 1150,-. Tel. 04498-54319.
OpelKADETT Sedan Club
1300,sept. '87,km.st. 15.000,
prijs ’20.500,-. Tel. 04406-
-15417.
Autobedrijf Heka 8.V.,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177.
Te k. VW GOLF 1100, '78,
APK, 100% in orde,

’ 1850,-. Tel. 045-728454. '

Te k. BMW 320 automaat,
bj. 11-79, met APK,

’3650,-. Tel. 045-728454.
Te k. Opel KADETT, bj. '78,
i.g.st, APK tot 7-'B9. Tel.
04493-4078, na 17.00 uur.
Te k. Opel KADETT Club
1600 D automatic, bj. '86,
km.st. 84.000, prijs

’ 13.750,-. Boven Devoon-
straat 4, Zeswegen-Heerlen.
Te k. 2 BMW'S 732 I en 528
I, bj. '81 en '85. Caumerweg
38. Heerlen.
Te k. Opel KADETT coupé
SR, bj. '78, i.z.g.st, vr.pr.
’2650,-. Tel. 04490-27521.
MERCEDES 220 diesel,
1973, goedeauto. Tel. 04750-
-17902.

AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
Te k. Fiat RITMO 70 CL,
3-drs., nw. model '85, met
extra's, verk. i.st.v. splinter-
nieuw, ’5950,-. Tel. 043-
-254462.
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 GL. 5-drs.,
automatic, '85. Garantie,
APK, financ. en inruil.
Autobedrijf P. Veenstra,
Rotterdamstraat 98, Heer-
len, tel. 725806, na 18 uur
312059.
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.
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.
Te k. SUZUKI Alto GL, 2V_
jr. oud. km.st. 17.500,
’9500,-. Tel. 045-313091.
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. BMW 3-serie, Hartge-
uitv., verlaagd, LPG, moet
weg. Tel. 045-323942.
Te k. Ford FIESTA 1.6 die-
sel, i.z.g.st, bj.'B6, f 11.750,-.
045-444584.
Te k. PEUGEOT 205 KR
Lacosta, bj. '85, met alle
denkbare extra's. Tel. 045-
-444584.
Te k. OPEL Ascona 1.6 S,
bj. '79, km.st. 84.000,
i.z.m.st, ’2750,-. Tel. 045-
-444510.
Te k. SKODA 105 S, 14
mnd. oud, als nieuw,
’6750,-. Tel. 045-444510.
Te k. VW GOLF Avance
Sport, '88. Tel. 045-753717,
na 18.00 uur.
Te k. MAZDA 323, bj. '78,
i.z.g.st, nieuwe uitlaat,
APK, vr.pr. ’ 850,-. Tel. 045-
-420994.
VOLVO 244 GL 6 diesel, in
pr.st, type '81, vr.pr.
’4750.-. Tel. 045-415528.
Te k. OPEL Diplomaat,
voor liefhebber, bj. 1977, 2.8
H, 6 cyl., APK, verder is
auto in nieuwstaat. Prijs
n.o.t.k. Tel. 045-271033.

Te k. FIAT Uno 55 9
S' '. '84, in nieuwstaat—

anssenstr. 6, Landgrj
MAZDA 323 sedan, bjr/j
5-speed, APK 3-'9O, pf
auto, ’4950,-. 04406-1%
NISSAN Sunny 1.3"ï4-drs., nieuw model
zeer mooi, ’ 5200,-. TeU
223175. V

Te k. Ford ORION
4-drs., met. 1600 k.
73.000, bj. '84, i.g.st BoÉ 'weg 30, Limbricht. "
PEUGEOT 305 GL.
1979, 4-drs., kl. brons
i.z.g.st, zien is kc

’ 2100,-. Piet HeinstraÜ
Geleen. JN
MAZDA 626 LX 2.ote
1984, LPG, 4-drs., 5-sRd
kl. grijsmet., nw. baii
i.z.g.st., ’8750,-. Piet ff nstraat 22, Geleen. '"KADETT 13 S HB, bT''
APK 7-'B9, i.z.g.st. en r
met veel ace, prijs I 1
Tel. 045-724959. _j>.
Te k. RENAULT 4 IV>
'79. Tel. 045-725042. j
Te k. weg. omst. t
SIERRA. £bak, 23001
sei, bj. 83, i.st.v.nw. .j]
045-225901. ~

GEBIT gebroken? g1terwijl u wacht. Borst» 11
en Moers, Streeperstri/
Schaesberg. 045-31592^
TV-REPARATIE zom
voorrijkosten. Z.-Lim <j
tv-service. Tel. 045-3 H ~Voor alle koelkast- en < i
vriesreparaties VR(
Tel. 045-441566 of 4616. j
GEBIT gebroken? f
terwijl u wacht Hoonr'
Akerstraat Nrd. 328, H<P
broek. Tel. 045-228211^
Deskundige invulling'l
uw BELASTINGAANL
TE, belastingadviesl
Drs. Timmermans 1
752284.
Door jonge masseuse tfONTSPANNINGSMA
SAGE (no sex), 045-22 J
!!!!!! üTotale ONTSf
NINGSMASSAGEÜÜÜ,
No-Sex 045-353489. "
De massage van VERL
QUE is en blijft uniek!
228481 (geen sex). >'
STOELMATTERIJ |
nieuwt rieten-, biezeHJ
rotanstoelen met gar.':
045-418820. E
Diepvries- en KOELK*
REPARATIE zonder $
rijkosten. Bel Ge,
04490-45230. Service i
nen 24 uur.

lr
PARAGNOST, mcd'
helderziende, voor des
digehulp in elke prob]
situatie.Tel. 045-726303
Vrijdag 3 februari ;
OÜW-WIEVERBAL. i
De Smautbüle. Zaal
Einighausen. Orkest: j
Magie Four. Entree: ,
Aanvang 21.00 uur, j
Carnavalszaterdagom *■ uur VERKLEED f
DERKIENEN met o.SI

i leuk speelgoed. Kien*
’0,75. Ouders mogen}

! kienen. Zondag en rfl
dag kienen om 19.45'
Prijzen o.a. 9x ’ 100,-.»- no Brunssum. j
Maaslandse SNUF?. MARKT, 's zondags j
10.00 tot 18.00 uur,DrJ■ benlaan 87, centrum M

1 mechelen. ledere zotj' optreden van bekend?. tiesten en orkesten. EiJ, nog enige standpla»
I vrij. Inl. 's zaterdags tij; 16.00 en 18.00 uur op M; staand adres of via t&.3111760809" J

Minisier Braks ontkent aantijgingen

Geen pachtcontrac
voor boeren die

tegen OW-baan zij
Van onze Haagse redactie

DEN HAAG - Dat het pachtcon-
tract met twee boeren in Beek niet
is verlengd heeft niets te maken met
hun lidmaatschap van de Contact-
groep van Agrariërs tegen Uitbrei-
ding van Vliegveld Beek. Dat
schrijft minister Braks (Landbouw
en Visserij) in antwoord op vragen
van PPR-Tweede Kamerlid Peter
Lankhorst.
Lankhorst heeft er zich zeer over
verbaasd dat het Bureau Beheer
Landbouwgronden weigert met de
twee boeren een nieuwe pachtover-
eenkomst te sluiten. Andere land-
bouwers hebben wel een nieuw
contract gekregen. Lankhorst be-
twijfelt nu of het BBL de uitgifte
van landbouwgronden aan boeren,
die door de voorgenomen uitbrei-
ding van het vliegveld worden ge-
troffen, puur op zakelijke gronden
baseert.

Volgens Braks is de pachtovereen-"komst met de twee boeren juist uit-
sluitend om zakelijke redenen niet
verlengd. Een boer kan maximaal

Buma wint
kort geding

MAASTRICHT - In kort geding
heeft de president van de recht-
bank te Maastricht zaalhouders in
Geleen, Heerlen en Maastricht op
straffe van duizend gulden per
overtreding het verbod opgelegd in
het openbaar 'beschermde' muziek
ten gehore te brengen zonder ver-
eiste schriftelijke toestemming.

Met deze uitspraak voldeed de
rechter aan een eis die was inge-
diend door Buma, de organisatie
die zich ten doel stelt de geestelijke
en materiële belangen te beharti-
gen van componisten, tekstdich-
ters en muziekuitgevers.

drie jaar dezelfde BBL-grondj
bruiken om zoveel mogelijk I*.
bouwers van de regeling te 1J
profiteren. Voor beide boeren zi*>
termijn erop, aldus Braks. Bom
dien zullen zij volgens de mini»;
nauwelijks schade lijden door li
zegging van het pachtcontractji
twee boeren hebben in het getjr
waar de Oost-westbaan is gepfy
hadden kleine stukjes grond j
pacht. Tot slot wijst Braks erop)
er binnenkort door grondverf
ving nog enkele percelen beseft
baar komen, waarvoor ook de tvfe
betrokken boeren zich in kunlii
schrijven.

1
Benoeming
VS-minister

uitgesteld
WASHINGTON - De commi^voor de strijdkrachten van de A^rikaanse Senaat heeft gisterenj
voorgenomen stemming uitges?
over de benoeming van John T
wer tot nieuwe minister van De"
sic.

;
De Republikeinse Senator J"5
Warner meldde dat de comm'Jmomenteel 'aanvullende infoi-1*
tic' over Tower bekijkt. „We Ij*
ben-daarover vandaag nog cof>s
met de FBI", aldus Warner. B^j
Senatoren weigerden echter te *T
gen wat de nieuwe informatie °7
Tower behelst en van wie die.
komstig is. !
Één van de beschuldigingen teö
de genomineerde minister vanjl
fensie luidt dat hij een proble^
drinker zou zijn. Verder gaan ef jl
ruchten dat hij een 'rokkenjageU
en staat vast dat hij in het verleg
adviseur is geweest van bedrijv
die werken voor het Pentagon-
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Maastricht-Randwyck weer toe aan uitbreiding

Nieuwbouwplannen
Wilma bij MECC

Harry Storeken
25 jaar bij LD

door han brinkman

MAASTRICHT - Wilma Vast-
goed gaat op korte termijn
plannen uitwerken om dekan-
toorcapaciteit in Maastricht
aanzienlijk uit te breiden. De
onroerend goed-ontwikkelaar
wil nog in de eerste helft van
dit jaar met de gemeente
Maastricht concrete afspraken
maken over een gefaseerde
uitbouw van kantoorvoorzie-
ningen in de nieuwbouwwijk
Randwyck. Wilma exploiteert
daar al een zakencentrum voor
de verzekeringsmaatschappij
Aegon.

Dit moderne gebouw, naast het
Maastrichtse expositiecentrum
MECC, raakt binnenkort naar ver-
wachting vol. In korte tijd hebben
zich verschillende bedrijven, waar-
onder een joint-venture van DSM,
in het MECC-zakencentrum geves-
tigd.

Voor de laatste vier verdiepingen
die nog vrij zijn, heeft Wilma een se-
rieuze gegadigde. Wilma wil dit ge-
bouw nu zo snel mogelijk uitbrei-
den, omdat er anders in de markt
een gat dreigt te vallen. Al bij de
nieuwbouw was rekening gehou-
den met een - derde - uitbreiding,
nadat inmiddels ook een tweede
fase was gerealiseerd.

Volgens drs P. Kohnstamm, direc-
teur strategie en externe betrekkin-

Vraagtekens rond steun van 8,7 miljoen

Kamer nog argwanend
over subsidie aan

proefdierfokbedrijf

gen bij Wilma, is er in Maastricht-
Randwyck nog een markt voor tien
tot twintigduizend vierkante meter
kantooroppervlakte. Hij kon giste-
ren niet zeggen welke bouwplannen
er, naast de uitbreiding van het be-
staande zakencentrum, nog uitge-
voerd zullen worden. Wilma weet
nog niet hoeveel nieuwe kantoor-
ruimte nog op Randwyck gebouwd
mag-worden; verder moet nog wor-
den bezien hoeveel kantoorruimte
eventueel beschikbaar komt voor
verkoop naast verhuur.

Hoewel er ook in de nieuwbouw op
het Céramique-terrein (vorig jaar
aangekocht door gemeente en ABP)
een aanzienlijke kantoorruimte is
voorzien, vindt de Wilma-directeur
dat er spoedig over de nieuwe plan-
nen in Randwyck een besluit moet
vallen. „De plannen moeten dit eer-
ste halfjaar hun beslag krijgen. We
kunnen niet wachten tot 1991 of
1992, als de plannen op het Cérami-
que-terrein klaar zijn. Dat er op
Randwyck gebouwd gaat en moet
worden, is zonneklaar."

Opvallend is, aldus Kohnstamm,
dat vooral buiten de regio Limburg
grote belangstelling is voor een ves-
tiging in Maastricht. De jongste on-
dernemingen die naar het huidige
zakencentrum kwamen, zoals
Randstad Opleidingscentrum, Pro-
fix en Claessens, zijn daarvan voor-
beelden. „Het gaat goed met Maas-
tricht als centrum voor zakelijke
dienstverlening," constateert Kohn-
stamm tevreden.

Food en Business:
Nieuwe opleiding

Hogeschool Heerlen

ONDERBANKEN- De TweedeKa-
mer kijkt met een zekere argwaan
tegen het plan van minister Deet-
man aan om hetAmerikaanse proef-
dierenbedrijf Harlan Sprague Daw-
ley Inc. in Zeist een subsidie te ver-
strekken voor de bouw van een ves-
tiging in Onderbanken.

De Kamer eiste donderdag een
groot aantal voorwaarden die de mi-
nisterin het contract met HSD moet
verwerken. Ook wil de Kamer eerst
het ontwerp-contract gezien hebben
alvorens toestemming voor subsi-
dieverlening te geven. Het gaat vol-
gens de minister van Onderwijs en
Wetenschappen om een éénmalige
subsidie van 8,7 miljoen gulden. De
bijdragevan HSD beloopt 7 miljoen
gulden. Van de overheidssubsidie
gaat 5,9 miljoen naar Limburg voor
gebouwen en inrichting, terwijl 2,8
miljoen bestemd is voor verhuizing
van Zeist naar Limburg en andere
aanloopkosten.

Deetman zette uiteen dat door deze
subsidiëring een centraal fokbedrijf
zal ontstaan, waardoor het risico
van eigen fok en import uit het bui-
tenland vermeden kan worden. Er
ontstaat zicht op het gebruik van
proefdieren. Bovendien kan aan de
Limburgse vestiging devoorwaarde
worden gesteld dat vanaf het begin
moet worden voldaan aan de Euro-
pese richtlijn, die pas ergens in de
jaren negentig effectief wordt.
De overheid houdt een vinger in de
pap door de benoeming van een re-
geringscommissaris. Dat moet een
deskundige zijn op het terrein van
de dierproeven. Deetman hoopt op
deze manier tegemoet tekomen aan
de wens van de Kamer om het fok-
ken en gebruik van proefdieren zo
veel mogelijk terug te dringen.

HSD zal zich primair richten op de
Nederlandse markt, die op dit ogen-
blik ongeveer 1,2 miljoen proefdie-
ren per jaar afneemt. De capaciteit
van HSD zal zon 300.000 tot 400.000
dieren zijn.
De woordvoerders van PvdA, WD,
PPR en D66 lieten Deetman weten
niet zonder slag of stoot met de sub-
sidieverlening akkoord te kunnen
gaan. WD-woordvoerster Terpstra:
„De WD staat buitengewoon kri-
tisch tegenover het voornemen van
de minister. "
In gelijkluidendebewoordingen liet
Netelenbos (PvdA) zich uit.
Deetman kon niet veel meer doen
dan dekamer vertrouwelijke inzage
in het ontwerp-contract met HSD te
beloven. Zodra dat gebeurd is zul-
len de fracties hun eindoordeel be-
palen.

Limburgse
kledingbende

opgerold
ROERMOND - De politievan Roer-
mond heeft een uit elf Limburgers
bestaande kledingbende opgerold_
dieop 13 decembervorig jaaraan de
Markt in Roermond de herenmode-
zaak van wethouder Fr. Claessen
van de gemeente Melick-HerkenJ
bosch voor een totaalbedrag van
tachtigduizend gulden heeft leegge-
roofd. Alle elf hebben na verhoor
bekend.
Acht zijn uit Roermond, één uit uK
Cadier en Keer, één uit Landgraaf
en één uit Heerlen.
De politie nam onder meer nog een
geweer met dum dumkogels in be-
slag.

'De Meinweg' nog dit jaar nationaal park i.o.

Bezorgde boeren wachtten
Braks op in 'De Hamert'

" Boeren uit de omgeving van het nationaal park i.o. De Hamert wachtten minister Braks op
met spandoeken om hun verontrusting over de gevolgen duidelijk te maken.

Foto: JANPAULKUIT
Van onze verslaggeefster

WELLERLOOI - Zon twintig ver-
ontruste boeren stonden op minis-
ter Braks van Landbouw te wach-
ten toen deze gistermorgen in Wel-
lerlooi (Bergen) aankwam voor de
instelling van het nationaal park
in oprichting De Hamert. Hun zorgvoor de toekomst werd onder meerweergegeven op het spandoek metde leus 'Opening door Braks, Nij-
pels' wetten volgen straks.
De boeren uit het randgebied van
het nationaal park zijn bezorgd over
de consequenties die de oprichting
van het andereLimburgse nationale
park de 'Groote Peel' heeft gehadvoor omwonende boeren. „Wij zijn
niet tegen het nationaal park, maar
voorzien dat plannen die het over-
legorgaan De Hamert heeft - zoals
afsluiting van de Twistedenerweg
en verhoging van het waterpeil inhet Pikmeeuwenven - nadelige ge-
volgen hebben voor ons. We willen
daarom een eigen vertegenwoordi-
ger in het overlegorgaan van De Ha-
mert," verklaarde J. van de Ven, die
sprak voor zestig agrariërs uit het
randgebied en deLLTB.

„U heeft groot gelijk dat u hier geko-
men bent," begroette Braks de boe-
ren. Hij stelde alle begrip voor hen
te hebben en zegde hen toe de land-
bouwbelangen niet te laten onder-
sneeuwen.

Het natuurgebied De Hamert is het
zesde Nederlandse nationale park
in oprichting. Braks kondigde aan
dit jaar nog twee nationale parken
in oprichtingte zullen aanwijzen.
De Hamert is ongeveer 1600 hectare
groot. Het gebied maakt deeluit van
een terassenlandschap dat zich ten
oosten van de Maas uitstrekt van
Roermond tot Gennep. Het is gro-
tendeels eigendom van de stichting
'Het Limburgs Landschap. De rest
is in bezit van de gemeente Bergen
en een aantal particulieren. Het is de

bedoeling dat over twee tot drie jaar
een beheer- en inrichtingsplan voor
het gebiedklaar is. Braks heeft voor
De Hamert structureel vier ton per
jaarbeschikbaar gesteld.
Burgemeester Klaverdijk van Ber-
gen greep de aanwezigheid van
Braks aan om de grote zorg van zo-
wel gemeente Bergen, als van het
waterschap en de provincie Lim-
burg over de aanleg van een West-
duitse vuilstortplaats ten oosten
van De Hamert nog eens onder de
aandacht te brengen.

HEERLEN - De Hogeschool
Heerlen zal per 1 augustus
starten met een nieuwe vierja-
rige HBO-opleiding 'Food en
Business.
In deze nieuwe opleiding wor-
den voedingskundige en be-
drijfs-economische kennis en
vaardigheden aan elkaar ge-
koppeld.
In de Engelstalige naam is het brede
terrein van de voeding van de mens
vervat dat door de opleiding zal
worden bestreken: produktie en in-
dustriële verwerking, distributie,
bereiding en consumptie.
Met dit initiatief denkt de Hoge-
school Heerlen in te spelen op re-
cente ontwikkelingen in de Neder-
landse economie, waarin produktie,
verwerking en marketing van de
voeding steeds belangrijker zijn ge-
worden.
Op zaterdag 18 februari van 11 tot 13
uur houdt de Hogeschool een voor-
lichtingsbijeenkomst aan de Kas-
teellaan 141 in Heerlen.

Actie chauffeurs bij
grens Venlo succes

fettestokje moeten overnemen.
De vervoersbonden van FNV en
CNV raadplegen komend week-
einde opnieuw hun leden om de
verdere strategie te bespreken.
Naar verwachting zullen het
weer de internationale chauf-
feurs zijn die zondag het spits
van de tweede actieweek afbij-
ten.

Een woordvoerder van de Fede-
ratie Wegvervoer kon gisteren
niets zeggen over eventuele
schade als gevolg van de acties.
De voorspelling van werkgevers-
voorzitter Bergmans dat door de
acties transport per boot of trein
dan wel buitenlandse bedrijven
opdrachten zouden afsnoepen, is
vooralsnog ongegrond gebleken,
aldus de woordvoerder.

Salvadoraanse
moet voor

leven vrezen
Vervolg van pagina 1

Salvado-
i: "se akte is het ministerie aller-
uit , onder de indruk. In zijn be-t"- laat het hoofd van de directie
e ,ernaelingenzaken weten dat de

overheid niet verplicht. a
eze gewijzigde geboortedatum

"aanvaarden. Het ministerie hechtwr geloofaan de datumvan 5 mei_s 2°als die door Maria zelf is op-
jgeven bij haar binnenkomst in

°k voor het argument dat Maria
bij terugkeer in El Salvador

r jj" "aar leven moet vrezen, omdatn deze republiek nog altijd eenerrillastrijd wordt gevoerd, blijkt
>:" evenmin gevoelig.

heeft haar hele leven in El Sal-
ïn°r gewoond, zodat mag worden
imgenomen dat zij volledig in de
'acM g is geïntegreerd. Ver-
-rt mag woraen dat zij zich in de. r°uwde omgeving zelfstandig

"dandekan houden."

Jestolen
at ïw suggereert het ministeriewviaria Amaya altijd vanuit Ne-
I nd door haar achtergebleven
e t

e financieel kan worden on-
Js „Was dat maar waar...
'o h6

ge^ °^ Postpakketjes stuurt,r dt het negen van de tien keer al
r net postkantoor gestolen", weetpoeders zeker. Toen hij in 1977 in
in ,Vad°r trouwde, was hij jaren-
ij als stuart werkzaam bij de Hol-

'nd Amerika Lijn.

e ?raard is het gezin Broeders aan-
>phSen d°or de gedwongen uit-
*ph Van Maria. Een advocaat is
Ht

m stelling gebracht om de uit-

* lng te voorkomen. Intussenan zowel Maria (nu 23 of pas ne-
"uen?) als haar moeder (37) doort het volgen van een cursus Ne-erlands.

uur verzorgt de bond een actie-
vergadering voor de chauffeurs
van Frans Maas. Volgens de
woordvoerster gaat het in totaal
om zon 65 tot tachtig chauffeurs.
Een actie van devervoersbonden
bij de grensovergang Hazeldonk
(E 19 naar Antwerpen) is gister-
ochtend zon succes geworden

nieuw zon 1.500 chauffeurs bij
33 bedrijven en op verschillende
pleisterplaatsen deel.

De vervoersacties hebben zich
niet uitgebreid. Wel zijn chauf-
feurs in Friesland en Noord-Hol-
land demonstratief langs trans-
portbedrijven getrokken om dui-
delijk te maken dat zij het esta-

Van onze verslaggever

SITTARD - Vrachtwagenchauf-
feurs hebben gistermiddag bij de
grensovergang in Venlo actie ge-
voerd om de cao-eisen van de
vervoersbonden kracht bij te zet-
ten. Aan de Nederlands-Duitse
grens vormde zich al snel een
lange stoet aan vrachtwagens.
De actie werd omstreeks 17 uur
beëindigd.

In Limburg staken nu alleen nog
de chauffeurs van Ventrex in
Venlo. Bij het transportbedrijf
Frans Maas' liep gisteravond het
ultimatum af. Uiteindelijkkwam
men niet tot een akkoord, aldus
een woordvoerster van de Ver-
voersbond van het FNV gister-
avond. Zaterdagmiddag om één

dat de bonden terwille van de
verkeersveiligheid de samen-
komst hebben beëindigd. Tus-
sen zes en acht uur bleven tussen
de 250 en 300 vrachtwagens bij
de grensovergang met België
staan, waardoor een flinke file
ontstond.
Aan de estafette-acties in het
wegvervoer namen gisteren op-

" Het gloednieuwe businesscentrum in Maastricht, dat al aanzienlijk uitgebreid zou moeten
worden. Foto: WIDDERSHOVEN
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" Harry Storeken, zilveren jubilaris van het Limburgs
Dagblad

Foto: FRANS RADE

HEERLEN - Vlak voordat het
carnavalsfeest losbarst, viert
Harry Storeken uit Übachsberg
zijn 25-jarig dienstjubileum bij
het Limburgs Dagblad. De gebo-
ren en getogen Geleendenaar is
hoofd advertentieverkoop (na-
tionaal en buitenland) en hij
heeft de vrijdag voor carnaval
niet 'zomaar' uitgekozen. De im-
mer goedgemutste Harry Store-
ken wil er op die manier een vijf-
daags feest van maken, dat met
een receptie in het LD-bedrijfs-
restaurant vandaag om 17.00 uur
wordt ingezet.

Harry Storeken begon in 1964 op
het bijkantoor in Geleen als ad-
ministratief medewerker. Vanaf
1971 - na zijn overplaatsing naar
het hoofdkantoor in Heerlen -maakte hij in vlot tempo carrière
bij deze uitgeversmaatschappij.

Hij werd achtereenvolgens be-
noemd tot advertentie-vertegen-
woordiger, salesmanager en nu
is hoofd advertentieverkoop
voor het nationaleen buitenland-
se traject.

Tot voor kort bekleedde Harry
Storeken ook diverse maat-
schappelijke functies. Hij was
onder meer lid van de VVD afde-
ling Voerendaal, lid van het
schoolbestuur in Übachsberg,
voorzitter van de tennisclub
HTC en lid van de ondernemers-
vereniging Heerlen. Maar door
zijn drukke werkzaamheden en
de bouwvan een huis in Übachs-
berg kwam hij handenen tijd te-
kort.
Zijn echtgenote Tiny en de twee
dochters Arme en Nathalie delen
vandaag ongetwijfeld mee in de
feestvreugde.

amenwerkingkranten
In Venlo veel
weerstanden
tegen 'studie'
ï Vervolg van pagina 1

aAASTRICHT - HoofdredacteurJWijnands van De Limburger zei
.Oteravond positief tegenover 'deid.le.' te staan. „Ik ben vóór alles
f leidt tot een verbetering", aldusInands, die er nadrukkelijk op
3es dat er nog niets beslist is enijê mogelijkheden nog open staan.7'
J°ral bij het Dagblad van Noord-
Cl*iburg gelooft men van dat laat-J Redactieraad-woordvoer-
m ?' Bos is ervan overtuigd dat■ ac bedoeling is dat zijn (veel
'inere) krant een kopblad van De

moet worden en daar-■?. als zelfstandige krant ver-
wint. Er zou door de directies alfloten zijn dat allerlei staffuncties
bnuit Venlo naar Maastricht ver-azen._>ar ook de redactieraad van De
oJhourger is verontrust. Secretaris
jKusters wijst op het gevaar voor-Jidentiteit en werkgelegenheid bij
J 1krant.
a andere VNU-kranten in Brabant
■jpaat ook al enige tijd onrust over
jfgelijke samenwerking. De direc-te van die bladen zouden net als injnburg een veel sterkere samen-,:rking voorstaan.I .

Limburgeert
Jan Hanlo

JJAASTRICHT- Het gemeente-
bestuur van Maastricht heeft
i oor 3 maart een ontvangst voor--t!reid, om de Limburgse dichter|an Hanlo (1912-1969) te eren.t^at gebeurt met de presentatie■gn het tweedelige „Jan Hanlo--Pneven 1931-1969". Het wordt
£en soort eerherstel van Lim-burg, dat de dichterniet altijd in-ternend heeft behandeld, aldus»e Amsterdamse uitgever W. J.
fan Oorschot.
L
'«et gemeentebestuur heeft voor
"frl ,ontvangst mede namens de

" eaerlandse Maatschappij voorletterkunde in Limburg en uit-geverij G. A. van Oorschot de on-teer negentig nog in leven

'*" ,f mensen uitgenodigd met
>_e, e dlchter correspondeerde.
rj-e kunnen erbij zijn als op 3j^aart in de Schouwburg wet-houder Gerard Peters het eerstey-xemplaar van het brievenboekuitreiktaan B. Hanlo, een achter-licht van de dichter, die namens3e familie optreedt.
P*et boekwerk is geredigeerd&% S- *■?■ Pr°P- K- Schippers
fn Lnca Stigter. Van OorschotiPoeint de „autobiografie in brie-
fen een van de belangrijkste li-teraire uitgaven van dit jaar. In""na 1.500 pagina's wordt in-pcht gegeven in ruim 25 jaar re-ter,te geschiedenis van de Ne-derlandse letterkunde. De editie
rmsPant een periode van bijna

jaar en beschrijft ontroe-
end en vaak ook zeer vrolijk heteven van een solist, een opval-

lend uniek mens.johannes Bernardus Maria Ra-
ffel Hanlo werd 29 mei 1912 in
pandoeng op Java geboren en
, prongelukte met zijn motor op
iö Juni 1969 in Maastricht.



Het programma van de Blauw
Sjuut verliep vanaf afgelopen
maandag precies volgens sche-
ma. Na het vertrek in Heerlen
ging de tocht naar het Revalida-
tiecentrum 'Hoensbroeck'. Dins-
dag waren er gezellige ontvang-
sten in Echt en Roermond.
Hoogtepunt was woensdag het
bezoek aan Meerssen, waar de
'Sjuut' slechts met de grootste
moeite een weg kon banen langs
de mensenmassa. Gisteren legde
het Heerlense carnavalsschip na
Aken achtereenvolgens aan in
Vaals, Gulpen, Wijlre, Maastricht
en Valkenburg, waar de 'halve'
stad op de been was als 'Auwt
Wief. Vandaag wordt het 'Sjuut-
gezelschap' tijdens de slotdag
ontvangen in Brunssum (12 uur),
Landgraaf (14 uur), Übach over
Worms (17 uur) en Kerkrade
(18.30 uur). Bij een goede koers
wordt dé Blauw Sjuut tegen
22.00 uur terug verwacht op het
Wilhelminaplein in Heerlen.

" Burgemeester Malangré
van Aken (l) mét pruik
wordt toegesproken door
Leo Beerendonk, oud-prins
van Brunssum. Theo II van
de Koelköp staat gereed met
de onderscheiding voor Ma-
langré. Heerlens burgmees-
ter Van Zeil kijkt toe.

Foto: DRIES LINSSEN

jaar hier mogen komen", zei de
Brunssumse vorst.

Blauw Sjuut APOTHEKEN
1De avond-, weekend- en zow

diensten beginnen op vrijdaga'
en eindigen de volgende week
dagochtend om 8.30 uur.
Gedurende de carnavalsdagenJ
alléén de dienstdoende apoth
geopend.

