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Ook andere verdeelsleutel voorprovincies

Meer geld voor
bejaardenzorg

Van onze parlementsredactie

ÖEN HAAG - Minister Brinkman (WVC) trekt dit jaar 62 mil-
joen gulden extra uit voor de bejaardenzorg. Ook in de komen-ae jaren,tot aan 1993, is er extra geld beschikbaar. Het gaat dan

om 50 miljoen gulden per jaar. De minister heeft dit
Ie Kamer meegedeeld in een wijziging van de Wet op de Be-
laardenoorden.

Uitkeringen aan provincies en de
vier grote steden voor de financie-
ring van bejaardenoorden zullen
niet langer vastgesteld worden op
basis van het aantal inwoners boven
65 jaar. Die leeftijdsgrens wordt op-
getrokken naar 75 jaar.
Ten opzichte van 1988 betekent de
wijziging in het uitkeringssysteem
geen financieel nadeel voor de be-
trokken provincies en gemeenten.
Sommige (Groningen, Gelderland,
Noord-Holland en Zeeland) gaan er
fors opvooruit. Zij krijgen meer dan
vijf miljoen guldenextra. De exacte
bijdragen van het rijk worden later
dit jaarvastgesteld.
Brinkman wil voorts een oud sys-
teem waarbij bijdragen aan provin-
cie on gemeenten werden gecorri-
getvci op basis van de eigen bedra-gen van bejaarden, opnieuw gaan
hanteren. Omdat deze correctie (be-
doeld om per bejaarde een gelijk
uitkeringsbedrag te bereiken) nu te
ingrijpend zou zijn, kondigt Brink-
man aan over de periode tot 1993
jaarlijks 50 miljoen gulden uit te
trekken ter compensatievan die ne-
gatieve effecten.
De minister steltvoorts voor om een
saneringsfonds in het leven te roe-
pen. Vanuit dit fonds, waarin hij dit
jaartwaalf miljoen gulden gestoken
heeft, wil Brinkman knelpunten
aanpakken die ontstaan door de
nieuwe systematiek van rijksbijdra-
gen aan provincies en gemeenten.
De problemen mogen echter niet
zijn ontstaan door provinciaal be-
leid rond bejaardenoorden.
Door de wijziging van de Wet op de
Bejaardenoorden wil de minister
verder de doelgroep uitbreiden tot
alle ouderen die de medische indi-
catie krijgen dat zij zijn aangewezen
op voorzieningen die nu normaliter
door bejaardenoorden worden aan-
geboden. Bejaardenoorden krijgen
de mogelijkheid om mensen die
thuis wonen hulp en zorg aan te bie-
den. Dat zal dan wel onder directe
verantwoordelijkheid van het rijk
gaan gebeuren.

Oud-president Paraguay wil naar Chili

Dictator Stroessner
door leger afgezet

(STJNCION - De Para-
ï^yaanse president Alfredo**roessner, die gisteren na een

staatsgreep de
pcht heeft overgedragen aan
|e tweede man van de strijd-
machten, generaal Andres Ro-
l^guez, heeft volgens een ra-
.lQstation van de katholieke
)erk twaalf uur de tijd gekre-
;£? om het land te verlaten.
H] zou de wens te kennenebben gegeven naar Chili ter 6rtrekken. De Chileense re-
ding liet evenwel weten nog
'een asielverzoek te hebben
ntvangen.

De kerkelijke omroep, Radio Cari-
tas, meldde tevens dat de nieuwe
machthebber Rodriguez nog gister-
avond zou worden beëdigd als de
nieuwe president van'Paraguay.
De staatsgreep begon donderdag-
avond, toen rebellen met tanks door
de hoofdstad begonnen te rijden en
granatenafschoten op het presiden-
tiële paleis en het hoofdbureau van
politie. Plaatselijke radiostations
zeiden dat zowel onder militairen
als onder burgers slachtoffers wa-
ren gevallen, maar officiële cijfers
ontbreken.
Volgens de woordvoerder van Ra-
dio Caritas, Benjamin Fernandez
zijn er berichten over 'meer dan 100
doden', maar de zegsman noemde
die cijfers tevens 'speculatief.
Volgens Radio Itabiru, in een stad
aan de grens met Brazilië en Argen-
tinië, zijn 32 functionarissen door de
nieuwe machthebbers aangehou-
den en gevangen gezet op een mari-
nebasis. Onder hen zou zich Mario
Abdo Benitez, de privé-secretaris
van Stroessner en ook de tweede vi-
ce-presidëntvan de regerende Colo-
radopartij, bevinden.
Zes uur nadat de schietpartijen wa-
ren begonnen meldde Rodriguez,
die aan het hoofd staat van het
machtige Eerste Legercorps, via de
radio dat hij de macht in het land
had overgenomen. Hij zei dat de
orde was hersteld en dat „daarmee
alle menselijke waarden van onze
grondwet zullen worden geëerbie-
digd." Rodriguez, wiens dochter ge-
trouwd is met de jongste zoon van
Stroessner, zei dat zijn mannen uit
de kazernes waren gekomen om
„herstel van de eer en de waardig-
heid van de strijdmacht" te verzeke-
ren en de aanzet te geven tot de de-
mocratisering van Paraguay.

" Zie ook pagina 4

Het weer
K*SJ VERDWIJNTw.dag begint met mist die
,3} snel zal optrekken. In de
lei!i a£ is er wat zon maar ge"
jj"lelijk zal tegen de avond de
J^olking weer toenemen, 's
Vafhts kan hieruit wat regen
to "en. De wind neemt toe tot
£?"§: uit het zuidwesten. De
w^Peratuur bereikt een
U «arde van 5 graden, terwijl
fm minimumtemperatuur 2
Oht^en wordt. Zondag zijn er

waarbij een
.""jeniet is uitgesloten. In de
ty°«d neemt de bewolking
l eer toe waarna er wat regen
J?.11 vallen. De wind is matig

«en westelijke richting. De
■) **i»numtemperatuur wordt
graden, de minimumvoor de
3?^ende nacht 2 graden.e Verder pagina 11.

Reportages KRO in kwaad daglicht

Geen handel in
mensenhoofden

AMSTERDAM - Er is in ons land
geen sprake van handel in geprepa-
reerde mensenhoofden of delen
daarvan. De vijf hoofden die vorige
week vrijdag door de KRO-tv wer-
den getoond, blijken zes jaar gele-
den te zijn gestolen van het Anato-
misch Embryologisch Instituut in
Amsterdam. Een 45-jarige mede-
werker van het bedrijf dat was be-
last met een verhuizing van het in-
stituut heeft bekend de hoofden te
hebben meegenomen en via een
tussenpersoon aan de KRO te heb-
ben aangeboden.

Eind vorig jaar ontmoette hrj een
klant. Deze man, IJ., vroeg een
week later aan de 45-jarige of hij 500
gulden wilde verdienen met het op-
stellen van een nep-laboratorium,
waarin zogenaamd depeppil extacy
wordt gefabriceerd.

De 45-jarige man ging in op het aan-
bod van IJ. In het nep-laboratorium
zijn volgens zijn verklaring de opna-
men gemaakt over extacy die
Brandpunt op 13 januari uitzond.
De persoon die in deze uitzending
als de maker van pillen was te zien,
was echter een medewerker van
Brandpunt die als ëen soort stand-
in fungeerde.

Volgens de politie hoorde KRO's
verslaggever Willebrord Frequin tij-
dens deze opnamen dat de man nog
vijf hoofden in zrjn bezit had. Fre-
quin zou toen tegen hem hebben ge-
zegd: „Wat hoor ik, je hebt ook nog
een paar hoofden, daar kunnen we
wel wat mee doen en dan krijg jij
van mrj 500 gulden".

Daarop volgde dus de reportage
over de handel in mensenhoofden
vorige week vrijdag. „Nadat de
beelden waren gemaakt, werd er
1100 gulden betaald aan meneer IJ.

Naar IJ wordt nog gezocht. De twee
verslaggevers van Brandpunt zijn
donderdagavond door depolitie ge-
hoord opverdenking van helingvan
gestolen goederen, dat is echter niet
bewijsbaar. Van een KRO-mede-
werker heeft de politie gisteren de
schoenen in beslag genomen, om-
dat uit het politie-onderzoek na de
uitzending van Brandpunt over de
menselijke hoofden, is komen vast
te staan dat de persoon die in de re-
portage vertelde over de hoofden,
dezelfde schoenen droeg als een van
de twee donderdagavondverhooi de
KRO-medewerkers.

De KRO zegt dat de Amsterdamse
politie ten onrechte een verband
legt tussen de reportage over de
menselijke hoofden en die over de
extacy-pillen. Wel geeft deKRO toe
dat Brandpunt in het verslag over
de peppillen heeft verzuimd te ver-
melden dat een gesprek in het labo-
ratorium werd gevoerd met een
stand-in.
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Overspannen
boer vernielt

bouwkeet
NEDERWEERT - Een boer te
Nederweert heeft gisteren in
overspannen toestand een direc-
tiekeet van een wegenbouwbe-
drijf vernield. De agrariër heeft
een diepgaand conflict met
Rijkswaterstaat in verband met
de herverkaveling die nodig is,
naar aanleiding van het slinger-
tracé'van rijksweg 75 rondom
Weert.
De manwildeeen daad stellenen
duwde met zijn traktor een ge-
parkeerde Peugeot dwars door
de zijkant van de keet. De we-
genbouwbedrijf is bezig met de
aanleg van het slingertracé.

Top leiders
Noord- en

Zuid-Korea
SINGAPORE - De Zuidkoreaanse
president Roh Tae Woo en de
Noordkoreaanse leiderKim II Sung
zullen elkaar in de tweede helft van
dit jaarontmoeten, zo hebben Zuid-
koreaanse kranten gisteren in Seoel
bekendgemaakt.

Dit is het resultaat van geheime be-
sprekingen tussen Zuid- en Noord-
koreaanse afgevaardigden, aldus de
kranten. Noord-Korea heeft onlangs
een ontmoeting voorgesteld tussen
de premiers van beide landen, die
de topontmoeting van de twee lei-
ders zouden moeten voorbereiden.

Weer etnische
onrust in

Joegoslavië
BELGRADO - Joegoslavië is giste-
ren opnieuw het toneel geworden
van oplaaiende etnische en sociale
onrust in verband met de machts-
strijd binnen de Communistische
Partij. Honderden mensen gingen
de straat op ondanks waarschuwin-
gen van het leger dat het zou ingrij-
pen als zich onlusten zouden voor-
doen.

Ongeveer 400 mijnwerkers in Koso-
vo protesteerden tegen het ontslag
eerder deze week van twee populai-
re leiders van de zuidelijke provin-
cie uit hetPolitburo. Ook in Skopie,
in de zuidelijke republiek Macedo-
nië demonstreerden 500 arbeiders
in de schoenenindustrie voor hoge-
re lonen. Deze liggen nu op onge-
veer 100 gulden per maand.

In beide gebieden heerst al maan-
denonrust tussen verscheidenen et-
nische groepen, waaronder etnische
Albanezen. Beide staan onder druk
steun te geven aan de poging van de
Servische populistische leider Slo-
bodan Milosevic Kosovo onder di-
rect toezicht te brengen van Servië,
de grootse Joegoslavische repu-
bliek.

In Kosovo, een autonome provincie
in Servië, bestaat de meerderheid
van de bevolking uit etnische Alba-
nezen. In Macedonië is eenderde
van de bevolking Albanees.

De uittocht naar de 'groene
Alpen' is gisteren goed op
gang gekomen. Bij de grens-
posten, zoals hier bij Bo-
choltz, regen de auto's zich
aaneen tot onafzienbare rij-
en. De meeste - optimisti-
sche - vertrekkers hadden
ski's op het dak, hoewel er in
de Alpen niet veel te skiën
lijkt te zijn.

Volgens de ANWB gaan er
zeker net zoveel Nederlan-
ders op pad als vorig jaar.
Een woordvoerster van het
ANWB-kantoor in Heerlen
meldde dat er niet massaal
wordt geannuleerd door het
ontbreken van sneeuw. „De
mensen gaan toch wel", zei
ze. Ook andere reisbureaus
meldden dat er niet extra
geannuleerd wordt.

Foto: DRIES LINSSEN
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kunst

kunst en cultuur

exposities
'De Berg' in
Gouvernement
MAASTRICHT - Sedert enkele
jaren werken de fotograaf Pier
Pennings en de dichter Wiel
Kusters samen. Het resultaat van
deze samenwerking is vanaf 17
'februari te zien in het Gouverne-
.ment, Limburglaan 10 te Maas-
■tricht, waar Ad Mosam een expo-
sitie heeft ingericht. Deze is tot
'en met 23 maart opwerkdagen te
bezichtigen van 9.00 tot 17.00
uur.
De fotograaf Pier Pennings is be-
kend van fotoreportages van de
'Borinage en van andere verlaten
.mijnterreinen. Wiel Kusters, ge-
boren in Spekholzerheide, werd
gedurende zijn jeugd intensief
geconfronteerd met de mijnen.
Dit resulteerde in veelvuldige
"verwijzingen in zijn later werk,
zoals bijvoorbeeld in Het mijn-
museum (1981), Een bezoek aan
de leermijn (1984) en Het leven
]op stoomschepen (1986). De on-
derlinge kennismaking resul-
teerde haast vanzelfsprekend in
het plan om de steenberg van de
voormalige Willem-Sophia in

■beeld te brengen. De emotione-
rende kant van deze brandende
steenresten - de resten van een
verdwenen wereld - fungeert
daarbij als bindende factor.

Ter gelegenheid van de expositie
verschijnt van Pier Pennings en
Wiel Kusters een publicatie on-
der de titel 'De Berg.

Carnaval in
Den Tempel
SITTARD - 'Carnaval' - hoe kan
het ook anders in deze tijd van
het jaar- is de titel van een expo-
sitie, die tot en met 22 februari te
zien is in museum Den Tempel,
Gruizenstraat 27 te Sittard. De
expositie is te bezichtigen van
dinsdag tot en met vrijdag van
10.00 tot 17.00 uur, zaterdag en
zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Tijdens de carnavalsdagen is
uiteraard gesloten.

De tentoonstelling omvat foto's
van Nol Pepermans en Jan
Steen, die 'de waarheid' rondom
carnaval proberen te tonen zon-
der de spontaniteit van het feest
terug te brengen tot verstarde
momenten. Die waarheid is voor

beide fotografen de zichzelf ver-
sierende mens van alle tijden en
alle culturen. Voor velen is car-
naval, oorspronkelijk een feest
van de terugkeer van de lente, de
enige tijd in het jaar dat ze kun-
nen zijn wie ze zijn; in alle uit-
bundigheid en ingetogenheid,
maarvrijwel altijd kleurig.

DNT-Art in
Maastricht
MAASTRICHT - De stadsbiblio-
theek van Maastricht toont tot en
met 25 februari werk van de kun-
stenaarsgroep DNT-Art (Duits-
Nederlands Tesamen). Deze
groep bestaat uit de Duitse schil-
deres Ute Steffens en de uit
Vaals afkomstige kunstenaar Jo-
sefLemmens, die na hun kunst-
pedagogische en grafische oplei-
ding dit samenwerkingsverband
aangingen.

De kunst om gezamenlijk bezig
te zijn aan hetzelfde kunstwerk
berust op jarenlange vriend-
schap tussen de beide kunste-
naars. De persoonlijke omgang
met de verschillende technieken
is bij beiden overigens dezelfde.
De vervaardigde werken zijn
echte collectieve produkten,
waaruit hun voorliefde om figu-
ratief te schilderen duidelijk
naar voren komt. De tijdens de
tentoonstelling getoonde wer-
ken zijn in de periode 1984-1988
ontstaan. De gebruikte technie-
ken zijn pastel, olie en potlood.

Fotografie van
Rob Abrahams
HEERLEN - In het gebouw van
de NMB-bank, Bongerd 13 te
Heerlen, worden deze maand fo-
to's geëxposeerd van Rob Abra-
hams uit Landgraaf. Zijn werk is
dagelijks buiten de weekenden
te bezichtigen van 9.00 tot 16.00
uur.
Rob Abrahams laat bij het bepa-
len van zijn weloverwogen com-
posities niets aan het toeval over
en selecteert heel bewust om het
essentiële van zrjn onderwerpen
te belichten. Het manipuleren
van de werkelijkheid kan nood-
zakelijk zijn om dit doel te berei-
ken. Hij creëert dan een eigen
imaginaire werkelijkheid met
een groite expressiekracht.

Honderdste sterfjaar Van
Gogh uitgebreid herdacht

AMSTERDAM - Kosten noch
moeite zijn gespaard om volgend
jaar het honderdste sterfjaar van
de schilder Vincent van Gogh
(1853-1890) op gepaste wijze te
herdenken. Kern van de herden-
king is een dubbelexpositie in
het Van Goghmuseum en mu-
seum Kroller-Muller op de Hoge
Veluwe. Daar zullen de sleutel-
werken uit het oeuvre van Vin-
cent van Gogh te zien zijn. Maar
ook in andere musea zal ruim-
schoots aandacht worden be-
steed aan leven en werk van de
kunstenaar. Verder zal de eerste
volledige Nederlandstalige edi-
tie van alle brieven van Van
Gogh verschijnen en zijn er on-
der meer twee opera's over Van
Gogh in voorbereiding. Verder
zal Van Gogh ook in devorm van
toneel, ballet en film worden her-
dacht.

Het budget voor het hele project
bedraagt 25 miljoen gulden. Wat
de inkomsten betreft verwacht
men dehelft van de kosten terug
te verdienen door entreegelden
en royalties. Verder ontvangt
men de nodige subsidies en zijn
vier hoofdsponsors (Heineken,
Douwe Egberts, KLM en de
Spaarbanken met de S) bereid
gevonden elk een miljoen op ta-
fel te leggen. Voor de twee grote

exposities in Amsterdam en op
de Hoge Veluwe verwacht men
circa 800.000 bezoekers. Volgens
bestuursvoorzitter mr. S. Patyn
kunnen beide musea maximaal
1,5 miljoen bezoekers verwer-
ken.
In het Van Goghmuseum zullen
vanaf 30 maart (Van Goghs ge-
boortedatum) tot en met 29 juli
(Van Goghs sterfdatum) 1990 cir-
ca 120 schilderyen te zien zyn,
terwijl in het museum Kröller-
Muller zon 250 tekeningen ge-
toond zullen worden. Directeur
drs. R. de Leeuw van het Van
Goghmuseum benadrukte dat
men bij de selectie is uitgegaan
van wat Van Gogh zelf als zijn
sleutelwerken beschouwde.
„Het is sinds lang niet voorgeko-
men dater zoveel topstukken uit
zoveel verschillende perioden
getoond zullen worden". Om de
bezoekersstromen enigszins in
de hand te houden, zullen beide
musea zeven dagen per week ge-
durende twaalf uur per dag ge-
opend zijn. Voor het eerst be-

staat ook de mogelijkheid om
voor een bepaald tijdstip te re-
serveren.

Bruikleen
Van de schilderijen komt onge-
veer een derde, van de tekenin-
gen ongeveer de helft uit de
eigen collectie van de musea.
Daarnaast krijgt men bruiklenen
van onder meer het Musee d'Or-
say in Parijs, de NationalGallery
en Tate Gallery in Londen, het
Metropolitan Museum of Art in
New Vork en het Pushkin Mu-
seum in Moskou. Dankzij al deze
bruiklenen zal het voor het eerst
mogelijk zijn naast elkaar ver-
scheidene versies van een werk
te laten zien. Volgens mr. Patijn
heeft derecente diefstal van drie
Van Goghs uit hetKroller-Muller
„geen enkele invloed gehad op
de beschikbaarheidvan bruikle-
nen".
Zoals gezegd vinden naast de
twee grote exposities nog diver-
se 'kleinere' plaats. Zo toont het

Van Goghmuseum in de nazo-
mer van 1990 een selectie van
met tekeningen geïllustreerde
brieven van Van Gogh. Verder
wordt samen met enkele buiten-
landse musea een expositievoor-
bereid die een beeld moet geven
van Van Goghs invloed op de
moderne kunst in detwintig jaar
na zyn dood, de periode 1890-
-1918. Het Nederlands Textielmu-
seum in Tilburg maakt een expo-
sitie rond het thema weven in het
werk van Van Gogh. In 1884
maakte Van Gogh tien schildery-
en, vier aquarellen en twintig te-
keningen van weefgetouwen. In
het Rijksmuseum voor Volken-
kunde in Leiden zullen Japanse
prenten worden getoond uit de
collectie van Vincenten zijn jon-
gere broer Theo van Gogh. Ver-
der zyn in het Stedelijk Museum
in Amsterdam zon 250 foto's te
zien die een beeld moeten geven
van de tijd waarin Van Gogh
leefde en organiseert het Frans
Halsmuseum in Haarlem een be-
langrijke expositie met tachtig

werken van de door Van Gogh
bewonderde Frans Hals.

Naast de integrale editie van zijn
brieven zullen natuurlijk de no-
dige boeken verschijnen over le-
ven en werk van Van Gogh. Bij
de twee grote exposities ver-
schijnt een omvangrijke catalo-
gus in twee delen, die beschik-
baar zal zijn in het Nederlands,
Frans, Duits, Engels, Italiaans,
Spaans en Portugees en moge-
lijk ook Japans,Russisch en Chi-
nees. Fotograaf Paul Huf stelde
in opdracht van de KLM een fo-
totentoonstelling samen van alle
plaatsen waar Van Gogh ge-
woond en gewerkt heeft. Verder
ontwierp een groot aantal inter-
nationale kunstenaars ( onder
anderen Willem de Kooning, Ri-
chard Long en Lawrence Wei-
ner) een affiche als hommage aan
Van Gogh. Jan van Vlymen en
de Finse componist Einojuhani
Rautavaara werken aan een ope-
ra, terwijl met de choreografen
William Forsythe, Arme Teresa
de Keersmaeker en Toer van
Schayk gesproken wordt over
een dansprogramma of avond-
vullend ballet, geïnspireerd op
het leven van Van Gogh. Verder
zyn er plannen voor toneelpro-
ducties, zal er in het voorjaar of
in dezomer een filmfestival wor-
den gehoudenen wordt een sym-
posium belegd.

Henk Fonville en Han Boerrichter exposeren

Gevarieerd aanbod
in Hof van Oensel

OENSEL-SCHIMMERT
Men moet zich doorniets laten
weerhouden de galerieën te
bezoeken die in dit heuvelland
het cultureel verkeer bevorde-ren. Zij zijn vaak gevestigd in
monumentale hoeven en vor-
men alleen al om die reden een
zinvolle reisbestemming.
Daarbij komt dat hun tentoon-
stellingsactiviteiten, met grote
persoonlijke toewijding gedre-
ven, altijd verrassingen bie-
den; hoe de contacten met de
exposanten tot stand komen
onttrekt zich aan iedere waar-
neming. De galerie De Hofvan
Oensel is een van die zinvolle
reisbestemmingen, vier dagen
in de week toegankelijk voor
bezoek. Dan ligt de hond vast.
Aankomend op maandag doet
de bezoeker een gehuil losbar-
sten als van een roedel honge-
rige huskies. De expositie-
ruimte wordt groter en fraaier
met de toenemende duur van
de activiteiten. Zij bergt, zoals
meestal, een gevarieerde col-
lectie: schilderijen en kera-
miek.
Verrassend inderdaad is de presen-
tatie van Han Boerrichter, een kera-
mist uit Mussel in Oost-Groningen.
Een bekende naam intussen in de
wereld der keramisten, een onster-
felijk ras, om zijn kennis van de al-
chimie der glazuren, waarvan hrj
wel in publicaties heeft blijk gege-
ven. Een gevarieerde collectie toont
zijn vaardigheid tastbaar in voor-
werpen al dan niet achter glas. Gla-
zuren in enkelvoudige kleurstellin-
gen tot glazuren met figuratieve uit-
gangspunten, hieren daar door Oos-
terse keramiek geïnspireerd. De
Oosterse inspiratie is bij de kunste-
naar, die wij ergens in een exotische
uitmonstering zagen afgebeeld, tot
in zijn levensfilosofie doorgedron-
gen, naar wij vernemen.
De relatie tussen Mussel en Oensel

academie in verband wordt ge-
bracht.Merkwaardig: toen Fonville
het Amsterdamse tekeninstituut
verliet was dat in de verste verte nog
niet tot Rietveld-academie omge-
bouwd. Zyn realisme heeft daaren-
boven iets met het Mokums realis-
me van doen, maar ook met het Ne-
derlandse Realisme dat met een
hoofdletter wordt geschreven en
waarbij aan de namen van Co Wes-
terik wordt gedacht, aan Andrea,
Berserik en Wynberg - wiens lust
om oude foto's in zijn figuratie op te
nemen, hier en daar letterlijk is na-
gevolgd.

Zoals gezegd: altiid wel afwisseling

in onze galerieën. In Oensel thans
ook bereid door de variatie in het
met ijver en animo opgebouwde
oeuvre van Fonville. Wrj kunnen
ons voorstellen hoe in zijn docerend
leven hem menigmaal de lust moet
hebben bekropen zijn talent in de
schildertrant van zijn bewonderde
voorbeelden te beproeven.

Hrj heeft een heel eigenvaardigheid
als aquarellist van meestal bloem-
stillevens, waarvan er hier meer dan
tien zijn bijeengebracht. De lessen
van Kees Verwey zijn daarvan af te
lezen en dat mag stellig in positieve
zin worden opgevat. Twee latere
is niet rechtstreeks tot stand geko-

men: de levensloop van Boerrich-
ter, een ingenieur van huis uit, liep
via de Vancouver School of Art in
Canada en het Pasadena Art College
in Amerika. De vormen die aan de
glazuurkunst worden onderworpen
zijn eigenhandig op de draaischijf
vervaardigd, traditioneel en vak-
kundig. Zrj variëren van kleine ge-
bruikskeramiek tot vazen en scha-
len van forse afmetingen.

" Werk van Henk Fonville, te zien in De Hofvan Oensel

Speelsheid
De speelsheid van het expositiebe-
leid toont de keuze van ge andere
exposant, wiens wijsheid niet uit
het Oosten komt, maar van enkele
kilometers verderop. Zijn naam is
een begrip voor de tienduizenden
die ooit tekenonderricht van hem
ontvingen op een Heerlense scho-
lengemeenschap van reputatie.
Naast docent en pedagoog stellig
een man met een kunstenaarshart,
is Henk Fonville als schilder en
aquarellist voortgegaan zonder het
passeren van de leeftijdsgrens op te
merken, zoals dat kunstenaars be-
taamt. Hij exposeerde meerdere
malen eerder, ook buiten de regio,
en het meest consistente beeld dat
van zijn schilderwijze overbleef was
dat van een fijnschilder van meest
kleine formaten - van het soort pa-
neeltjes dat veelal met deRietveld-

ademen een wat andere sfeer, i
franse lijkt het, met meer lucht
verwijzingen naar Matisse.
Toenemende vindingrijkheid to
Fonville in zijn op trompe-d'oeil'
feeten gerichte composities in o
verf, waarvan „Honneur a Cornt
een frappant voorbeeld is. Toe
mend meesterschap ook op het
pen van zijn voorkeur toont
„Grote Stilleven" dat, uitgezal
langs zijn contouren, een ex
ruimtelijk effekt krijgt tegen J
witte achtergrond. Daarin valt «
vaardigheid op in het bereiken 4
stofuitdrukking, die weinigen ev<
aren.

In zijn totaliteit heet het oeuvre /
Fonville een eigen signatuur, i
kenmerkt door een neiging tot tf
de ironie. Tegelijk ook - na een'
ven lang pedagogie misschien,
door zekere gêne voor een werk i
geen boodschap heeft, geen poiß
of geen levensles. Zijn appels A
'onbespoten' en een traditioneel j
fraai stilleven met citroenen M
niet citroenen maar 'if livegives )Jlemons, make lemonade'. M
brengt tussen zijn dertig schilde*
en licht detijd zoek. Naast hetkij
stige ervan en hun vindingrijkh*
zal men zich ook hun poëtisd
trekjes weten te herinneren.

Boerrichter en Fonville, keramij
en schilderijen.De Hofvan Oenso
tot 26 februari 1989.

pieter defesd

Oplossing
van
gisteren -k-s-p-d

k a m i k a z e
-morene-
diee t - t e
-z-n e s - i
kore n - i k
- o o - e I de
k I ei n - o I

HORIZONTAAL
I. Woning die zojuist om gesteente gebouwd
is. 4. Wordt de doop er gratis gedaan? 7. Het
idee van een bestorming. 9. Vraag een godin
om 'r 'n middag bezig te houden. ICT. Als het
groter wordt moeten we linnengoed bijkopen.
11. Hij stal geen enkele show met zijn trapeze-
werk. 14. Kan die prul er ook spreken? 17. Na
5 hectare zie ik een vogel. 19. Het Chinees ge-
recht at ik in mei al op. 20. Met dat been
draait 't op niets uit. 21. Ter plaatse de stem
verheffen. 22. Dat vindt men niet uitstekend.
23. Zat de ingenieur in de mand? Hij zag er
anders uit of hij in de zon gezeten had. 25. Je
moet niet lachen als de erwtensoep geroerd
wordt. 28. Men ziet 'm iedere dwaze streek
aan. 31. Ik heb er lak aan of er gezwommen
mag worden of niet. 32. Is moeder een beetje
van de kaart? 33. Aan het roer werd 'r op de
fout gewezen. 34. Kun je die vogel nadoen?
35. Hem restte niets anders dan zijn baasje
trouw te blijven.

VERTICAAL
1. Ik leen vader wel een schilderij. 2. Zet IL
slot daar waar de hemel de aarde raakt'
Vanaf die tijd zit ik met de Spoorwegen aan jj
fel. 4. Helpt Hades het lager onderwijs in'
put? 5. Bedorven lokmiddel voorde Godin Jilente. 6. Ik heb de vrije keus voor 'k een Jkoop. 8. Het is niet netjes dat er 5 op een *i
gel springen. 12. Als ik als eerste aan de B'
bantse rivier sta, kan ik over de oceaan kijKJ
13. Dat zit op 69 cm van de mast. 15. Zfl
een windstille plaats om het hooi te stapejj
16. Ik heb net mijn maat in Duitsland bezocj
17. Is het al te zien of de bus er aankomt?'
Een rivier in Azië is niet dik. 23. Ik benj
elasticiteit aan 't uitproberen door iets te
gen tot het kapot gaat. 24. Wijs me dan 4
persoon aan. 26. Ik dacht dat u vis at, rtC
het blijkt toch iets anders te zijn wat u eet. 4
Vooral ook om me zwak te maken. 28. 1
werd me voor de watering een hele vecht»
tij. 29. In de slee vindt men reeds de zol
30. Eerst de gasten, dan wijzelf.

recept
Hollandse erwtensoep
Benodigdheden voor 4 personen:
250 g spliterwten, 1V* liter water, 400
g schouderkarbonadeaan een stuk,
200 g doorregen spek aan een stuk, 1
grote prei, 1 kleine selderijknol, 2
grote aardappelen, 3 takjes selderij-
groen, 1 rookworst, zout en peper.

Spoel de erwten af en week ze 1 uur
in VA liter water.

Kook ze daarna in het weekwater op
laag vuur samen met de schouder-
karbonade en het doorregen spek 1
uur.
Snij intussen deprei in ringen en de
selderijknol in schijven.
Schil de aardappelen en sny ze in
blokjes.
Hak de selderytakjes niet al te fijn.
Voeg de groenten samen de rook-
worst toe aan de erwten en laat de
soep in een half uur zachtjes gaar
koken.

Giet tijdens het koken indien nodig
nog iets water bij de soep.
Neem de schouderkarbonade, het
spek en de rookworst uit de pan en
snijd ze in plakjes.
Breng de soep op smaak met zout
en peper en serveer in kommen of in
borden.

TIP: Serveer hierbij sneetjes boeren
roggebrood.
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EG kaatst bal
terug naar
Ed Nijpels

lii k^*"1 _ Minister Nijpels vanf ieu had de subsidiesvoor schonepne auto's wellicht eerder uit
Pnen keren als hij de Europese
fjntnissie nog een paar weken de
P had gegeven om te onderzoekenac wet bepaalde autofabrikanten
[voordeelt. Door deweinig coöpe-
tw'Ve houding van de Nederlandse
r'ndsman was de Commissie welfQWongen de maatregelen op te

t heeft de Europese Commissaris
°r Concurrentiezaken, Leon Brit-

fj> gisteren gezegd. Volgens de. s«at hij zeker niet afwijzend te-over maatregelen die het milieu
."goedekomen. Ook tegenover deale prikkels waarmee Nederland
k Verkoop van schone auto's wil

staat hij nog 'volstrekt
en ijMaar de Commissie heeft vol-ns Brittan de plicht ervoor te wa-
-61l f} het EEG-verdrag wordt na-
a t **et verdraë verbiedt steun-aatregelen die de concurrentie
.J^alsen. Door de weigering van

om enig uitstel te verle-
pt gaat er waarschijnlijk meer tijd
Pnoren, zo stelt Brittan.

Olieplatform
stilgelegd

<BIPEN - Een olieplatform ten"toosten van Schotland, dat. r Shell wordt geëxploiteerd, is
ip £teri na een veiligheidsinspec-
jaa *nsPectie> die dinsdag zonder
lgSchuwing vooraf plaatsvond,
wit ï defecten aan het licht biJ een
£ r^ 1 veiligheidssystemen, zoals
bn et brandalarm en de detectieeen eventuele gaslek.

kunnen immers hun geld in een an-
der land onderbrengen om de belas-
tingen in hun eigen land te ontdui-
ken. Omdat de belastingdiensten in
de EG niet samenwerken, ontsnap-
pen die mensen de dans.
De Nederlandse minister van Fi-
nanciën Ruding is fel tegen deplan-
nen van de EG-commissie. Hij
vreest dat de bronheffing het de Ne-
derlandse belastingdienst moeilij-
ker zal maken om straks bij de ban-
ken informatie op te vragen over de
tegoeden van rekeninghouders, of
dat nu Nederlanders of buitenlan-
ders zijn.

Ook andere landen hebben om ver-
schillende redenen hevige bezwa-
ren tegen devoorstellen van Scrive-
ner. Frankrijk is wel voor de bron-
belasting, omdat het vreest voor een
grote kapitaalvlucht naar Luxem-
burg als straks het geldverkeer vrij
wordt.
De ministers van Financiën van de
twaalf zullen op 13 februari over de
voorstellen van de Europese Com-
misse praten.

Ortega biedt
de Contras

amnestie aan
CARACAS - President Daniel Orte-ga van Nicaragua heeft gisteren eenalgemene amnestie aangeboden
voor de Contras, de naar schatting4.000 guerrillastrijders die met
steun van de Verenigde Staten het
bewind in Managua ten val willen
brengen. Ortega onderstreepte
daarbij echter categorisch tegen
hervatting van directe onderhande-lingen met de leiding van de Con-
tras te zijn.
„Het heeft geen zin met een lijk teonderhandelen", verklaarde hij in
Caracas De amnestie heeft tot doel
een uitgang te bieden voor de strij-ders en hun gezinnen en is tevensbedoeld om Honduras en de VS tehelpen bij het oplossen van het pro-bleem dat de guerrillastrijders voorhen vormen, aldus depresident.

Gandhi: test Pakistan met middellange afstandsraket
India dreigt Pakistan

"an de redactie buitenland

J*EW DELHI - Pakistan heeft
een middellange af-

v^dsraket getetst en materiaal
Hu i

egen voor de aanmaak van
ln.raire waPens- Dat heeft de
gj-^che premier Rajiv Gandhi
s'steren meegedeeld. Rajiv
la^ndhi zei dat Islamabad on-rnpp een proefvlucht uitvoerde
64ft \fen raket meteen bereikvan
ah Hoorneter. De premier zei dat
*iirwn inf°rmatie juist blijkt te

Jn India stappen zal onderne-
om zijn veiligheid te garan-

deren.
„In deze situatie kunnen wy niet
afwachten en slechts toekijken.

Wy zullen noodzakelijke stappen
ondernemen en niet toestaan dat
de veiligheid van ons land in ge-
vaar wordt gebracht", zo sprak
Gandhi.

Hij zei ook over informatie te be-
schikken dat Pakistan van de
Bondsrepubliek Duitsland tri-
tium heeft ontvangen, een radio-
actieve stof waarmee de slag-

kracht van nucluaire wapens kan
worden vergroot.
Gandhi gaf geen nadere toelich-
ting maar zijn opmerking komt
nog geen maand nadat Washing-
ton een Westduitse firma had be-
schuldigd in 1984 beryllium te
hebben geëxporteerd naar India.
Beryllium, een belangrijke
grondstof voor kernreactors, kan
eveneens de vernietigingskracht
van atoombommen vergroten
maar kan ook worden gebruikt
in de metaal- en plastiekindus-
trie.

India bracht in 1974 een kern-
bom tot ontploffing, maar zegt
sindsdien alleen kernenergie te
gebruiken voor vreedzame doel-
einden. New Delhi heeft Islama-
bad herhaaldelijk ervan beschul-
digd dat het bezig is kernwapens
te produceren, hetgeen Pakistan
ontkent.

Westerse diplomaten denken dat
de uitspraken van Gandhi mis-
schien de weg moeten plaveien
voor het testen van eigen raket-
ten.

EG wil belasting
op. spaartegoeden
van buitenlanders

Van onze correspondent
BRUSSEL - De Europese Commis-
sie wil dat alle EG-landen een mini-
mumbelasting van 15 procent hef-
fen over rente op spaartegoeden en
dividendenvan aandelen en obliga-
ties van niet-ingezetenen. Die belas-
ting zou door de uitbetalende in-
stanties (de banken) moeten wor-
den ingehouden. Volgendeweek zal
EG-commissaris voor Fiscale Za-
ken Christiane Scrivener, dit voor-
stel bekendmaken. Maar of het ooit
zo ver zal komen is de vraag, want
de lidstaten zijn zeer verdeeld over

deze vorm van 'bronbelasting' op
spaartegoeden en beleggingswin-
sten.
De minimum-belastingheffing
wordt nodig gevonden, omdat in
juli 1990 hef geldverkeer in de EG
geheel vrij wordt. Verschillen in de
belasting op spaartegoeden, zoals
die ook nu al bestaan, werken dan
nog sterker belastingfraude en kapi-
taalvlucht in de hand, zo vreest
men.
De maatregel zou volgens de Com-
missie alleen om rentebetalingen
aan buitenlanders moeten gaan. Die

Zuid-Afrika
ziet af van

wetswijziging
KAAPSTAD - De Zuidafrikaanse
regering heeft gisteren een wijzi-
ging van de Wet op gescheiden
woongebieden ingetrokken. Dit
wetsvoorstel, dat eerder stuitte op
fel verzet in het driekamerparle-
ment, schept enerzijds de mogelijk-
heid voor multi-raciale gebieden,
maar biedt tegelijkertijd de moge-
lijkheid strenger op te treden tegen
personen die zonder toestemming
wonen in een gebied waar dat op
grond van hun huidskleur is verbo-
den. De intrekking werd vanmor-
gen bekend gemaakt door waarne-
mend president Chris Heunis, die
namens de regering-Botha het par-
lementaire jaar opende.

binnen/buitenland

Werkgevers en -nemers eens in advies aan kabinet

Woonlasten moeten
Omhoog volgens SER

Van onze redactie economie

JjEN HAAG - In de nabije toekomst zal een groter deel van het
aKomen moeten worden gebruikt voor woonlasten. Dat is de
heur van het advies dat de Sociaal-Economische Raad bin-

zal geven over de nota 'Volkshuisvesting in de jaren
£gentig' van staatssecretaris Heerma (Volkshuisvesting),
'terknemers en werkgevers in de SER zijn het erover eens,
Jjaar niet zonder enige voorwaarden.

uitendelijk leiden tot belastingver-
laging, doordat subsidies kunnen: worden verlaagd. Maar voor huur-

i ders met een laag inkomen moet
wel de mogelijkheid van individue-

i le huursubsidies blijven bestaan.
De ruimte voor huurverhoging
moet scherper worden begrensd als
lagere inkomens verhoudingsge-
wijs minder delen in de economi-
sche groei. Ook zijn de sociale part-
ners het erover eens dat de overheid
zich verder van de woningmarkt
moet terugtrekken. Gevolg daarvan
zal onder andere zijn dat huurders
van gesubsidieerde huizen de wer-
kelijke prijs moeten gaan betalen.

«nen de SER-commissie is spra-van opvallende eenstemmigheid,
jlj^el werkgevers als werknemers
jn ervan uit dat de besteedbarezomens blijven groeien. Aange-
hien wordt dat hogere huren

* ,

Heerma's plan om mensen met ho-
gere inkomens uit goedkope huur-
huizen te jagen valt niet in goede
aarde bij de SER-commissie. Tijde-
lijke vergunningen met daaraan ge-
koppeld de eis tot vertrek werken
niet, zo meent de SER.
Werkgevers en werknemers beplei-
ten gelijkwaardigebehandeling van
huurders en eigenaars. Dat wil dan
zeggen dat huurverhoging ook las-
tenverzwaring voor eigendom bete-
kent. In die gevallen moet dan bij-
gestuurd worden via het zogeheten
huurwaardeforfait.
Ook de PvdA heeft gisteren gerea-
geerd op de nota van Heerma. In de
discussienota 'Volkshuisvesting in
de jaren '90: om solidariteit en
emancipatie' van de werkgroep
volkshuisvestingvan de PvdA staat
dat huurders die een te gering deel
van^hun inkomen verwonen, huur-
heffingen moeten gaan betalen. De
aftrek van hypotheekrente voor
huiseigenaren moet op termyn wor-
den vervangen door een systeem
van inkomensafhankelijke rente-
subsidie om de lagere inkomens-
groepen beter in staat te stellen een
eigen huis te kopen. De woonlasten
moeten, de kwaliteit van de wonin-
gen in aanmerking nemend, meer
inkomensafhankelijk worden.

Fusie tussen
kruiswerk

en gezinszorg
DEN HAAG -Kruiswerk en gezins-
zorg zullen nu snel in één landelijke
organisatie zitten. Het streven is dat
per 1 januari 1990 voor elkaar te
hebben. Beide organisaties zijn in-
middels geconfronteerd met het
vertrek van veel medewerkers der
landelijke bureaus. Van de 160 zijn
er nu nog ongeveer 100 over. Bezui-
nigingen van de overheid en onze-
kerheid over de toekomstige con-
stellatie zijn daSrvan de voornaam-
ste oorzaak.

De uittocht van personeel bij de Na-
tionale Kruisvereniging in Bunnik
heeft sedert vorig jaar zomer grote
vormen aangenomen. Toen werd
bekend dat minister Brinkman
(WVC) op de totaliteit van het kruis-
werk (750 miljoen) 12 miljoen wilde
bezuinigen. Dat bedrag is even
groot als het totale budget van de
NKV, dat overigens door de deelne-
mende (regionale en lokale) kruisor-
ganisaties wordt opgebracht.

Tussen zomer 1988 en nu vertrok-
ken inmiddels ruim 40 van de 120
NKV-werknemers. Zij vonden het
voortbestaan bij deze organisatie te
onzeker.
Bij de Centrale Raad voor de Ge-
zinsverzorging, de landelijkekoepel
van alle gezinszorgorganisaties,
speelde zich inmiddels een derge-
lijkproces af. In plaats van de bezet-
ting van 40 medewerkers bevat het
gebouw in Driebergen er nog zon
20. Het huidige persneelsbestand
zou met gemak in het NKV-gebouw
erbij kunnen, zo wordt gezegd. Dit
vooruitzicht is concreet, vanwege
deop handen zijnde bestuurlijke fu-
sie van CRG en NKV.

Zeer groot
vertrouwen
in economie

DEN HAAG - Het vertrouwen van
de bevolking in de economie is
sinds 1972 niet meer zo groot ge-
weest als nu. Dat heeft het ministe-
rie van Economische Zaken giste-
ren verklaard. Het departement ba-
seert deze constatering op gegevens
van het Centraal Bureau voor de
Statistiek CBS.
Het CBS is in 1972 begonnen met
maandelijkse onderzoeken naar de
mening van de consument over de
eigen financiële situatie en over de
economische situatie in het alge-
meen. In januari is het indexcijfer
van dat consumentenvertrouwen
met tien punten gestegen van 105
naar 115. Een sprong van tien pun-
ten in één maand is "nog nooit voor-
gekomen.
Uit het maandelijkse CBS-onder-
zoek blijkt dat nu veertig procent
van de bevolking van mening is dat
de economie de laatste twaalf maan-
den duidelijk sterker geworden is.
In december was dat 35 procent.
Ruwweg bijna de helft van de be-
volking vindt nu dat het beter gaat
dan eenjaar geleden, aldus de func-
tionaris.

Geen initiatiefom impasse te doorbreken

Kabinet wacht af
in paspoortzaak

DEN HAAG -Het kabinet gaat geen
actie ondernemen om de vastgelo-
pen onderhandelingen tussen de
Staatsdrukkerij en de banken over
de produktie van een nieuw fraude-
bestendig paspoort, vlot te trekken.
„De banken beraden zich op hun
positie jegens de Staatsdrukkerij.
Dat wachten wij af', aldus premier
Lubbers gisteren na afloop van het
kabinetsberaad.

Volgens de premier staat de breuk
tussen de Staatsdrukkerij en de
banken, Nationale Investerings-
bank (NIB) en Nederlandse Mid-
denstands Bank (NMB), nog niet
definitiefvast. Of die breuk er komt
noemde de minister-president ook
'een zaak van de banken.
Lubbers " maakte zijn opmerkingen
naar aanleiding van de recent ge-
starte discussie rond de invoering
van een identiteitsbewijs in ons
land en de effecten daarvan op de
produktie van het nieuwe paspoort,
waarin ook een identiteitskaartzou
komen. Volgens Lubbers zijn er tus-
sen beide zaken geen complicaties.
De minister-president noemde het
'geen probleem' indien het in te voe-
ren identiteitsbewijs een deel van
de behoefte aan het nieuwe pas-
poort gaat vervangen. Of dat ge-
beurt hangt niet alleen af van een
EG-besluit over het document dat
na 1992 (als de binnengrenzen weg-
vallen) als reisdocument wordt ge-
accepteerd, maar ook van de vraag
ofer wel een nieuw paspoort gepro-
duceerd zal worden.
Overigens sloot de premier niet uit
dat de afzet van minder nieuwe pas-
poorten, als gevolg van het besluit
om een identiteitsbewijs in te voe-
ren, gevolgen zal hebben voor de
kostprijs, en daarmee de totale prijs
van het paspoort. De kostprys, nu
op f. 27,50 per pas vastgesteld, is ge-
baseerd op een produktie van twee
miljoen stuks per jaar.

punt uit
Boete

Het commissariaat voor de me-
dia heeft de Tros een boete van
100.000 gulden opgelegd voor
overtreding van de reclamere-
gels. Het gaat hierbij om recla-
me-uitingen in de Way of Life-
campagne van de Tros.

Neergestort
Een vliegtuig van de Burmaan-
se luchtvaartmaatschappij
BAC is gisterenkort na de start
van het vliegveld van Rangoon
neergestort. Daarby zijn 26 van
de 29 inzittenden om het leven
gekomen. Vier mensen raakten
op de grond gewond door
wrakstukken van het vliegtuig.
Drie passagiers van het toestel,
een Fokker F-27 Friendship,
hebben het ongeluk overleefd,
maar raakten daarbij gewond.

Waarschuwing
Het Centraal Medisch Tucht-
college heeft een huisarts een
waarschuwing gegeven omdat
zijn vrouw, die als doktersassis-
tente fungeert, hem een tele-
foontje niet heeft doorgegeven.
Het college beschouwt dat als
een ernstigefout in de praktijk-
organisatie, waarvoor de huis-
arts verantwoordelijk is.

Bom
In een tempel in Tokio, dicht in
de buurt van de plaats waar
voormalig keizer Hirohito van
Japan later deze maand begra-
ven ,zal worden, is gisteren een
bom ontploft. De explosie be-
schadigde de tempel en een
aangrenzend theehuis, maar
niemand raakte gewond.

Milieu
Amerikaanse en Europese mi-
lieuparlementariërs zullen op
29 en 30 maart in Brussel een
organisatie van Europese en
Amerikaanse milieuparlemen-
tariërs oprichten. Zij willen ko-
men tot een internationale sa-
menwerking op het gebied van
de milieuwetgeving.

Leiding
De regering en het Centraal Co-
mité (CC) van Albanië zijn in-
grijpend gewijzigd. Enkele mi-
nisters, onder wie minister van
Binnenlandse Zaken Herukan
Isai, zyn vervangen. De benoe-
ming van hoge partijleden op
deze ministerposten doet ver-
onderstellen dat de partij zyn
leidende rol wil versterken op
het gebied van de economie,
waar de gebreken in het oog
springen, zo menen waarne-
mers.

Hebreeuws
Oud-staatssecretaris Van
Leyenhorst, nu voorzitter van
de vaste Tweede Kamercom-
missie voor Onderwijs en We-
tenschappen, wil pleiten voor
herinvoering van het He-
breeuws als vak op de middel-
bare scholen.

Fraude
Op de gemeentelijke visafslag
van Urk is vorig jaar voor 20
miljoen gulden illegale vis ge-
veild. Op de visafslag in Harlin-
gen werd voor vier miljoen aan
illegale vangsten verhandeld.
Dit blijkt uit cijfers van de Al-
gemene Inspectiedienst (AID).

Baby
Officier van justitiemrH. Don-
ker heeft gisteren voor de
rechtbank in Utrecht een voor-
waardelijke gevangenisstraf
van twaalf maanden met een
proeftijd van een jaar geëist te-
geneen 20-jarigevrouw wegens
het dodenvan haar pasgeboren
baby.Op 8 maart vorig jaar was
zij geheel alleen bevallen. De
pasgeboren baby gooide ze ver-
volgens in een plastic zak van
een balkon. Zij was tot haar
daad gekomen uit angst voor
ontdekking van haar bevalling.
De vrouw was bovendien bang
dat haar ouders en haar vriend
haar alleen zouden laten. Vol-
gens een psychiatrisch rapport
was devrouw sterk verminderd
toerekeningsvatbaar.

'Twee'
Er zijn geen spoedopnamesvan
oorlogsslachtoffers noodzake-
lijk gebleken na de commotie
rond de vry lating van de twee
van Breda. De directeuren van
de Stichting 1940-1945, Pelita,
het Joods Maatschappelijk
Werk, stichting Burgeroorlogs-
getroffenen, Centrum 1945, de
joodse Geestelijke Gezond-
heidszorg en Icodo hebben gis-
teren vergaderd over de opvang
van de oorlogsslachtoffers.Vol-
gens de directeuren heeft de
vrijlating van de twee van Bre-
da traumatiserend gewerkt
voor de oorlogsslachtoffers en
zal de behandeling van de
slachtoffers hierdoor ernstig
worden bemoeilijkt.

Stilstaande trams
beheersten gisteren het
straatbeeld in
Lissabon.
Vijftigduizend
Portugese arbeiders in
de vervoersector
staakten gisteren voor
hoger loon.
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Bierbrouwer
Stroessner werd op 3 november
1912 geboren te Encarnacion in
Paraguay. Zijn vader was een
Beierse bierbrouwer die rond de
eeuwwisseling naar Paraguay
emigreerde en in 1904 trouwde
met Heriberta Mattiauda, de doch-

ter van een rijke Paraguayaan.
Deze werd schatrijk in de hout-
handel en haalde zijn zoon over
een militaire loopbaan te kiezen.

Stroessners vader pochte er vaak
bij zijn vrienden op dat zijn zoon
nog eens generaal zou worden. De
jonge Stroessner koos inderdaad
voor een militaire loopbaan. Na
drie jaar militaire academie werd
hij in 1932 tweede-luitenant. Later
werd hij tot kapitein bevorderd na
de oorlog om de olielagen in de
Gran Chaco die in 1932 tussen Pa-
raguay en Bolivia uitbrak en tot
1935 duurde. *

Daarna ging Stroessner verder
studeren in Brazilië en zijn eigen
land. In oktober 1951 werd hij be-
noemd tot opperbevelhebber van
de strijdkrachten. Hij was toen 38
jaar. De greep die hij op het leger
had, speelde een beslissenderol in
de staatsgreep waarbij president
Chaves werd afgezet.

Commissie:
Deetman voert

geen overleg
DEN HAAG - De geschillencom-
missie Albeda deelt de mening van
de onderwijsbonden dat minister
Deetman met hen geen open en
reëel overleg heeft gevoerd over zijn
plan het aantal leerkrachten op klei-
ne scholen in het basis- en voortge-
zet onderwijs te beperken.

Dit blijkt uit een advies dat de com-
missie gisteren heeft gepubliceerd.
Daarin wordt ook geconstateerd dat
dit de eerste keer is dat de minister
bij zon ingrijpende maatregel voor
het onderwijspersoneel geen sociaal
beleidsplan heeft opgesteld voor
opvang van de leerkrachten die ont-
slagen moeten worden.
Naar het oordeel van de commissie
behoort het tot de verantwoorde-
lijkheid van de minister van onder-
wijs dat hij bij het nemen van maat-
regelen met personele en sociale ge-
volgen de consequenties daarvan
voor zijn rekening neemt. De be-
staande regelingen bieden geen vol-
ledige oplossing. De minister moet
met de onderwijsbonden overleg-
gen over de wijze waarop hij zijn
verantwoordelijkheid kan nako-
men, aldus de commissie Albeda.
De bonden vrezen dat door het ver-
lies van arbeidsplaatsen een ver-
zwaring van de taak van de overblij-
vende leerkrachten zal ontstaan. De
commissie is het met deze opvatting
niet geheeleens. Zij acht het minder
juist verband te leggen tussen het
niveau van de arbeidsvoorwaarden
en een eventuele taakverzwaring
door een vermindering van de per-
soneelsomvang.

Macht
Botha maakte van het begin af
aan duidelijk dat hij nooit de
macht over zou dragen aan de
zwarte meerderheid, maar haal-
de wel de scherpste kantjes van
de apartheid af. Zo schrapte hij
de apartheidswetten waarin ge-
mengde huwelijken verboden
werden en zwarten de toegang
werd ontzegd tot blanke woon-

wijken. Ook gaf hij het groene
licht voor het oprichten van
zwarte vakbonden.

De instelling van het drie-kamer-
parlement, met aparte kamers
voor blanken, kleurlingen en In-
diërs, afgedwongen door het toe-
nemend verzet tegen de apart-
heid in binnen- en buitenland,
maakten deel uit van de meest
vergaande hervormingen ooit
door een NP-regering doorge-
voerd.

De zwarte meerderheid kreeg
van P.W. geen plaats in het parle-
ment omdat hij, zo zei hij, niet
bereid was „blanke Zuidafrika-
nen en andere minderheidsgroe-
peringen de weg naar zelfmoord
op te reiden". Politieke rechten
van kleurlingen liggen anders
omdat zij „immers afstammen
van de blanken".

Namibië
Een recent diplomatiek succes
was de ondertekening van het
akkoord van Brazzaville waar-
mee Zuid-Afrika toestemde in de
onafhankelijkheid van Namibië.
De Zuidafrikaanse kolonie werd
een te grote last voor de begro-

ting van Zuid-Afrika en onder de
blanken groeide de onrust over
de soldaten die sneuvelden in
Namibië.
Tijdens devoorbereiding van het
akkoord werd hij ontvangen
door de leiders van Mozambique,
Malawi en Zaïre. Zwarte Afri-
kaanse leiders verweten hem
echter dat hij het akkoord ge-
bruikte om de uitwassen van zijn
binnenlands beleid te verbloe-
men.
Zo reageerde Botha hardhandig
op het anti-apartheidsgeweld in
het beginvan de jaren '80 en kon-
digde hij in 1986 de noodtoe-
stand af die nog steeds van
kracht is. In de eerste maanden
van de noodtoestand werden
meer dan 25.000 mensen, meest
kinderen, opgepakt en zonder
proces gevangengehouden en de
beperkingen van de pers zijn
nooit eerder zo strikt geweest als
onder de heersende noodtoe-
stand.

Ballingschap
Al voor hij opperbevelhebber
werd, was Stroessner actief in de
politiek. In 1948 stuurde de toen-
malige alleenheerser Higinio Mo-
rinigo hem in ballingschap. Hij
ging in het geheim naar Paraguay
terug en leefde temidden van de
kleine boeren in het ruige binnen-
land.

Nadat Stroessner in 1954 de macht
had gegrepen, nam hij onmiddel-
lijk de belangrijkste politieke par-
tij in het land over, de Colorado-
partij. Alle leden die niet onvoor-
waardelijk achter hem stonden,
werden eruit gegooid. Deze dissi-
denten stichtten in 1959 in balling-
schap de partij MOPOCO, nu één
van de vier min of meer getole-
reerde oppositiepartijen in het
land.

De generaal maakte van de Colo-
rado-partij het machtigste orgaan
van de samenleving. Waarnemers
zien vooral in deze oppermachtige

* organisatie de verklaring van het
feit dat Stroessner zo lang aan de
macht kon blijven. Het lidmaat-
schap is eigenlijk verplicht voor
elke Paraguayaan als hij een
enigszins rustig en welvarend le-
ventje nastreeft.

Beleg
In april 1987 hiefStroessner enke-
leweken de staat van beleg op, die
sinds 1954 onbeperkt van kracht
was geweest en slechts bij verkie-
zingen voor een periode van 24
uur werd opgeheven. De generaal
liet in die maand ook de belang-
rijkste leider van de oppositie van
het land, Domingo Laino, na vijf
jaar ballingschap terugkeren.

Laino werd na zijn terugkeer
voorzitter van het Nationaal Ak-
koord, een samenwerkingsver-
band van de belangrijkste politie-
ke oppositiepartijen. Een anti-re-
geringsbetoging diehij in juli 1987
organiseerde, werd met harde
hand neergeslagen.

De oppositie liet zich sinds begin
jaren '80 steeds vaker van zich ho-
ren, maar vormde toch geen echte
bedreiging voor Stroessner. Het
grote probleem voor het verzet
was de onderlinge verdeeldheid.
De oppositie gaf dat ook zelftoe.
De generaal liet zich herhaaldelijk
smalend uit over „dat ongeregeld
clubje van twijfelachtig allooi dat
geen enkele steun onder de bevol-
king geniet".

Fraude
De Colorado-partij, ook wel de
'stille kracht van het bewind' ge-
noemd, heeft sinds 1954 steevast
de verkiezingen gewonnen met
een percentage dat schommelde
tussen de 85 en 90 procent en dat
vooraf door Stroessner was vast-
gesteld. De oppositie noemde de
verkiezingen een „farce" en be-
schuldigde de regering elke keer
van grootscheepse stembusfrau-
de.

Een andere belangrijke pijler van
het bewind van Stroessner was
het leger. Als opperbevelhebber
van de geschatte 22.000 man ster-
ke strijdkrachten kon de generaal
het leger te allen tijde inzetten
voor onderdrukking van politieke
tegenstanders. Het leger is, zo er-
kende de oppositie, de enige
krachtige niet-verdeelde organisa-
tie in het land.

Corruptie en smokkel waren de
hoofdkenmerken van het bewind-

Stroessner en het leger speelde
daarbij de hoofdrol. Wapens, siga-
retten, drank, parfums, auto's (die
gestolen werden uit Brazilië), vee,
het zijn slechts enkele voorbeel-
den van de welig tierende illegale
handel. De belangrijkste branche
echter is de handel in cocaïne en
heroïne. Volgens een buitenland-
se diplomaat wordt zeker 60 pro-
cent van de handel in Paraguay
bedreven buiten de officiële kana-
len om.

Isolement
Paraguay raakte internationaal
steeds rr^eer in een isolement na-
dat in de loopvan de jaren tachtig
vrijwel alle Latijnsamerikaanse
landen een burgerbewind hadden
gekregen. De machtige VS zetten
Stroessner steeds meer onder
druk en veroordeelden de toe-
stand van de mensenrechten in
Paraguay. Washington staakte de
militaire en economische steun
aan het land. Paraguay werd bo-
vendien geschrapt van de lijst van
landen met preferentiële invoerta-
rieven in de VS.

De Paraguayaanse oppositie ver-
zuchtte eens dat „alleen de dood
een einde kan maken aan het be-
wind van Stroessner". De gene-
raal zelf zei altijd: „Hier sterft men
op zijn werk". Zijn wensdroom
om in het harnas te sterven, werd
gisteren echter wreed verstoord
door de militairen die hem zo lang
loyaal zijn gebleven.

President Zuid-Afrika geen leider meer Nasionale Party

P.W. Botha: een
autoritair man

DEN HAAG - President
Pieter Willem Botha, die
woensdag het leiderschap
van de Nasionale Party op-
gaf, staat sinds 1978 aan het
hoofd van de regering in
Pretoria. In die tien jaar
heeft Botha, of P.W. zoals
hij in Zuid-Afrika genoemd
wordt, geprobeerd de meest
nijpende problemen van
het land op te lossen door
de ergste excessen van de
apartheidswetten af te
zwakken en toe te stemmen
in de onafhankelijkheid van
Namibië. Niettemin riep hij
de toorn van de wereld over
zich af door met harde hand
de onrust in de zwarte
woongebieden neer te
slaan.

Botha, dieal meer dan vijftig jaar
actief is in de Nasionale Party,
schokte de liberalen èn de rech-
tervleugel toen hij na zijn aantre-
den als minister-president in
1978 de Zuidafrikaanse blanke
minderheidvoorhield dat zij zich
moest „aanpassen of sterven".
Hij was de eerste regeringsleider
die een bezoek bracht aan de
zwarte woonwijk Soweto van Jo-
hannesburg, voor veel blanken
de bakermat van het 'zwarte ge-
vaar.

Campagne
Botha werd in 1916 geboren in
Paul Roux district in Oranje Vrij-
staat. Als 20-jarige student rech-
ten was hij al betrokken bij dè
verkiezingscampagne van de NP

toen de partij nog in de oppositie
was. Voor zijn inzet werd hij in
1946 beloond met het voorlich-
tersschap van de partij en hij was
belast met de campagne voor de
verkiezingen in 1948 waarbij de
NP onder D.F. Malan een grote
overwinningboekte met een ver-
kiezingsprogramma waarin de
apartheid centraal stond.
P.W. bemachtigde een zetel in
het parlement en hield die tot
1984. Onder premier Hendrik
Verwoerd was hij eerst vice-mi-
nister van binnenlandse zaken
en later minister voor gemeen-
schapsontwikkeling en kleurlin-
genzaken. Van 1966 tot 1980 was
hij minister van defensie, een
functie die hem de bijnaam 'Piet
Wapen' opleverde.
Hij staat bekend als een van de
haviken binnen de NP en onder
zijn leiding trok het Zuidafri-
kaanse leger in 1975 heimelijk
Angola binnen waar toen juist
een links bewind aan de macht
gekomen was. De operatie in An-
gola werd pas in Zuid-Afrika be-
kend nadat de buitenlandse pers
alle bijzonderheden had gemeld.
De campagne tegen het MPLA-
bewind in Luanda werd later be-
schreven als een militair succes,
maar een politieke ramp.

In 1978 werd hij premier, een
functie die in 1984 werd afge-
schaft zodat hrj president (staats-
hoofd en regeringsleider) werd.
In zijn regering, die verantwoor-
ding schuldig was aan het nieu-
we drie-kamer-parlement, nam
hij een Indiër en een kleurling
op.

PRESIDENT BOTHA:
...aanpassen ofsterven...

binnen/buitenland

Generaal hield Paraguay sinds 1954 in zijn greep

Stroessner nestor
onder de dictators

Van onze redactie buitenland
;DEN HAAG - Aan het
bewind* van de 'nestor
onder de dictators', zo-
als president Alfredo
Stroessner van Para-
guay wel genoemd
werd, is gisteren een
eind gekomen. De 76-ja-
rige generaal hield Para-
guay sinds 1954 in zijn
greep. Presidenten el-
ders in Zuid-Amerika
kwamen en gingen.
Stroessner bleef.
Op 4 mei 1954 kwam generaal
Stroessner aan de macht via een
coup tegen president Frederico
Chaves. Hiervoor kende Paraguay
in een periode van 27 jaar22 presi-
denten. Chaves' val maakte aan
die wisselingen van de macht
voorgoed een einde. Stroessner
zorgde ervoor dat hij altijd herko-
zen werd, via grondwetswijzigin-
gen, intimidatie van tegenkandi-
daten en door fraude. In 1988 be-
gon hij aan zijn achtste ambster-
mijn.

De nagenoeg onbeperkte macht
van Stroessner was gebaseerd op
de Colorado-partij, zijn gave om
de oppositie te verdelen, de trouw
van net leger, de algemene corrup-
tie en vooral de repressie. Daarbij
kwam nog het populisme. De pre-
sident trok schijnbaar onvermoei-
baar door het land om handen te
schudden, linten door te knippen
en baby's te kussen.
De Paraguayanen werden regel-
matig herinnerd aan de 'heldhafti-
ge' verrichtingen van de toenmali-
ge jonge officier in de Chaco-oor-
log in de jaren '30 tegen Bolivia.
Verder sprak Stroessner vloeiend
Guarani, een Indiaanse taal die of-
ficieel als tweede taal wordt ge-
bruikt in Paraguay.
Behalve Stroessner en zijn schare
trouwe volgelingen in eigen land
alsmede zijn buitenlandse geest-
verwanten, zoals onder meer de
Chileense militaire machthebbers
en het blanke apartheidsregime
van Zuid-Afrika, twijfelde bijna
niemand aan het dictatoriale ka-
rakter van zijn bewind. Wel wordt
over het algemeen toegegeven dat
het er in Paraguay niet zo geweld-
dadig aan toe ging als indertijd in
andere Latijnsamerikaanse dicta-
turen.
Volgens een Westerse diplomaat
slaagde Stroessner er in korte tijd
in „met zeer brute middelen" zijn
macht te verstevigen. „Daarna
hoefde hij niet meer de tanks te la-
ten uitrukken of doodseskaders
subversieven te laten doodschie-
ten. De mensen weten dat hij dat
elk ogenblik kan doen. Overal in
het land heerst angst".

Naar schatting 40.000 van decirca

3,5 miljoen Paraguayanen werden
na de staatsgreep door Stroessner
in ballingschap gestuurd. Hon-
derdduizenden anderen vluchtten
uit eigen beweging weg, vooral
naar Argentinië en Brazilië.

" Alfredo Stroessner, ten val gebracht door
de militairen die hem zo lang loyaal bleven

Foor beidepartijen hachelijke ondernemin
Poolse regering
en Solidariteiteindelijk

bijeen
DEN HAAG - De Poolse re-
gering gaat maandag met het
verboden vakverbond Soli-
dariteit praten over economi-
sche en politieke hervormin-
gen die Polen uit het slop
moeten halen. Het is voor het
eerst sinds generaal Woj-
ciech Jaruzelski eind 1981 de
staat van beleg afkondigde
dat de regering en het verbo-
den vakverbond met elkaar
praten. Maar of na de zeven
magere jaren voor Solidari-
teit nu de vette jaren aanbre-
ken, valt nog te bezien.

Aan de ronde-tafelbespreking in
het Jablonna-paleis in Warschau
doen ook de officiële vakbonden,
vertegenwoordigers van de
rooms-katholieke kerk en onaf-
hankelijke intellectuelen mee,
maar de hoofdrolspelers zijn de
partij en Solidariteit.
Met de bijeenkomst lossen de
Poolse leiders een belofte in die zij
in augustus vorig jaar deden, na-
dat zij de hulp van Solidariteit-
voorzitterLech Walesa hadden in-
geroepen om een eind te maken
aan een golf van stakingen in de
voor Polen zo vitale kolenindus-
trie. In ruil voor zijn rol als 'advo-
caat van de duivel' - Walesa werd
zelfs door zijn stakende collega's
op de Leninwerf in Gdansk uitge-
jouwd- bood de regering een dia-
loog met Solidariteit aan.

Maar er kwam niets van de beloof-
de ronde-tafelbespreking, omdat
de regering bij nader inzien toch
niet bereid was over de legalise-
ring van het vakverbond te onder-
handelen. „De terugkeer van Soli-
dariteit wordt het begin van een
nieuwe rampzalige periode voor
Polen en zal tot een nieuwe golf
van demagogie en extremisme lei-
den", voorspelde de kersverse
Poolse premier Mieczyslaw Ra-
kowski nog in oktober.

Mislukt
Na een mislukte poging vooraan-
staande figuren in zijn kabinet op
te nemen die het vertrouwen van
de oppositie genoten, kwam Ra-
kowski tot de overtuiging dat hij
niet om Solidariteit heen kan. Met
steun van Jaruzelski, ministervan
binnenlandse zaken generaal
Kiszczak en een aantal andere her-
vormingsgezinden wist Rakowksi
het Centraal Comité van de partij
er half januaritoe te bewegen Soli-
dariteit de hand te reiken.

Voor veel partijleden is de plotse-
linge ommekeer moeilijk te verte-
ren. Op de bijeenkomst van het
Centraal Comité stuitte de partij-
leiding op taai verzet van de con-
servatieven, diehun verweten een
uitverkoop van de socialistische
beginselen te houden.

Het verzet van de conservatieven
was zo groot dat Jaruzelski en Ra-
kowski zelfs met aftreden moes-
ten dreigen om hun plannen voor
de geleidelijke invoering van vak-

bondspluralisme en politieke h'
vormingen door het partijparf
ment te krijgen. Verder belooft
Rakowski strikte eisen aan S<ft
dariteit te stellen- erkenning vi ]
de leidende rol van de partij |(
een stakingsverbod voor twee ji,- om te voorkomen dat de pai^
onder de voet wordt gelopen der
Solidariteit, zoals in 1981 dreig*
te gebeuren.

Temperament
Achter Botha's milde voorko-
men gaat volgens zijn vrienden
een heftig temperament schuil.
Hij is een autoritair man die
„eerst handelt voor hij nadenkt",
zo zeggen vrienden. Botha heeft
zelf in een interview gezegd: „Er
zijn veel dingen die ik liever zou
doen dan het land besturen. Ik
werk graag, maar waar gewerkt
wordt, worden fouten gemaakt.
Maar ik slaap altijd binnen drie
minuten in, altijd met een zuiver
geweten".

Verbitterd
Vooral de officiële vakbondsfeA]
ratie, de OPZZ, is verbitterd ovü
het besluit Solidariteit weer toe
laten. De OPZZ heeft sinds 19L
het monopolie in de bedrijven T
voelt er niets voor er een concifl
rent bij tekrijgen en zeker niet ef
geduchte rivaal als Solidariteit, m

Lech Walesa heeft echter ook*
kampen met verzet in eigen ge^
deren. Walesa werd onlangs dou
een groep radicale vakbondsacjj
visten onder leiding van Andr»
Gwiazda op de vingers getikt voj(
zijn verzoeningsgezinde houdii|
jegens de autoriteiten.

Hervorming
Voor beide partijen is deronden
fel-bijeenkomst, die zon ande[
halve maand moet gaan duref
dan ook een hachelijke ondernj
ming. Jaruzelskien Rakowski wt
len de medewerking van Solidatf
teit om de hervormingen door l
voeren die nodig zijn om de doof
zieke Poolse economie weer <t
poten te zetten. Maar al te veel tot
geven aan Solidariteit kunnen i
niet, want dan lopen zij het geva»
dat het conservatieve middenk'
der van de partij tegen hen in ol
stand komt. Vandaar ook Bj
kowski's voorstel Solidariteit ni
zomaar te erkennen, maar ei
proefperiode in te lassen waart
het vakverbond moet aantonfl
dat het een loyale partner is.

Onduidelijk
Hoe het 'historische compromif
dat Jaruzelski nastreeft er uit ga»
zien, is nog onduidelijk. Het he*l
vormingsgezinde Politburolid Jv
zef Czyrek verzekerde donderde
in het partijweekblad Polityka dy
het niet zal uitlopen op „een u»
verkoop van de beginselen". „Nj<
mand kan zeggen hoe ons politi'
ke systeem er in de toekomst Z*
uitzien. Maar één ding is zeker: cWI
het gebaseerd zal zijn op de soci*
listische beginselen", zei hij. f

Vaticaan gaat
opnieuw werl
Schillebeeckx
onderzoeken

NIJMEGEN - Het Vaticaan stel
opnieuw een onderzoek in na»
derechtzinnigheid van het wen
van de Nijmeegse emeritu|i
hoogleraar dogmatiek dr fy
Schillebeeckx (74)." Ook \A
werk van een andere.Nijmeegse
emeritus, dr A. Willems (62J
wordt onderzocht.Dit meldt b*Jweekblad De Bazuin, dat dooj
dominicanenwordt uitgegevef'f
Schillebeeckx, die van 1958 *A
1982 in Nijmegen doceerde, kwalj
reeds tweemaal eerder met ol
congregatie voor de geloofsleer 1
die over de zuiverheid van het kjj
tholieke geloof waakt, in aanf*}
king. Daarbij stonden zijn opva*!
tingen over het kerkelijk am"!
centraal. Beide keren leidde d^j
overigens niet tot een veroord^l
ling.
Ditmaal wordt hij 'vervolgd' V"
gens zijn ethische opvatting^??
Aanleiding is het artikel 'MenseW'
ke biotechniek en Gods hand*!
len', dat in 1986 in het Tijdschr»'
voor Theologie verscheen.

Willems wordt verweten dat ft*
zich heeft uitgesproken voor 6,
priesterwijding van vrouwen. H*
is deeerste keer datzijn werk do°
het Vaticaan wordt onderzocht.

Verklaring
Beide hoogleraren behoren tot_<>s
ondertekenaars van de verklan^lvan Keulen, die eind januariwejjj
uitgegeven. Daarin verwijten IrJ,
Westeuropese theologen paus J 1
hannes Paulus II onder meer d»
hij de vrijheid van theologisch op

derzoek steeds verder inperkt.
.__\

Schillebeeckx zei eind vorig J*L
in een vraaggesprek met HN *\
gazine dat alle RK theologen <*
een beetje zelfstandig denken, °«de zwarte lijst van het Vatica^staan. Ook over zijn nieuwe bo,
('Om het behoud van het evanl^j
lic') dat in de loop van dit jaar *~verschijnen, verwacht hij rn"
lijkheden. „Het ligt in de lijn V'
Rome om problemen met tflV
boeken te maken."
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Werkloosheid
RD½% hoger
JHENBERG- Het aantal werk-

[) *n de Bondsrepubliek is in ja-
-1 °P grond van seizoensinvloe-
sterk gestegen. Aan het eind
«e afgelopen maand werden er

' miljoen werklozen geteld,
LOO meer dan een maand ervoor.
erkloosheid nam daarmee toe

*j's tot negen procent, zo heeft
arbeidsbureau vrij-

bekendgemaakt. In januari 1988
r>9 procent van de beroepsbe-
lrig zonder werk.

ahks de toeneming van deRosheid sprak directeur Hein-
yanke van een verrassing. Het
a' werklozen in een januari-
d is sinds 1982 niet zo laag ge-

st als in de afgelopen maand. De
a.3k daarvan ligt in de gunstige

van de economie en
et zachte weer.

Arbeid
Deze prestaties van de Nederlandse
economie zijn volgens de vroegere
CPB-directeur in overwegende
mate toe te schrijven aan de sub-
stantiële wijziging die zich in de ca-
tegoriale inkomensverdeling ten
gunste van het winstinkomen heeft
voorgedaan. Aan het eind van de ja-
ren zeventig ging nog 92 procent
van het nationaal inkomen naar de
factor arbeid. Nu is dat gedaald tot
ongeveer 80 procent, met als logisch
gevolg dat het aandeel van de be-
drijfswinsten in het nationaal inko-
men groter is geworden.

De Ridder schrijft dat de aan het be-
gin van dit decennium op gang ge-
komen loonmatiging haar vruchten
heeft afgeworpen. „Niet alleen, zo
kan nu geconcludeerd worden, ont-
stond door deze loonmatigingruim-
te voor werkgelegenheidsgroei,
maar ook konden concurrentieposi-
tie, winstgevendheid en vermo-
gensverhoudingen structureel wor-
den verbeterd. Met als gevolg aan-
sprekender exportprestaties en een
relatief hoog investeringsniveau. De
uitgangspositie van het Nederland-
se bedrijfsleven is duidelijk verbe-
terd. Het is nu beter dan aan het
eind van de jaren zeventig in staat
om eventuele tegenvallers in de in-
ternationale conjunctuur te absor-
beren".

enault/Chrysler
oouwen samen
terreinwagen

PUS -Het Franse staatsautomo-
Jconcern Renault en de Ameri-
i*»se autofabrikant Chrysler heb-
\\ e^n intentieverklaring onderte-

** Voor deoprichting van een ge-
T^füijke onderneming voor de
■"Wikkeling en produktie van een
'?^e terreinwagen. Met het pro-
ii* is een investering gemoeid van
fi^iljard frank (825 miljoen gul-

i^ieuwe auto, de „JJ", zal volgens
:ifault zeer goed kunnen concur-
fn met andere wagens in zijn

Us,Se- Het is de bedoelingvanaf juli
r Jaarlijks 100.000 auto's te pro-

reren in twee fabrieken, één in
"^Pa en één in de Verenigde Sta-

beurs-
overzicht

Vast
CSTERDAM - Naderende cro-
L^kanties en carnavalsvienn-!? konden vrijdag niet verhin-
(Jen dat het Beursplein zich
14 n een goede kant liet zien. De
lQ
«ende tendens werd aange-

1,,v"d door transportwaarden, leiding van KLM en Ned-

0 ch,lQht oplopende tendens in de

> H nd zette in de middag door
ifhe leverde aan het eindvan de
1Rs een stemmingsindex op die
iZ Punt hoger lag op 164,7. De
%*et van een kleine f 800 mil-
'Vlf* Voor aandelen was bijna de
3Rïu an de totale affaires-
3ten .ging op koopadviezen bij
eK(, "oge omzet (nummer 2na

Olie) van ruim f 60
%^n biJna f 2 hoger van de
Vè>°P f45,90. Nedlloyd was re-
jp*' bezien met zowat f 40 mil-
«"ih een goede tweede met een
■Ve! Van f8 °Pf 303,50. Pak-

ging f 4,40 verder vooruit
.i,9n f 122,40, Internatio-Müller f
jtaa naar f 80,30 en VOC f 1,80
b(>Lr '37,50. Ook deze laatste drie'k'^orden bij de 30 meest ver-
\a de soorten-
rje st deze uitschieters viel er bij
e^^dere fondsen nog wel het
liiuetl ander te genieten. Bij de

rs stal De TeleSraaf de
'Al_ ,met een winst van f 4 op f
I^OoV Wolters Kluwer ging f 1
%t^ naar f 157,50.
'l^inofr Was voor Heineken een
'N Vn bestemd van f 1-40 °P f
t?OVp en Sing Bols biJna net
N wnaar boven °P f 14°- Borsu-
Waa/*ehry was na de forse op-
i},7n ering van donderdag nu f
lü|Jn,reactie op f 130,50.
V'l b vielen Holec.Volker Ste-
"^ri oskalis, Landré-Glinder-n' Sphinx, Berkel in de prij-
~& ri?rotp °Ptiebeurs was KLM de

'ek £avoriet- Vanuit het pu-
c*Üs est°nd veel vraag naar
%* Wat in een omzet van 5900
°^2M Cten uitmondde. De totale
liWl kwam uit op 44.000 con-

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
Hoofdfondsen v.k sk
AEGON 93,70 93,90
Ahold 92,20 92,30
Akzo 152,30 152,80
A.B.N. 43,00 43,20
Alrenta 160,50 160,60
Amev 54,60 55,20
Amro-Bank 81,90 82,00
Ass. R'dam 150,00 150,50Bols 138,70 140,50
Borsumij W. 132,20 131,20
Bührm.Tet. 63.40 63,70
C.S.M.eert. 65,20 65,00
Dordtsche P. 230,20 231 60Elsevier 64,00 64,80
Fokker eert. 29,70 30,00
Gist-Broc. c. 37.20 37,40Heineken 148.10 149,80Hoogovens 73.10 73,80Hunter Dougl. 91,00 91,00IntMüller , 78,40 80 20Ul^., , 43,90 45,60Kon.Ned.Pap. 49,60 50,30Kon' O* 125,60 12610Nat Nederl. 67,30 67,20NM.B. 194.50 194.00
Nedlloyd Gr. 295.50 299 50Nijv. Cate 89,00 89.30Oce-v.d.Gr. 300,00 299 00Pakhoed Hold. 118,00 12100Philips 36,20 e 3ÜOPhilips divB9 34,60 34 90Robeco 104,30 10510

Rodamco 159,50 159 70Rolinco 99,50 100.60Rorento 61,60 61,80Stork VMF 29,50 29 70
Unilever 130,60 13H0Ver.Bezit VNU 93 40 92 70VOC 35,70 36>0Wessanen 82,20 82 70Wolt Kluwer 156,50 157^00
Binnenl. obligaties
(staatsleningen)
123A NL 86-96 128,45 128 35
123A NL 81-91 110,50 Ho'3o
12/2 NL 81-91 109,00 108 80
12NL 81-91 105,80 105 80
113A NL 81-91 107,40 107.30
ll'/2 NL 80-90 103,20 103,20
ll'/2 NL 81-91 105,60 105.60
Ui/2 NL 81-92 108,55 108,55
ll'/2 NL 82-92 108,90 108,90
11'ANL 81-96 113.00 113.00
11'ANL 82-92 106,80 106,80
11 NL 82-92 107,60 107,60
103A NL 80-95 108,40 108,40
103A NL 81-91 104,10 104,10
lOV2 NL 80-00 119,30 119,30
10/2NL 82-92 106,00 105.85
10/2NL 82-89 102,10 102,10
10'ANL 80-90 103,95 103,95
10'ANL 86-96 116,00 116,00
10'ANL 82-92 106,20 106.20
10/4 NL 87-97 117.30 117.30
10 NL 80-90 103.00 103.00
10 NL 82-92 106,30 106,30
10 NL 82-89-1 101,00 101,00
10 NL 82-89-2 102,45 102,45
9/2 NL 80-95 104,45 104,35
9/2 NL 83-90 102,55 102,55
9/2 NL 86-93 107,20 107,20
9'A NL 79-89 102,25 102,25
9NL 79-94 103,20 103,20
9NL 83-93 105.40 105,40
83A NL 79-94 102,80 102,80
83A NL 79-89 101.50 101,55
83A NL 84-94 106,10 106,10
BV2 NL 79-89 100,45 100.45
BV2 NL 83-94 104,75 104,70
BV2 NLB4-94-1 104.90 104.85
BV2 NLB4-94-2 110,70 110.50
BV2 NLB4-91-1 101,90 101,90

B/2 NLB4-91-2 102,20 e 102,15
BVï NLB4-91-3 102.40 102,35
BV2 NLB7-95 106.90 106.90
BA NL 77-92 102,40 102,40
BA NL 77-93 102,50 102,50
BA NL 79-89 100,10
BA NL 83-93 103,30 103,25
BA NL 84-94 104,40 104,35
BA NL85-95 105,55 105,50
BNL 83-93 102,65 102,60
BNL 85-95 104,50 104,45
73A NL 77-97 102,30 102,30
73A NL 77-92 102,30 102,30
73A NL 82-93 102.40 102,35
73A NL85-00 105,00 105,00
7/2 NL 78-93 102,15 102,15m NLB3-90-1 101,10 101,10
7/2 NLB3-90-2 100,50 100.50
V/2 NL 84-00 103,85 103,85
7/2 NL 85-95 102,75 102,70
7/2 NL 85-2 95 102,95 102,90
7/2 NL 86-93 101,90 101,85
7NL66-91 100.60 100,70
7NL 66-92 101,20 101,20
7NL 69-94 100,70 100,70
7NL 85-92/96 101,15 101,05
7NL 87p93 101,30 101.15
63A NL 78-98 101,05 100,85
63A NLI-2 85-95 100,05 100,00
63A NL 86-96 100,05 100,00
63A NL 88-98 99,50 99,45
63A NL 89-99 99,60 99,50
6V4 NL6B-93-1 100,00 100,00
6V2 NL6B-93-2 99,90 99,90
6V2 NL 68-94 99,90 99,90
6V2 NL 86-96 98,40 98,30
6V2 NL 87-94 98,85 98,80
6V2 NL 88-96 98,40 98,35
6V2 NL 88-98 97,75 97,70
6/2 NL 89-99 97,60 97,60
6NL 87 97,40 97,35
6'A NL 66-91 105.90 99,60
6'A NL 67-92 99,50 99,40
6'-,NLB6-92'6 98.00 97,80
6'A NL 86/96 97,05 97,00
6'A NLB6p95 97,60 97,55
6'A NLB7-3p95 97,55 97,50
61/4NLB7-1/95 97,40 97,35
61/4NLB7-2/95 97,40 97,35
6'ANLBB-94 98,05 98,00
6'ANLBB-98 97,05 97,00
6NL 67-92 99,20 99,20
6NL 87-94 96,75 96,55
6NL 88-94 96.80 96,70
6NL 88-95 96,25 96 20
6 NLBB-96 95,65 95 60
53ANL6S-90-1 99,30 99,20
53A NL6S-90-2 99,10 9910
5'A NL64-89-1 99.50 99 505'A NL64-89-2 99,30 99 30
SNL 64-94 98,00 98,004/2 NL 59-89 99,90
4/2 NL 60-90 98,10 9810
4/2 NL 63-93 98,20 98 20
4'A NL 60-90 98.20 98 204'A NL61-91 98,60 98 604W NL63-93-1 98,00 98 00
4W NL63-93-2 97.70 97 704NL 62-92 98,50 98 50
33A NL53-93 98.50 98,50
3K NL 848-98 97,00 97 003'A NL 50-90 98,00 98^003'A NL 54-94 97,50 97 S 0
3'A NL 55-95 97,20 97,20

Binnenl. obligaties
bng-leningen
12 BNG 81-06 114,10 114,10
11 BNG 81-06 110,70 110,70
BV2 BNGB4-09-1 109,20 109,20
BV2 BNGB4-09-2 110,30 110,00
7.60BNG 73-98 101,30 101,30
63i BNG 67-92 100,50 I 100,50
Bt BNG 68-93 100,50 100,50
6V2 BNG67-92-1 100,00 100,00

6/4 BNG 67-92 99,75 99,75
6 BNG 65-90-1 99,50 99.50
6 BNG 65-90-2 99.50 99,50
5:,<8NG65-90-2 99,60 99,60
s/2 BNG 65-90 99.50 99.50
5.. BNG 64-89 99,10 99,10
5.4 BNG 64-90 99,20 99,20
5 BNG 64-89-1 99,70 99,70
4/2 BNG 62-92 96,80 96,80
4'/j BNG 62-93 96.30 96,30

Converteerbare obligaties
5 ABN 85-95 104,50 104,70
BAsd.R.B4-92 101,00 101,00
8' j A.1.R.85 108,00 108.00
6/2 Bobel 86a 90,70 90,60
6'ABührm.73 220,00
6'.4ChamB6 89,80 89.80
5 Enraf-N.86 98,00 98,80
6 Hoogov. 85 115,00 115,20
B'sHolecBs 99,00 99,10
sHoopCo 87 89,80 89,80
83AKNSM 75 150.00 152.00
73A Nutr.72 350,00 350,00
6/2Nijv.Bs 133,00 134.00
6.2 R 01.67 98.80 98.80
14SHV 81 154.00 154.00
834 Stevin76 103,00 103.00
BV2 Volker7B 103,20 103,20

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 32,90 32,30
ACF-Holding 65,00 65,80
Ahrend Gr. c 174,50 174.60
Alg.Bank.Ned 43.80 44,00
ABN div'B9 42.00 42,20
Asd Opt. Tr. 25,00 24,90
Asd Rubber 8,70 8,70
Ant. Verff. 340.00
Atag Hold c 80,10 80,10
Aut.lnd.R'dam 64,00 64.00
BAM-Holding 300,00 300,00
Batenburg 76,70 76,70
Beers 125,50 125.50
Begemann 72,50 72,30
Belindo 421,00 423,00
Berkels P. 7,35 7,75
Blyd.-Will. 26,00 26,00
Boer De, Kon. 315.00 317,00
de Boer Winkelbedr. 56.30 56.50
Boskalis W. 12,40 12,90
Boskalis pr 10,25 10,35
Braat Bouw 853,00 850,00a
Burgman-H. 3250,00 3250,00
Calvé-Delft c 858,00 862,00
Calvépref.c 4690,00 4690,00
Center Parcs 66,40 67,40
Centr.Suiker 65,30 65,00
Chamotte Unie 13,30 13,40
Cindu-Key 97,50 97,50
Claimindo 408,00 408,00
Cred.LßN 75.80 75,90
Crown v.G.c 72,00 74,20
Desseaux 192,70 193,50
Dordtsche pr. 230,00 230,50
Dorp-Groep 40,50 40,80
Dorp v.div.B9 44.00
Econosto 204,00 208,00
EMBA 119,00 119,00
Enraf-N.c. 46,30 46,50
Eriks hold. 317,00 319.00
Frans Maas c. 66,00 66,50
Furness 99,00 99,20
Gamma Holding 69,00 70,50
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28,20 28,30
Geveke 40,00 40,00
Giessen-deN. 119,50 118,50
Goudsmit Ed. 195.00 200,00
Grasso's Kon. 92,00 95,30
Grolsch 108,00 107,50
GTI-Holding 152,50 152.50
Hagemeyer 82,00 82,50
H.B.G. 187,00 187,50

HCS Techn 14,70 14,90
Hein Hold 128,00 129.50
Hoek's Mach. 168,00 168.80
Holdoh Hout 423.00 423.00
Holec 19.20 19.90
H.A.L. Tr. b 1465,00 1470,00
Holl.Am.Line 1470,00 1475.00
Heineken Hld 128,00 129,50
Holl.SeaS. 1.55 1,56
Holl.Kloos 350,00 335,00 a
Hoop en Co 13,60 13,90
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16,50 16,50
IGB Holding 40,00 40,20
IHC Caland 21,30 21,50
Industr. My 170,00 170,00
Ing.Bur.Kondor 600,00 605,00
Kas-Ass. 38,20 38,40
Kempen Holding 16,60 17,00
Kiene's Suik. 1240,00 1240,00
KBB 75.90 76.00
KBB (eert.) 75,70 75.90
Kon.Sphinx 71,50 75.50
Koppelpoort H. 270,00 272.00
Krasnapolsky 156,40 156.40
Landré & Gl. 45,20 47,00
Macintosh 45,80 45,70
Maxwell Petr. 587,00 592,50
Medicopharma 76,00 76,00
Melia Int. 7,20 7,10
MHVAmsterdam 20,50 20,50
Moeara Enim 1070,00 1080,00
M.Enim 08-cert 14000.00 14150,00
Moolen en Co 32,50 33,00
Mulder Bosk. 38,30 38,30
Multihouse 9,80 9,70
Mynbouwk. W. 428,00 431,00
Naeff 225.00
NAGRON 48,00 48,20
NIB 515,00 515,00
NBM-Amstelland 16,40 16.60
NEDAP 278,50 279,00
NKF Hold.cert. 230,50 232,00
Ned.Part.Mij 32,00 32,30
Ned.Springst. 10500,00bl0500,00
Norit 648,00 650.00
Nutricia 253,00 256,50
Omnium Europe 19,20 19,20
Orco Bank c. 79,40 80,20
OTRA 495,00 e 497,50
Palthe 154,80 155,00
Polynorm 89,20 92,00
Porcel. Fles 126,00 127,00
Ravast 55,90 56,00
Reesink 61,60 62,80
Riva 55,00 54,70
Riva (eert.) 54.20 54,80
Samas Groep 61,30 61,50
Sanders Beh. 79,00 79,00
Sarakreek 37,00 36,60
Schuitema 1205,00 1208,00 ,
Schuttersv. 85,00 85,00
Smit Intern. 26,50 26.70
St.Bankiers c. 25,60 25,90
TelegraafDe 424,00 f 427.00
Text.Twenthe 250.00 245,00 a
Tulip Comp. 58,00 59,90
Tw.Kabel Hold 126,00 126,90
Übbink 96.50 97,50
Union Fiets. 15,60 15,50
Ver.Glasfabr. 245.00 245,00
Verto 68.00 68,00
Volker Stev. 50,50 52,50
Volmac Softw. 84,00 83.90
Vredestein 20,00 20,10
VRG-Groep ' 44,80 44,90
WegenerTyl 168,00 171,00
West Invest 26.50 25,50
Wolters Kluwer 157.00 157,00
idem div 89 153,50 153.50
Wyers 62,20 62,30

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36,20 36,40
ABN Aand.f. 69,10 69,50

ABN Beleg.f. 52,20 52,30
ALBEFO 51,50 51,50
Aldollar BF $ 20,60 20,60
Alg.Fondsenb. 230.00 230.00
Alliance Fd 12,40 12,40
Amba 45,50 45.00
America Fund 280,00 282,00
|AmroA.inF. 91,60 91,60
Amro Neth.F. 69,20 70,20
Amro Eur.F. 67,20 67,90
Amvabel 98.50 98.80
AsianTigersFd 55,80 56,10
Bemco Austr. 68,00 67,50
Berendaal 106.00 106,00
Bever Belegg. 28,00 28.10
BOGAMIJ 116,50 117,00
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 40,70 40,70
DPAm. Gr.F. 21,80 22,00 f
Dp Energy.Res. 33,00 33,00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120,00
EMF rentefonds 74,00 74,10
EurinvestÜ) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 5,60 5,60
EurGrFund 52,10 52,50
Hend.Eur.Gr.F. 165,00 166,00
Henderson Spirit 72,20 72.50
Holland Fund 62.10 63,00
Holl.Obl.Fonds 120,50 120,20
Holl.Pac.F. 110,50 111,00
Interbonds 568,00 568,00
Intereff.soo 35,10 35,40
Intereff.Warr. 242,50 e 245,80
Japan Fund 48,40 48,80
MX Int.Vent. 60,60 60,50
Nat.Res.Fund 1380.00 1385,00
NMB Dutch Fund 34.10 34,30
NMBOblig.F. 36,30 36.30
NMB Rente F. 101.70 101,80
NMB Vast Goed 38,70 38,60
Obam. Belegg. 195,80 196.50
OAMFRentef. 15.20 15,20
Orcur.Ned.p. 47,00 47,00
Prosp.lnt.H.l. 10.30 10,30
Rentalent Bel. 1355.30 1355,20
Rentotaal NV 31,10 31,10
Rolinco cum.p 101.50 101,50
Sci/Tech 18,00 18.00
Technology F. 18.80 18,80
Tokyo Pac. H. 240.50 240,00
Trans Eur.F. 70,10 7(WO
Transpac.F. 530,00 535.00
Uni-Invest 118,00 118,00
Unico Inv.F. 83.40 83,50
Unifonds 26,60 26.50
Vast Ned 122,60 122,60
Venture F.N. 41.00 41,00
VIB NV 86.50 86,60
WBO Int. 78,40 78,40
Wereldhave NV 205,80 206,30
Wereldh.divB9 203.00 203,00

Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 35,00 35,00
Amer. Brands 65.80 d 64,70
Amer. Expres 30,90 31,10
Am.Tel.fc Tel. 31.90 31,80
Ameritech 51,80 51,30
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Inc. 230,00 230,00
ASARCO Inc. 29,10 29,00
Atl.Richf. 86.10 84,70
BATIndustr. 5,37 5,38
Bell Atlantic 75,20 74,60
BellCanEnterpr 37,00 36,90
BellRes.Adlr 1,42
Bell South 42,30 42,00
BET Public 2.35 2,35
Bethl. Steel 27,25 27,10
Boeing Comp. 63,70 63,50
ChevronCorp. 49.50
Chrysler 28.80 28,50
Citicorp. 27,60 27,20
Colgate-Palm. 46,60 47,00
Comm. Edison 33.80 34,00

Comp.Gen.El. 400,00
Control Data 20.20 20,30
Dai-IchiYen 3560.00 3560,00
Dow Chemical 98,00 98,00
Du Pont 100,25 100,75
Eastman Kodak 48,80 48,20
Elders IXL 3,50
Euroact.Zw.fr. 243,00 245,00
Exxon Corp. 46,00 46,00
First Paclnt ' 1,30
Fluor Corp. 24,00 24,25
Ford Motor 54,80 54,90
Gen. Electric 48,40 48,30
Gen. Motors 91,00 90,20
Gillette 35,60 36,00
Goodyear 49,00 50,00
Grace & Co. 28.00Honeywell 62,70 63,50
Int.Bus.Mach. 128,80 128.10
Intem.Flavor 51,00 51,00
Intern. Paper 51,00
ITT Corp. 54.70 d 54.00
Litton Ind. 76.50
Lockheed 45,40 47,00
Minnesota Mining 67,80 67,50
Mobil Oil 48.10 47.80
News Corp Auss 10.70
Nynex 69,60 69,50
Occ.Petr.Corp 27,50
Pac. Telesis 33,20 32 60
P-& O. ® 5,80 5,80
Pepsico 40,00 40.00Philip Morris C. 107,90 108,25
Phill. Petr. 20,60 21,00
Polaroid 42.00 41,70
Privatb Dkr 295,50 296,00
Quaker Oats 55,00 54.00
RJR Nabisco 98,20 97.70
St.Gobm Ffr 610.00 610.00
Saralee 48.00 48.00
Schlumberger 36.10 36.00
Sears Roebuck 42.50 42.80
Southw. Bell 43.30 42.70
Suzuki (yen) 781.00 784,00
Tandy Corp. 42.00 41.60
Texaco 50.50 50.00
Texas Instr. 43.10 42,80
T.I.PEur. 1,71 1,78
Toshiba'Corp. 1070,00 1090,00
Union Carbide 28.00 27.75
Union Pacific 68,50 68,00
Unisys 29,50 29,75
USX Corp 31.80 32.00
US West 62.00 61.20
WarnerLamb. 80.00 80.00
Westinghouse 56,30 56.75
Woolworth 54,20 54.50
Xerox Corp. 63,20 64,00

Certificaten buitenland
AMAX Inc. 55,00 55,00
Am. Home Prod. 175,00 177,50
ATT Nedam 65.00 65.00
ASARCO Inc. 56.00
Atl. Richf. 178.00 177.50
Boeing Corp. 131.00 131.00
Can. Pacific 40.50 41.20
Chevron Corp. 100.00
Chrysler 57,00 57.50
Citicorp. 56,00 56.00
Colgate-Palm. 97,50 98,00
Control Data 37,10 37,50
Dow Chemical 203,50 204,00
Eastman Kodak 98.50 99,00
Exxon Corp. 94,50 94,00
Fluor Corp. 48,50 49,00
Gen. Electric 99,50 100,00
Gen. Motors 188,50 188.50
Gillette 72.50 74.00
Goodvear 102,00 104,00
Inco 79,00 80,00
1.8.M. 266.00 266.00
Int. Flavors 106.00
ITT Corp. 112,50 112,50
Kroger 19,00 19.00

Lockheed 93.50 97,00 b
Merck & Co. 132.80 137,00
Minn. Min. 142,00 142,00
Pepsi Co. 81.50 82.00
Philip Morris C. 224,00 225.50
Phill. Petr. 41.50 41,50
Polaroid 79,00 79,70
Procter &G. 190.00 190,50
QuakerOats 112,50 112,00
Schlumberger 74,50 74,50
Sears Roebuck 86,50 87,50
Shell Canada 80,00 80.50
Tandy Corp. 85.50 85.80
Texas Instr. 90,00 90,00
Union Pacific 143.00 143.00
Unisys Corp 60,50 61,00
USX Corp 64.80 64,80
Vanty Corp 4.10
Westinghouse 116,00 118,50
Woolworth 113,00 113.50
Xerox Corp. 126,00 127.00

Warrants
Akzo 40.20 40.10
AMRO warr. 2.50 2.40
Asia Pac Gr F. 6.60 6.60
Bogamij 6.50 6.50
Falcons Sec. 15.10 15.10
Honda motor co. 2640.00 2640.00
K.L.M. 85-92 126.50 127.50
Philips 85-89 15.60 15.00
St.Bankiers a 2.30 2,30
Stßankiers b 3.10 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
10Amev85 101,25 101.25
11 Amev 86 98,00 98,00
14'/4AmroB7 97.60 97,50
13Amro-BankB2 101,50 101.70
10. > Amro 86 97,00 97,00
10 Amro 87 98,80 98,80
53.. Amro 86 101,00 101,00
AmroBank wr 27.00 27,30
Amrozw 86 68,50 68,50
9BMH ecu 85-92 102,00 102,00
7 BMH 87 98,00 98,00
HCCRaboB3 101,60 101,60
9CCRabo 85 104,75 104,75
7 CCRabo 84 108.00 108.00
10'„EG-ecu 84 101.25 101.25
g-^EIB-ecuSS 105.25 105.25
122HIAirl.F 93,00 93,00
12N1B(B) 85-90 102,00 102,00
11ANGU83 101.50 101,50
10 NGU 83 100.50 100,50
2UN'MBB6 85.50 85,50
NMB warrants 41.40 41.20
83i Phil. 86 95,30 95,30
63i Phil.B3 94,75 94,75
12A Unil. 98.00 98,00

Parallelmarkt
Alanheri 16,70 16.70
Berghuizer 55,50 54,80
Besouw Van c. 40,00 40,00
CBI Barin Oc. yen - 1520,00
CB Obhg.F.l 100,80 100,70
CB Obhg.F.2 100,90 100,90
CB Obhg.F.3 102.50 102.50
De DrieElectr. 27,80 27.70
Dentex Groep 37.70 37^70
Dico Intern 83.00 84.10
DOCdata 31.20 32.00
Geld.Pap.c. 78.50 78.50
Gouda Vuurv c 67,70 67,80
Groenendijk 31,00 31,00
Grontmijc. 98.50 100,00 I

Hes Beheer 235.00 236.00
Highl.Devel. 12.00 b
Homburg eert 3.50 3.50
Infotheek Gr 21.20 20.50
Interview Eur. 7.90 8,20
Inv. Mij Ned. 50,80 51.00
KLM Kleding 28.70 29,00
Kuehne+Heitz 26.70 26,50
LCI Comp.Gr. 35.20 35.50
Melle 280.00 280.00
Nedschroef 79.00 79.80
Newayi Elec. 10.40 10,40
NOG Bel.fonds 29.90
Pie Med. 11.30 11.40
Poolgarant 10.50 10.50
Simac Tech. 17.50 17,10
Text Lite 6.50 6,30
Verkade Kon. 260.00 b 260,00
Weweler 78.00 f 78,20

OPTIEBEURS
serie omzet v.k. s.k.