BRUNSSUM. Bel TIGH S 711
HEERLEN. Heerlerbaan, CaU
boord 31, S 412647 en GanzeWi
Stanleystraat 23 Heerlerh
5 210772. B.g.g. TIGH S 71141
LANDGRAAF. Landgraaf, Pal
6 Schaesberg, S 321967.
spoedgevallen dag en nacht bö
baar.
KERKRADE - EYGELSHO*
Van Wersch, Hoofdstraat
S 452010.
KERKRADE-WEST. Eigen
theek bellen.
BLEIJERHEIDE. Bleijerheide,
Bleijerheiderstraat 52, 546
Zaterdag van 10.30 tot 16.00 u4
zondag van 12.00 tot 13.00 utf
van 18.00 tot 19.00 uur. Voor sfl
gevallen dag en nacht geopend!
SIMPELVELD - BOCHOI
Voncken, Dr. Ottenstraat 9, Silj
veld, S 441100. Zaterdag van 1
tot 15.00 uur en zondagvan 14.3
15.00 uur. Voor spoedgevallen'
men terecht van 22.00 tot 22.30'
HOENSBROEK Martens, H<*
straat 87, S 212214.
NUTH. Voor spoedgevallen 0
apotheek (bgg TIGH S 711400).

TIGH - HEERLEN.
S 711400

(Informatie over avond- en tf
einddiensten van artsen, tart
sen, apothekers en het Gf
Kruis.)

\\ oostelijke mijnstreek S redactie: 739282 \

Schimmert

Royal: A fish called Wanda, dag. 15.30
18.30en 21 uur. Junglebook, za di wo 14
uur. Rivoli: License to drive, dag. 14.30
16.30 18.15 en 20.30 uur. Maxim: Big,
14.30 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 19
uur, za t/m wo ook 16 uur. Who framed
Roger Rabbit, dag. 14.15 19.15 en 21.15
uur, za t/m wo ook 16.15 uur. Frank en
Frey, za t/mwo 14 en 16uur. Pippi Lang-
kous, za t/m wo 14 en 16uur. Coming to
America, dag. 18.45 en 21 uur, do vrij
ook 14 uur. Me and Him, dag. 19 en 21
uur, do vrij ook 14 uur.Die Hard, dag. 21
uur. De Spiegel: Wegens carnaval geslo-
ten.

SCHAESBERG
Autokino: Scrooged, vrij t/m zo 20 uur
Poltergeist 3, vrij za 22.15 uur.

MAASTRICHT
Mabi: Zo en ma- di-middag gesloten! A
fish called Wanda, dag. 14.30 en 21 uur,
za ook 18.30 uur. De Reddertjes, za wo
14.30 uur. Messenger ofdeath, dag. beh.
Wo 14.30 en 20.30 uur, za ook 18.15 uur,
wo 20.30 uur. Big, dag. 14.30 en 20.30
uur, za zo ook 18.30uur. Arthur 2, on the
rocks, dag. beh. Wo 14.30en 20.30 uur, za
ook 18.30uur. Willow, dag. 14.30en 21.15
uur, za ook 18.30 uur. Cinema-Palace:
Cocktail, do vrij 17 en 21.15 uur, za 14
16.30 en 19 uur, wo 14 16.30 19 en 21.15
uur. Who framed Roger Rabbit, do vrij
18.45en 21.15 uur, za 14en 16.15en 18.45
uur, wo 14 16.15 18.45 en 21.15 uur. Me
and Him, do vrij 19 en 21.15 uur, za 16.30
en 19 uur, wo 16.30 19 en 21.15 uur.
Frank en Frey, za wo 14 uur. Palace 2:
Pornoprogramma, do vrij wo doorl. v.a.
13.30 uur. Ciné-K: Wegens carnaval ge-
sloten. Lumière: Zo t/m wo gesloten!
Hairspray, do t/m za 20 uur. Barfly, do
t/m za 21 uur. Blind chance, do 20 uur,
do t/m za 22uur. Kinderfilmhuis Zoem:
Wegens carnaval gesloten.

Simpelveld
" De buurtvereniging Groot Haas-
dal houdt morgenavond het ouwe
wijvenbal in café St. Hubertus.

GROENE KRUIS

exposities

Enquête voortgezet onderwijs Heerlen

Een op drie ouders
wil openbare school " In de krokusvakantie worden er

extra uren 'vrij zwemmen' ingelast.
Voor informatie: S 441927.

" De fanfare Eendracht Huls haalt
op aswoensdag vanaf 19.00 uur oud
papier op.

" De Commissie Centrale Antenne
Inrichting houdt op aswoensdag om
20.00 uur een openbare vergadering
in het gemeentehuis.

" De herhalingsles EHBO in het
Jeugdcentrum isvan dinsdag 7 naar
dinsdag 14 februari verschoven.

HEERLEN. Wachtdienst
spoedgevallen tijdens avond
nacht vanaf 18.00 tot 8.00 uur. \V
enden 24 uur doorlopend S 71'
Werkdagen, tijdens werku
K 713712.
NUTH - VOERENDAAL- SIMr
VELD. Wachtdienst voor spotf
vallen S 04405-2995.
BRUNSSUM - SCHINVELD -
BEEK. Wachtdienst voor spoe
vallen S 259090.
HOENSBROEK - MERKELBË* G
BINGELRADE. Wachtdienst ( „
spoedgevallenS 225588.
KERKRADE. Voor spoedgevü
is de dienstdoende verpleegkU <J

ge bereikbaar onder S 462222. t;
EYGELSHOVEN - LANDGR^ 1(
Wachtdienst voor spoedgeva e
S 323030. Q

deren uit de gemeentes Nuth en
Voerendaal in Heerlen voortgezet
onderwijs volgen, werden ook daar
respectievelijk 419 en 304 adressen
bij de enquête betrokken. De res-
pons was met zon 80 procent erg
hoog.

LICENSE TO DRIVE/VS 1988

" Torn Cruise: handige barkeeper in 'Cocktail.COCKTAIL/VS 1988

pen. En daar is zelfs een zestien-
jarige Cadillac niet tegen be-
stand.

Corey Haim en Corey Feldman
speelden in 'The lost boys' aleen
vriendenstel dat een griezelig
horrorverhaal tot een ontkno-
ping bracht. In de gezellige film
'License to drive' beleven ze sa-
men spannende en komische
avonturen met de Cadillac op
een manier waar tieners van zul-
len smullen.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Dragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
a 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

Nuth scoort laag in rapport Streekgewest

Meer bekendheid nodig
welzijnsvoorziening

ARTSEN

Van onze verslaggever

NUTH/HEERLEN - Inwoners van
Heerlen en Simpelveld zijn het bes-
te op de hoogte van het bestaanvan
diverse welzijnsvoorzieningen in
hun gemeente. Nuthenaren daaren-
tegen weten veel minder af van de
mogelijkheden op het gebied van
welzijn en maken er ook het minste
gebruik van. Die conclusie is te le-
zen in het eindrapport van een on-
derzoek, dat in opdracht van het
Streekgewest Oostelijk Zuid-Lim-
burg werd gehouden.

Het onderzoek vond plaats met het
oog op de ingrijpende bezuinigin-
gen die gepland staan voor onder
andere zwembaden, bibliotheken,
sportaccommodaties, schoolartsen-
dienst en speeltuinen.

Elly Coenen, burgemeester van
Nuth, houdt een slagom de arm met

betrekking tot de 'matige score. „In
het rapport wordt gesproken over
dienstencentrum voor ouderen. Als
men de term ouderenvereniging
had gebruikt, was de score veel be-
ter geweest. Het ligt er maar aan
welke benamingen gebruikt wor-
den. De minderebekendheidvan de
Sportfederatie is ook te verklaren
omdat deze organisatie pas een half
jaar functioneert. Maar binnen het
college en de raad zal zeker aan-
dacht aan dit rapport worden be-
steed. Wij zullen er alles aan doen
om de welzijnsvoorzieningen beter
bekend te maken bij de inwoners".

HEERLEN
Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
"60 jaar Heerlen in beeld 1929-1989.T/m
2/4, open di t/mvr 10-17 uur. Stadsgale-
rij, Raadhuisplein 19. Werk van Pierre
Kissels en Marianne Aartsen. T/m 5/3,
open di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
uur.

HOENSBROEK

" ABN-bank. Werk van Jan Steen. T/m
15/3, open 9-16 uur. Bibliotheek, Pas-
toor Schleidenstraat 39. Foto's van Jo
Ariens. T/m 15/3.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave, Lindeplein sa. Werk
van Judith Schobben en Sjef Kreutzer.
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
Kristine Stiles. T/m 5/2 .

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Patrick
Rijs. T/m 25/2, open dot/m za 12-17 uur.
GalerieZabawa, Ophoven 183. Schilde-
rijen van René Reynders. Van 13/2 t/m
26/2. Open wo t/m vr 16-20uur, zo 14-17
uur. Stadsschouwburg, Wilhelmina-
straat 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 voorstellin-
gen. Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
Zeven edelsmeden anders. T/m 12/2,
open di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17
uur. De Ruimte, Brandstraat 23. Werk
van Paul Mentink, John Waulthers, An-
dré Lubbers en John Habraken. T/m
18/2, di en vr 14-16 uur, do 14-20uur, za
11-16 uur. Den Tempel, Gruizenstraat
27. Foto's van Nol Pepermans en Jan
Steen met thema Carnaval. T/m 22/2,
open di t/m vr 10-17 uur, zl en zo 14-17
uur. »

OENSEL-SCHIMMERT
Hofvan Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. T/m
25/2, open do t/m zo 14-17uur.

GELEEN
Galerie Papeterie ELMA, Mauritslaan
37. Werk van Har Leenen. T/m 28/2,open
ma t/m vr 9-18 uur, do tot 21 uur, za 9-17
uur. NMB-bank, Markt 116. Werk van
Harry Janssen. T/m 19/3,open ma t/m vr
9-16 uur. CZF, Elisabethstraat 9. Werk
van Mieke Vroemen-Maessen. T/m 9/3.

VALKENBURG
Casino. Werk van Theo Lenartz. T/m
27/2.

CADIER EN KEER
De Keerder Kunstkamer, Kerkstraat 10.
Werk van Phonse van Daalen en J.P.
Guinelly-Maes. T/m 26/2, open vr, za en
zo 14-18 uur.

VAALS
Kopermolen, Van Clermontplein 11.
Wat aarde bewaarde, archeologische bo-
demvondsten. Permanente expositie.
Open za, zo 14-17 uur. Artmobil, Rijks-
weg 42Lemiers. Werk van Gerd van der
Meulen.

Van onze verslaggever

HEERLEN - Een op de drie
ouders in Heerlen, Nuth en
Voerendaal heeft een voor-
keur voor een openbare
school, als zij voor hun kind
een school voor voortgezet on-
derwijs moeten kiezen.

Dit blijkt uit een gisteren gepresen-
teerd onderzoek van de gemeente
Heerlen. De resultaten hiervan zul-
len worden gebruikt bij het opstel-
len van het toekomstig onderwijs-
beleid in Heerlen. De gemeente gaat
echter het eerst om de tafel zitten
met belanghebbende organisaties
als schoolbesturen.

Het animo voor openbaar voortge-
zet onderwijs blijkt in Heerlen
(35,6%) groter te zijn dan in Nuth
(28,2%) en Voerendaal (24,1%).

Uit het onderzoek blijkt verder dat
bij een hoger inkomen de interesse
in openbaar onderwijs daalt. Het-
zelfde geldt voor het opleidingsni-
veau van de vader. In beide gevallen
loopt het percentage terug van on-
geveer 50 in de laagste groep naar
minder dan 25 bij de best betaalden
en best opgeleiden.

Respons
De opdracht tot het onderzoekwerd
eind 1986 door de Heerlense ge-
meenteraad gegeven. In totaal wer-
den 1804 Heerlense gezinnen aange-
schreven. Omdat bleek dat veel kin-

" In het bestuur van de LVB
Simpelveld werd mevrouw J.
Snackers-Spierts benoemd.

Bestuur

Geslaagd
"Chantal Peeters (24) uit Heerlen
behaalde aan de Zuidlimburgse
Laboratoriumschool in Sittard
haar einddiploma in de techni-
sche richting.

" Bij ABP Heerlen is gistermid-
dag het 500ste AbvaKabo-lid in-
geschreven: mevrouw A. Leem-
reizen uit Hoensbroek. Zij werd
daarvoor gehuldigd door dis-
trictsbestuurder J. Vaessen, die
uiteraard ingenomen is met de
groei van zijn vakbond in Ooste-
lijk Zuid-Limburg.
Ook kaderlid Rob Franssen is in
zyn sas met de inschrijving. „In
anderhalf jaar tijd is het leden-
aantal van onze vakbond bij het
ABP verdubbeld."

per persoon

500ste lid
" Mevrouw Leemreizen, het
500ste AbvaKabo-lid bij
ABP, ontvangt een cadeau.

Foto: CHRISTA HALBESMA

HEERLEN. Voor spoedgevü 1
TIGH (brandweercentrale) b* 'S 711400.
BRUNSSUM - HOENSBRÖ1
Voor spoedgevallen eigen hui* .
bellen. 1
KERKRADE-WEST. Voor sp"
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgev»
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zate'
12.00 uur vlg. telefoonbeantwoo'
van eigen huisarts. Van zate'
12.00 uur tot zondagmorgen 1
uur Hamers, Diepenbrockstraa'
S 452712. Van zondagmorgen |
tot maandagmorgen 8.00 uur V
gen, Bleijerheiderstraat
E 452913.
SIMPELVELD - BOCHOLTZ. |
Ne, Dr. Ottenstraat 48 SimpeW
S 440333.
SCHAESBERG. Zaterdag YP
Schumanstraat 14, ® 32066Ö
zondag Ypenburg, Lichtenbeli
straat 30, S 322072.
ÜBACH OVER WORMS - N*
WENHAGEN. Eigen huisarts 'len.
VOERENDAAL. Praktijk V>
huisplein 4 S 751322.

Patiënten gezondheidscen"
Hoensbroek-Noord kunnen dal
nacht bellen, S 214821.

TANDARTSEN

Aan 1685 personen zijn vragen ge-
steld naar de bekendheid en het ge-
bruik van die welzijnsvoorzienin-
gen. De deelname was het hoogst in
Voerendaal (46,5%) en,het laagst in
Landgraaf (34%), waarbij helaas de
jongerenen uitkeringsgerechtigden
zijn ondervertegenwoordigd.
Ongeveer 2/3 deel van de gebruikers
is tevreden over de genoemde voor-
zieningen. Een bron van ontevre-
denheid is vaak het zwembad. Zo
heeft bijna dertigprocent van de on-
dervraagde inwoners van Heerlen
slechte ervaringen met zwembaden
in deze gemeente. Voor de Heerle-
naren gelden ook dat mensen met
een uitkering minder op de hoogte
zijn van het bestaan van de diverse
mogelijkheden in de welzijnssector.

Jongeren

HEERLEN - HULSBERG - *RENDAAL. Zondag Lic en ifl
dag Timmer-Lie, beiden Vrusï
migerweg 23, S 420138. Din
v.d. Voort, Hogeweg 47 Voeren*
S 751450. B.g.g. TIGH S 71140
KERKRADE - ÜBACH O
WORMS - SCHAESBERG - NJ
WENHAGEN - EYGELSHO?
Robijns, Oranjeplein 12 Kerk'
S 453110. Spreekuur van 11.3'
12.00 uur en van 19.00 tot 19.30
SIMPELVELD - BOCHOLT
GULPEN - VAALS - WIJLRE - *TEM. Nijdam, Remigiusstraa*
Simpelveld, S 045-442880. Sp1*
uur van 11.30 tot 12.00 uur en
17.30 tot 18.00 uur. ABRUNSSUM - SCHINVEW
NUTH - HOENSBROEK - SC>\NEN. Gerrits, Meysstraat 8
nandsrade, S 245080. Spreefl
van 11.30 tot 12.00 uur en van »
tot 18.00 uur.

HULPDIENST SOS
Dag en nacht bereikbaar, S 71'

Geslachtsziektenbestrij ding:
24-uurs infolijn S 740136.

Open dag Rombouts

Cijfers
De cijfers per gemeente in de Ooste-
lijke Mijnstreek lopen nogal uiteen:
Brunssum» (68% tevreden, 10% onte-
vreden, 22% geen mening); Heerlen
(57% tevreden, 10% ontevreden, 33%
geen mening); Kerkrade (45% tevre-
den, 6% ontevreden, 49% geen me-
ning); Landgraaf (72% tevreden, 7%
ontevreden, 20% geen mening);
Nuth (61% tevreden, 7% ontevreden,
32% geen mening); Onderbanken
(70% tevreden, 5% ontevreden, 25%
geen mening); Simpelveld (51% te-
vreden, 13% ontevreden, 36% geen
mening); Voerendaal (67% tevreden,
9% ontevreden, 24% geen mening).
Het Streekgewest concludeert te-
vredenheid bü de schoolartsen-
dienst. Men is niet content over de
hulpverlening aan mensen met
drank- of drugsproblemen.

Doug Coughlin (Bryan Brown)
die wel wat in Brian ziet en hem
alle (ook de vuile) kneepjes van
het vak bijbrengt. De twee vor-
men al gauw een gouden koppel
die, al jonglerend met glazen en
flessen, de baromzet enorm op-
stuwen. Maar Brian ziet het bar-
keepen slechts als een tijdelijke
bezigheid. Hij volgt een mana-
gersopleiding aan de universi-
teit, en als dieachter de rug is wil
hij de kroeg vaarwel zeggen.

Maar zo gemakkelijk verloopt
Brians leven niet. Hij komt al
snel tot de ontdekking dat de
cursus hem niet veel verder
helpt en besluit zijn toekomstig
heil verder in het barwezen te
zoeken. Hij gaat naar Jamaica
waar hij als Engelstalige barkee-
per in dure hotels veel meer kan
verdienen, om zo snel mogelijk

een eigen kapitaaltje bijeen te ga-
ren voor een eigen zaak. Boven-
dien zijn daar ook zeer rijke
vrouwen te versieren, die een ta-
lentvolle jongen misschien wel
willen helpen met het opzetten
van een eigen zaak. Alleen uit op
geld hangt Brian er de macho-
barkeeper uit. Maar hoe bang hij
ook is voor echte betrokkenheid,
aan de charmes van de blonde,
goedlachse Jordan Mooney (Eli-
sabeth Shue), diemooi kan schil-
deren maar de kost verdient als
serveerster, kan hij geen weer-
stand bieden.

Ondanks de dik opgelegde mo-
raal dat geld niet gelukkig
maakt, kan ik in 'Cocktail' niet
méér zien dan een gladdeamuse-
mentsfilm. Met spectaculair ge-
jongleer met flessen, maar ver-
der heeft het niets om het lijf.

BRUNSSUM - Het Romboutscollege in Brunssum (Havo-Athen "houdt op 18 februari open dag in het gebouw aan de Schoolstraat ij
deur van hetRombouts gaat om tien uur open en om éénuur in de m»
weer dicht. ,„é
Door leerlingen, docenten en bestuur zullen tijdens de into-dag o* 1
straties op touw worden gezet om het publiek te tonen hoe het stu<£j|
aan het Rombouts in zijn werk gaat. Ook brengt het Rombouts-scn"
kest die dag muziek ten gehore.

Regie: Greg Beeeman; met: Co-
rey Haim, Corey Feldman, Mi-
chael Manasseri, Heather Gra-
ham e.a. In: Rivoli Heerlen.

Het meest belangrijke in het le-
ven van een zestienjarige: in Ne-
derland mag je dan op een brom-
mer rijden, in Amerika je rijbe-
wijs halen. Met zon felbegeerd
papiertje zwaaien de poorten van
het paradijs voor je open, je telt
ineens mee bij de meisjes en
door klasgenoten wordt je einde-
lijk voor vol aangezien.

Zo vergaat het ook Les (Corey
Haim). Hij is dan wel jammerlijk
gezakt voor zijn rijexamen en
mag op zaterdagavond dus niet
op stap met de Cadillac van zijn
opa, maar dat feit toegeven te-
genover zijn vrienden en het
mooiste meisje van de klas? Dat
nooit, want dan ga je toch af als
een gieter! Mokkend legt Les
zich bij dat feit neer, maar er is
niét veel overredingskracht van
Mercedes (Heather Graham) en
Dean (Corey Feldman) voor no-
dig om, als zijn ouders slapen,
naar de garage te sluipen, die
schitterende slee voorzichtig
(nou ja, voorzichtig?) naar buiten
te duwen en zonder rijbewijs de
blits te gaan maken. Alles heel
kalm en voorzichtig, maar als je
je vrienden op sleeptouw hebt
kan er van alles uit de hand lo-

Regie: Roger Donaldson; met:
Torn Cruise, Bryan Brown, Eli-
sabeth Shue e.a. In: H5Heerlen.

Er zitten bijna twee jaar tussen
Torn Cruises laatste film 'The
color of money', waarin hij naast
Paul Newman een aankomende
beroepsbiljarter speelde, en
'Cocktail', het verhaal van een
plattelandsjongen die het wil
maken in de grote stad.

Brian Flannagan (Torn Cruise)
komt naar New Vork met devas-
te overtuiging dat hij het hele-
maal zal gaan maken in Wall
Street. Jammer genoeg zit daar
niemand op hem te wachten. Hij
heeft te weinig opleiding en geen
ervaring. Ten einde raad stapt hij
een kroeg binnen waar een bar-
keeper gevraagd wordt. De
kroegbaas is de maffe engelsman

GELEEN
Roxy: Studio Anders: Wegens carnaval
gesloten.

SITTARD
Forum: Wegens carnaval gesloten.

ECHT
Royal-Microßoyal: Wegens carnaval
gesloten.

ROERMOND
Royal: Royaline: Wegens carnaval ge-
sloten. Filmhuis: Candy Mountain, zo
20.30 uur.

VENLO
OOC Zienema: Wegens carnaval geslo-
ten.

HEERLEN

bioscopen Van onze verslaggever
AKEN - Voor de elfde maal op rij
waren acht oud-prinsen en Theo
Kicken, de nieuwe heerser van
carnavalsvereniging De Koelköp
uit Brunssum, te gast bij Akens
burgemeester Malangré tijdens
Vet Donnerstag. „Die dag neemt
niemand mij af', riep Leo Bee-
rendonk, in '85 prins van Bruns-
sum. „Ik sta 364 dagen voor
iedereen klaar, maar de donder-
dag voor carnaval ben ik voor
niemand aanspreekbaar. Toen ik
een paar jaar geleden trainer was
in Saoedi Arabië stapte ik spe-
ciaal voor deze gelegenheid in
het vliegtuig en ben naar Aken
gereisd om Vet Donnerstag te
vieren", riep Beerendonk. Hij zei
niets teveel!

Aken was ook gisteren het mid-
delpunt van de carnavalsvieren-
de vrouwen. Christel Baumann
vertelt over de eeuwenoude tra-
ditie: „Op Vet Donnerstag krij-
gen de vrouwen van hun echtge-
noten in alle vroegte wat geld
toegestopt om één dag per jaar
eens zonder zorgen carnaval te
vieren. De man let dan op de kin-
deren en maakt die dag geenpro-
blemen over het huishouden. Wij
houden vandaag de heren vrij.
Wat drink je?"

Na de intocht van de Heerlense
Blauw Sjuut en het welkomst-
woord door Malangré werd de
Akense burgemeester onder-
scheiden door Koelköp-prins
Theo 11. „Als dank dat wij al elf

Blauw Sjuut en Klotsköp eregasten in Aken

'Voor Vet Donnerstag zal
ik alles laten schieten'

Limburgs dagblad

films
door gemma wildenberg \

oostelijke mijnstreek
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"Risto Mollen juichtna dezoveelste treffer van Smoke Eaters. Foto: PETER ROOZEN

gens de tweede periode. De thuis-
club nam vanaf het begin het initia-
tief en voerde de score op. Nadat
Louwers 2-1 en Peter 3-1 gescoord
hadden, leek voor de Limburgers
weinig aan de hand te zijn. De te-
gentreffer door Van Gerwen (3-2)
bracht Smoke Eaters niet in verlè-

genheid, al werd bij tijd en wijle het
spel door de dubieus leidende
scheidsrechter Engelsman stuk ge-
floten. Nadat Pellegrims (2x) tot 5-2
verhoogd had, was in detweede 'ac-
te' de vechtpartij tussen Peters van
de Eaters en Oerlemans, het enige
'hoogstandje.

In de laatste twintig minuten be-
perkte Smoke Eaters zich tot het
consolideren van de voorsprong en
gaf de zege niet meer uit handen.
Louwers en Hartog voor de thuis-
club en Meharry van de Trappers
bepaalden de eindstand op 7-3.

'Eén jaar zonder Tour
is meer dan genoeg'

De kick van Anderson
Vrijdag 3 februari 1989" 15

door wiel verheesen

" Tamara McKinney op weg naar de wereldtitelGEERTRUIDENBERG - "Eén jaar zonder Tour is meer dan
genoeg. Ik ben er op gebrand tijdens de komende maanden de
schade in te halen". In Geertruidenberg, waar Fort St.Gertru-
uis gistermiddag de plaats vormde van TVM's ploegenpresen-
tatie, kon Phil Anderson onmogelijk voorbij aan zijn meest te-

ervaring uit 1988. „Het achterwege blijven van
een startbewijs in de Ronde van Frankrijk was bovendien erg
°mdat wij ook al de Giro d'ltalia hadden moeten missen."

"» aiens eerste jaarbij TVM bleven
fodoende beperkt tot leiderstrui in
nreno-Adriatico, de eindzege in

van Denemarken, enkelerit-overwmmngen in lerland en deweede plaats achter Eddy Planc-kaert in Ronde van Vlaanderen,
"-öest aardigeresultaten voor menigProfrenner, maar niet genoeg voor
Ttü aldus de 3°-Jarige Australiër.

"£k had op het eindevan het seizoenwarempel nog reserves over."In de voorbije maanden is Ander-son met zijn Amerikaanse levensge-zellin Shelley Verses, die als ver-zorgster deeluitmaakt van TVM, en-Kele weken in deVerenigde Statengeweesten daarna bijna twee maan-en in Australië.
familiebezoek. Visite aan kennis-en, kortom, jeziet weer eens ande-

De wapenfeiten van Phil Anderson

Henk Steeyens
assistent van
Priem in Giro

re gezichten dan tijdens het wieier-
seizoen", zegt hij. „De reis had trou-
wens nóg een reden. Ik heb in mijn
vaderland een boerderij met veertig
hectare grond gekocht. De zaken
onder leiding van een goeie kennis
van mij lopen goed, maar het duurt
nog wel een paar jaartjes voordat
bijvoorbeeld de exportvan vee echt
winstgevend wordt. Tegen die tijd
zit mijn wielerloopbaan (Anderson
woont gedurende het seizoen in Wa-
regem, red.) er grotendeels op."
Overigens, hoewel Anderson in
1988 niet tot de grote successen van
weleer kwam stroomden de aanbie-
dingen van andere ploegen binnen.
„Vooral in Italië was interesse voor
mij", zegt hij. „Bianchi, Carrera,
Ariostea en nog een paar teams wil-
den mij hebben. Toch verlengde ik
mijn dienstverband bij TVM. Voor-
al het feit, dat de ploeg versterkt
was ten opzichte van vorig jaar
sprak mij aan. Met de komstvan Ha-
negraaf, Skibby en Vandenbrande
hebben wij ook ons puntentotaal in
het FICP-klassement flink verbe-
terd."

" Henk Steeyens, enige Lim-
burger bij TVM.
Op dewereldranglijst staat de ploeg
als zestiende geklasseerd. Zon
plaats betekent garantie voor deel-
name aan alle belangrijke wedstrij-
den, inclusief Giro en Tour. Grinni-
kend voegt Anderson hieraan toe:

" De kanonnen van TVM op
een rij: vlnr. Johan Capiot,
Jacques Hanegraaf, Johan
van der Velde, Phil Anderson
en Peter Pieters.

VAIL - De Amerikaanse Tamara ï
McKinney heeft gisteren de eerste 1
gouden medaille bij de strijd om de ]
wereldtitels ski in Vail gewonnen.
Zij toonde zich de sterkste in de :
combinatie; slalom plus afdaling, i
McKinney bezette na het eerste on- ]
derdeel nog de tweede plaats achter ]
de Zwitserse twee-voudige Olym- '.
pisch kampioen, Vreni Schneider.
Het verschil werd echter in de afda-
ling door McKinney meer dan goed
gemaakt. Het verrassende verlies
van Schneider (tweede) werd voor
de Zwitserse equipe enigszins goed
gemaakt doorhet brons van Brigitte
Oertli.

Voor McKinney betekende het
goud een troost voor de gangvan za-
ken van vorig jaar bij de Olympi-
sche Spelen. In Calgary had de
Amerikaanse willen schitteren. Bij
de training voor de afdaling, in
slecht weer, kwam zij echter ten val
en brak een been. Nog dezelfde dag
kon zij toekijken hoe de rivalen de
voor haar bestemde medaille moch-
ten omhangen. In Vail kreeg zij
weer de kans haar klasse te laten
zien. In de wedstrijden om de we-
reldbeker waren de prestaties van
McKinney steeds minder dan die
van Schneider. De Amerikaanse
kreeg op het eerste onderdeel weer
te maken met de geweldigementali-
teit van de Zwitserse. De voor-
sprong die McKinney in de eerste
manche van de slalom veroverde,
verdween in de tweede. Schneider
ging als nummer een de afdaling in.
McKinney behoorde tot de kleine
groep die zich niet bij de suprematie
van de Zwitserse wilde neerleggen.
Onder het motto „alles of niets"
stortte zij zich in de afdaling. Het le-
verde haar niet de winst in het on-
derdeel op. Die ging naar de Cana-
dese Kerrin Lee. Zij had een voor-
sprong van 29/100eseconde op Oer-
tli. Op vier-tiende van een seconde
eindigde McKinney echter wel als
derde.
Voor Schneider verliep de afdaling
teleurstellend. Nadat de Zwitserse
in de strijd om de verschillende we-

reldbekers elf overwinningen had
behaald, faalde zij op een van de be-
langrijkere momenten van het jaar.
De elfde plaats, op meer dan twee
secondenvan de winnares, was nog
net genoeg de tweede positie in het
klassement. Het verschil met
McKinney was groot, dat met Oertli
klein.
Het was voor de Amerikaanse de
derde medaille bij drie opeenvol-
gende wereldkampioenschappen.
In 1985 en 1987 was de 26-jarige
McKinney blijven steken op de der-
de plaats.

Uitslagen: afdaling, combinatie dames: 1.
Lee (Can) 1.31,70, 2. Oertli (Zwi) 1.31,99, 3.
McKinney (Vst) 1.32,10, 4. Maier (Oos)
1.32,25, 5. Wachter (Oos) 1.32,61, 6. Krenn
(BRD) 1.32,86, 7. Bouvier (Fra) 1.33,27, 8.
McKendry (Can) 1.33,44, 9. Kronberger
(Oos) 1.33,55, 10.Knapp (Vst) 1.33,60. Eind-
stand combinatie: 1. McKinney 5,65 punten.
2. Schneider 26,63, 3. Oertli 32,88, 4. Svet
(Joe) 35,86, 5. Wachter 35,97, 6. Maier 37,70,
7. Kronberger 39,71.
___^_________________________________.

Van Dalen
bedreigd

ENSCHEDE - De politie van En-
schede houdt momenteel het huis
van Ton van Dalen, voormalig ma-
nager van FC Groningen, in de ga-
ten. Aanleiding is een bomdreiging
uit Groningen aan het adres van de
medewerker van de Stichting Ar-
beidszaken Betaald Voetbal. Twee
weken geleden, enkele dagen voor
de inval van de FIOD in Groningen,
is Van Dalen vier uur verhoord en
heeft gegevens over Groningen ver-
strekt.
Renze de Vries, voorzitter van de
van fraude verdachte voetbalclub
FC Groningen, is deze week twee
keer telefonisch gevraagd om het
adres van Van Dalen. De anonieme
beller zei van plan te zijn een bom
aan de auto van de oud-manager
van Groningen te bevestigen. De
Vries lichtte de politie van Gronin-
gen in, diecontact zocht met de col-
lega's in Enschede.