Abn c apr 45.00 1343 1.00 1,20
akzo c apr 150,00 203 7,70 7,70
akzo c apr 160.00 379 3,00 3,00
amro c okt 90,00 500 1.60 2.20
dFI c feb 210.00 456 2,50 3,00
eoE c feb 260,00 266 7,80 10,20
eoE c feb 265,00 573 4,30 6,20
eoE c feb 270,00 707 2,30 3,20
eoE c feb 275,00 591 1,00 1,50
eoE c mrt 275,00 464 2,90 3,60
eoE p feb 260,00 391 1.40 0,90
eoE p feb 265.00 1152 2,80 1,90
eoE p feb 270,00 433 5,40 b 3,70
eoE p mrt 260,00 641 3,40 2,80
eoE p mrt 270,00 193 7,50 6,20
goud p feb 400,00 227 9,50 8.50
giSt c apr 45.00 527 0,60 0,60
giSt c jul 45.00 511 0,90 0.90
hoog c apr 75.00 235 3,50 4.00
kim c apr 40.00 837 4,90 6,70
kim c apr 45,00 1570 1,60 a 2,60
kim c apr 50,00 1091 0,40 0,90
kim c jul 45,00 623 2,80 3,70
kim c jul 50,00 392 U 0 1,60
kim p apr 45,00 354 2,20 1,30
kim p 091 40,00 209 5,30 4,80
knP c jul 55,00 207 1,30 1,60
nedl c apr 300,00 201 12,00 17,00
nedl c apr 310,00 210 7,90 11.10 b
nlq p aug 97.50 1250 o.Boa 0,75
nis p feb 110,00 500 0,20 0,25
nlw p feb 100,00 300 I,ooa 0,85
nly c aug 100,00 1500 0,70 a 0,45
nly p aug 97,50 1800 0,60 0.60
obl c nov 100,00 500 0,30 0,30
obl p aug 100,00 800 2.30 2,55
phil c apr 40,00 252 0,60 0,70
phil c 093 30,00 287 11,00 11,00
phil p okt 40,00 1006 5,20 5,20
ohe c apr 120,00 1495 7,20 7,70
ohe c apr 125,00 836 3,80 4,00
oüe c apr 130,00 717 1,80 2,00
ohe c jul 125,00 556 4,50 5,00
olie c jul 130,00 320 2,80 2,90
ohe p apr 125,00 330 2,70 2.80
ohe p apr 130,00 219 5,50 5.50
ohe p jul 120.00 219 3,40 330
ohe p jul 125,00 360 5.80 5.30
unil p apr 130,00 375 3,50 3,10

a=laten g=bieden+ei-di».
b=bieden h=laten+ei-dii.
c=ex-claim k=gedaan+h
d=u-dividend l = gedaan+g
e=gedaan +bieden »k=slotkoers vorige dag
f=gedaan T laten sk= slotkoers gisteren

Bedrijf doel goede zaken, maar vacatures blijven onvervuld

Omzet van Siemens
boven één miljard
Van onze redactie economie

DEN HAAG - Het wil bij Siemens
Nederland n.v., volle dochter van
het Westduitse electronica- en appa-
ratenconcern, maar niet lukken
vrouwelijke werknemers te vinden
met een hogere technische oplei-
ding. Ook in het afgelopen boekjaar
was het aantal vrouwelijke sollici-
tanten voor technisch commerciële
functies 'vrijwel nihil', zo blijkt uit
het het jaarverslag, dat vandaag is
gepubliceerd. Maar niet alleenzoekt
Siemens tevergeefs naar vrouwelij-
ke werknemers, de circa 100 vacatu-
res (ervaren mensen in informatica
en telecommunicatie) zijn geen van
allen vervuld.
In tegenstelling tot de problemen
op de arbeidsmarkt gaat het Sie-
mens Nederland in commercieel
opzicht voorspoedig en overschreed
de bedrijfsomvang in het afgesloten

boekjaar voor het eerst de een mil-
jard gulden. De omzet steeg met 12
procent van 950 miljoen tot 1066
miljoen gulden. Ook de nettowinst
groeide: van 22,6 naar 26,2 miljoen
gulden. Er kwamen 60 medewer-
kers bij, tot een totaal van 2414 per-
sonen. Eerder dit jaar maakte het
moederconcern in Munchen een to-
tale winst van 1,4 miljard DM be-
kend bij een omzet van 59,4 miljard
DM.

De komende twee jaar staan voor
Siemens Nederland sterk in het te-
ken van verhuizingen en centralisa-
tie van diverse afdelingen naar een
(uitgebreid) hoofdkantoor in Den
Haag en een, nieuwe vestiging in
Zoetermeer voor produktie, service
en verkoop. Activiteiten, die nu ver-
spreid zijn over met name de Haag-
se Binckhorst en Woerden. Hiertoe
is in Zoetermeer 130.000 vierkante

meter grond gekocht en zullen naar
verwachting in 1990 zon 800 men-
sen werken. Ook komt er een show-
room voor de consumentenproduk-
ten van het Duitse concern.

" De forse vertragingen in
de aflevering van de acht
Boeing 747-400 vliegtuigen
aan de KLM hebben
gevolgen voor zowel de
vliegeropleiding als de
vlootinzet. De opleidingen
voor de bemanningen van
het nieuwe vliegtuig zijn
inmiddels opgeschort. De
late komst van het eerste
vliegtuig uit de reeks geeft
deKLM problemen.
Daarom is bij Martinair
met ingang van oktober
aanstaande een DC-10 voor
2V2 jaar gehuurd.

Interessant
Veel hoop heeft de Nederlandse
dochter gevestigd op de nieuwe si-
tuatie van vrije verkoop van tele-
communicatie-apparatuur die door
de verzelfstandiging van de PTT is
ontstaan. Door een snelle goedkeu-
ring van de belangrijkste systemen
van Siemens, kon op 2 januari al de
eerste bedrijfstelefooncentrale wor-
den verkocht en met de installatie
worden begonnen. Maar ook als tra-
ditionele leverancier aan de PTT
werden interessante opdrachten
verworven voor bouw en onder-
houd van het telefoonnet.
Op een ander belangrijk onderdeel
van het concern, de industriële
automatisering, wordt daarentegen
een stagnerende groei in de investe-
ringen door het bedrijfsleven ge-
meld. Duidelijke groei zit volgens
het jaarverslagechter in de sectoren
beveiliging, vervoer, defensie, me-
dische techniek, energie- en instal-
latietechniek.

economie

bedrijfsinvesteringen namen dubbel zo snel toe

Nederlandse economie
'oopt niet meer achter
1 Van onze redactie economie
y HAAG - De Nederlandse economie doet het beter dan

begin van de jaren tachtig. Een vergelijking tussen de'oden 1978 tot en met 1982 en 1983 tot en met 1987 laat onder
f* zien dat er geen sprake meer is van een bij de ons omrin-gde landen achterblijvende economische groei.

Vy 1 de Nederlandse(uitvoer en
"'Jfsinvesteringen eerst qua
'itempo aanzienlijk achterble-
kij hetEG-gemiddelde, lopen ze*P dit gemiddelde uit. Met een

|*Jddelde volumegroei van 8 pro-
] namen de Nederlandse bc-
*_.

drijfsinvesteringen dubbel zo snel
toe als in de overige EG-landen.

Dit schrijft drs. P. B. de Ridder, tot 1
februari directeur van het Centraal
Planbureau (CPB) in het economen-
vakblad Economisch Statistische
Berichten (ESB). Volgens hem valt
op het terrein van het scheppen van
het nieuwe banen eveneens een
markante ommekeer te signaleren.
Zo daalde tussen 1977 en 1983 de to-
tale werkgelegenheid met circa
150.000 manjaren om vervolgens
tussen 1983 en 1988 weer te stijgen
met een aantal van 250.000. Ook op
het terrein van de werkgelegenheid,
stelt De Ridder, was aldus sprake
van een dubbel zo snelle toeneming
als in de overige landen van de
Europese Gemeenschap.

Minister voorziet
hogere opbrengst

staatsaandelen
DEN HAAG - Het kabinet sluit
niet uit dat de verkoop van staats-
aandelen over de periode 1987-1990
meer oplevert dan de gedachte 2,05
miljard gulden. Minister Ruding
(Financien) wil daartoe meer
staatsaandelen DSM en/of Post-
bank-NMB verkopen. Ruding
heeft dit gisteren aan de Kamer ge-
schreven.

De verkoop van staatsaandelen le-
verde in 1987 eeji bedrag op van
223,5 miljoen gulden, iets minder
dan de taakstelling van 250 mil-
joen. In het afgelopen jaar werden
helemaal geen staatsaandelen ver-
kocht. Er was op een bedrag van
350 mijoen gerekend. Voor dit jaar
is een opbrengst uit de verkoop
van aandelen van 500 miljoen ge-
boekt. In 1990 moet het afstoten
van aandelen 950 miljoen opbren-
gen.

Volgens Ruding zal de verkoop van
een eerste pakket aandelen-DSM,
waartoe onlangs werd besloten en
waarvoor de intekenperiode nu
loopt, ongeveer 1,3 miljard gulden
opleveren. Daarmee is meteen de
totale taakstelling voor dit jaar ge-
haald. Tevens is de achterstand die
er de afgelopen jaren is opgetre-
den, ingelopen.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 3-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: onbewerkt ’ 26.350-/26.850,
vorige ’ 26.370-/ 26.870) bewerkt ver-
koop ’ 28.450. vorige ’ 28.470 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 2,06 2.18
Brits pond 3,57 3,82
Can. dollar 1,72 1,84
Duitse mark(lOO) 111,00 115,00
lers pond 2,89 3,14
Austr. dollar 1,81 1.93
Jap. yen (10.000) 161,00 166.00
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) 130,75 135,25
Zweedse kr. (100) 51.75 34.25
Noorse kr. (100) 29.75 32.25
Deense kr (100) 27,60 30.10
Oost.schill.(lOO) 15.79 16.39
Spaanse pes.(lOO) 1,72 1,87
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 2.12075-12325
Brits pond 3.7005-7055
Duitse mark 112.865-915
Franse franc 33,155-33.205
Belg. franc 5,3865-3915
Zwits. franc 132,915-965
Japanse yen 164,06-164,16
Ital. lire 15.450-500
Zweedse kroon 33,305-33,355
Deense kroon 29,055-29,105
Noorse kroon 31.270-31,320
Canad. dollar 1.78125-78375
Oost. schill 16,0510-0610
lers pond 3,0130-0230
Spaanse pes 1,8030-8130
Gr. drachme 1.3100-4100
Austr.dollar 1.8675-8775
Hongk.dollar 27,10-27.35
Nieuwz.dollar 1.3000-3100
Antill.gulden 1.1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische rial 56,45-56,70
Ecu gulden . 2.3545-3595

IEA: produktie
olie kleiner

PARIJS - Volgens het Internationa-
le Energie Bureau (lEA) heeft de Or-
ganisatie van Olie Exporterende
Landen (OPEC) in januari gemid-
deld 19,4 miljoen vaten (van 159 li-
ter) olie geproduceerd. Dat is welis-
waar 3,3 miljoen vaten per dag min-
der dan in december, maar nog al-
tijd meer dan de maximale hoeveel-
heid van 18,5 miljoen vaten die de
OPEC voor de eerste helft van dit
jaar heeft afgesproken.

Over de hele wereld is er de afgelo-
pen maand 49,6 miljoen vaten olie
per dag geproduceerd, vier miljoen
vaten minder dan in december..
Vooral enkele landenvan de OPEC
produceerden minder. Zo ging de
produktie van Saudiarabië van 6,6
miljoen naar 4,4 miljoen vaten per
dag. De Verenigde Arabische Emi-
raten en Koeweit verminderden
hun olieproduktie met respectieve-
lijk700.000 en 500.000vaten per dag.

Het lEA, een instelling van de
OESO (Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling) voorziet dat het verbruik van
olie over de hele wereld dit jaar ge-
middeld 51,2 miljoen vaten per dag
zal bedragen tegen 50,2 miljoen va-
ten per dag in het afgelopen jaar.De
olievoorraad in de 24 landen van de
OESO bedroeg op 1 januari onge-
veer 456,3 miljoen ton, 1,1 miljoen
ton meer dan een jaar ervoor. De
voorraad van begin dit jaar is vol-
doendevoor een verbruik van 95 da-
gen.

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

algemeen 305.9 307,9
alg.-lokaal 295.6 298,2
internationals 317,1 318,4
Industrie 267,3 269,8
scheep/luchtv. 272,0 278.5
banken 357,3 357,9
verzekering 605.5 606,3
handel 488,7 491,6
cbsobl.index 111,5 111,3
rend. staatsl. 6,72 6,75
waarvan 3-5 jr 6,68 6,70
waarvan 5-8 jr 6,72 6,76
waarv.s langst 6,78 6,81
rend. bng-len. 6,78 6,79
rend. banklen. 6,71 6,75

" De prijzen in de Sovjetunie
worden te vaak verhoogd. Dooi
een „systeem van prijscontrole'
moet een grotere stabiliteit wor-
den bereikt, zo heeft deRussische
ministerraad besloten.

Zaterdag 4 februari 1989 "5Limburgs dagblad



Belangrijk nieuws in verband met uw ziektekostenverzekering:
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| 1 januari 1989is de Wet op de ToegangtotZiekte- Polisvoorwaarden. De standaardpakketpolis
( kóstenverzekeringen gewijzigd. Dit betekent kent een volledig vergoedingenpakket Vergoed

voor ü, als 65-plusser, dat uuw huidige particu- worden ondermeer de kosten van ziekenhuis
i liere ziektekostenverzekering desgewenst kunt (derde klas), poliklinische specialistische hulp

omzetten in een standaardpakketpolis. (met een eigen risico van fl. 100- per persoon
! Als u zonpolis wiltafsluiten, dientuuw per jaar), huisarts, geneesmiddelen en fysio-

ziektekostenverzekeraar hierom te verzoeken. therapie. Andere onderdelen, zoals ziekenvervoer
Uw verzekeringsmaatschappij is verplicht uop en tandheelkundige hulp, worden groten-
deze standaardpakketpolis te accepteren. deels vergoed (hiervoor gelden dus beperkte

eigen risico's).
Was u op 1 januari 1989 al 65 jaarof De premie voor de standaardpakket-

ouder, dan kunt u het verzoek om verzekerd te polis bedraagtfl. 181,-per volwassene per maand
worden op de standaardpakketpolis tot 1 mei (1 januari 1989).Naast deze premie worden
1989 indienen. Na 1 mei is de omzetting voor u ook wettelijke bijdragen in rekening gebracht,
dan niet meer mogelijk. zoals bij alle particulier verzekerden.

Personen die na 1 januari jongstleden Nadere informatie. Voor nadere informatie
65 jaarzijn geworden, ofdat nog zullen worden, over de standaardpakketpolis en de daaraan
zullen uiterlijk binnen 4 maanden na hun verbonden regelingen zijn folders verkrijgbaar
verjaardag bij hun ziektekostenverzekeraar een bij uw verzekeringsmaatschappij, uw assurantie-
verzoek om een standaardpakketpolis moeten tussenpersoon ofhetKLOZ.
indienen. Binnen die periode moet de verzeke- Heeft u nog meer vragen, dan kunt u
raar u accepteren. daarmee bij dezelfde instanties terecht

VRAAG DE STANDAARDPAKKETPOLIS TIJDIG AAN
BIJ UW ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR!

Dit is een publikatie van hetKontaktorgaan Landelijke Organisaties van Ziektekostenverzekeraars te Houten. W L_v_y JÊm

Maakt De Vries ook speelgoed-

w|pi*(__J—- ■■■'■ 1 x'"^_^_

_k _L Mm P-' . "____■__■

— _■■ 'fnS
Tuurlijk, met deze dagen staan wij graag f""4 w -^/

bij met raad en daad, en met onze -*r^ ___l
fabelachtige technieken verven wij alle

mogelijke vormen en taferelen. éÊÈ '^m\Nu met carnaval puur voor de JÊ
gezelligheid (en schoonheid). Komt u
maar eens langs om de staaltjes van

MMMM ons te kunnen bekijken.

MjEflÉ L-jljj' U ziet wel, we doen MB^^^^^^^^^
E____E' meer dan u denkt. >"" iij |^

autoschade de Vries bv r-yy
Grasbroekerweg 28, Heerlen, tel. 045-722463

~f Bij exploit van betekening
d.d. 2-2-1989 is door mij,
deurwaarder, ten verzoeke
van de besloten vennoot-
schap Goldmann Veilingen
BV, gevestigd en kantoor-
houdende te Sittard, procu-
reur Mr. K.J. Schulze te
Margraten, aan: R.H.J.M.J.
Minis, thans zonder be-
kende woon- of verblijf-
plaats in Nederland of el-
ders:
Betekend.
de grosse van een vonnis
op 12 januari 1989 door de
Arrondissementsrecht-
bank te Maastricht gewe-
zen in dezaak van mnnre-
§uirante als eiseres contra

e gerequireerde als ge-
daagde.
Vervolgens heb ik, deur-
waarder, de gerequireerde
in naam derTConingin be-
vel gedaan om binnen
twee dagen na deze bete-
kening de bedragen te be-
talen conform het vonnis.
Een afschrift van dit ex-
ploit kan verkregen wor-
den bij de procureur van
requirante: Mr. K.J. Schul-
ze te Margraten aan de
Past. Brouwersstraat no. 9.

J.L.G. Jeukens
Gerechtsdeurwaarder
Vlotstraat no. 15Heerlen
Tel. 045-713443

HBHBBÉvVW

Carnavalszondag _gekostu-
meerd bal met PRINSE-
PROCLAMATIE voor al-
leenstaanden in deRumpe-
nerlinde, Brunssum. Aan-
vang 20.00 uur. Vr. uitnodi-
gend het bestuur. Bewijs
verplicht.
Dame, 50 j., MBO, nat.liefh.,
dierenvr., doet graag div.
sporten, gaat graag eens
naar de schouwburg, zkt.
heer, MBO, doe ook deze
inter. heeft. Br.o.nr. VA 568
LD Reinaldstr. 40, 6301 EC
Valkenburg.

Jongen, 21 jr. zkt. kennism.
met oudere VROUW voor
moderne realtie. Br. o. nr.
HK 670 Limb. Dagbl. Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Café-dancing WINDROSE,
Akerstr. Nrd. 150, Hoens-
broek. Elke dond., vrijd. en
zaterdag gezellig dansen
voor het iets oudere pu-
bliek^
Jongeman, 36 jr., zoekt
VRIENDIN voor ser. rela-
tie, kinderen geen bezwaar.
Br.ond.nr. VA 567 LD, Rei-
naldstraat 40, 6301 EC Val-
kenburg
Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
Aantr. jongeman, 33 jr., on-
fecompl., met uitstekende

aan in buitenland, z.k.m.
knappe, stijlvolle
LEVENSGEZELLIN met
gevoel v. humor en be-
langst, v. verre reizen, cul-
tuur, wintersport. Reacties
met foto ond.nr. HK 675
Limburgs Dagblad, post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Man zoekt kennism. met
VROUW, sterrenbeeld
tweeling, kreeft of leeuw,
gebjaar 1948. Br.o.nr.
HK679 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
HOMO, liesbies, bi-seks op
zoek naar een relatie. Buro
Correct helpt diskreet. Gra-
tis inschrijven. 045-451453.
Zoek(t) u/jij een VRIEN-
D(IN)? Word(t) lid van de
Christelijke Korresponden-
tie Klub. Voor meer infor-
matie: Postbus 392, 2130 AJ
Hoofddorp.
HOMO/LESBIES en öp
zoek naar een relatie?
Stichting Alternatieve Re-
latievorming, Lange Geer
44,Delft, tel. 015-136631. Er-
kend door Raad van Toe-
zicht.
Zoekt u 'n REISGENOOT,
gartner of (pen)vriend(in)?
Iratis folder: INTERCOM-

PAS, postbus 15, Eindho-
ven. Contactblad kost ’ 7,-.

Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Alleenstaanden. Tijdens de
carnavalsdagen is onze ge-
zellige geheel gerenoveerde
kelderbar La Chalet ge-
opend va. 20.00 uur. met
dansmuziek van DJ Ri-
chard, DJ Wim in de boven-
zaal CARNAVALSBAL
met orkest. A.s. woensdag
haringhappen met bier
voor 1 piek. Komeetstr. 25a,
Treebeek, tel. 045-211375.
Leuke jongeman 34 jr. zkt.
kennism. met MEISJE van
25 tot 35 jr. Ik ben woon-
achtig in Nrd.-Limb. Br. o.
no. HK 669 Limb. Dagbl.,
Postbus 3100/ 6401 DP
Heerlen.
Gewone jongeman, 29 jr.
wil de leuke en minder leu-
ke dingen in het leven de-
len met spontane VROUW.
Huidskleur onbelangrijk.
Durf te schrijven. Br. o. nr.
HK 671 L.D. Postbus 3100,
6401 DP Heerlen.

Te k. gevraagd gebruikte
off road en enduro MOTO-
REN. Tweewielerspecialist
Math Salden, Limbricht.
MOTO GUZZI, '85, t.e.a.b.
04490-78312.
Te k. mooie YAMAHA RD
350, bj. 1983, ’2950,-. Tel.
045-720543.
Te k. YAMAHA DT 400, bj.
'78, ’ 750,-. Tel. 045-217330.
Te k. CROSSMOTOR Hon-
da 125 cc. Tel. 045-229763.

Te k. HONDA'MT Parijs-
Dakar met sterwielen. Tel.
045-419260.
Te k. VESPA Ciao met
sterw. '87. Tel. 045-217202.
Pracht ZÜNDAPP KS 50,
verz., sterw., schijfr., cockp.
Panncberg 61 Hoensbroek.

Te k. of te ruil ZÜNDAPP
bromfiets i.g.st., ruilen voor
damesbromfiets, tel. 04490-
-41546.
Te k. RACEFIETS, merk
Colnago, maat 60. Tel.
04490-27776.
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. VESPACiao, sterwie-
len, ’ 700,-. Mgr. Lemmens-
straat 36, Nieuwenhagen.
Te k. PUCH Maxi, i.z.g.st.,
met helm. St.-Hubertuslaan
23, Kerkrade. Tel. 045--422366.
T.k. DT 80, bjr. '85 ’ 1000,-,
Vespa Ciao bjr. '87 ’750,-,
Vespa Ciao bjr. '88 ’850,-,
Goselingstr. 82, Heerlen.
Te k. Puch BROMFIETS,
i.z.g.st. Bovenste Puth 47,
tel. 04493-2297, liefst na
12.00 uur.
Te k. Benelli Laser BROM-
SCOOTER, 1987. Autobe-
drijf Ruyl 8.V., Stations-
straat 85, Elsloo, tel. 04490-
-71766.
Te koop RACEFIETS Ba-
tavus Champion. Tel. 045-
-323015.

Hoogste prijs voor alle
MUNTEN, postzegels,
goud en ansichtkaarten.
Stamps and coins, Kastel-
laan 102, Heerlen (Meezen-
broek). Tel. 045-726789.
Te k. gevr. defecte KLEU-
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. PEUGEOT 305
van bj. '79 en getint glaspr.
tot ’ 1200,-, br. o.nr. HE 087
L.D. Geerstr. 5, 6411 NM
Heerlen.

Zaterdag 4 februari 1989 "6
2&& S ■ IOVinCI© BureauBibliotheek
WillfQ I ïrv*!»..!,*» Postbuss7oo
lTjT5_ LimDUry „02 MAMaastricht
"^^ tel. 043-897386

nwdwMinfl Milieu-effektrapportage
M2S/S-89 Regionale stortplaatsLinne-Montfort.

Gedeputeerde Staten van Limburg delen
mee dat het Gewest Midden-Limburg voo
nemens is deregionale stortplaats Linne-
Montfort uitte breiden. Gelet op hoofdstuk
4A (milieu-effektrapportage) van deWet Al
gemeneBepalingen Milieuhygiëne en het
besluit van 20 mei 1987, Stb. 278, houdend
de uitvoering van deWetAlgemene Bepaü
gen Milieuhygiëne zal het gewestten beho
ve van de besluitvorming een Milieu-effek!
rapport opstellen. In het Milieu-effektrappo
zullen de milieu-effekten van de voorgeno-
men uitbreiding (mede aan de handvan al-
ternatieven) worden beschreven. Een start'
notitie met informatie over het projekt ligt
van 8 februari tot en met 28 februari 1989V
inzage. Daarnaast liggen ter inzage:- de
aanbiedingsbrief (d.d. 19 januari 1989) bijt
startnotitievan het dagelijks bestuur van h'
gewest Midden-Limburg; -de briefvan Gt
deputeerde Staten van Limburg d.d. 31 ja-
nuari 1989aan het gewest; -een afschrift
van dezekennisgeving. Eenieder kan tot
1 maart 1989opmerkingen maken over het
geven van richtlijnen inzake de inhoud van
het milieu-effektrapport. Mede op basis va'
de binnengekomen'opmerkingen zullen de
richtlijnen worden vastgesteld- De startnot
tie met bijbehorende stukken ligt - op de g'
bruikelijke tijden-ter inzage: - in debiblio
theek van het provinciehuis, Limburgiaan
10, Maastricht; -ter secretarievan de ge-
meente Linne, Nieuwe Markt 1;-ter secre-
tarievan de gemeenteMontfort, Markt 9; -tersecretarievan de gemeenteRoermond
Markt 31; -ten kantore van het Gewest Mi'
den-Limburg,Kapellerlaan 40, Roermond.
Opmerkingen kunnen worden gericht aan:
Gedeputeerde Staten van Limburg, t.a.v.
bureau Milieubeleid, Postbus 5700,
6202 MA Maastricht.
Maastricht, 4februari 1989.

OPENBARE KENNISGEVING
Het dagelijks bestuur van het waterschap Roer
en Overmaas

maakt bekend

dat het waterschapshuis vanaf maandag 6
februari tot en met vrijdag 10 februari 1989
gesloten is;

dat voor spoedeisende gevallen het
waterschapshuis te bereiken is onder het
alarmnummer 04490-20808.

Het dagelijks bestuur voornoemd,

de secretaris, de voorzitter
W.H.Th, van Megen drs. FWG. Laarakkd

Roer en Overmaas _9
Parklaan 10, Sittard.

afmetingen: hoogte 129 cm maSSI6I eiKGPj
breedte 91 cm o„::_ 4 -ren/
diepte 55 cm rTIJS l/OU.i

J ft sinds 1910

MEUBELEN
Akerstraat 116-118, Hoensbroek

Fabriek: Hommerterweg 10, telefoon 212352 I
-m/

*S

Achtung!
Heute (langer Samstag) und
Karnevalsdienstag ab 9 Uhr I

k^ durchgehend geöffnet!

Wir führen In großer Auswahl: Handstrick- I
■ game in Ober 10.000 (zehntausend) Farben: I

Damaste, Gobelins, Si. ickgarne (in mehre- I
W ren 100 Farben), Teppichknüpf-Packungen, 1

Pailletten, Knöpfe, Aufbügelmuster, Hand- m
arbeitszeitschriften und vleles mehr. J

Hoe komt U naar Wolle Hartmuth: Over de auto- 1
snelweg Heerlen-Aken, afrit WQrselen, rechts- JM Daarnaa bij verkeerslicht links, elndpunkt straat 1

M weer links (JQllcher Str.)-Deze straat alsmaar vol-
H gen tot Industrlegebiet Kaninsberg. 1

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

" Te koop gevraagd B#y- MOLEN. Tel. 04454-J ,. na 19.00 uur. _ t̂- Sammler kauft GOLDj;;
t bermünzen u. GoJ%i[ muck. Tel. 09-492407° 1

nach 17 Uhr.

' ï>CF\De beste prijs voor ' j 1[ ZEGELS, munten, è°ZA. ansichtkaarten. Akers" i
Nrd. 208, Hoensbroek L

' 045212371.
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1 Voor - ditmaal - veel Lim-
ürgse artiesten was het gis-
'"ren een 'muzikale thuis-.'edstrijd'. Onze fotograaf
erzamelde hen in de kleed-

"Umer. V.l.n.r. William Bee-
,,*>, The Singing Trumpets
ii en het duo Mare _ Dave.
t

Sisters' vanmiddag
in Heerlen

Limburgse
artiesten

stalen
de show
bij RTL

,d
an °nze sh°wpagina-redactie

HEERLEN - Limburgse ar-d. testen stalen gisteren denow bij publiek en radio-makers van RTL, die hunratis toegankelijke 'Super-now in Heerlen voor de-patste maal op deze zater-
van 12.00 tot*.uo uur presenteren. Van-W dinsdag is RTL met het°Pulaire programma 'Is jaJUing' dagelijks in de hal°n het nieuwe raadhuisari Landgraaf.

aal °Ptreden van internatio-
en 1n nationaal bekende ster-Ibrt Geoi*ge McCrae, Vader
ora!) men de groep Barbarella,
kat . gisteren in een tot de
"uilf Plaats gevulde schouw-
oor Limburgse artiesten
»rii',, een 'muzikale thuiswed-rijd. Met The Singing Trum-
il mZat de carnavalsstemming erv^eteen in en het duo Mare en,e e deed daar met zijn zojuist
C h ct?enen nieuwe plaat nog een
o£ePje bovenop. William Bee-
>a ?orgde voor een goede come-
iW' Pc RTL-presentatoren
techt Egon Balder en Biggi
r^ ntermann noemden zijn op-
A» i

n " aanstaande woensdag is
feeioo ook bij de BRT te beluis-r- en - 'gro te klasse. De leadzan-gers van The Dutch Ryth Show
tuKi-. and- die ook heel watreliek wisten te lokken, pre-
Uva den zich met hun hits 'Ja"iilr ' february' en het toepasse-
To*^ 'Carnaval'- Meerssen wasi ca vertegenwoordigd tijdens
,1 ra dioshow '12 Uhr mittags'
Man en et Limburgs Dag--oac». Burgemeester Karel Ma-kor deed zijn zegje en tal van. ?.didaten vielen de prijzen bij

Alleen de 1555
mM- voor bet zingen van een
eaje waarin het woord 'Mann'

Ij Orkomt, bleven in de brand-
je ?'"Jn verband daarmee waren
Ira e^ wat Duitse luisteraars
brr? naar Heerlen gekomen
|m oPnieuw een gokje te wagen.

Vandaag
KeL 2e zaterdagmiddag is de
Üio uente Beek te gast bij de ra-
|e

vsush0w van RTL in de Heerlen-
„tr>«>;Stadsschouwburg. De vier
Oüs ellende groep 'The Sis-
iW dle dit Jaar meedoet aan het
i dor?6rlandse Songfestival en op

l*n Üls is naar Oostenrijk, stel-
L 0 hun nieuwste repertoire
Dn t^ls artiesten treden verder
&elp- e Mosam City Jazzmen, de
tv nglSche zangeres en radio- en
*anaesentatrice Micha Marah en
balW Jo Smits met het show-
be_j Bizarre. Het programma
d *!nt om 12.00 uur en de zaal-

m* ren gaan open om 11.00 uur.

AVROherhaalt
serie 'Roots'

HlI x.XILn onze rtv-redactierrJ: vEftSUM - Met ingang van
Avrn ag 6 maart herhaalt de
'Hor?t ,de Amerikaanse tv-serieHa],! > naar het boek van Alex

s&oor!? boek volg* Hïdey het
ny terug van een door slaver-
Sch^twortelde Afrikaan en be-Arne^hij de lotgevallen van zyn
spr rjkaanse nageslacht. De oor-
<ie rT^ellJk uit elf delen bestaan-
m 2ecCi Wordt nu door de Avro
Sn cjeVange afleveringen van elk'^oot0ot ,1^ uur uitgezonden. In
fol vlS sPeelt Levar Burton de
boJan de in 1750 in Gambia ge-
C enKunta Kinte.

Droomhuis
Het interview vindt plaats in het
huis van zijn moeder. Het grote
witte hek van dit droomhuis 'O
solo mio' staat open. Op het bor-
des heb jeuitzichtover een rusti-
ge villawijk in het Belgische
dorpje La Calamine, vlakbij
Vaals in Limburg. Zelf woont Si-
mons met zynvrouw Doris enzn
zesjarig zoontje Pascal in het na-
bijgelegen plaatsje Moresnet.
Daar heeft hijeen mooi landgoed
met paarden - zijn grote hobby -en andere dieren. „Ik ben een
soort hereboer", lacht hij.

De feestzaal 'Heintjes Reiterhof
achter zijn huis is inmiddels ge-
sloten. Een paar jaar geleden
kwamen er nog drommen men-
sen naar toe om hem te horen
zingen tussen de bierpomp en
bokworsten. „Het was een fami-
liebedrijf. We zijn ermee gestopt,
omdat mijn ouders een dagje
ouder werden."

De grootste klap, die hy tot nu
toe kreeg te verwerken, was het
overlyden van zyn vader drie
maanden geleden. Hy was onge-
neeslijk ziek. „M'n pa was een
man die nooit klaagde. Hij moet
de laatste periode van zyn leven
heel veel pijn hebben gehad.
Toen we hem naar het zieken-
huis brachten, zei hij alleen:
Daar kom ik niet meer uit."
„Onze familieband is zeer hecht.
Vandaar ook, dat mijn broer
Georges mijn compagnon is in
veel zaken. Samen hebben zy
drie videozaken in Eupen en
Aken. Verder handelen we in
textiel. We gaan binnenkortweer
naar Thailand om joggingpak-
ken, sweaters en andere kleding
te kopen."

Cruijff
„Een godsgeluk", zo noemt hij
zyn rooskleurige financiële posi-
tie. „Ik heb liever hoofdpijn met
geld dan zonder. Al sta ik wel
met beide benen op de grond. Ik
zal nooit speculeren met myn
vermogen en je moet ook niet

denken dat ik dagelijks myn
geld zit te tellen."
Hein zegt dat het een fijn gevoel
geeft, dat hij ook in zaken suc-
cesvol is. „Ik weet nu, dat als ik
op een andere manier eveneens
goed mijn brood kan verdienen.
Het handelen zit in me. Er wordt
echter al gauw gezegd: ja, maar
die man heeft ook geld genoeg.

Dat heeft er niets mee te maken.
Wij zijn in het klein begonnen en
hebbeneen lening bij de bank af-
gesloten."

„Ik handel alleen in dingen waar
ik verstand van heb. Op goud of
edelstenen kun je een grote
winstmarge halen, maar daar
waag ik me toch niet aan. Dan

verspeel je je broek. Ik heb geen
medelijden met mensen als Jo-
han Cruijff, die misleid zijn door
financiële adviseurs. Je weet dat
je altijd moet oppassen met het
geven van vertrouwen aan
vreemden. Daarom houd ik het
ook in defamilie." Als voormalig
kindersterretje wordt hij nogal
eens uitgeprobeerd door zaken-

partners. „Ze zien je nog als
Heintje en zijn dan verbaasd als
blijkt, dat je een serieuze zaken-
man bent."

Over de Heintje-periode zegt hij:
„Ik heb nergens spijt van. Ik zou
het zo weer over doen. Als jon-
getjevan elf jaarkun je niet over
de grote liefde of levensproble-
men zingen. Mijn repertoire
sprak de eenvoudige mensen
aan. Ik schaam me met voor die
tijd. Dat zou ik ook hypocriet
vinden. Het is niet fair tegenover
het publiek, dat je bekend heeft
gemaakt, geld heeft laten verdie-
nen en van je heeft gehouden."

" Hein Simons: ,Jk word er niet armervan dat mijn platen nog steedsworden gedraaid

Amerikaanse zangers: plaat voor Armenië
1. "an onze verslaggever
hJ* ANGELES - Een keur

0 Persoonlijkheden uit de
I(lanV Usiness heeft zonda6 °P"
s>.V0Qn. gemaakt voor de plaat
\ telt st

r JOU' Armenië" naar een
J Van e franse zanger
jko 0n Aznavour. Met de ver-
-1 ervan wil men geld inza-ge Vo°r de slachtoffers van
»>trepre aardbeving in de Sov-

Liza Minelli, Rita Coolidge, Cas-
eyKasem, Ben Vereen, Shari Be-
lafonte, Dionne Warwick en me-
dewerkers aan de televisieserie
'L.A. Law' behoorden tot de 75
mensen uit de wereld van het
amusement die in de studio sa-
men waren gekomen. Er hadden
ook filmopnamen plaats voor
een speciale televisie-uitzending,
'zegt Jbel Cohen, de coördinator
van het project dat „Vriend voor
vriend" gedoopt is.

Aznavour zei dat de sterren van
Hollywood enthousiast op het
project gereageerd hebben. „De-
ze gelegenheid om de slachtof-
fers van één van de zwaarste na-
tuurrampen van de eeuw te hel-
pen, mag men niet voorbij laten
gaan ~ en wij willen verschil ma-
ken".

„Ik voel me betrokken omdat de
aardbeving iets is dat dicht bij
huis ligt", zegt Belafonte. „Als

zoiets my' overkwam, hoop ik dat
iemand mij te hulp komt".

Frankrijk
Aznavour, die van Armeense af-
komst is, nam contact op met Co-
hen nadat hy een vergelijkbaar
project had afgesloten in Frank-
rijk. Aznavours oorspronkelijke
lied „Voor jou Armenië", met
muziek van George Garvarentz,
werd met behulp van de tekst-

schrijvers Paul Williams en Ger-
ry Goffin in het Engels vertaald.
Alle opbrengsten gaan naar de
hulporganisatie voor Armenië
die de slachtoffers helpt van de
aardbeving op 7 december waar-
bij circa 25.000 mensen om het
leven kwamen.

Michael Masser, die met Diana
Ross en Whitney Houston ge-
werkt heeft, produceerde de
plaat. De filmopnamen van de

één uur durende televisiespecial
leidde Peter Bogdanovich. Er
komt ook een videofilm.

De bekende radiopresentator
Casey Kasem noemt het project
een weerspiegeling van de tijd
waarin wij leven. „Wy vormen
een echo van de opvatting van
alle mensen. Over de hele wereld
breekt de vrede door en mensen
hebben belangstelling voor an-
dere mensen".

show/rtv

AVRO beraadt zich
op nieuwe formule

Van onze rtv-redactie
HILVERSUM- In hetAVRO-ge-
bouw is gisteren,- een intensief
overleg gestart omtrent het toe-
komstige programmabeleid en
de personele invulling hierby.
De omroep tracht met een sterk
herziene en verbeterde program-
ma-formule de gunst van de kij-
ker en luisteraar te herwinnen.

Sinds medio januari werkt inte-
rim-manager jhr. R. F. de Vicq
bij de AVRO aan een personele
en programmatische reorganisa-
tie. Nadat hij vorige week maan-
dag het algemeen bestuur had
geïnformeerd, heeft hij gisteren
zijn eerste plannen aan de staf-
medewerkers gepresenteerd. Af-
wezig was de onder druk terug-
getreden direkteur Wibo van de
Linde, die zich geheel uit de lei-
ding heeft teruggetrokken en als
adviseur 'internationale zaken'
fungeert, terwijl hij tevens op af-
roep De Vicq van adviezen dient.
Naar verluidt gaat Van deLinde
in het najaar onder meer het
Haagse politieke programma van
de AVRO presenteren. Marijn de
Koning zal na het zomerreces
niet terugkeren.

De AVRO had dit jaarte kampen
met een groot ledenverlies. Of-
schoon de kijk- en waarderings-
cijfers over 1988 meevielen, wil
de AVRO met name op het ge-
bied van amusement-, cultuur-
en jongerenprogramma's zich
beter manifesteren.

De reorganisatie vindt plaats op
het moment, dat AVRO-voorzit-
ter G. Wallis deVries herstellen-
de is van hartklachten, waarmee
hy eerder dit jaar werd opgeno-
men in een ziekenhuis in Den
Haag. Hieruit is hij inmiddels
ontslagen. Zijn functie wordt
nog steeds waargenomen door
vice-voorzitter Gonsalves.

Bestuur en directie hebben het
verzoek van de ondernemings-
raad (OR), om maatregelen te
treffen tegen voorzitter Wallis de
Vries en adjunct-directeur Van
Westerloo nog niet gehonoreerd.
Volgens de OR zou dit tweetal
door hun uitlatingen belangen
van de AVRO, ex-directeur Van
de Linde en amusementschef
Buurman hebben geschaad. Op 9
februari zal de OR zich opnieuw
beraden over de situatie.

'Mijn grootste handicap is dal ik het kin dersterrel je van loen ben' J
Hein Simons droomt
van een come-back

Van onze
showpagina-redactie

HEERLEN - „Eén van
mijn hits

'Heidschi-Bumbeidschi' is
op de plaat gezet door

Engelbert Humperdinck.
Het is toch komisch, dat dit
nummer nu gedraaid wordt
door mensen, die indertijd

niets van mij moesten
hebben", lacht Hein Simons

(33). Twee-en-twintig jaar
geleden brak het elfjarig
mijnwerkerszoontje uit

Heerlen door in de
showbusiness. Tranen

biggelden over de wangen
van veel moeders als het

jongetje het lied 'Mama, je
bent de liefste van de hele

wereld' zong. Met zijn
jeugdigezangcarrière

verdiende hij vele
miljoenen. Het is stil

geworden rond Heintje.
Toch heeft Simons de
bühne nog niet de rug

toegekeerd. Hij droomt van
een come-back. „Mijn grote
handicap is echter dat ik dat

kindersterretje
van toen ben."

Voor velen leidt hij tegenwoor-
dig een benijdenswaardig be-
staan. „Ik doe alleen nog wat ik
leuk vind", zegt hij. Het is meer
een nuchtere constatering dan
dat hij een hooghartige indruk
maakt. Maar wie verlangt er nu
nog naar het slopende bestaan
van artiest, als je er zo warmpjes
bij zit? „De reactie van de men-
sen is vaak: die jongenis binnen.
Waarom moet hij nog zo nodig?
Maar ik wil net zo graag als ieder
ander en ik ben nog jong. Waar-
om treedt iemand als Frank Si-
natra nog op? Niet dat ik me methem wil vergelijken, hoor. Ik
hoef niet zo beroemd te zijn, dat
mijn fans de kleren van mijn lijf
rukken. Ik wil graag rustig wo-
nen en het geld is ook niet zo be-
langrijk voor me. Wat ik zoek, isde voldoening in mijn werk. En
natuurlijk wil ik ook erkenning
hebben. Live op de bühne staan,is het mooiste wat er is. De reac-
tie van het publiek geeft je eenkick. Maar ik kan wachten."

Het hoogtepunt van zijn carrièrelag in de periode van 1966 tot
1973. Van Heintje zijn veertig
miyoen platen over de toonbank
gegaan. Toch lukt het hem maar
niet om het succes van toenenigszins te benaderen. Verschil-
lende pogingen om een hit tekrijgen, liepen op niets uit.
„Het feit dat ik Heintje ben, is
mijn grootste handicap. Platen-maatschappijen willen wel met
me in zee gaan. Zij kopen me in
op mijn naam. Ze redeneren in
de trant van: stel, dat hy succes
heeft. Als we hem dan naar de
concurrent laten gaan, zitten wij

ernaast. Dat is geen goede basis.
De producer moet in me geloven,
anders ben ik er niet mee gehol-
pen. Zo heb ik al wat teleurstel-
lingen gehad. We moeten eigen-
lijk weer helemaal van voren af
aan beginnen."

Zoon
Nog even en zoon Pascal is op de
leeftijd, die zijn vader had, toen
hij ging optreden. „Ik zal het niet "stimuleren, maar als hij het toch
wil, zal ik hem wel ondersteu-
nen. Dat hebben myn ouders
ook gedaan. Zij hebben my niet
gepusht."
Hij zegt dat hy nooit een uitzon-
deringspositie heeft ingenomen
in het gezin. „Mijn ouders heb-
ben mij heel normaal gehouden.
Ik werd thuis niet anders behan-
deld dan mijn broer en zus. Je
moet niet denken, dat ik drie eie-
ren at en dat zy er maar ééntje
kregen."
„Myn ouders hebben me ook al-
tijd ingeprent, dat het niet nor-
maal was wat er allemaal gebeur-
de. Zij hebben me erop voorbe-
reid, dat er een tyd zou kunnen
komen dat het rustiger zou wor-
den. Voor sommige mensen die
succes hebben gehad, is dat
moeilyk op te vangen. Zij vallen
in een gat. Psychisch hebben zy
er grote problemen mee dat zy
niet meer in de schijnwerpers
staan."
De liedjes van Heintje behoren
tegenwoordig tot het standaar-
drepertoire. „Ik word er niet ar-
mer van dat mijn platen nog
steeds worden gedraaid", grin-
nikt hij. „Frappant is 't, dat er de
laatste twintig jaar geen kinder-
ster is geweest, die mijn succes
heeft geëvenaard. Zoals het myn
handicap is dat ik met vroeger
word vergeleken, zo worden jon-
gezangers weer met mij vergele-
ken."

Gouden platen
Hein heeft vijftig gouden platen.
„In Cannes kreeg ik een prys,
omdat ik de best verkochte ar-
tiest in acht Europese landen
was. Ik had zelfs succes in China,
Rusland en Japan."In Indonesië
zong hij twee keer voor een vol
stadion met veertigduizend men-
sen en werd hij ontvangen door
president Soeharto.
Spyt heeft hy ervan dat hij het in
Amerika aangeboden contract
niet ondertekende. „De mensen
hier weten niet, dat ik meege-
daan heb in zestien shows in de
VS met de Osmonds enLee Mar-
vin. Ze waren wegvan meen wil-
den me acht jaar lang werk aan-
bieden. Van mijn dertiende tot
m'n een-en-twintigste. Als je in
de VS een beetje succes hebt,
word je in Nederland als een
vorst ontvangen."
„De Nederlanders vonden het in
het begin leuk, dat het arme
mijnwerkerszoontje zon succes
had. Na verloop van tijd vonden
de mensen het toch wel lang du-
ren. De derde fase was: die jon-
gen verdient wel erg veel geld."
Jaloerse ogen prikten in zijnrug.
De miljoenen, die hy in die jaren
verdiend heeft, zijn goed belegd.
De hele familie Simonskan nu in
weelde leven. Hein zegt er echter
geen extravagante levensstijl op
na te houden. „Als ik moet kie-
zen tussen een zak frites of een
diner met franje, kies ik toch
voor patat."
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Duitsland 1
10.00 Tagesschau und Tagesthe-

men.
10.23 BFrau im besten Mannesalter.
12.00 Urnschau.
12.10 Auslandsjournal.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Tagesschau.
13.15 Programma-weekoverzicht.
13.30 Sesamstrasse.
14.00 ARD-Sport extra. Daviscup

tennis: West-Duitsland - Indonesië.
16.00 Internationale Grüne Woche
Berlin 1989.

16.40 Formel Eins. De ARD-hitpara-
de met Kai Boeking.

17.55 Tagesschau.
18.00-18.55 Sportschau.
19.00 Markt
19.25 Meister Eder und sein Pu-

muckl. Serie. Afl.: Pumuckl geht ans
Telefon.

19.58 Programma-overzicht
20.00 (TT)Tagesschau.
20.15 ««Verstenen Sic Spass.

Poetsprogramma met Kurt Felix en
Paola.

21.45 ""Trekking van de lottogetal-
len.

21.50 Tagesschau.
22.00 (TT)Das Wort zum Sonntag.

Meditatie door Oda-Gebbine Holze-
Stablein uit Hannover.

22.05 Die Abenteuer. Frans-Italiaan-
se speelfilm uit 1966 van Robert Enn-
co.

23.55 Die Gangsterschlacht von
Kansas City. Amerikaanse speelfilm
uit 1975 van Dan Curtis.

01.30 Tagesschau.
01.35-01.40 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampff.

" SergeReggiani, Lino Ventura en Alain Delon in 'Les avenfuriers'. (Duitsland 1 - 22.05 uur)
i

TV-KANALEN,
GOLFLENGTEN
Kabel- en CAI-abonnees
voor kanalen zie schema exploitant

■ = zwart wit programma

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

TELEVISIE
N«d«rland 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
Belgiè/TV 1: 10 en 44
Belgiè/TV 2: 25 en 47
België RTBF 1: 3 en 8
België Tele 21: 28 en 42
RTL Plus: 7. 26. 36.46 en satelliet
Sat 1: satelliet
3 Sat: satelliet
SSVC: 33. 40. 49 en 59
Sky Channel: satelliet
Super Channel: satelliet
TV 5: satelliet

België/TV 1
10.00 1.0. op zaterdag.
12.15 Babel. Nieuwsbrief voor Turkse

migranten.
12.30 Sprechen Sic Deutsch?.

Afl. 14: Ein paar Briefmarken für ein
Eis. (herh.).

13.00 Kil imanjaro. Jongerenmagzine.
(herh.).

14.30 Fllmspot. (herh).
15.00 Culturele hoofdsteden van
Europa. Afl.B: Munchen.

16.00 Al wat de hemel toestaat.
Amerikaanse speelfilm uit 1955 van
Douglas Sirk.

17.30 Juke Box.
17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Af1.70.

(herh.).
18.05 Plons. Afl: Plons leert schaat-

sen, (herh.).
18.10 Klein klein kleutertje. De ko-

ning met de zilveren schoen. M.m.v.
Arme Christy. (herh.).

18.25 Postbus X. Vlaamse jeugdse-
rie. Afl.3: Operatie gillende kinder-
koets. (herh.).

18.50 Boeketje Vlaanderen. Toeris-
tisch magazine met -toeristische por-
tret. Presentatie: Gerty Christoffels
vanuit Cités Cinés te Gent.

19.20 Joker- en lotto-trekking, me-
dedelingen, programma-overzicht
en paardenkoersen.

19.30 Nieuws.
20.00 Buren. Australische serie.

Af1.55.
20.25 Dadah is Dood. Tweedelige

Australische-Amerikaanse tv-film van
Jerry London. Deel 1.

21.55 Terloops. Een aparte kijk op de
wereld.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 Sport op zaterdag.
23.15 The Bradbury Theatre. Cana-

dese serie rond de mysterieuze ver-
halen van Ray Douglas Bradbury.
Afl.s: Beenderen.

23.45-23.50 Coda. Prelude in D, BWV
998, van Bach, uitgevoerd door Wim
Brioen, gitaar.

"Rock Hudson en Jane Wy-
man in 'All that heaven al-
low'. (België/TV 1 - 16.00 uur)

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VOO
16.00 Dynasty. Amerikaanse serie.

Afl.: Een zoon voor Adam. Na een
woordenwiseling met Blake trekt Jeff
zich terug als campagneleider. Alexis
komt achter de ware identiteit van
Scan en Karen brengt een gezonde
zoon ter wereld.

16.45 ""Tineke. Gevarieerd pro-
grammavan Tineke de Nooy.

18.15 Club Veronica. Jongerenmaga-
zine.

18.40 Fabeltjeskrant. Afl.: Padse
praktijken.

18.45 ««Top 40. Wekelijks overzicht
van de veertig populairste platen.

Presentatie: Jeroen van Inkel.
19.25 De HeiligeKoe. Auto-en motor-

sportmagazine.
20.00 (TT)Journaal.
20.29 ""Sterrenjacht. Erik de Zwart

presenteert artiesten uit binnen- en
buitenland gekoppeld aan een talen-
tenjacht.

21.45 Beauty & the Beast. Ameri-
kaanse serie. Afl.: Gevangen in het
duister. De knappe, welgestelde Ste-
ven lijdt aan een hersentumor en wil
de laatste maanden van zijn leven
met Cathy doorbrengen. Ondanks
waarschuwingen van Vincent neemt
Cathy de uitnodiging aan.