Vechtpartijen
bij Den Bosch-Aris

Saloniki
DEN BOSCH - Basketbalclub Den
Bosch heeft gisteravond zijn wed-
strijd uit de eindronde van het
Europese bekertoernooi voor lands-
kampioenen tegen Aris Saloniki
(Gri) met 85-90 (41-45) verloren.
De wedstrijd moest onderbroken
worden wegens vechtpartijen op de
tribunes tussen Bossche en Griekse
supporters. De vechtenden kwa-
men ook op het speelveld, waardoor
Bossche spelers bij de strijd van de
toeschouwers betrokken raakten.
Onmiddellijk na afloop van dewed-
strijd werd de Poolse scheidsrech-
ter Nowicki door een supportervan
Den Bosch geslagen. De man werd
onmiddellijk door de politie gear-
resteerd.

Italiaans kapitaal
in Nederlands team

Van onze verslaggever
GEERTRUIDENBERG - Het
budget waarover Cees Priem als
ploegleider van TVM beschikt,
viereneenhalf miljoen gulden, is
voor veertig procent door Ita-
liaanse co-sponsors bijeenge-
bracht. De kans, dat het team
volgend jaar zelfs de Italiaanse
nationaliteit krijgt is groot. „Wij
gaanin ieder geval in dat land op
zoek naar een grote geldschie-
ter", aldus directeur Bos van
Transport Verzekerings Maat-
schappij gistermiddag tijdens de
presentatie van de ploeg.
Bos hield er in ieder geval al re-
kening mee, dat alleen in Italië
de twee-eenheid Phil Anderson-

Teunvan Vliet hersteld kan wor-
den. „Of dat in onze ploeg ge-
beurt kan ik echter niet garande-
ren", voegde hij daar aan toe. Het
feit, dat de TVM-pioeg 1989
mede met miljarden lires op de
been gebracht is houdt in, dat de
renners veelvuldig naar Italië
trekken. Behalve deGiro ('ik ben
er trots op, datikal enkele maan-
den geledenvan organisatorTor-
riani een startbewijs kreeg') zet
Cees Priem onder andere de
Ronde van Sicilië en Tirreno-
Adriatico op het programma,
naast Milaan-Sanremo (waarin
men vorig jaar geweigerd werd),
Ronde van Lombardije en een
aantal semiklassiekers.

Coaches gaven Canadese gewichtheffers urine-stalen

Demers bekent fraude
bij dopingcontroles

Samenstelling

„Tenzij men te elfder ure de regle-
menten weer wijzigt."
Als hij het woord reglement laat val-
len komt hij onmiddellijk nog met
een ander gegeven opdraven. „Wat
dacht je van het feit, dat ongeveer
de helft van het peloton al in de eer-
ste weken van het seizoen heeft ge-
kozen voor de ploeg waarin men het
daaropvolgende jaar rijdt? In de
Ster van Bessèges, die halverwege
februari plaatsvindt komt het trans-
fercircuit al op gang. Ik doe daar
niet aan mee. Het geeftmij altijd een
kick om tot het laatst te wachten al-
vorens ergens een handtekening te
zetten."
Aan de Tour de France, waarin hij
dit jaar een opvallende come-back
hoopt te maken, kunnen straks
tweeëntwintig ploegen met ieder
negen man deelnemen. Allereerst
wordt een startbewijs verstrekt aan
de achttien bestgeklasseerde forma-
ties in het wereldklassement. De
stand op 15 mei is bepalend. Daar-
naast komen nog vier ploegen aan
de start, die door de organisatoren
van het evenement worden uitgeno-
digd.
„Het lijkt me stug, dat wij halverwe-
ge mei niet bij de beste achttien zou-
den staan", aldus Anderson. „Ster-
ker nog. Ik verwacht zelfs een ver-
betering van onze huidige klasse-
ring. Doordat de sponsor voor aan-
winstenheeft gezorgd, naast deblij-
vers zoals Capiot, Pieters, Van der
Velde en ik, moet TVM in iedere
wedstrijd genoeg punten kunnen
scoren. In de finale hoeft de druk
niet meer op één man gelegd wor-
den."

genomen. De sporen daarvan wer-
den 'weggewerkt' door andere Mid-
delen te nemen. Daarmee moest
voorkomen worden dat Demers in
augustus bij de controles van het
Canadese Olympisch Comité be-
trapt zou worden. De truc faalde en
Demers en nog vier leden van de
ploeg werden positief bevonden.
In de komende acht dagen onder-
vraagt de commissie nog een aantal
gewichtheffers. De meesten daar-
van zijn te rangschikken in de cate-
gorie 'groot-verbruikers. Dat De-
mers toegaf verboden stimulerende
middelen te hebben gebruikt, was
geen verrassing. De bronzen me-
daillewinnaar in de klasse tot 75 ki-
logram bij de Spelenvan Los Ange-
les, werd al langer verdacht van
handel en gebruik. In 1983 werd hij
op het vliegveld van Montreal, ko-
mende uit Moskou, aangehouden
met een aanzienlijke hoeveelheid
pillen en ampules. In 1986 werd hij
geschorst, vlak voor de Common-
wealth-Games, nadat een test had-
den aangetoond dat hij anabolen tot
zich had genomen.

<~.T-„-,yan onze verslaggeverGEERTRUIDENBERG - Henksteeyens uit Elsloo is nadatvoorJean Habets geen contractver-lenging was weggelegd de enige
Limburger, die deeluitmaaktvan
net TVM-team. Hij heeft net alsvorige jaren de functie van assis-tent-ploegleider. „Als zodanig zal
nt de Ronde van Italië meema-Ken", zegt Steeyens.
De andere assistentvan chef de
Suipe Priem, de Belg Walter Ver-
lee, gaat als tweede man meenaar de Tour de France. Mede
°mdat Henk Steeyens zijn be-
roepswerkzaamheden blijft uit-
oefenen naast zijn job als assis-tent-ploegleider zal hij hoofdza-
kelijk in de weekends het team
vergezellen. De Ronde van Italië
vormt naast de Ronde van Ne-
derland en wellicht nog een an-
dere rittenkoers een uitzonde-
ring hierop. „Kwestie van vacan-
wedagen besteden aan de wieler-!Port", aldus Steeyens.pc. 57-jarige assistent van Cees
*~nem was in de eerste helft vanoe jarenvijftig een verdienstelijk
oeroepsrenner, die in 1953 zelfs
aeeluitmaakte van de door Pelle-naars geleide Tourploeg. In late-re jaren stond Henk Steeyens ge-
ruime tijd aan het hoofd van ge-
renommeerde amateurploegen
zoals Ovis en Driessen Stoffen.
>,Net als in het verleden blijf ikvoor TVM ook scoutingswerk
doen", zegt hij. „Tijdens de voor-bije maanden had ik een paar ta-lentvolle Duitse amateurs op hetoog. Er zijn gesprekken met de
betrokkenen geweest, maar zij
kozen uiteindelijk voor een
Frans team of voor de nieuweploeg van Hennie Kuiper in
eigen land. Overigens heeft Kui-per nog geïnformeerd ofik er iets
voor voelde om zijn assistent te
Worden, maar ik had toen al ge-
kozen voor voortzetting van mijn
Job bij TVM."

MILAAN - Over het meespelen van
Ruud Gullit in de competitie-wed-
strijd van AC Milan tegen Ascoli
aanstaande zondag bestaat twijfel.
De Nederlander heeft al drie dagen
niet kunnen trainen. Zijn rechter
knie is gezwollen.
Volgens een woordvoerder van de
medische stafvan de Italiaanse club
is het dezelfde blessure, die Gullit
vorig jaar lange tijd aan de kant
hield. Uit voorzorg werd het ver-
standig geacht de aanvoerder vanhet Nederlands Elftal enige dagen:rust te gunnen.
De speler zelf, door verschillende
blessures dit seizoen slechts spora-
disch in actie gekomen, blijft opti-
mistisch over zijn inzetbaarheid bij
de volgende wedstrijd. „Als het
moet, speel ik. Ik denk niet dat het
herstel veel tijd vraagt. Ik wil alleen
geen onnodige risico's nemen."

Gullit weer
geblesseerd

De zestien ploegmakkers van Phil Ander-
son bij TVM zijn elf Nederlanders (Peter
Pieters, Johan van der Velde, Patrick^Bol,
Jacques Hanegraaf, Rob Kleinsman, Jos
Lammertink, Daan Luykx, Martin Schal-
kers, Eddy Schurer, Jan Siemons, Jan van
Wijk), drie Belgen (Flup Vandenbrande, Jo-
han Capiot, Ludo de Keulenaer) en de twee
Denen Jesper Skibby en Kim Eriksen

MONTREAL - De Canadese ge-
wichtheffer Jacques Demers heeft
tegen een onderzoekscommissie
toegegeven dat de urine-stalen die
hij en andere sporters bij doping-
controles hebben ingeleverd, vaak
niet van hun afkomstig waren. Vol-
gens Demers waren de urinemon-
sters van twee trainers van de natio-
nale équipe. Op die frauduleuze ma-
nier wilden de sporter en trainers
het gebruik van verboden stimule-
rende middelen door de gewicht-
heffers verdoezelen.
Demers mocht vorig jaar niet deel-
nemen aan de Olympische Spelen
nadat controles in Montreal hadden
aangetoond dat hij anabole steroi-

den had gebruikt. De gewichtheffer
is de eerste sportman die door een
speciale onderzoekscommissie
wordt gehoord. Tot de enquête
werd overgegaan als reactie op de
diskwalificatievan Ben Johnson bij
de Spelen. Demers vertelde de com-
missie dat Raphael Zuffellata hem
verscheidene keren 'schone' uri-
nestalen had bezorgd. Ook de twee-
de trainer van de gewichtheffers-
ploeg, Andrezj Kulesza, en diens
neef zouden hun plas ter beschik-
king hebben gesteld.
Demers erkende voor de commissie
ook vorig jaar tijdens een trainings-
kamp van de ploeg in Tsjechoslowa-
kije anabole steroiden te hebben in-

Schneider steil teleur in WK ski

Goud voor McKinney
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Geslaagde avond Limburgse ijshockeyclub

Smoke Eaters in spits
Van onze medewerker
THEO KEYDENER

GELEEN - Dank zij de fraaie
7-3 (1-1, .4-0 2-2) overwinning
gisteravond in eigen huis te-
gen de Agpo Trappers, heeft
Intercai/Smoke Eaters de eer-
ste plaats in de play-offs be-
reikt. De Rotterdammers heb-
ben echter één wedstrijd min-
der gespeeld. Het sleutelduel
tegen de Trappers, die de der-
de stelling met de Geleense
ploeg deelden, moest door de
Eaters gewonnen worden om
aanspraak te kunnen maken
op minimaal een tweede plaats
in de play-offs. De winst
bracht uiteindelijk de kansen
op de kruisfinales weer dich-
terbij.

Met het oog op de kruisfinales was
de angst om te verliezen bij beide
teams groot. De door zenuwen over-
mande Smoke Eater Driscoll ging
door dat angstgevoel zelfs meteen
in de fout en werd na een halve mi-
nuut al naar de strafbank gediri-
geerd. Tilburg kreeg hierdoor greep
op het spel. De Korte scoorde in de
8e minuut en zette de Trappers op
voorsprong: 0-1.
Het antwoord van Smoke Eaters liet
niet lang op zich wachten. Een sole-
rende Driscoll buitte de numerieke

Van Steen voor
tuchtcommissie

Van onze medewerker
GELEEN - Spaubekenaar Rob
van Steen zal door het bestuur
van de Nederlandse IJshockey
Bond voor de tuchtcommissie
gedaagd worden. Van Steen, die
momenteel nog een schorsing
van tien duels uitzit en door
Smoke Eaters aan de kant werd
gezet, zal zich moeten verant-woorden voor zijn uitlatingen
aan het adres van de ijshockey-
bond.
Rob van Rijswijk, direkteur van
het bondsbureau, meldde desge-
vraagd: „Van Steen heeft via de
pers verkondigd dat de bond een
corrupt zooitje is. Wij zouden
ook met twee maten meten. Hier-
voor zal hij zich voor de tucht-
commissie moeten verantwoor-
den. Wij pikken niet langer der-
gelijke laster van meneer Van
Steen".

__-_-_-_-_-------------—-—--------__-__

meerderheid uit en prikte de puck
achter doelman Trommelen: 1-1.
Beide teams gaven in de resterende
tijd yan de eerste periode elkaar
weinig mogelijkheden om de score
te verhogen. De rust werd met 1-1
bereikt.

Smoke Eaters domineerde vervol-



LAKE PLACID - „The Big Chili", het koufront uit Alaska,
heeft gisteren Lake Placid bereikt, het komende weekeinde
het-decor van de wereldtitelstrijd schaatsen van de dames. De
kernploeg van Jan Wiebe Last maakte er al eerder kennis mee.
Na een trainingskamp van een week met lente-achtige tempe-
raturen verliet de ploeg maandag Calgary bij 29 graden onder
nul. In Lake Placid zakte de temperatuur binnen enkele uren
twintig graden, van plus zeven naar min dertien. Het klimaat-
verschil heeft Yvonne van Gennip niet onberoerd gelaten.
De drievoudig Olympisch kampioe-
ne sukkelt vlak voor haar laatste
grote toernooi met een virusinfec-
tie. Ploegarts Koornneef zei, dat
Van Gennip voor het vertrek in Cal-
gary al klaagde over hoofd- en nek-
pijn. „Er is sprake van een begin-
nende voorhoofdsholte- en keelont-
steking. Ze heeft geen koorts, dus
gebruikt ze geen antibiotica. Voor
dit soort lichte verkoudheden be-
staan geen vaccins. We proberen
haarop de beente houden met extra
vitaminen en rust, veel rust.".

Van Gennip liet gisteren verstek
gaan op de persconferentie van de
schaatsploeg. Na een lichte training
op het bobbeltjes-ijs van Lake Pla-
cid dook ze direct onder het donzen
dekbed. De vooruitzichten over
haar deelneming zijn (nog) goed.
„Er is geen reden aan te nemen dat
ze niet zal starten", zei Koornneef.
„Maar hoe de vorm zich houdt, zal

Samaranch
waarschuwt
Barcelona

Beste tijden
voor Van Gennip

LAKE PLACID - Yvonne Van
¥_ennip heeft van de kansheb-
bers op de wereldtitel de beste
serie tijden in dit seizoen neerge-
zet. Haar reeks van 41,74 - 2.05,44- 4.27,96 - 7.35,51 is een fractie be-
ter dan die van Europees kam-
pioene Gunda Kleemann. Die
kwam op overdekte banen tot
42,08 - 2.07,11 - 4.23,65 - 7.35,57.

een groot vraagteken zijn", voegde
coach Last er aan toe. Bovendien
wordt er voor het weekeinde pool-
koude verwacht. De 2700 inwoners
van Leke Placid in de staat New
Vork werden op de televisie ge-
waarschuwd voor The Big Chili. Als
het Amerikaans weerbureau gelijk
krijgt, is zaterdag en zondag een
temperatuur van min twintig een
meevaller. Bovendien bestaan er ge-
zonde kansen op sneeuwval en
wind.

Allesbehalve aantrekkelijke per-
spectieven voor Van Gennip, die in
de ogen van Last de vorm heeft te-
ruggevonden. „Yvonne heeft in Cal-
gary uitstekend gewerkt. Haar tij-
den wijzen dat uit. Zondag reed ze
41,74 op de 500 meter. Daar was ze
als een kind zo blij mee. Maar ook
haar 1500- en 3000 meter gaven aan
dat detopvorm komende was."
Met Van Gennip toonden ook Hen-
na Meijer en Marieke Stam een
groeiende vorm. Van het kwartet
was Petra Moolhuizen het minst op
dreef. De oorzaak lag in een lichte
verkoudheid, waarvan ze inmiddels
hersteld is...Marieke Stam maakte
na de Europese titelstrijd in West-

" Vlak voor haar laatste grote toernooi sukkelt Yvonne van Gennip (rechts) met een beginnende
voorhoofdsholte- en keelontsteking.

Houtrust
geopend

DEN HAAG- Staatssecretaris De<
van WVC en de Haagse wethoud
Verduyn Lunel hebben gistermi
dag het nieuwe complex Houtrrf
Sport in Den Haag geopend. In et
tijdsbestek van zeven maanden
de 52-jaar oude Houtrusthal, wa<
van alleen de buitenmuren zijnbl
ven staan, omgebouwd tot een mtf
ti-functionele accommodatie rtt
een permanente baan van 200met*
voor indoor atletiek. De bouwkfl
ten van het complex, dat in een lal
stadium nog zal worden uitgebre
met andere accommodaties, f
droeg 18 miljoen gulden.
Vandaag zal Houtrust Sport in é
bruik worden genomen met <>
strijd om de nationale indoor atl'
tiekkampioenschappen. Op 18 en'
februari vindt in het complex &
strijd om de Europese indoor atl'
tiektitels plaats.

Arnold Vanderlijde
in bijprogramma

DEN HAAG - Pedro van Raam*
donk bokst maandag 20 februari t
de Rijnhal in Arnhem één van i
hoofdpartijen bij international1wedstrijden voor profs. De Amste'
dammer werd in november vort
jaar, een maand nadat hij de EurJpese titel in het halfzwaargewidl
had veroverd, in Rotterdam ofll
troond door de Rotterdammer Jal
Lafeber. Van Raamsdonk ontmo*
in een duel over acht ronden de &
gelsman Glazz Campbell, een oU"
sparringpartner van Alex BlaP
chard.
In totaal staan in Arnhem vier pro'
partijen op het programma. In M
bij programma bokst de Europe?
kampioen in het zwaargewicht A1
nold Vanderlijde tegen Bert val
Berkel. Het is een revanche voor &
finale van de nationale titelstrij"
die eind vorig jaar in Arnhem win'
opleverde voor Vanderlijde.

Timman
verzaakt

Eppie Bleeker
in de zorgen

Berlijn een kleine inzinking door,
maar die werd in Calgary overwon-
nen. In de Olympische metropool
was ze op de 500 meter met 41,01
sneller dan ooit. Die tijd verschafte
haar veel zelfvertrouwen. „Ik ben
terug op het niveau van West-Ber-
lijn", verklaarde ze. „Ik maak me al-
leen zorgen over die kou. Op de 500
en 1500 meter heb je er geen last
van, maar op de langere afstanden
zal het vreselijk zijn."

Jan Wiebe Last heeft zijn eisenpak-
ket opgeschroefd. In het begin van
het seizoen gaf hij aan in Lake Pla-
cid blij te zijn met drie bij de eerste
tien. Die doelstelling is onder tafel
geschoven. „Een op het platform,
twee bij deeerste vijfen hieren daar
medailles op de afstanden."

sport kort

" HEERLEN - Op 10 februari
gaat het open schaakkampioen-
schap van Heerlen van start. Er
zal op zeven avonden worden ge-
speeld in het Open Huis, Gast-
huisstraat 19 te Heerlen. Inlich-
tingen en aanmelden bij P. Hins-
sen, S 045-423398.

" MELBOURNE - De Australi-
sche golfspeler Stephen McGraw
beleefde een uitermate bitter
ogenblik. Tijdens de open kam-
pioenschappen van Victoria
sloeg hij een hole-in-one, waar
een premie voor stond van 55.000
gulden. McGraw kreeg het be-
drag niet uitgekeerd, omdat hij
amateur is. De prijs bleek alleen
voor de deelnemende professio-
nals bestemd. Als amateur
mocht McGraw geen geld aanne-
men.

" DEN HAAG - In tegenstelling
tot het vertrek van Henk Von-
hoff verdween Jan Mens vorig
jaar geruisloos van het toneel als
directeur van deStichting Sport-
support. Het bureau, dat in 1983
in het leven werd geroepen om
sponsors te zoeken voor de top-
sport in Nederland, wordt mo-
menteel (tijdelijk) geleid door
NOC-directeur Von Bose.
Het bestuur van het NOC was
ontevreden over het bureau van
Mens, die fel heeft geprotesteerd
tegen zijn ontslag.

" ZEIST - De voetbalscheids-
rechters worden binnenkort in
de bloemetjes gezet. In het week-
end van 11 en 12 februari krijgen
alle scheidsrechters uit het be-
taalde voetbal voor aanvang van
de wedstrijd van het Bloemen-
bureau Holland een bos Valen-
tijnsbloemen uitgereikt. Hetzelf-
de gebeurt bij het amateurvoet-
bal, hoewel hier een selectie
wordt gemaakt. In alletwintig af-
delingen zullen drie ontmoetin-
gen plaatsvinden.

" TOKYO - Chris Evert heeft
een moeizame rentree gemaakt
in het internationale tennis. De
Amerikaanse, nummer drie op
de wereldranglijst, won in de
tweede ronde van het toernooi
van Tokyo zonder overtuiging
van haar landgenote Andrea
Leand, 6-2, 4-6, 6-3.Navratilova
versloeg overtuigend de Japanse
Nana Miyagi (6-4, 6-1).

" MALMO - De onttroonde Da-
vis Cup-houder Zweden zet dit
weekeinde tegen Italië de jacht
op herovering van de trofee in,
maar doet dat zonder zijn beste
twee spelers, Mats Wilander en
Stefan Edberg. Het illustere duo
leidde Zweden in de periode van
1983 tot 1988 naar zes opeenvol-
gende finaleplaatsen, doch
kampt nu met tennismoeheid en
blessures. Coach Jonte Sjögern
heeft echter laten weten niet be-
zorgd te zijn over de eerste ab-
sentie van het tweetal sinds 1981.

" SEATTLE - Anatoli Karpov
heeft in de schaaktweekamp van
de kwartfinales van hetkandida-
tentoernooi om het wereldkam-
pioenschap in Seattle tegen Jo-
hann Hartjansson zijn tweede
overwinning behaald. De voor-
malig wereldkampioen uit de
Sovjetunie leidtnu met 2 1/2-1/2.
Er volgen nog drie partijen.

" ARNHEM - Vitesse en Hee-
renveen gaan bij de KNVB een
schadeclaim indienen. Beide
clubs, die woensdagavond tegen
elkaar speelden voor de beker,
menen datze door de live-uitzen-
ding van KV Mechelen - PSV
aanzienlijke schade hebben op-
gelopen. Het gaat om 40.000 tot
50.000 gulden.

Veertig coureurs in bolides met conventionele motor

Record in
formule-1Paul van Noesel

naar Zwitserland

MADRID - Juan Antonio Sama-
ranch, voorzitter van het internatio-
naal Olympisch comité, heeft felle
kritiek geuit op de organisatie van
de Spelen van 1992 in Barcelona. De
Spanjaard verklaarde in Madrid
'zeer nerveus' te worden van de
traagheid, waarmee de voorberei-
dingen zich voltrekken.
Samaranch, die al eerder de waar-
schuwende vinger hief, spaarde zijn
landgenoten niet. „Ik kom twee
keer per maand in Barcelona.
Steeds weer constateer ik dat er
weinig van de grond komt. Het
vliegveld is nog niet gemoderni-
seerd. Er is zelfs nog niet met de
werkzaamheden begonnen. Datzelf-
de geldt voor de verbetering van het
communicatie-net. De autowegen
in en rond de stad verkeren in een
bedroevende staat. Voor de journa-
listen zijn er onvoldoende hotels.
Het lijkt echt nergens op."

HEERENVEEN - Eppie Bleeker
blijft dit seizoen weinig bespaard.
In het tweede jaarvan zijn ambts-
termijn als sprintcoach, lopen de
prestaties van zijn pupillen ver ach-
ter bij de verwachtingen. Het Olym-
pische zilver van Jan Ykema, dat
ook op de Friese trainer afstraalde,
is dof geworden. Enkele dagen voor
de nationale titelstrijd van het ko-
mend weekeinde in Thialf is Bleek-

er alcontent met de zesde plaats, die
de net van een blessure herstelde
Ykema bij wereldbekerwedstrijden
in Baselga di Pine veroverde.

Ykema, die in een belangrijke fase
van het seizoen als gevolg van een
knieblessure een week ijstraining
miste, leek zich weer tekunnen me-
ten met de wereldelite. De klasse-
ring waarover Bleeker zo opgelucht
deed, is geflatteerd. „Het is te hopen
dat dit het einde is van de sores", al-
dus Bleeker.
Een jonge horde sprinters zou moe-
ten dringen om Ykema in deThialf-
hal de sprinttitel van 1988 (Alkmaar)
te ontfutselen. Om uiteenlopende
redenen blijft een doorbraak van
Maarten Noyens en Arie Loef uit.
Menno Boelsma, generatiegenoot
van de inmiddels drievoudige kam-
pioen Ykema, werd slachtoffer van
een rugblessure. Daardoor moest
hij halverwege de trainingstage in
Davos en Baselga voor dagelijkse
behandeling terugkeren naar Ne-
derland.

Bleeker maakt zich zorgen om Loef,'
die in Italië een lies forceerde en het
nog voorzichtig aan moet doen. Bij
Christine Aaftink, die dit weekein-
de haar titel verdedigt, is opnieuw
vocht in de knie geconstateerd. In-
grid Haringa, die ondanks de snelle
chrono van Henna Meijer in Calga^
ry voorlopig nog Nederlands re-
cordhoudster op de 500 meter (40,61
seconden) blijft, ligt met griep te
bed. Terwijl de kernploeg het trai-
ningskamp heeft opgeslagen in Ak-
krum, wordt de Amsterdamse poli-
tieagente thuis geisoleerd.

" In het Italiaanse Fiorano testte de Oostenrijkse coureur Ger-
hard Berger (in cockpit) de nieuwe Ferrari, waarin ook zijn
ploegmakker Nigel Mansell (links) dit jaar in deformule I-ra-
ces zal rijden.

ARNHEM - Met ingang van het ko-
mend seizoen komt handbalinter-
national Paul van Noesel uit voor de
Zwitserse tweede-divisieclub TV
Aarau. Van Noesel stond al sinds
enige maanden in de belangstelling
van Zwitserse handbalclubs.
De 23-jarige Van Noesel wilde ech-
ter eerst zijn HTS-opleiding voltooi-
en. Van Noesel, die deel uitmaakt
van de selectie voor de B-wereldti-
telstrijd in Frankrijk, heeft 35 inter-
landwedstrijden achter zijn naam
staan. Andere tophandballers als
Patrick van Olphen, Wil Jacobs en
Jan-Willem Hamers zijn na een bui-
tenlandse verblijf van enige jaren
naar hun Nederlandse clubs van
herkomst teruggekeerd.

Caja Rural opvanghuis voor miskende talenten

PARIJS - Het komende seizoen
in de formule 1-autoracerij begint
met een record aantal teams en
snelle bolides. Bij het sluitenvan
de termijn, dinsdag 31 januari,
waren bij de internationalemotor-
sportbond (FISA) in Parijs 21
ploegen, met in totaal 40 coureurs
ingeschreven. De formule 1 staat
voor een technisch nieuwe start:
de turbo-motoren zijn afgeschaft
en de 3,5 liter conventionele mo-
tor is verplicht gesteld.

De lijst met deelnemers geeft wei-
nig verrassingen te zien. Zoals ge-
bruikelijk voert de regerend we-
reldkampioen, in ditgeval de Bra-
ziliaan Ayrton Senna, het veld
aan. Zijn stalgenoot bij Honda
blijft Alain Prost uit Frankrijk.
Volgens, het nieuwe reglement
moeten twaalf van de veertig cou-
reurs aan een voor-kwalificatie
meedoen, omdat slechts 34 com-
binaties tot de training worden
toegelaten. De races zelf starten
met maximaal 26 auto's.

trainerscaroussel

ANTWERPEN - In tegenstelling I
de algemene verwachting heeft i$
Timman in het eerste gedeelte v*
de tweekamp voor het kandidate'
toernooi in Antwerpen tegen Lajc
Portisch geen voorsprong geiü
men. De in gunstige stelling af_c
broken eerste partij bleek gister^
net niet te winnen. Na elf uur en ljj
zetten werd tot remise besloten. I*
twee partijen is de stand 1-1. Er re:
teren vier partijen.

In de analyse bleef recht overein'
datTimman woensdag in de tweed
partij een unieke kans heeft gemi^
Dameruil op de veertigste zet z"j
hem een vrijwel winnend eindsp'
hebben opgeleverd.
Bij de nachtelijkeanalyse van de sj
condanten Vlastimil Hort en U
Andersson was al gebleken, dat I
de afgebroken eerste partij het lat?
promoveren van de a-pion niet go^
te verwezenlijken was. Dat b\e&
ook bij de hervatting. In de 44 zA
ten, die Timman het probeer^
kwam zyn vrij-pion slechts é&
stapje vooruit. Portisch gaf zeV*
nentwintig keer schaak en ontna1*door afruil van een pion de zwar*'
koning ook zijn laatste wijkplaa*-'
Toen zijn koning het open veld v/*
opgejaagd, berustte Timman in &\
ling van het punt.Hermans verlegt

zijn ambities
oefenvoetbol

ROERMOND - Trainer Wil Drie*
sen heeft zijn contract bij EMS (e'?,
ste klasse afdeling Limburg) tfie'
één jaarverlengd.

VAIL - Het topskien is op één punt
veranderd. Bij de 29e strijd om de
wereldkampioenschappen, mo-,
menteel in Vail (VSt), worden door
de grote fabrikanten voor het eerst
de bedragen bekendgemaakt, die
topskiërs aan overwinningspremies
ontvangen. De lijst leert dat de Oos-
tenrijkse sponsors het best betalen,
gevolgd door die uit Italië en Zwit-
serland.
De toonaangevende bedrijven uit
Oostenrijk die zich op het skiën
hebben gestort, betalen de winnaar
van een gouden medaille 64.000 gul-
den. Ook zilver (48.000) en brons
(24.000) wordt bepaald niet onrede-
lijk beloond.

64.000 gulden voor
gouden ski-medaille

Merefeldia -RFC/Tim Oil
RKSVN - PSV '35
Maasbracht - SVH '39
Groene SterRKONS
W Berg - MVV 2 bij 1-1 door mist gesta»*.
Treebeek - Haslou bij 2-1 door mist gestat*

GENUA - De Cubaanse hoogspringer
Javier Sotomayor, we-

reldrecordhouder in de open
lucht met 2,43 meter, heeft bij in-
ternationale wedstrijden in de
Italiaanse stad Genua zijn spe-
cialiteit gewonnen met 2,35 me-
ter. Afgelopen weekeinde kwam
de Cubaan bij wedstrijden in
Simmerrath tot 2,37 meter, de
beste prestatie in dit seizoen. Bij
de dames zegevierde de Bulgaar-
se wereldrecordster Stefka Kos-
tadinova die als enige over 2,00
meter kwam.

SAN SEBASTIAN - De vijfde
„Nederlandse" wielerploeg huist
in de Baskische Pyreneeën. Zes
Nederlanders en een uit Neder-
land weggekaapte Belg moeten
de Spaanse wielerploeg Caja Ru-
ral de komende maandennaar de
internationale wielertop zien te
brengen. De voornaamste taak
daarbij ligt op de tengere schou-
ders van Mathieu Hermans, die
zich heeft opgewerkt tot een van
de rappe sprinters van het pelo-
ton.

Bonte avond
in Schaesberg

SCHAESBERG - Carnaval zit ook
de Draf- en Renbaan Schaesberg in
het bloed. Het programma van van-
avond biedt negen naar het volks-
feest genoemde koersen, die het pu-
bliek alvast de sfeer van de drie ko-
mende drie pretdagen laat proeven.
De Belgen zijn met 21 van de in to-
taal 74 paarden rijkelijk vertegen-
woordigd. Aanvangstijd 19.00 uur.
LD Tips:
Auwwieverbal-prijs (2100 meter, 9 paar-
den): 1. De Redder Transs R; 2. Duran S; 3.
Bruno Frisco. Outsider: Targue.
Prinsen-prijs (2100 meter. 7 paarden): 1.Cita
de Bloomerd; 2. Ton Ami; 3. Aristo Allmen.
Outsider: Charitee.
Clownetrekke-prijs (1609 meter, 6 paarden):
1. Challance Trans R; 2. Brutus terLune; 3.
Best of Unidek.
Tanzmarieke-prijs (2100 meter, 8 paarden):
1. Commercie; 2. Bartje Dakota; 3. Cas Bui-
tenzorg. Outsider: Chris Norton.
Kasteleins-prijs (2100 meter, 9 paarden): 1.
Cay van Hoafer; 2. Baba T.; 3. Charlotta V.
Outsider: Bella A.
Optocht-prijs (1609 meter, 10 paarden): 1.
Zie Die Detvile; 2. Zwaluw R.; 3. Zanara; 4.
Wilco Staaweide. Outsider: Wojo M.
Haringhappen-prijs (2600 meter, 7 paar-
den): 1. Abado R.; 2. Yvette Nubar; 3. Varco.
Outsider: Zorro V.
Nonnenvotten-phjs (2100 meter, 8 paar-
den): 1. Alianne Lochties; 2. Wayne Ex-
press; 3. Zedder Transs R. Outsider: Valco
van Hulsel.
Vasteloavend-prijs (bandenstart, 2100 resp.
2120 meter): 1. Zenith Nora; 2. Valentin Me-
lodie; 3. Yellowa; 4. Wicardo Peter. Outsi-
der: Vla Oostland.

(ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
zaterdag?

Bel dan
alleen het hoofdkantoor

045-739911
tussen 8 en 12 uur

■ '

je niet uitsluitend afhankelijk
zijn van de prestaties van één of
twee man. Hermans moest meer
steun hebben; ook in de klassie-
kers", legde ploegleider Albert
Stofberg de veranderingen uit.
„Daarom is bijvoorbeeld Ludo
Peeters aangetrokken. Hij weet
als geen ander een formatie te
sturen. Zon figuur miste de
ploeg. In deklassiekers speelden
we nauwelijks een rol. Er was
niemand die de jongeren op fou-
ten en verantwoordelijkheden
wees. Peeters is daarvoor de aan-
gewezen man", sluit Hermans
zich bij zijn geestelijke vader
aan.
Hermans zag de Nederlandse in-
breng in Baskenland in de win-
ter groeien. Naast Nijboer, Beu-
ker en Arntz kwam de aanvulling
van Marco van der Hulst en Dick
Dekker. „Het zijn jongens, die el-
ders niet tot hun recht kwamen,
maar hier kunnen uitgroeien tot
gewaardeerde krachten", aldus
Stofberg, de leider van het „op-
vanghuis voor miskende talen-
ten" in Astigaragga.
Hermans: „Dit jaar vormt de
Ronde van Frankrijk het voor-
naamste doel. Een of twee ritten
winnen, moet met deze ploeg
kunnen. Met de komst van Pee-
ters is er een goede band ont-
staan. Met een betere indeling
van het seizoen moet ik twee
keer kunnen pieken en iedereen
verslaan. Daar ben ik van over-
tuigd."

De steenrijke fietsenfabrikant
Peli Egana wil zijn formatie in
korte tijd tot een begrip in de
wielersport maken. De beminne-
lijkeSpanjaard weet dat hij daar-
voor buitenlandse toprenners èn
geld nodig heeft. Hij onder-
streepte zijn streven gisteren in
San Sebastian tijdens de presen-
tatie van zijn omvangrijke ploeg,
die met 26 renners de grootste is
van het peloton en met een bud-
get van ruim zeven miljoen gul-
den aardig kan wedijveren met
de kapitaalkrachtigste formaties
uit het milieu. Wij zijn de toon-

Vorig seizoen droegen Hermans'
prestaties de ploeg op het spor-
tieve vlak. Met 25 overwinningen
was hij het uithangbord van de
formatie. „Daar moet verande-
ring in komen. Werijden interna-
tionaal het grootste programma.
Buiten Spanje hebben we 325
wedstrijddagen, voornamelijk in
Frankrijk, Italië, België en Ne-
derland. We doen mee aan Vuel-
ta, de Giro en de Tour. Dan mag

Daarvoor zijn internationale
sponsors nodig. De belangrijkste
sponsor van dit moment, een
groep van ongeveer 140 banken,
heeft alleen Spaanse belangen.
Met Hermans werd vorig seizoen
de eerste stap naar erkenning ge-
zet. „Mateo", zoals de Basken
hun lieveling noemen, vestigde
de aandacht op zich door in de
Ronde van Spanje zes massale
aankomsten in zijn voordeel te
beslissen. De zegereeks kreeg
echter in de Tour de France, het
hoogtepunt van het seizoen,
geen vervolg.

aangevende Spaanse wieler-
ploeg. Dat alleen is voor mij ech-
ter niet voldoende."

Koufront verontrust Nederlandse schaatsploeg

Van Gennip kampt
met virusinfectie

Vrijdag 3 februari 1989 " 16

turbo's tobsport door dik
bruynesteyn

Handballers
laten zege
glippen

REHOVOT - Het
Nederlands hand-
balteam heeft gister-
avond in Rehovot de
winst in een oefen-
wedstrijd tegen Is-
raël uit. handen gege-
ven. De ploeg van
bondscoach Ton van
Linder speelde ge-
lijk: 16-16.

Anderhalve minuut
voor het slotsignaal
stond Nederland
met 16-14 voor. Bij
rust leidde de sterke-
re nationale formatie
met 10-7. De verras-
sende puntendeling
werd door de Neder-

De doelpuntenma-
kers: Robert Fiege
en Van Noesel 3;
Coenders, Boom-
houwer en Schuurs
2; Groener, Berend-
sen, Hagreize en
Joop Fiege 1.

landse ploegleiding
toegeschreven aan
de Israëlische arbi-
trage. Uitblinker was
doelman Dick Mas-
tenbroek, topscorers
waren Robert Fiege
en Paul van Noesel.

sportLimburgs dagblad



\ ufine voorraden ov ■

*(_ 1 lOt 1L_*£____ l &S&&*rZTbedden-Sh.* 1 i

■*■ i*rf" _S______si___-ifiß^___>g?i _^j^-tj>jl ____pl^B-~' i___imEßBw*!!^^Ït'>^^^*^^-s^~l.*Rl - ' "~,-;*^_______t ?S___ '^rsi. t^^^ -*^
_______WWff_sSÉj&i>ft'tli_..^R___wflfc^?^___>____^___pff__B_jSSit______K_______________!

_c-*"___S_^flH___^®^^ r I_r^*tff' r^Bi IBÉjj^^j L. - '.'i+j^T^ ~■ f'**v ar-*J^ "\ __»/s_?t_L_^i. > V t_B ______-_!__ '^____i_HS_Ö-^_____J___B^_fcfcl__l_-pi'___s HB___________F*'*3l

_r __F _____i ___> ______ ___r ______! ' __r _____r _____ Bwëöffff**'" J5^3_C_SÖ IÏT'y'^^_-i_i*l**^^^^^ _» -_-*'1*i?: __<_!^,^_^_S j/1^

WmmW WWW kW mmW AmW WWW mKW _____T ■_S_S2^ Jl -''7 - JSj&9F^ - mmVfT _ggsB- _jT

I Het grootste woon-warenhuis in Aken en omgeving

_H lA/ii _"*«_"_ __-_"-_ 12 "»/-<_i _**kt _J_f___i--J___r_ Openingstijden: 9.00-18.30 uur, Zaterdag 9.00-14.00 uu, ■/’ YVUrSGIGri"DrOIUI lWeiQCn Kaninsberg, am Autobahnkreuz Aachen " Tel. 09.49.2405.6020 Lange zaterdag 9.00-18.00 uur, s'maandags geopend. ■/



VERWEN UZELF IN HET
BEAUTYCENTER VAN

Esplanade Hoog\^als
Een goede lichaamsver- . —- s Uw conditie kunt uop peil
zorging is een weldaad ;m^ IL houden in ons fitness-
voor uw huid. Laat u JEE center,

daarom eens verwennen V OOK SPORTIEF
in het Lancaster beauty- ACTIEF?
center van Esplanade f t^_T ;f> }BB De Esplanade heeft tennis-
HoogVaals. Ervaren Wtl \j .... IL K^PJt, ist en squashbanen, golfsimu-
schoonheidsspecialistes ■ \ ’ r'_3^j______ lator en een luxe zwembad
eeven u elke gewenste -^a« onder* dak- Mogelijkheden
behandeling met de ■^■'ffILW &clluc&-
modernste apparatuur. / \ — De Esplanade is het brui-
U krijgt vrijblijvend BF’ _4ÉÉ)fc, /""SÉk sende trefpunt van Resort
advies over de vele m i ém Jf*|^ mW^^m HoogVaals. Een levendig
mogelijkheden om er EüÉïWF lt% rf_F- . "

overdekt plein waar u een
jonguit te (blijven) zien. ~^BMk__%-* MÉÉt^ rij a aan "

«eiSS^^ '" 3rS\tW *?■?* naire en sportieve moge-
ONTSPANNENIN 9'r^A. lijkheden.
PRETTIGE SFEER p~<^J. l \ L"\J\
In de Esplanade komt u ' "^J i-~~~-~~%~ " ) Kom kijken of bel voor
heerlijk tot rust. Aan alles is ' '"fe-s-—* meer informatie.
gedacht, want behalve het De Esplanade is elke dag
beautycenter vindt u hier geopend van 11.00 tot
een bruincentrum, kap- 23.00 uur ('s maandags
salon, sauna, ionozon- __ gesloten),
bad, Turks stoombad en tjOW_W_l\l
whirlpool. z 'Resort Hoqg\^als 1B .. 2

Randweg 1, Vaals, telefoon: 04454-8380 B

THE BEST WAY TO SPEND YOUR HOLIDAY , J

tempo-team
uitzendbureau

Wij hebben werk voor m/v

LTS'ers
Bij een kunststofverwerkend bedrijf
in de omgeving van Brunssum. Wij
vragen een afgeronde LTS-oplei-
ding op B/C-niveau, een goede
motivatie en werkervaring in de
produktiesfeer.Leeftijd tussen 18en
35 jaar. Geïnteresseerden dienen
bereid te zijn in 4-ploegendienst te
werken. Wij bieden een goede sala-
riëring, reiskostenvergoeding, volle-
dige sociale verzekering en werk
voor langere tijd.

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

f%eleef^ff^okI exotische vakantie ✓
13-DAAGSESTRANDVAKANTIE /I PENANG n ««-;

| MALEISIË Z1U!1; <
i vertrek ma. 27 maart a.s. £
V. * Bustransfer vanuit Limburg naar Schiphol v.v. /
m * Vlucht Amsterdam-Kuala Lumpur v.v. /Z_\ * VluchtKuala-Lumpur-Penang v.v. >

" Transfers naar het hotel v.v. 'JK * Verzorging in hotel Ferringhi Beach op /A basis logies/ontbijt /A * 2 eiland-excursies y
V. Inlichtingen en boekingen bij: /
23-* reisburo vanhulst /
W lietmeestkomplete reisburo! AA\ BEEK Wmkelcenter Makado. 04490-78585 ■ BRUNSSUM Kerkstraat 240. 045-259292 *Va GELEEN Markt ''4 04490-49755 ■ HEERLEN 0 Nassaustraat 15. 045-715555 J
M KERKRADE Theaterpassage 17. 045-464800 ■ MAASTRICHT KesselskarJe 6a 043-212741 'VALKENBURG Th Dorrenplein 10. 04406-16161 ■ SITTARD Markl 37. tel 04490-12960 f
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Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank te
Roermond d.d. 19 januari
1989, is onder curatele ge-
steld Emmy Elise Jeanni-
n'e Maria Moorthaemer,
verblijvende te Heel, huize
St.-Anna, zulks met benoe-
ming van Cornelius Jo-
hannes Marinus Moorthae-
mer, Schoolstraat 24 te
Heythuysen, tot curator en
Mathilda Petronella Jose-
Ehina Moorthaemer-Stok-

roekx, Schoolstraat 24 te
Heythuysen, tot toeziend
curatrice.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 19 janua-
ri 1989, is onder curatele
gesteld Monique van
Cleef, verblijvende te
Heel, huizeSt.-Anna, zulks
met benoeming van Wil-
lem van Cleef, Hoflaan 19
te Tilburg, tot curator en
Trijntje van Cleef-Klop-
pers, Hoflaan 19te Tilburg,tot toeziend curatrice.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 19 janua-
ri 1989, is onder curatele
gesteld Cornelia Johanna
Paulina Simons, verblij-
vende te Heel, huize St.-
Anna, zulks met benoe-
ming van Hendrikus Jo-
hanna Petrus Maria Si-
mons, Burg. Van Leent-
straat 46 te Grubbenvorst,
tot curator en Paulina Se-
bastina ' Simons-Musters,
Burg. Van Leentstraat 46
te Grubbenvorst, tot toe-
ziend curatrice.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank. te Roermond d.d.
ri 1989, is onder curatele
gesteld Irene Elizabeth
Maria Loos, verblijvende
te Heel, huize St.-Anna,
zulks met benoeming van
Geertruida Theodora
Loos-de Groot, Scheng-
weg 5 te Horst, tot curatri-
ce en Huibertus Cornelis
Maria Loos, Schenweg 5 te
Horst, tot toeziend curator.
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 19 janua-
ri 1989, is onder curatele
gesteld Maria Antoinette
Zeneerink, verblijvende te
Heel, huize St.-Anna, zulks
met benoeming van Anto-
nie Jozef Zengerink, Oude
Postweg 73 te Hengelo (O),
tot curator en Antonie Jo-
zef Zengerink, De Plevier
3 te Denekamp, tot toe-
ziend curator.

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Roermond d.d. 19 janua-
ri 1989, is onder curatele
gesteld Elise Leonie Hen-
riëtte Naus. verblijvende
te Heel, huize St.-Anna,
zulks met benoeming van
José Hermine Antoinette
Tinnemans-Naus, Lidwi-
nastraat 17 te Keipen, tot
curatrice en Margriet Ma-
ria Jacqueline Schaefer-
Naus, Prins Willem Ale-
xanderstraat 66 te Gra-
them, tot toeziend curatri-
ce.

11111111111111111111111111111111111111111111111l

pajj Super
IkB9 Game
vraagt met spoed

REPRESENTATIEVE GASTVROUW
met middelbare opleiding

Sollicitaties na telefonische afspraak
Super Game, Gasthuisstraat 20-24, Heerlen
Telefoon 045-715185 134791

KSSHI
MOTO GUZZI, '85, t.e.a.b.
04490-78312.
Te k. mooie YAMAHA RD
350, bj. 1983, ’2950,-. Tel.
045-720543.

Zoekt u een serieuze RE-
LATIE? Bel dan naar huw-
.rel.buro Levensgeluk. 045-
-211948.

Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.

Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek.

Heropening. Hedenavond
heropening van onze gezel-
lige geheel gerenoveerde
nu nog sfeervolle KEL-DERBAR. La Chalet in
Treebeek. DJ Richard
aanv. 20.30 uur. Chalet
Treebeek, Komeetstr. 25a,
tel. 045-211375.
Jongen, 21 jr. zkt. kennism.
met oudere VROUW voor
moderne realtie. Br. o. nr.
HK 670 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Luxemburg. Dame, 49 jr.,
gesch., 1.64 m, 57 kg, na-
tuurlijk blond haar, spor-
tief, natuur- en dierliefheb-
ster, brede interesse in
kunst en politiek, houdt,van vakantie, zoekt MAN
om een toekomst op te bou-
wen. Leeftijd 50-55 jaar,
1.90 m, bruine ogen, slank.
Omg. Maastricht/Aken. Al-
gemeen ontwikkelt, doch
.niet van belang. Alleen ser.
brieven met foto op crew.
ret. ond.nr. GE 821 LD,
Markt 3, 6161 GE Geleen.
Man, 44 jr., z.k.m. nette
DAME, geen uitgaanstype,
liefst van ± 40 jr., liefst
HBO-niveau. Br. m. foto
br.ond.nr. SB 047 LD,
Frans Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.

Alleenst. man zkt. MUZI-
KANT(E) om samen te mu-
siceren. 8r.0.n0. MA 545
LD, Stationsstraat 27, 6221
BN Maastricht.
Te k. electr. P. ACCOR-
DEON 120 bas, Hohnea
Fox Atlantic IV N + vers.
Elka Lesly, 100 watt, met
ped. en kabels, compleet
voor ’2100,-. Tel. 045-
-216429.

\ I ____"TW_B»i_^^» ®igs^ lAßJLmmimm]
fBfW-fts^r- __■■■_!. | Aachener Reise- u. Wohnmobile \

J|N CAMPINGBUSSE
ndffllliChl * Neufahrzeuge, Ausstellungswagen

Hochdachdepot " Einrichtungsteile und Zubehör
Fronhofstraße 6-10, neben Kronenbrot
5102 Würselen-Broichweiden. Tel. 0 2405/7 38 66

78646

Ihr Fachgeschaft mit eigener Fabrikation:
■ mf 'S*

Lederbekleidung " Giirtel " Taschen
Fritz Musebrink,
Hauptstr. 15, D-4060 Viersen 1
Tel.: 09-49216220356

Unsere Angebote:
Damen- + Herren-Jacken
u. Janker ab DM 399,—
Herren-Westen ab DM 199,—
Damen-Kostüme ab DM 598,—
Unsere Service-Leistungen:

" Inzahlungnahme von Leder- und
Pelzbekleidung

" Anderung von Leder- und
Pelzbekleidung

" Maßanfertigung, Reinigung und
Reparaturen

" NEL): modische Textilien

Wij spreken uw taal - dekoffie staat klaar
- u kunt ook met guldens betalen.

NARRENPREISE
Lady Cil iiiiipT^^. 89,90

Epirus * JpEi^l49 >9o
GT II * 159.90
Final Tight * „.}&ÊFl.».j^m£o
Final Shprt/Singelt * «.19^6,
Break Pok* \ ...—....„-...49,90
Break Tefinisanzug * —..179,90
Final Wüidbreaker * ..........09,90
* Austeufmodel le

■\ SPORTSCIIUHF. 1

V^fc/m Ni:ijpic)RTi:i()
■mm ii ri _RSTR/\ssi:

AACHbN

GEWEST MIDDEN-LIMBURG
Regionale stortplaats
Linne/Montfort

OPENINGSTIJDEN
CARNAVALSWEEKEND

Tijdens'de carnavalsdagen geldt de volgende
regeling voor de openstelling van de
regionale stortplaats:

zaterdag 4 februari 1989:
8.00 uur - 12.00 uur

maandag 6 februari 1989:
de gehele dag gesloten

dinsdag 7 februari 1989:
8.00 uur- 12.00 uur

Dagelijks bestuur gewest Midden-Limburg

l Te k. klass. electr. ORGEL,-Eminent 2000 Grand Thea-
! tre, als nieuw, nw.pr.- ’20.000,-, vr.pr. ’6000,-.i Tel. 045-222054.
! Te k. electr. ORGEL Emi-

nent Solina S4O, 8 mnd

' oud, ’3500,-; Trigoniaerf 9- Hrl. 045-228952.

T.k. gevr. AARDAPPE-:LEN, veldgewas. P. Meer-, tens. Tel. 045^251414.
Te k. versgekalfde MELK-
KOEIEN, ± 34 liter. Tel.\ 043-617853.

: Tek. RIJPAARD, kl. bruin,

' ± 10 jr. Tel. 045-244517.

Aan deZeeuwse Riviëra bij1Zoutelande 8-pers. ZO-
MERHUISJES. Voor- en
naseizoen ’2OO,- p.w. Ook
felegenheid tot kamperen.

el. Dl 186-1362.

Veilig met vakantie! Maak. vandaag nog een afspraak
I voor een onderhoudsbeurt
| voor uw caravan bij Re-

kreatie Specialisten BEC-
KERS Sittard. Ons Bovag-
caravanbedrijf helpt u vlot
en voordelig! In januari, fe-
bruari en maart betaalt u
geen ’ 225,- maar slechts
’200,-; Handelsstraat 24
(Handelscentrum Berger-
weg) 6135 KL Sittard, tel.
(04490) 20608.
KIP-hoofddealer voor Lim-
burg: BECKERS Sittard.
Het volledige Kip-program-
ma vindt u in onze show-
room. Bovendien altijd
keuze uit meer dan 100
scherp geprijsde gebruikte
toercaravans van alle mer-
ken en een ruim aanbod
gebruikte sta-caravans.
Handelsstraat 24 (Han-
delscentrum Bergerweg)
6135 KL Sittard, tel.
(04490) 20608.
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.
Te k. CARAVAN, De Reu,
type Casablanca GL,► i.z.g.st, vr.pr. ’2500,-. 045-
-722920.

Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475,-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475-,
toogkasten vanaf ’975-,
cylinder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers.vanaf’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
Wedden dat!!! u bij WIJS-
HOFF Antiques zeer zeker
zult slagen voor uw antieke
meubels, klokken, kachels
etc? Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend: don-
derdag, vrijdag en zaterdag.
Antiekhandel SIMONS
biedt u een ruime keuze in
antieke meubelen en klein-
goed tegen betaalbare prij-
zen. Met service + garantie.
Donderdag koopavond.
Dorpstraat 45a, Nuth. Tel.
045-243437. T.o. kerk, naast
Chinees restaurant.
Mechels BROODKASTJE,
toogkast en vitrinekast, Ieiken dekenkist, div. slaap- "kamerkasten va. ’ 300,-.,Kerkstraat 17, Dieteren-
Susteren, 04499-4795.

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

320.320.24
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave.

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

Pussy Cat
vol verrassingen

50 et/min. 06-

-320.320.09
Live - Live - Live - Live

Sex-Box
50 et/min. 06-

-320.325.06
Live - Live - Live - Live

Standje 555
Marcha 06-

-320.325.55
50 et/min. bel voor
gratis sex story's

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

Maak 'ns een slippertje
spreek 'ns af in je boxers
hort! Bel de „SJOR
BOX"!!! 06-320.325.13 "50 c.p.m. Voor echte eerlij-
ke sexcontacten!.
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 157 z'voort

Madame Butterfly vr. noc
meer BARMEISJES voo
haar champagnebar. Hom
mert 24, Vaesrade, kruis
punt Schinnen, open vana
14.00 uur.
Glibberen en glijden doe je
bij „DE GLIBBERBOX"
06-320.325.36 - 50 c.p.rr
Niet voor gewone praatjes
maarvoor geheime sex-af
spraken.
Heb je al kennisgemaak
met „DE KLODDERBOX'
'n echte perverse sexbox
Erg smerig! Heel grof! Alles
mag. 06-320.325.14 - 5C
c.p.m.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

'?ORM0BO)(
PE HEETSTE FOX /->-

VAN NEDERWNP'I_JI
Pittig en zonder J

.taboes na 21.00 uur.AVwya

I EUROPA'S GROOTSTE DISCO-IJSBAAN
gb, HEDENAVOND mmmmmm\\\\mVm.' AANVANG __________PP^"^__l/^j|»>W_, 1900 UUR

mmmm^m^oo^^V\Vmimü

m m/Éom\^^^^ GROOT CARNAVALSBALH|S^^^^ Carnavalszaterdag, -zondag, -maandag gesloten

tel 0440615700 GEULHAL-VALKEI.BURG
Provinciebox

Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 -0,50 p.m.
1

Tieners
Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

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

320.323.10
10 meisjes

100 verhalen p.d.
Viditel pag. 34010

50 et. p.m.
KIJKOTHEEK videoclub.
Leuke meisjes aanw. Tel.
045-718067.
Sexueel geweld kan soms
heel spannend zijn! Saskia
weet er meer van! 06-
-320.325.1- 50 et. p.m. 'T
„NYMPHOMAANTJE"

* Ero-
Theater ★

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

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! ★
320*325*35
* Blacksex! *320*324*25

Escort
met jonge exotische. meisjes. Tel. 04746-5563.

_____________________________H^B_PHP_-_-_--i

Privé bij JOLANDA met 6
sexy meisjes vanaf ’ 75,-;
04492-3198. Ass. gevr.
PRIVÉHUIS MÏCHELLE!
Eens in uw leven moet u er

" zijn geweest, want daar
f wordt het altijd een feest!

Ook deze week weer een
speciale verrassing? Tel.

J 045-228481.
CORINA, Angela, Petra,- Chamilla, Maria, Tanja,. Mariska. 045-227734.

-, Hete BLIKSEMS verwen-
; nen u met??? Inl. 045--. 229718/224621.

Kies ze uit, die meisjes van
j plezier! TIPPELLIJN 06-

-'"" 320.330.66 (50 c.p.m.).
:! „Ik kom direct! OK?!
s FLIRT-LINE 33, super-
D sexy! Bel 06-320.320.33

(50 c.p.m.).. GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak ook nieuwe
vrienden! 06-320.330.21
(50 c.p.m.).
NOBEL-ESCORT bij ons
gaan uw stoutste dromen
zéér discreeten hygiënisch
in vervulling. Bel 045-
-459597 van ma. t/m vrij.
CONTACTBURO Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen. Tel. 04490-50921 Ge-
leen.

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

Babbeilijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Een oorstrelend geluid...

Eroslijn: 06-320.321.22
50 c.p.m.

Sex Society's
Jonge meisjes 06-320.321.21
bevinden zich in slipgevaar; van 7-15 en 15-23 uur
's Nachts live sex 06-320.321.21
Van 23 tot 7 uur (boven 18 jaar)
De liederlijke lijn 06-320.325.27
Alleen voor tuig
Letitbe-zar 06-320.324.21
Glaasje op? laat je rijden
Sexschandaal 06-320.324.31
Je begint van onderen
Live spektakel 06-320.324.41
Méér dan handen schudden.
50 cent per minuut

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

de meisjes van

Club
Bubbles

Rijksweg Zuid 131 Geleen,
04490-42313.

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

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

Nieuw escort
Het adres voor een lief
meisje, bij u thuis, vanaf

’ 100,- all-in.
06521-27896

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

DIANA escort en privé
zoekt wegens drukke
werkzaamheden enkele
leuke meisjes. 045-
-215113.
Direkt, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
Unieke, snelle contacten
„EROTISCHE-afspraken-
lijn". 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
Spreek af met 'n lekker
boy! GAY! Date! Live! 06-
-320.330.18 (50 c.p.m.).

Mirjam
van de
TUK

met super hete
sexverhalen

06-
-320.323.6 3

(50 c.p.m.)

Opgelet! Welkom bij ME-
LANIE vanaf 10.00 uur.
Ook 's zaterdags + 's zon-
dags. Tel. 045-721754.

Wil je vreemd gaan? V
met iemand afsprek
Gaat 't jou alleen om s
Bel „DE JEUKBOX"
320.325.16- 50c.p.rn.
KATJA, Nicky en Tam
privé en escort vanaf ’Tel. 045-423608. I
7X STOEIPOESJE 1
32032511 50 c. p/m. Li
virgin! 18 jaar en zo e<
ren.
CLUB 2000: carnav;
zondag en -maandag
sloten. Dinsdag open
11.00 tot 24.00 uur.. 04490-42315.
Sexliefhebbers. De me*
op de „SABBELBOX"
bezig met hun (sex)hob
Smakken mag, pas opv
kortsluiting. 06-320325*
50 et. p.m.
Club PARIS. Ma. t/m
va. 14.00 uur. ProvincÜ
weg 31A Noord, OirsW1
Tel. 04492-1873.
..CONTACTENBUREAI
L'Amour. Dames, trio, f
privé enz. Heerlen. 0*
225237. j

Nieuw privé
045-321038,

Gaat ze nou nif; te ver met herr
SM-Maniac
06-320.330.6C

Soms is ze streng,
soms vernederend.
Maar schokkend

is ze altijd!
Luister zelf! 50 c.p.rft
Postbus 185, R'daflTj

8 sexy meisjes bij YV*
NE. Ontvangt u in ling»
7 dg. Geop. v. 11 tot 2?
's Zond. v. 15 tot 24 u. '045-425100 in Kerkradj
„DE JACHTHUT", HS'
rade-Kerkrade, GreJstraat 23. Rosi, Regl'.Karin, Heike, Areane
Matina. Ma. t/m zo. i
20.00 tot 04.00 uur, 0»
463943, alleen 6-2-'B9 i
sloten. i
BOY voor boys. Tel. v
728076. j

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241
.! Geleen, 04490-458H

Geopend ma. t/m vr.
10.00 tot 23.00 uur.

Tevens meisjes gevraajl

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

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-454372.
De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. P.m:

Flirt-Box 06-320.330.011
Wie weet, misschien maak je w

een afspraakje... , I
Bel snel de

Babbelbox!
Op de Babbelbox ontmoet je mensen die vrijuit prajj;
over 't weer, vrijen, avontuurtjes en verliefd zijn. Bel
met de Babbelbox doe je met zn tienen of, wannee'

daar behoefte aan hebt, intiem met zn tweetjesl
(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 jongen*
Bobby's Gay Box

Dollen met 9 jongens die maar één gedachte hebt';
Wordt het te intiem en wil jeeen onderonsje? Vraag

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

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

D___g~irr'
\ De kletslijn waar je zeker

aan jetrekken komt.
Bel voor n superkontakt:

06-220.32430 \I n 56-c/per-ntmw/f \

PRIVÉ meisjes Selfkant
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 u.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.
Club Margo, met nieuw
S.M., saunamassage en 6
lieve dames. RIJKSWEG-
ZUID 1318, Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevraagd.

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

Echte sex kent geen tijd j
VERSIDECLUB E 9af!
Echt Ohé en Laak, Dr
Ohè en Laak 100 mtr. v<o
bij camping de Maas'9
tel. 04755-1854.
Ook open op zat. en i°j
van 14-24 u., ma. t/m,
11-24 u. tev. meisje Qe

Club
2000

Rijksweg Noord 22a
Geleen

Tel. 04490-4231jy
PRIVÉCLUB 't Witte P*\
is geop. van ma. t/m .
van 14.00 tot 3.00
's nachts, ook tijdens j

naval op ma. en o' *
Aanw. luxe kam., sp'^9 ,
bubbelbad, sauna, Sf^Gelegen langs de Zuid J
lemsvaart, 10 km j

Weert, 4 km v. Nedervy
richting Helmond.
04953-348. __^
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Coach Huub Didderen: 'Het wordt zwaar, maar we geven niet op'
SPORT IN DE OOSTELIJKE MIJNSTREEK

VC Voerendaal gelooft
nog in klassebehoud

" VC
Voerendaal-
coach Huub
Didderen geeft
instructies: ,Jtiet
loopt momenteel
even niet lekker
bij ons".