22.35 Lassieter. Amerikaanse speel-
film uit 1984 van Roger Young, met
Torn Selleck, Jane Seymour, Lauren
Hutton e.a. De Tsjechen schakelen,
na de inval van de Nazi's in 1939,
Lassieter in om een groot spionage-
net te financieren door middel van het
stelen van zeer kostbare diamanten.

00.15 Journaal.
00.21-02.15 Breaker Morant. Austra-

lische speelfilm uit 1979 van Bruce
Beresford gebaseerd op het gelijkna-
mige boek van Kenneth Ross, met
Edward Woodward, Jack Thompson,
John Waters e.a. Na de guerilla-oor-
log in Zuid-Afrika moeten drie luite-
nanten terecht staan voor de krijgs-
raad. Zij worden hierbij op meesterlij-
ke wijze verdedigd door de onervaren
Australische jurist Marjoor Thomas.

Duitsland 2
09.30 ""Programma-weekover-
zicht

10.00 Tagesschau und Tagesthe-
men.

10.23 BFrau im besten Manneslater.
12.00 Urnschau.
12.10 Nachbarn in Europa. Interna-

tionaal magazine.
13.40 Diese Woche. Actualiteiten.
14.00 Reisebilder aus der DDR. Afl.:

Arenshoop - Licht der Ostsee. (herh.).
14.30 Bln die Falie gelockt Ameri-

kaanse speelfilm uit 1940 van William
Wyler.

16.00 ZDF - Ihr Programm. Unter-
wegs bei Dreharbeiten.

16.35 Flucht mit Luzifer. Jeugdserie.
Afl.2: Der Brandstifter.

17.00 Heute.
17.05 Programma-overzicht.
17.08 Unter der Sonne Kaliforniens.

Amerikaanse serie. Afl.: Ein grosser
Auftritt.

17.35 Unter der Sonne Kaliforniens.
Afl.: Grosszügige Bewirtung.

18.10 Landerpsiegel. Informaties en
meningen uit de Bondsrepubliek.

18.55 Die Sport-Reportage. WK alpi-

Ne skiën te Vail in de V.S.: afdaling
voor heren. Commentaar: Bernd Hel-
ler.

19.50 Heute.
20.00 (TT)Die Schwarzwaldklinik.

Serie. Afl.: Herzstillstand.
20.45 Jakob und Adele. Serie. Afl.:

Kurerlebnise.
21.45 Heute. ,
21.50 Das aktuelle Sport-Studio.

Sportmagazine met Karl Senne. Aan-
sl.: Lottotrekking.

23.00 ""Frankfurter Opernball '89.
Presentatie: Petra Schürmann, met
José Carreras, Florence Lacey, Man-
hattan Transfer, Orchester Pepe
Lienhard e.a.

0.00 «Die Marx-Brothers in der
Oper. Amerikaanse speelfilm uit
1935 van Sam Wood

01.30-01.35 Heute.

België/TV 2
17.55 Zie BRT 1.
20.00-22.00 Gala S.O.S. Armenië.

Concert van de heropbouw van Ar-
menië met de volgende werken: 1.
Ouverture La Forza del Destino, van
Verdi. 2. Symphonie Espagnole, van
Lalo. 3. Symphony in d, van Franck.
Presentatie: Veerle Keuppens.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
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. Magazine in het Ma-
rokkaans, Arabisch en het Neder-
lands.

18.30 You're welcome. Cursus En-
gels. Les 3.

19.00 (TT)Jeugdjournaal extra.
19.25 TV-3. Gevarieerd magazine.
19.46 Trekking van de Lottogetal-

len.
20.00 Journaal.
20.29 Don Donkersloot en Sander

Pandje. 6-delige serie. Afl.s: Don
Donkersloot geneest de zieken. Don
belandt na een ongeluk in het zieken-
huis. Hij ontdekt de wantoestanden
en probeert daar via de ziekenom-

roep verandering in te brengen.
20.57 Nieuwsspits. Gevarieerd jon-

gerenmagazine, live vanuit de Open-
bare Bibliotheek in de Tolstraat te
Amsterdam. Presentatie: Frits Spits.

21.46 Studio Sport.
22.30 Journaal.
22.41 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
22.46-00.16 Studio sport. 1. Indoor

atletiek te Den Haag. 2. WK schaat-
sen voor dames te Lake Placid. 3. WK
Skiën te Vail.

OJip Wijngaarden in 'Hoogvlieger'. (Nederland 1 - 20.21uur)

RADIO
Radio 1:95.3 en 100.3mHz; 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: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95 3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97.5 en 97.9kHz)
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/RTBF 1
08.15 Nouba nouba, met o.a. Fifi et
Coucou, La souris motorisée; Graine
d'ortie. 09.30-10.30 Schooltelevisie.
11.40 Interwallonie, magazine voor
Joegoslaven. 12.20 Interwallonie, ma-
gazine voor Italianen. 13.00 Tribune
économique et sociale: La FGTB.
(herh). 13.30 Le coeur et l'esprit, katho-
liek magazine, (herh.). 14.00 Théatre
wallon: Enn' Fleur in hiver, toneelstuk in
dialect van Geo Nazé. 15.35 Made in
China, documentaire over de voor bui-
tenlanders verboden Zuidchinese pro-
vincie Yunnan. 16.15 Tekenfilm. 16.20
Noubanimé, kinderprogramma met de
Smurfen. 16.45 Arts magazine, cultu-
reel magazine. 17.15 C'est a voir, re-
portage, (herh.). 18.15 Tekenfilms.
18.25 Gourmandisches, culinaire tips.
18.40 Télétourisme, toeristisch maga-
zine. Presentatie: Guy lemaire. 19.18
Paardekoersen. Aansl.: Trekking van
de joker en lotto. 19.30 Journaal. 20.00
Variétés a laune. 20.05 Le jardin extra-
ordinaire, natuurmagazine. Presenta-
tie: Edgard Kesteloot en Arlette Vin-
cent. 20.35Le derniervol de l'arche de
Noe. Amerikaanse speelfilm uit 1981
van Charles Jarrott, met Elliott Gould,
Geneviève Bujold, Ricky Schröder e.a.
22.10 Match 1, sportmagazine. Pre-

sentatie: Michel Lecomte. Aansl.: Lotto
en joker. 23.05-23.35 Journaal.

programma's zaterdag televisie en radio

Nederland 1
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
NCRV
15.30 Rust roest. Nederlandse serie.

Afl.4. (herh.). Anja is op dievenpad
gestuurd en in het complot om de
bank te beroven ingewijd.

15.57 De familie Knots. Nederlandse
serie. Afl. 16: Zeer verdacht, als zoda-
nig. Een rechercheur komt bij de fa-
milie Knots om een geheimwapen op
te sporen.

16.25 Vrouwtje Theelepel. Teken-
filmserie, (herh.).

16.49 Turbo concert. Canadese pop-
penfilm.

16.56 Lokaal kabaal. 7-delige Neder-
landse jeugdserie.

17.30 Journaal.
17.44 Welles nietes. Discussie met

publiek en journalistenforum 0.1.v. Le-
gien Kromkamp.

18.22 (TT)Weg van de snelweg. Se-
rie programma's over toeristisch be-
zienswaardigheden. Afl.s: Umbrië,
het groene hart van Italië.

19.00 Journaal.
19.18 (TT)D.empels weg. Actiejour-

naal. Presentatie: Dick Passchier.
19.31 Rust roest. Nederlandse serie.
Afl.s: De voorbereidingen voor de
overval verlopen slecht. Weet Anja
een oplossing?

19.57 Cheers. Amerikaanse comedy-
serie. Eddie wil toch liever niet met
Carla trouwen.

20.21 (TT)Hoogvlieger. Film gemaakt
op verzoek van de Federatie voor
Epilepsiebestrijding. Met: Rik Laun-
spach, Jip Wijngaarden, Wivineke
van Groningen e.a. De kraandrijver
Toon krijgt een ongeluk waardoor zijn
toekomst er heel anders uit gaatzien.

21.26 Rondom Tien. Hans Sleeuwen-
hoek praat met mensen die huismid-
deltjes gebruiken.

22.30 Journaal.
22.41 Hooperman. Amerikaanse poli-

tieserie. Susan laat Hooperman we-
ten geen relatie met hem te willen.'

23.03 St. Elsewhere. Amerikaanse
serie. Afl.: Slip sliding away. Dr. Tur-
ner brengt haar carrière in gevaar en
de nieuwe verzekrraar zegt de verze-
kering op.

23.52-00.02 ""Opmaat. De orgel-
meesters, muzikaal besluit.

" Torn Selleck in 'Lassiter'.
(Nederland 2 - 22.35 uur)

België/Télé 21
08.55 Tafeltennis: Top 12 voor dames
en heren vanuit Charleroi. Commen-
taar: Dominique Ruelens. 17.05Le Dis-
ney Channel, kinderprogramma met
Winnie l'Ourson; Mickey, Zorro en Do-
nald Duck. 18.45 Top 21, hitparade.
Presentatie: Maureen Dor. 19.30 Jour-
naal met simultaanvertaling in geba-
rentaal. 20.00 Monty Pythons Flying
Circus, sketches. 20.30 Amicalement
votre, serie met Tony Curtis en Roger
Moore. Af 1.22: L'enlèvement de Lisa
Zorakin. 21.20-23.00 WK skiën: afda-
ling voor heren in Beaver Creek, USA.
Commentaar: Eric Krol.

TV5
12.00 Thalassa. 12.45 Jazz Off. 13.00
Journal Télévisé. 13.15 Jardiner Avec
Nicolas. 13.30 Le Barbe Bleue. 15.00
Sacrée Soiree. 16.05 Brèves. 16.10
L'Homme Au Képi Noir. 16.25 Visa
Pour le Monde. 17.30 Livres-Propos.
17.55 Brèves et Météo Européene.
18.00 L'Oiseau de Feu. 18.50 L'Uni-
vers de Frédéric Back. 19.30 Papier
Glacé. 19.45 Arts Masques. 20.10 Le
Monde du Cinéma. 21.10 Cargo de
Nuit. 22.00 Journal Télévisé. 22.30 Mé-
téo Européene. 22.35 Dites Moi. 23.30
Henri-Jean Closson. 00.15 Strophes.
00.30-00.50 Arts Masques.

Duitsland 3 West
09.45 Gymnastik im Alltag. (4).
10.00 News of the week. Engels

weekjournaal.
10.15 Actualités. Nieuws in het Frans.
10.30 Avanti! Avanti!. Cursus Ita-

liaans. Les 3. (herh.).

J 11.00 Wenn die Liebe hinfallt. Infor-
matieve serie over menselijke rela-
ties. Afl.: Machtkampfe. (herh.).

11.30 der Traurn vom freien Vater-
land. Documentaire. Afl.: Eine eigene
Welt: Die Juden., 12.15 Die Erde lebt Serie. Afl.4: Ein
Meer aus Gras. (herh.).

13.00 Telekolleg 11. Cursus Duits, les
| 18 (herh.).

13.30 Telekolleg 11. Cursus wiskunde.
Les 31. (herh.).

16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 (TT)Lindenstrasse. Serie. Afl.:

165: Spione.
17.30 Kaleidoskop. Magazine.
18.30 Gut drauf. Live-programma.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met nieuws.
19.30 Sport im Westen.
20.00 Martha. Opera van Friedrich

von Flotow uitgevoerd door het koor
en orkest van de Staatsoper van
Stuttgart 0.1.v. Wolf-Dieter Hauschild.

22.25 Besonders wertvoll. Gesprek-
ken over films.

23.10 Klöpfzeichen aus der Anstalt
Programma van de cabaretier Hans
Scheibner.

00.10-00.15 Laatste nieuws.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.04 TROS
Nieuws Show met om 7.08 Nattuur-
rubriek; 7.22 Weerbericht; 7.27 Uw
eigen nieuws. 7.30 Nieuws; 7.33
Uitgaantips; 7.50 Dierenmanieren;
8.07 TROS Aktua; 8.25 Ontbijtgast
van de week; 9.05 Oproep Me-
disch; 9.08 Doe 't zelfrubriek; 9.20
Kieskeurig; 9.3 S Eigen nieuws.
9.50 Kieskeurig op wielen; 10.10
Medisch; 10.33 Eigen nieuws.
10.38 Plantenrubriek; 10.50 Boe-
kenrubriek. 11.04 TROS Kamer-
breed. 12.04 Oud plaatwerk met
Herman Emmink. 12.55 Medede-
lingen voor land- en tuinbouw.
13.07 TROS Aktua Sport. 13.30
TROS Country. 14.30TROS Aktua
Sport. 19.03De Samenloop. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Een-
zaam avontuur. 1.02-7.00 Nie-
mandsland.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 7.04-16.00:
VARA's Vrije Zaterdag, met om
7.04 Non-stop oude hits; 8.04 De
Opening: 11.04 De bal op 't dak;
12.04 Spijkers met koppen; 14.04
Typisch Hollands. 16.04 Echo.
16.10 Zin in muziek. 17.04 Glas in
lood. 18.04Echo. 18.15Levenslief
en levensleed. 19.03KRO's coun-
try time. 20.00-7.00Zie Radio 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 7.04 Rabar-
bara. Thema: Geluk gehad. 8 04
Drie voor negen. 9.04 Gospel-rock.
10.04 Popsjop. 12.04 Paperclip-
Radio. 14.04 Popstation. 16.04
NCRV-zaterdag-sport. 18.04
Driespoor. 19.03Koploper. Thema:
Op zoek naar jonge gehandicapte
verslaggevers. 20.03 Harro de Jon-
ge, met om 20.03 Elpee pop spe-

cial; 21.03 Elpee- en CD pop; 22.03
Country style. 23.03-24.00 Late
date.

Duitsland 3 SWF
14.30 Enne, denne, dorz. Was is' die

Fassenacht korz, live verslag van de
carnavalsoptocht voor kinderen in
Mainz. Commentaar: Bernd Mühl.

15.30 Lander-Menschen-Abenteuer.
Documentaire.

16.15 Vis-a-vis. Duits-Frans magazi-
ne.

17.00 Telekolleg 11. Cursus Duits. Les
18. (herh.).

17.30 Warum Christen glauben. Do-
cumentaire. Afl.4: Een naam voor de
baby. (herh.).

18.00 Lindenstrasse. Serie. Afl.: Der
Spione.

18.30 Kirche. Reportage over de om-
gang met de schuldvraag van ouders
van drugsverslaafden.

19.00 Glaskasten.
19.26 Das Sandmannchen.
19.30 Weltmacht Rom. Serie. Afl.l:

Pyrrhussiege.
20.15 Literaturmagazin.
21.00 Südwest aktuell - Neues.
21.05 Süden. Toneelstuk van Julien

Green.
00.20-00.25 Laatste nieuws.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Wakker worden
met .... (8.00 Nws.) 9.00 Toppers
van toen klassiek. 10.00 Caroline.
11.00 Kurhausconcert: Theo Olof,
viool, en Gerard van Blerk, piano.
12.02 Strauss & Co. 13.00 Nws.
13.02 Veronica Klassiek: Koor enorkest van The English Consort
0.1.v. Trevor Pinnock m.m.v. sol.
14.40 Veronica Kamermuziekserie
88/89: Ensemble 4. 15.10 Nieuwe
grammofoon- en compactplaten.
15.58 Veronica's meesterwerken.
Guntram, opera van R. Strauss.
Hongaars Staatsorkest en Leger-
koor 0.1.v. Eve Queler m.m.v. sol.
18.00 Nws. 18.02 Avondstemming:
met o.a. componist van de maand
Sullivan. 20.00 Nws. 20.02-23.00
KRO-klassiek op zaterdagavond
met om 20.02 Blokfluitensemble
Brisk; 20.40 Claudio Monteverdi,
zijn muziek, zijn brieven 91); 21.40
Orgelrubriek. 22.20 Laudate.
23.00-24.00 KRO-üterair: Camera
Obscura - Radio Trippe.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepv.- en marktber.
en uitgebreid weerber. 9.00 Nws.
9.02 NOS Sportief. 9.25 Water-
standen. 9,30 Milieu-educatie.
10.00 Hollandse nieuwe. 10.15De
muzikale fruitmand. 11.15 Tijdsein-
thema. 12.00 Nws. 12.05Meer dan

een lied alleen...! 12.44 EO-Metter-
daad hulpverlening. 12.45 Vragen
naar de weg. 13.00 Nws. 13.10
Hallo Nederland. 13.30 Opo Doro
(Open deur). 14.00 Jazzspectrum.
15.30 Minjon. 16.30 Homonos.
17.00 Licht en uitzicht. 17.45 De
Nederlandse Antillen en Aruba.
17.55 Mededelingen en Schippers-
berichten. 18.00Nws. 18.10 lyi Ha-
berler (Goed nieuws). 18.25Kayen
Rasja (Er is hoop). 18.40 Arabisch
progr. 19.00 Progr. voor buitenl.
werknemers. 20.30 Laat ons de
rustdag wijden. 21.14. EO-Metter-
daad hulpverlening. 21.15 Reflec-
tor. 21.35 Deze week. 22.00-23 00
Zaterdagavonduur.

BRT 2
5.30 Welkom Weekend. 6.00, 7.00,
8.00 Nieuws. 7.30 RVA-berichten.
7.45 In het spionnetje. 8.12 Te bed
of niet te bed. 10.00 Nieuws. 10.03
Buitenspel. 11.30 De Vlaamse top
tien. 12.00 Top 30. 14.00 Radio
Rijswijck. 17.00 Nieuws. 17.05 Fris
van Lefever. 18.00 Nieuws. 19.00

Dansbar. 20.00 Domino. '02.00 Twee tot twee.

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

zicht. 09.30 Wirtschafsforum. t
SAT 1 Bliek. 10.05. Unser Haus.l
Schatten und Licht. 10.50Teletipf
11.00 SAT 1 Bliek. 11.05 Werft
Sonntagabend die Dorfmusik JLDuitse Heimatfilm uit 1953 van Ft
Scheundler. 12.35 Carson & CA
Pilotenfilm uit de Australische faj
serie uit 1987 van John Barnin*
14.00 Ihr Horoskop. Aansl.: prof
ma-overzicht. 14.05 Familie rs
stem. Afl.: Falscher Alarm. 14.30 SC
Affentheater. Afl.: Buttons neue Fl
dm. 14.55 Der Goldene Schuss. *Unser Haus. Afl.: Die Augen L
deaus. 15.50 Teletip Tier. 16.00 Sf- Teleshop. 16.25Der Goldene Set
16.35 Die Leute von derShiloh RC
Afl.: Gefahrliche Ehrgeiz. 17.35 S|
Bliek. 17.45 Justitias kleine Fisch*j
Tarzan am kalten Buffet. 18.15«
Max oder die unglaublichen AbenC
des Maxwell Smart. Afl.: Der LoC
gel. 18.45 SAT 1 Bliek. 19.00 Sl
Wetter. Aansl.: programma-ovejj
19.10 MacGyver. Amerikaanse «
ve van Cliff Bole. Afl.: Eine tödlichj
be (1). 20.00 SAT 1 Sportblick. ï
Hunter. Afl.: Eine schwere G4
21.05 SAT 1 Bliek. 21.10 Zeppelin*
se oorlogsfilm uit 1970 van Etiennj
rier. (1). 23.00 SAT 1 Bliek. 23.11
Ausgeflippten. Afl.: Das Ereignis. £
Der Mann der dreimal starb. £j
kaanse speelfilm uit 1976 van f\
Akless. 00.55-01.05 Programmaj
zicht.

SSVC
tO.OO Children's SSVC. Kinderpro-

gramma gepresenteerd door Nikki
Townley en vandaag met Debbie
Flint. Vandaag: Crush a grape.

10.05 Dangermouse.
10.30 Jimbo and the JetSet. Kinder-

serie. Vandaag: Jimbo and the Ber-
muda Triangle.

10.40 OWL TV. Een serie over natuur
en wetenschap voor zeven- tot
twaalfjarigen.

11.00 Defenders of the earth. Serie.
Vandaag: Battleground.

11.25 The satellite show. Veel plezier
en spelletjes met de gasten van van-
daag Voice of the Beehive.

11.55 Lost in Spain. Nieuwe serie.
Vandaag: Blast off into space. Avon-
turen van de ruimtefamilie Robinson,
die in de aflevering van vandaag kans
ziet Jupiter 2 terug in de ruimte te
brengen voordat deze ten onder gaat.

12.45 Pop Spot. De laatste nieuwtjes
in het popcircuit.

13.15 Grandstand. Sportverslagen
van rugbywedstrijden Engeland-
-Schotland en Wales-lerland.

18.05 News and weather.
18.15 How to be cool. Nieuwe serie.

Vandaag: The frontiers of style. Van-
daag met Roger Daltrey en Freddie
Jones.

19.05 Bob's fuil house. Bob Monk-
house met zijn bingo show en nog
meer bijzondere prijzen.

19.40 'Allo 'Allo! De verzetsbeweging
Resistance overweegt de twee Britse
piloten terug te sturen naar Engeland.

20.00 The Paul Daniel's magie
show. Vandaag meer magie en ver-
tier van Paul, met als speciale gasten
Michael Martin uit Hawaii en de Hiu-
sing Brothers acrobaten uit Taiwan.

20.50 TV Movie. Afl: The good guys
and the bad guys. Een western van
Burt Kennedy. Gaat over een ouder
wordende sheriff dieaan het eind van
zijn carrière nog een treinroof pro-
beert op te lossen.

22.20 News and weather.
22.35 Aspel and Company. Nieuwe

serie met Michael Aspel en gasten Si-

gourney Weaver de ster uit Goi
in the Mist en in Working Girls. j

23.10-00.40 Blind Justice. NAfl
Crime and Punishment. Een m
serie in vijf delen die een kijkje I
op het wel en wee van de Britse.
tie.

Omroep Limburg
9.03 Plat eweg; verhalen en vertel-
sels in streektaal. 10.03 Limburg
boven. 11.03 Festival: een uur cul-
tuur puur. 12.03-12.59 het evene-
ment: het muziekleven in Limburg.
17.03 Limburg aktueel: nieuws en
aktualiteiten. 17.15-17.59 Carna-
val.

satellie
RTL Plus

08.00 Konfetti. Kinderprogramma met
Nicole Bierhoff.

08.30 Die verrückten Abenteuer von
Clever und Smart. Spaanse teken-
film uit 1985 van Rafael Vara.

09.45 Klack. Spelshow voor kinderen
met Nicole Bierhoff.

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

11.00 Explosiv. (herh.).
11.45 Sketchhotel. Afl.: Hotel am Ab-

grund. (5).
12.00 Klasse. Quiz.
12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het

RTL-orkest.
13.00 Heute bei uns.
13.10 Die Welt der Schnorchel. Afl.:

Jojo ist wirklich ein starker Typ/Der
Fluch des Königs Tut-Schnorch.

13.30 Rapido. Muziekmagazine. Pre-
sentatie: Ingo Schmoll.

14.25 BDie fidele Tankstelle. West-
duitse speelfilm uit 1950 van Joe
Stockel.

16.00 Tammy. Afl.: Die grosse Ent-
deckung:

16.25 Tekenfilm.
16.30 Adel verpflichtet. Met prins

Eduard von Anhalt.
16.50 RTL-Spiel.
17.00 Computer Kids. Afl.: 4 x 500 ist
keine Million.

17.55 Die Zeitreisenden. Afl.2: Werk-
zeuge des Satans.

18.45 RTL-Aktuell.
19.00 Anpfiff -Die Sportsendung am

Samstagabend.
19.50 Das total ausgeflippte Som-

mercamp. Amerikaanse jeugdfilm uit
1985 van Larry Elikann.

21.30 Alfred Hitchcock zeigt. Afl.:
Das Phantom.

22.00 Dall-As. Talkshow met Karl
Dall.

23.00 Liebesspiele jungerMadehen.
Westduitse speelfilm uit 1972 van
F.J. Gottlieb.

00.30-00.35 Betthupferl.

3 SAT
16.50 Heute abond in 3sat. 16.5*

iDam Des. Kinderserie. 17.20 Der'
Wagen. Amerikaanse speelfilm
1956van Delmer Daves. 19.003-*
tuell. 19.15 Der Buddelschiffbaurf
Husum. 19.30 Die verhangnisvojjj
schingsnacht. Opnames uit het tfl
in de Jozefstadt. 21.50 Buch de»
nats 22.05 Mundart Kabarett i>|
Zeit. 23.05 Ein Mann stellt eineI
Engelse speelfilm uit 1974 yaH
Hughes, met James CoburnJ
Grant, Harry Andrews, lan I-W
Keenan Wynn, Christiane Krügw
00.30 3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel
08.00 Fun Factory. Kinderprod

ma.
12.00 ««Countdown. Muziq

gramma.
13.00 ««Pop Formule. Muziq

gramma.
14.00 "«Canada Calling. Muz.*

gramma.
14.30 ««New Music. MuziekprM

ma.
15.30 Ford Ski report. Sportpro.

ma informatie over international^wedstrijden.
16.30 Shell International 1

Sports 1988.
17.30 ««The Nescafé UK Tof

Muziekprogramma.
18.30 Blue Thunder.
19.30 Big Valley.
20.30 WWF Superstars of Wre*'

Verslag van de worstelwedstrijd!
21.30 Police Story.
22.30 Paris to Dakar Rally BJ1988. Terugblik op de Gebeur1'

sen in en rond deze woestijnra^
00.00 ««The UK Network Tof

Muziekprogramma.
01.00 Arts Channel Prograf

from Sky.
03.45 Landscape Channel ProQ

mes from Sky.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 The Mix.
19.30 Videofashion!
20.00 Of Homan Bondage.
22.00 Twilight Zone.
23.00 Series.
00.00 The Mix. J

Belg. Rundfunk
6.30 Radiofrühstück. 7.15 WJkasten. 7.45 VeranstalturKK
der. 8.10 Presseschau. sZi
sinnliche Worte. 9.00 Reg%j
gazin. 9.05 LP-Markt. 10°I|
oder Niete'. 12.00 Muzik b*.
12.15 Veranstaltungsk»?
12.30 Presseschau.
Brennpunkt. 13.00 HwJ16.05Contra-Re - Jugendn1*!
17.05 Das KulturmagaziJ,Regionalnachrichten. 183"«(
Tribune: CSP/CSC. 18.45 r,
ophie und Ethik. 19.00-2'"J
turday Night Rock ShoW
nieuws en lottogetallen.

Luxemburg RTL
5.30 Guten Morgen. 9.00 %
wie kein anderer. 11.00 '***Elf. 12.00 Is jan Ding! ï*-_*j
15.00 Sportshop. 18.00 Unjj
che Geschichten. 19.00-'-
-junges Programm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.osJri
melodie. 8.05 In unse(fh
9.05 Musikpaviljon. 12.05/.^
port. 14.05 Orchester *%
15.00 Calé Carlton. 17.0" |
Tee. 19.05Kölle Alaal! 21$zum Tröumen. 22.30
press.
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Duitsland 1
' Pr og.amma-weekoverzicht
rV ««Keuls Radio Symfonie Ork.
W uit Bil|y the Kid- Copland. 2.
ittory ISChe dansen uit Westside

WndeEuTeSt Hemingway. Afl.4: Het
«0 rv een winaar-
(.on Sendung mit der Maus.
,4S VPressecl"b-ip? ra gesschau met Wochen-

£n° Magazin der Woche. Actualitei-

'4s £ro9ramma-weekoverzicht.'cinn Hamste>' 'm Nachthemd.k'„erserie. Afl.s: Vorwarts n die Ver-"9enheit.
k Affv,d und Sara- ltaliaanse se-
jih'ett Eine Liebe im römische

aan*Jede Woche neu. Ameri-C„ e speelfilm uit 1953 van Joseph:or^' met Loretta Youn9. John|"rsythe, Frank McHugh e.a
'on lm aktue"-
frinL ARD-Rat9eber- Essen undr 3n " Vandaa9: linzen-

' " Globus - Die Welt von der wir(e"' Meditatie over het milieu. Pre-
Alfred Thorwath.

"oc Jagesschau.
'"* Wir über uns.
!4n *E?rtschau.A,JTT)Lindenstrasse. Afl. 166:(o 9 ÏÏ?nschanz-jg^Die Goldene 1. De winnaar van
"10 uik van de ARD-tv-loterij.
Bni eltsPiegel. Berichten van bui-
l.soaodcorresP°nden,en-Cs« |Portschau-Telegramm.
"00 Tro9ramma"°verzicht-
Lis o?9esschau.
ilu Pleten, Pech und Pannen.
fchl s 9epresenteerd door Max
Us ÏSBr Studiogast: Fritz Egner.
»ail A.RD-Sport extra. Wk skiën te
aar' a,dalin9 voor dames. Comeen-
■4s * anfred Vorderwülbecke.
.Sq tagesschau.
ü>Q *ulturweltspiegel. Met Hans-
»Jo . Rosenbauer.
|i6rt '"Vladimir Ashkenazy. Diri-

s Radio Symphonie Orchester
1' Vioo,concert in a opus 82,

6r 2 "ov- Solist: Anne-Sophie Mut-
fe«!i=, sVrTIfonie no 4 in e opus 43,
«ovitsj.
'*Zn? er ohne Maske- Amen'

ie speelfilm uit 1953 van Rudol-
ii...

phe Mate, met Robert Mitchum, Linda
Darnell, Jack Palance e.a.

01.20 Tagesschau.
01.25-01.30 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lenkampf.

België/TV 1
Af| ?p °llie en Billie. Voor kinderen.
8.05 BHet schoolfeest, (herh.).

Mf| o-f^rtje Colargol. Kinderserie.».Jov'herh'>'k 6n 2nl?uwtie Theelepel. Afl.: Koe-
,(herh?eken/Draadloze booschappen.

?-<H) kïï 68- Tekenfilmserie. Afl.4.
91.00 kU 1" °P- Afl-23- (herh.).
l^Pfes 2evend« dag. Praatcafé met
Fonv ,entatieve studiogasten en
Mlv."Lden Bosch-
/Tieronv ° Sunday Proms. Het Ka-
Ceü|erfSt Sin,onia °-,v- Dirk Ver"

ot)K*aliteit van de voeding.
t'h; av. e controleert wat? Presenta-

Coppieters.
(h6rh7 okant. Thema: Rood vlees.
6-Ss 1600 &ke Box.
|i6u QHf7 derde draak. Tsjechische

m.Van peter Hledic.
|jAt| .93 'nia Mosa. Braziliaanse serie.

' '*0 uoQriiD<Ta!v'ra. Jeugdserie van Dirk
«"55 "jfIl en p 'erre Badot. Afl.s.S ftuwa-
H6rh "K tak. Animatieserie. Afl.: 71.

.■OS p,'JW.'°ns. Afl.: Pions en de mist.
JB'IO "'■Khe an p<x>l tot Evenaar. Toeristi-
itrW >

9epresenteerd door Paul
'*s SL daag: Kentucky.

en programma-

uu ~:euws:euws-

19.45 Sportweekend. Aansl.: ver-
keerstips.

20.30 Made in Vlaanderen, 't Zilveren
hoekske, tv-film van André de Vijver.

21.30 De Steek-er-wat-van-op-
show. Praatprogramma met Emiel
Goelen.

22.30 Nieuws.
22.45 Klassiek Wenen. Britse docu-

mentaire. Afl.s: Beethoven, de com-
ponist als held.

23.30-23.45 Coda. Plastische kun-
sten. Zelfportret voor zijn schilderse-
zel (1914), van Louis Corinth.

%Jo de Meyere in ' 't Zilveren Hoekske'. (België/TV 1 - 20.30uur)

Nederland 2
VPRO
09.00 Dribbel. Kleuterserie. Afl.11:

Dribbel gaat poedelen.
09.05 Apie van de Hoek. Nieuws voor'

kleuters.
09.20 Mevrouw ten Kate. Kinderse-

rie. Afl.B: De vergaderdans. Mevrouw
Ten Kate moet het kantoor moderni-.
seren.

09.55 Presentator Skip. Afl. 10: Skip
wil detective worden.

10.05 Nonni. 6-delige IJslands-Duitse
kinderserie. Afl.3: Nog steeds zijn
Nonni en zijn broerje Manni op zoek
naar Harald, die ergens verstopt zit
omdat hij van moord verdacht wordt.

11.00-12.00 Reiziger in muziek. Han
Reiziger ontmoet musici, experts, fa-
naten en andere liefhebbers.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

19.00 Fa. Onrust. Jongerenmagazi-

ne. Presentatie: Sylvia Cool en Minou
Op den velde.

20.00 (TT)Journaal.
20.10 Van Kooten en De Bic. Keek

op de week.
20.30 Transit. Magazine waarin in Ne-

derland wonende buitenlandse jon-
geren terugkeren naar hun geboorte-
plaats. Vanavond: Belgrado.

21.02 Paul Haenen begint... Geva-
rieerd programma vanuit het Betty
Asfalt complex met sketches en inter-
views. M.m.v. Margreet Dolman.

21.53 Conseil de familie. Franse
speelfilm uit 1986 van Costa-Gravas,
met Johnny Hallyday, Fanny Ardant,
Guy Marchand e.a. Na ontslag uit de
gevangenis neemt een brandkastkra-
ker met succes zijn oude vak weer op.
Op een dag mag de oudste zoon,
Fran**,cois, mee op het dievenpad.
Hij ontpopt zich al spoedig tot een ta-
lentvol brandkastkraker.

23.33-23.38 Journaal.

" Paul Nicholas in 'Vrou-
wenfront. (Nederland 1 -
22.33 uur)

" Johnny Holliday, Guy
Marchand en Fanny Ardant
'in 'Conseil de familie. (Ne-
derland 2 - 21.53 uur)

Duitsland 2
09.00 ""Programma-weekover-

zicht.
09.30 Euchasristieviering. Vanuit de

St. Gallus-parochie te Flörsheim am
Mam. Celebrant: kapelaan Wilhelm
Christe.

10.15 Mosaik. Vandaag: 1. Gemotori-
seerd papier-maché: het carnaval in
Nice. 2. De cylinder-hoed, over de ge-
schiedenis van de hoge hoed.

11.00 Stadtschreiber Matinee. Die
verlorenen Schritte? - Aber das gibt
es nicht, filmische impressie naar het
verhaal Nadja van André Breton, met
Gerd David.

12.00 ««Das Sonntagskonzert. The-
ma: Festival der Stimmen - Pavarotti
in Napels.

12.45 Heute.
12.47 Sonntagsgesprach.
13.15 Damals, vor vierzig Jahren.

Serie oude weekjournaals.
13.30 Die Charlie Brown und

Snoopy Show. Afl.: Immer arger mit
dem Draehen.

13.50 Siebenstein. Serie met Adel-
heidt Arndt. Afl.: Geschmackssache.

14.15 Hals über Kopf. Jeugdserie.
Met Christina Domagalski, Florian
Raible, Petra Zieser e.a. Afl.: Die
Tarnkappe.

14.45 Abschied vom Marchenwald.
Forstszenen aus Deutschland, repor-
tage.

15.15 Jugend in der Bütt. Kindercar-
naval van de Mainzer Kleppergarde.

16.15 Narrisches Roulett. Program-
ma met de Keulse carnavalsvereni-
ging in Bad Neuenahr. M.m.v. Colo-
nia Duett, De Höhner, Eschweiler
Fanfarenkorps, Die Paveier e.a.

17.00 Danke schön. Nieuws van de
Aktie Zorgenkind. Aansl.: Der grosse
Preis, bekendmaking van de wee-
kwinnaars.

17.05 Heute.
17.10 Die Sport-Reportage met Jo-

chen Bouhs.
18.10 ML - Mona Lisa. Vrouwen-

maagzine met Maria von Welser.
18.50 Programma-overzicht.
19.00 Heute.

19.10 Bonn direkt. Politiek magazine.
Presentatie: Wolfgang Herles.

19.30 Bilder aus Amerika. Reporta-
ges.

20.15 Umwege nach Venedig. Tv-
spel met Heidelinde Weis, Peter Bon-
gartz, Heiner Lauterbach e.a. Regie:
Joachim Roering.

21.45 Heute. Sport am Sonntag.
22.00 Good morning Babyion. Ita-

liaans-Frans-Amerikaanse speelfilm
uit 1987 van Paolo en Vittorio Taviani,
met Vincent Spano, Joaquim de Al-
meida, Greta Scacchi e.a.

23.55-00.00 Brief aus der Provinz.
Vandaag: Dansfeest in het dorpshuis.

"Desiree Nosnusch-Becker, Greta Scacchi en Vincent Spano
in 'Good Morning Babyion'. (Duitsland 2 - 22.00 uur)

België/TV 2
14.15 Veldlopen in Hannuit. Com-

mentaar: Alain Coninx en Ivan Sonck.
16.30-19.00 Tafeltennis. Top 12-toer-
nooi in Charleroi. Commentaar: Mare
Opperhoeven.

programma's zondag televisie en radio

Nederland 1
b
K>-11.55 Eucharistieviering.
Krganger: Pastor B.M. van Zadel-)f.
KM 3.05 Nieuws voor doven enechthorenden.Ra
M (TT)Oorlogswinter. Serie.p. Michiel probeert te ontdekkene de Barones en Dirk verraden>eft. (herh.).'6 TV-Werkjournaal. Presentatie:»"lai Patricio efi Pieter Jan Hagens.
"Nederland Museumland. DeelDe geboorte. Presentatie: Dieu-ertje Blok.ï5 Het ontroerparcours. Bartseters en zijn team achter de scher-en bij het Moskous Staatscircus in'"sterdam.te Journaal.te OT)De VARA feliciteert. Geva-
derd programma waarin kijkers een«citatie kunnen richten aan familie-°en vrienden en bekenden." Ovide en zijn vriendjes. Bel-scn/Canadese tekenfilmserie. Afl.:

slaap te vallen,
fi vw Sm"rten. Tekenfilmserie.
L Werken, werken alsmaar door.YDe grote Meneer Kaktus■ow. Kinderprogramma met Peter"i Rens.i4Kwik en Flupke. Vlaamse te-Wilmserie. (herh.).
*° Journaal
Ï5 ""Flying doctors. Australische-re. Afl.: De dochter van de paar-

' 713"- De organisatorvan de safariisiaat Brodie omdat diezijn geeste-
»e9ft ndiCapte dochter al,'Jd biizich
53 Per seconde wijzer. Spelpro-
>n ïa' Presentatie: Kees Driehuis.« Doet ie 't of doet ie 't niet.Jeishow. Presentatie: Peter Janens.
te Golden Girls. Amerikaanse co-

Afl.: Oude vrienden. Sop-
d ontmoet een man en Blanche wil
in

een meisje een teddybeer geven.
22.03 Achter het nieuws. Actualitei-
tenrubriek.

22.33 Bankroet. 6-delige Engelse se-
rie. Afl.4: Vrouwenfront. Neil wil Shei-
la en Janetvia een tussenpersoon om
de tuin leiden.

23.20 Natuurmoment. Aandacht voor
Natuurmonumenten. Presentatie:
Hanneke Kappen.

23.25-23.30 Journaal.

Nederland 3
NOS
09.00-09.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.

11.00 Open Universiteit. Discrete
wiskunde: Van kinderspel tot men-
senwerk.

11.30 Weekjournaal.
12.00 Het Capitool. Directe uitending

waarin belangrijk binnen- en buiten-
lands nieuws wordt geanalyseerd en
toegelicht.

12.45 Film van de SNV. Burkina
Faso.

12.55-14.20 Classic Aid 111. Concert
t.b.v. de vluchtelingenwerk, m.m.v.
het Nationaal Frans Orkest 0.1.v. Lo-
rin Maazel en Placido Domingo, Bar-
bara Hendricks, Simon Easters e.a.

14.22 De kat die terugkwam. Teken-
film.

14.30 Carnavalsoptocht in Sittard.
Rechtstreeks verslag van deze tradi-
tionele carnavalsoptocht. Commen-
taar: Huub Mans.

16.45 Studio Sport. 1. NK Atletiek te
Den Haag.2. WK schaatsen voor da-
mes te Lake Placid. 3. WK Zwemmen
te Parijs.

17.15 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
17.30 Journaal.
17.35 Sportuitslagen + W5.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Grafische technieken. Les 12.
18.30 (TT)Zelf mode maken. Les 9.
19.00 Studio Sport.
20.00 Journaal.
20.10 Studio Sport.
20.25 Hollandse nieuwe. Afl.6: Op-

eens ben je twintig.
20.55 Panoramiek. Achtergrondinfor-

matie bij actuele ontwikkelingen in de
politiek.

21.25 Otto en Hans. Tv-spel van Eric
Oosthoek, met: Frits Butselaar en
Arme Burma. (herh.). Een fotojourna-
list en zijn vader, een illustrator, kijken
door hun werkzije verschillende naar
de werkelijkheid. Dit leidt tot een con-
frontatie.

22.10 Werken aan werk. 6-delige se-
rie over economisch-administratieve
beroepen. Afl.s.

22.40 De Trojaanse oorlog. Afl.s.
23.40 Journaal.
23.45 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
23.50-01.00 Studio Sport. 1. WK

schaatsen voor dames te Lake Pla-
cid. 2. WK zwemmen te Parijs. 3.
Kratfinale WK Schaken te Antwerpen.

Duitsland 3 West
09.00 Telekolleg II. Cursus Engels.

Les 5. (herh.).
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

cursus-informatie.
10.00 Telekolleg II. Cursus scheikun-

de. Les 5. (herh.).
10.30 Telekolleg II. Cursus geschie-

denis. Les 18. (herh.).
11.00 (TT)Sehen statt horen. Week-

journaal voor slechthorenden.
11.30 Ihre Heimat - undere Heimat.

Programma voor werknemers uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Hans.
Lenk: Wiederkaufer des Weltgesites?
Aphorismen über Philosophen und
Philosophie.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
■Die andere Seite, Duitse speelfilm
uit 1931 van Heinz Paul naar het to-
neelstuk van R.C. Sheriff met Conrad
Veidt in dc hoofdrol. Maart 1918.

15.00 Kleines Madehen, grosses
Herz. Amerikaanse speelfilm uit 1944
van Clarence Brown, met Elisabeth
Taylor en Mickey Rooney.

17.00 Auf Leben und Tod. Documen-
taire over dc strijd om dc burgerrech-
ten, Af.2: Die Teenager von Little
Rock.

17.45 Das internationale TV-Koch-
buch. VAndaag: Britische Küche -Pasteten auf Bergmannsart.

18.00 Falcon Island. Dertiendelige
jeugdserie. Afl.l: Das versunkenen
Wrack.

18.30 Gort und die Welt. Religieus
magazine. Afl.: Das andere Radio.

19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal
magazine met nieuws.

19.30-19.45 Sport im Westen.
20.00 Et fussig Julche oder Prin-

zess Wascherin. Registratie van het
toneelstuk van Wilhelm Millowitsch
senior, met Willy Millowitsch, Elsa
Scholten, Barbie Steinhaus e.a. re-
gie: Willy Millowitsch.

22.00 West 3 aktuell.
22.05 Der Kamelleprinz. Registratie

van het theaterstuk van Gerard
Schmidt in hetKeuls Operahuis uitge-
voerd door de toneelgroep Cacilia
Wolkenburg. Muzikale leiding: Chris-
toph Klöver.

00.30-00.35 Laatste nieuws.

België/RTBF 1
10.00Terre et soleil, agrarisch magazi-
ne. 10.30Reflets du liberalisme, politie-
ke uitzending. 11.00 Eucharistieviering.
12.00 Faire le point. 13.00 Actualités è
la une. 13.05 Journaal. 13.25 Jeunes
solistes. Presentatie: Georges Dumor-
tier. 14.50 Variétés a la une. 14.55
125eanniversaire de la Croix Rouge.
15.25 Visa pour lemonde, documentai-
re. 16.40 Uitslag van het muziekcon-
cours van Jeunes solistes. Aansl.: Ci-
néma a la une. 16.45 Agence tous ris-
ques. Amerikaanse serie. Af1.16: Lame
de fond. 17.35 Noubanimé, kinderpro-
gramma. 18.00 Poivre et sei. Afl. 17:Astrologique. 18.30 Le week-end spor-
tif, gepresenteerd door Gaëtan Vigne-
ron. 19.25 P.M.U. Beige. 19.30 Jour-
naal. 20.00 Cinéma a la une. 20.05 LeTatayet show, amusementsprogram-

ma. 21.25 Parole dhonneur, Ameri-
kaanse tv-film van Mcl Damski uit
1981. 22.55 Arts magazine, cultureel
magazine. 23.25-23.55 Laatste
nieuws.

België Tele 21
08.55-13.00 Tafeltennis: Top 21 voor
dames en heren vanuit Charleroi. Com-
mentaar: Dominique Ruelens. 14.55
Tafeltennis. Top 21 vanuit Charleroi.
Commentaar Dominique Ruelens.
15.20 Cross Country: Cross Cup in
Hannut, 15.20 voor dames en 15.55
voor heren. Commentaar: Pierre De-
pré. 16.30 Tafeltennis: Top 21, vervolg.
19.30 Journaal met simultaanvertaling
in gebarentaal. 20.00 Cycle ClaudeLe-
louch: La bonne année, Franse speel-
film uit 1973 van Claude Lelouch.
21.50-23.30 WK skiën: afdaling voor
dames in Vail, USA. Commentaar: Eric
Krol.

TV5
12.00 L'Assiette Anglaise. 12.45 De La
Cave Au Grenier. 13.00 Journal télévi-
sé. 13.15 L'Amour Sage. 14.45 Apostr-
ophes. 16.05 Brèves. 16.10 Histoires
naturelles. 16.30 Aventures Et Sports.
17.55 Brèves et Météo Européene.
18.00 Avec vn Grand A. 19.00 Us-
huaia. 19.30 Flash Varicelle. 20.00 Avis
de Recherche. 21.30 Trente Millions
D'AMis. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Météo Européene. 22.35 7 sur 7. 23.30
Ex Libris. 00.30-01.00 PaDier Glacé.

Radio 1 radioleder heel uur nieuws. 7.02 KRO's
ontbijtshow. 7.53 Ter overweging.
8.05 Groot nieuws. 9.02 Veronica
sport. 10.02 Wegwezen. 11.02
VARA Radio 1 zondageditie. 12.02
Ophef en vertier. 13.05 Hier en Nu.
14.02 Langs de lijn, sport en mu-
ziek. 18.02 Meer over minder op
zondag. 19.02 The Groove Juice
Special. Vandaag: La musique qui
fait Popp. 20.02 Toppers van toen.
21.02 Play it again. 22.02 Now's
the time. 23.05 Met het oogop mor-
gen. 0.02 TROS Nachtwacht; 6.02-
-7.00 Een goede morgen met Ron
Brandsteder.

Radio 2
leder heel uur nieuws. 8.02 Vroege
Vogels. 10.02 Tony van Verre ont-
moet André van der Louw (5).
10.30 Muziekmozaiek. 12.02 Ne-
derlands op AVRO 2. 13.02
AVRO's radiojournaal. 14.02 Mu-
ziek met Meta. 16.02Gitaarspecial
16.30 Kom 's langs in Des Indes.
18.02 Dat zoeken we 0p... 19.02
Leuterkoek en zandgebak. 19.10
Ssssssst 19.30 De hersengym-
nastiek. 20.02-7.00 Zie radio. 1.

Radio 3
leder heel uur nieuws. 8.02 Hek-
sennest, dorp der dorpen. 9.02 Zin
in pop. 10.02 De wakkere wereld.
12.02 KRO-miniparade. 13.02 Het
weeshuis van de hits. 15.02 Tijd
voor toen. 16.02 KRO's zalige lief-
deslijn. 18.02 KRO's Hitweek.
19.02 Pop-eye. 20.02 Radio Thuis-
land. 21.02 De krijsende tafel.
22.02-24.00 Op Slag van Maan-
dag. Concert: Tanita Tikaram.

Radio 4
8.00 Nieuws. 8.02 H Vier. 9.00 On-
der de groene linde. 09.15 Musica

religiosa et profana. 9.55 Program-
maoverzicht. 10.00 Eucharistievie-
ring. 11.00 Für Elise. 13.00
Nieuws. 13.02 Opera malinee: La
damnation de Faust, opera van
berlioz. 14.00 Concert op zondag-
middag: Koninklijk Concertge-
bouworkest 0.1.v. Claus Peter Flor
m.m.v. Natalia Gutman, cello. (In
de pauze: Praten over muziek).
16.00 Jazzgeschiedenis. 16.30

Diskotabel, nieuwe grammofoon-
platen en CD's. 18.02Continu klas-
siek. 20.00 Nws. 20.02 Specialitei-
ten a la carte. 22.00 Kamerconcert:
Theo Olof, viool. 23.00-24.00 Fina-
le.

" Ineke Burema, Algeme-
ne Verkeersdienst Rijks-
politie Driebergen, ver-
zorgt de ' verkeersinfor-
matie op de radio.

Duitsland 3 SWF
08.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les

17.
08.30 Telekolleg 111. Cursus algebra.

Les31.
09.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.

Les 5.
09.30 Telekolleg aktuell. Algemene

informatie over cursussen.
10.00 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 5. (herh.).
10.30 Telekolleg 11. Cursus geschie-

denis. Les 18.
11.00 (TT)Sehen statt horen. Week-

joumaal voor doven en slechtho-
renden.

11.30 Ihre Heimat - unsere Heimat.
Programma voor gastarbeiders uit
Griekenland, Spanje en Joegoslavië.

12.30 Tele-Akademie. Prof. Dr. Hans
Lenk over filosofie.

13.15 Bilder der Jahrhundertwende.
■Die andere Seite, Duitse speelfilm
uit 1931 van Heinz Paul naar het to-
neelstuk en de roman The Journey's
End van R.C. Sherriff, met Conrad
Veidt, Theodor Loos, Friedrich Ettel
e.a.

15.00 Onbekend.
17.15 Ernahrungsphysiologie. Info-

matieve serie. Afl.4: Het raadsel van
cholesterol 91.

17.30 Südwest 3 informiert.
18.00 Touristik-Tip. Toeristisch

maagzine. 1. Prijsvergelijkingen. 2.
Reserveringssystemen. 3. Toeris-
tisch nieuws. Presentatie: Ulrich Eitel.

18.15 Clip-Klapp. Amusementspro-
gramma met Manfred Sexauer en
Britta.

19.00 Abendschau Bliek ms Land
am Sonntag.

19.30 Schatzkammer, die Kunst zu
raten. Quiz met Hans Heiner Boelte.

20.00 Damit ich nicht vergess' Ihnen
zu erzahlen. Joodse anekdotes en
verhalen verteld door Fritz Muliar.

20.15 Fernsehfastnacht, carnavals-
programma live vanuit de Fruchthalle
in Kaiserslautern. Aansl.: Laatste
nieuws.

Radio 5
6.30-6.49 Scheepvaart- en markt-

berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 9.00 Nieuws. 9.02 Woord op
zondag. 9.30 Te Deum Laudamus
9.55 Waterstanden. 10.00 Mozes,
hoorspelserie. Atl.: de uittocht,
(herh.). 10.10Gereformeerde kerk-
dienst. 10.58Wilde Ganzen. 11.00
De andere wereld van zondagmor-
gen. 12.00 Nieuws. 12.05 Het
zwarte gat. 14 00 Radio Romanti-
ca. 16.55 Mededelingen en schip-
persberichten. ZvdK: 17.00 Kerk-
dienst van de Vrije Evangelische
Gemeente. 17.58 Wilde Ganzen.
18.00 Nieuws. 18.10 Liturgie en

kerkmuziek. 18.40 De onbekende
islam. 19.00 Programma voor bui-
tenlandse werknemers. 19.20 Sua-
ra Maluku. 19.55 Tambu. 20.30
Zorg en Hoop. 21.20 Medelanders
Nederlanders, programma, voor
Surinamers. 21.45 Medelanders
Nederlanders, programma voor
Grieken. 22.10-2240 Jazz uit het
historisch archief

BRT 2
6.30 Goede morgen, morgen (7.00
Nws.) 8.00 Nieuws en Lotto-uitsla-
gen. 8.12Relax 9.00 Visum. 10.00
Nieuws. 10.03 De pre-historie.
11.00 Oor-degelijk. 13.00 Nieuws.
13.10De tafel van een. 14.00Fies-

tag 1700 Nieuws. 17.05 Sportkaf-
fee met nationale en provinciale
voetbaluitslagen (om 18.00
Nieuws). 20.00 Vragen staat vrij.