Foto: DRIES LINSSEN

fraai voort met 19... L:h3! Zo k
zwart de stelling openbreken enzn stukken activeren. 20. D:h3,f3
T:f3,T:f3 22. D:f3,TfB 23. Dh3.
D:d3 is niet beter, bijvoorbeeld 2
Dh4 24. Dh3,Del+ 25. Lfl,Ld4+
Kh2,Tf2+ 27. Lg2,Les+. In de p 8
volgde 23... Ld4+ 24. Kh2 (
Khl,Tfl +!) Des+ 25. Dg3,D;HS
Dh3 (26. Lh3,Les) Les+
Kgl.Ddl-f- 28. Lfl,Ld4+
Kh2,Tf2+ en wit gaf op. !Lg2,Les+ of 30. Kg3,Df3+
Kh4,Lf6 mat.
In het eindspel zijn ongelijke lop)\
vaak een synoniem voor remise, t
als uit het voorgaande partijfH
ment bleek kunnen ze in 't middf
spel 'n sterk aanvalswapen zijn. p
Tot slot nog 'n partijfragment K

Bovenstaand diagram geeft de stf
ling weer na de 20ezet van zwart j
een partij tussen R. Kalangie (For!,
na) en H. Senden (DJZ), le ronr
K.0.-beker. Wit heeft 'n pion get
ferd voor een open lijn, diagonaaH
ontwikkelingsvoorsprong. Hoe K
hij 't nu snel uitmaken?

De twee opgaven van vorige week.
In de stelling:
wit: Kgl, Das, Tal, Tel, Le3, Pb6,a3, b3, f2, g2, h 3
zwart: KgB, De7, Td3, TeB, Le2, Pf6,
b7, f7, g7, h 7
offerde zwart met 22... T:e3 de kwa-
liteit. Vooropgesteld moet worden
dat dit min of meer gedwongen is,
aangezien zwart aan 22... Lhs 23.
Lgs niet gelegenkan zijn. Dat zwart
voldoende compensatie heett om
remise te houden is dan natuurlijk
meegenomen. 23. f:e3, D:e3+ 24.
Khl, (24. Kh2, Df4+ etc. is niet be-
ter) Pe4. Alle stukken van zwart
staan op de e-lijn! 25.Pds! een giftig
zetje zoals nog zal blijken. 25... Pf2+
26. Kh2. Niet beter is 26. Kgl,P:b.3 +
27. Kh2,Des+ 28. K:h3,Dhs 29.
Kg3,Des+ 30. Kf2,Dd4+ met remise
door eeuwig schaak. 26... Des+ 27.
g3,Dh5? Een blunder in tijdnood.
Zoals in het clubblad van Voeren-
daal is aangegeven kon zwar met
27... P:h3! remise maken. Bijvoor-
beeld: 28. K:h3,Dhs+ 29. Kg2,Df3 +
30. Kh2,Df2+ 31. Kh3,Dfs+ etc. of
28. Ta2,Pf4! 29. g:f4,Dhs+ of 28.
Pf6+,D:f6 29. K:h3,De6+ 30.
Kh2,Dh6+ 31. Kg2,De3 met ruim
voldoende compensatie voor de
kwaliteit. Na het in de partij ge-
speelde 27... Dhs kon wit 't snel uit-
maken met 28. Pf6+ en zwart gafop.
28... g:f6, 29. D:hs,L:hs 30. T:eB+.

In de stelling:
wit:Kgl, Df3, Tbl, Tfl, Lel, Lg2, a2,
b2, c4, d5, d2, h.3, h 5
zwart: KgB, Dgs, TaB, TfB, LcB, Les,a7, b7, d6, d3, f4, g 7
staat de zwart-speler 'n pion achter,
echter hij heeft de witte stelling in
een wurggreep. De toren op bl en
de loper op cl zijn voorlopig nog
slechts toeschouwers. Zwart zette

" HEERLEN - Zaterdag 11 fe-
bruari is er in de dependance van
fysiotherapie Reuvers aan de
Heerenweg 56 te Heerlen van
13.00 tot 17.00 uur een open dag.
Deze is bedoeld voor sportmen-
sen, die kennis willen maken
met een geheel nieuwe methode
om hun conditie te testen. Bo-
vendien komt de preventie van
blessures aan de orde.

" KERKRADE - In het kader
van de derderonde in het natio-
nale bekertoernooi speelt de vol-
leybalhoofdmacht van Furos
Kerkrade morgen om 15.00 uur
in de sporthal Rolduc tegen Uni-
sign/WC uit Parmingen.

Kerkradenaar gaal als manusje-van-allen mee naar Australië

Matje Hautvast: houvast
van het ijshockevteam

er in terugvinden. Nietjes en kram-
men om de bretels van de brede ijs-
hcokeybroeken en de keepersuit-
rusting aan elkaar de rijgen na een
breuk. Allemaal lapmiddeltjes die
broodnodig zijn tijdens een duel.

Voor Math Hautvast zijn het de
tweede wereldkampioenschappen.
Eerder was hij al aanwezig bij het
WK in Italië, twee jaar geleden. In
de voorbereiding op het WK in
Australië reisde Math Hautvast met
het team naar diverse landen waar
internationale toernooien werden
gespeeld of oefenpartijtjes op het

programma stonden.

„Het is een mooie tijd. De verstand-
houding met de jongens is goed. Ik
kan met iedereen goed overweg,
ook met de mensen van de bond.
Het is ook een zeer dankbaar werk.
Je moet er wel hard voor werken en
krijgt geen minuut rust. Het is drie
weken lang poot aan spelen".

Tijdens het WK heeft Math Haut-
vast het druk. Enkele uren voor de
spelers arriveren om zich op het
duel voor te bereiden en de war-
ming-up afwerken en de nodige

massages uitgevoerd worden, heeft
hij alles reeds klaar staan. De
schaatsen zijn op ieder gewenste
wijze gescherpt. Want niet alle spe-
lers hebben dezelfde slag. Terwijl
gewicht en schaatssnelheid ook een
grote rol spelen voor de slijper.
Maar Matje Hautvast weet van wan-
ten.

„Bij ijshockey is alles op snelheid
aangewezen. Ook de wensen van de
spelers. Het is dan van rap-rap-rap
en de zaak moet klaar staan. Dan' is
er geen tijd voor een complimentje
tijdens de wedstrijd. ledereen, ook

wij van de servicedienst, staan er
zeer gemotiveerd bij. Dat maakt het
team tot een eenheid en zorgt voor
een gezonde teamgeest. De spelers
worden tot in de puntjes verzorgd.
Ik leg ze niet helemaal in de watten.
Dat willen ze ook zelf niet. Van hun
stick moet ik afblijven. Dat doen ze
zelf. ledereen heeft zijn eigen ma-
nieren om het stickblad in te tapen.
Ze hebben dan ook een stuk of zes
sticks achter de spelersbank klaar
staan. Ik weet in welke volgorde
iemand zijn sticks heeft geplaatst.
Bij een eventuele breuk van het
blad tijdens de wedstrijd, weet ik
precies welke hij nodig heeft".
Dat zijn vakantiedagen opgaan inzn hobby is voor hem geen enkel
bezwaar. De belangstelling van de
zusters in het bejaardenhuis waar
Matje werkzaam is, is groot. Zij gun-
nen dat hun Matje succes heeft met
het nationale team. Evenals de aan
hun zorg toevertrouwde bejaarden.
Ook zij volgen gespannen de ver-
richtingen van het nationale ijshoc-
keyteam. Volgens hen is de promo-
tie naar de B-groep straks aan hun
Matje te danken.

waar hij geen belangstelling voor
heeft. Opleidingshalve komt hij
uiteraard met alle sporttakken in
aanraking en heeft er soms moeite
mee een keuze te maken. Voorlopig
genieten skiën (hij is reeds ski-le-
raar), tennissen en de vechtsporten
zijn voorkeur. Terwijl hij ook nog
wekelijks zijn niet geringe voetbal-
kwaliteiten in dienst stelt van Zwart
Wit '19 uit Eys en dezaalvoetbalver-
enigingHet Brouwerswapen in Gul-
pen. Het lidmaatschap van de Gul-
pener Turnclub heeft hij inmiddels
uit tijdnood op moeten zeggen.

Marco Meertens: „Maar de training
bij die laatste vereniging heeft me
wel bijzonder veel voordeel ver-
schaft bij de tv-recordpoging. Voor
mij was dat springen over dat turn-
paard reeds lang gesneden koek".

Marco wordt op de ALO gerekend
onder de categorie lefgozers. Er zul-
len weinig sportopdrachten bestaan
waar Marco voor terugdeinst, over-
tuigt als hij is van de filosofie dat
een gezonde geest alleen maar
schuil kan gaan in een door welke
sportbeoefening dan ook gezond ge-
houden lichaam.
Ook voor de langere termijn heeft
Marco zijn toekomstplaatje klaar.
Hij wil als sportleraar niet alleen
voor de klas, maar ook vele sport-
mensen als trainer op weg van zijn
levensschool-filosofie voorgaan. Op
de iets kortere termijn hoopt hij met
zaalvoetbalvereniging Het Brou-
werswapen de kampioenstitel in de
tweede klasse te veroveren en met
Zwart Wit '19 volgend seizoen de
onderafdeling te ontvluchten.

Marco Meertens: sport
als dagelijks brood
Van onze medewerker

LEO JASPERS
WAHLWILLER - Marco Meertens
(22) uit Wahlwiller staat synoniem
voor 'een leven vol sport. Miljoenen
tv-kijkers konden onlangs zien met
welk aandoenlijk fanatisme de
Wahlwillerse student van de Til-
burgse Academie voor Lichamelij-
ke Opvoeding met 24 collega's een
fantastisch record kruislinks sprin-
gen over turnpaard neerzette.
In het Tros-programma 'De eerste
de beste' kegelden Marco en zijn
strijdmakkers de doorDen Haag ge-
vestigde recordhoogte van 214
sprongen binnen anderhalve mi-

nuut ruimschoots omver en totali-
seerden een totaal van liefst 245 gel-
dige sprongen.

Marco Meertens: „Maar we hadden
er dan ook flink voor getraind. De
laatste drie maanden voor de re-
cordpoging trainden we twee keer
per week een uur om de laatste drie
weken de frequentie tot drie keer
per week op te schroeven. We be-
gonnen met vijftig man aan het kar-
wei. Vijfentwintig dienden er af te
vallen, maar ik redde het gelukkig
wel".
Marco is een echte sportfreak. Hij
staat er mee op en gaat er mee naar
bed. Er bestaat geen tak van sport

In de halve finales van het persoonlijk
kampioenschap van Nederland, waar-
van momenteel tweederde deel is af-
gewerkt, plaatsen zich acht van de
veertig spelers voor de finale, twee per
groep van tien. Dat aantal is klein, en
dit heeft een duidelijke invloed op het
vertoonde spel. Wie voor de begeerde
kwalificatie in aanmerkingwil komen
is namelijk niet gebaatbij veel remises
en speculatief spel. Risico's nemen
luidt het devies, en dit zorgde al voor
verscheidene verrassingen. Een daar-
van was de nederlaag die Casper van
der Tak, „slechts" een sterke hoofd-
klasser, grootmeester Hans Jansen
wist toe te brengen. Het principiële
duel had echter ook anderskunnen af-
lopen.

Van der Tak speelde hier 1. 36-31?
Merkwaardig is het dat Jansen, die
toch meestal als eerste naar ogen-
schijnlijk vreemde zetten kijkt, nu
niet antwoordde met 1. ..13-18! Als wit
dan zou mogen passen zou hij winnen,
maar zetten moet nu eenmaal. Wit ver-
keert in zetdwang en daar 2. 33-29 niet
kan wegens (30-34)+ wordt het snel

duidelijk dat wit alleen 2. 27-21 16* ■3. 32-27 18x29 4. 33x2 kan spelen. Mi:
na 4... 14-19 5. 2x24 30x19 breekt z\tf
dan door de linkervleugel van wit ei "hij het die wint.
Maar vermoedelijk zat Jansen in til.
nood; hij speelde i.p.v. 1. ..13-19 1. ..f20 2. 23x14 20x9 en werd door de vjder rollende witte aanvalsgolf oW
spoeld. I
Het is interessant in de diagramsta!
te onderzoeken of de zwarte omsini
ling, die er nogal dubieus uitziet, toj
kans van slagen heeft. Na 1. 40-34 \18 2. 34-29 6-11, want de dam 28-22
37-31 is toch niet goed, 3. 37-31 26x3?
32x41 8-13 5. 41-37 30-43 6. 29x40 18fl
7. 33x24 19x30 8. 36-31 (!) lijkt het óA,
niet op. Wél zeer kansrijk is de volgoj
de fraaie, door Jansen aangegevq
combinatieve variant: (vanuit het dj
gram) 1. 27-22 12-17 2. 22x11 6x17 3.*
27 17-214. 27-22 21-27! 5. 22x31 13-181
23x3 19-247. 3x29 30-34 8. 39x30 25x4
met een prachtig eindspel voor zwaj
Het is wat minder moeilijk gewordt
tot de halve finales door te dring4
Dat valt te merken, want het gezt
schap, en daarmee ook het spelpeil!
nogal gevarieerd. Er valt hoogstaaj
spel te genieten, maar je ziet ook oj
stellende dingen. Evert Dollekail
won aldus met wit een partij: 1. 33j
18-22 2.31-26 22-27 3. 32x2116x27 4.1
32 11-16 5. 32z21 16x27 6. 41-37 7-UJ46-41 1-7 8. 37-31 12-18?? 9. 31H
18x27 10. 29-23! 19x28 11. 39-33 28*1
12. 35x24 20x29 13. 38-33 29x38 J43x1. Op dit niveau mag zon on
ningszetje eigenlijk niet voorkomt
Het is al heel vaak uitgevoerden st4
in tal van inleidende boekwerkjf
Maar toch, zou er op de wereld t
dammer zijn die durft te bewefj
nooit in iets dergelijks getrapt te zijl!

bridgemet wiel gielkens

Het BC '70 viertallentoernooi zit
weer in de lift. De organisatoren had-
den deze keer, dank zij sponsoring,
voor de hoogste prijswinnaars bedra-
gen beschikbaar die met 4 cijfers
worden geschreven. Aan het begin
werd dit als aanmoediging vermeld,
hetgeen een applausje van de hele
zaal opleverde. Aan het einde werd
de mildheid van de sponsors nog-
maals gememoreerd. Het leverde
weer applaus op, zij het nu voorna-
melijk van de inmiddels bekende
prijswinnaars. Een belangrijk ele-
ment blijkt toch steeds weer gelegen
te zijn in derevenuen en minder inde
ambiance. Om de kosten hiervan
laag te houden waren de organisato-
ren uitgeweken naar een gebouw
van de scholengemeenschap Eind-
hoven, een voortreffelijke gelegen-
heid voor een aantal bridgers die .tij-
dens de wedstrijd toch alleen maar
oog hebben voor hun kaarten en zo
mogelijk die van hun tegenstanders.
Ook heeft het niemand gestoord dat
er slechts 3 soorten toiletten waren:
jongens, meisjes en docenten, waar-
bij de laatste gemengd werden be-
zocht, hetgeen tijdens de schooluren
wel niet vaak het geval zal zijn.
Winnaar werd het BC '70-team Pau-
lissen-de Lange-v.d. Neut-Ramer,
gevolgd door de Zuidlimburgers
Meys-Spaay-Gielkens-Gielkens.
Niet van belang voor de uitslag, maar
desondanks interessant, was het vol-
gende spel:

4»Bxxx
VHxxx
♦xx
4»Bxx

♦x N *Vxx
VAVBx wo *xx
♦AHxxx 7 ♦Bxxx
*Hlox 4»Axxx

♦AHlO9x
Vxxx
♦Vx
+Vxx

De Zuidlimburgers kwamen met <JOW-spellen in SR. De leider begl
met een schoppen- en een hartensljj
af te geven en probeerde daarna *J
een dwang zijn lle slag binnen te I*
len. Als Zuid naast schoppenaas o°
klavervrouw, boer heeft, zal hij z| ■in de eindfase inderdaad moet'
overgeven. Nu dit niet zo was él

dit contract 1 down. Aan de andc
tafel verliep dit als volgt:

West Oost
IR ISA
2H 3R
3H 3SA

Als Zuid begint met de techntéj
aanbevolen uitkomst van een kleji
schoppen (4e van boven) loopt de 1^der van top af binnen. Zuid verm^die valkuil en besloot dus met scb°'.
penheer te starten. En Noord, die*:
van uitging dat zijn partner nu he*|
vrouw had moedigde aan. Wat d<q
Zuid na deze aanmoediging? Alsj
ervan uitgaat dat de leider per 1
schoppenvrouw in 3-en heeft, rrioeK
nu natuurlijk harten switchen. M?^als u diegenen, die in een dergeW
situatie 3SA bieden zonder de vei*^
te dekking zou moeten onderh''/
den, zou u over neveninkomst
moeten beschikken. En als u dan Ti
denkt dat in deze fase van de stfl^beide partijen in de race waren y^
de genoemde bedragen van 4 cij>ej
wordt het er ook niet duidelJJ^door. Zuid speelde schoppen doof
Oost ging dit contract alsnog iTïijt
halen. Zoals gezegd, maakte het
eindelijk niets uit. Jammer eiger>lljjj|
want nu weten NZ nog altijd *y
precies hoe ze in deze situatie ■»

waterdicht down moeten spelen-

" Matje Hautvast, nu nog boomsnoeier. Over enkele weken rekent het nationale ijshockeyteam
_p hem inAustralië. ' Foto: FRANS RADE

sport kort

Van onze medewerker PAUL DEMELINNE
VOERENDAAL - Het heroptreden van VC Voerendaal in de
nationale competitie verloopt bepaald niet onder een voor-
spoedig gesternte. Nu tweederde van de wedstrijdkalender is
afgewerkt, bivakkeren de Voerendaalse volleybalsters onder
de fatale streep in de derde divisie. Een situatie waar de ploeg
zich echter niet voetstoots bij neerlegt. „Er is nog geen reden
voor paniek. De komende speeldagen worden ontzettend
zwaar, maar we geven niet op," zegt trainer/coach Huub Didde-
ren strijlustig.

Het krachtsverschil tussen promo-
tieklasse en het nationale platform
is een niet te onderschatten factor.
Huub Didderen: „Die overstap is in-
derdaad vrij fors. Anderzijds had-
den wij op districtsniveau niets
meer te zoeken, we werden immers
ongeslagen kampioen. Daaruit con-
cludeer ik dat VC Voerendaal qua
spelersmateriaal voldoende in huis
heeft om zich te kunnen handhaven
in de derde divisie. In de eerste
competitiehelft werd er ook goed
gespeeld. Nu loopt het even niet
lekker bij ons."

Een constatering die deels te wijten
is aan het feit dat Didderen, bezig
aan zijn derde seizoen bij VC Voe-
rehdaal, voortdurend moet schippe-
ren met zijn basissextet. „We heb-
ben nog geen drie wedstrijden ach-
tereen in een vaste opstelling kun-
nen spelen. Er staat, door allerlei
omstandigheden op dit moment

Jeugdafdeling
Voerendaal
viert feest
Van onze medewerker

VOERENDAAL - In juni hoopt
eerste voetbalklasser Voeren-
daal op grootse wijze haar dia-
manten bestaansfeest te vieren.
Als voorloper presenteert de
jeugdafdelingzich op 10, 11 en 12
februari op klinkende wijze aan
het publiek.
Het hoofd- en jeugdbestuur als-
mede oud-Roda JC-speler Piet
Wildschut hebben in het kader
van de promotie jeugdvoetbal
een programma samengesteld
waaraan de hele Voerendaalse
jeugd, lid of geen lid, kan deelne-
men. Nadat Roda JC-trainer Jan
Reker op vrijdag 10 februari een
spreekbeurt heeft gehouden
over de relatie tussen een spon-
sor en een voetbalvereniging,
barst het feest op zaterdag pas
echt los.
Om 10.00 uur arriveren Piet
Wildschut en een afvaardiging
van de Rijkspolitie met de EK-
trofee bij het sportpark aan de
Goswijnstraat, waarna de volle-
dige Roda-selectie onder leiding
van Reker gedurende een uur
een fikse training zal afwerken.
Van 14.00 tot 15.00 uur zal Wild-
schut, die wegens een hardnek-
kige enkelblessure zijn carrière
voortijdig heeft moeten beëindi- .
gen, antwoord geven op alle mo-
gelijke vragen die hem gesteld
worden door de jeugd. Dit vra-
genuurtje besluit de oud-interna-
tional met het verloten van de
voetbalschoenen die hij tijdens
het WK in Argentinië 1978 heeft
gedragen.
De dag wordt afgesloten met een
heuse competitie penalty-schie-
ten, waarbij iedereen mag probe-
ren om o.a. eerste elftaldoelman
Wintjens vanaf de stip te ver-
slaan. Op zondagmiddag tenslot-
te heeft jongen oud de gelegen-
beid om in dekantine te genieten
van voetbalbeelden en wordt de
mogelijkheid geboden om sa-
men met de EK-trofee op de foto
te komen.

Van onze medewerker
THEO KEYDENER

KERKRADE - Matje Hautvast, de
voormalige schaastenslijper van
Sfcmoke Eaters, staat komende
maand een leuk snoepreisje naar
Australië te wachten. In het land
van de kangoeroes zal hij het natio-
nale ijshockeyteam, dat deelneemt
a£n de wereldkampioenschappen in
de C-groep, bijstand moeten verle-
nien opdat hun plunje en materialen
up-to-date zijn. Zijn werkzaamhe-
den variëren van het slijpen van
schaatsen, noodreparaties aan ijs-
hockeyspullen uitvoeren, tot alle
niogelijke andere niet nader gedefi-
nieerde zaken.

Kijkt men in het werkkistje van de
Limburger, die afgelopen jaar bij
£»moke Eaters nog het materiaal-
\ferk voor zijn rekening nam, dan
vindt men allerlei rariteiten diemen
nSet bij een man, maar eerder in de
naaidoos van een vrouw zou ver-
wachten. Naald, garen en een vin-
gerhoed om tussen de wedstrijden
door een vlotte steek aan een ge-
scheurd shirt te repareren kan men

geen uitgebalanceerd team".

Met name de bezetting van de zo vi-
tale spelverdeelsterspositie werd
een probleem toen achtereenvol-
gens Tiny Mertens en Marion Vlie-
gen moesten afhaken wegens een
zich aankondigende gezinsuitbrei-
ding. Christy Smeets nam deze taak
tijdelijk waar, tot begin deze maand
de voormalige BSV regisseuse Jac-
queline Remmerswaal speelgerech-
tigd werd voor VC Voerendaal.
„Een geschenk uit de hemel. Jac-
queline is door haar ervaringen rust
een formidabele versterking. Over
en weer is er alleen even wat tijd no-
digom in het veld aan elkaar te wen-
nen," aldus de Kerkraadse oefen-
meester in Voerendaalse dienst.

De veertien dagen competitiepauze
in verband met carnaval en crocus-
vacantie komen VC Voerendaal
trouwens om andere redenen goed
uit. Huub Didderen: „Dominique
Budé heeft last van een liesblessure.
Die kan nu in allerust genezen. Bo-
vendien moet ik de ploeg opnieuw
ombouwen nu aanvoerster Jeannet-
te Schröder heeft laten weten te
stoppen met competitievolleybal."

In de serie van acht wedstrijden die
VC Voerendaal nog voor de boeg
heeft, moet een achterstand van vijf
punten goed gemaakt worden om
klassebehoud te realiseren. Een
moeilijke, maar niet onmogelijke
opgave volgens Didderen: „Alleen
de bovenste vier ploegen in onze
klasse zijn absoluut zorgenvrij, ter-
wijl de achterstand van hekkeslui-
ter Polaris zo groot is dat degradatie
van die ploeg praktisch vaststaat.
Een en ander impliceert dat de ove-
rige zeven teams nog voor de reste-
rende twee degradatieplaatsen in
aanmerking komen. In die context
zie ik volop mogelijkheden voor ons
om de dans te kunnen ontspringen,
al gaat elke volgende verliespost
zwaar tellen."

dammenmet john van den borst
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„Michels", aldus Rijvers, „riep
voortdurend uit dat hij alleen was
gekomen om mij te helpen. Maar
zo voelde ik dat niet. Hij had het
duidelijk op mijn plaats gemunt.
Dat bleek wel toen ik opstapte,
want toen had hij nog geen mi-
nuut bedenktijd nodig om op mijn
stoel te gaan zitten".

vooralsnog ambieert hij een job
met meer inhoud. Een job,waarin
hij, om zijn eigen woorden te ge-
bruiken, 'zich weer helemaal kan
uitleven en waarin hij weer echt
greep krijgt op het voetbalgebeu-
ren'. Dat is bij FC Twente de laat-
stetijd niet meer het geval. De eer-
ste twee seizoenen droeg hij als
een soort supervisor boven trai-
ner-coach Theo Vonk de eindver-
antwoordelijkheid, maar zoals af-
gesproken was, is dieverantwoor-
delijkheid steeds meer bij Vonk
zelf komen te liggen.

Pijn
De finale was overigens de enige
EK-wedstrijd die Rijvers afgelo-
pen zomer volgde. „Naar de ande-
re wedstrijden heb ik niet geke-
ken. Dat deed me te veel pijn. Ik
heb na afloop van het toernooi wel
een felicitatietelegram naar Zeist
gestuurd. Het was bestemd voor
de spelers. Ik weet dat het daar is
aangekomen, maar ik weet niet of
het ook doorgeven is aan de jon-
gens. Ik heb er nooit een reactie
op gekregen".

Rob Jacobs heeft bij Feyenoord in
een onbewaakt ogenblik uitgeroe-
pen dat hij best onder Kees Rij-
vers zou willen werken. Een van
de achterliggende gedachten was
daarbij dat de ex-bondscoach de
ideale figuur zou zijn voor het lei-
ding geven aan de voetbalschool,
die Feyenoord wil gaan oprichten.

Kees Rijvers heeft kennisgeno-
men van Jacobs' hartekreet, maar
hij weigert er serieus op te reage-
ren. „Op dit soort kreten ga ik niet
in. ledere club die interesse heeft,
kan contact met me opnemen.
Maar ik praat alleen met mensen
die verantwoordelijkheid bij de
club dragen. Op de zeventigste
verjaardag van Ben van Gelder
heeft Kees Ploegsma me gevraagd
of ik bij PSV terug wildekeren om
jonge spelers te begeleiden, bij-
voorbeeld tot ze 23 zijn en hele-
maal op eigen benen kunnen
staan. Daar had ik wel oren naar,
maar ik voelde me toen gebonden
aan FC Twente. Daarna heb ik er
niets meer van gehoord".

Wanneer is Kees Rijvers eigenlijk
van plan om een streep onder zijn
carrière te zetten? Rijvers: ~Ik
denk dat dat op dezelfde manier
gebeurt, zoals ik met voetballen
ben gestopt. Mijn laatste wed-
strijd was NAC-Feyenoord. Toen
ik thuis kwam, zei ik tegen m'n
vrouw: nu schei ik ermee uit".

!n halfjaar geleden heeft hij zijn
J's in Knegsel, een van de acht
pbantse zaligheden, verkocht.
I zyn zes dochters zijn de deur
*■ Samen met zijn vrouw woontjf nu in een flatje in Enschede,
fer enkele jaren willen zij zichBorgoed vestigen op lle d'Oléron,
tn vakantie-oord aan de Franse
Èstkust, maar voor het zover is,
"J 1 de voormalige bondscoach
tfS eenmaal de degen trekken.

pds Kees Rijvers bekend heeft
!maakt dat hij zijn taak bij FC
Vente aan het einde van dit sei-er» als geëindigd beschouwt en

"en gebruik wenst te maken van
'■ Mogelijkheid om zijn contractet twee jaar te verlengen, heeft
1 alyan verscheidene clubs tele-
-otv_esv_es gekregen die van zijnen sten willen gaan profiteren.
et Waren bijna allemaal aanbie-ngen in de advies-sfeer. Rijvers
Fe« ze voor kennisgeving aange-
Pmen.
"lsschien open ik nog wel eens
-fi adviesbureautje", zegt hij half
'^ertsend, half serieus, maar " Kees Rijvers tijdenszijn afscheid bij PSV op de schouders van Ernie Brandts en Harry Lubse

Rijvers heeft best wel zin in een nieuw avontuur als trainer.

Kees Rijvers wacht rustig af wat
er nu op hem afkomt. Het liefst
zou hij weer als een manager-naar-
Engels-voorbeeld aan de slag
gaan. Een man die verantwoorde-
lijk is voor het aan- en verkoopbe-
leid en voor de samenstelling en
de coaching van het team. Het
veldwerk zou hij voor een belang-
rijk deel willen overlaten aan een
jonge trainer, maar hij stelt wel

Methusalem
Kees Rijvers houdt niet van flod-
derwerk. Hij is een aanhanger van
de lange-termijn-politiek. Hoewel
hij langzamerhand de Methusa-
lem van het Nederlandse trainers-
gilde mag worden genoemd, heeft
hij als hoofdcoach nog maar drie
clubs gediend: FC Twente (van
1966 tot 1972 en van 1986 tot he-
den) PSV van 1972 tot 1980 en het
Belgische Beringen in het seizoen
1980-1981.

Jeugdvriend
trainer Tyson

KrachtproefNelli Cooman voor Europese titelstrijd

Topatleten massaal
naar NK atletiek

" Nelli
Cooman.
Klaar voor de
strijd tijdens
de
Nederlandse,
Europese en
wereld-
kampioen-
schappen, die
binnen een
tijdsbestek van
vier weken
worden
afgewerkt.

HEERLEN - Op carnavalszaterdag
staat in de sporthal Kaldeborn van
Heerlen om 14.00 het eredivisietreffen
tussen de volleybalteams van Pancra-
tiusbank/VCH en PZ/Dynamo op het
programma. Dit treffen vormt de re-
turn van de eerste ontmoeting die afge-
lopen zaterdag 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 favo-
riet voor de winst, al rekent Pancra-
tiusbank/VCH coach op een positiever
resultaat: „We hebben geleerd van
onze fouten afgelopen week en zullen
bepaalde zaken zeker anders aanpak-
ken. Ons weerwerk in de eerste kracht-
meting was echter zodanig dat Dyna-
mo gewaarschuwd is en zeker niet de
fout zal maken om ons te onderschat-
ten."

VCH opnieuw
tegen Dynamo

LAS VEGAS - Kilo's lichter heeft
Mike Tyson in Las Vegas zijn nieuwe
trainer officieel voorgesteld. Het is zijn
jeugdvriend Jay Bright. Deze acteur
zonder boksverleden zal op 25 februari
in de hoek zitten van de wereldkam-
pioen zwaargewicht als hij zijn titel
verdedigt tegen de Engelsman Frank
Bruno.
Tyson en Bright leefden enkele jaren
samen onder de hoede van hun peetva-
der, de inmiddels overleden Cus d'A-
mato. „Met hem voel ik me eindelijk op
mijn gemak", vertelde Tyson. 'De ge-
mene boksmachine' heeft een woelig
jaarachter de rug. Hij was manisch de-
pressief, bokste niet en maakte alleen
nieuws met gevechten in zijn - inmid-
dels gestrandde - huwelijk met de ac-
triceRobin Givens. Met Bright was Ty-
son bereid eindelijk in trainingskamp
te gaan.