(22.00 Nieuws). 23.30-2.00 Twee
tot twee. (om 0.00 uur Nieuws. 0.03
Jazz in de nacht)

SAT 1
08.00 Programma-overzicht. 08.05 So

ein Affentheater! Afl.: Buttons neue
Freundin. 08.30 Familie Feuerstein.
Afl.: Falscher Alarm. 08.55 Unser
Haus. Afl.: Die Augen geradeaus.
09.45 Sportblick. 10.00 Telethema
Auto/Reise. 10.15 Telethema Wirt-
schaft. 10.30 Das wars diese Woche.
Armin Halle im Gesprach. 10.55Teletip
Tier. 11.05 Mord in Barcelona. Frnse
speelfilm uit 1978 van Jacques Deray,
met Lino Ventura, Nicole Garcia, Jean
Crauchet e.a. 12.45 Mirten in Europa -
Deutsche Geschichte. Afl.: Die Mirte
Europas in Bewegung. 13.15 Unser
Haus. Afl. Die Schatzsuche. 14.05 Te-
letip Koenen. 14.15 Köpfchen, Kop-
tenen. 14.40 SAT 1 Sport Live. Eishoc-
key. De wedstrijd van deze week:
Schweningen-Rosenheim. 17.10 Tau-
rus der Gigant von Thessalien. Italiaan-
se sppelfilm uit 1962 van Antonio Leon-
vila, met Joe Robinson, Harry Baird,
Bella Cortez, Thea Fleming, Claudia
Capone, Alberto Cevennini e.a. 18.45
SAT 1 Bliek. 19.00 Gewinn in SAT 1.
Aansl. programma-overzicht. 19.10 Die
Schone und das Biest. Afl.: Regent der
Holle. 20.00 SAT 1 Sportblick. 20.10
Nachts im Grünen Kakadu. Duitse re-
vuefilm uit 1957 (1) van Georg Jacoby,
met Marika Rökk, Dieter Borsche, Re-
nate Ewert, Hans Nielsen, Loni Heuser,
Willy Maertens e.a. 22.00 SAT 1 Bliek.
22.05 BAuf der Flucht. Amerikaanse
detective van Andrew McCullough.
22.50 SAT 1 Bliek. 23.00 Todfeind-
schaft. Amerikaanse western uit 1950
van Stuart Heisier, met Cary Cooper,
Ruth Roman, Steve Cochran, Ray-
mond Massey, Leif Erickson, Antonio
Moreno e.a. 00.30-00.40 Programma-
overzicht.

SSVC
12.00 Children's SSVC. Kinderpro-

gramma met de nieuwe serie The
Wombles.

12.30 Boss Cat. Nieuwe serie. Afl.:
Missing Heir.

13.00 Behind the Beat. Muziekpro-
gramma met Steve Dante, Jean Car-
ne, MackaB en Gail Arm Dorsey.

13.30 4 What it's Worth. Het consu-
mentenprogramma van kanaal 4
wordt gepresenteerd door Penny Ju-
nor.

14.00 News and Weather.
14.10 Eyewitness. Verslag van men-

selijke verhalen uit de hele wereld.
14.55 Jim'll Fix lt. Jimmy Savile zorgt

ervoor dat dromen werkelijkheid wor-
den.

15.35 Benson. Benson stelt een da-
tum vast voor Clayton....

16.00 Match of the Day. Verslagge-
ving van de voetbalwedstrijd tussen
Manchester United en Tottenham
Hotspur vanuit Old Trafford.

18.05 The Chronicles of Narnia. Afl.:
The Lion, The Witch and The Wardro-
be. Deel 3. Peter, Susan, Edmund en
Lucy hebben allen de weg naar Nar-
nia gevonden om daar tot de conclu-
sie te komen dat Mr. Tumnus gevan-
gen genomen is door het hoofd van
de polie van de White Witches.

18.35 The Princess of Wales in New
Vork Bullseye. Verslag van het be-
zoek dat Princes Diana momenteel
aan New Vork brengt.

19.00 Highway. Met Harry Secombe
in Greenock.

19.30 News and Weather.
19.35 Only Fools and Horses... Se-
rie. Afl.: Chain Gang. Onder het mot-
to: Wie niet waagt, wie niet wint gooit
Del Boy 250 gouden kettingen als
koopje op de markt.

20.25 Wish me Luck. Zowel de agen-
ten thuis als in Frankrijk hebben te
kampen met een hele reeks tegenval-
lers.

21.20 Mastermind. Met quizmaster
Magnus Magnusson.

21.50 The movie life of George. Be-
gin en opgang van HandMade Films,
een van Engelands bekendste film-
maatschappijen met interviews van
George Harrison, John Cleese, Bos
Hoskins, Michael Caine e.a.

22.45 News and weather.
23.00 Hale & Pace. Detectiveserie.

Afl.: The Propagators. Een top-secret
catalogus voor zaden is door vijande-
lijke agenten gestolen. Zien Wheel-
barrow en Dribbler kans om deze tij-
digvoor de Fleurado van Chelsea te-
rug te vinden!

23.25-00.00 Ski Sunday. Gepresen-
teerd door David Vine.

Omroep Limburg
9.02 Carnaval: o.m. met sleutel-
overdracht in Maastricht. 11.02-
-13.00 Carnavalsconcert. 18.05-
-18.59 Carnaval.

Belg. Rundfunk
6.35 Karnevalistischer Auttakt
7 45 Veranstaltungskalender. 8.00
Karnevalistischer Auttakt. 8.30
Glaube und Kirche. 9.05 Mundart-
sendung: Üver d Land on d Logt -van domols on hogt/Echo Nord: Al-
les watt daer att ömmer over Kei-
mis an et Jöhltalweete wollt 10.00
Volkslieder. 11.05-12.30 Karneva-
listischer Dauerbrenner. 12.35
Rückblick. 14.05-18.30 Euregio
ausser Rand und Band mit Karne-
valistischen Reportagen (16.00 en
17.00 uur Nachrichten) 18.30
Sportergebnisse. 18.45 Wunsch-
konzert 21.00 Sportresultate vom
Wochenende undSendeschluss

Luxemburg/RTL
4.00 Musik. 9.00 Katerfrühstück
11 00 Rückblick 12.00 Musikpara-
de 1400 Wunsch Dir was. 17 00
Sportshop. 18.00 Nachgefragt
19.00 Volkstümliche Hitparade
21.00-1.00 Ein junges Musikpro-
gramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.05 Das grosse Platz-
konzert 10.05 Operette nach
Wunsch 1205 Musik ist Trumpf
13.00 Heimatmelodie 14.05 Was
dart es sein? 17.00 Chöre der Vol-
ker. 18.05 Schellack-Schatzchen
19.00 Erinnerung: Melodien von
gestern und vorgestern. 21.00 Mu-
sik zum Traurnen 22.30 Nachtex-
press

satelliet
RTL Plus.

08.00 Li-La-Laune-Bar. Met Die
himmlischen Teddybaren, Die Welt
der Schnorchel en Heathcliff.

09.30 Der grosse Krieg der Plane-
ten. Japanse speelfilm uit 1977 van
Jun Fukuda, met Kensaku Morita,
Ryo Ikebe, William Ross e.a..

11.00 ■Ihr erstes Erlebnis. Duitse
speelfilm uit 1939 van Josef von
Baky, met Ilse Werner, Johannes
Riedmann e.a.

12.30 Klassik zu Mittag m.m.v. het
RTL-Orkest. t

13.00 Heute bei uns.
13.10 Computer Kids. Amerikaanse

serie. (herh.).
14.00 Tammy. Afl.: Des Widerspensti-

gen Zahmung.
14.30 Zwei linke Brüder auf dem

Weg zur Holle. Italiaanse speelfilm
uit 1977 van Tonino Ricci.met Alan
Steel, Charly Bravo,'Ria de Simone
e.a. Robin Hood neemt het voor de
armen en verdrukten op tegen de on-
hebbelijkheden van de Graaf van
Nottingham.

16.05 Heimatmelodie, volksmusik.
Met Maria en Margot Hellwig.

17.00 BQuax in Afrika. Westduitse
speelfilm uit 1945 van Helmut Weiss,
met Heinz Rühmann, Herta Feller,
Bruni Löbl e.a.

18.45 RTL-aktuell.
19.00 Ein Tag wie kein anderer. Toe-

ristische quiz. Vandaag Los Angeles.
20.00 Tödliches Inselparadeis. Me-

xicaans-Zwitserse speelfilm uit 1976
van Arturo Ripstein, met Max von Sy-
dow, Peter OToole, Charlotte Ramp-
ling e.a.

21.40 Das Bild als Botschaft. Van-
avond: Christus und die Sünderin,
van Max Beckmann (1917).

21.45 Spiegel TV. Nieuwsmagazine.
22.20 Finale - Die Sportsendung am

Sonntagabend. Met Wilfried Moh-
ren.

23.00 Serie Rosé. Erotisch literaturr.
Vanavond: Das türkische Haus, naar
een novelle van Guy de Maupassant.

23.30-00.15 MOSH. Presentatie: Sa-
bina Classen.

3 SAT
16.30Diese Woche in 3sat. 16.45 Mini-
Ziss am Sonntag. Kinderprogramma.
16.55Am Dam Des. Een serievoor kin-
deren. 17.20 Haferglucker unterwegs.
Culinair programma. 17.45 Aleman-
nenspiegel. 18.15 Action - Wettlauf mit
der Zeit. 19.00Heute. 19.15Tagebuch.
19.30 Der Mikado. Muzikale komedie
van Gilbert & Sullivan, met Eva Rieck,
Peter Bollag, Christoph Bantzer, Arme-
marie Kuster, Peter Ehrlich, Sibylle
Courvoisier. 21.30 Mainz bleibt Mainz,
wie es singt und lacht. Herhaling van de
zitting uit 1973 van MCV, MCC, KCK en
GCV. 01.40 3sat-Schlagzeilen.

Sky Channel

08.00 "«Countdown to sky revolu-
tion. Muziekprogramma

06.00 Special. The Revolution.
07.30 ««The Dolly Parton Show.

Muziekprogramma.
08.30 Family Ties.
09.30 Mini Series Premiere.
11.30 Entertainment this week.
12.30 ««The Coca-Cola Eurochart

Hot 100. Muziekprogramma.
13.30 Arts Channel Programmes
from Sky.

04.30 ""Music. Muziekprogramma.
06.30 European Business Channel.

Super Channel
07.00 Boogaloo Pooper Doo.
11.00 The Mix.
13.00 lt is written.
13.30 The Mix.
17.30 The World Tomorrow.
18.00 European Business weekly.
18.30 Gillette World Sport Special.
19.00 Lookout Europe.
20.00 Between two Women.
22.00 Series.
00.00 The Mix.

| Limburgs dagblad"
Zaterdag 4 februari 1989" I9



#

Maar we moeen tochwel vergaderen?
é ff Jf i i|.é: i ■ ? ’ ?j

'■? 'T&BBk. S _\W' \ f \-Jmmt?jBs w' M ''i**'» I *# *'JrW i ■< "\. ■■/■'■\.''vL "*% '%&& ïï 3^:«SJ^3§3r *;<" ■">✓ >#:- *i* ?. !>■'■>.» ' 5 4 JwËaSfflßHß

Af * \ij^*%c '^'■Jt\m& i
v K

3& * ** 111^^ $£JM\\^&sks& *ij 'ZlTl Hz ?* ✓< i

£ X jdßï -~' -mmmm^Bt ''■' J\tsj_ËjMMMm W§ffim\Wm\\\WLXWï^^

*-? * \m\\w^^%^ wÊlÊiÊsffiÊ |K. lipiff|,_ JKjjjgj^E BÉjitóÈ^
~&è ■ \%t.'* %^Üm w: K

ta^_mMMMMMÊÊMM\
*%$Mm. OÊËrW- l ■ '' ■■■:^w">^»ï-' x>^;':':^^jß^Ki'^-:

TStef^SÉHP^jflHtt -ftt-:^» V^ M lÊ^ï'-W'MMwÈ&%''''& "■ -^ >^ MMMMmW -xmW
,rij4Éfl 28& W xL 'zi %L-i?^ -ift. :^T^g^K WbÉ 0^ ««**

jf/ "'

'-''''^~>*^ zf «M&jfËÈfr djjg»!'*> "■'"■* : 9^ J^^BP^ <^ki \ '^MWëSMs W\ MMMMm^SmMw zÊik '^^^mu^^f^lmMÊm M\wlliki^iMMMMMMMM\\\ K^r^^Sß

*'-~mmiïi\^Tiï'' f' -Èm HMW«^^KS m\wJP^ ---JmiMM W^ M wW M P^WES*wiwiE2S^3iHf Jl I»a ii<.vl ■ ■ ü mWW4éi^M^mmkW Wr imW* ■-■* mW M ■ >»«a^^ii^s.. ■*agsßßai^B

«»^m /smm\ m^L VL i « BH^ i^ 'jm^ V^mHSKm^s Sm:'?* s. :s;ss^^Si SSkMnSPMH|
' '*^^ .-jSSmmmm m^LmW m^L^m^mWm'f ""''/■'-' Tm^L ' ' WHIWH . ->»C - /jJR^LmV V 'Wm\V ' ""' ' ''ï'""'"'f-..*'l "' 'SHÉI IP^*MMWWMlliMliaw*'r^l^^^B

B*';: V ■ « Bf / .^r^ I? il

Wm\\^^Sm\W' '' WM MT^^Z'^S^M WLmmmmS^ mi MM* Wg^ S --t^^^^mt
Wm^mjmmXJr^mmm M* i^^^^^^M H^.. f lT 'iT^^^B^ ! -^gp^ÏJß|jl| I

k u"**'^^^imm-i^j^^^^^^^^^^^MMU -'^'~ \\wÊtk\u ""**vT^B^L. -Mak MMmv>'Z/.-.:.-.-^^M\m:- '"'

Br ifl Hlsmßh bW- . J BB S BV ffi fcüS^r^?^^-

Mwï-tfiïM HBk JH

A B¥ fi BÉ^bl M^B^^p:: "Bl^^P^
A.. . .wo<~~ Z&&r"^'%iÈL\ HK 9 BJi|§B MmW&*wËsStßM\\\\

JM M ' I H 8 K^ JsPSISSI WW^^Smmmm

Vïimmmmmmmmmm. \\\ffi^~<'^m\Wt\MlmmM!^C~*^W«^S^MÊmmmW^^^V^S^m\
Zs£m\

&S[mmmmmi£3mWLmmmw9k
t&Z^'WÊkjSmmmmmmmimm^MßU»■ iWmtWmWmmW-^ ' M_ «*»" , / faj«i^

m\\?2Ê7?Bo/ÊK%Ê$&>
llL^mm^mmïlt^i^f'^Z'''**^ 'WÊÊmWÊmikk-'-

-/mZm&* HK'
x:: ÏMi^M^ÉHli^^ -Mi; T^^^^iffHjjghïii,, ~„i iTini, :^" -«77—^fc

Bjßß^^^^^^^^^^^lSMMß^B *^r*mf mÊ—&&ÊÊÊmW



LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidlimburg
Zaterdag 4 februari 1989" I11

| LIMBURGS DAGBLAD VOOR OOSTELIJK ZUID-LIMBURG IS DE PLAATSELIJKE EN REGIONALE EDITIE VAN HET LIMBURGS DAGBLAD VOOR HET GEBIED OOSTELIJK ZUID-LIMBURG. HOOFDREDACTEUR: RON BROWN.
p-EDITIEREDACTIE: HANS TOONEN. HOOFDKANTOOR: 6411 RS HEERLEN, IN DE CRAMER 37, TEL. 045-739911. SERVICEKANTOOR: 6411 NM HEERLEN, GEERSTRAAT 5, TEL. 045-717719. RAYONKANTOREN: 6461 ED KERKRADE,
rKT 42, TEL 045-455506; 6431 HE HOENSBROEK, KOUVENDERSTRAAT 215, TEL. 045-218555; 6443 CB BRUNSSUM, RUMPENERSTRAAT 81, TEL. 045-256363; 6371 GV SCHAESBERG, FR. ERENSLAAN 4, TEL. 045-311719.

rouwen
I Sf" geneer uit Nieuwenha-oelde ons gisteren om te in-keren welke hulp hij kan

!Qen aan het SalvadoraanseWJe uit Brunssum dat terug
P-r haarvaderland moet. Ma-|J rt-maya woont bij haar moe-r en stiefvader in Brunssum.meneer uit Nieuwenhagen ii°oigen over de beslissing
f Justitie om Maria Neder-W uit te zetten. Welke hulp de«agrauenaar in gedachten
P- Zijn stellig antwoord.!" waakt me niet uit. Des- 'Jas trouw ik met haar. Enr «-eb ik ervaring in want iks twintig jaar getrouwd mcl1 vrouw uit het Oostblok.'
ia 07h het een °f het ander'~ r "-et zou ons niet eens zo■ verbazen als trouwen de|»e mogelijkheid is voor Ma-om in Brunssum te mogen

M^adhuis

II tifri 671 er n°9 mensen zijn■ Uaens de komende week, al■ n}et dronken, het gemeente-
|? ln Landgraaf met een be-; vereren, dan vinden■een gesloten deur. Want alle

zijn in de carna-
helemaal vrij. Ar-

>t aiïur~verkorting zoals dat
i- Neemt niet weg dat de~ enkele dagen de plaats, ac ambtenaren inneemt ten_ eve van radio-uitzendin-

Ketelbinkie
tL, ,et toas even wennen don-
Effimiddag op het Raad-
Wïhï Xn in Aken om stads'
wrkl tarles vin ziJn bur'
Mu.ni- te zien tussen alle car-
% «listen. Het liefst had de
BL lense advocaat op de
Mfcie S^uut gestaan als ketel-
Terd °m al die duizendenfeest-
minZfrs toe te juichen. Maar
Ind ' n°9 TOen 9eduld- ol-
_p (j nJ jQr boefje niet meer met
laan in de broekzakken ieSn>r als een 'stukje Heerlen'
Kj J* maakt in Aken. In '90
m? de\I?nns~af en is ie stekkie
m *3uut vanzelfsprekend.

Hoejgeet
WQ h* oPluchting gistermid-
a°ejp het sehinveldse Hoej-
Min 'u,omit'e. Een telegram
l^m demar Florczyk in de
% tiipw de korte maar krachti-
ms ur?^e^n9 dat hij en zijn
WT tr ' aamiddag uit Poznan
Vetrok? naar het westen zijn
«n achrn' en hedenochtend
l°°/dr) n *n Aken arriveren.
wP-M .f ' van de reis uiter-
f9ste j[f ancering van de der-
Idde. OeJ-geet mit cc gesjtrikt
wn e^' °P carnavalsdinsdag
Whinvn,°,Ver drieop dePlatz te
I°Uiop i literaard weet de
18 jy lezer dat Waldemar vo-
»a7-Jinar. in zijn woonplaats
*Ti(j 2ln Polen devorige Geet
fcdt' r"en wapenfeit, dat hem
if}n deffi om °P uitnodiging
mi^n rtoej naar Schinveld te
T*Her)^aar Waldemar en zijn

nrica acht dagen blijven.

Nuth
ficrtt h ee

u wisseling van de
i?1 ont \ secretariaat van
l^icru chtc°mité heeft ons het
ret [j, ?.an de Nuther optocht
\POd ? 9 bereikt. Maar geen
|Vl" 'htt°ndag trekt vanaf 14.33
F Hrd carnavalsgeweld door
fen «ten van Niet Uü Te Hou.

Bayens staat nu nog op het voorma-
lig regionale woonwagencentrum
In de Cramer. Heerlen zegt nu dat
de betreffende gronden niet opgele-
verd kunnen worden.

Onaanvaardbaar
Men vindt dat het bodem- en sane-
ringsonderzoek en het bouwrijp
maken van het terrein hierdoor on-
aanvaardbaar zullen stagneren. Ver-
der voert Heerlen aan dat er alverre-
gaande afspraken zijn gemaakt met
een projectontwikkelaar over de
vestiging van een themacentrum
over 'wonen en vrije tijd', dat zes
hectare zou gaan beslaan.
Op 31 oktober ging deVoerendaalse
raad ermee akkoord dat Bayens met
zijn zogenaamde 'dubbele' woon-
wagen naar de standplaats Looier-
straat kwam. Vervolgens protes-
teerde daar een dertigtal omwonen-
den tegen. Het college wees de be-
zwaren van de hand, maar de raad
ging maandag overstag.

Ondernemers
positief

over VVV
in Landgraaf

Van onze verslaggever
LANDGRAAF - Veel van de 1100
ondernemers in Landgraaf hebben
positief gereageerd op het initiatiefeen VVV-kantoor in die gemeente
op te richten. Ofschoon de reacties
nog niet geteld zijn is het volgensHarrie Gielen, die namens de ge-
meente in de initiatiefgroep zit, bij-
na zeker dat er een VW-kantoor
komt in Landgraaf. Officieel is een
beslissing nog deze maand te ver-
wachten.
Een van de belangrijkste taken van
de VW is bekendheid geven aan
het produkt Landgraaf. Daarnaast
moet de VVV dienstenverlenen aan
inwoners en deel nemen in de orga-
nisaties van allerhande activiteiten.
Overigens heeft een aantal onderne^
mers een voorbehoud gemaakt voor
wat betreft de contributie. De hoog-
te daarvan staat namelijk nog niet
vast.

Ongeval door
paard op hol

MAASTRICHT - Het paard dat
woensdagnamiddag door een der-
tienjarige jongen werd bereden in
de buurt van de Tongerseweg in
Maastricht, is op een gegeven mo-
ment op hol geslagen en heeft daar-
bij zijn jongeberijder van zich afge-
schud. Vanuit de groenstrook rende
het ros de Tongerseweg op waar
F.D. uit Millen (België) kwam aan-
gereden. De auto van de Belg werd
zwaar beschadigd aan de rechter-
kant en het paard liepbij de botsing
enkele snijwonden op.

Van onze correspondent

BRUNSSUM - Elf Brunssumse po-
litieagenten hebben gisteren de
Blauw Sjuut gekaapt. Het trotse ge-
vaarte met de even trotse beman-'
ning was onderweg van Valkenburg
naar de 'Parel van de Mijnstreek',
toen de als boerenknullen verklede
agenten in de Schoolstraat plotse-
ling een overval pleegden op de
Sjuut. De carnavalsbemanning

9 De Blauw Sjuut-beman-
ning op de 'mestkar', bewaakt
door de politie van Brunssum,
onder leiding van adjudant
Scheffers (motor).

Foto: CHRISTA HALBESMA

Naar Raad van State over weigeren woonwagen Bayens

Heerlen vecht besluit
raad Voerendaal aan

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het college van B en W in Heerlen wil dat Voe-
rendaal de woonwagen van Koos Bayens alsnog toelaat op het
woonwagencentrum aan de Looierstraat. Daarom heeft men
bij de Raad van State eèn verzoek ingediend tot vernietiging
van het besluit van de Voerendaalse raad om de extra grote wa-
gen van Bayens te weigeren. Dat besluit kwam afgelopen
maandag als een volledige verrassing.

Heerlen vindt dat Voerendaal hier-
mee de beginselen van behoorlijk
bestuur heeft geschaad. Het college
is van mening dat alleenrekening is
gehouden met de belangen van de
protesterende omwonenden. De be-
langen van de gemeente Heerlen,
van het Streekgewest en van
Bayens zijn, zo schrijft men aan de
Raad van State, niet bij de besluit-
vorming betrokken.
Ook vindt Heerlen dat de bezwaren
van de omwonenden zichrichten te-
gen het woonwagencentrum in het
algemeen en niet specifiek tegen
het toelaten van de extra grote wa-
gen van Bayens. „Daarmee zijn de
belangen van de omwonenden niet
geschaad en de bezwaren zijn daar-
om ongegrond", schrijven burge-
meester Van Zeil en zijn wethou-
ders.

Haast
Heerlen vraagt de Raad van State de
zaak al komende donderdag 10 fe-
bruari te willen behandelen. Wordt
Heerlen in het gelijk gesteld, dan
heeft men graag dat de Raad van
State aan Voerendaal oplegt om
binnen een week te starten met de
procedure die de komst van Baijens
mogelijk moet maken.
Bij de gemeente Voerendaal was
gisteren niemand meer bereikbaar
voor commentaar.

Sanering Emmaterrein
kost ruim 2,5 miljoen

Van onze verslaggever

BRUNSSUM- De gemeente Bruns-
sum gaat in samenwerking met
DSM op korte termijn beginnerwan
de sanering van het Emmaterrein.
Vorige week werden grondborin-
gen verricht om te bekijken in hoe-
verre de grond op het terrein ver-

vuild is en welke aanpak vereist is
om de bodem weer rijp te maken
voor industrieel gebruik.

Zoals bekend is de grond op het
Emmaterrein met teer en zware me-
talen vervuild. Dat hebben diverse
onderzoeken door de Heidemaat-
schappij uitgewezen. Momenteel is

Oefenbunker belangrijke plek voor jongeren

Landgraafse Poptempel
vóór zomer in gebruik

Van onze verslaggever

LANDGRAAF - De gemeente
Landgraaf heeft een verenigingsle-
ven dat zijn weerga niet kent. Wie
meent dat jongeren daardoor kun-
nen kiezen of delen komt bedrogen
uit. Want wanneer het nieuw te bou-
wen podium in de oefenbunker bij
Leenhof voor de zomer klaar is, dan
heeft Landgraaf een heuse poptem-
pel, waar amateur-popmuzikanten
uit de heleregio de muziek kunnen
maken die ze zelf willen.

Momenteel oefenen ongeveer twin-
tig popgroepen in de oefenbunker.
Alle actviteiten daar worden ge-
coördineerd door de stichting Kul-
turele Produkties Landgraaf (KPL).

Klacht
Het KPL bestaat vanaf maart 1983
en werd opgericht, omdat de over-
heid de subsidiekraan (te ver) dicht-
draaide.Bovendien vond een aantal
jongeren dat voor hen niets te doen
was in Landgraaf. Het jeugd-en jon-
gerenwerk nam de klacht serieusen
de Stichting Kulturele Produkties

was een feit.
Een van debelangrijkste zorgen van
de stichting is de popmuziek in
Landgraaf. En dan gaat hèt niet over
Pinkpop maar over Bunkerpop, dat
inmiddels, bescheiden van opzet als
dat festival is, een goede naam
heeft. Voor amateurpopgroepen
staat de oefenbunker altijd open.
Ongeveer twintig popgroepen oefe-
nen daar in de twee beschikbare
ruimtes. Versterkers, zanginstalla-
tie en microfoons die bij het repete-
ren gebruikt worden zijn van het
KPL. Elke popgroep betaalt ’17,50
aan huur (voor vier uur), en drie
rijksdaalders voor het gebruik van
de apparatuur. Als die is afgeschre-
ven koopt het KPL weer nieuwe ap-
paratuur met het geld van dat spaar-
systeem.

Renovatie
Even na carnaval gaat een aantal
vrijwilligers in het kader van Jonge-
ren bouwen voor Jongeren aan de
slag om een podium te bouwen.
Rond de honderd popliefhebbers
kunnen straks tal van amateur-

bands aan het werk zien. Het plein
bij de oefenbunker wordt met PNL-
gelden opnieuw betegeld. Al met al
kost de 'renovatie' vier ton.
Naast popmuziek houdt de KPL
zich ook bezig met audio-visuele
produkties, Kuituur Avontuur en
met de Lokale Omroep Landgraaf.
Theaterstukken en dergelijke blij-
ven voorbehouden aan het Grand
Theater. Met medewerking van de
KPL werd in de afgelopen jareneen
aantal video-produkties gemaakt.
Wanneer het podium er eenmaal is
en de optredens kunnen beginnen
zal ook het jeugdige bestuur plaats
maken. Zodat er weer nieuwe men-
sen met andere ideeën de KPL le-
vend kunnen houden.

„Vroeger", zo zegt Jo Dautzenberg,
die namens het SWL zijdelings be-
trokken is bij het KPL, „moest je
connecties hebben en alle gemeen-
schapshuizen af gaan om te bedelen
voor een popconcert. Nu hoeft dat
niet meer. Want iedere familie in
Landgraaf heeft wel iemand die in
de bunker oefent. Evenals elke fa-
milie wel iemand heeft die lid is van
een fanfare."

Carnavalsbemaiming arriveert op mes/kar

Politie Brunssum
kaapt Blauw Sjuut

moest de 'mestkar' in, die met hooi-
vorken uitgedoste landbouwerszo-
nen klaar hadden staan.

Geen echt glorieuze aankomst dus
voor de Blauw Sjuut bij het stad-
huis van Brunssum. Burgemeester
Louw Hoogland zag dat alles met
welgevallen aan op de trap van zijn
bordes. In het gemeentehuis de ge-
bruikelijke schimpscheuten over en
weer. Hoogland noemde het Heer-
lens stadhuis het 'lelijkste gebouw'
op het zuidelijk halfrond. De Blauw
Sjuutbemanning, wel iets gewend
op dat gebied,overhandigde de bur-
gervader een handleiding: Hoe
word ik een goede burgemeester.

Het werkje bevatte alleen blanco
pagina's. Hoogland begreep de ach-
terliggende gedachte volledig en
kon niets anders doen dan de va-
rensgezellen een oorlam aanbieden.

Na het uitreiken van diverse onder-
scheidingen aan Brunssumse car-
navalisten vertrok de Sjuut weer
richting Landgraaf en Kerkrade om
tenslotte in de avonduren voor de
Heerlense haven het anker uit te
werpen.

" Het Emmaterrein in
Brunssum: voorlopig verbo-
den gebied.

Foto: CHRISTA HALBESMA

het terrein nog in eigendom van
DSM. Na de saneringsoperatie, die
ruim twee jaarzal duren, zal de ge-
meente Brunssum het gebied voor 1
miljoen gulden aankopen en inrich-
ten als industriegebied.

Om te komen tot een verantwoorde
verwerking van de vuile grond zal
ruim 16.000 kubieke meter via een
bacteriologisch proces (landfar-
ming) gereinigd worden. De rest
van de grond, ruim 6000 kubieke
meter, zal afgegraven en afgevoerd
worden. DSM en de gemeente
Brunssum delen de kosten van deze
operatie, die ruim 2,5 miljoen gul-
den gaat kosten.

De Brunssumse plannen om ook dit
stuk voormalig mijnterrein tot in-
dustriegebied te transformeren,
hebben volgens de Brunssumse di-
recteur gemeentewerken Van de
Kant al de aandacht getrokken van
nieuwe investeerders. Lijnrecht te-
genover deze positieve berichten
staan echter de protesten van de ge-
vestigde middenstand in Bruns-
sum, die uit concurrentie-overwe-
gingen al bezwaar hebben aangete-
kend tegen de komst van nieuwe
bedijven in de detailhandelsfeer.

(ADVERTENTIE)

Limburas Daablad
presenteert CJ CJ

RTL-Supershow
Is 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 M^
★ Showgroep Bizarre met zanger M
★ Micha Marah Jo Smits M J M
★ The Sisters M i 1 I *■★ Mosam City Jazzmen v W
ir Gastgemeente Beek |r
Entree vrij, zaal open 11.00 uur. , 32328

Landgraafs bedrijf
verliest kort geding

Ultimatum voor
medicijnfabriek

HEERLEN - Medicijnenfabri-
kant Sudeo BV uit Landgraaf
moet binnen veertien dagen als-
nog een drietal geneesmiddelen
{Lotal, Epistreen en Cystamucil)
leveren aan geneesmiddelem-
importeur Centrafarm BV Ne-
derland in Etten-Leur. Elke dag
dat Sudco te laat levert zal het
bedrijf worden bestraft met een
boetevan 100.000 gulden.
Dat heeft de president van de
Haarlemse rechtbank mr Van
den Haak gistermiddag beslist,
in een kort geding dat door Cen-
trafarm was aangespannen tegen
het Landgraafse bedrijf.
Daarnaast legde mr Van den
Haak Sudco de verplichting op
het middel Epitreen (tegen diar-
ree) niet langer aan derden te le-
veren. De tegen allergieen hoest
werkende middelen Lotal en
Cystamucil mogen door Sudco
niet langer aan andere detail- en
groothandelaren geleverd wor-
den, dan aan Centrafarm. Ook
hier geldt een boete van 100.000
gulden indien de uitspraak niet
wordt nageleefd.
Centrafarm stelde tn het kort ge-
ding dat Sudco zich vorig jaar
contractueel verplichtte tot ex-
clusieve levering van de midde-
len aan het bedrijf in Etten-Leur.
Bovendien zou Centrafarm dere-
gistratie van genoemde medicij-
nen overnemen. Volgens raads-
vrouwe mr H. Bos van Sudco
had het omstreden contract ech-
ter geen betrekking op de drie
bovengenoemde geneesmidde-
len, maar medicijnen die daar-
van zijn afgeleid.
Volgens mr Bos zou Sudco dan
ook bereid zijn geweest de afge-
leide geneesmiddelen te leveren.
Tijdens het kort geding eiste zij
een schadevergoeding van Cen-
trafarm omdat laatstgenoemde
de de geneesmiddelen niet ac-
cepteerde. Dit betekende een
strop van i ton voor het bedrijf
uit Landgraaf. Deze eis werd
door de rechter niet gehono-
reerd. Sudco BV wilde gisteren
nog geen commentaar geven.

Auto gezonken na
bezoek aan vijver
SUSTEREN - Een inwoner van
Echt, die donderdagavond eens een
kijkje ging nemen bij de visvijver in
Dicteren, kreeg ter plaatse een wel
seer koude douche te verwerken.
Nadat hij bij aankomst zijn auto
vlakbij de vijverrand had gepar-
keerd, stapte hij uit om de vangsl
van enkele bedrijvige vissers gade
te slaan. Bij terugkomst constateer-
de hij verbijsterd dat zijn auto
spoorloos was. Gestolen, was de
eerste en logische gedachte van de
Echtenaar, totdat hij nog net op tijd
het dak-van zijn auto boven het wa-
ter zag uitsteken.
Door de zachte en drassige oevei
bleek de wagen al vrij snel te watei
te zijn geraakt. Tegenover de Sus-
terse politie verklaarde de man latei
ervan overtuigd te zijn dat hij dt
handrem van zijn voertuig stevig
had aangetrokken. Met behulp var
een tractor van een naburige boei
wist de gedupeerde automobilisi
gisteren zijn zwaar beschadigde wa
gen weer op het droge te krijgen.

Vier auto's
gestolen

SITTARD - In de nacht van don
derdgop vrijdag zijn in Sittard weei
vier auto's gestolen. Vanaf de Geu
weg verdween een grijze Opel Corsc
met het kenteken SY-42-TF. Eer
blauwe Ford Escort met het kente
ken KH-80-BP werd ontvreemd op
de Dr. Nolenslaan. Op de Mgr
Claessensstraat werd een rode Forc
Escort met het kenteken RN-30-H1
gestolen en vanaf Vrangendael eer
donkerblauwe Opel Ascona met he
kenteken FD-47-SR.
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Van onze parlementsredactie De minister keert zich tegen de 1
ling van de drietopjuristen dat -
land helemaal niet hoeft deel tt i
men in het ingebruiknemen (

Kalkar. De Korte stelt dat de i

kenrechtelijke verdragen die § <
ten zijn bij de start van het pro. I
zowel de bouwfase als het I I
bruiknemen van de reactor orr 1

ten. l.

Minister sluit :
hogere bijdrage!
Kalkar niet uit

DEN HAAG - Minister De Korte
(economische zaken) sluit een ex-
tra financiële bijdrage aan de
Westduitse kernreactor Kalkar
niet uit. Dit blijktuit een brief van
debewindsman aan deKamer. Het
stuk is een reactie op een onder-
zoek dat drie topjuristen voor de
Kamer deden over de noodzaak
voor ons land om gevolg te geven
aan een Duits verzoek het risico-
verdelingsverdrag over Kalker,
opnieuw te bespreken.

De reactor Kalkar is uiterst om-
den, ook inWest Duitsland. Het
ject had allang moeten dra*
Door langdurige procedures 'vergunningen is een enorme ve
ging opgetreden. Bovendien zij
kosten torenhoog opgelopen,
der legde het kabinet de maxi'
Nederlandse bijdrage aan K'
zelf vast op 520 miljoen gul
CDA en WD hebben naar a?
ding van het advies van detop)
ten eerder al te kennen gegl
door te willen gaan met Kak
Over een hogere bijdrage in hei
der van het risico-verdelingi
drag willen beide partijen pas!
delen als een concreet voorst!
tafel ligt. I

In zijn brief zegt De Korte het „on-
ontkoombaar" te achten dat er met
de Duitsers opnieuw onderhandeld
wordt. Hij wijst erop dat elke sa-
menwerking de bereidheid tot over-
leg in zich bergt, wanneer een der
partijen daarop aandringt. Boven-
dien is er volgens de minister de
plicht dat alle partijen het overleg
ingaan met de bereidheid om naar
eikaars argumenten te luisteren en
ter discussie te stellen, „alsmede
waar mogelijk tot een gemeen-
schappelijk besluit te komen".

Lubbers hek
PvdA over e

tot mestwel

Het risico-verdelingsverdrag is vol-
gens DeKorte vooral bedoeld om de
verliezen van Kalkar te verdelen
over de drie deelnemende landen.
Het risicobedrag is bepaald op 150
miljoen DM (ongeveer 165 miljoen
gulden), waarvan ons land 15 pro-
cent (25 miljoen gulden) draagt.
Kernpunt in het verdrag is de prijs
voor Kalkar-stroom die deafnemer,
hetDuitse bedrijfRWE, wil betalen.
In het oorspronkelijke verdrag staat
een stroomprijs van 2,6 pfennig (een
kleine drie cent) per kilowatt
stroom.

De Korte geeft verder aan dat West-
duitsland, België en Nederland in
1983 al tot een ministeriële overeen-
komst kwamen waarin stond dat
het risico-verdelingsverdrag moge-
lijk aangepast zou moeten worden
als gevolgvan nieuwe omstandighe-
den. Deze bepaling werd echter op
geen enkele manier nader uitge-
werkt. Wat de nieuwe omstandighe-
den moesten zijn om tot aanpassing
van het verdrag te komen, werd ook
niet bepaald.

In zijnbrief noemt De Korte hetvan
belang om het risico-verdelingsver-
drag aan te passen aan nieuwe om-
standigheden. In dit kader somt hij
drie punten op: berekening van
eventueel te dekken verliezen (in-
clusief stroomprijs), voorwaarde
waaronder beroep op het verdrag
mogelijk is en het eigen risico van
de toekomstige Kalkar-exploitant.

Volgens De Korte is het opnieuw
onderhandelen over het verdrag
ook nodig om te voorkomen dat ons
land automatisch de 25 miljoen gul-
den die al in het kader van het ver-
drag geaccepteerd zijn, kwijtraakt.

Bh die gesprekken wil De Korte
proberen om de 25 miljoen gulden
te verlagen, in relatie met een opho-
ging van het totale risicobedrag dat
het verdrag dekt (nu 165 miljoen
gulden). Overigens zegt De Korte er
zeker niet van uit te gaan dat de 165
miljoen gulden inderdaad omhoog
gaat.

DEN HAAG - Een algemene |
regel van bestuur (amvb) waark
verkoop van 'mestrechten' 'boerea is opgenomen, houdt wj
gelijk rekening met het mili*
lang. Het is een 'misverstan'
denken dat dit niet zo is. Een^van de PvdA om de amvb or
doen zetten in een wet die datf-[
eens door het parlement behai^
moet worden, zorgt alleen vooC
traging.

Lubbers ontkende mening,
schillen tussen de ministers jv
(Landbouw) en Nijpels (VR
waar het gaat om de maatregel
de 'mestrechten'. Volgens dek

mier zitten beide ministers 'ol t
lijn.
De PvdA-actie is gestart dooL
kamerlid Huys. Volgens hem e
kent de AMVB datbepaalde b<r
door het opkopen van 'mestrec^1
meer mest op het landkunnen t
pen. Dat komt niet ten goedft-
het milieu. Volgens het kamen
het daarom nodig dat de AM"V
een wet wordt omgezet zodat d'
mer deze kan aanpassen. Huy:
dat de overheid het recht krijg
mestrechten op te kopen waaf
indirect de landbouw kleiner 1
en het milieu wordt gediend.
I

Twijfel over
eis losgeld
voor 'VDB'

BRUSSEL - De Belgische krar*
Libre Belgique' heeft gistere^
brief ontvangen waarin in ruilV
de vrijlating van oud-premier tv
Vanden Boeynants een losgeld*
20 miljoen franken (ruim eeflii
joen gulden) wordt gevraagd, x
het parket in Brussel meent <K]
brief afkomstig is van een lug11»
grappenmaker. u
Dat leidt men onder meer af ü\
feit dat de brief duidelijk niC
komstig is van de BSR, de Bflf
Socialiste Revolutionnaire. Di£Jvoor kort volstrekt onbekende 'gahisatie claimt Vanden Boey'
ontvoerd te hebben. Ze heefte
ook bewijsstukken voor op ta#Jlegd, zoals een door VDB geso
ven brief en de identiteitskaart:
de ontvoerde oud-premier, dieV
20 dagen spoorloos is. «

WASHINGTON - De modernise-
ring van de kernwapens voor de lan-
ge afstand, de zogenoemde strategi-
sche raketten, dient de hoogste
prioriteit te krijgen. Deze mening
hebben vooraanstaande Ameri-
kaanse veiligheidsdeskundigen, zo-
wel Republikeinen als Democraten,
in een gisteren verschenen rapport
naar voren gebracht.

'Moderniseer
strategische

raketten VS'

De afschrikking dient volgens hen
in de toekomst weer op het beginsel
van de vergelding te zijn gebaseer-
d.ln dat kader zyn de deskundigen
geen voorstander van eeh verho-
ging van de uitgaven voor het Stra-
tegisch Defensie Initiatief (SDI), het
in de ruimte te plaatsen schildtegen
kernwapens, waarvan de vroegere
.president Reagan de grote pleitbe-
zorger was. Het rapport is opgesteld
door onder anderen de voorzitter
van het comité voor de strijdkrach-
ten in de Senaat, deDemocraat Sam
Nunn, en zijn Republikeinse colle-
ga, John Warner.

CAO-gesprel
grafische

sector
afgebroken!

UTRECHT - De onderhand^»
genover de nieuwe CAO voo j
grafische industrie (50.000 #~
nemers) zijn gisteren doof
grafische bonden van FNV
CNV afgebroken. De werkge^
zouden niet bereid zijn ovef
eisen van de bonden te on"
handelen.

De grafische bonden raadpl*l
volgende week hun leden. V',
bitter A. Doezé van Druk efl .
pier FNV vindt verder onder'"1
delen vooralsnog zinloos.

Over de grafische cao is tot
toe vier keer gesproken. Vo i
de eis van Druk en Papier ï.
om de nu 36-urige werkweekf
32 uur te verkorten, wijzef
werkgevers 'categorisch' va*1

hand vanwege het tekort aal1 j
schoold personeel.

Tegenover de looneis van '.;
procent stellen de werkge, >voor om dit jaar een eenm*
uitkering van 1 procent en
gend jaarvan 2 procent te ée \

Gorbatsjov
naar Peking

PEKING -De kogel is door de kerk:
Sovjetleider Michail Gorbatsjov
gaat naar de Volksrepubliek. Minis-
ter van Buitenlandse Zaken
Edoeard Sjevardnadze aanvaardde
vrijdag namens Gorbatsjov een Chi-
nese uitnodiging voor een bezoek.
Het zal de eerste Chinees-Russische
top worden sinds 1959.
Volgens het Chinese ministerie van
Buitenlandse Zaken zegde Sjevard-
nadze, die sinds woensdag in Pe-
king is, de komst van Gorbatsjov
toe, meteen nadat zijn Chinese col-
lega, Qian Qichen, namens presi-
dent Yang Shankun de uitnodiging
deed. Volgens de Sovjetdiplomaat
Viatsjeslav Doehin zal de datum
van het bezoek vandaag worden be-
kendgemaakt.
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Enige en algemene kennisgeving

t
"God heeft ons geen gemakkelijke reis beloofd,
maar'wel een behouden thuiskomst".

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons bete-
kende, hebben wij heden plotseling afscheidgeno-
men van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Mia van Hees
echtgenote van wijlen

Sjef Dabekausen
Zij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Beek: Margriet Mostard-Dabekausen
John Mostard
Inge,Lili

Geleen: Charles Dabekausen
Tiny Dabekausen-Lemmens
Olga, Dion

Beek: Tonny Hendriks-Dabekausen
John Hendriks
Maurice

Maastricht: Loes Janssen-Dabekausen
Loc Janssen

Beek: Jo Dabekausen
Mariny Dabekausen-Wijenberg
Danielle, Ron
Familie van Hees
Familie Dabekausen

6191 KR Beek (L.), 2 februari 1989
Molenstraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 6 februari om 10.00 uur in de kerk van
O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille te
Beek, waarna aansluitend de begrafenis op de be-
graafplaats de Nieuwe Hof te Beek.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk.
Zondagmorgen, om 11.00 uur, zal de dierbare over-
ledene bijzonder herdacht worden in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
Uitvaartcentrum Daemen & Zn., Prins Mauritslaan
5 te Beek. Gelegenheid tot afscheidnemen dage-
lijks van 18.00 tot 18.45 uur. '

t
Toch nog onverwacht is overleden mijn lieve va-
der, onze broer, zwager en oom

Eugene Herman
Joseph Vreuls

sinds 1981 weduwnaarvan

Lot Werner
* 4 juli 1919 + 2 februari 1989

Joost Vreuls
Familie Vreuls
Familie Werner

's-Gravenhage, 3 februari 1989
Corr.adres: Sionstraat 188, 3061 ES Rotterdam
Liever geen bezoek aan huis.
Wij nemen afscheid van hem in een eucharistievie-
ring op dinsdag 7 februari as. om 10.45uur in de pa-
rochiekerk van OnzeLieve Vrouw van Goede Raad
aan de Bezuidenhoutseweg 157.
De crematie vindt daarnaplaats om 12.30uur in het
crematorium Ockenburgh aan de Ockenburgh-
straat 21 te 's-Gravenhage/Loosduinen.
Daarna gelegenheid tot condoleren in de ontvang-
kamer van het crematorium.

t
Met liefde, zorg en aandacht hebben wij hem mo-
gen omringen. Plotseling ging van ons heen, onze
dierbare zoon en broer, op 19-jarige leeftijd

Patrick
Jo en Irene Triepels-Kockelkorn
Ivo
Medewerkers Paulusstichting Watersley

6371 GA Landgraaf, 3 februari 1989
Kakertsweg 5 "
We nemen afscheid van Patrick op woensdag 8 fe-
bruari as. in de kapel van Huize Watersley (hoofd-
gebouw) te Sittard om 11.00 uur.
Daarna vindt de begrafenis plaats op het r.k. kerk-
hofaan de Hoofdstraat te Schaesberg, Landgraaf.
U kunt van Patrick afscheidnemen in de rouwka-
pel van Lindeman uitvaartcentra, Beuteweg 32, te
Nieuwenhagen, dagelijks van 18.30 tot 18.45 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

t
Dankbaar dat hem verder lijden bespaard is geble-
ven, maar intens verdrietig dat wij hem moeten
missen, delen wij u mede, dat toch nog onver-
wacht, in de leeftijd van 67 jaar, is overleden, voor-
zien van het h. oliesel, onze lieve broer, zwager,
oom en neef

Karl Lindelauf
levensgezel van

Rika Jazbinsek
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Rika Jazbinsek
Kinderen en kleinkinderen
Familie Lindelauf
Familie Jazbinsek

6463 VMKerkrade, 3 februari 1989
Dir. Geurtsstraat 40
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op woensdag 8 februari as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk van De Blijde Boodschap te Chèvremont-
Rolduckerveld, waarna aansluitend de crematie in
het crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Karl wordt bijzonder herdacht in de avondmis van
dinsdag7 februari om 19.00 uur in voornoemde pa-
rochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Kerkrade-Chevre-
mont, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk - crematorium v.v. is gezorgd.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Met grote droefheid, doch ookmet grote dankbaar-
heid jegens O.L. Heer, haar als moeder, schoon-
moeder en oma te hebben gehad, geven wij u ken-
nis dat heden van ons is heengegaan, in de leeftijd
van 79 jaar

Maria Helena Salden
weduwe van

Willem Meulenberg
In dankbare herinnering:

Nieuwstadt: Mia Smeets-Meulenberg
Harry Smeets

Nieuwstadt: Elly Meulenberg
Susteren: Leo Meulenberg

Leny Meulenberg-Herzig
Nieuwstadt: Paul Meulenberg
Nieuwstadt: Jan Meulenberg
Nieuwstadt: Wim Meulenberg
Nieuwstadt: José Strous-Meulenberg

Jan Strous
Miriam, Paul, Ruud

Nieuwstadt: let Meulenberg
Susteren: Truus Donners-Meulenberg

Wim Donners
Yvonne, Luc
Familie Salden
Familie Meulenberg

2 februari 1989
Millenerpoort 22, 6118 BK Nieuwstadt
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op woensdag 8 februari as.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Johan-
nes de Doper te Nieuwstadt.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens het rozenkransgebed en avondwake
van dinsdag 7 februari as. om 18.45 uur in bovenge-
noemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard, dagelijks van 17.30
tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

I 7
Achter mij zijt Gij, vóór mij, rondom mij:
Gij hebt Uw hand op mij gelegd. (Ps. 139:5)

Het afscheid kwam voor ons te vroeg en onver-
wacht. Maar we weten je geborgen in Gods hand.

Blanche Marie Isabel
van Buick

echtgenote van

Frederik Godfried Bremen
* Heerle, 11 januari 1920

t Heerlen, 3 februari 1989
Landgraaf: Friedel Bremen

Heerlen: Mat en Marion Bremen-Reiters
Alex, Karin

Nunhem: Mirèse en Wim
Sijstermans-Bremen
Ragma, Sander

Buggenum: Reggie en Lou Mom-Bremen
Jeroen, Patricia, Bert-Jan, Paul
Robby en Geetha Ramjiawan
Jochim van der Pas

Boslaan 15, 6371 CN Landgraaf.
Eucharistieviering in de parochiekerk H. Barbara
Kakert-Landgraaf op woensdag 8 februari as. om
11.00 uur, waarna crematie.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleance.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel Beu-
teweg 32, Landgraaf. Bezoek dagelijks van 18.45 -19.00 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Tot ons grootverdriet ontviel ons plotseling ons ge-
liefd en vooral actief lid en mede-regisseuse

Blanche Bremen
Amusementsclub
Vrouwengilde Landgraaf

Heden werd van ons weggenomen, onze lieve va-
der, grootvader en zoon

Arie van der Heyden
op de leeftijd van 68 jaar.

M.C. van der Heyden
Sittard: A.H. Loupias-van der Heyden
Sittard: G- van der Heyden
Sittard: kleinkinderen

en verdere familie
6134 KR Sittard, 3 februari 1989
Bloemenweg 67
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 8februari a.s. om 14.00uur in deaula van
het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te Ge-
leen.
De overledene is opgebaardin het mortuarium van
het ziekenhuis te Sittard. Bezoek dagelijks van
17.30 tot 19.00 uur.

Dankbetuiging
Voor uw blijken van belangstelling en medeleven
ondervonden na het heengaan en de crematie van
mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Willem Spanjer
betuigen wij langs deze weg aan u allen onze harte-
lijke dank.

G. Spanjer-Strauch
kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Brunssum, februari 1989

tLud. A. Verhees, 80 jaar, weduwnaar van Cato
Levels, Vinkenstraat 26, 6093 AR Heythuysen.

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
heden zaterdag 4 februari om 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Nicolaas te Heythuysen.

tThieu Jennissen, 52 jaar, echtgenoot van Mia
van Helden, Wilhelminalaan 8, 6061 AZ Poster-

holt. De plechtige uitvaartdienst zal worden gehou-
den heden zaterdag 4 februari om 14.00 uur in de
kerk van de H. Matthias te Posterholt.

\\mjW uitvaartverzekering
Dffii VOORKOMT ZORG

Al meer dan 40 jaarvertrouwd-
-045-251200

t
Na een liefdevolle verzorging in de St.-Janskliniek te Geleen, is heden,
voorzien van de h.h. sacramenten, van ons heengegaan, in de leeftijd van
86 jaar, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en
nicht

. Agnes Rennenberg
weduwe van

Jan Ritzen
Klimmen: Elly en Hein Beckers-Ritzen

Anjes en Sjef
Hans en Resie
Sjef en Ria Ritzen-Ruyters
Ine en Eugene
Ivonne
Tiny en JohnErnes-Ritzen
Daniëlle
Anny en Jan Senden-Ritzen
Familie Rennenberg
Familie Ritzen

Geleen, 2 februari 1989
Corr.adres: Pendersstraat 36, 6343 BC Klimmen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaatshebben
op woensdag 8 februari om 11.00uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Klimmen.
Samenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Dinsdag om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelieven deze an-
nonce als zodanig te beschouwen.

T. ITot onze diepe droefheid geven wij kennis dat wij afscheid hebben moe-
ten nemen van mijn liefste man, onze dierbare vader, schoonvader, opa,
zoon, zwager en oom

Jacques Thönissen
echtgenoot van

Annie Pranger
Voorzien van het h. oliesel overleed hij in de leeftijd van 64 jaar.

Heerlen: A. Thönissen-Pranger
Helmond: Monique en Frits Peters-Thönissen

Chantal, Raymond
Heerlen: Karin en Ger Valkenberg-Thönissen

Miranda, Ralph
Heerlen: Mevr. E. Thönissen-Janssens

Familie Thönissen
Familie Pranger

6419 XV Heerlen, 2 februari 1989
Ir. Lely straat 162
De plechtige eucharistieviering zal worden gehouden op maandag 6 fe-
bruari om 10.30 uur in de parochiekerk St.-Martinus te Weiten-Heerlen,
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats Im-
stenrade te Heerlen.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condoleren.
Avondmis, medetot intentie, heden zaterdag om 18.30 uur in voornoemde
kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum Dela in Heer-
len, Grasbroekerweg 20.
Gelegenheid tot afscheidnemen heden zaterdag en zondag van 14.00 tot
15.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zenden, deze aan-
kondiging als zodanig beschouwen.

Politie rolt
internationale
heroinelijn op
Van onze correspondent

ARNHEM - De Arnhemse politie
heeft met de aanhouding van zes
mensen een internationale drugslijn
opgerold, waarlangs de afgelopen
twee jaartenminste zes kilo heroïne
met een straatwaarde van bijna een
miljoen gulden vanuit Turkije naar
Arnhem, Duitsland en België is ge-
smokkeld.

In november werden door de politie
van Hamburg drie mannen aange-
houden, in leeftijd variërend van 25
tot 44 jaar en afkomstig uit Ham-
burg, Zutphen en Arnhem. Ze ble-

Weer massagraf
uit Stalintijd

MOSKOU - Arbeiders in Siberië
'hebben een massagraf ontdekt dat
volgens regeringsfunctionarissen
de lijken bevat van honderden
slachtoffers van dictator Josef Sta-
lin uit de jaren dertig.

TASS zei dat het graf zich bevond
nabij Gorno Altajsk, 400 kilometer
ten zuiden van Novosibirsk in het
hart van de Siberische toendra's.
Voorlopig onderzoek van de stoffe-
lijke resten toont aan dat de slacht-
offers van zeer nabij door het hoofd
zijn geschoten. Tot dusverre zijn er
vijftig lijken opgegraven.

ken in het bezit van één kilo hero-
ïne. Mede naar aanleiding daarvan
werd op 23 november huiszoeking
verricht in een woning in Huissen,
waarbij twee kilo heroïne in beslag
werd genomen. De politie hield
twee mannen van 25 en 50 jaar en
een vrouw van 43 jaaraan. Diezelfde
dag werd nog een 20-jarige Arnhem-
mer gearresteerd, die ervan ver-
dacht wordt eigenaar te zijn van de
heroïne. Hij had de drugs in zijn
ouderlijk huis in Huissen verbor-
gen.

Medio decemer hield de politie van
Brussel in die stad vervolgens een
20-jarige man aan, die ervan wordt
verdacht de organisator te zijn van
een transport van de in Huissen ge-
vonden heroïne. Ook zou hij verant-
woordelijk zijn geweest voor de ex-
port van drie kilo heroïne vanuit
Nederland naar België in 1987.

In Arnhem arresteerde de politie
daarna nog een 22-jarige vrouw die
de in Huissen gevonden drugs van-
uit Turkije naar Nederland zou heb-
ben gebracht. Een 26-jarige Arn-
hemmer, verdacht van betrokken-
heid bij dat transport en van de ver-
koop van heroïne aan Arnhemse
straatdealers, werd eveneens aange-
houden.
De in Huissen aangehouden perso-
nen en de koerierster zijn in afwach-
ting van hun berechting weer op
vrije voeten. De overige verdachten
zitten nog in voorarrest.

i————^———^—^J
Voor het opgeven van
overlijdensadvertenties voor de krant
van maandag, bestaat gelegenheid op
zondagmiddag tussen 15 en 16 uur op
ons hoofdkantoor, of telefonisch
uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen.

Gevestigd per 1 januari 1989

A.M.H. Simon
fysiotherapeut
In samenwerking met
Inrichting voor fysiotherapie en manuele therapie
P.H.A. Pijls, Rijksweg Zuid 78, 6234 AD Sittard
Tel. 04490-12252

- spreekuur dagelijks v.a. 8.00 uur. 135147
_^_^^^^^^^_ - *



- De vraag naar aandelen DSM heeft het aan-
bel vele malen overtroffen. Dat betekent dat alle inschrijvin-
'z} aanzienlijk worden gekort. De toewijzing aan particuliereeêgers zal als volgt geschieden: op inschrijvingen tot en met
.aandelen worden 20 aandelen toegewezen; op inschrijvin-
:-" van meer dan 50 aandelen tot en met 100 aandelen wordenf* aandelen toegewezen op de eerste 50 en wordt 30 procent op
p teerdere toegewezen. Een belegger, die voor 100 aandelenmeer heeft ingeschreven is dus verzekerd van 35 aandelen.

&£. dekelft van de 12 miljoen uit-
irif a DSM-aandelen zal in Ne-
Mand worden geplaatst, waarvan
„ "Rendeel bij particuliere be-
° "In het buitenland is er voor-
,7r grote vraag vanuit Engeland
en.Wuerland- In Nederland is errweldigende vraag van de kant
j Particuliere beleggers. Het aan-

i; Particuliere inschrijvingen was"nd 0000°- Dit is vanmorgen be-a gemaakt door syndicaatleiderrT° Bank.
gjj^rste notering van aandelen
" °P de Amsterdamse Effecten-

beurs is op maandag 6 februari. De
uitgiftekoers is 108 gulden, maar de
onofficiëlebeurskoers ligtnu alzon
6 gulden hoger. De uitgifteprijs is
aan de voorzichtige kant gehouden
omdat geen van de betrokkenen het
zich kon permitteren de emissie te
laten mislukken.

Tweederde
Het is de bedoeling dat de overheid
over een aantal maanden wederom
12 miljoen stukken gaat verkopen.
Dan is tweederdevan DSM naar de
beurs gebracht.

Zondag mooi,
maandag regen

Het weer tijdens carnaval Uit onvrede met 'stoelendans van academici' bij D66

Bongers ziet af van
Euro-verkiezingen

BEEK - Het wordt tijdens de
carnavalsdagen niet helemaal. mooi en niet helemaal slecht: het

( weer zal 'wisselvallig' zijn, zo be-rekent Meteo Beek voor de lan-gere termijn. Vooral zondag be-looft het mooi te worden, maar
maandag is er nogal wat kans opregen of motregen en dinsdag> zyn er 'perioden met zon en afentoe een klein kansje op een bui.De temperatuur gaat niet ondernul; alleen dinsdagavond en-nacht kan het glad worden. Demiddagtemperaturen doen de
arie 'dolledagen' niet direct aanwinter denken, integendeel: meteen graad of 8 is het weliswaar

IJrisjes, maar toch - voor begin fe-bruari - aangenaam.
Vanavond en vannacht valt er

Maandag wordt een druilerige
dag. De paraplu zal dan een
noodzakelijk attribuut worden
als de optochten trekken: er is

avonds en 's-nachts daalt het
kwik weer naar 2 graden boven
nul. Er is dan ook veel bewol-
king.

veel bewolking met perioden
van regen of motregen en een vrij
krachtige zuid-westelijke wind.
Het kan dan nog een graadje
'warmer' worden dan zondag.
Maandagavond en -nacht wordt
het niet kouder dan 2 graden bo-
ven nul.
Dinsdag wordt het evenmin
best: wat perioden met zon en af
en toe een buitje. Een middag-
temperatuur van zon 7 graden
en dinsdagavond laat en in de
nacht kan het plaatselijk glad
worden, als de temperatuur tot 0
graden kan dalen.
Geen 'lekker' weertje dus met
vastelaovend. Daarentegen belo-
ven de weergoden wel (veel)
sneeuw voor de Alpenlanden.
Vooral na (as)woensdag.

heeft geërgerd' aan het rumoer
rond het lijsttrekkerschap van drs
Jan Willem Bertens. Bovendien
heeft de milieudeskundige grote
moeite met de manier waarop de
kandidatenlijst tot stand is geko-
men. In dat verband spreekt Bon-
gers van 'een stoelendans van aca-
demici.

plaatselijk wat regen maar de
temperatuur zal blijven steken
op + 2 graden. Morgen, zondag
trekt in de loop van de morgen
de bewolking weg en komen er
perioden met zon. Bij een matige
wind loopt de temperatuur dan
weer op tot een graad of 8 en 's-

HEERLEN/MELICK - Frans
Bongers (50) uit Melick heeft zijn
naam laten schrappen op de D66-
-kandidatenlijst voor de verkiezin-
gen van het Europese Parlement.
Bongers heeft zich teruggetrok-
ken omdat hij zich 'grenzeloos

Ruim 100.000 belangstellenden uit binnen- en buitenland
„De rel die binnen de partij is ont-
staan nadat Bertens als mogelijke
lijsttrekker naar voren werd ge-
schoven, was voor mij de bekende
druppel", zegt Bongers. „Er wordt
op deman gespeeld, terwijl aan de
bestuurlijke capaciteiten en erva-
ring van Bertens voorbij wordt
gegaan.
De wijze waarop met name ex-
staatssecretaris De Goede gepro-
beerd heeft Bertens neer te sabe-
len vind ik verwerpelijk. Ik denk
dat Bertens een uitstekende lijst-
trekker zou zijn".
Wat Bongers verder dwars zit is
dat D66 zoveel waarde hecht aan
titels. „Als je drs, dr, ing. ofir voor
je naam hebt staan, zit je goed.
D66 wordt niet voor niets de 'Boe-
renpartij van doctorandussen' ge-
noemd. Neem nu bijvoorbeeld dr

Inschrijving op aandelen
DSM vele malen overtekend

" Frans Bongers: 'D66 hecht te
veel waarde aan titels..'
Foto: JAN PAULKUIT
Wim Heemskerk, de voormalige
burgemeester van Echt. Heems-
kerk is net een jaar lid, heeft vijf
vergaderingen bezocht en staat al
meteen tiende op de kandidaten-
lijst. Geen verkiesbare plaats,
maar toch...
Bongers vindt dat op een kandi-
datenlijst alle lagen van de bevol-
king vertegenwoordigd moeten
zijn. „Het moet een afspiegeling
van de samenleving zijn, niet een
rits namen van academici", aldus
Bongers die zelf op de D66-lijst
een twintigste plaats innam.

HEERLEN - De Hogeschool
Heerlen en de Hogeschool In-
terstudie in Nijmegen houden
vrijdag 17 maart in Nijmegen
een congres over „Biotechno-
logie in het Voortgezet, Mid-
delbaar en Hoger Onderwijs."
Het congres richt zich vooral
op onderwijs-inhoudelijke vra-
gen en beoogt directieleden,
docentenen praktijkieraren uit
genoemd- onderwijs te infor-
meren over de huidige stand
van zaken, zowel in Nederland
als in het buitenland.
In workshops worden de doel-
stellingen, ervaringen en mo-
gelijkheden betreffende het
biotechnologisch onderwijs
aan de orde gesteld. Het prak-
tijkgedeelte omvat onder meer
computerondersteunende bio-
technologische simulaties, de-
monstraties van les- en docu-
mentatiemateriaal.
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met
Hogeschool Interstudie, Con-
gresbureau Biotechnologie,
6503 HN Nijmegen, tel. 080-
-459955.

Congres over
biotechnologie

Politie sluit
onderzoek naar
moord Helga af

Sporenonderzoek bevestigt bekentenis van II.
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" Leden van de Vervoersbonden delen in Geleen pamflettenjiit aan chauffeurs in de hoop hen te overtuigen
van de noodzaak tot actievoeren. Foto: PETER ROOZEN

komen voor vergelijkend sporen-
onderzoek. Maar reeds enkele
uren later meldde de jongen zich
weer om de moord te bekennen.
Het toch al geplande sporenon-
derzoek bevestigt dit feit nu. Bo-
vendien werd het moordwapen in
het ouderlijk huis van de jonge-
man teruggevonden.

'Wanhoopsactie' FNV
bij firma Langen

Chauffeurs Geleens bedrijf durven niet te protesteren

Twee jaar
cel voor

oplichting

De man werd onder meer verweten
een Valkenburgse hotelhouder te
hebben opgeücht voor 120.000 gul-
denna deze eerst in dewaan te heb-
ben gebracht diens hotel voor een
miljoen te willen kopen. Voor hoge
bedragen 'fleste' hij ook onder an-
deren een restaurateur in Valken-
burg, een hotelier in Hilversum en
enkelekledingbedrijven in het land.
De officier van justitiehad becijferd
dat de man anderen had benadeeld
voor een totaalbedrag tussen vier en
vijfton.

MAASTRICHT-Voor eenreeks ge-
vallen van flessentrekkerij, oplich-
ting en verduistering veroordeelde
de rechtbank te Maastricht vrijdag
een 44-jarige Roermondenaar tot
twee jaar gevangenisstraf, één jaar
minder dan de officier veertien da-
gen tevoren tegen hem had geëist.
De 'reductie' van een jaar had de
man klaarblijkelijk te danken aan
een afwijkende waardebeoordeling
door de rechtbank. Zelf immers had
hij verstek laten gaan bij de behan-
deling van zijn zaak en daardoor
ook zijn raadsman de gelegenheid
ontnomen voor hem te pleiten.Verdachte

moordzaak
eist snel

Vrijwaring'
schuldiging dat hij gedreigd heeft
met strafmaatregelen tegen chauf-
feurs die meedoen aan de FNV-ac-
ties wilde Langen niet ingaan.

Chauffeurs van Langen werden gis-
termiddag bij terugkomst opge-
wacht. FNV-kaderleden deelden
pamfletten uit en probeerden met
de chauffeurs een gesprek aan te
knopen. Maar niet alle chauffeurs
hadden daar, onder het oog van hun
werkgever, trek in. En collega's die

wel tot een praatje bereid waren, lie-
ten het achterste van hun tong niet
zien.

Directeur Langen heeft een andere
verklaring voor de geringe actiebe-
reidheid onder zijn chauffeurs: „Ze
zullen wel tevreden zijn". Op de be-

* gebeurtenissen op de bewuste
rjcierdagmiddag 19 januari zijn
W Politie als volgt globaal_jfc°nstrueerd. Op de terugweg

1 school rijdt slagersleerling H.
* ZlJn auto naar de Queensclub.lvi]leeft hiJ ergens tussen vier

u . lJf Uur een ontmoeting met de
|(.' Jarige Helga, die hij al kende.
cc£ntstaat onenigheid en H.

Kt Helga een groot aantal ke-
er, h een slagersmes, dat hij bij
ienVfeft in verband met een exa-
irit Ce v°lgende dag. Vervolgens
,ul mj naar huis.

ende het politie-onderzoek
Drer? als Potentiële dadernaar
S Hp' *-**nsdag werd hij verhoord
f e Politie vroeg hem terug te

J^KRADE - Sporenonderzoek
'eft het technische bewijs opge-
red dat de 19-jarige L. H. pros-
Weé Helga Vogel heeft ver-
??°rd. Ondanks een volledige be-
r| lenis is er nog geen duidelijk
P«ef voor de moord naar voren
,K°men. De politie van Kerkra-■heeft de zaak nu overgedragen
u rechter-commissaris in
«astricht. Het rechercheteamm 35 personen is ontbonden. De
't u hte is overgebracht naar

ïeht S Van Bewaring in Maas_

Elders in het land breidden de ac-
ties zich gisterenverder uit. Bij Por-
tena in Heerenveen (40 man) is de
staking na 48 uur beëindigd, maar er
begonnen nieuwe acties bij Bleck-
mann in Oldenzaal (40 chauffeurs)
en Van Ruiten Transport (100 man)
in Bergschenhoek.

Zelfstandigheid meisjes

Vrouwenraad
over '1990'

organiseert daarom op 13 maart in
de Oranjerie in Roermond een stu-
diedag waar de achtergrond, inhoud
en gevolgen zullen worden belicht.

'Zwartwerkers'
Volgens het actiecentrum van de
Vervoersbond FNV zijn de chauf-
feurs bij Bleckmann (een dochter
van het concern Frans Maas) in sta-
king gegaan omdat het bedrijf gis-
terochtend administratief personeel
heeft ingeschakeld om de vrachtwa-
gens 'langs een achterdeur' weg te
halen. Het vermoeden bestaat dat
het bedrijf er 'zwartwerkers' op wil
zetten.Celstraf geëist

tegen straatrovers

Celstraf voor
mishandeling en
brandstichting

MAASTRICHT - Nadat de officier
van justitie eerder tegen hem drie
jaar gevangenisstraf waarvan één
jaar voorwaardelijk had geëist,
hoorde een 51-jarige Duitser zich
vrijdag door de rechtbank te Maas-
tricht veroordeeld tot één jaar ge-
vangenisstraf.
De man liep dit vonnis op wegens
mishandeling van zijn twintig jaar
jongere vriendin en opzetteüjke
brandstichting in een door haar in
Berg en Terblijt bewoond apparte-
ment.

MAASTRICHT/GELEEN - Heerle-
naar Ricardo de la Bretonnière, die
eind 1987 twee maanden ten on-
rechte in voorarrest doorbracht als
verdachte in de moordzaak Harrie
van Mulken in Geleen, ondervindt
nog steeds nadeelvan datfeit.
Op verzoek van zijn advocaat mr
Schijlen heeft de rechtbank in
Maastricht inmiddels officieel ver-
klaard dat de zaak tegen Ricardo is
beëindigd. Volgens mr Schijlen
kreeg de modefotograaf als gevolg
van zijn arrestatie geen fotomodel-
len meer en verbraken zijn op-
drachtgevers de contracten.
De moorden op Van Mulken en eer-
der op Collard in Elsloo zijn onop-
gelost gebleven, ondanks massale
inspanningen van de politiekorpsen
in de Westelijke Mijnstreek.

ROERMOND - De 1990-maatregel
bepaalt dat meisjes vanaf 18 jaar
economisch zelfstandig zijn. Veel is
er nog niet bekend over de conse-
quenties van deze maatregel die -
zoals de naam al zegt - volgend jaar
ingaat. De Limburgse Vrouwenraad

De dag is bedoeld voor de bestuurs-
leden van organisaties die' bij de
Vrouwenraad zijn aangesloten. Ook
andere belangstellenden zijn wel-
kom. Sprekers zijn K. Eisses-Tim-
merman, vice-voorzitter van de
emancipatieraad, H. Kroon, school-
decaan scholengemeenschap lager
beroepsonderwijs en M. Quint, sta-
tenlid. Informatie: 04750-32491.

Volgens de FNV wordt de CAO
door Langen met voeten getreden.
Het transportbedrijf staat bij de
vakbonden op de zwarte lijst. „Het
frusterende is dat Langen ook nog
volmondig toegeeft dat hij zijn
chauffeurs niet volgens de CAO be-
taalt. Maar hij wil dat niet verande-
ren."

„Slechts vijfchauffeurs van Langen
willen actie voeren. Wij hebben hen
dat met klem afgeraden omdat ze
dan gegarandeerd problemen zullen
krijgen. De chauffeurs moeten één
front vormen, anders heeft een actie
bij Langen weinig zin", aldus Mar-
jan Schrijnemakers.

GELEEN - De Vervoersbond
FNV heeft gisteren voor de
poorten van transportbedrijf
Langen in Geleen een soort
'wanhoopsactie' gevoerd. Het
was een laatste poging om de
chauffeurs te overtuigen van
het nut van een massaal pro-
test tegen het CAO-aanbod
van de werkgevers. De actie-
bereidheid onder de tweehon-
derd chauffeurs van Langen is
vrijwel nihil. Volgens kaderlid
Marjan Schrijnemaekers van
de FNV zijn de chauffeurs
bang voor represailles van de
directie van het transportbe-
drijf.

Bedrijf door
dobermann
lamgelegd

,itgp?VoORT - Een agressieve,
l r̂ "or»gerde dobermann-pin-
ercl h^eft vrijdagochtend verhin-
Ln dat het personeel van hetoL'emersbedrijf Hendrix te It-
i °°rt aan het werk kon.

>nc j°nd struinde al enkele weken
f m 'ndustrietterein ter plaat-
!^dr?3^ blokkeerde vrijdagoch-
'OfiPiVngang en bleek met geen
Jltsn i

id weg te kriJgen- De
jxt ,?°Jltle had met zes man drie

|M e„ digom de hondin een nabij
I OvLen loods te lokken. Het dier
igerfr gebracht naar een asiel. De
j^hd van het dier is niet be"

het tweetal vervolgens op enige
afstand en waren daardoor getui-
gen van een tweede geval van
'rippen' Achter het Vleeshuis.
Een daar vastgegrepen voorbij-
ganger liep niet alleen kleer-
scheuren maar ook een flinke
steekwonde op. Gisteren presen-
teerde hij in de rechtszaal een
fikse schadeclaim, die de officier
alleszins redelijk achtte.
Mr Van Hilten verweet het twee-
tal met een vooropgezet plan
naar Maastricht te zijn gekomen
en reeds thuis messen op zak te
hebben gestoken. Hun optreden
in Maastricht noemde hij „bruut
en zeer gewelddadig".
Vrijdag 17 februari volgt de uit-
spraak van de rechtbank.

MAASTRICHT - Voor twee ge-
vallen van gewelddadige afper-
sing eiste officier van justitie mr
P. van Hilten vrijdag anderhalf
jaar onvoorwaardelijke gevange-
nisstraf tegen een 28-jarige man
uit Brunssum en anderhalf jaar
waarvan zes maanden voorwaar-
delijk tegen diens 21-jarige mak-
ker uit Heerlen. De fe^en had-
den zich afgespeeld in de bin-
nenstad van Maastricht waar de
twee per taxi vanuit Brunssum
waren terechtgekomen.
Onderweg hadden zij door mid-
del van 'stille wenken' het plan
geopperd de chauffeur te bero-
ven. De meerhdende vriendin

van een hunner wist hen daarvan
echter te weerhouden. Na aan-
komst in Maastricht slaagden zij
erin zonder betalen uit te stap-
pen om vervolgens de eerste de
beste persoon die hen in de Sta-
tionstraat tegenkwam een mes
voor te houden en te dwingen
geld af te geven. Het slachtoffer

deed daar achteraf echter geen
aangifte van.
Dat deed wel een groepje Am-
sterdammers dat nabij de Markt
op het agressieve tweetal stootte.
Eén van de hoofdstedelingen
kreeg een mes op de buik gezet
en moest onder bedreiging 25
gulden afgegeven. Zij volgden
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Wordt in drie maanden
RIJSCHOOLMANAGER;
rjjinstructeur (m/v) in vier-
jarig samenwerkingsver-
band vanuit eigen woon-
plaats. Geselekteerde kan-
didaten krijgen voor het of-
ficiële kaderschooldiploma
80% studiefinanciering,
verdienen als rijschoolma-
nager ± ’3OOO,- netto per
maand en beschikken over
een nieuwe lesauto. Wij vra-
fen rijbewijs B, lts-c/mavo-
ïavo-diploma, 18-28 jaar.

Schriftelijke sollicitatie:
KRM, Industrieweg 71,
5863 CB Best.
THUISWERKERS-
(STERS) gevr. Tijd zelf in tedelen, ’4OO,- p.w. makke-
lijk haalbaar. Tel. ver-
k./adm. Info pakket ’ 10,-
-büsluiten v. adm-postz.
Thuiswerk Service, Box
2728. 3500 GC Utrecht.
Voor nieuwte openen fruit-
en groentezaken, omg.
SteinSittard, zoeken wij
vakbekwame VERKO-
PERS m/v, voor 40 en 20
uur. Schrift, soli. De Boer-
derijwinkel, pa 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.
SNACKBARHULP gevr.
tel. aanmelden tussen 10 en
14 uur. 045-457845.
DAMES/STUDENTES ge-
vraagd. Hoge verdiensten.
043-617810.
BROODBANKETBAK-
KER gevr. Part-time. Br. o.
no. SB 045, LD, Fr. Erensln.
4. 6371 GV Landgraaf.
Gevr. HULPin de boekbin-
derij. Leeftijd 20-30 jr. Soli.
naar Partißind 8.V., post-
bus 80, 6120 AB Bom.
Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
RANTKELNER. ± 18-20
jr., met ervaring. Soli. na tel.
afspraak: 04490-16815 res-
taurant Rachel, Markt 4,
Sittard.
Balletjes gehakt in pittige
satesaus met frites of rijst
en gem. salade: ’ 9,95.
Lunchroom/ restaurant AU
COIN, Honigmanstraat 33,
Heerlen, tel. 715460.
'Gevr. brood- en BANKET-
BAKKER(STER), geen
nachtdienst. Echte warme
bakker P. Scheeren, Dah-
liastraat 76, Kerkrade-West,
tel. 045-412174.
Met spoed gevraagd
METSELAAR die voor
part. overdag in ruwbouwkan werken. Tel. 04405-
-1990.
Gevraagd als AU-PAIR in
Warmond a/d Kaag, bij een
arts, een lief, beschaafd
meisje om voor een baby
van een jaar te zorgen. Zy
moet beschikken over een
rijbewijs en bovendien van
honden houden. Gaarne re-
acties (met recente pasfoto)
o.nr. HK 676, Limburgs
Dagblad, postbus 3100,
6401 DP Heerlen.
Ga je graag met mensen
om? St. Gezond Lichaam
zoekt een MEDEWERK-
STER. ± 20-30 jr. Soli. tel.
045-352044.
Wij zoeken een lieve niet ro-
kende KINDERVER-
ZORGSTER voor ons
zoontje, l/2 jaar, en kindje
dat in maart geboren wordt,
voor 2a 3 dagen per week
aan huis (Nuth). Br.o.nr.
HK 677 Limburgs Dagblad,
postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. omg. M.
Gladbach-Köln BET-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Gevr. GEZELSCHAPS-
DAME, licht huishoudelijk
werk voor een oudere dame
in Hoensbroek. Eigen ver-
voer gewenst. Ma. t/m vr.
van 17.00 tot 21.00 uur. Be-
taling in overleg. Schrift,
soli. trinnen 14 dagen naar
postbus 31261 te 6370 AGLandgraaf.
Gevr. v. in het buitenland
met spoed electr. LASSER,
arg. are, CO2, goed loon +
verz. Zonder erv. onn. te
soli. Tel. 045-726234.
Int. CHAUFFEURS gevr.
Ervaring vereist. Int. trans-
portbedr. P.J. Starmans, de
Baan 40, 6351 BL Bocholtz.
tel. 045-444300.

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

Bost VERWARMING 8.V.,
Romeinenstr. 8, Kerkrade-
W. Sanitair, gas, water, cv.,
badkamers, riolering, dak-
werk. Tel. 045-412547.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Scnillings Interieur,
Sunplein 39, Nieuwenha-
gen. Tel. 045-312613.
Let op! Uw dak is ons vak!
Dakdekkersbedrijf Peters,
Groenstr. 21, Übach over
Worms. Tel. 045-325793. Te-
vens ZINKWERK en PVC-
dakgootbekleding. Gratis
offerte.
Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
TV-ANTENNES ’395-,
all-in 5 jr. garantie. Ook alle
reparaties door geh. Lim-
burg. Géén voorrijkosten!
Koehen. 045-441693.
Ervaren DATATYPISTE
zoekt werk voor in de
avonduren (va. ± 17.00 uur)
of om by haar thuis allerlei
administratieve en type-
werkzaamheden te verrich-
ten. Br.ond.nr. HK 674 Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.

I J.man zoekt BIJVER-
DIENSTEN voor poets-

I werk in omg. Kerkrade.
i Tel. 045-462241.

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

'. STUCADOOR kan nog
i werk aannemen. Tel. 045-

-462428. Na 18.00 uur.
■ Uw administratie en

'BELASTINGFORMU-■LIEREN (ook particulier).
Accuraat, snel en voordelig
verzorgd. Bel nu 045-
-270306.
WERKSTER kan nog werk
aannemen, tel. 045-320185.
Voor al uw VERBOUWIN-, GEN en klussen in huis.
Goedkoop. Tel. 045-316436.
Bouw Carnaval, ut schmin-
ke cc probleem? Bel 045-
-454182 vuur eng afsjpraak.

ANTWOORDAPPARAAT
Compur, nieuw en ge-
bruikt. Tel. 09-4924091035.
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,
Geulle. Tel. 043-641044!
AARDAPPELS kleibintjes
vanaf 30 et. p.k. Fritesaard-
appels 100 kg ’35,-; uien 5
kg ’2,50; wortels 5 kg
’2,50. Veendrick. ingang
kasteel Amstenrade.
Sachs Dolmar KETTING-
ZAGEN en doorslypers,
nieuw en gebruikt, ver-
koop, service, en onderde-
len. H.O. Mirandolle 045-
-422797.

TRAPNAAIMACHINE te
koop. Tel. 045-222504.
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. 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.
04J-444436.
Te k. mod. BANKSTEL,
3-2-1, salontafel, kast, eet-hoek met 6 stoelen, tv-kast-
je en 2 mimitafeltjes. Tel.
045-412352, na 16.00 uur.
Te k. div. SLAGERS-
TOONBANKEN, o.a. Sme-
va's 3000, div. zuivelkoelin-
fen, div. koelcellen, div.

iepvriezers. Tel. 045-
-213477.
KEUKENKAST uit groot-
moederstijd en manou fau-
teuil. Tel. 04492-4920.
BRUIDSJURK te koop,
met toebeh., maat 38/40.
Tel. 045-223950.

Design Kantoormeubelen
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.
Te k. ± 1500 veldbrandste-
nen. Pr. ’ 0,70 per stuk. Tel.
045-440982.
Te k. eiken WOONKAMER
compleet. Tel. 045-457295.
Uw bankstel, stoelen, kus-
sens etc. binnen een week
nieuw BEKLEED. Grote
collectie meubelbekleding
enrundieder. Belt u vrijblij-
vend stoffeerderii Kloprog-
ge, Akerstr. 70, Kerkrade-
W. Tel. 045-412735.
WEGENS sterfgeval t.k.
Lodewijk de 15e eiken:
kast, eethoek, salontafel, tv.
kast, miniset + bankstel tel.
220127.
T.k. weg. vertr. buitenl. to-
tale INBOEDEL o.a. B&O
6000, perzen etc. Br.o.nr.
HE 089 LD Geerstr. 5 6411
NM Heerlen..
Noten VITRINEKAST 1.60
hoog 1.25 breed, keukenta-
fel, Keuken stoelen t.e.a.b.
045-250138.

Weg. voortdurende vraag
alsnog te koop PARA-
DEGLAZEN 1988 bierglas.
Thuis bezorgd ’ 1,25 p.st.
Tel. 045-271f77. Binnen 1
week bezorgd.
Wegens omstandigh. te
koop INBOEDEL. Tel. 045-
-222504.
VIDEO/FOTOREPORTA-
GEWS v.a. ’ 175,-. Foto de
la Haye, Hoensbroek. 045-
-211875.

Scherpe
prijzen

Vloerplanken en schroot-
jes. Tevens alle balkhout,
plaatmateriaal, lichtkoe-
pels etc. Tevens bezorgen.

Houthandel Rinkens
Eygelshovenerweg 60

Übach over Worms
Tel. 045-319846

Kantoormeubelen
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-
derneming, Handelsstraat 348, Sittard. Tel. 04490-
-23738, b.g.g. 04498-54510.
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
iachtkast, ’ 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.V7 Laurastraat 28,
lygelshoven, tel. 045-

-462000.

T.k. nostalgische geèma-
lieerde HOUT-KOLENKA-
CHELS (godin, robur, ci-
ney en carmen) schappelij-
ke prijzen Inl. tel. 045-
-313007.
Te koop Sony STEREO-
TOREN (kl. defect) met 2
boxen, nw.pr. ’ 2950-,
vr.pr. ’600,-. Tel. 045-
-726301.
Te koop + 600 KIEN-
KAARTEN en ± 250 series,
in redelijk goede staat. Tel.
045-211537.
Te koop STEREO-
INSTALLATIE, merkKenwood, met boxen,
vr.pr. ’2100,-. Vloedgraaf-
straat 23, Kerkrade-West.
Te k. eiken B.STEL, los.
kus., eik. kast, eik. kaask., 4
eik. eetk.stoelen m. leren
zit. Putweg 26, Houthem.

Nashua
telefax

vanaf 69- per maand
Kopieermachine

vanaf 62,50 per maand
Autronic BV Oirsbeek

04492-3888
Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

FOTOTOEST., Nikon, met
2 lenzen en fototoest, 6x6,
045-218633. '

T.k. PETROLEUMKA-
CHEL. Tel 045-211912.
O.K. Hal. Zwaar massief
eiken, met rundleer,
BANKSTEL, ’ 995,-; barok
eethoek. ’ 795,-; barok
bankstel, ’ 1495,-; barok
commode, ’ 595,-; pracht
bankstel, echt mohair bekl.,

’ 595,-; rijk gestoken jacht-
kast, ’ 595,-; massief eiken
wandmeubels, ’ 795,-,
’395,-. ’595,-, enz. en! we-
gens stoppen van onze af-
deling moderne meubels,
topkoopjes: o.a. schitteren-de eethoek, ook in messing
met glas, marmer met glas,
rundl. banken en! bankstel-
len, pracht wandmeubels,
enz. enz. Supergoedkoop,
enorme keuze en! inruilen
oude meubels mogelijk.
O.K. Hal, Agnes Pnntha-
genstraat 22-24, Geleen,
(vlak bij Albert Heijn).
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.m"!,
lijm en voegsel en BTW in-
begrepen. Tegelhandel
Janssen, De Hut 7, Gulpen,
tel. 04450-1970.

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.

' Tesoro METAALDETEC-
TORS en 2e-hands detec-
tors, met garantie. Gesink,
tel. 053-300512.
KACHELS. Grandioze ver-,
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt..
De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips

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

gee prijsklasse. TV Oce.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
Te k. antieke Henri II
KAST, 6-deurs, en noten
eethoek. Tel. 045-217355.
RACEFIETS Koga Mvata
mt. 59 Aalbersestr. 1, Heer-
len na 16 uur.
KLEURENTELEVISIE te
koop, 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.

Brandkasten
Brandwerende en inbraakvrije kasten. Brandwerende
kluizen vanaf ’ 298,-. Emly H.0., Handelsstraat 348,
Sittard. Tel. 04490-23738 of 04498-54510.

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

Te koop BABYLEDI-
KANT met matras, ’90,-;
combi-kinderwagen met
toebehoren, ’ 75,-. Tiend-
straat 5, Nuth, tel. 045-
-244963.
KLEURENTELEVISIE, 12
tiptoetsen, mooi toestel.
Tel. 045-270083.
T.k. ZANGBOXEN met
300 W 'Fane' speakers +
versterker, multikabel, 12
kan. mengpaneel. Pr.
n.o.tk. Tel. 045-253519.
COMMUNIEJURKEN te
koop, coll. 1989, nieuw, ook
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045-
-272516.

Deze week
nieuw: Samsung stereo-
set met CD, grandioos
voordeel: van 799,- nu

499,-
-(of 30,- per maand)
Prijsrammer

Dr. Poelsstraat 14, Heerlen
(bij Raadhuisplein),

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

VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Ook compleetter
plaatse aangebracht. Geur-
ten, 045-212531, Hoens-
broek, Hommerterweg 27.
HOOI te koop. Tel. 045-
-312766, tussen 18.00 en
20.00 uur.
Gebruikte KLEURENTE-
LEVISIES te koop vanaf

’ 100,-; nieuwe kleurentele-
visies vanaf ’398,-. R.T.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.
Te k. ALLESBRANDER,
gietijzer, rond model, pr.7100.-, tev. salontafel, ge-loogd eik., rond, pr. ’ 175,-,
045-324280.
VLOERBEDEKKING,
gordijnen en karpetten.
Grote voorraad en voordeli-
ge prijzen. Vele coupons
met hoge korting. Woning-
inr. Grooten, Kloosterstr.
22, Simpelveld. Tel. 045-
-441346.
KONGSKILDE garageka-
chel type T5OO, i.z.g.st, pr.

’ 2500,-, 04450-3384.
Te k. AANHANGWAGEN
Hapert 3.10x1.35 m. Laad-
vermogen 1610 kg, tel.
04490-26859.
Te k. eiken BANKSTEL,. 175,-; twee eenpersoons
bedden met matras, samen

’ 180,-; tea-kwandopak, mt.
80, ’ 50,-; communiepak,
compl., mt. 146, voor jon-
gen, ’ 100,-; communiejurk-
je met jasje, mt. 140, voor
meisje, ’ 125,-; crossfiets,
’5O-; skelter, ’40,-; wittrkeukenaanrecht, ’ 100,-;
eiken lamp, drie-armig,

’ 75,-; grote soort dober-
man, lvi jaar, ’400,-; eiken
dressoir, ’ 100,-. Tel. 045-
-325893.
Te k. PC KT Turbo, 1 mnd.
oud, mcl. ace. Tel. 045-
-324981.
Te koop antieke OPA-
ROOKSTOEL, ’ 150,-. Tel.
045-315198.
Te k. Brother BREI-
MACHINE, ponsk. breige-
leider en intarsiasl., ’ 975,-.
Tel. 04490-75891.
Te k. compl. HALTER,
dumbbells + dipbar. Tel.
045-219903.
Te k. TWEELINGWAGEN
bruin rib ’ 75,-; autostoeltje
’25,-; dames- + herenfiets
t.e.a.b., opastoel t.e.a.b.. Te
k. gevr. bolderwagen. Tel.
045-443787.
STEREO VIDEO VHS met
afst.bed. en stereotoren te
koop. Tel. 045-727669.

Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bezw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Wij kopen alle luxe BE-DRIJFSAUTO'S en bussen
vanaf 1979. Donny Klassen
b.v. In- en verkoop. Meers-
senerweg 219, Maastricht.
Tel. 043-635222 of 043-
-634915.
Te k. gevr. loop-, sloop- enSCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. 045-254049.

Te k. OPEL Ascona 1900
bwj. '79, ANWB-gek, 4-drs.
Vr.pr. ’ 2750,-; 04405-3783.
Te k. 2 BMW'S 732ien 528 i
bwj. '81 + '85. Caumerweg
38 Heerlen.
Weg. omst. te k. GOLF die-
sel bwj. '77. Laurierstr. 369
Heerlen.
GOLF D, hi. '84, nw. model,
groen, 111.000 km, 4-drs., 5. versn., nw". banden, uitste-
kend onderh., ’ 12.500,-.
Tel. 045-425725.
VW JETTA CL 1.8 I, 2-drs.,
bj. l-'B7, atlasgrijs, met l.m.
velgen, sportstoelen, etc,
41.000 km, prijs n.o.t.k. Tel.
045-416017.
BMW 316 bj. '85 zeer mooi,
km.st. 78.000. Na 17.00 uur
en zat, tel. 04492-1903.
FORD Taunus 2.0 GL bwj.
'79, APK, 4 nw. band. Fineï-
rau 99, Kerkrade, 045-
-451839.
Te k. VW Passat bwj. '77,
APK-gek. '88, i.z.g.st.
’750,-; Tel. 045-255631.
Te k. VOLVO 340 DL van
Volvo-medewerker. Tel.
045-716729.
MITSUBISHI Galant 2.0
bwj. '77, APK 11-89, LPG,
pr. ’BOO,-; Tel. 045-419417.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
SUZUKI SC 100GX coupé,
bi. '81, ’3500,-. Tel. 045-
-725984.
Te k. 2 CV6 EEND Charles-
ton, bj. '85, ’ 4750,-. Tel. 045-
-751375.

Inkoop AUTO'S. Contant
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht, tel. 043:
634978.
Tek. BMW 316 bwj. 11-3-75,APK, i.z.g.st., veel extra's
Tel. 045-270889, zat. na 13.00
uur.

Schadeauto
Opel Kadett diesel bwj. '83,
lichte voorschade, 90.000
km gel., pr. ’3500,-, tel.
045-724199 b.g.g. 326735.
Te k. Ford ESCORT 13 L,
bj. '81, 62.000 echte km, kl.
donkergroenmet., vasteprijs ’ 5900,-. Ringoven 20,
Landgraaf, na 16.30 uur.
Te k. Ford ESCORTKR 31,
bj. '81, 100% in orde, veel
extra's, vr.pr. ’7950,-. Tel.
04490-20921
Te k. BMW 1602, bj. '75,
APK, met sunroof, vr.pr.

’ 750,-. Kon. Julianastraat
12, Gulpen, van 9 tot 12 uur.
Te k. FIAT 850, bj. 1969.Tel.
04450-1499.
Te k. Opel MANTA I 200
orig. Irmscher-uitv., bj. '84.
Julianalaan 28, Beek, tel.
04490-72019. .
Te k. Ford TAUNUS 2.0
GL, '78, APK-gek. tot aug.
'89, ’900,-. Tel. 045-253671.
Te k. MAZDA 818, bj. '78,
prijs ’llOO,-. Tel. 045--456511.
Te k. rode VW SCIROCCO,
ace. o.a. ATS-velgen, sport-
uitlaat, enz., APK-gek.,
vr.pr. ’2250,-. Erensteiner-
straat 5, Kerkrade.
Tek. OpelKADETT combi,
bj. '81. Tel. 045-424123.

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, '87en '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 316, '85, champ.met.,
in nieuwst., ’ 14.750,-. Tel.
045-461629, na 17 uur.
Tek. SUZUKIAito GL, 2V4
jr. oud. km.st. 17.500,
’9500,-. Tel. 045-313091.
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, ’ 11.750,-.
045-444584.
Te k. TALBOT Horizon
1300 bwj. '80, pr. ’1500,-;
Tel. 045-458271.
BMW 2002 aut., bj. '74, def.
a. mot., vr.pr. ’650,-. Tel.
045-228227/220583.
Te k. CITROEN GSA Spe-
cial, bj. '83, ’ 4250,-. Tel. 045-
-225208.

Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt, wij ko-. men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.. NISSAN Sunny 1.3 DX,
4-drs., nieuw model '83,

' zeer mooi, ’ 5200,-. Tel. 045-
-> 223175.
iTe k. Lada NIVA Jeep,: i.z.g.st, apk tot 12-'B9,~ km.st. 90.000, trekh;, nwe., banden ’2950,-. Hoofd-, straat 25, Amstenrade.

Mooie Ford FIESTA 100%,■ apk 11-'B9 ’ 1850,-. Tel. 045--; 225913.
Te k. OPEL Rekord 2.0 S,■ bj. '83, nw. model, i.z.g.st., prijs ’8500,-. Tel. ()45-
-713597.. Tek. VOLVO 142, LPG, '72,

i APK okt. '89, te.a.b. Tel., 045-225933.. Tek. CITROEN Visa Super, E, 4-cil., nov. '82, APK nov.; '89, 73.000km, prijs ’4200,-.. Platz 2, Klimmen, tel.
04405-3654.

I Te k. Toyota COROLLA, autom., bj. '76, APK 11-'B9,
t.e.a.b. Tel. 045-272554.

" MANTA 2.0 GSi, antraciet-; met., met carr., geheel ge-
restaureerd, techn. 100%,; prijs n.o.tk. Tel. 045-461318.. Te k. MINI Special 1100,
met orig. vinyl sunroof,

" w.w. glas. km.st. 84.000. bj.1 '79, APK t/m 5-'B9. Tel

' 04490-54345.
■ 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. gevr. auto's vanaf
1978. Garage SCHAEP-

KENS. Tel. 04405-2896.
BMW 316, bj. '84, receda-
groenmet., APK tot 1-1990,
radio, km.st. 84.000, niet-ro-
kers auto, alle keuringen
toegest., vr.pr. ’ 15.750,-.
Tel. 045-319328.
Te k. Ford ORION GL,
4-drs., met. 1600 km.st.
73.000, bj. '84, i.g.st. Borner-
weg 30, Limbricht.
KADETT 13 S HB, bj. '82,
APK 7-'B9, i.z.g.st. en mooi,
met veel ace, prijs ’ 7750,-.
Tel. 045-724959.
Te k. weg. omst. Ford
SIERRA, £bak, 2300 die-
sel, bj. '83, i.st.v.nw. Tel.
045-225901.
AUTO'S hallo opgelet! Wij
betalen ’ 300- tot ’ 20.000-
-voor uw auto, ook bedrijfs-
wagens. 045-411572.
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. Honda ACCORD, bj.
'88, autom., met plaatscha-
de. Tel. 045-255027.
Te k. OpelKADETT 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.

MAZDA 323 sedan, bj.
5-speed, APK 3-'9O, pr
auto, ’4950,-. 04406-13$
BMW 316 autom. 4-drs.!
BMW 316 '85; BMW|
'85; BMW 524 TD '85d
PASSAT 1.8 '87- Mitsul
Colt GLX '87- Ford E*
CL 1300 '87; Cherry NjI.3GL'B6;AudilooCC|
schuifdak '85; Honda 1
lude EX '85; Passat sta
car CL D '84; Fiat P*
'84; Ford Sierra 2.0 GM
VW Golf 1600 '83: Ped
305 '82- Mitsubishi "W
1.6 GLS '82; Mercedea
D '80. Autobedrijf Bl
saet, Op de Vey 47-49,
leen. Inr., gar., fin. i04490-44944. Uw adres jkeuring. Alle autorep. J
Te k. MINI 1100 I
i.z.g.st. apk, bj. '79. i04499-3398. J
Te k. GOLF + KevJi
Opel 2 ltr. S, apk, i.z]
Tel. 04499-3398. 1
Voor al uw AUTOI
DERDELEN moet u
bij Stiba-autosloperijJ
Eie. Tevens schade- en
ruikte automobielen.)

en verkoop. Locht 70, S
rade-West. Tel. 045-4H
V. grensovergangLocfl
Te k. zeer mooie FIH
1100 S ’1250,-; Mazda
bj. '78 apk i.z.g.st.
04499-3398 J
Te k. MERCEDES 8M
'74, apk, laadverm. 4,51
m. huif i.z.g.st. Tel. 01
3398. ]
Te k. weg. sterfgeval %
BOT Sambajuni '82 W
65.000, APK-gek.
’4000,-; Tel. 045-715141
18.00 uur.

Laatste Sovjettroepen
verlaten Afghanistan

MOSKOU - Meer dan 24.000
Sovjettroepen hebben zich
twee weken voor de totale te-
rugtrekking al uit Afghanis-
tan terugetrokken. In krin-
gen rond het ministerie van
buitenlandse zaken in Mos-
kou is vernomen dat waar-
schijnlijk al dit weekeinde de
laatste Sovjetmilitair het. land verlaat.

Wanneer dit inderdaad het geval is
loopt Moskou ongeveer tien dagen
voor op het schema dat 15 februari
als uiterste datum stelt. Sinds
augustus vorig jaar verrbleven er
ongeveer nog 50.000 Sovjetmilitai-
ren in het land nadat de eerste fase
van de troepenterugtrekking was
voltooid overeenkomstig het ak-
koord van Genève.

In deAfghaanse hoofdstadKabul is
vernomen dat vrijdag een groot
konvooi op weg is gegaan om de
vier dagen durende terugtocht te
aanvaarden. Volgens Afghaanse re-
geringssoldaten duurdehet drie uur
voordat de langekaravaan van pant-
servoertuigen, tanks en legerauto's
vol met militairen voorbij was.

Tunnel
Het is niet bekend uit hoeveel voer-
tuigen en militairen het konvooi be-
stond, maar slechts zon 1000 a 1500

DEN HAAG - Autoverzekeraars
gaan eisen stellen aan installatie en
kwaliteit van auto-alarmsystemen.
Daarmee willen de verzekeraars de
explosieve stijging van schade door
diefstal van en inbraak in auto's te-
gengaan. Het Instituut van Weg-
transport van TNO heeft een lijst
van eisen opgesteld waaraan een
alarminstallatie moet voldoen. Tot
nu toe zijn bijna twintig van de
tweehonderd in Nederland aange-
boden installaties door de keuring
gekomen.
Per jaarwordt voor een bedrag van

" Twee voormalige Russsische soldaten, die deserteerden ennu tegen hun landgenoten in-
ghanistan vechten.

Sovjets zouden zijn achtergeblevei
om het vliegveld te bewaken. Later
vlak voor de Salang-tunnel, zal he

" Twee islamitische leiders van het Afghaanse verzet kondig-
den tijdens een persconferentie aan dat zij weigeren met het be-
wind in Kaboel te praten.

i konvooi zich bij andere eenheden, voegen om gezamenlijk in barre
t sneeuwstormen het Hindu-Kushge-

bergte over te steken met bergpas-
sen op een hoogte van 3600 meter.