Gazelle

kansen op EK-deelname denkt.
„In Lièvin liep ik zaterdag 7.54 en
7.52, maar de limiet is 7.25. Dat
haalt alleen Nelli. Absurd, want in
België hoeft maar 7.40 gehaald
worden, terwijl Nederland het
toernooi organiseert. Ik hoop op
wat clementie van de keuzeheren
die zich nog altijd aan de limieten
willen houden". Als belangrijkste
concurrenten voor de zilveren en
bronzen plak noemt Claudia: Mo-
nique Bogaards, Mieke van der
Kolk en Edine van Heezik. Clau-
dia logeert dit weekeinde overi-
gens bij Nelli in Rotterdam.

en vooral Noordhollander Mare
Kok. De voormalige Unitas'ers
Paul Lucassen en Frans Maas be-
kampen elkaar bij de driesprong,
terwijl Maas bij het verspringen
zwaar in de slag moet met Emile
Mellaard.

HAAG - De Nederlandse indooratletiek beleeft dit
,eekeinde een primeur. Op de gloednieuwe piste van deaagse Houtrusthallen zullen op Robin van Helden en een
*^tal toppers op de lange afstand na alle Nederlandse topatle-
-tl deelnemen aan de nationale kampioenschappen. Er hoe-en dus geen incourante wereldrecords aangevallen te wor-en~ De vierduizend plaatsen van het nieuwe atletiekparadijs
JUei_ waarschijnlijk tot de laatste stoel vol zijn. Maar liefstu*Zend atleten hebben zich ingeschreven bij de KNAU, waar-
°or een programmaboek van honderd pagina's noodzakelijk

Elly van Hulst boft een beetje dat
haar sterkste concurrenten, Yvon-
ne van der Kolk en Rita Delnoye
in de VS zijn. Toch is ook voor
haar de tijd voorbij dat ze titels in
rustig trainingstempo kon binnen
halen. Op de 800 meter zal ze haar
handen meer dan vol hebben aan
Desirée de Leeuw en Letitia
Vriesde, die het voor Suriname zo
goed deed in Seoel, terwijl ook de
17-jarige Stella Jongmans wat wil
laten zien voor eigen publiek. Van
Hulst heeft de 3000 meter dan al in
de benen zitten, waarop ze van-
daag moet afrekenen met Marjan
Freriks, Gretha Jansen en Marian-
ne van derLinde. Op de 1500 me-
ter zullen Christine Toonstra en
Letitia Vriesde Elly zondag geen
moment rust gunnen, maar of dat
voldoende is om haar van de trilo-
gie af te houden valt te betwijfe-
len.

Nelli Cooman is bij elk nationaal
titeltoernooi een grote trekpleis-
ter. Men hoeft geen ingewikkelde
berekeningen te maken om uit te
leggen dat zij van alle dames de
grootste kans maakt op een titel.
Zij is op de 60 meter immers we-
reldkampioene en wereldrecord-
houdster met een tijd van 7.00 se-
conden. Door het wegvallen van
Els Vader zijn de kansen opkwali-
ficatie voor Claudia Elissen (Kim-
bria) met 50 procent gestegen.
Maar dat wil nog niks zeggen. De
voorzitter van de wereldschaak-
bond Campomanes zei eens heel
cynisch: „Honderd procent van
niets is nog steeds niets", en dat is
ongeveer hoe Claudia over haar

hen moordenaars waren, maar ik
heb het nooit zeker geweten."

De volgende morgen stond hij
voor het recruteringskantoor van
het vreemdelingenlegioen.

Steve Tunslall neemt loopje met mondiale toppers

Superatleet na vijf jaar
vreemdelingenlegioen

Fata morgana's
Dit jaar zal Tunstall nog niet in
de internationale arena's te zien
zijn. Hij moet zich een seizoen
beperken tot Groot-Brittannië,
omdat hij in 1988 nog voor
Frankrijk is uitgekomen. „Hij
moet veel bewijzen, hij heeft nog
lang niet getoond wat hij in zich
heeft. Hij doet nog maar zo kort
aan sport", is demening van trai-
ner Harvey.

Tunstall verbaasde in het veld de
kijkers met zijn loopwijze. De
heuvels beschouwde hij als fata
morgana's in de woestijn. Barce-
lona 1992 is zijn hoofddoel. „Als
jevoor het goud wilt gaan moest
je er alles voor geven. Dat zal ik
zeker doen."
De natuurlijke talenten van Tun-
stall werden ontwikkeld en ge-
hard in het vreemdelingenle-
gioen. Zijn prestaties in de atle-
tiek zijn voor zijn familie niet
verbazingwekkend. Zijn groot-
moeder weet: „Hij heeft altijd al
gelopen of hem iemand achterna
zat."

vijf en tien kilometer op de baan
worden".

JC11' Cooman, Elly van Hulst,
jL«ns Maas, Rob Druppers, Han
*e ft er' MarJan Olyslager en Eric
I Bruin. Dit zijn slechts een paar
1 men van toppers die deel zullen
j.men aan de nationale kam-
e en schappen op de nieuwe pis-, ln de Houtrusthallen, die ge-

is met het oog op de Euro-
[j^e indoorkampioenschappen,
t er twee weken na de nationale
lß^]Pioenschappen zullen plaats-een.

Titelgevechten
n,0 'nteressantste titelgevechten
Oo verwacht op de langere

Pnummers bij de heren, waar
w1hrede subtop de drempel van
'eil 'nternationale peil heeft be-
*.t roeger moest je afwachten
jj:Rob Druppers ging doen, af-
L, n van zijn recordpoging op
ih-.l°oo meter. Deed hij alleen 800
le^r dan liepKulker de 1500 me-
ij " maar koos Druppers voor de
t^ijii meter of beide, dan week
fc* *er uit naar de 3000 meter.
kje^Ppers beïnvloedde toen ook
L keuze van de subtop. Dat lijkt
rti0

v°orbij. Men rekent er op dat
d 0 Sen Druppers de 800 meter

t
et en Kulker de 3000 meter en

Hj. Ze elkaar zondag zullen ont-to^ten op de 1500 meter. De sub-
ÏiCls sterk vertegenwoordigd met
{}~ Baltus, Marco Leenders en
it^0 Küsters (Unitas) op de 800
lWer> de beide Unitas-atleten
I^. Dielis (outdoor-kampioen) en
e^ *: Borghans op de 1500 meter
t^. dezelfde Borghans met Her-
Wp Mare van Rooy en
i% .Krotwaar op de 3000 meter.
tye. 's ook zo goed als zeker dat
k^j. ?lke subtopper zich zal schik-
te ln het lage tempo zoals Drup-
V 0 s en Kulker de concurrentie

Wlsten °P te dringen.
<4op] m' een hoop strijd, met als
ve j.' de EK-limieten die respectie-

lJk 1.49, 3.44 en 7.58 bedragen.

Cooman
iwert de Wit, de superieure tien-
tite .Per van Unitas probeert twees binnen te halen. Op de 60
s.r horden zal hij Ysbrand Vis-
st_u?oeten verslaan> bij het pols-
L^ogspringen zijn clubmak-
t|i$f Lino Pani en Maurice Pen-

" Weertenaar Michel Keijsers

schapvan Frankrijk. Een record.
Hij vertegenwoordigde Frank-
rijk viermaal bij de militaire we-
reldkampioenschappen. Tun-
stall was de énige legionaire die
ooit werd geselecteerd.
Bij het einde van zijn vijfjaar du-
rende contract besloot Tunstall
naar huis terug te keren. „Het be-
gon met tegen te staan dat alle
beslissingen voor me werden ge-
nomen. Ik had er niets meer
aan."
In september vorig jaar was Ste-
ve Tunstall weer thuis. Hij be-
sloot zich toe te gaan leggen op
de atletiek, speciaal het lopen
van de langere afstanden. „De
mensen hebben me altijd een
dromer gevonden. Vroeger keek
ik op televisie naar Sebastian
Coc en Steve Ovett. Ik wilde zo-
als die twee worden. Misschien
zullen op een dag kinderen naar
de televisie kijken en willen ze
Steve Tunstall worden."

Zijn trainer Harry Harvey vindt
Tunstall een van de grootste lo-
pers, die hij in 35 jaaronder han-
den heeft gehad. „Hij heeft een
geweldig potentieel. In het veld-
lopen heeft hij al wat bewezen,
nu moet hij een kampioen op de

WALTON-LE-DALE - De Britse
atletiekscene wordt op dit ogen-
blik bepaald door een nieuwe
ster, de 24-jarige Steve Tunstall,
pas terug van vijf jaar vreemde-
lingenlegioen. In december baar-
de hij groot opzien door in een
veldloop te Wales de drievoudige
wereldkampioen John Ngugi uit
Kenya te verslaan. Alle wedstrij-
den waar Tunstall deze winter
aan meedeed heeft hij op supe-
rieure wijze gewonnen.

In een zucht naar avontuur ver-
liet Tunstall in het holst van de
nacht het ouderlijk huis in het
Noordengelse Walton-Le-Dale
en nam het vliegtuig naar Parijs,
waar hij zich wilde aanmelden
bij het vreemdelingenlegioen.
Hij lichtte alleen zijn tweeling-
broer Colin in. Deze verklaarde
hem voor gek. „Ik wilde het ver-
der niemand zeggen voor het ge-
val ik niet in het legioen werd
toegelaten. Ze zouden me trou-
wens allemaal een krankzinnig
idee hebben gevonden."
Steve Tunstall arriveerde in Pa-
rijs, nam de bus naar het cen-
trum van de stad, wandelderond
de Eiffeltoren en sliep nog een
nacht aan de oever van de Seine.

Tunstall werd opgeleid voor een
parachute-regiment in Corsica.
Hij diende ook in Djibouti, een
voormalige Franse kolonie in
Oost-Afrika. Naast parachute-
springen moest de Engelsman
rotsen beklimmen en skiën. In-
tussen leerde hij vloeiend frans.
Afgezien van af en toe een vlaag
heimwee genoot hij met volle
teugen. Tijdens manoeuvres in
de woestijn verwierf hij al spoe-
dig de bijnaam 'gazelle'. Kort
daarna begon hij met hardlopen
als sport. Zijn talent openbaarde
zich onmiddellijk.
Tussen 1984 en 1988 won hij vier-
maal het militaire kampioen-

Turnstall kreeg zijn familie twee
jaarniet meerte zien. Het contact
beperkte zich tot briefwisseling.
In het legioen maakte Tunstall
zware tijden door. Hij kwam er
goed door en heeft enkele disci-
plines gehandhaafd voor zijn la-
tere leven. „Al je waardevolle
spulletjes zaten in een klein kast-
je. Nog steeds maak ik keurige
stapeltjes van mijn kleren. Zon
gewoontje raak je na zo veel ja-
ren niet meer kwijt."

Kruisverhoor
De rekruut kreeg even een ze-
nuwaanval toen hij het oude fort
binnentrad en de vervallen kan-
toren aanschouwde. Vijf dagen
lang werd hij aan een scherp
kruisverhoor onderworpen. Hij
moest de autoriteiten overtui-
gen, dat hij alleen kwam voor af-
wisseling en avontuur. „Allerlei
types kwamen daar. Er was ook
een aantal misdadigers en ik ver-
onderstel dat sommigen onder
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prijs op een dagelijks contact met
de spelersgroep.

Van twee kapiteins op één schip
moet Kees Rijvers niks hebben.
Dat leidt onherroepelijk tot pro-
blemen. Daarom heeft hij in 1984
ook zelf ontslag gevraagd bij de
KNVB, toen Rinus Michels zich in
Zeist nestelde.

Van onze sportredactie
-Kees Rijvers, de Napoleon van het Nederland-

voetbal, heeft de kriebels gekregen. Hij wil terug naar het
>nt. Als het aan hem ligt, trekt hij volgend seizoen het trai-
ngspak weer aan en neemt hij 's zondags weer plaats in de
lg-out. Hoewel hij in mei drieënzestig wordt, voelt hij zich
|g fit genoeg om de strijd weer aan te gaan. Het liefst zou hij
jeen Frans georiënteerde club in dienst treden, want Frank-
k heeft zijn hart gestolen, maar als het moet gaat hij ook naar
-lgië of ...naar Canada, want daar wordt ook Frans gespro-
;n.

Ideale figuur

Ex-bondscoach liefst naarFrans georiënteerde club

Kees Rijvers wil
terug naar 't front

Limburgs dagblad sport
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RAI-primeur: De Nieuwe Galant Hatchback. A M
Holland-hal stand nr.120 I A mË _d^ M Mitsubishi kreëerde een nieuwe klasse, de

M I % klasse van de Galant Hatchback. Een opmerkelijk

■ individuele verschijning in een tijd dat immer meer auto's uit

één en dezelfde fabriek lijken te komen. Geïnspireerd door de sterke

W^,^^"^ karakteristieken en het komfort van de Galant Sedan bouwden de konstrukteurs

£ een vastberaden vijfdeurs rijmachine met een dynamisch exterieur, een perfekt verzorgd

JI»W ?^ interieur en een geavanceerd brok techniek voor sportieve prestaties. De Mitsubishi Galant

_^^"^^^^^ ML m Ë M Hatchback is een auto waarin u graag gezien wilt worden. En met niet minder graagte zult u telkens

\ I IWw M
achter het stuur stappen. De stoelen zitten u als gegoten, het indrukwekkende dashboard is intelligent

1 Ë ingedeeld, de gretige vijfbak wacht op uw snelle instrukties, rijkomfort en wegligging winden u op, uw passagiers worden

\^^^ verwend met volwassen ruimte en een riant uitzicht. De Mitsubishi Galant Hatchback is er als 1.8 liter, 2.0 liter met multi-point

benzine-injektie, al dan niet met 16 kleppen en 1.8 liter Turbo Diesel. Prijzen vanaf f 30.545,- inkl. BTW, af Sassenheim. Naast uit-

voeringen met een 5-versnellingsbak, is een aantal types met automaat leverbaar. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. _^W
MITSUBISHI
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MITSUBISHI GALANT HATCHBACK/DE GESTAALDE PERFEKTIE
BEEK/GENHOUT N. GELISSEN, KERKRADE AUTO KLEUNEN, SCHINNEN W. KEES,
Hubertusstraat 49, tel. 04490-71054. Locht 193, tel. 045-425555. Dorpsstraat 64 tel. 04493-1721.
HEERLEN AUTO KLEUNEN, . MAASTRICHT AUTO KLEUNEN, SITTARD BEK,
Passartweg 35a, tel. 045-212035. Molensingell (Wijk 29), tel. 043-612323. Tunnelstraat 2a, tel. 04490-25794
HORN HORNERHEIDE, POSTERHOLT TON HOOGENBOOM,
Heythuyserweg 10, tel. 04758-2561. Roermondseweg 36, tel. 04742-2670.
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'Presentatie
aan publiek
van vitaal
belang'

Van onze verslaggever
Op de Personenauto-RAI staan betrekkelijk weinig
auto's die nog niet eerder zijn voorgesteld. Het meren-
deel van de werkelijke primeurs komt uit de Oostblok-
landen. Mogelijk is dit het startsein van niet alleen po-
litiek ontspanning, maar ook de verovering van de
goedkoopste en de middenklasse, waarin menig Euro-
Pees merk niet veel prijsbrekends heeft te bieden. Het
is 25 jaar geleden dat Japan op een bescheiden manier
Europa binnen rolde. Wellicht dat nu de beurt is aan de
opmars van Russen, Joegoslaven, Polen en Tsjechen.

RAI biedt veel vernieuwingen maar weinig échte primeurs

Oostblok in opmars
Drie Limburgse

standhouders
Van onze medewerker

HEERLEN - Nederlands
grootste autoproducent
heeft weliswaar haar fa-
briek in Bom staan, toch
wordt Volvo op de RAI in
Amsterdam niet door een
Limburgse importeur verte-
genwoordigd. Van de vele
honderden stands worden
er trouwens slechts drie in
beslag genomen (interna-
tionaal opererende Lim-
burgse bedrijven.

De grootste standhouder, op
nummer 524, uit onze provincie
is HAVAM uit Venlo, een firma
waar nagenoeg alles voor auto's
en motoren verkrijgbaar is. Op
stand 220 staat Car Parts Sys-
tems uit Tegelen, onder meer de
importeur van Interconti Audio
voor de auto. Broederlijk er
naast, op stand 221, heeft Com-
ma Benelux uit Weert haar pro-
ducten opgesteld. Deze firma
maakt deel uit van een Brits be-
drijfen is sinds vijfjaar in Lim-
burg gevestigd. Hier organiseert
men de export van olie- en reini-
gingsmiddelen naar vele West-
europese landen.

De aanwezigheid van Comma
Benelux op de RAI is volgens

general-manager Truyen vooral
bedoeld om de naamsbekend-
heid te promoten. „Onze produc-
ten worden geleverd aan groot-
handels in de automaterialen-
branche. Naamsbekendheid ver-
groot de vraag van het publiek.
Aangezien de personenauto RAI
door drommen mensen wordt
bezocht is het van vitaal belang
om hier acte de presence te ge-
ven", aldus de heer Truyen. Een
van de toppers in het program-
ma is Manista, een natuurlijke
handreiniger.

HAVAM presenteert zich voor
de eerste keer op de RAI, zo laat
de heer Stokman, manager auto-
motive division van het bedrijf
uit Venlo weten. Op stand 524
zijn de verschillende producten
opgesteld. Zoals Liqui-Moly
auto- en motorconditioner, Mah-
le-zuigers voor motoren en
Sachs schokdempers.

„Op de RAI wordt niet aan klan-
ten geleverd maar geschiedt al-
leen verkoopondersteuning van
het product. Het is belangrijk
dat op de RAI de producten on-
der de ogen van de consument
worden gebracht", reageert
Stokman. Deze importeur van
automaterialen levert aan gros-
siers in automaterialen en fir-
ma's in motorenrevisie.

wijziging ondergaan. De 1.2 ltr.
motor van 42 kW wordt toege-
voegd aan het 1 ltr. programma.
De Sunny staat bij Nissan een
trapje hoger en begint zijn prij-
zen vanaf 20 mille. In tal van car-
rosserievarianten is de Sunny
nu leverbaar met drie nieuwe
motoren van 1.4, 1.6 en 1.8 ltr.

Prairie
De Prairie is nu dusdanig veran-
derd dat je mag spreken van een
totaal nieuwe auto. Geschikt
voor vele toepassingen, voor-
zien van een grotere 2 ltr/72 kW
motor haalt deze 'multipurpose-
car' 170 km/u. De 200 SX is de
kleine versie van de 300 ZX,
maar met een veel fraaier lijnen-
spel. Hij wordt geleverd met een
1.8 ltr-turbomotor en biedt
plaats aan 2 + 2 kleintjes. De
coupé is eigenlijk een gemoder-
niseerde Nissan Silvia, het prijs-
kaartje vermeldt f 59.200,-. De
Patrol Hardtop GR van 65 mille
is met de korte wielbasis de ech-
te terreinbaas, de motor van 2.8
ltr/115 pk levert een trekkracht
van 235 Nm bij slechts 2400 tr-
min.

De Supra is het topmodel bij
TOYOTA. Het model is zeer re-
cent gewijzigd en voor het eerst
in deze vorm op de RAI te zien.
Details als achterspoiler, stuur-
wiel, versnellingspook en het
gehele front zijn opnieuw vorm-
gegeven. Voorzien van een 3 ltr
24 kleps turbomotor ontwikkelt
deze 'vliegende ster' een top van
245 km/u.

" Fiat
demon-
streert op de
RAI hoe een
robot een
complete
deur
monteert bij
de 'auto van
't jaar', de
Tipo.

Op de speciale stand die de
RAI heeft ingericht met pro-
totypen van diverse autofa-
brikanten en twee firma's
werkzaam in de elektronica,
kan het publiek verlekkerd
kijken naar wat mogelijk is in
auto-design. Aanwezig zijn
de volgende droomauto's:

Citroen Activa,
Daihatsu TA-XBO,
Ford Ghia Barghetta,
Ford Vignale TSX-6,
Lancia ECV 2,
Mazda MX 04,
Mitsubishi Galant MSR,
Nissan Saurus,
Peugeot Oxia,
Renault M'gane,
Saab EV 1,
Subaru JoCar ECVT,
Toyota FXV-2,
GE Vector,
Philips Hunter.

Allereerst een totaal nieuw
Werk uit Rusland: ALEKO. Een
forse middenklasser die ruimte
D*edt aan vijf personen en ge-
prijsd staat voor f 19.995,-. Via
honderd geselecteerde Lada-
dealers zal de Aleko 141, zoals
"et eerste model met een 1.6
Jtr/53 kW motor heet, in de ver-
koop komen. De 4.35 meter lan-
Se voorwielaangedreven auto

eind dit jaar ook geleverd
borden met een 1.6 ltr dieselmo-
tor van de VW Golf. In een later
stadium komen nog de merken
Tavria, met een kleine Lada Sa-
■ftara-uitvoering, en de Ocka een
soort mini-Ladaatje vergelijk-
baar met een Fiat Panda.

°ok uit het Oostblok afkomstig
de nieuwe Skoda. De SKODA

FAVORIT 136 L met onafhanke-
lijke voorwielophanging is dui-
delijk geënt op de VW Golf,
Waar is met 381 cm een stuk kor-
ter dan de Wetsduitse 'auto voor
het volk. De 4-cilinder lijnmo-
tor is een doorontwikkeling van
de bestaande 1.3 ltr, die in de 130

staat. Hij heeft praktisch de-
*elfde specificaties, maar is wel
een stuk zuiniger met de lood-
sje Eurosuper.

Uit Joegoslavië komt het derde
de ZASTAVAYUGO 1.4. Een auto die de belij-

füng van de Italiaanse ontwer-
per Giugaro heeft meegekregen.
Giugaro heeft met één oog geke-
ken naar Ford, Renault en Fiat.
öij de Yugo is wat de motoren
betreft eerst het blok van 1372
cm3/52 kW aan de beurt en later
k°mt daar nog een 1.6 ltr-versie
hij, die 61 kW vermogen levert.
De Yugo 1.4 haalt 161 km/u en
verbruikt bii 90 km/u constant
1:20.

het Italiaanse front komen
£en paar nieuwtjes. LANCIA de-
buteert met de gewijzigde Ypsi-
lon op de RAI. Naast het aanbod
Jan nieuwe motoren is deze
kleinste Lancia van buiten niet
direct als nieuw herkenbaar.Aangepast zijn de vering en de
Seluidsisolatie, verder is de ba-
gageruimte vergroot. De YPSI-'
'-'PN 1.3 i.e. is een nieuwkomer,
die uit het vermogen van 54 kW
<*" top van 170 km/u haalt. De
Vernieuwde THEMA staat ook
°.P de Lancia-stand. Verbeterd
2.n rijeigenschappen, interieur
ei comfort.

Afwezig
r ote afwezige is deLancia De-

dra, een sedan in de hogere mid-
denklasse. Die staat evenals de
hieuwe Ford Fiesta in maart op
de Salon van Genève. De Dedra
komt eind dit jaar bij de dealers
et> is leverbaar met de 1.6 en 2 ltr
Motoren van de Thema en een
hieuwe 1.8 ltr diesel.

FIAT, de winnaar van de
Verkiezing 'Auto van het Jaar'
[het de Tipo, is er niet veel
fheuws. Aardig op de Fiat-stand
! s een deel van de Tipo-assem-
Pjagelrjn. Er staat een 'Roboga-

* die onvermoeibaar geestdo-
erïd maar precies werk afle-
ert.

in ons land heel populaire
jkrnrna van LADA krijgt uit-
leiding. Samara is het type
j"ada dat boven de scherpge-

1200 en 2100-serie staat.?'j werd in '84 gelanceerd als
"deurs model. Nieuw op de

{"Al is de 5-deurs met een al wel
°ekende 1.5 ltr motor. De 53 kW
terke krachtbron heeft een top

van 155 km/u en het gemiddeld, erbruik van deze zeer toegan-
,eÜjke 4 meter lange Rus is1;15,2.

arï het Japanse front springt
NISSAN bijzonder in het

°8 met drie gewijzigde en twee
pheel nieuwe modellen. Micra
lS de kleinste van het stel en
'eeft een aantal in- en exterieur- " Renault ontwikkelde defuturistische Megane. Toekomstmuziek met vierwielbestüring

een V6turbo-motor met 680 pk en portieren diezijwaarts opengaan.

bijlage

" Het Oostblok stort zich prijsbewust op de Westeuropese markt, met onder meer denieuwe
Skoda Favorit 136 L.

uitlaatjes

" Winnend ontwerp van een jongeren-auto: de Jo(y)car
van Subaru.

AUTOLEASING heet het boek-
je van Mercedes/Kluwer dat op
de RAI wordt gepresenteerd.
Met de subtitel „Een andere kijk
op 'tijd is geld'" wil het meer in-
zicht verschaffen in de vier vor-
men van leasing, waarbij finan-
ciële service leasing met name
voor de particulier geschikt is.
Alle lease-vormen worden ook
vergeleken met financiering in
rekening-courant, huurkoop en
contant geld. Op de laatste blad-
zijde ontvouwt auteur Pieter
Nouwen de originele gedachte
dat autobedrijven de aangewe-
zen instituten zijn om een we-
reldomvattend algemeen lease-
vervoerssysteem in het leven te
roepen. Het boekje dat heel bij-
zonder is geïllustreerd door Torn
Saecker kost in de boekhandel
19,90 gulden.

SUBARU toont op de RAI een
vrolijk gekleurde prototype on-
der de naam Joyfull Car. Het
witte vlak op defoto is geelen de
grijze vlakken voor en achter
groen en in het midden felrood.
Echt een heel opvallend ding op
de stand met toekomstauto's. De
JO-CAR zoals deze Subaru kort-
weg heet is een two-seater met
middenmotor en het winnende
ontwerp van een interne wed-
strijd bij Subaru om een 'jonge-
ren-auto' te bedenken. De 0,5 li-
ter tweecilinder motor is gekop-
peld aan de Nederlandse Trans-
matic en een vierwielaandrij-
ving. De auto haalt met het ver-
mogenvan 65 pk een top van 150
km/u.

BMW heeft het systeem van de
elipsoide lichttechniek, kleine
lamp met meer en beter licht,
ook beschikbaar voor andere
modellen dan de 7- en 5-serie.
Als compleet unit kan deze set
lampen ook op de oudere
BMW's gemonteerd worden.
Ook het wissysteem van de 7-se-
rie is eerdaags verkrijgbaar op
de nieuwe 5-serie. De wisser

houdt trapsgewijs steeds zijn op-
timale druk aan de bestuurders-
zijde. Bij 16-100-140-180 km/u
wordt de aanligdruk steeds iets
verhoogd.

AUSTIN ROVER heeft in Ne-
derland na 5 jaar eindelijk weer
verkoópwinst geboekt. Na de in-
krimping van het aantal dealers
tot 120 vestigingen en een ande-
re marketing steeg vorig jaar de
verkoop met 6% in een markt die
in ons land in totaal met 13%
daalde. Het Engelse merk zit nu
op een marktaandeelvan 1,04%,
de verwachting is voor '89 hoop-
gevend gezien het aandeel van
de vorige maand dat al op 1,2%
uitkwam.

FORD gaat zijn produktie van de
Sierra in Dagenham (GB) stop-
pen en voor het merendeel over-
brengen naar het Belgische
Genk. De Belgen blijken bij de
assemblage van de Ford Sierra
aan grotere produktiviteit- en
kwaliteitseisen te voldoen. Tot
april als de nieuwe Fiesta uit-
komt die ook in Dagenham
wordt gemaakt, houdt de Britse
fabriek zijn capaciteit van 1104
auto's per dag. In Genk komen
2000 nieuwe banen en in 1990 zal
de produktie verdrievoudigd
zijn tot 100.000 auto's per jaar.

De MINI is still going strong.
Bijna dertig jaar geleden op de
markt gebracht en nog steeds in
het programma. Austin Rover
brengt er twee nieuwe versies
van: de Mini Racing en de Mini
Flame. Ook is de oude kleur 'Bri-
tish Racing Green' weer van het
schapje gehaald, waarmee men
vermoedelijk veel bedaagde
anglofielen een plezier doet. De
motoren rijden op loodvrij. Aus-
tin levert dit RAI-primeurtje
voor f 13.995. Voortaan zijn de
Mini Magie en de Mini Mayfaii
bovendien voorzien van ongere-
gelde driewegkatalysators er
dus geschikt voor Eurosuper.

Limburgs Dagblad extra
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Bandenspecialist

KICKEN bv
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-733433 te1.04490-10707
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Leasing voor 199,-!

Verwen uzelf eens met 'n
proefrit in de Nissan Micra.
Een auto die u alle ruimte
biedt Voor 'n prijs die zn
naam meer dan waar maakt.
Zn vinnige 4-cylinder 1.0 liter
motor brengt u in rap tempo
waar u 'm vingerlicht heen
stuurt, zonder dorstig te zijn.
Eén liter benzine is goed
voor 20,8 comfortabele kilo-
meters. (ECE: 90 km/u GL s-
bak).

De Micra is niet alleen prijs-
maar ook milieubewust. Elke
handgeschakelde Micra vol-
doet zonder katalysator aan
de nieuwste uitlaatgasnor-
men voor 'schone' auto's. De
Micra is er in verschillende
smaken. Wilt u 3 of 5 deuren,
schakelen of een handige
automaat? Aan u de keus.
Kortom: Wie prijs stelt op lu-
xe, comfort en ruimte en te-
gelijk op de kleintjes let, doet
er goed aan vandaag nog bij
ons langs te rijden. Wedden
dat het aangenaam kennis-
maken wordt?

* Per eenmalige
maand aanbetaling
’199,- ’5.500,-
Looptijd rest-

-48 maanden waarde
max. 15.000 ’ 5.250,-- UW NISSAN DEALERJJURGEN

AUTOCENTRUM b.v.
Langheckweg 32-40,

Kerkrade
Ind.terr. Dentgenbach

,3027e. 045-452570
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__k ""*

Ë m^^H M____HP5MM - '*~

S Jurgen Autocentrum mercedesspeoalist nissan-dealer "" Langheckweg 32-40 (Industrieterrein „Dentgenbach") Kerkrade _f 045-452570 9

MERCEDES GEBRUIKT NISSAN GEBRUIKT ANDERE MERKEN "" Micra SDX 3"drs '87"'' Audi 100 m dipwl '83 wit ?300 SL, 87. blauwzwartmetalk: MicraSOK 3-drs. '86 alvermet. Tl 80 Quattró'B7 blauwmet "" aB7'rB^bl,r^Wartme,' rr aTTendH^ "«; , A ! Qua""K,« "200 D, 87, rookzilver Cherry Trend 3-drs. 86 wit ... „,,., ~." 86
, * "" 190E aut.. '87, perlmuthmetallic stanza 1.8GL '83 wit rmw ilfi M rnnd "" 190 E aut, 86. blauw Sunny 1 3 GL 2-drs '86 gnismet. BMW 5 8 ''86 bl zwart "2 !SKIS,!ïïkZHWTTS' I Du "'86 blauwmet. "» 190 D, 86, blauwzwartmetalhc Sunny 1 6 SLX 3-drs 87 d blauw Citroen Vi<_ Suner'B4 rood _k

0 190 D, 86. rookzilvermetallic SunnJ 1 6 SLX I 87 d grijs Fa Pand 4S 83 wit ï
9 190 D, donkerblauw Laurel 2 8 SLX diesel'B7 wit Fa Panda 45 S'B7 bronsmet I
" l^'^ïr* ,^?-STiL^ d?Srtp_; 87 tWit FordSaXRS2885rrt "
" "ï'£'*?_' 9 Nissan 300 ZX autorn| 85 beige Ford Sierra 1.8 CL'B7 blauwmet. "230 E. 83. blauw Nissan Prairie 1.8 SGL 86 groenmet fnrrt qi(,rn ,fi n .„7 m . "2 83

Bn,nmeM"C IT\V,lUTTSrlV0°'S , ""*r_23l._LX3_rr'B7do.gr,,s "2 SS n 7Q rl'nilii. Patrol 3 3 Turbo diesel 86 gesmet. Ma_da 323 13 GLX 4-drs 85 blauwmet. "1 NISSAN Mitsubish, Lancer 1.5GLX '85 "5 230 TE'B6 blauwmet. DEMONSTRATIEAUTOS 1' S
0 Nissan 300 SX Turbo '88 BMW 323i'80 donkergnis ". Nissan Sunny 1 4 LX '89 Citroen Visa Club '84 geel 0m MERCEDES NIEUW Nissan Blueoird 2.0LX'B9 Honda Civic 1.5 GL'B7 wit ' m

0 Nissan Patrol 2.8 TD'B9 Hyundai 1,5 5-drs'B7 wit 9
" Mercedes 0 km 1989 Opel Record 2.0 S combi '83 beige

Elke nieuwe Mercedes van 190- Opel Omega 2.0iGLS '88 wit a
560 SEL direct leverbaar Opel Kadett 1.3S GSI uitv. '86 geel

Opel Kadett 1,3 N '83 groen

" Opel Record 2,0 S lpg '86 blauwmet. "" Opel Monza 2.8 autom '80 groen "125975
9
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Première op de RAI
Nu reeds in de showroom

bij AUTO AARTS
De vernieuwde Seat Ibiza

" """ "_»
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IN- EN VERKOOP SCHADE-AUTO'S
Autohandel en sloperij Deumens

Veikoop gebruikte onderdelen van alle recente auto's: W*^^^
Alfa, Opel, BMW, Ford, VAG, Rover, Mercedes, C^_fl_É__
Mitsubishi, Honda, Nissan, Mazda, Toyota, Suzuki enz. K__fln_W
+ 300 jonge sloopauto's. ' 'Haefland 20 (ind.terrein) - BRUNSSUM - (045) 254482
Geopend dag. van 9.00-12.00 en van 13.00 18.00 u. Zaterdags van 9.00-15.00 u.

NIEUW: VOLVO j
y^ y /

" 1,7 ltr motor ’" 5-drs uitvoering /
" 5 versnellingen

" deelbare achterbank '" rechter buitenspiegel *" veiligheidsriemen achter
" katalysator

prijzen vanaf 29.950.-
NU UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Autobedrijf Jac. Klijn
Strijthagenweg 123 - KERKRADE - Tel. 045-458000

KwMÉJMMiiÉM Ir
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't

2

Exclusief en
kosteloos bij :

CANTON-REISS
«Waaruauto's wetserviceKoopt» x

a
6

3 jaar garantie op nieuwe auto's
2 jaar garantie op gebruikte auto's ;
6 jaar garantie tegen doorroesten
Alles zonder kilometer-limiet!!! !

Canton-Reiss: Zekerheid voor alles!!!
L — ; -!

SHHHS_]SD_B[_IIEI I
Valkenburgerweg 28-34 " Heerlen " Telefoon 045 - 718040 ]
I i4

WIJ KEUREN 'M I
* Keuringskosten f 40,-

GO __' U * ra,is test k°p'amPen en co
* Geen kosten bij afkeur

/<_^>K * Keuring klaar terwijl u wacht
r*spC^ * Afspraak niet nodig("■»—iwjcn
\/«Jk Erkend APK keuringsbedrijf

AUTO HANSSEN
Kleingraverstr. 154-156 (tevens achterkant Carboonplein)

KERKRADE-WEST, tel. 045-413540

grasbroekerweg9 heerlen tel. 045-724545

DE NIEUWE
SUZUKI SWIFT en
SUZUKI VITARA I
nu in onze showroom

SHBBBBBBBBBBBBIHiBBBB.BBfIBBBHBBa

Met devertrouwde perfektie tot inhet detail!

Wv 1 _/^ vl=y___* ■■&$TM^Tnni ' 'ÓF

B^J\ d IIJ I =f _^_________________________________________l
AUTOMOBIELBEDRIJVEN BV f J
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" De MAK beleefde gisteren zijn wereldprimeur in eigen land.

Op de Autorai, die tot en
met volgende week zondag
wordt gehouden, wordt een
nieuwe Nederlandse auto
gepresenteerd: de MAK.
Een unieke tweezitter, die
vooral opvalt door de uitge-
breide verwerking van
kunststoffen. Met behulp
van losse modulen kan de
wagen bovendien worden
omgebouwd tot een coupé.

GE Vector, vernuft
in plastic jasje

taald. In 1990 moet de seriepro-
duktie van start gaan, om er uit-
eindelijk vijf per dag te produce-
ren. Slechts een klein deel is be-
stemd voor de Europese export.

In 1985 werd een presentatiemo-
del van de MAK voor de indu-
strie gemaakt, waarmee men de
toepassingenvan kunststof in de
automobielbouw liet zien. Proto-
types hebben al op de Sitev, een
beurs voor toeleveranciers in Ge-
nève en Droomauto '88, gestaan.

Onder de rook van Volvo Car
BV, die met het uitbrengen van
de 480 en 400 Nederland enige
naam in de design-wereld heeft
gegeven, kreeg de MAK meer en
meer gestalte als definitief pro-
duktie-model. Onder leiding van
directeur Eric Spronk leggen ze-
ven enthousiaste medewerkers

■nu de laatste hand aan dit nieuwe
Nederlandse produkt, dat op de
RAI zijn debuut beleeft.

Assemblage
In de fabriek van Max Motors BV
op de Zuiddijk in Helmond is
eigenlijk geen sprakevan werke-
lijke produktie, maar meer van
assemblage in een hal die bin-
nenkort wordt uitgebreid van
750 vierkante meter tot 1200 vier-

kante meter. Het overgrote deel
van de onderdelen voor de ' j
kunststof auto komt van andere
bedrijven. Zo levert Citroen de
1.4 ltr-motor, die met zijn vermo-
gen van 85 pk de 650 kilo lichte
tweezitsauto een top van 190 ki-
lometer per uur kan geven. Het
chassis isvan de PSA-groep. Van
Lambo uit Rijssen komt de po-
lyester carrosserie, White Power
levert de vering en de bekleding
is van plaatselijke makelij.

Het modulaire systeem van het
MAX-ontwerp voorziet in de na-
bije toekomst in een hardtop-
coupe. Maar de nu uitgebrachte
tweezitter kan ook met behulp -
van losse modulen worden om-
getoverd tot een coupe. Daar-
naast wordt de MAK in de toe-
komst geleverd in sportuitvoe-
ring en een variabel pick-up, De
MAX-roadster heeft een spoor-
breedte van 140/132 centimeter
en een opvallend grote bagage-
ruimte van 130 cm lengte met
een grootste breedte van 125 cm
bij een hoogte van 47 cm.

De voorbereidingenvoor een uit-
gebreid dealemet zijn al in een
vergevorderd stadium. Directeur
Spronk heeft dealers aangetrok-
ken in Emmen, Breda, Uithoorn
en Wassenaar. De eerste kopers
kunnen in het najaar hunMax af-
halen.

De auto wordt gefabriceerd in
Helmond door Max Motors bv.
Tegen oktober zal de o-serie van
25 stuks uit de Brabantse fabriek
rollen. Dat zijn bijzondere mo-
dellen met een aantal extra's,
waarvoor tussen de 50.000 en
60.000 gulden moet worden be-

Voorzitter RAI-comité appelleert aan overheid:

'Autobezitters niet
straffen maar belonen'

Het
gebruik van
een plastic
carrosserie
maakt van
de Vector
eenfraai
afgewerkt
geheel. Het
eerste
exemplaar
van deze in
Helmond
vervaardig
de tweezitter
gaat in het
najaar de
weg op.

Een opmerkelijke auto, die ove-
rigens niet te koop is, wordt op
de RAI getoond door de Neder-
landse firma General Electric
Plastics. GE Vector heet deze
auto, waarmee de onderneming
wil aantonen dat een plastic auto
zeer wel in serie produceerbaar
is. Voor dat doel werd een Ci-
troen AX aangeschaft, die ver-
volgens volledig werd gestript.
De nieuwe auto op basis van
deze AX werd bedacht, ontwik-

Van onze verslaggever
"Het openbaar vervoer moet vooral in het woon-werk-

een grotere rol gaan spelen. De overheid kan
£aarbij bijvoorbeeld met fiscale maatregelen de ar-
°eidsmobiliteit stimuleren. Maar het moet niet zo zijn
dat we middels tolheffing, road-pricing, enzovoorts als
Autobranche de rekening gepresenteerd krijgen. Als
"et er alleen om gaat om aan geld te komen kan beter
"e motorrijtuigenbelasting worden verhoogd. Maar

moet de mensen niet straffen maar belonen. Er
zijn wel alternatieven denkbaar."

keld en gebouwd door een team
van ontwerpers en ingeneurs in
het GEPlastics Automotive Cen-
tre in Bergen op Zoom.

De GE Vector is dus een ontwik-
kelingsmodel, met dat verschil
dat de wagen is geproduceerd
met gangbare produktiemachi-
nes en niet met de hand, zoals de
meeste prototypen. Daarmee wil
men aantonen dat het mogelijk is
een geheel uit kunststof vervaar-
digde auto via een normaal indu-
strieel produktieproces te bou-
wen.

Volgens GE Plastics was het
geen probleem geweest om een
geheel van plastic gemaakt pro- .
totype op de RAI te zetten, maar " !
men had de voorwaarde gesteld
dat de aandacht vooral moest
vallen op de mogelijkheid van
massaproduktie. Vandaar dat
men het ontwerp in drie fasen. produceert. Fase 1 staat dus op
de RAI en toont een auto met
kunststof motorkap, achterklep,
voor- en achterspatborden,
kunststof kleppendeksel en car-
terpan aan de motor.

Chassis
Fase 2 wordt gevormd door
kunststof portieren en fase drie
het chassis en derest van de car-
rosserie. Er is vanuit de auto-in-
dustrie grote belangstelling voor
de ontwikkelingen op plasticge-
bied. GE Plastics biedt kennis en
begeleiding aan de fabrikanten
aan. GE Plastics is van oor-
sprong een Amerikaanse firma,
maar thans voor 100 procent Ne-
derlands.

üp ois de constatering van W.M.e Grefte, voorzitter van het Uit-
ling is nog niet in werking. Die
regeling, als deze eindelijk eens
wordt ingevoerd, houdt in dat er
een subsidie wordt gegeven van
1700 gulden op de BVB. Dat
geldt voor alle auto's (dus ook
kleine) die aan strenge eisen vol-
doen. Dat betekent in de praktijk
montage bij deze auto's van een
driewegkatalysator."

Voor auto's die aan de wat min-
der strenge EG-eisen voldoen
gelden lagere bedragen, die
evenals de hoge subsidie tot 30
september 1992 worden ver-
leend. Dan moeten de normen in
EG-verband gelijk zijn en komt
er een einde aan de fiscale tege-
moetkoming. Het openstellen
van de EG-grenzen heeft voor de
autobranche volgens De Grefte
weinig zin als enkele landen in-
voerbeperkingen blijven hante-
ren: „Dat wordt door de buiten-
wereld ongetwijfeld gezien als
een voorbeeld van wat men in
het algemeen van 'Europa '92' te
verwachten heeft. Dat is niet in
het belang van de gemeenschap
en zeker niet in dat van Neder-
land. De RAI wijst dat dan ook
af!"

erend Comité van de RAI, aan
>$ vooravond van de Auto RAI
*>» die gisteren van start ging en
aar tot en met zondag 12 fe-

rrari zon 1500 auto's staan tejonken. „De RAI heeft al eens
voorgesteld automobilisten een
*°rting te geven op de mottorrij-
Jül_enbelasting als ze een open-
baar vervoerkaart kopen. Ook
?°U het bedrijfsleven kunnen
£elPen door subsidie op die
*aart te geven in plaats voor de
0r_ om een parkeerplaats".

ipe Grefte beklemtoonde nog
r^s het belangvan een integrale
ratipak van het personen- en
goederenvervoer over rail en
*e§ en wees daarbij op het geza-
I"olijke standpunt van zijn or-
I^isatie de BOVAG, NS en
'^O- „De RAI tentoonstelling
"j~l ook daarom meer een infor-
j?atie-show worden en geen ver-
.^opbeurs. Het publiek wordt
v
p een andere manier, mindererkoopgericht, benaderd. Hoe-

t^\ net RAI-complex meerdere
t alen is uitgebreid groeit de ten-
3°0tistelling sneller, ditmaal is er

Procent meer aangevraagd«n beschikbaar was."

Ry°rig jaar heeft zich in de auto-
ranche duidelijk het probleem
jl £ de te grote voorraden twee-
Vp ,ands auto's gewroken op het
u r*oopcijfer dat nu 10 procent
tj

g
f
er is uitgekomen dan het rela-

J* hoge niveau in '87. Het besef
1 °et doordringen dat in Neder-
cjn<l de structurele omvang op
0/ca 500.000 eenheden ligt; plus
'min 10 procent. Dat cijfer als

iQ 'tgangSpunt stelt de bedrijven
bel*r m staat een goed verkoop-

leid te voeren, van zowel nieu-e als gebruikte auto's."

'Met toekomstauto's
alléén red je 't niet'

Ontwerper Uwe Bahnsen over ontwikkeling verkeer en milieu Techniek
„Het lijkt een uitstekende zaak
in de toekomst niet alleen naar
beperkende middelen te zoeken
wanneer het gaat om het leef-
baarder maken van het wegen-
net, maar ook te streven naar
creatieve oplossingen die moge-
lijk worden door de snel voort-
schrijdende techniek. Techniek
die niet enkel in auto's hoeft te
zitten, maar ook kan worden toe-
gepast al het verkeer beter te ge-
leiden zodat er minder obstakels
over blijven."

„Ik zie wel lichtpunten in de sa-
menwerking tussen de grote
autoproducenten. Want wat zou
het, als er in een Volkswagen een
Nissan of Toyota motor zit. Maar
die dingen staan naar mijn
smaak nog teveel op zichzelf. Je
zou bijvoorbeeld veel meer een
relatie moeten leggen met het
openbaarvervoer."

Wisselwerking
„Watje ook bedenkt, als de infra-
structuur niet deugt kun je het
vergeten. Er is een onlosmakelij-
ke wisselwerking. Zo zou je in
sommige gebieden aan geleiding
van het verkeer kunnen denken.
Of kleine intercity-auto's met
een speciale credit-card die door
iedereen zijn te gebruiken. Maar
ook dan moet het stadsplan deu-
gen. Anders krijg je situaties zo-
als ik dievaak in Frankrijk mee-
maak. Ellenlange rijen achter
een vervelende electro-car of een
125 cc dieseltje in een pick-upje
die de heuvel nauwelijks op-
komt."
Het is dus pas zinvol om te jui-
chen bij toekomstauto's als ze
duidelijk passen in een geïnte-
greerd verkeerssysteem. Een
auto, die nu met draaiende motor
1 minuut voor een verkeerslicht
moet wachten, veroorzaakt net
zoveel luchtverontreiniging als
vijftig auto's die voorbij rijden
met een gangetje van 50 km/u.
Alleen daarom al, is het zaak dat
de doorstroming in het verkeer
wordt bevorderd.

Zo bereikt U de RAI
Per auto
De RAI is gelegen aan de autosnelweg A-10 zuid. Op bijgaand
kaartje zijn de belangrijkste parkeerplaatsen in de buurt van
het RAI-gebouw aangegeven. Tijdens grote tentoonstellingen
verwijzen de oranje borden P RAI ook naar andere parkeer-
plaatsen. Vandaar brengen gratis pendelbussen u naar deRAI.

Per openbaar vervoer
De RAI ligt vlak bij het NS-station Amsterdam RAI (looptijd
ca. 7 minuten; vanaf dit station vertrekt tram lijn 4, ritduur 2
minuten). RAI-bezoekers uit Limburg reizen het beste naar
NS-station Amsterdam Amstel. Vandaar rijdt een bus naar de
RAI (lijn nummers 8, 15 en 173, reisduur ca. 10 minuten,
uitstaphalte Europaplein).

is van het Art Center College of
Design in Zwitserland. Voor de
opening van de Personenauto-
RAI liet Uwe Bahnsen zijn licht
schijnen over de ontwikkelingen
in de autobranche.

Veiligheid

Van onze verslaggever

„Je kunt op deze tentoon-
stelingen een heel stel fraaie
concept-cars als prototypen
neerzetten en daarmee laten
zien watje als ontwerper al-
lemaal in huis hebt. Maar ik
vind dat je meer moet kij-
ken hoe je stadsplanning in
relatie tot openbaar en par-
ticulier vervoer aanpakt."

Dat is de meningvan Uwe Bahn-
sen, die bijna dertig jaar werk-
zaam was bij Ford, ondermeer de
Sierra, Scorpio, Granada, Escort,
Taunus, Fiesta en de 17M ont-
wierp en nu 'education director'

" Ontwerper Uwe Bahnsen

Bahnsen schat dat er overdag
tussen de 50 en 70 procent node-
loos parkeerruimte wordt ge-
bruikt. „Daar moet je iets aan
doen, probeer bijvoorbeeld eens
een relatie te leggen tussen ste-
denbouw en kleine auto's. Nu is
alles geënt op maximale maten,
het moet bereikbaar zijn voor
een Mini en een vrachtwagen.
Dat is dusverspilling. En jekomt
er ook niet door het verkeer uit
de binnensteden te bannen. Kijk

naar Milaan, daar vormt een gro-
te ring rond het centrum de
grensvoor het verkeer. Toch wo-
nen en werken daar heel veel
mensen. Dus het enige datje be-
reikt is het verleggen van de con-
gestie."

Hij noemt het ook niet verwon-
derlijk dat we nu in een relatief
korte tijd tegen een groot pro-
bleem aankijken. „De stadsont-
wikkeling van een eeuw geleden
hield geen rekening met de niet
te stuiten opmars van deauto. De
geweldige groei van het auto-
park in ons land zette niet eens
zo heel lang geleden in. In 1960
waren er op een inwonertal van
11 miljoen inwoners nog maar

522.000 auto's. Die autodichtheid
van 1:22 steeg in 25 jaar naar 1:3.
Met dat getalvan 5 miljoenauto's
blijven we volgens de RAI nog
wel een poos zitten."

BVB-subsidie
Erc 46 valt door de importeurs en de
Wat zeker de laatste tijd heel
hen '*te leggen, gezien de traag-
"k lc* van de besluitvorming in de

Kamer. De RAI vindt
d- de grote onzekerheid die on-
sta et koperspubliek is ont-(^an snel moet worden wegge-
lden. „Wij staan met te duur
JaJi ocnte auto's want de per 1

toegezegde subsidierege-

De RAI voorziet bij een verenigd
Europa niet zulke grote gevol-
gen. „In de grensstreken zal er
mogelijk wat meer concurrentie
ontstaan, maar dat hangt vooral
af van het BTW-verschil. Minis-
ter Ruding is voorstander van
hooguit 2 procent verschil met
Duitsland, waardoor de effecten
in de grensstreek mogelijk erg
beperkt zijn," denktDe Grefte.
Wat betreft het uitbreidenvan de
veiligheidsvoorzieningen door
de overheid in Nederland ziet hij
België als goed voorbeeld. „Datland is ons al jaren voor omdat
daar alle autosnelwegen verlicht
zijn. Verder verwacht ik veel van
de ontwikkelingen op het gebied
van waarschuwings- en geleide-
systemen. Rijkswaterstaat werkt
nu aan een 'integrated dynamic
traffic managementé waarin
communicatie tussen weg en
voertuig is voorzien."

Tijdens de tweejaarlijkse ten-
stoonstelling van personenauto's
in de Amsterdamse RAI-gebou-
wen, wordt wederom gewezen
op de discrepantie tussen lasten
en baten voor de overheid, als
het gaat om onze 'heilige koe.
„Critici van de auto zeggen dat
de 'negatieve effecten' van de
auto de gemeenschap miljarden
kosten. Men baseert zich zo
blijkt op oude cijfers, want in '87
hield de overheid al bijna 5 mil-
jard gulden 'over' aan de auto.
Een auto aanschaffen en rijden is
op zich niet duurder geworden,
toch vraagt het per saldo een
flink deel van het gezinsbudget,
dat ligt aan de oveheid die een
meer dan onevenredig deel op-
eist," zo oordeelt de voorzitter
van het Uitvoerend RAI-Comité.

iSjjjjEj AUTOVERHUUR

Weekend eruit
vanaf ’ 89,-
-400 km vrij

Akerstraat-Noord 20
6431 HM Hoensbroek

Tel. 045-229540

Tweezitter uit Helmond in najaar op de markt

Nederlandse firma
haalt MAXimum

uit kunststof

Limburgs dagblad auto
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Audi 100 2.0, 4-88, kleur zermatzilver
Passat 1600, 11-87, 5-deurs, kleur blauw
Ford Fiesta 1100 CL, 1987, blauwmetallic
Fiat Panda 84-'B5, diverse uitv., wit, blauw, rood
Audi 80S 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 .'m '86, diverse kleuren
Opel Kadett, 3-drs., diesel, groen, '83
Seat Fura. blauw, 1985
Peugeot 309. 1987, 5-deurs, wit
Peugeot 205, '87, 3-deurs, wit
Peugeot 305 GL Break, 86, wit, 5-deurs
Renault 5 GTL, '85, '86, wit

+ 100 inruilauto's
van diverse merken en uitvoeringen

Geopend ma. Tm vr. van 9.00 tot 18.00 uur
Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Donderdag koopavond tot 21.00 uur
129890

iJèW* SCHAEKS
?|^^r~AUTO-SERVICE

Verkoop en reparatie van
startmotoren en dynamo's

Verkoop en inbouw van
V.D.0.-auto-alarm

Langheckweg 18 - 6488 EL Kerkrade - Tel. 045-451375

honda'
De nieuwe generatie!!
Alle types in onze showroom

CROMBAG AUTO'S B.V.
Rijksweg Zuid 236 Geleen

Een HONDA dealer!!!!!!!

IHONDA l
A
U
T

o Jo Smeets
B
I
E

3 Bekerbaan 15
e Schimmertg Tel. 04404-2442
U
F

rm_y_fl APK KEURINGSSTATIONp

AUTO KEUREN?
ZVr^_\ Snel en vakkundig!

r*-^. v-L/ T*\
«■(~9o}s| " Klaar terwijl U wacht

V /D\ y ' Geen afspraak nodig

___^ ' Bij afkeur géén kosten
«tend * Gratis koplampen en Co

keiwigs afstellen
bedrijf

HEERLERWEG 134 PfrSVfc- I '/g\^_l
VOERENDAAL >5/ ~
TEL 045-753027 Bel Con van Zandvoort voor informatie

___—————————————_——■————————___———_^^

l____*^_l

NOVUS SERVICE CENTRALE

*■**»».* i. t _______r

novus*
Steenslag hoeft geen aanslag op eigen risico te zijn

Graf/s: autoruitenreparatie doorgeheel Nederland
(indien u voorruitbreuk verzekerd bent)

VOOR SERVICE/DEALER:
HOLTUM

Reijnders P., Munnikstraat 2, 04498-52529

I^egionaal JaguarCentrum
DEMANDT-WAGEMANS B.V.

Rilksweg Zuid 216. 6134 AG Sittard. Telefoon 04490-20840

BOSAL UITLATEN I
Nu met 40% korting en 1 jaar volledige
garantie.

SCHOKBREKERS
Nu met 45% korting.
Tevens kunnen alle onderdelen bij ons
voordelig worden gemonteerd.

GRUISEN
AUTOMATERIALEN BV
Akerstraat-Noord 350
Hoensbroek, tel. 045-212902 ~75.7

Autoschade-herstel
Jo Koenen

* Taxatie

* Ruiten

* Autoverhuur

* Beletteringen

* Focwa-lid
|~—~^~l Verl. Klinkertstraat 22

r \ 6433 PL Hoensbroek
Firn^ telefoon (045) 215450

Ifocwa

■mM

Een merk van het VW-concern.

Coumans Beek b.v.
DSM-straat 7,
6191 NB Beek (L.)
Tel. 04490-71243
t.o.v. MIRO

it Seat-dealer
it APK-keuringsstation
it Occasions, alle merken
it Onderhoud alle merken

__P^^^^B■Flr AUTO-■ngl SCHADE? R"7IMISfocwa a dan naar cle sPeciallst \_^!
"ZZZIZ2X2, Bij ons wordt uw schade snel en 3__>L_ \Ut

H TTÜTÜtTk" vakkundig hersteld, en kijken we meteen Tnöïnmnmüi IM
IL______a_l of uw auto niet is ontzet. 1"/ I
B\ *vfv\. We zijn immers carrossiers van huis uit! _/^C*P A-UH^S-~-__ _—-^V!_4i

\\ AUTOBEDRIJF

nathafcii > > H" MERCKELBACH
1/CllilCl 19U / / Benzenraderweg 295 - Heerlen

'___// Telefoon 045-424444

=\\ AUTOBEDRIJF

n_)ltl_)tCll \\TON SCHUIJREN B.V.
I/CIIIICIWU // Rötscherweg 60 - Übach over Worms

// Telefoon 045-313588

\A. AUTOBEDRIJF

Daihatsu > > TON <»ÜADFLIEG
i/Ul-lUIJU / / Reeweg 112 - Landgraaf

// Telefoon 045-321810

=\\ AUTOBEDRIJF

Daihatsu > > RUUD TIEMS
*^**llltlMll / /zaanstr. 18(nabij ind.terr. Borrekuil) Geleen

_// Telefoon 04490-53010

b___iÉ_4_U_<^|pl B{f2_H_fi_!---L____
Keuze uit 75 auto's: -=_if*<_^ |£= De auto van het jaar!
personenauto's, /^^mP^pS^s " >^^T en ruime 5-drs. middenklasser
bestel- en /Cf^rafcOlHfi^V^ Tijdelijk te huur voor /-g
vrachtwagens, hs^nfj» P~*~^__. 0"j~~ per dag
busjes, Lj_^L^___Ér% Ü_3 mcl. BTW en 100 km. Meer km 0.27
campers ''''^MÊÈM^msWaÊ^SSS (normaal 69- p/dag

|fiyK_£ËBitStU_l_l^^^= autoverhuur

.

UNIEKE AANBIEDING
SIERRA "NEVADAH"

kleur wit
in supersport uitvoering
normaalprijs ’36.520,-
NUrijklaar ’32.900,-

DUIZENDEN GULDENS VOORDEEL
Sierra "Nevadah" 2.0 CL 5 drs. div. kieure*
normaal prijs ’32.635,-
NUrijklaar ’29.950,-

Voor wie iets aparts wil
een super VADAH-aanbieding
voor een superlage prijs. Dit

I igfëmm, ]Rijksweg Zd. 90-100. I jgl§§\'mmÊÊmW\ Tel. 04490-15200. \^Smmm
I :- ; ■■'

. jfl\mm van Well en
yWWJMf.I Goerke B.V.
Benzenraderweg 299 Heerlen, tel. 045-413918

* Autorichtspecialist * Uitdeukwerk

H*Spuitwerk * Schadetaxatie
★ Voorruitreparatie Novo bondsysteem
★ Huurauto beschikbaar

-^
s

_-_______-_-----^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M̂i^Mß!t----------------fc

Autobedrijf RB UDS361 Vv^l tV^T' * f'1 _^s^ïc^_^

Op de Vey 47-49 Geleen 1 f V. jl * I ■ _L 4 I I I »
Tel. 04490-44944 V___^^__^C__^*"-"^W_*_ffc \JU_wJN_E_X_J___l "'*" """*

L/w adres t/oor T . ,

eerste k,as occasions Uw Ford-dealer met de
APK-keuringsstation I spreekwoordelijke service i

A-1 gebruikte wagens (vele merken) j
mmmmffk BEEK KERKRADE ,

Mf9ü*^^ _^#Éffl\l Weth. Sangersstr. 76 (bij Makado) Hamstraat 7
P 1' teL 04490"75353 teL 045-423030

■SÏSS? Carnavalsdinsdag geopend van 10 tot 16 uur
schuifd., —BH—^—H—^~B--^
elektr. spiegels, 68.000 km, _^^_______-_-_-__-----~—~—~—~—~—~—~~—~~—~~—~~~~~—~"~~~ ._/

bwj. '87.
_

9000 elektr. ramen, _<-<»-»■ I-p-_r_~ __. ■ Al ■ ■"■ _^^ # _■*
eiekt

86
spiegeis 87.000 km CRUTZEN AUTQ 5 Zelfs onze service kan niet meer stuk

900, 5-drs LPG 60 000 **-^ W"*^^^^ "' £ .___-" __J______l " Banden' uitlaten, accu's en onderdelen,tegen zeer scherpe prijzen

km.'bwi.'B7. M___iï______M____________ WBHP ■- Schade reparaties aan alle merken
fe*4_Li'j*-S____RQl900, 4-drs., 5 versn., Leaseauto's

85.000 km, nov. '84. ""%^__a__ï |̂|^| Nissan geeft U 12 maanden werkplaats garantie!!
900 i, 5-drs., aut., airc,
90.000 km, '84. ~,"_ Vraag onze informatie over
900 i, 4 drs S-pakket, CL ■fI.iHmHH-VflH^ INissan autofinancieringüÜmetal., alarm, 68.000 km, . ~_„.„. <t_____________________Sf
6-'B5 Stationsstraat 115Beek (L) ___________________

Uuwfezmifcre^iMco. . i___________________o_
■.m.imyi.i.w """""'" —l.felJlUfcfJ.l fe»l_m=f-I__

900, 3-drs., autom., LPG, i ■—■ ■ —
77.000 km, ____________________________________________■______■
900, LPG,

■^"iWi--^-------------------------------.,.,.» ______■____________■

ï°£w »._ I .AUTOSCHADE Sg I ..eengeluk Wblauw, zeer mooi, $3. I »«— ■ — bf—■■■■—■—> r~irT'

900^ autom., s ■ rjj VRIES BV*] bii een ongeluk» m^\
900 GLE, 189.000 km 4- - «HH4IIB I '_^£__,^|öD| 045-722463 evenbellen\ „ I

4U.Uu\J Km, 00. _K_P^:^^ __,^^-l_ ■ ——^9S^^lk/_. I i_U fl_

Die vervangende auto staat dag en _^H_t WkJF i^*^^9^k Al II w m/ftl l »\\\ \\\M l"l\ >l

gen, zonnedak en achter- _^| Rt /y _^_H_i r—^^ tilll ■ _^_______ 11lspoiler, 9000 km, juni'B7. JÊ El| r jf TÉjßv iC_' \\||| 11 ■ -v-^1 Br I

Wilhelminalaan 5, ■=_■ ■kb__4_______i V' Hf.Milffl ff f ffl _i
6042 EK Roermond » JF* HF . j 'UyW_l""___J -iI
Officieel Saab- en J-W W^ I AUTOSCHADE DE VRIES c3D |l
Lancia-dealer voor Êk W^^ Grasbroekerweg 28 ] V
Midden-Limburg. ~ M ___^^h___________________________________, 6412 BE Heerlen 1

125756 H Tel: 045 72 24 63

Limburgs Dagblad



Wat host een auto in 989?
M
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Alelto
Meko Ml iö7o 53/5400/ D 435 169 1050 155 12,6 19.995.-

-■ Il'a Romeo
a33 1-3 1350 58/6000/ D 401 161 890 165 12,5 23.650.--v"a7sl-8 1779 88/5300/ D 433 163 1060 190 11,8 34.790.-AJta Sprint 1.7 1712 87/6000/ D 402 162 920 196 11.5 35.850.-Alta 164 1962 107/580010 455 176 1200 210 8 53.700.-

Aston Martin
Aston Martin V-8 5340 211/5200/ D 468 183 1820 250 4,9 op aanvr.

tudi
Au^|Bo 1781 55/4500/ D 438 168 1020 167 12,6 35.325.--U°190 1994 85/5400/ D 439 169 1110 196 12,1 57.150.-

-1 I°° 1781 65/5200/ D 479 181 1080 175 10,1 58.795.-Audl 100D 1986 51/4800/ D 479 181 1250 155 15 63.545.-AUdi 200 Turbo 2226 121/5500/ D 480 181 1290 216 10,3 106.400.-

Austin
Austin Mini Magie 998 29/5000/ D 305 141 590 130 14 12.995.--Magie 1275 44/5600/ D 340 155 750 152 12,6 14.995.-- Magie 1275 48/5600/ D 400 169 900 151 17 20.995.-Austin Montego 1598 63/5600/ D 447 171 993 165 13,9 28.695.-

Kentley
BentleyEight 6750 191/4500/ D 527 189 2245 195 5 325.400.-

-tteHtng
Beying2l2L 2445 55/3750/ D 386 175 1480 118 8 24.200.-

BMW3I6i 1596 73/5500/ D 432 164 1042 182 10,5 37.175.--°MW3IBi 1766 83/5800/ D 432 164 1050 188 11,7 44.825.-
-°MW32Oi 1990 95/6000/ D 432 164 1125 196 10,1 50.600.--°MW324d 2443 63/4600/ D 432 164 1185 165 15 49.500.--öMW32Si 2494 126/5800/ D 432 164 1165 217 11 65.725.-
-°MWS2Oi 1990 95/5800/ D 462 169 1240 190 9,3 64.075.--°MW73Oi 2986 138/5800/ D 491 184 1570 220 8,7 105.625.--°MW7SOi 4988 220/5200/ D 502 184 1860 250 7.4 185.350.--aJVWM63SCSi 3453 191/6500/ D 481 173 1515 255 8,7 195.650.-

-fcuicfcBuickElectra 3800 104/4400/ D 498 183 1451 172 8,9 op aanvr.
aUickCentury 3800 92/4400/ D 480 175 1456 172 8,1 op aanvr.