Vorige week werd deroute naar de
Salang-tunnel, de enige landverbin-
ding tussen Kabul en deSovjetunie,
door het Afghaanse- en Sovjetleger
schoongeveegd om het Afghaanse
verzet te verhinderen hinderlagen
te leggen. Zeker veertig dorpen zijn
bij deze schoonmaakactie verwoest.
Volgens de mujaheddin zijn hierbij
600 burgers om het leven gekomen.

Een Franse journalist raakte ge-
wond toen hy foto's wilde maken
van Sovjetmilitairen die met Af-
ghaanse soldaten handel dreven en
een Sovjet op de auto schoot waarin
de persman zat. Met het nog overge-
bleven personeel van de Britse am-
bassade wordt hij vandaag geëva-
cueerd.

Ambassades
Vier overgebleven leden van de
Franse ambassade vertrekken
maandag. Bijna alle westerse am-
bassades zijn inmiddels gesloten,
terwijl die van de Oosteuropese lan-
den hun bezetting hebben gehal-
veerd. Sinds donderdag zijn er van-
uit Kabul geen vliegtuigen meer
vertrokken wegens zware sneeuw-
val en slecht zicht.

Krasnaja Zvezda schreef dat in to-
taal 3.500 ton meel is overgevlogen
naar Kabul sinds de stad door het
verzet wordt belegerd. Naar het
eveneens omsingelde Qandahar, is
3.475 ton munitie overgevlogen
maar het meeste is hiervan inmid-
dels weer door brand vernietigd, al-
dushet dagblad.

Het Sovjetpersbureau TASS zei gis-

teren dat het verzet de laatste 24'
verschillende Afghaanse ste*
heeft bestookt, waarbij burgers'
kwamen.

Gevangenis
De meeste Afghaanse politieke
vangenen zijn overgebracht vaf
Pul-i-Charkigevangenis in &
naar detentiecentra die door de S
jets worden gecontroleerd,
meldde het Afghaanse persbu*
ANA in Pakistan.

Volgens het persbureau dat def
jaheddin steunt worden de pro-'
mitische gevangenen „waarsd 1
lijk" naar de Sovjetunie ove'
bracht om in een later stadiu^
onderhandelen met het Afgha*
verzet. Geen enkele onafhankeU
bron kon dit bericht vrijdag bev*
gen.

De mujaheddin heeft Moskou ef
beschuldigd Afghaanse onde'
nen in de Sovjetunie gevangC
houden.

Sovjetleger
legde mijnen

WASHINGTON - Het SovjetJ
ger in Afghanistan is ook na P
akkoord van Genève uit ap
1988 nog doorgegaan met het 1*
gen van mijnen, die een bed1*
ging vormen voor de bevolk^1
In totaal heeft de Sovjetunie ">
30 miljoen mijnen gelegd c
door het hele land verspreid W
gen. Dat heeft de Amerikaan
vertegenwoordiger bh de v*
enigde Naties meegedeeld.

Verzekeraars testen
alarminstallaties

-150 tot 170 miljoen aan schade door
diefstal en inbraak geclaimd. Verze-
keraars hebben al meer maatrege-
len genomen om de schade door
diefstal en inbraak tegen te gaan. Zo
is het eigen risico verhoogd tot 300

gulden en worden accessoires door
sommigen voor niet meer dan 1000
gulden verzekerd. Dat heeft wel bij-
gedragen tot een beperking van de
schadeclaims. Desondanks meent
de Nederlandse Vereniging van As-

suradeuren (NWA) dat meer fH
regels nodig zijn om diefstal e"
braak tegen te gaan.
Voor duurdere auto's boven J
50.000 gulden eisen veel verZ*j
raars dateen alarminstallatie is p
gebracht. Tot nu toe ontbrak
echter aan degelijkheidseiserv
problemen als vals alarm tege j

gaan, heeft TNO nu een lijst oh
steld waaraan een goede instsJ''
moet voldoen.
De huidige alarminstallaties *j
den de TNO-test lang niet allep

doorstaan.
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van onze verslaggever

NVJ tegen samenwerking
van Limburgse kranten

'Uit oogpunt van pluriformiteit onaanvaardbaar

Moord in Belgisch Veldwezelt

Man in arrest na
veroordeling van
medeverdachte

wordt verricht, te bespreken. Vol-
gende week dinsdag vergaderen re-
dactie, hoofdredactie en directie
van de Venlose krant. Bij De Lim-
burger zijn tot dusver nog geen
spoedbijeenkomsten gepland. Wel
heeft de redactieraad in een brief
aan de directie zijn ongerustheid
over de studie uitgesproken.

Overigens is er bij de redacties van
beide kranten nogal wat opschud-
ding ontstaan over een uitspraak

van directeur Goossens van De
Limburger. Die heeft gezegd dat de
redacties zich niet met de voorgeno-
men samenwerking moeten be-
moeien en zich aan de plannen moe-
ten conformeren. „Een dergeUjke
uitlating heeft geen pas", aldus
Hans Bos namens de redactieraad
van het Dagblad van Noord-Lim-
burg. En een woordvoerder van de
redactieraad van De Limburger:
„Een typische opmerking van Goos-
sens".

" Opruimen van rivierslib in de Maas. Venlo wil voor dekosten daarvan niet meer alleen op-
draaien, (archiefplaat)

Van onze verslaggever

HEERLEN - De Nederlandse
Vereniging van Journalisten
vreest dat een nog innigere sa-
menwerking tussen het Dag-
blad van Noord-Limburg
(Venlo) en De Limburger
(Maastricht) de redactionele
onafhankelijkheid en identi-
teit van beide kranten aan zal
tasten. Dat zegt de NVJ in een
gisteren uitgegeven pers-
verklaring naar aanleiding van
de aangekondigde studie naar
een verdergaande coöperatie
tussen de twee dagbladen. De
NVJ wijst op de zeer eigen
identiteit van beide kranten en
vindt aantasting daarvan uit
oogpunt van pluriformiteit ab-
soluut onaanvaardbaar. De
NVJ volgt de studie dan ook
'met argusogen.

Van onze
correspondent

Een voorbeeld uit een andere sector
is de koppeling van gemeentelijke
kabelnetten.

Daarbij wordt op MEAO-niveau ge-
dacht maar wordt een specifiekeTe-
lematica-HBO-opleiding wenselijk
geacht. Ook het gericht zijn op de
diverse marktsectoren is een be-
leidsaspect. De provincie wil bij dit
alles een regulerende stimulans
zijn.

PNL-gelden
Nog enige tijd zijn er PNL-gelden
beschikbaar maar ook uit eigen be-
groting kunnen eventueel middelen
komen voor bepaalde Telematica-
projekten. Het bestaande twee-weg-
kabel-experiment zal een integre-
rend onderdeel worden van het to-
tale plan.

80 zijn gedistilleerd als van hoogste
prioriteit. Daarvan hebben er 13 be
trekking op de gezondheidszorg.

Een voorbeeld, waarbij de deputé
als bestuurder zelf betrokken is,
heet officieel de Inter-institutionele
informatievoorziening, die het mo-
gelijk maakt dat de ziekenhuizen
van onze provincie via de kabel bij
elkaar in de dossiers van de patiën-
tenkunnen kijken; dat is niet alleen
efficiënter, maar ook in het voordeel
van depatiënt doordater sneller ge-
handeld kan worden, dan wanneer
de paperassen over en weer uitge-
wisseld zouden moeten worden.

MAASTRICHT- Als eerste provincie in den lande heeft Lim-
burg een Telematica-plan. Deputé ir.M. Lodewijks presenteer-
de gisteren het 'Masterplan Telematica Limburg', als leidraad
voor de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van tele-
communicatie en informatica, de 'telematica', die de functie
gaat krijgen van nieuwe industriële vervoersweg voor uitwis-
seling van gegevens.

Friturebaas
Vil smartegeld
na overval
Van onze verslaggever

ASTRICHT- Met achter zich deeense friturebaas die hem ooit
F^u damPende vetspaan op het»a had geslagen en nadien aanpolitie had overgeleverd, stondpren een 20-jarige Sittardenaarr de rechtbank in Maastricht.
officier verweet hem in diefritu-aet een mes te hebben gedreigdaan geld te komen, hetgeen ech-!°ij een poging was gebleven.
°er had hij wel circa driehon-" gulden in de wacht weten te«n m een andere Geleense fritu-
lf-j hi^ een vrouwelijk perso-isüd had overgehaald hem driejtten van 25 gulden te geven,
jehrjzelf nog eens tweehonderd
ien uit de kassa. „Was het die

'le keer maar niet zo makkelijk»an, danwas het later geen twee-Keer gebeurd", oordeelde ver-ntes raadsman gisteren. Volgens

* had de jonge Sittardenaar ge-
beld vanuit een wanhoopsstem-ë door uitblijvenvan sociale uit-mgen.

Tal van beleidsaspecten dienenzich
aan bij de aanpak van de plannen.
Naast de zorg voor een goede infra-
structuur, moet ook het onderwijs
inspelen op deze ontwikkelingen.

In het kader van de regionale ont-
wikkelingsplannen en ruimer ge-
zien de intensivering van Europese
handelsbetrekkingen na 1992, kan
de ontwikkeling van een scala uit-
eenlopende Telematica-projekten
leiden tot een aantrekkelijker vesti-
gingsklimaat voor nieuwe bedrijven
in Limburg en tot een sterkere posi-
tie van Limburg in het algemeen.

Maar ook in het dagelijkseleven van
de burger zal de informatie-techno-
logie een steeds grotere rol gaan
spelen. Er kan een optimale kabel-

communicatie ontstaan tussen par-
ticulieren, instellingen, gemeenten,
kortom telematica zal leiden tot een
stroomlijning van de informatieve
communicatie in de gehele samen-
leving.

Projecten
In het omvangrijke en gecompli-
ceerde Masterplan, waarin PTT de
concessie heeft om de concrete
voorzieningen zoals bekabeling en
knooppunten te realiseren staan 150
projekten opgesomd, waaruit zon

Gemeenten willen
rijksbijdrage voor
verwijderen slib

MAASTRICHT - De rechter-com-
missaris bij de rechtbank in Maas-
tricht heeft vrijdag een 29-jarige
Maastrichtenaar alsnog in bewaring
gesteld nadat de rechtbank vorige
week diens vriend tot zes jaar ge-
vangenisstraf had veroordeeld we-
gens moord op zijn stiefvader, een
61-jarige voormalige croupier in de
Belgische grensplaats Veldwezelt.
De twee Maastrichtenaren waren op
de avond van demoord samen in de
woning van het slachtoffer geweest.
Ter terechtzitting beschuldigden
beiden elkaar ervan het dodelijk
schot te hebben gelost.
Nadat de rechtbank de stiefzoon
mede-schuldig had verklaard aan

ttnl*?- controle °P het bedrijf inerking tekomen, moet dat welprikte voorwaarden voldoen.
k.:{J'nistratie moet volgens eenipaid systeem worden bijgehou-
■*n makkehjk controleerbaar
if n ondernemer moet zijn be-| Permanent voor controle door
.douanebeambte openstellen.
noudt af en toe steekproeven en|Ki vrije toegang tot de admini-. e, de magazijnen, de terreinene kantoren.

lrv r̂eenvoudigde aangiften zijn
.th douane een voorbereiding
rt ?e situatiena 1992. Dan veran-
«isri61 hele takenpakket van de
[ aienst, omdat controle op goe-roe Ult landen binnen de EGnt vervallen.

f^sen werdvoor de proef bena-
rd' °mdat de Venlose onderne-
*(L reweg de grootste klant is
jfs^°P een steenworp van het be-
hlo t

ein gelegen grensovergang
jfst- lnn*iddels wordt op het be-
ir /^ein al een permanent kan-„ oor de bedrijfsdouanebeamb--Bet)ouwd.

Ut ri
18 irecteurP. Hendriks bete-

Ulijif nieuwe procedure een aan-
atiev Verbetering. De admini-
UB„ ®rompslomp aan de grens is
'g aa acht tot een simpele mei-
gen de douanepost dat er een
lrkoman J^ Janssen komt. Dat
ta u^t veel tijdverlies en boven-
!t Di«Jnpt het bedrijf niet meer
"«Kuren bij het lossen.

ge^stonden vroeger doordat alle
gr„ Van de firma in eenkeer aand tepis,.werden afgehandeld en

loon ,yk met hun goederen bijas kwamen.

Controledoor
louane Venlo

ereenvoudigd
an onze redactie economie

' LO - De douane is bezig
f een vereenvoudiging van
L op vrachtwagens
| Qe aangifte van goederenL erPlaatsen van de grens
C de transportbedrijven.
fnkPen maanden heeftFj 1 bIJ de Venlose transport-ernemer JP Janssen een
r et genomen met het nieu-

' systeem. Het totaal aantal"g"ten van dit bedrijf werdfoor teruggebracht van 4000
, «ag tot 1 per maand. OokH^re bedrijven kunnen van-M£» van deze regeling ge-
rK maken.

J«iervan justitiemrP. van Hiltenm**i twaalf maanden gevangenis-
nf?aarvan vier voorwaardelijk.
"meier verzocht aan de recht-« verdachte te verplichten de
"atefriturehouder smartegeld te»en waarom was gevraagd en■ ?'J de schermutselingen betrok-' jongeman schadeaan diens kle-k te vergoeden. Op 17 februarimist de rechtbank.

betrokken gemeenten,
teruggebracht worden
tot 10 procent. Dat per-
centage geldt ook voor
het opruimen vervuilde
droge grond.

„De NVJ beziet de aangekondigde
studie tegen de achtergrond van de
steeds verdergaande concentratie
van dagbladen en andere media in
Nederland. De vereniging heeft bij
herhaling bezwaren tegen deze ont-
wikkeling geuit. De NVJ consta-
teert dat daarbij sinds enkele jaren'
niet meer het behoud van armlasti-
ge kranten het motief van de uitge-
vers is, maar een versterking van de
toch al gezonde economische posi-
ties", aldus de NVJ die zich verder
grote zorgen maakt over eventueel
banenverlies bij verregaande sa-
menwerking.

met het verzoek hun ac-
tie te ondersteunen. De
gemeentebesturen stel-
len uitdrukkelijk dat
het van het allergroot-
ste belang is dat er op
(inter)nationaal meer
aandacht komt voor de
grote vervuiling van de
Maas. De oorzaak van
het probleem waarvoor
zij zich geplaatst zien.

VENLO - Venlo en het
Noordbrabantse Grave,
twee gemeenten aan de
Maas die veel last heb-
ben van vervuild slib in
hun havens, vinden het
niet terecht dat zij moe-
ten opdraven voor de
kosten van het opbag-
geren van het vuil. De
twee gemeenten willen
actie voeren om milieu-
minister Nijpels er van
te overtuigen dat de
kosten van het bagge-
ren, die nu nog voor
honderd procent voor
rekening komen van de

Venlo en Grave willen
op zeer korte termijn
aankloppen bij het pro-
vinciale bestuur van
Brabant en Limburg

De rivier is meer ver-
vuild dan deRijn en het
mag niet zo zijn, zo stel-
len Venlo en Grave, dat
deze laatste rivier alle
aandacht opeist omdat
deze economisch be-
langrijker is dan de
Maas.

Grave heeft te maken
met een kostenpost van
tonnen; bij Venlo loopt
het in demiljoenen. Het
gaat hierbij niet om een-
malige, maar structure-
le bedragen, want na
enkele jaren worden de
gemeenten weer met
hetzelfde probleem ge-
confronteerd.

De ondernemingsraad van het Dag-
blad van Noord-Limburg komt car-
navalsmaandag in spoedvergade-
ring bijeen om de studie die op last
van de directies van beide kranten

moord en zijn moeder wegens uit-
lokking had veroordeeld tot tien
jaar gevangenisstraf, diende officier
van justitie mr J. Nabben bij de
rechter-commissaris een vordering
in om alsnog de eerder als getuige
opgeroepen vriend in bewaring te
stellen.
Gisteren gaf deze gevolg aan een op-
roep van de rechter-commissaris
om te verschijnen in het paleis van
justitie. Na te zijn verhoord, werd
hij ingesloten. Volgende week don-
derdag beslist de raadkamer van de
Maastrichtse rechtbank over ver-
dere gevangenhouding.
Het lijkt niet onaannemelijk dat de
tweede verdachte bij verdere
rechtsvervolging eenzelfde straf te
wachten staat als thans reeds over
zijn vriend is uitgesproken: zes jaar.

Van der Hijden
spreekt over

'beloofde land'
Bert Meertens vertrekt als

'landbouwmissionaris'

Ontwikkelingswerk in Tanzania gerichte keuze

MAASTRICHT - De PPR-Limburg
heeft het afscheid van Paul van der
Hijden als lid van de Provinciale
Staten aangegrepen om op zaterdag
18 februari in het theatercafé van
het Cultureel Centrum in Sittard
een 'Radikaal Kafe' te houden. De
samenkomst begint om 13.30 uur.
'Vanaf het balkon van Europa'
spreekt die middag Herman Ver-
beek, lid van de Regenboogfractie
in het Europees parlement. Paul
van der Hijden zelfverzorgt de slot-
speech en zal daarin Limburg als
'het beloofde land' belichten.

de mensen het verkeerd doen
maar op hun methode voortbor-
duren en met onze kennis daarin
verbetering brengen," zegt Bert
Meertens, die er nog andere, ook
Nederlandse, ontwikkelingswer-
kers treft.

veel voorbereiding gaan helpen
in de ontwikkelingslanden. Nu is
er echt wel een gerichte oplei-
ding voor nodig," merkt Bert
Meertens op.

VALKENBURG - Vroeger als
tiener in Maastricht was Bert
Meertens, 28 jaar nu, een fervent
carnavalvierder. Later tijdenszijn studie aan de landbouwho-
geschool van Wageningen werd
dat wat minder. Vandaag, op hetmoment dat carnaval losbarst,
vliegt hij voor drie jaarnaar Tan-
zania. Zonder spijt.

" Bert Meertens bekijkt de kaart van Afrika waarheen hij
zaterdag vertrekt voor driejaar ontwikkeling van de land-
bouw. Foto:WIDDERSHOVEN

Sinds hij tien jaar geleden het
gymnasium verliet heeft hij naar
dit moment uitgekeken. Als hij
25 jaar eerder was geboren, was
hij ongetwijfeld missionaris ge-
worden. Meer in de lijn van de
moderne tijd koos hij voor het
beroep van ontwikkelingswer-
ker. Zijn studie aan de land-
bouwhogeschool was dan ook
een gerichte keuze: tropische
plantenteelt. Met als doel in een
of ander derde-wereldland de
mensen te kunnen helpen een
betere landbouw en veeteelt te
kunnen ontwikkelen.

„Vlees van de zebu wordt maar
sporadisch, bij feesten en begra-
fenissen bij voorbeeld, gegeten.
De runderen zijn eigenlijk een
soort spaarbank. Als iemand ziek
wordt kan men er de dokter mee
betalen. In het bijzonder wordt
het vee gehouden om bij een hu-
welijk een behoorlijke bruids-
chat te hebben," weet Bert.

Hij heeft zich intussen goed op
de hoogte gesteld van de werk-
wijze in het gebied. De katoen
wordt er geteeld voor verkoop
aan de fabriek om wat geld te
verdienen. De maïs is bedoeld
voor eigen voeding, naast wat
uien, tomaten en soorten blad-
groenten die op spinazie lijken.i (ADVERTENTIE)

■RAMEN ■■■■■DEUREN
»JHANDAS^H \

JLKUBOUWVERANDA'S,
RAMEN*
DEURENr~
I telefoon 045 -24 19 17'

Dorpsstraat 71 NUTH

In de laatsteklas van het gymna-
sium stond hij voor de keus wat
te gaan doen. Hij wilde wel stu-
deren. „Geen vak waarmee later
veel geld te verdienen valt. Geld
is wel gemakkelijk maar interes-
seert me nietzoveel. Ik wilde iets
waardevols doen," verklaart Bert
zijn idealisme. Zijn avontuurlij-
ke aanleg gaf natuurlijk wel
mede de doorslag. Interesse in
nieuwe dingen, vreemde landen
en andere mensen deed hem
vroeger al ver en in zijn eentje op
vakantie gaan.

Bert Meertens weet al tamelijk
precies wat hij gaat doen. Zijnstandplaats wordt een gebied in
het noordwesten van Tanzania
nabij het Victoriameer. Het is
vlakbij de derde stad van het
land Mwanza, maar nog altijd
zon honderd kilometer het land
in. Het projekt waaraan hij gaat
deelnemen heet in het Engels
'Farming Systems Research', zeg
maar: onderzoek naar landbouw-
systemen. Dat begint met het
analyseren van de manier waar-
op de mensen daar nu hun ka-
toen en maïs telen en hunzebu's,
runderen met grote hoorns, ver-
zorgen. „We gaan nietzeggen dat

In 1984 al ging hij voor een half
jaar stage lopen in Kenia en dat
beviel uitstekend.Vorig jaar mei
studeerde hij af als landbouwin-
genieur en 'solliciteerde' hij bij
de organisatie Stichting Neder-
landse Vrijwilligers. Tegenwoor-
dig gebruikt men liever alleen de
afkorting SNV. „Er is is namelijk
geen sprake meer van vrijwilli-
gerswerk zoals twintig jaar gele-
den. Toen kon iemand zonder

ontspanning betreft vooral het
avontuur zoeken. Trektochten
door een prachtige streek waarin
ook het mooiste natuurpark van
Afrika ligt: het Serengetipark.

gen. „Nou, neen, dat denk ik
niet," lacht Bert. Buiten het on-
getwijfeld zanderige of modderi-
gevoetbalveld zal hij voor wat de

jongeren de enige ontspanning.
Dat zal voor mij dus ook wel
gaan gelden." Of hij de Tanziaan-
se jongensin dat opzicht ook nog
wat ontwikkeling kan bijbren-

Bert heeft ook een paar nieuwe
voetbalschoenen gekocht. Vroe-
ger speelde hij in Amby bij de
plaatselijke RKASV, maar in Wa-
geningen deed hij vooral aan at-
letiek. „Voetballen is razend po-
pulair in Tanzania en voor veel

„Zonder zon terreinwagen kun
je in dat land niet uit de voeten.
De wegen zijn slechts stroken
zand die in de regentijd verande-
ren in modderpaden."

leend geld) hier gekocht. Die is
inmiddels op de boot gezet.

De laatste weken heeft hij zich
ook praktisch voorbereid op zijn
vertrek. Hij heeft een snelcursus
Swahili, de taal van de Sukuma-
stam, gevolgd om zich in elk ge-
val in het binnenland verstaan-
baar te maken. In de stad kan hij
nog wel met Engels terecht. Al
ruim een week slikt hij elke dag
een pil om voldoende immuun te
zijn tegen malaria. Een jeep heeft
hij voor alle zekerheid (met ge:
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(ADVERTENTIE)

Specialisten in
zonweringen, rolluiken
en vertikale lamellen.

Bel nu voor pri|S-opgave ËÊ , . -■en aktie-voordeel! S. ff?! snelle levering
Onze adviseurs f . £**vna>9e montag.
kunnen u vrijblijvend MË "ma service.
thuis bezoeken ■

T^JÊ BORN De Mortel 6al«Ma (Industrieterrein Sluisweg),'
=sM Te1.04498-54776

Krantenfusie

Limburgs dagblad provincie

Telematica versterkt
handelspositie Limburg

Gepresenteerd Masterplan uniek voor Nederland
„Voor de aandeelhouders
van Audet is de fusie met
VNU een goede zaak ge-
worden. Of die fusie ook
voor de lezers van de
Audet-kranten een goede
zaak is zal over enige tijd
moeten blijken. Maar men
mag daar nu al zijn twijfels
bij plaatsen. Want het verle-
den heeft geleerd dat iedere

fusie gaat ten koste van pluriformiteit en werkgelegenheid."

„Uitgevers proberen hun produkten tegen een zo laag mogelijke
kostprijs op de markt te brengen. En bij kranten kan men kosten be-
sparen door bepaalde deelgebieden van redacties samen te voe-
gen en voor meerdere bladen te laten werken. Waardoor de kran-
ten van die uitgever weliswaar een eigen gezicht houden en op pa-
pier onafhankelijkheid hebben, maar waarbij de inhoud van die
kranten toch een eenheidsworst wordt."

Dit waren twee zinsneden uit een commentaar dat hef Limburgs
Dagblad op 26februari 1988 schreef, toen bekend werd dat de uit-
geversconcerns Audet en VNU een fusie aangingen. Een fusie
waarbij ook de twee Limburgse kranten De Limburger en het Dag-
blad voor Noord-Limburg betrokken waren.
In het licht van de aangekondigde plannen van de directies van
beide kranten om een nadere samenwerking te onderzoeken past
het deze zinsneden nog eens in herinnering te brengen.

M.H.
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in gesprek

MAASTRICHT- Kantonrechte
Paulussen heeft gisteren drie stf
venters uit Eijsden veroord^
Twee legde hij een geldboete opi
honderd gulden en verbeurdvêfl
ring van de in beslag genomen]
deren en de derde veroordeelde
tot vijftig gulden. De drie Eijsd!
ren werden verleden jaar op M
daad betrapt toen zij, in MaasH
horloges aan het winkelende:
bliek wilden verkopen. Daar Jden deverdachten geen vergufjj
voor. Alle drie werden al e«|
voor dit feit veroordeeld. Een
hen verklaarde in het procesj
baal dat dit voor hem de enige T
was om geld te verdienen.

En het summum van tevreden-
heid? Hermans glundert: een
van 'zijn' jongens heeft deze
week een vaste baan gekregen.
Beter kan niet.

Directeur Frans Hermans: Wij moeten streng zijn'

Prisma, stofzuiger voor
jongeren met problemen

treft het naar de letter van de wet
'volwassenen', die wij niet mo-
gen helpen", spuit Hermans zijn
onvrede.

ving kwamen. Nu hebben we de
tien meest 'zware' gevallen apart
gezet. Dat werkt beter", consta-
teer Hermans. Charles Ritze

echte Winkbu

"De rasechte carnaix
Charles Ritzen.

Naast de tien al genoemde jonge-
ren zijn er nog telkens vijfplaat-
sen beschikbaar in twee panden
in Heerlen en Kerkrade. Daar
geldt een minder streng regime,
maar vereiste is wel dat je werk
hebt of een studie volgt. Plannen
maken, toekomstgericht bezig
zijn, daar ligt de klemtoon op.

HEERLEN - Veertig jaar geil
werd hij uitgeroepen tot prins Cf
les I van het Heerlense Winkti
rijk. Nu geldt Charles Ritzen al
nestor van het Gilde van 11
oudprinsen. Hij werd dit
zelfs als deken van het Gilde i
stalleerd. ledereen die Charlesj
zen wil feliciteren met zijn \\
carnavalscarrière kan hiervoor
recht na de optocht in het Baro|
tel. Dit tijdens het 'Shatteleef-I
tienee'.
Charles Ritzen trok in 1949 als J
mee met de eerste optocht
len. De Blauw Sjuut trok inj
vastgesjorde toestand mee opi
vrachtauto. Ook deze keer is 6s,
echte carnavalist te zien in de bj
stoet en wel met de wagen va*.
oudprinsen. I
Tijdens het feestelijk matinee ü1
Baronhotel krijgen alle dame*
zijn receptie een leuke attentie-]
carnavalsmaandag gaat Charlesj
stap met de huidige heerser bl
Winkbülle en naamgenoot Chj
11. De andere oudprinsen volgq
zijn voetspoor.

Een duidelijk dagindeling is een
eerste vereiste. Ledigheid is des
duivels oorkussen. De groep van
tien stapt elke dagin de bus naar
de Brunssummerheide, waar
men tot vier uur 's middags bo-
men kapt en het bos schoon
maakt. „De eerste week gingen
ze klagend de bus in. Nu vinden
ze het vanzelfsprekend dat ze
met een pak boterhammen de
deur uit gaan. Ik hoor zelfs gelui-
den dat ze het lekker vinden om
's avonds moe te zijn."

„Wie 's ochtends niet mee wil
gaan, moet een deur verderop,
dat is heel eenvoudig. Ook heroi-
neverslaafden en psychiatrische
gevallen moeten elders hulp zoe-
ken. Ik vind softdrugs hier al een
probleem", zegt Hermans kalm
en bijzonder duidelijk. Wie van
goede wil is, krijgt wel de tijd. In
Bunde draaide men er in ander-
half jaar 80 jongeren 'doorheen',
maar dat zal nu niet meer gebeu-
ren.

Een apart probleem vormt de
groep van 18- tot 21-jarigen. Ze
zijn officieelmeerderjarig en mo-
gen daarom niet geholpen wor-
den. In de praktijk mogen ze on-
geveer zes weken voor noodop-
vang blijven, maar de meesten
zouden eigenlijk vele maanden
begeleiding nodig hebben.

Ardennen
Prisma wil bij tijd en wijle extra
projecten aanbieden. Men is de
afgelopen maanden met een aan-
tal jongeren de Ardennen in ge-
togen, er moet een werkplaats
komen en een fitnessruimte. „We
zijn op zoek naar fondsen, want
in de Ardennen hebben we de
boten gehuurd met geld van de
ziektepremies. Dat is een irreële
situatie natuurlijk."

Hoewel het directe resultaat
vaak moeilijk te meten is, vormt
elk succesje voor de begeleiders
een flinke portie motivatie. „Glo-
baal komt 30% van deze jongeren
in de criminaliteit ofin het zwer-
verscircuit terecht. De rest komt
wel goed terecht", is Hermans'
indruk.

Straatventer
veroordeeld

Hjj vertelt dat de meeste jonge-
ren in de Ardennen geen hasj
meer gebruikten. „Daar waren ze
te moe voor of ze hadden het te
druk met 'positieve activiteiten.
Als jeze maar een bezigheid ver-
schaft, dieze als zinvol ervaren!",
stelt Hermans als belangrijke
conclusie vast.

" Prisma-directeur Frans Hermans: „Ik hoor zelfs dat ze
het lekkervinden om 's avonds moe te zijn na een dagje wer-
ken op de hei." Foto: WIDDERSHOVEN

Onvrede
„Heel wrang vond ik het bericht
dat de Kinderbescherming het
afgelopen jaar 5000 probleemge-
vallen minder had. Dat komt al-
leen omdat de meerderjarig-
heidsgrens op 1 januari 1988 ver-
laagd werd. De problemen be-
staan nog steeds, alleen nu be-

Gewijzigde openingstijden postkantoren

we nu af. Wil dit project slagen,
dan moeten we streng zijn."
„In Bunde hadden we twintig
jongeren in één pand, waarvan'
de meesten uit Heerlen omge-

door joos philippens
HEERLEN - Deze jongeren
hebben geen duidelijk doel
voor ogen. Ze slagen er niet
of nauwelijks in om relaties
aan te gaan. Zijn niet in
staat om werk te behouden.
Hebben ruzie met hun
ouders en zijn meestal voor
kleine vergrijpen in aanra-
king geweest met justitie.
Bijna de helft is verslaafd
aan gokken, zeventig pro-
cent gebruikt drugs.

Ziedaar de doelgroep van de
stichting Prisma die in Heerlen
en Kerkrade neerstrijkt. 'Moei-
lijk plaatsbare jongeren' luidt de
vakterm. Vaak zijn ze van inter-
naat naar internaat gehold, zon-
der ergens geborgenheid en rust
te vinden.

Directeur Frans Hermans gaat
drie panden bemannen met in to-
taal twintig van deze jongeren,
die in principe niet ouder mogen
zijn dan 18 jaar. Er zijn 14 bege-
leiders beschikbaar, die een 24-
-uursdienst draaien.

Soortgelijke opvang bestond al
in Bunde, maar nadat minister
Brinkman eind 1987 constateer-
de dat er in de Oostelijke Mijn-
streek een tekort van 86 bedden
bestond, besloot de Montfort-
stichting te verhuizen.

Een fonkelnieuw pand in de wijk
Vrieheide. Frans Hermans ver-
telt dat de stichting niet voor
niets Prisma heet. „Alle kleur-
schakeringen zijn hier vertegen-
woordigd. We hebben het over
een complexe problematiek, die
veelzijdige hulp vereist. Prisma
is een laagdrempelige voorzie-
ning. We nemen mensen snelaan
voor een proefperiode van 14 da-
gen. Pas dan wordt een echte be-
oordeling gegeven en bekeken of
verlenging van het verblijf wen-
selijk is."

Hermans is kritisch over de in
Bunde gehanteerde werkwijze,
en denkt dat hij er leringuit heeft
getrokken. „Het enige dat we te
bieden hadden, was een trein-
kaartje naar de stad. Nou, daar
gingen ze naar de hasjboot. Daar
wil ik niet omheen draaien. Van
die 'vrijheid, blijheid' stappen.

HEERLEN
Royal: A fish called Wanda, dag. 15.30
18.30 en 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/m wo 14en 16 uur. Pippi Lang-
kous, za t/m wo 14 en 16 uur. 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 of death, 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 18.30 uur. Arthur2, 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
18.45 en 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 19en 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
tm za 21 uur. Blind chance. do 20 uur,
do t/m za 22 uur. Kinderfilmhuis Zoem:
Wegens carnaval gesloten.

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.

exposities
HEERLEN

Thermenmuseum, Coriovallumstraat 9.
'60 jaar Heerlen in beeld 1929-1989. T/m
2/4, open di tm vr 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. NMB-bank, Bongerd 13. Werk van
R. Abrahams. T/m 28/2, open ma t/m vr
9-16 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
Ariëns. T/m 15/3.

BRUNSSUM
Dr Brikke-oave. Lindeplein sa. Werk
van Judith Schobben en SjefKreutzer.
Van 12/2 t/m 28/2, open ma t/m vr 9.30-
-12.30 uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo
14-17 uur.

LANDGRAAF
Ipomal Galery, Kerkberg 2. Werk van
Thomas Ludwig. Van 12/2t/m 12/3, open
wo t/m zo 13-17 uur.

SITTARD
Venster, Steenweg 86. Werk van Patrick
Rijs. T/m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
Galerie Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
rijen van René Reynders. Van 13/2 t/m
26/2. Open wo Lm vr 16-20 uur, 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-
dre 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, za en zo 14-17
uur.

OENSEL-SCHIMMERT
Hof van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
Henk Fonville en Han Boerrigter. T/m
25.2. open do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
Galerie Papeterie ELMA, Mauritslaan
37. Werk van Har Leenen. 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.

ROERMOND
Galerie Wansink, Neerstraat 76. Winter
'89 (recente aanwinsten). T/m 5/2, open
wo tm za 11-17 uur, zo 14-17 uur.

VENLO
Goltziusmuseum, Golziusstraat 21. De
openstelling, de vroegste foto's van Ja-
pan. T/m 26/2, open di t/m vr 10-16.30
uur. za en zo 14-17 uur. Museum Van
Bommel-Van Dam. Werk van Bart
Drost. T/m 5/3. Theatermasker-Masker-
theater. T/m 5/3. open dag. 10-16.30 uur,
za en zo 14-17 uur.

Regioredactie
Oostelijk Zuid-Limburg

Voor klachten
over bezorging
S 045-739881

Kantoor Heerlen
S 045-739284
Wim Oragstra
S 045-710317
Emile Hollman
S 045-422345
Hans Rooijakkers
S 045-714876
Hans Toonen, chef
S 045-425335
Richard Willems
S 04406-15890
Kantoor Kerkrade
S 045-455506
Joos Philippens
S 04455-2161

HEERLEN - Tijdens de carnavals-
dagen 6 en 7 februari zijn de post-
kantoren in Zuid-Limburg volgens
onderstaand overzicht geopend.

Van 8.30 tot 12.00uur: Heerlen (Ho-
nigmanstraat, Bautscherweg en-
Wannerstraat), Hoensbroek, Val-
kenburg en Landgraaf (Beuteweg,
Kerkplein, Hovenstraat).
Van 9.00 tot 12.00 uur: Heerlen-In

de Cramer, Berg en Terblijt, Bo-
choltz, Hulsberg, Nuth, Schimmert,
Simpelveld en Voerendaal.
Van 9.30 tot 12.00 uur: Schinnen en
Wijlre.
Het postkantoor Brugstraat Rim-
burg is beide dagen gesloten.

De meeste postagentschappen, ge-
vestigd in winkels, zijn op beide da-
gen gesloten. De volende agent-

schappen zijn echter op dinsdag 7
februari open.

Van 9.00 tot 12.00uur: Heerlen (Eik-
straat, Heerenweg), Hoensbroek
(Julianastraat), Voerendaal (Kerk-
straat) en Amstenrade.
Van 10.00tot 12.00 uur: Heerlen An-
jelierstraat.
Van 10.00 tot 16.30 uur: Heerlen
Vroom en Dreesman.

Moeilijkheden voor
bewoners Terwormdael

Vertraging in premiebetaling woningen

Milieu) geen inzicht kon geven over
de oorzaak van de vertraging heb-
ben de Heerlenaren de Stichting
Nationale Ombudsman ingescha-
keld.
De woningen in het Eikenderveld
werden eind jaren zeventig ge-
bouwd met hoge rijkspremies. Door
de vertraging wordt de renteachter-
stand verhaald op de koper, hetgeen

in een aantal gevallen heeft geleid
tot een verhoging van de maande-
lijkse hypotheekaflossing. Ook be-
lastingtechnisch kan de situatie ne-
gatieve gevolgen hebben voor de
kopers. Indien de subsidie van een
aantal jaren binnen één belasting-
jaar binnenkomt betekent dit een
extreem hoge aanslag.

HEERLEN - De bewoners van de
premie-A woningen in het Heerlen-
se Terwormdael (Eikenderveld)
voelen zich behoorlijk tekortge-
daan. Door het uitblijven van de
jaarlijkse premiebetalingen door
het Rijk dreigen zij in financiële
moeilijkheden te raken. Omdat het
ministerie van VROM (Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en

Behalve het inschakelen van de
Ombudsman hebben de bewoners
van Terwormdael ondermeer klach-
ten geuit aan de directievan dePro-
vinciale Volkshuisvesting en aan
het Directoraat Generaal voor
Volkshuisvesting te Zoetermeer.

Voerendaalse'collega' biedt hulp

Openbare school
vindt onderdak
bij 'Dammerich'

" Hens Lochtman is maandag voor de 33ste maal als eenling
present in deoptocht vanKerkrade. Foto: CHRISTA HALBESMA

Lochtman al 33 jaar eenling in optocht
met zijn creatie, licht hij er enkele
opmerkelijke creaties uit.

Van onze verslaggever
KERKRADE - Voor de 33ste maal
op rij trekt Hens Lochtman maan-
dagmiddag mee in de carnavalsop-
tocht van zijn 'Kirchroa'. Steeds als
eenling weet de 55-jarige WAO'er
het publiek te boeien met zijn vin-
dingrijke uitbeeldingen.

Ook de opmerking van Jo Smeets,
oud-burgemeester van Kerkrade
dat 'de harmonie geen Sinterklaas-
liedje kan spelen', bleef Lochtman
bij. Prompt schreef hij de tekst van
een Sint Nicolaas-refrijn en debu-
teerde daarmee als eenling in de op-
tocht.

aan een Kerkradenaar en niet aan
een belangrijk persoon uit Heer-
len...".

] Ibeurtelings ]

„De vele gaten in de optocht zijn
jaarlijks gespreksthema nummer
één. Door tal van omstandigheden
is er dikwijls minutenlang niets te
zien. Ik heb mij een maal opgeofferd
om de gaten op te vullen. Met een

Optocht
Droevig, treurig. In Kerkrade-j
is het weer eens raak. De Vastj
vendsVerein en de muziekgl
schappen hebben al vele jarenj
tafel gezeten over de optochtnT
De VV wil een vaste route di«]
elke wijk gaat. De hafa's willen!
kortere route en houden hier';
alle middelen aan vast! In april' Jwerd een vaste route ê\
men waar beide partijen zictj
konden vinden. Later hadden bj
baar weer anderen bezwaren tï
dit moeizaam genomen best
waardoor de VV weer van d^tspraak moest afwijken (o"t
druk?). n
Wie is nu weer het lijdend
werp? De nieuwe groep enthoiJJ
te verenigingsmensen van de Vj
alle carnavalsliefhebbers die 1
een jaar lang op dit gebeuren f
heugen. Denk bok eens aan *r
uren van energie dievele mens4
het bouwen van carnavalsW^j
hebben gestopt...voor het pU^f
Dit wordt ook de dupe.
Hoe vaak komt het in het levefl
voor dat een met moeite tot &t
gekomen besluit, zodra het #
praktijk gebracht wordt, weet
anderd moet worden omdat da"
blijkt dat anderen hiervan na
ondervinden. Zo is het toch &
gezin, op het werk en in het vejj
gingsleven. Doe toch niet zo »
(geldt voor alle partijen) en ga-
al kost het moeite en ergernis,
maals het overleg aan. Nu is hc*l
niet te laat.
Hafa's, verspeel julliebelangen}
bij het publiek! Als julliede op*"!
niet muzikaal opluisteren, '5|
nooit meer goed te maken. H^julliede goedkeuring van de >e
wel gehad, of is het een preS]
kwestie van bestuursleden? ll*.,
blij dat een fanfare zich distan11,
van alle drukmiddelen, uitgeo^
op de VV.
Ik heb zelf 17 jaar optochten |
pen, en weet hoe zwaar het is-.
ondanks is het nooit in me °V*i
men om een optocht niet te
ongeacht afstand of weersom ■digheden.
Ik vind het een plicht voor ee«>j
ziekvereniging, die zelf jaar&a
uit langs de deuren loopt voor».
om nu ook ietsvoor de donate1*J
rug te doen. Die bekostigen iITJ jmede julliehobby. Dus loop n" I
KERKRADE HX*»*

Eenmaal was hij vlak voor de 'zug'
zo ziek dat hij absoluut niet mee
kon. „Maar dat was onmogelijk",
zegt Hens. „Ik wilde zo snel moge-
lijk mijn drieëndertig-jarig jubi-
leum volmaken. Met een pak papie-
ren zakdoekjes en een paar pillen
heb ik toen toch meegelopen."

orgeltje om de nek heb ik de kale
plekken in de optocht opgezocht en
soms had ik een hele straat voor mij
alleen...".

„De ideeën haal ik dikwijls uit de
koffiekolommen van mijn geliefde
krant. En met een beetje fantasie
komt dikwijls pas een paar dagen
voor de optocht hét motto van dat
jaar tevoorschijn", vertelt Hens
Lochtman, al jaren de smaakmaker
van de Kerkraadse 'zug'.

Van onze
correspondent

VOERENDAAL-De
openbare sqhool in
Voerendaal gaat het
komend schooljaar
van start in vier loka-
len van de katholie-
ke school Damme-
rich, die achter het
gemeentehuis ligt.
Nu ook de toestem-
ming van Gedepu-
teerde Staten binnen
is, staat niets de start
meer in de weg.

Volgens wethouder
W. Hermans heeft
het bestuur van deze
school loyale mede-
werking verleend
om het geschatte
aantal van zestig kin-

deren onderdak te
geven. De Voeren-
daalse culturele ver-
enigingen die nu ge-
bruik maken van de
lokalen krijgen el-
ders een onderko-
men.

Groei
De prognose over
het aantal kinderen
dat in augustus de
school zal bezoeken
ligt tussen de 32 en
60, verdeeld over
groep 1 tot en met 6.
Combinatieklassen
zullen onvermijde-
lijk zijn. Voor de toe-
komst voorspelt het-
zelfde onderzoekeen
groei tot 110 leerlin-

gen in 1992. Het aan-
tal leerkrachten dat
in augustus werk-
zaam wordt is mini-
maal twee. Met de
solliciatieprocedure
voor een directeur
wordt overigens
vandaag gestart.
Deze zal vóór 1
maart benoemd zijn.

Zoals bekend werd
in maart van het vo-
rig jaareen handte-
keningactie op touw
gezet door een aantal
ouders die openbaar
onderwijs wensten
in Voerendaal. Het
CDA toonde zich
geen warm voorstan-
der van deze onder-
wijsvorm. Toch liet.
de gemeente een
tweetal onderzoeken
uitvoeren waaruit
duidelijk behoefte
bleek aan niet con-
fessioneel onder-
wijs. Het Voeren-
daals college vormt
op het ogenblik het
bestuur van de nieu-
we school waarvoor
nog een naam be-
dacht moet wprden.

Op 22-jarige leeftijd ging Hens voor
het eerst mee als 'Aintsel-jenger'.
„Toen nog als clown, maar daarna
steeds een bepaald type uitbeel-
dend. Bladerend in zijn carnavalsal-
bum haalt hij de ene na de andere
herinnering aan '33 jaar optocht' op.
Ofschoon Lochtman elk j^ar scoort

'Zijn' jubileum-optocht aanstaande
maandag moet een succes worden.
Vandaar dat hij op een plakaat klie-
derde: 'Hiemmel hagelement. lech
Kn werm present.

Flater
i'De uitreiking van de Sjwatse kater
aan oud-burgemeester Gijzen was
een flater', preikte eens op een bord-
jevan Lochtman. „Dat was ook een
blunder", volgens de carnavalist.
„Die orde moet uitgereikt worden

"*-■*- BHB



GELEEN - IJshockey en
knokpartijen op het ijs horen
bij elkaar als water en vuur,
hemel en aarde. Toch slaat
die 'sportieve agressie' de
laatste maanden steeds vaker
over naar een kwaadaardige
enkeling op de tribunes. IJs-
hockey komt daardoor steeds
nadrukkelijker in het teken
van geweld te staan en vooral
de arbitrage moet het daarbij
ontgelden. Het bestuur van
de Smoke Eaters uit Geleen
wordt langzamerhand moe-
deloos van het wekelijkse tu-
mult en overweegt het bijltje
erbij neer te gooien.

Wat bezielt de supporters om hun
ongenoegen bot te vieren op de
scheidsrechters? Sociologen en we-
tenschappers buigen zich al jaren
over het vraagstuk 'vandalisme en
molestatie' en komen telkens met
uiteenlopende theoriën op de prop-
pen. J. 8., een van de 'gewraakte'
supporters: „De sport is gewooneen
uitlaatklep. Soms gooien we wel
eens een beelje bier naar de tegen-
standers, soms loopt het ook uit de
hand met bijvoorbeeld de scheids-
rechter. Bovendien vinden we het
gewoon leuk om eens een keertje
wat rotzooi te trappen".

" Verhittefans
achter het hek-
werk langs de
ijspiste. Dank-
zij het ijzeren
raamwerk
kwam het afge-
lopen donder-
dag niet tot een
nieuwe uitbar-
sting.
Foto:
PETER ROOZEN

Kt hl^ kwam een einde aan wat
WM°eBin had moeten zhn van de
ralefr£Pbouw van de Akense voet"
$ad V. Voorzitter Günter Reinartz
;ien n°g opgeroepen tot rust om in
hen g°ede samenwerking de plan-
ifoakp Alemannia weer 'gezond' te
plau^n te kunnen realiseren. Het ap-
fauJ. \°0r Reinartz was echter nog

yks verstomd of Hans Ge-
tal t'Woordvoerder van een tachtig-

enstanders van het huidi£ea> greep naar de microfoon.
r*^raHW as ?s. hing vervolgens de vuile
ValShiUi ten- Er zou sprake zijn van
W' ". ln geschrifte, een story
hen ?Jderhalf jaargeleden verdwe-
en dn f n kwam weer bovendrijven
fcert sif.re Praktijken van manager
fcogj n hütt werden aangehaald. De
tot z£en van Reinartz om Gerads
hiets ,Hgen te brengen liepen op
pij^ Ult- Pas toen manager Schütt
k kwTnd van de PÜn in elkaar zak-
Vl°ed v er een einde aan de stort"
Htig V?n aantijgingen. De vergade-
t^hnia ude renaissance van Ale-
ntaarri moeten inluiden, was

Ra d^ m een groot menselijk dra-
iW>or a , verstrekkende gevolgen

niemannia kan hebben.

Ne J£" border. De eerste emotio-
Pen : '^cties van een aantal cluble-

en e "chting van Hans Gerads
pier, da * mals- De opposant trok
knonirn>°P een thd lang terug in de
Nino j"eit. Nu> ruim een week na
neJruk mis hÜ nog diep onder de

s „ an het gebeurde. „Er is een
*rg. j| ŝtorven en dat vind ik heel
!?iend reen weet dat ik geen

hariT38 van Bert Schütt. Maarneren * betrekking op zijn functio-
n'et m„;Sinanager bij Alemanniaen

6 man an sich- vind hetHJK dat dit gebeurd is".

m natner Reinartz ging onmiddel-
fS ver traglsche gebeurtenissen
;PeradVn Zljn kritiek op Gerads.
reltelHL. erd gedreven door eenNnvi haat jegens Schütt en hadNr 2?n°K SïfllinSen", uitte de voor-

°r obh Woorden, die ook nu nogp de tong liggen. Vervangend
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De aloude supporter met toeter en
sjaal lijkt een fossiel en toch vormt
hij nog royaal de meerderheid. Al-
leen zijn imago is in de loop der ja-
ren veranderd. Hij is kritischer, be-
zigt sneller schuttingtaai en lijkt in
sommige gevallen iets opstandiger,
overigens zonder de intentie van
relschopperij. „Het groepje dat al-
tijd herrie schopt is zeer klein en be-
perkt zich hooguit tot vier, vijf per-
sonen", meent Smoke Eaters-mana-
ger Huub Notten. „Het zijn ook al-
tijd dezelfde mensen". Alcohol lijkt
de grootste boosdoener. „Als die lui
nuchter zijn valt er best mee te pra-
ten en beloven ze beterschap. Maar
tijdens dè wedstrijden is het dan
toch opnieuwraak", aldus Notten.

Verdachtmakingen
plaatsen Akense club

in kwaad daglicht
Wetenschappers hebben al vaker
getracht de gedachtenvan relschop-
pers te doorgronden. De theoriën
zijn vaak omstreden of staan haaks
op elkaar. Zo is er de 'catharsis-
theorie' waarin wordt gesteld dat de
mens al eeuwen is gefascineerd
door het kijken naar geweld en dat
hij daarin zijn eigen verholen agres-
sie kwijt kan. Zelfs Aristoteles had
het al over de 'sublimering van de
agressie. Hij meende dat het zien
van geweld bij de toeschouwers het
geweld kanaliseert en vervolgens
oplost. Andere onderzoekers heb-
ben een radicaal tegenovergestelde
overtuiging en verdedigen juist het
argument dat het zien van geweld
nieuwe agressie oproept.

AKEN - Uitgerekend rond de bonte carnavalsda-
gen heeft Alemannia Aken de misschien wel
zwartste bladzijde uit de clubgeschiedenis open-
geslagen. Maskers, confetti en schmink beheersen
het straatbeeld van de stad. Alleen het stadion Ti-
voli is gehuld in een grauwe sluier. Alemannia
lijkt op sterven na dood. Weinig publiek, een bij-
na lege clubkas, slechte prestaties en uitlatingen
van derden over malafide praktijken doen af-
breuk aan de goede naam, die het eens zo roemrij-
ke Alemannia had. Vorige week werd het absolu-
te dieptepunt bereikt. De algemene ledenverga-
dering ontaardde in een ordinaire scheldkanon-
nade tussen elkaar beconcurrerende kampen. Na
de nog enigszins opbeurende woorden van voor-
zitter Günter Reinartz, leidde het betoog van op-
positieleider Hans Gerads, die het vooral gemunt
had op de - in zijn ogen- dubieuze praktijken van
manager Bert Schütt, een ware catastrofe in.
Schütt werd tijdens de harde aantijgingen getrof-
fen door een hartaanval en overleed nauwelijks
een kwartier later.