Seville 4087 97/4200/ D 478 182 1555 180 6,5 op aanvr.
cadillac Fleetwood 5033 104/3200/ D 561 194 1830 180 6 op aanvr.

Chevrolet
Chevrolet Corsica 2838 93/4500/ S 465 172 1174 180 7 op aanvr.

Celebrity 2838 83/4800/ S 478 172 1418 168 7 op aanvr.
Camaro 4994 119/4000/ S 457 185 1536 197 6,5 op aanvr.

evr_let caprice 4998 127/4400/ S 539 193 1681 175 5,5 op aanvr.
Corvette ' 5733 179/4000/ S 449 181 1415 220 7 op aanvr.

Chrysler
Chrysler Le Baron 2213 109/5200/ D 455 173 1214 161 10 55.095--ijtoyslerES 2501 72/4400/ D 436 171 1175 163 9 35.995.-

-er voyager 2501 71/4400/ D 447 176 1455 153 10 42.495.-

CitroënCitroen Axel 12TRS 1299 44/5500/ D 372 154 860 150 13.1 15.925.-- 36/5500/ D 350 156 600 158 17.8 15.600.-J^roënßX 1360 45/5500/ D 423 168 870 155 14,4 22.700.--i;!«-oën CX 20 RE 1995 78/5500/ D 466 177 1235 177 10,5 40.875.-- 25 RD 2500 55/4250/ D 466 173 1328 147 13 49.350.-- Turbo 2 2500 122/5000/ D 466 173 1885 223 9 63.150.-

-bacia
Dacial2lo 1178 35/5300/ D 435 164 920 135 12,7 12.495-

-btiihutsu
Cuore 850 TG 846 32/5500/ D 319 140 600 135 14 ' 12.795.--TS 993 38/5600/ D 361 169 750 140 13 16.390.--f^aihatsu Rocky 1998 65/4600/ D 410 158 1408 130 9 41.830.-

-uaihatsu Feroza 1589 63/6000/ D 368 158 1145 145 9 34.695-

-j^e Tomaso
°e Tomaso Pantera GTS 5769 198/5600/ D 427 183 1420 260 5 178.140.-

-bonkervoort°°nkervoort Super Eight 1993 77/5400/ D 356 164 550 195 12 ± 63.000.-

-ferrariberrari 328 GTB 3185 198/7000/ D 423 172 1295 250 8 195.525.-
J,errari Mondial 3185 198/7000/ D 453 179 1446 240 8 220.215.-
-t,errari Testarossa 4942 287/6300/ D 449 198 1500 290 5 399.445.--£,eiTari4l2 4942 250/6000/ D 481 180 1810 245 5 334.765.--errari P4O 2936 351/7000/ D 443 198 1232 324 5 ±750.000.-

-fiati,jat Panda 1000L i.e. 769 33/5000/ D 341 149 680 138 15,3 12.950.--ï,?at Uno 45 i.e. 999 32/5000/ D 364 154 700 145 18,5 17.800.-- 1372 52/6000/ D 396 170 950 161 14,4 24.450.-
-lat Croma 2.0 i.e. 1995 85/5600/ D 449 176 1094 180 11 37.650.-

-ford* ord Piesta 1.0 957 33/4500/ D 364 155 765 137 16,3 17.770.--ïEscort 1.3 1297 44/5000/ D 402 164 807 156 14,3 21.690.-
-i,ord Escort 1.6 Ghia 1597 60/5800/ D 397 164 898 167 14,3 30.950.--j,ord,ord Sierra 1.6 1593 55/4900/ D 439 172 990 165 13,6 32.990.--10rd Sierra XRi 4x4 2933 107/5500/ D 445 172 1175 210 12 61.950.--t,ord,ord Scorpio 2.0 CL 1993 77/5200/ D 467 176 1255 188 12 37.710.-
-i,ord Thunderbird 3791 103/3800/ S 505 185 1400 190 9 62.177.--ordTaurusrdTaurus 3000 140/4800/ S 479 180 1330 200 11 67.062.-

-fsoS 0 Prima 1.5 CLE 1481 60/5200/ D 427 165 1110 150 12,4 12.499.-

J*oti€ia20rlda Civic 1343 55/6300/ D 396 168 823 168 15,6 23.490.-Sonda Shuttle 1488 63/6000/ D 384 165 885 160 13,5 30.290.-S°«da Integra 1488 63/6000/ D 435 166 930 168 13,6 28.890.--2°rida Accord 1598 65/6000/ D 453 170 1092 175 13,6 31.490.-
-jjotida Prelude 1829 77/5500/ D 429 169 975 185 12 41.390--10l*da Legend 2493 127/6000/ D 481 173 1850 210 10,1 65.990.-

-*VundatSfUndaiPony 1468 53/5500/ D 398 159 914 160 13,5 16.995.--{Jfundai SteUar 1597 55/5000/ D 442 172 1000 160 11,5 21.995.--lyUndai Sonata 1795 70/5200/ D 468 175 1190 165 11,8 29.950.-- jaBUarXJ6 2919 123/5600/ D 499 180 1720 196 8,9 108.117.-
-*-UarXJSVI2 5345 211/5750/ D 487 179 1735 240 5,6 162.938.-

-feep
j!«PWrangier 2464 78/5600/ S 386 167 1450 145 7,6 44.055.-- 128/4500/ S 429 179 1397 175 5,6 67.995.-

-*«*da 'L_3a l2OO 1198 44/5600/ D 407 161 934 145 11,8 8.995.-
LaSa 2105 1294 48/5600/ D 413 162 995 148 11 11.595.-
-t^aNiva 1568 57/5400/ D 372 186 1150 132 10 22.195.--*Qa Samara 1288 48/5600/ D 400 175 900 148 13,9 15.995.-

-, atjcia VlO Fire 999 33/5000/ D 339 150 720 145 16,5 17.690.--t^cia Delta 1301 57/5800/ D 389 162 955 160 11,5 26.600.-
-r?cia Prisma -1301 57/5800/ D 418 162 940 160 13 31.950.-
-<^>a Thema 1995 88/5250/ D 459 176 1120 195 12 49.830.-

Tot en met dinsdag 12 januari is het onzeker geweest voor de
autobranche hoe de Tweede Kamer over het 'schone' subsidie-

voorstel van minister Nijpels zou beslissen. Dat was voor veel -
met name Japanse - importeurs geen beste zaak omdat zij al dure

auto's in huis hadden die wellicht niet ofveel te laat onder de sub-
sidieregeling kwamen te vallen. De RAI had als schot voor de boeg
al een miljoenen-schadeclaim in het vooruitzicht gesteld omdat de

branche als gevolg van het weinig slagvaardige beleid in Den
Haag, te maken kreeg met een koperstaking.

Alles overziend komt deklant er niet onverdeeldgunstiger af. Er
zijn slechts weinig prijzen die werkelijk omlaag gaan. Het meren-
deel van de auto's blijft op het niveau van eind '88 of stijgt enigs-
zins in prijs. Met name de BTW verlaging met 1,5% en de milieu-
subsidie zorgen enigermate voor een gelijktrekking van de extra
investering voor 'schone' technische voorzieningen aan de motor.

Op deRAI staan vooral Oostblok Primeurs, ons eigen land heeft
er met de MAK een heel nieuw personenautomerk bij gekregen.
Twee dagen voor de tentoonstelling van 2-12 februari wordt de

Ford Fiesta wel aan de pers in Amsterdam getoond, maar hij zal
niet op de RAI staan. Deze en andere 'klappers' gaan naar de Salon

van Genève. Kennelijk heeft de RAI nog steeds niet voldoende
aanzien.
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DE FIAT Tipo werd overtuigend 'Auto van het Jaar 1989.
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PEUGEOT TURBO het topmodel in het 405-gamma.
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HJ_T INTERIEUR van de Rolls Royce paart bedieningsgemak aan luxe.

M< M .aai» ■_ S

Ci SS ia 3 b c h ÜS _b

Landrover
Landrover 90 TD 2495 63/4000/ D 388 179 1640 120 9 74.250.-
LandroverllOTD 2495 85/4000/ D 460 179 1700 130 8 87.495.-
Range Rover V 8 3528 93/4000/ D 447 179 1927 160 6 93.245.-

Lincoln
Lincoln Continental 3791 104/3800/ S 523 185 1639 185 6 125.957-
MarkVIILSC 4942 134/4200/ S 515 180 1655 185 6 115.239.-

Lotus
Lotus Esprit 2174 118/6500/ D 422 185 1050 222 6 129.000.-
Lotus Excel 2174 118/6500/ D 436 182 1145 220 6 107.500.-

Maserati
Maserati222E 2790 165/6000/ D 404 171 1288 232 9 ±120.000.-
Maserati22B 2790 192/6000/ D 446 186 1265 235 6 ±165.000.-

Mazda
Mazda 121 1138 40/5800/ D 347 160 725 150 15,8 17.725.-
Mazda323 1324 50/5800/ D 399 165 860 140 13,6 21.100.-
Mazda 323 Sedan 1324 50/5800/ D 419 165 890 153 14 23.713.-
Mazda626 1586 60/5500/ D 443 169 1015 165 10 " 28.275.-
Mazda 929 Sedan 2184 115/5000/ D 488 170 1335 170 10 44.249.-
MazdaßX7 2x 654 110/6500/ D 431 169 1210 210 12 68.969.-

-9lerced.es
Mercedes 190 1997 77/5200/ D 442 168 1105 175 12,2 55.685.-
Mercedes 190 D 1997 66/4600/ D 442 168 1120 160 15,2 57.590.-
Mercedes2oo 1997 80/5200/ D 474 174 1260 187 11 65.215.-
Mercedes 200 D 1997 53/4600/ D 474 174 1280 160 15 67.085.-

u
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Mercedes 300 E 2962 140/5600/ D 474 174 1340 223 10,8 94.390.-
Mercedes 230 TE 2299 100/5100/ D 477 174 1392 190 8,5 86.220.-
Mercedes 300 SEL 2962 138/5700/ D 516 182 1568 205 8 130.050.-
Mercedes 560 SEL 5547 220/5000/ D 516 182 1830 250 6,8 251.420.-
Mercedes 500 SEC 4973 180/4750/ D 494 183 1610 230 8 214.715.-

Mercury .
Mercury Sable 2979 140/4800/ S 485 180 1330 200 11 64.817.-
Mercury Cougar 3791 140/3800/ S 505 185 1400 160 9 73.056.-

Mitsubishi
Mitsubishi Colt 1298 51/6000/ D 395 167 930 158 13,9 22.995.-
Mitsubishi Lancer 1.8 D 1795 44/4500/ D 423 167 990 148 17 31.745.-
Mitsubishi Galant 1755 63/5500/ D 456 170 1124 168 14 29.795.-
Mitsubishi Space Wagon 1997 74/5000/ D 429 164 1150 170 11,4 39.495.-
MitsubishiPajero 2477 62/4200/ D 429 164 1530 163 12,2 58.445.-
Mitsubishi Starion 1997 132/6000/ D 442 171 1216 230 11 75.345.-

Morgan
Morgan 4/4 1600 2-seater 1599 71/6000/ D 366 142 735 150 10 58.995.-

IMssan
Nissan Micra DX 988 37/6000/ D 376 156 660 140 17,1 16.850.-
Nissan Sunny 1.4 1392 55/6000/ D 403 164 920 155 13 20.395.-
Nissan Sunny 1.7LX D 1681 40/4800/ D 421 164 1040 135 16 26.280-
NissanBluebird 1.6L 1598 60/5200/ D 436 169 1090 160 12,5 25.795-
Nissan Prairie 1974 72/5200/ D 436 169 1250 170 10,5 39.950.-
NissanBluebird LXD 1952 49/4600/ D 447 169 1240 140 14 35.190-
NissanLaurel 2.4 2393 94/5600/ D 465 169 1250 195 8 42.570.-
Nissan2ooSX 1809 124/6400/ D 453 169 1190 215 11,7 59.200-
Nissan 300 ZX Turbo 2960 168/5400/ D 454 173 1430 250 7,4 89.570-
Nissan Patrol R diesel 3246 70/3600/ D 411 169 1870 135 6,5 56.575.-
Nissan Terrano 2389 74/4800/ D 436 169 1650 140 6,9 56.410.-

Opel
Opel Corsa City 1196 33/5000/ D 362 153 720 140 15,5 17.281.-
Opel Kadett 1.3 N 1297 44/5800/ D 399 166 820 155 14,7 22.484.-
Opel Kadett 1.7 D 1699 42/4600/ D 399 166 900 152 18,6 27.710.-
OpelVectra 1598 55/5200/ D 443 170 980 176 14,3 29.379.-
Opel Kadett 2.0 i6r 1998 110/6000/ D 399 166 940 206 13 41.642.-
Opel Omega 1796 66/5200/ D 468 -77 1177 183 13,3 34.984-
Opel Senator 2.5 i 2490 103/5200/ D 484 176 1405 210 10 69.120.-
Opel Omega 3000 2969 130/5600/ D 468 177 1370 222 8,8 72.721-

Panther
PantherKallista 1597 66/5800/ D 390 170 1000 161 10 59.995.-

Peugeot
Peugeot 205 954 33/6000/ D 370 156 742 134 15,1 17.350.-
Peugeot3o9 1118 40/6000/ D 405 163 840 150 15 20.980.-
Peugeot4os 1360 47/5400/ D 440 169 934 160 14,3 27.595.-
PeugeotsosSX 1.8 1796 66/5000/ D 458 172 1215 164 9,4 32.650.-
PeugeotsosV6 2849 156/5000/ D 458 172 1312 205 9,8 62.340-

Porsche
Porsche 944 2681 120/5800/ D 420 174 1240 220 11,4 114.250.-
Porsche 911 Coupé 3164 160/5800/ D 429 165 1210 240 7,5 151.750.-
Porsche92BS4 4957 235/6000/ D 452 184 1520 270 7 243.000.-

Reliant
Reliant Rialto 848 29/5500/ D 332 142 395 130 15 26.345.-
Reliant Scimitar 1393 53/5600/ D 388 158 840 159 11,7 53.700.

Renault
Jïenault5 Campus 1108 34/5000/ D 359 156 725 143 14 17.625-
Renault 19 1397 43/5250/ D 415 166 884 161 15,3 21.900-
Renault2lTL 1721 55/5000/ D 446 170 955 173 14,2 26.995.-
Renault2sTS 1995 74/5500/ D 471 177 1122 182 12,5 39.500.-
Renault Espace 1995 80/5500/ D 425 178 1200 175 11,5 50.975.-
Renault Alpine 2849 116/5750/ D 433 175 1100 235 10 96.800.-

Rolls Royce
RoUs Royce Silver Spirit 6750 191/4500/ D 527 189 2245 195 5 413.565.-
Rolls Royce Corniche II 6750 191/4500/ D 517 192 2350 200 5 615.608.-

Rover
Rover 213 S 1342 52/6000/ D 416 162 868 154 14,7 26.595.-
Rover 820 e 1994 88/5600/ D 469 173 1290 191 11,8 47.500-

Saab
Saab9ooC 1985 74/5200/ D 474 169 1141 160 10 40.438-
Saab 900 Turbo 1985 103/5000/ D 468 169 1230 195 8,5 60.189.
Saab 9000 Turbo 16 1985 118/5500/ D 462 176 1340 210 11 87.246.

Seat
Seat Marbella 903 29/5400/ D 347 146 680 133 15 12.340.
Seat Ibiza 900 903 32/5800/ D 364 161 860 129 14,3 15.995.-
Seat Malaga 1.2 L 1193 47/5800/ D 427 165 910 150 14,3 19.745.

Skoda
Skoda 105 S 1046 34 4800 D 420 160 902 130 12 10.295.
Skoda 120 L 1174 38/5000/ D 420 160 922 140 11,5 11.895.
Skoda Favorit . 1289 43/5000/ D 381 162 932 150 14,3 ±14.000.

Subaru
Subaru Mini Jumbo 665 26/6000/ D 319 140 610 125 16 12.595.
Subaru Justy 997 40/6000/ D 354 154 690 150 15,6 16.195.
Subaru 1.6 DL 1595 54/5200/ D 437 166 970 160 13,6 24.595.
Subaru 1.8 XT4WD 1781 96/5600/ D 445 169 1130 200 10,2 58.995.

Suzuki
Suzuki Alto 796 29/5500/ D 329 141 616 125 15 12.595.
Suzuki Swift 993 37/5800/ D 367 153 670 145 17 16.750.
Suzuki Samurai 1324 47/6000/ D 343 153 895 130 15 26.995,
Suzuki Vitara 1590 59/5400/ D 362 163 1005 140 10 35.990,

Toyota
Toyota Starlet 999 40/6000/ D 370 159 718 155 16,6 15.995.
Toyota Corolla 1.3 1295 55/6600/ D 400 166 910 160 14,3 21.295.
Toyota Corolla 1.8 Diesel 1839 47/47Ö0/D 400 166 1027 160 15 27.545,
Toyota Carina n 1588 66/5600/ D 444 169 1035 180 14,2 27.495.
Toyota Celica ST 1588 63/5600/ D 441 169 1017 170 11 35.545.
Toyota Camry 1998 66/5400/ D 450 171 1130 170 12,1 29.995.
Toyota MR2 1587 85/6600/ D 392 166 975 200 13,6 49.695.
Toyota Supra 2954 150/6000/ D 462 174 1514 220 10 83.795,
Toyota Landcruiser 2366 81/5000/ D 408 169 1605 145 10,3 47.160.

TVR
T.V.R. 350i 3528 140/5280/ D 401 173 1125 225 9,8 93.975.

Volkswagen
Volkswagen Polo 1043 33/5600/ D 365 158 730 142 14 17.965
Volkswagen Golf 1,3 1272 40/5200/ D 399 167 845 151 14 23.755.
Volkswagen Jetta 1272 40/5200/ D 431 166 875 148 10 24.965.
Volkswagen GolfDiesel 1588 40/4800/ D 399 167 900 148 16 29.355.
Volkswagen Passat 1595 53/5200/ D 457 171 1106 169 11,4 34.600
Volkswagen Jetta D 1588 40/4800/ D 431 166 900 148 16 30.565,
Volkswagen Passat TD 1588 59/4500/ D 457 171 1192 171 17,2 46.050,
Volkswagen Scirocco 1781 70/5500/ D 405 163 882 178 12 42.200
Volkswagen Corrado 1781 118/5600/ D 405 167 1118 225 11,8 ±72.000

Volvo
Volvo 340 1397 51/5400/ D 432 166 925 155 11,4 21.745.
Volvo 360 1986 74/6000/ D 432 166 1048 180 10 29.995,
Volvo 440 1721 64/5700/ D 431 167 986 175 13,8 28.850.
Volvo 240 1986 74/5400/ D 479 171 1227 165 11 38.850,
Volvo 240 Diesel 2383 60/4800/ D 479 171 1335 165 11 59.035,
Volvo 480 ES 1721 80/5800/ D 426 171 980 190 12,6 49.350.
Volvo 740 1986 74/5400/ D 478 175 1231 175 13 46.250.
Volvo 760 GLE 2849 125/5400/ D 478 175 1330 185 7 98.650,

Zastava
Zastava Yugo 45A 900 33/5800/ D 349 154 750 135 14,5 12.140.
Zastava Florida 1372 52/6000/ D 393 165 880 160 14,4 ±16.000.
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RADREMA u» DoD__a_® **.
tevens exclusief RX7-dealer voor
Zuid-Limburg.

ïIMUïICIYIM Ook voor een exclusieve gebruikte auto
met ANWB-keuring.

IiMIJIICIwIM Voor betrouwbaarheid, zekerheid en
optimale service.

Kwaliteit wint uiteindelijk altijd!
RADREMA AUTO'S B.V.

Galjoenweg 73, Beatrixhaven -
Maastricht S 043-632250
U moet er beslist een keer geweest zijn.

I Eqc?H Wat kan een Bosch ■■ f^j Service Steunpunt ■■ voor u doen? I
B- " Testen en afstellen van diesel-inspuitapparatuur.

" Testen en repareren van de elektrische installatie
van uw auto.

" Testen en afstellen van Jetronic
benzine-inspuitinstallaties.

" Testen en repareren van alle Bosch-produkten
van uw auto.

" Testen, repareren en inbouwen van Blaupunkt
autoradio's en autohifi.

Wij geven u graag vrijblijvend advies.

______________N IUw Bosch Service Steunpunt: K"B
AUTO-ELECTRO BORKOWITZ BoScïJ

Niersprinkstraat 68
6461 AT Kerkrade ____■

_L Telefoon 045-453926

Garagebedrijf

S
_ .1111111- __

J _■■ -— —w Nievelstein
APK II Keuringsstation

©Dr. M.L.Kinglaan 177-179
HOENSBROEK

"_-po Tel. 045-225566

Auto rijden hoeft beslist niet duur te zijn!

Onze RAI-aanbieding:
grote onderhoudsbeurt (4 cil.)
compleet rijklaar voor 200,-

Tevens het vertrouwd adres voor
e APK-keuringen
e Onderhoud en reparatie voor bijna elk type auto

_8> vjr <o_R mW/&£?t\pirs l_f__ VVN kcunlalion
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BMW 3231, bj. 1984, APK-
gek., prijs ’ 19.950,-. Tel.
045-317516.
Te k. LADA 2105, bj. '84.
Tel. 045-223972.
Koopje! Opel REKORD 2.0
S aut., bj. '80, nw. banden
en uitlaat, APK. Tel. 045-
-217034.
Te k. rode Ford FIESTA,
zeer mooi. Tel. 04752-4501.

Te k. VOLVO 343 DL aut.,
bj. t. '78, vr.pr. ’ 1950,-. Tel.
045-322292.
Tek. BMW 728 autom., met
veel extra's, o.a. voor- en
achterkopsteunen, getint

§las, Grundig stereo, electr.
uitenspiegels, gasinstalla-

tie, APK-gek., alu-velgen,
i.z.g.st., bj. 1978, moet weg!
vr.pr. ’4250,-. Tel. 045-
-415181, na 18.00 uur 045-
-229242.
Te k. Ford TAUNUS 1600
L, i.z.g.st., ’3950,-. 3 mnd.
gar. Tel. 045-210154.

Fiat Klankstad
biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:

Panda 34-45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3GL ...'B6
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4-9 TL .'Bl t/m '85
UnoDiesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m'B6 Renault 11TXE '85
Ritmo 70 S, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel Corsa TR '84
127 1050 '86 Suzuki AtroGL '87
RegataBsS, 10OS '84 Skoda 120LS '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo 345DLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

Voor liefhebber MERCE-
DES 230, 6 cyl., 1973. Tel.
04750-17902.
MERCEDES 230, 4 cyl.,
met LPG, 1974. Tel. 04750-
-17902.
MERCEDES 280 S, 1974,
met APK tot nov. '89, mooi
en goed. Tel. 04750-17902.
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Terugname van financie-
ringsbank: RENAULT Tra-
fic-bus Diesel T 1000, '85.
’12.500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738 of 04498-54510.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat Ibi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86; Ibiza 1.2L. '86; Seat
Ibiza Va» diesel, 86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2 L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86;
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R5, '85 en
'81; Honda Civic, '80 "Lada
2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81: Opel
Kadett 1.2S, '84en '77; Opel
Corsa 1.2 S, '84; Fiat Ritmo
diesel, '80: Fiat Panda 45,
'81; Fiat 127, '78; Austin Al-
legro, '78; Mazda 1300, '77;
Sunbeam 1000, '79; Toyota
Corolla, '80- Fiat Polski, '77.
Inruil en financiering mo-
gelijk; 's donderdags Koop-
avond.
Ford Scorpio 2.0 GL,-5-bak
'85 en automaat, '86, vanaf

’ 22.500,-; diverse Ford
SIËRRA'S 2.0, 1.8, 1.6,
5-drs., 3-drs. en combi, '83,
'85, '86 en '87, vanaf
£12.500- t/m ’21.000,-;
Ford Sierra diesel 2.3,
5-bak, '86, ’17.500,-; Ford
ESCORT 1.1 Laser, 5-bak,
'85, ’ 12.500,-: Opel Ascona
1.8 LS, '87, ’ 17.500,-; Opel
Ascona 1.6 LS, 5-drs., auto-
maat, '85, ’16.500,-; Opel
Ascona 1.6 S Luxus, 5-drs.,
div. ace, '83, ’ 11.500,-; Opel
Kadett 1.2LS, div. ace, 16,

’ 15.750,-; Opel Corsa 1.3en
1.2 LS, 2- en 3-drs., '87,

’ 14.750,-; Peugeot 505 GL,
5-bak, '85, ’ 15.500,-; Re-
nault 25 GTS, 5-bak, '86,

’ 13.000,-; Mitsubishi Ga-lant 1.6 GL, 5-bak, '86,
’16.500,-; Mazda 626 1.6,
4-drs., '83, ’9500,-; Subaru
Justy, 3-drs., 5-bak, '86,

’ 9750,-; Subaru Jumbo
Mini bus, '84, ’4750,-; Nis-
san Stanza 1.8 GL, 3-drs.,
'83, ’9500,-; Nissan Blue-
bird 1.6 GL, '81. ’3750,-;
Volvo 244 GL diesel, '80,
’3750,-. Inruil, financieren
en Bovag-garantiebewijs.
Autobedrijf P. van Dijk en
Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf (Schaesberg-Ka-
kert), tel. 045-311729. Alle
keuringen toegestaan.
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CELLETTE RICHTSPECIALIST

" FOCWA garantiebedrijf

Gouv. Houbenstraat 61 - 6118 CL NIEUWSTADT - Tel. 04498-53875
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§ lI .... waar u op de RAI naar mag kijken!
kunt u bij ons kopen....

I^uöijl m*T| i {% m\£-^i iT*i r^J 1 I»m Ë IKvvvtll
Sittard, leyenbroekerweg 27 Beek, Pr. Mauritslaan 171I Tel. 04490-15777 tel. 04490-72882

Wieprijsbewust
koopt, zou ook
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Een auto koopt u niet zo- dehandvan een voorbeeld laten zien telijk maximum rekent. U kunt dat I Enkele voorbeelden van maximumtarieven enPostbank
maar even. Daarvoor is het een te wat datvoor consequenties heeft. zelfbekijken in detabel hiernaast. ven voor persoonlijke leningen (huidige tarieven; wijzigingenvoorbe1*

grote aanschafU let dus, behalve op Stel dat u bij zon instel- Stel dat u bij de Postbank den>-Laatde cÜfers voor zichzelfs^S,ijks te
type en kleur, scherp op de prijs, ling een persoonlijke lening afsluit een persoonlijke lening neemt van Terugte volgens >,
Dat is logisch. van f20.000,-. f20.000,-.

"«^ _.£_£-_ St PoSSa„k pïï?
Waarom zou u dan wel Door dithoogste Bij de Postbank iïZ: S .SSiSSÏi .gSÜSSJ! &1vTrTw'w^ff^rvra- tariefbetaalt uvijfjaar betaalt uvijf jaarlang: [-.000 36 „ogoggg r«g(,ffl g

lang:f 447,19*per maand f 424^5*per maand. -000,- » «g^gjgg [ggjjja |
Want al zou vin hetzelf- Dat betekent dat u, mis- Bij dePostbankbentu dus Het maximaal te lenen bedrag isf 50.000,-.

de aantal termijnen aflossen, dan schien zonder het te weten, te duur voor een persoonlijke lening van bij- *|^,abel staa'tussen haak*sde ■""*p"j»»°pba^"»*"*«*J
betekent dat niet dat u maandelijks leent, waardoor uw auto onnodig ' voorbeeld f20.00- goedkoper uit. ' : """j
hetzelfde bedragbetaalt. duurder wordt. Voor meer informatie r" bon in eenTnv^pzondTrpostzegel^

Nietalle leningen hebben Bij dePostbank lost u na- ook over ons doorlopend krediet, OOÜ Postbank N.V,ConsumptiefKrediet, Antwoordo"'
namelijk dezelfde prijs. meiijk een persoonlijke lening van kunt ude bon insturen. Ukrijgt dan mer 4,8900 PE LEEUWARDEN.

Er zijn wettelijk voor dit f20.00- in hetzelfde aantal terrnij- defolder met aanvraagformulier 1 Naam: 510/^
soort kredieten maximumtarieven nen af maar met een lager bedrag thuisgestuurd. U kunt de folder ook
vastgesteld. per maand. telefonisch aanvragen: 06-0400. | Adres: -

Een aantal financiële in- Hierdoor bent u ruim Wilt u meer specifieke in- 1 Postcode/Plaats: !
stellingen hanteert deze hoogste f 1.350-goedkoperuit. formatie? Bel 058-958001 (beide I
tarieven, terwijl dit geenverplichting Dit komt omdat de Post- nummers zijn van maandag t/m [)l_^^ Ptj 7\ ]VjEy
is. Er kunnen ook lagere tarieven bank één van de financiële instel- vrijdag tot 21.00 uur en zaterdag tot [^V_/l_3 _L X3_Lm.L^l _L\_
worden gehanteerd. We zullen u aan lingen is dietarieven onder het wet- 12.00 uur bereikbaar). 1^ "*
Een leningvan dePostbankkan ugeldbesparew
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