Bunker
Volgens Notten hebben de uitbar-
stingen op de tribunes diverse oor-
zaken. „Alcohol, slechte leiding, de
slechte communicatie tussen spe-
lers en publiek en een gebrek aan
discipline". Mogelijk is ook de wijze
van ijshockeyen aanleiding geweest
voor een opstootje. „Er wordt viezer
gespeeld dan een jaar of drie gele-
den", zegt Smoke Eaters-speler Rob
van Steen. „Niet zelden wordt er

ToekomstAlemannia staat op de tocht

manager Groß, bij afwezigheid van
de vakantie vierende voorzitter
woordvoerder namens Alemannia:
„Dit had niets meer met normale
menselijke normen te maken. Ge-
rads ging veel te ver in zijn betoog.
Brutaal en onmenselijk. Hij sprak
over zaken die niet bewezen zijn en
bovendien een zware aanklacht
richting Bert Schütt inhielden".
Hans Gerads (38), in het dagelijks le-
ven conciërge, is niet van plan ook
maar één woord van zijn aantijgin-

" Stadion Tivoli, de thuishaven van Alemannia Aken, ligt er
verlaten bij. Een beeld dat in de toekomst wel eens een perma-
nent karakter zou kunnen krijgen. Foto: DRIES linssen

gen in te trekken. „Alles wat ik ge-
zegd heb is waar. Ik ga ten over-
staan van 500 Alemannia-leden tochgeen leugens vertellen. Als het moet
kan ik zelfs de bewijzen op tafel leg-
gen;zwart op wit. Hoe ik aan die be-
wijzen kom? Die heb ik in 1987 in
een afvalcontainer bij het stadion
gevonden. Ik heb ze daarna aan de
club teruggegeven, maar ik heb na-

tuurlijk wel ervoor gezorgd dat ik
nog voldoende bewijsmateriaal
voorhanden heb. De Duitse boule-
vardpers heeft me er al veel geld
voor geboden, maar ik heb het beste
met Alemannia voor en wil de club
niet ten gronde richten. Maar ik
zweer je dat ik genoeg belastend
materiaal heb om de club aan te la-
ten pakken".

Gerads beweert stukken in handen
te hebben waaruit Alemannia onder
meer valsheid in geschrifte ten laste
gelegd zou kunnen worden. Zo zou
de club bij enkele drukbezochte
wedstrijden gesjoemeld hebben
met het aantal daadwerkelijk ver-
kochte toegangsbewijzen; zou er
sprake zijn van onjuiste afrekenin-
gen en zou manager Schütt hoofd-
persoon zijn in duistere onderhan-
delingen. Volgens zaakwaarnemer
Groß van Alemannia weet Gerads
niet waarover hij praat. „Gerads ver-

wijt ons van malafide praktijken,
maar hij is tot nu toe met geen enkel
bewijs over de brug gekomen. Hij
had toch aangifte kunnen doen bij
de politie en de zaak strafrechtelijk
kunnen laten onderzoeken. Tot op
heden heeft hij echter niets ge-
daan".

Zoals Gerads zelf beweert, is hij niet
van plan om Alemannia in een
kwaad daglicht te stellen. De werke-
lijke drijfveer was de positie van
manager Schütt. Gerads: „De posi-
tie van Schütt was in mijn ogen on-
houdbaar. Uit de stukken is geble-
ken dat met name hij verantwoorde-
lijkwas voor de malaise bij Aleman-
nia. Bovendien stond contractueel
vast dat 31 december 1988 zijn laat-
ste werkdag bij Alemannia zou zijn.
Maar ook daar is op het laatste mo-
ment van afgeweken".

Alemannia Aken overweegtnu toch
stappen te ondernemen tegen Hans
Gerads. GroB: „Momenteel loopt te-
gen Gerads een procedure om hem
te royeren als lid. Voorts gaan we
mogelijk ook juridische stappen te-
gen Gerads ondernemen. Gerads
heeft onwaarheden gebezigd, die de
club in diskrediet brengen. Gerads
is pas sinds 1987 lid van Alemannia.
Eigenlijk pas nadat hij in het bezit is
gekomen van die stukken. Volgens
mij gaat hij alleen maar ter meerde-
re eer en glorie van hemzelf te
werk".

Hans Gerads op zijn beurt ontploft
bijna van woede als hij verneemt
van de plannen van Alemannia en
de beweringen van Groß. „Die Groß
moet wel even oppassen. Ik ben al
meer dan twintig jaar lid van Ale-
mannia. Ik heb voorzitter Reinartz
al eens gepolst voor een gesprek,
maar dat werd zonder enig motief
geweigerd. Nogmaals: ik heb het
beste voor met de club. Daarom wil
ik de zaak ook liever niet naar bui-
ten brengen. Maar ze moeten nu wel
gaan oppassen. Ik heb inderdaad
gehoord dat ze een aanklacht willen
indienen bij de politie. Het vreemde
is alleen dat ze zelf nog niet weten

tegen wie :eker
zijn van hun zaak dan kunnen ze
toch gewoon blagen. Maar
dat durft men niel

Mocht Alemannia inderdaad er toe
over gaan Gerads te royeren als lid
dan is dat voor deze de bekende
druppel. Hans Gerads: „Dat zal ik in
geen geval accepteren. Dan ga ik
over tot actie. Als ze inderdaad van
plan zijn on eren dan
moet ik wellicht met bewijzen bo-
ven tafel komen om mijn gelijk te
krijgen. En dan zi« ht uit
voor Alemann

Prestaüef gaat het Alemannia op dit
moment toch oor de wind,
terwijl ook de fans Tivoli links laten
liggen. De clubkas is vrijwel leeg en
als er al geld vrijkomt voor de aan-
koop van spelers dan moet Aleman-
nia eerst bij de Duitse voetbalbond
(DFB) aankloppen. De club kampt
namelijk met een tekort van ander-
half miljoen Mark waardoor de
DFB-speellicentie in gevaar komt.

De onverkwikkelijke taferelen van
de laatste twee weken hebben de
positie van Alemannia er niet beter
op gemaakt. Hoewel interim-mana-
ger Groß zegt van n. oten,
staat vast dat ; :;nancieel
draagkrachtig lid zijn lidmaatschap
heeft opgezegd. ..Van een club waar
discussies tot de dood er op volgt
worden gevoerd, wil ik niet langer
lid zijn", verkondigde een advokaat.

Ook de nieuwe financiële commis-
sie, die tijdens de algemene leden-
vergadering het levenslicht had
moetenzien. is er nog met. Naar het
schijnt wil de Akense middenstand
even de kat uit deboom kijken alvo-
rens de beurs wordt getrokken. Ale-
mannia-woordvoerder Groß blijft
echter optimist. „We zitten in een
diep dal, maar misschien is dit wel
het sein om de handen ineen te
slaan en gezamenlijk aan een nieu-
we toekomst van Alemannia te bou-
wen".

ivo op den camp
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IJshockey steeds
nadrukkelijker in
teken van geweld

spuugd , constateert Notten.

De incompetentie van de arbiters
draagt een niet onaanzienlijk
steentje bij aan het wekelijkse tu-
mult in en rond de Nederlandse ijs-
pistes. De huidige lichting scheids-
rechters wordt door spelers vooral
een gebrek aan autoriteit verweten.
Een mening die nota bene door
voormalig Nederlands topspellei-
der Nico Toemen wordt gedeeld.
„De meeste scheidsrechters in Ne-
derlandreageren panisch bij het ge-
ringste dat er misgaat. Als de sfeer
dan eens echt explodeert, gaan ze
goed de fout in. Bovendien hebben
arbiters te veel respect voor interna-
tionals en geroutineerde spelers.
Daar treden ze te lankmoedig tegen
op".

Nico Toemen wil niet alle schuld in
de schoenen van de arbiters schui-
ven. „Feit is wel dat ze niet goed ge-
noeg zijn opgeleid. Dat kan stukken
beter. Zelf leid ik in Engeland enke-
le mensen op. Toen ik er begon wa-
ren er slechts 80 referees. Nu is dat
aantal 140. Zes personen staan zelfs
op de internationale lijst; drie met
een A- en drie met een B-licentie. In
Nederland bezit alleen Ad Stuiver
een A-licentie en dat is toch een te-
ken aan de wand".

Ook volgt: nationaal
scheidsrechter Noud van Berkel is
de opleiding van arbiters laakbaar.
„Het niveau is ver beneden alle peil.
Hoewel wij in c1 srechter-
commissies hierop hebben gewezen
zijn de raadgevingen door de ver-
antwoordelijken in de wind gesla-
gen".
Nu de play-offs in een beslissend
stadium zijn gei-. ordt ook
de druk op de spelleiders groter.
„Sommigen n onder die
druk en kunnen de duels niet meer
in de hand houden. Bovendien heb
ik bij sommige arbiters mijn beden-
kingen. Neem bijvoorbeeld Maas
die nu linesman is. Ik heb hemvroe-
ger bij Nijmegen nog meegemaakt
als materiaal: zegt Rob van
Steen.

Geen durf
Van Berkel meent dat de scheids-
rechters te weinig zelfvertrouwen
hebben. „Ze zijn bang, durven niet
in te grijpen en weten vaak niet wel-
ke strafmaat ze moeten hanteren.
Daar maakt een aantal spelers dik-
wijls misbruik van. Het publiek,
uiteraard goed op de hoogte van de
spelregels, pikt dat niet en wordt
opstandig met alle gevolgen van-
dien".

Betere leiding, een plexi-glas-af-
scheiding en een verbod op de ver-
koop van alcoholische dranken zou
in de toekomst veel erger kunnen
voorkomen. . -n de suppor-
ters zich dan nog. dan zouden ze er-
uit gegooid ii orden en een
stadionverbos krijgen. IJs-
hockey is een flii ;plosieve
sport, maar het moet leuk blijven.
Bij het \ at je vroeger nog
met de neus op dezijlijnen sta jete-
genwoordig achter tralies. Ik zie dat
laatste in .--port binnen-
kort ook zover k iat de
zin zo langzamerhand over", besluit
manager Not; nnmentaar.

Frans dreissen
theo keydener

met de stick gestoten. De junioren,
die nog verplicht met maskers spe-
len, wanen 'zich in een betonnen
bunker. Die durven ook meer, om-
dat ze zelf een stuk minder kwets-
baar zijn. Daarom stel ik voor om de
maskers in de hoogste ijshockeydi-
visie af te schaffen".

De vonken op het ijs slaan over op
het publiek. De scheidsrechter be-
paalt de grenzen van de hardheid en
die,liggen in de ene periode zus en

in de andere periode zo. Dat schept
verwarring bij spelers en publiek.
„Overtredingen worden de ene keer
wel bestraft en de andere keer niet
en dat roept reacties op bij de toe-
schouwers", aldus Van Steen.

In Geleen worden vooral scheids-
rechters vaak belaagd. Misschien
ook omdat het publiek daar alle ge-
legenheid toe krijgt. In het miljoe-
nenproject Glanerbrook ontbreekt
immers een simpele plexi-afschei-

dingswand. „Was die er geweest,
dan had veel erger voorkomen kun-
nen worden", meent manager Not-
ten. „Bij de bouw van het complex
is aan de veiligheid van spelers en
scheidsrechter in elk geval niet ge-
dacht". Vorige week werd besloten
om een ruim twee meter hoog hek-
werk langs de ijsarena te plaatsen
en dat weerhield de supporters er
vooralsnog van om herrie te schop-
pen. „Maar nog regelmatig wordt er
met bier gegooid en wordt er ge-



Van onze medewerker

DEN HAAG - De Nederlandse in-
door-kampioenschappen zijn goed
begonnen voor Limburg. Op de
3.000 meter haalden de A-jongens
Marco Gielen en Bart Nelemans een
dubbele triomf binnen. Aanvanke-
lijk deed Papendrechter Theo Ver-
dooren de kop maar toen hij na 900
meter al verzwakte nam Tegelenaar
Gielen over met een rigoreuze tem-
poversnelling. Even werd hij ge-
volgd door deHeerlense PSV'er Ri-
chard Bock, maar die staakte de
achtervolging in de achtste ronde.
Tot de tweede kilometerpaal groei-
de het gat tussen Gielen en de rest
tot zeven seconden terwijl Gielen
nu wat vermoeidheid begon te to-
nen werkte Unitas-atleet Nelemans
zich naar de tweede plaats. Op 500
meter van de finish was Gielen's
voorsprong geslonken tot vijf se-
conden en bij de bel bedroeg de
marge nog maar twee tellen. Gielen
zag het gevaaren met een laatste in-
spanning wist hij de rest van zijn
voorsprong te handhaven. Gielen

Gielen, Nelemans en de wat tegen-
vallende Kimbriaan Robert Smits
(zesde in 8.51.99) willen drie WK-tic-
kets veroveren bij het NK-veldloop
over drie weken op Schaesberg.
Laat op de avond veroverde Unitas-
atleet Hub de Witte een bronzen me-
daille op de 3.000 meter snelwande-
len. Zijn tijd was 15.15.99. Winnaar
Edwin Holverda vestigde met
13.31.59 een nieuw Nederlands
jeugdrecord. Een ander jeugdre-
cord werd gevestigd bij het kogel-
stoten. De Rotterdamse Jacqueline
Goormachtigh haalde een afstand
van 14.80 meter.

Kunstrijder
Nepala

overleden

Timman verlie
derde partij

Girardelli: 'Combi
zal mij worst wezen'

Wereldkampioen bagatelliseert eerste goud QUEBEC - Altoer
Joesoepov en Kevin
Spraggett zullen in
snelschaakpartijen
uit moeten maken
wie zich plaatst voor
de halve finales van
het kandidatentoer-
nooi. De achtste par-
tij tussen het aan el-
kaar gewaagde duo,
in feite het tweede
duel uit de eerste
verlenging, eindigde
in Quebec na 51 zet-
ten in remise toen de
met wit spelende Ca-
nadees eeuwig
schaak forceerde.

Daardoor kwam de

Beslissing tweekamp
Joesopov-Spraggett

in korte partijen
stand in totaal op 4-4.
Volgens het regle-
ment moeten snel-
schaakpartijennu de
beslissing brengen.
In het eerste 'rapid-
'duel, waarin Sprag-
gettna lotingwit toe-
bedeeld heeft gekre-
gen, krijgen beide
spelers een uur be-
denktijd voor de ge-
hele partrj. Is er dan

nog geen winnaar,
dan wordt na een
pauze van een kwar-
tier een tweede partij
gespeeld met omge-
keerde kleuren,
waarin beide spelers
slechts een half uur
bedenktijd hebben
en vervolgens even-
tueel partijen met
een kwartier voor
ieder net zo lang

Mirjam Kloppenburg
van start met

winst en verlies

ANTWERPEN - In de Antwe.
kandidatenmatch zijn de kansen
keerd. JanTimman, die in de eet
twee partijen een voordelige $
ling net niet tot winst kon voel
verloor gisteren met zwart de d« i
partij, waardoor de 51-jarige r
tisch halverwege een voorsprfc
heeft genomen van 2-1.
Juist op het moment dat Timrf
erin was geslaagd het evenwiclw
herstellen, verrekende de Am^v
damse grootmeester zich in de
nige bedenktijd, die hij nog <ü
had met materiaal-verlies en capjg
latie op de 35ste zet tot gevolg. k
Om de achterstand van 1-2 goefc
maken, resteren nog drie partifj
waarbij Timman tweemaal u
heeft. Commentator en mede-gr'
meester Genna Sosonko voorspC
dat Timman in de eerstvolgel?
partij alles of niets zal spelen. ,"

het op de laatste partij aankop
spelen de zenuwen zon grote *>
dat het meestal niet lukt." v
Het verloop van de derde partij is: wij-JC
iosPortisch (Hon) zwart: Jan Timman (Jp
Engels 1. c2-c4, e7-e5, 2. Pbl-c3, PgB'£)
g2-g3, d7-d5, 4. c4xds, Pf6xds, S.U_Y
Pds-b6, 6. Pgl-f3,PbB-c6,7.0-0, LfB-e7,«)
a3, 0-0, 9. b2-b4, LcB-e6, 10. Tal-bl, nf*v
Pc3-e4, Le6-a2, 12. Tbl-b2, La2-d5,13. Juc5, TaB-bB, 14. e2-e4, Lds-f7, 15. d2-d3,T
d7, 16. Pcs-b3, a7-a5, 17. b4-b5, Pc6-a'^a3-a4, Le7-a3, 19. Tb2-bl, La3xcl;l«
Tblxcl, c7-c6, 21. bsxc6, b7xc6, 22. PMJ
TbB-b4, 23. Lg2-h3, Pd7-b6, 24. Pb3-cs,£
e7, 25. Ddl-c2, Pb6-c4, 26. Pd2-b3, P<*Z
27. Dc2-c3, TfB-bB, 28. Pb3-d2, Tb4-b«r
Dc3xa3, Tb2xd2, 30. Tcl-bl, De7-cfta
Da3-c3, Tc2-a2, 32. Dc3xas, Pa7-b5, 33.'r
b4, Ta2-c2, 34. Pcs-a6, c6-c5, 35. D",
zwart geeft het op.

Kemperman
part-time bij

draf- en renbaaf

Elly van Hulst: titel nummer 63
Marco Gielen kampioen

" Mare Girardelli, 's werelds beste combinatieskiër

13.31,59 (NR jeugd), 2. Stem (ATC '75)
14.57,14, 3. De Witte (Unitas) 15.15,99 kogel-
stoten: 1. Van Balen (PSV) 15,40 m, 2. La-
gendijk (PAC) 14,51, 3. Strooper (Oss '78)
14,34.

haalde zijn eerste titel binnen in
8.39.36, terwijl Nelemans via 8.42.20
niet alleen zijn eerste zilver bemach-
tigde maar ook zijn beste tijd met
vier seconden verbeterde.

ken met die traditie. Nemes verloor
haar eerste duel, kansloos van de
Joegoslavische Fazlic, en leek een
griepaanval nog niet te boven te
zijn. Spelplezier was er geen mo-
ment bij de Westduitse te vinden.
Kloppenburg bleek echter van de
eerste balwisseling minder in vorm,
en vooral minder bij de les dan in
het treffen tegen Hrachova. Tegen
de vroegere Roemeense klopte ech-
ter weinig. Het aantal volkomen
missers was voor een duel op dit ni-
veau te groot. Zonder goed spel
bleef Nemes steeds op voorsprong.
De eerste dag kende trouwens een
opmerkelijke discussie. De Roe-
meense Badescu was door de Euro-
pese unie, geschorst voor dit evene-
ment. De Belgische bond stuurde
haar echter wel een uitnodiging die
in Bukarest aanvaard werd. Bades-
cu verscheen dus gewoon in Charle-
roi, samen met twaalf andere speel-
sters. Ondanks pressie van de Roe-
meense ploegleiding, en na lang
vergaderen, bleef de ETU bij de be-
slissing Badescu niet aan het Top-
Twaalf toernooi deel te laten ne-
men.
Uitslagen eerste ronde vrouwen: Kloppen-
burg - Hrachova fTsj) 21-16, 21-13; Popova
(Sov) - Boelatova (Sov) 21-13, 17-21, 21-11;
Batorfi (Hon) - Urban (Hon) 21-18, 22-20; Sa-
farova (Tsj) - Kasalova (Tsj) 21-18, 9-21, 21-8;
Fazlic (Joe) - Nemes (BRD) 21-17, 22-20;
Gergeltsjeva (Bul) - Wang (Fra) 21-17, 21-17.
Tweede ronde: Kloppenburg - Nemes 19-21,
9-21.

CHARLEROI - Mirjam Kloppen-
burg heeft gisteren op de eerste dag
van de tafeltennisstrijd om de Top-
Twaalf titel, een goede gelegenheid
laten liggen ongeslagen de eerste
twee ronden door tekomen. Na een
indrukwekkende overwinning in
het begin van deavond op de sterke
Tsjechoslowaakse Marie Hrachova,
volgde later op de avond een diepe
terugval.
De Westduitse Olga Nemes, half
ziek aan het evenement begonnen,
wachtte in deeerste game de fouten
van de Nederlandse rustig af. Ze
kwamen immers wel. In de tweede
game was er geen sprake meer van
een wedstrijd, de foutenlast van de
Leiderdorpse was ongekend.
Kloppenburg is het Top-Twaalf ta-
feltennistoernooi in de Belgische
stad Charleroi ingegaan met de goe-
de instelling. „Ik probeer zo ont-
spannen mogelijk te spelen en zie
dan wel hoe ver ik kom". Na de eer-
ste partij, tegen Marie Hrachova,
leek dat ver te zijn. In de eerste
game kwam de tafeltennismachine
uit Leiderdorp nog wat moeilijk op
gang. In de tweede reeks was Klop-
penburg echter niet meer te stuiten.
De winst op de nummer drie van
Europa, als Bettine Vriesekoop niet
meer wordt meegerekend, schaarde
haar, misschien ongewild, in het
rijtje van de kanshebbers.
Kloppenburg wist dat. „Als ik goed
"de eerste dag door kom, kan er van
alles gebeuren." Olga Nemes echter
geldt voor Kloppenburg al jaren als
een onneembare vesting, Charleroi
leek de ideale gelegenheid te bre-

Tweede ronde: Nemes - Kloppenburg 21-19,
21-9;Safarova - Hrachova 21-14,12-21,21-19;
Wang - Boelatova 21-19, 21-11; Gergeltsjeva- Urban 16-21. 21-16, 32-30; Popova - Batorfi
21-17, 14-21, 21-19 ; Fazlic - Kasalova 19-21,
21-18, 21-19.De stand: 1. Fazic, Gergeltsjeva,
Popova en Safarova 2-4, 5. Batorfi, Klop-
penburg, Nemes en Wang 2-2, 9. Boelatova,
Urban, Hrachova en Kasalova 2-0.

" zie pagina 20 voor reportage
Mirjam Kloppenburg

Vriend Draver
van het Jaar

SCHAESBERG - Frank Kemp
man, tot op heden full-time in die1

als manager van de draf- en renf
in Schaesberg, zal in de toekof
deze functie nog slechts als pat 1
mer uitoefenen. Kemperman h£
een job gekregen als directeur jjj
de Belgische vestiging van B^Zuidgroep. In die hoedanigheidu
hij vooral worden ingezet bij deT
ganisatie van internationale hife
sche evenementen. Frank Kernf
man: „Ik keer weer voor een deelt
rug bij mijn oude liefde: desprify
port. VoorBCM Zuidgroep ga iks
sportmanagement verzorgen »,
grote manifestaties. Tevens zalf
het nodige pionierswerk gaan \
richten". {;

Skoff verrast
DEN HAAG - De OostenrÜjf
Horst Skoff heeft voor de groo*
verrassing gezorgd tijdens de v/j
strijden uit de eerste ronde vai>i
finalegroep van het tennis-toerf'
om de Davis-beker. In het duel 0
tenrijk - Australië in Wenen I
sloeg SkoffPat Cash in drie sets.}
(7-1), 7-5, 6-3. Door Tomas MüJ,namen de Oostenrijkers een v<Jsprong van 2-0, na winst op My
Woodforde. . [
De resultaten van de wedstrijden I
Karlsruhe: Bondsrepubliek Duitsland'j
donesie 2-0, Becker - Abdul Kahar Mil*"
6-1, 6-1; Steeb - Wibowo 6-1, 6-2, 6-3. W*
Oostenrijk - Australië 2-0, Skoff - Casty
(7-1), 7-5, 6-3; Muster - Woodforde 6-4, fr]
7), 6-2, 6-3. Tel Aviv: Israël - Frankrijk
Bloom - Noah 6-7 (3-7), 6-4, 3-6, 3-6; $
dorf- Leconte 6-3, 6-4, 2-6, 4-6, 4-6. Marjf
Spanje - Mexico 1-1,Arrese -Lavalle 2-°l
2-6; Emilio Sanchez - Maciel 4-6, 6-4,6-"4
Praag: Tsjechoslwakije - Sovjetunie}
Srejber - Volkov 3-6, 6-2, 6-1, 7-6 (7-4. J
grado: Joegoslavië - Denemarken 1-0, n
jinovic - Christensen 6-3, 7-6 (7-5), 5-7'j
Malmö: Zweden - Italië 1-0,Svensson -5
ducci 4-6, 6-3, 6-1, 4-6, 6-3;Fort Meyersj
enigde Staten - Paraguay 1-0, Chang - "

in gesprek
Afgelasting

VmS *_/ V-

Als aan de afgelaste wedstrijd Hf
burgia-Sittard geen vuil luchtjer
dan stinkt nooit meer iets. H°jlc
zoiets mogelijk! Limburgia la**
14 dagen tijd vier wedstrijden opt
hoofdveld spelen onder duide%
slechte omstandigheden. Alles ft
door, schijnbaar wordt dan het Jerein niet door de gemeente gekejr
Zondag 29 januari speeldeLiif-j
gia 2 haar competitiewedstrijd V
en nog geen 48 uur later wordMi
terrein afgekeurd. Veel toesc^wers zijn dan ook dinsdga^
zwaar teleurgesteld naar huis li
gaan. Heren, ga zo maar doof''
hoop dat de KNVB zondag v)
poot stijfhoudt. i
BRUNSSUM H. Wart»^

HILVERSUM - De tienjarige
ruin Vriend is gisteravond in Hil-
versum het predikaat „Draver
van het Jaar" verleend. Bij de
volbloeds won Give Me Jewels
met overmacht. In de strijd tus-
sen Vriend en Action Skoatter
duurde de onzekerheid tot kort
voor de prijsuitreiking. Het ver-
schil tussen beide cracks bleek
zo geringd dat besloten werd tot
een hertelling. Vriend won met
minimaal verschil.
Op de laatste zondag van juni
won Vriend, de draver van Jan
Vlaar, opDuindigt deGrote Prijs
der Lage Landen. Hij was de eer-
ste Nederlandse winnaar sinds
24 jaar.Action was met een hoef-
blessure teruggetrokken. Action
maakte indruk in buitenlandse
wedstrijden. Vriend, die als ruin
minder startmogelijkneden
heeft, diende zich voornamelijk
te beperken zich tot de banen in
Nederland.
Na afloop van het seizoen maak-
te de Stichting Nederlandse
Draf- en Rensport op grond van
de prestaties een voordracht van
zes paarden. Het publiek en de
gespecialiseerde pers kozen
daaruitVriend, juistvoor Action.
Derby-winnaar Clan Vrijenesse
eindigde met groot verschil op
de derde plaats.

Mannen: hinkstapsprong: 1. Lucassen
(Sprint) 15,48 m, 2. Beaart (PH) 14,69, 3.
Lynch (AAC) 14,65, 4. Sedoc (AAC) 14,54,5.
Van Leeuwen (Thor*. 14,24, 6. Wiggers
(AAC) 14,19Jongens: 3000 m: 1.Gielen (AV
Tegelen) 8.39,36, 2. Nelemans (Unitas)
8.42,20, 3. Verdooren (Energie) 8.46,38 3000
m snelwandelen: 1. Holwerda (Zaanland)

Het aaneenrijgen van nationale ti-
tels is voor Elly van Hulstbij de atle-
tiekbeoefening in eigen land nog de
enige bevrediging. De Rotterdamse
heeft al jaren op nationaal niveau
geen concurrentie meer te duchten.
Daarin kwam gisteravond geen ver-
andering. De 29-jarige atlete behaal-
de haar 63e titel door de 3000 meter
te winnen in 9 minuten en 07,56 se-
conden.

Uitslagen: Vrouwen: 3000 m: 1. Van Huist
(PAC) 9.07.56, 2. Freriks (Daventria) 9.15,23,
3. Harms (Sparta) 9.23,13, 4. Jansen (Impala)
9.30.57, 5. Van der Linde (AV Haarlem)
9.42,57, 6. Heusinkveld (Ciko '66) 9.42,74
Meisjes A: 400 m: 1. De Jong (Horror) 57,91,
2. Van Daalen (Hollandia) 58,04, 3. Hogen-
doorn (Sparta) 58,96 Kogelstoten: 1. Goor-
machtigh (PAC) 14,80 m (NR jeugd), 2.
Beunder (Lyeurgus) 12,86, 3. De Vries
(DEM) 12,67. Hoogspringen: 1. Maasdijk
(Phoenix) 1,76 m, 2. De Vries (AV NOP) 1,68,
3. Van Zutphen (De Keien) 1,68 Jongens:
Hinkstapsprong: 1. Van der Worp (PEC)
14,12 m, 2. Faay (Avantri) 13,42, 3. Van
Schoonhoven (AV Gouda) 13,39.

" Elly van Hulst op weg naar haar zoveelste titel. Marjan Fre
riks (rechts) moest genoegen nemen met de zilveren medaille.

VAIL - Mare Girardelli is gis-
teren in Vail wereldkampioen
ski in de combinatie gewor-

! den. De 25-jarige voor Luxem-
burg uitkomende Oostenrijker
bleef de Zwitser Paul Accola
(tweede) en de Oostenrijker. Günther Mader (derde) 'voor.: Girardelli eindigde in de afda-

I ling met 2.04,64 als tweede
i achter de Italiaan Michael
; Mair (2.04,63).
i De veelzijdigste skiër van het mo-

' ment is tevens de veelzijdigste van
J het toernooi om het wereldkam-
i pioenschap in Vail. „Goudhamster"

Girardelli verdedigde op Beaver
1 Creek Mountain zijn twee jaar gele-
I den in Crans Montana veroverde

wereldtitel met succes. Na zijn der-

' dé plaats op de slalom onderscheid-
j de de eigenzinnige alleskunner zich

op de ruim driekilometer lange af-
daling. Hij leek zich geenszins te be-
kommeren om de mist, die veel an-

| dere deelnemers tot voorzichtigheid
maande.
Met acht wereldbekeroverwinnin-
gen op zak was Girardelli naar het
wintersportoord in de Amerikaanse
staat Colorado gekomen. De sterke
ouverture moet de toch al zelfverze-
kerde Girardelli veel vertrouwen
geven voor devolgende onderdelen.
In zijn eerste reactie nuanceerde hij
het belang van het eerste gewin en
bagatellisseerde hij het het goud op
de combinatie. „Een medaille op de
aparte onderdelen heeft voor mij
meer waarde. De combi zal mij
worst wezen."
Uitslag: mannen, combinatie: 1. Girardelli
(Lux) 4,72 punten, 2. Accola (Zwi) 16.2, 3.
Mader (Oos) 31,49, 4. Zurbriggen (Zwi)
40,11, 5. Wasmeier (BRD) 45,91, 6. Staub
(Zwi) 55.53. afdaling: 1. Mair (Ita) 2.04,63, 2.
Girardelli 2.04,64, 3. Wasmeier 2.05.50,4. Ac-
cola 2.05,82, 5. Skardaal (Noo) 2.05,99, 6. Hu-
ber (BRD) 2.06,13.

Judoselecties
NIEUWEGEIN - Twee sterke Ne-
derlandse afvaardigingen zullen op
25 en 26 februari in Rüsselsheim
deelnemen aan een internationaal
judotoernooi. De ploegen zien er als
volgt uit: dames: Jessica Gal en
AgothanUot 48 kg), Akkermans (52),
Jenny Gal (56), Van Dommelen en
Marsman (61), Han en Stoeltjes (66),
Van Dorssen en Van Gameren (72)
en Seriese (boven 72). heren: Beren-
stein en VanBuren (60), Quist en De
Lange (65), Mug en Heeck (71),
Wurth en Wijdenbosch (78), Spij-
kers en Van Heest (86), Meijer en
Van Ooijen (95), Buiting en Van
Deurzen (boven 95). Op 11 februari
komt de volgende damesploeg uit
in een internationaal judotoernooi
in de Belgische plaats Nienhagen:
Agothan (48 kg), Marien (52), Van
Stokkum (56), Lyon (61), Stoop (66),
Van derLee (72) en Aarts (boven 72).

Evert en Sabatini
uitgeschakeld

TOKYO - Chris Evert en Gabriela
Sabatini, respectievelijk tweede en
derde geplaatst, zijn in de kwartfi-
nales van het tennistoernooi in To-
kyo blijven steken. De Amerikaanse
Evert verloor in drie sets van haar
als zevende gerangschikte landge-
note Lori McNeil: 2-6, 7-5, 4-6. De
Argentijnse Sabatini ging met twee
keer 2-6 ten onder tegen de nummer
acht, de Amerikaanse Mary JoeFer-
nandez. De als eerste geplaatste
Amerikaanse Martina Navratilova
had geen enkele moeite met de
Westduitse Claudia Kohde-Kilsch
(6-2, 6-2).
Evert (34), die vermoedelijk aan
haar laatste actieve tennisjaar bezig
is, weet haar verlies aan de super-
snelle baan. „Dit is de snelste baan,
waar ik ooit op heb gespeeld", zei ze
na afloop. „Als het maar een iets tra-
ger oppervlak zou zijn geweest, had
ik vast en zeker gewonnen. Nu was
McNeil in het voordeel."
Uitslagen kwartfinales: Navratilova (VSt) -Kohde-Kilsch (BRD) 6-2, 6-2, Fernandez
(VSt) - Sabatini (Arg) 6-2, 6-2, Garrison (VSt)- Van Nostrand (VSt) 6-1, 6-0, McNeil(VSt) -
Evert (VSt) 6-2, 5-7, 6-4.

MANNHEIM - De Tsjechoslowaak-
se kunstrijder Ondrzej Nepala is
donderdagavond in Mannheim
(Bondsrepubliek) overleden. Hij
werd 38 jaar. Nepala veroverde tus-
sen 1969 en 1973 vijf keer de Euro-
pese titel. In 1972 werd hij in Sappo-
ro Olympisch kampioen. Nepala
fungeerde de laatste jaren als trai-
ner van de Westduitse rijdster Clau-
dia Leistner, die onlangs Europees
kampioene werd. Hij leed al enige
tijd aan een ongeneeslijke ziekte.

Oud-Olympisch kampioen mag niet naar Oostenrijk

Startverbod Piet KleineVan Gennip
toch in WK

DEN HAAG - Marathonrijder
PietKleine heeft van deKonink-
lijke Nederlandse Schaatsenrij-
dersBond een startverbod opge-
legd gekregen voor de 200 kilo-
meterwedstrijd van Weissensee
in Oostenrijk, waar hij een be-
langrijk deel van zijn seizoen op
had afgestemd.

Wa wegblijft. Hykan zyn verblijf
in Canada niet combineren mfet
zijn dagelijkse werkzaamheden.
Voor de wedstrijd in Weissensee
is hij minder tijd kwijt. Voor een
deel is hij de dupe van een sa-
menloop van omstandigheden,
die deKNSB ervan weerhouden
zich coulant op te stellen ten op-
zichte van de voormalige kam-
pioen.

LAKE PLACID - Yvonne van Gen-
nip staat vandaag gewoon aan de
start voor de wereldkampioen-
schappen schaatsen in Lake Placid,
die vanmiddag om 16.00 uur Neder-
landse tijd beginnen. De Haarlemse,
geplaagd door een flinke griep en
beginnende oor- en voorhoofdshol-
te-ontsteking, bleek gisteren tijdens
de training alweer dermate opge-
knapt dat haar deelnameniet langer
discutabel is.
In tegenstelling tot de drievoudig
olympisch kampioene zullen de bei-
de aangemelde Russinnen, Irma
Bogatova en Ljodmila Filimonova
ontbreken tijdens de wereldtitel-
strijd op de Olympie Oval. De num-
mers zeven en dertien van de.Euro-
pese kampioenschappen in West-
Berlijn worden vervangen door
Svetlana Bojko en EK-reserve Jele-
na ""oemanova.

meer inhoud geven. Wanneer we
dan met een veredelde B-ploeg
naar deze belangrijke internatio-
nale wedstrijd gaan, ondergra-
ven we ons eigen standpunt.
Daarom hebben we altijd ge-
zegd: rijders die "zich plaatsen
voor Ottawa - en dat waren de
eerste zeven - mogen niet op het-
zelfde tijdstip ergens anders star-
ten. Hoe jammer we het ook vin-
den voor Kleine, ons standpunt
staat vast."

mijn grootste probleem is", al-
dusFranke, „dat aan deploeglei-
ders nooit duidelijk is meege-
deeld hoe de selectie-procedure
precies in elkaar stak. Het is alle-
maal zeer verwarrend naar bui-
ten gebracht. Later heb ik bij de
secretaris van deLTC marathon,
Bezembinder, om dispensatie
voor Kleine verzocht. Dat was
geen probleem, wanneer Kleine
zijn argumenten op papier zou
zetten. Dat heeft hij gedaan. Nu
heeft mijnheer Lindhout gezegd
dat er van dispensatie geen spra-
ke kan zijn. Voor ons is dit alle-
maal zeer teleurstellend."

ken.

Lindhout: „Het is van belang dat
Nederland het marathonryden
zo goed mogelijk uitdraagt. In
Ottawa is een bijeenkomst tus-
sen de landen die in het mara-
thonryden zyn geïnteresseerd.
Dat moet de eerste stap worden
op weg naar officiële erkenning
van kampioenschappen door de
ISU. Daarom willen wij laten
zien dat goede ryders een goede
wedstrijd kunnen maken."
Het marathonschaatsen heeft in-
ternationale erkenning nodig,
om zich in detoekomst verder te
kunnen ontwikkelen. „Ik geloof
heilig in de mogelijkheden van
deze sport", aldus Lindhout.

„Maar het is wel een absolu^voorwaarde dat meer land^J'mee gaan doen. Dat zie ik echt#
gebeuren. De drie SovjetrijdeJ?
die dit seizoen in het peloton rij*
den, zijn zeer enthiousiast. *^gaan straks in eigen landtraint
gen geven, waarvoor nu al ve^
belangstelling bestaat. De mog*"
üjkheid om desport uit te drage^;
is aanwezig. Maar dat moeten tf,
we met onze besterijders doen-

Lindhout bestrijdt ook dat he
marathonschaatsen in Nedef'
land op zijn laatste benen loop
„De publieke belangstelling J
groter dan het vorige seizoe>£Wat niet wegneemt dat we enk*

'le dingen moeten aanpassen. *Jbegrijp dathet publiek niet zit ".
wachten op massasprints tuss^jKramer en Van Kempen. we
wacht op rijders als Van WÜ^die 100ronden lang stryd leverj
en tot het uiterste gaan. Op <:
achtergrond zijn we druk be2^,
met veranderingen, die het a»^
vallende rijden moeten stimU'^ren. Maar mijn algemene ind!"11
is zeker positief."

De laatste Olympische schaats-
kampioen die Nederland bij de
heren rijk is (Innsbrück 1976),
heeft 2ich officieel gekwalifi-
ceerd voor het officieuze wereld-
kampioenschap, dat gelijktijdig
(11 februari) in Ottawa wordt ge-
houden. Deze wedstrijd is door
deKNSB beschermd.
Kleine stond bij de top-zeven
van het marathonklassement, op
het moment dat de selectie voor
detitelstrijd werd samengesteld.
Dick Lind hout, namens het
KNSB-bestuur belast met mara-
thonschaatsen, geeft als uitleg:
„Bij het begin van het seizoen
nebben wij duidelijk gesteld dat
onze beste rijders naar Canada
moesten. Wij willen het mara-
thonschaatsen internationaal

Niet alleenvoor Kleine, ook voor
zijn ploegChina Balsem komt de
klap hard aan. Chef d'equipe Jo-
han Franke had zijn commercië-
le activiteiten op de wedstrijd in
Oostenryk afgestemd. „Maar

Kleine is een van deweinige top-
marathonschaatsers die in Otta-

In Ottawa moet de basis worden
felegd voor officiële wereld- en

luropese kampioenschappen in
het schaatsseizoen 1990-1991,
Slechts een goede wedstrijd van
toprijders kan vooral het Neder-
landse verlangen naar mondiali-
sering van de sport benadruk-
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oplossing door de
Coors-ploeg ook on-
der zijn hoede te ne-
men. Deze formatie
zal dit jaar onder
vlag van ADR een
Amerikaans pro-
gramma rijden.

de start toegelaten
omdat sponsor Lam-
bert bij de BWB nog
steeds niet de vereis-
te financiële ver-
plichtingen zou zijn
nagekomen. Deze
week heeft Lambert
de vereiste som op
rekening van de
bond gestopt.

" Greg Le Mond
kan met een gerust
hartaan het nieuwe
wielerseizoen be-
ginnen.

Foto:
WIDDERSHOVEN

Overigens hebben
de Belgische renners
van ADR gisteren
hun licenties van de
Belgische Wielrij-
ders Bond ontvan-
gen. Een aantal van
hen (o.a. Eddy
Planckaert) werd af-
gelopen weekeinde
in een veldrit niet tot

Francois Lambert
zorgde zelf voor een

GE - De gerezenpro-
blemen rond Greg
Le Mond zijn opge-
lost. Volgens ADR-
sponsor Francois
Lambert mag de
Amerikaanse prof-
wielrenner dit jaar
wel voor zijn ploeg
uitkomen. Zoals eer-
der gemeld was Le
Mond in moeilijkhe-
den geraakt omdat
hij zowel voor het
Belgische ADR als
de Amerikaanse na-
tionale Coors-ploeg
een contract had ge-
tekend. Volgens de
reglementen van de
profsectie van de
UCI is het rijden
voor twee verschil-
lende formaties ver-
boden.

HEERLEN/BRUG-

Hannink kwaad op Fortuna-trainer Van Brussel nieuwe coach De FICP heeft toegezegd maandag
met de officiële lijst te zullen afko-
men. Of het ook een lijst is, waarop
alle punten volgens het ingewikkel-
de systeem naar juistheid zijn ver-
werkt, dient te worden afgewacht.

"t^AASTRICHT - De ex-prof-
Egbert SchmidtTWatenngen) en Theo Appel-

doorn(Zegge) hebben het kortgeding tegen Frans en Jos Al-
gPerts uit Geleen gewonnen,
geiden kunnen elk een kleineTwintigduizend gulden vann^un laatste ploegleiders tege-
moet zien.
epchmidt en Appeldoorn maak-
'ifn voriS seizoen als zoge-
naamde Zero Boys deel uitvan;*>et profpeloton. Zij waren lid
Van de Stichting Sport en Re-

'Jjcreatie Centrum (Zero) van
'Jn"8 ?n Jos Alberts- Hoewel

* 6v,e Limburgse vader en zoon
.*n hetkort geding een langver-
deervoerden en probeerden te;f>ewijzen, dat er geen sprake
iljwas van een arbeidsovereen-
komst, stelde de rechtbank in
fMaastricht Schmidt en Appel-
doorn in het gelijk. Schmidtjfneeft recht op f. 19.065,60 aan
(achterstallig loon, onkosten en
'"Ïr^q' Appeldoorn op f.
i0.382,70. Alberts senior en ju-
nior werden veroordeeld toteen boete van 250 guldenen de
Kosten van het geding.Alberts'Richting Sport en RecreatieJ-entrum zal tegen dit vonnis injjberoepgaan.

Jos Alberts
veroordeeld tot
betalen 40 mille

Ex-wielrenners
winnen kort geding

Frans en

Hans van Doorneveld
niet naar Heracles

De officieuze FICP-lijst is als volgt:
1. PDM 2137 pnt
2. Système U 1817
3. Panasonic 1475
4. SuperConfex 1419
5. Domex 1336
6. Hitachi 1250
7. RMO 1227
8. Caja Rural 1172
9. Histor 1165
10. Z-Peugeot 1114
11. BH 111 l
12. Carrera 1108
13. Helvetia 1101
14. Chateaux d'Ax 1038
15. Toshiba 1036
16. TVM 1016
17. Seven Eleven 1011
18. Ariostea 990
19. ADR 950
20. Reynolds 937
21. Del Tongo 879

Hoewel er pas op 15 mei enig zicht
komt in de samenstelling van de
Tour de France-veld van dit jaar(de
eerste 18 ploegen op de dan gelden-

Cijferaars hebben inmiddels bij de
eerste 150 renners op de FICP-lijst
78 foutieve totalen geregistreerd.
Doping-gevallen, deklasseringen,
herroepen uitslagen waren op de
laatst gepubliceerde lijst nog nau-
welijks verwerkt.

Vlissingen in
kwartfinales

VELSEN - Een van de met onder-
meer elf bussen aangevoerde sup-
porters van Vlissingen kreeg giste-
ren gelijk. Hij dichtte: „Na De
Graafschap en Den Bosch nu ook
Telstar de klos". De amateurs ge-
bruikten weliswaar twee uur, maar
haalden door een doelpunt van
Schipper in de 99e minuut toch de
kwartfinales van het toernooi om de
KNVB-beker. Twee minuten voor
het verstrijken van de verlenging
voegde VanOeveren er nog een tref-
fer aan toe.
Er was Vlissingen ook in Velsen
weer veel aan gelegen duidelijk te
maken, dat het verschil tussen de
bescheiden semiprofs en de om-
hoog kijkende amateurtop te ver-
waarlozen is. Een technisch over-
wicht van Telstar bestond wel, maar
was lang niet voldoende om de ba-
lans te verstoren. De thuisclub
kwam wel eens voetballend op een
idee, van een redelijke uitvoering,
laat staan uitwerking kwam nim-
mer iets.

" Hans van Doorneveld ziet af van dienstverband Heracles Prinsen-Prijs
voor Belg

Telstar - Vlissingen 0-2 na verlenging. 99.
Schipper 0-1, 118. Van Oeveren 0-2.
Scheidsrechter: Bakker; toeschouwers:
2000. Gele kaart: Van Duyvenbode en Tania
(Telstar), Schenk (Vlissingen).

Van onze medewerker

Vandaag:
Miranda-Roda JC - (14.30)

SWALMEN/ALMELO - Hans van Doorneveld heeft zich be-
dacht. Hij treedt volgend voetbalseizoen niet als trainer in
dienst bij Heracles. Als vervanger heeft Heracles gistermiddag
Henk van Brussel (ex-FC Groningen, ex-Go Ahead Eagles)
aangetrokken. Van Doorneveld verklaarde de mondelinge af-
spraken niet in zijn contract te hebben teruggevonden. De hui-
dige trainer van Fortuna Sittard wordt nu genoemd in verband
metAZ. „Ik vind diteen schandalige zaak in de trainerswereld.
We hebben nu het ware gezicht van Hans van Doorneveld ge-
zien. Ik zou een dergelijke trainer niet willen hebben," reageert
Heracles-voorzitter Marinus Hannink in zijn woonplaats Swal-
men zeer verbolgen over het niet doorgaan van de verbintenis
tussen zijn club en Hans van Doorneveld.

„Van 'Doorneveld belde deze
week volkomen onverwacht en
tot grote verontwaardiging van
het Heracles-bestuur af met de
mededeling dat hij 'bedenkingen
over bepaalde situaties had'," al-
dus Hannink. Heracles heeft nu in
Henk van Brussel (52) een nieuwe
trainer gevonden voor anderhalf
seizoen.

ieder geval de trainersvakbond in
kennis gesteld," aldus Hannink
dié de loop der gebeurtenissen
nog eens voor de geest haalt. „We
benaderden Van Doorneveld
puur op zijn prestaties met Haar-
lem en Fortuna. Als mens kenden
we hem niet. Van Doorneveld rea-
geerde eerst positief. Hij zag vol-
doende mogelijkheden om bij een
club met ambitie aan de slag te
kunnen en verklaarde dat het ze-
ker geen stap terug was."

„Van Doorneveld verkondigde
onlangs voor de televisie en radio
dat hij de nieuwe trainer was van
Heracles. Die man maakt zich vol-
slagen belachelijk. We hebben in

P^N HAAG - Emmen en NAC heb-rn gisteravond hun onderlinge
«el voor de competitie van de eer-J* divisie gelijk gespeeld: 0-0. Em-r.en - NAC 0-0 Scheidsrtechter:-uinge; toeschouwers: 1178. Geel:r*etz (Emmen), Cornelissen (NAC)

Van Loen in
Bondselftal

Wft -T Bondscoach Nol de Ruiterren de selectie bekend gemaakt
r"\zestien spelers voor het Neder-
feb Boi}dselftal, dat woensdag 15
ïr^ari in Nimes een oefenwed-Fijd speelt tegen Frankrijk-B. De
f'ectie ziet er als volgt uit: Doel:
Riders (Aberdeen) en Menzo
t^^x); Veld: Bergkamp, Verkuyl en
Ï?D Witsche (allen Ajax), ViscaalPeveren), Van Duren en KrüzenDeiden BW Den Bosch), Eykel-
f,dmP, Meyer en De Wolf (allen FC
Koningen) Lankhaar (KRC Me-
ulen), Van Loen (Roda JC),
k'orrip (pc utrecht), Laamers en
"Wring (beiden Vitesse).
I

Emmen-NAC
doelpuntloos

Vanmiddag drie
hoofdklasseduels

speciaal voor de confrontatie met
zijn' vroegere werkgever zijn elftal
wijzigde. Arnolf Griffith heeft in de
basis zijn plaats moeten inruimen
voor Loek Frijns. „Lichtpunt verder
is het voorspoedige herstel van Sigi
Lens. Hij staat weliswaar nog niet in
de basis maar zit op de bank en kan
eventueel een deel van de wedstrijd
spelen".

Opstelling Fortuna Sittard: Hesp, MaessenDuut, Frijns, Boessen, Jalink, Mordang
Liesdek, Reijners, Clayton, De Vries.

„Na de wedstrijd tegen Den Haag
verklaarde Van Doorneveld dat
hij onze nieuwe trainer was. We
hebben elkaar een hand gegeven
en financieel was alles tot in de
puntjes geregeld. Van Doorne-
veld zou 100.000 gulden bruto
gaan verdienen. We waren aan al
zijn eisen tegemoet gekomen. Af-
gelopen weekeinde voor Hera-
cles-Nac belde hij op met de me-
dedeling dat hij nog enkele kleine
dingetjes in het contract wou be-
spreken. Het bleek dat hij proble-
men had met een door Heracles
toegewezen huis en dat hij vooraf
op papier wou hebben wat hij zou
verdienen bij een eventueelperio-
dekampioenschap, een kam-
pioenschap en zelfs bij het halen
van Europees voetbal. Ook die eis
hebben we nog ingewilligd. Voor
een periodekampioenschap zou
hij 5.000 gulden extra krijgen,
voor een kampioenschap 10.000.
Afgelopen dinsdag belde ik hem
op en kreeg te horen dat hij van
het contract af zag vanwege be-
denkingen over bepaalde situa-
ties. Hij kon niet duidelijk maken
wat die bedenkingen waren."Wild card

voor Torn
Nijssen

Heracles had eerder al gesprek-
ken gevoerd met Henk van Brus-
sel. „Die hebben we destijds op
een nette manier afgezegd. Zo-
doende konden we dus ook op
een nette manier weer bij hem
aankloppen. Van Brussel kent
Heracles goed, hij komt diverse
keren kijken. In het verleden
heeft hij goed werk afgeleverd bij
Heerenveen en De Graafschap en
vorig jaar nog bereikte hij met
Groningen Europees voetbal."
Van Brussel wordt bij Heracles
met onmiddellijke ingang full-
time opvolger van part-timer
Arend Steunenberg, die bij de Al-
melose vereniging de scouting
gaat verzorgen. Volgens Hannink
past een full-time trainer bij de
toenemende professionalisering
van Heracles, die onder andere
moet leiden tot een terugkeer
naar de eredivisie.

soluut niet waar. De keus van het
Heracles-bestuur viel gewoon niet
op Körver. We hebben ook abso-
luut geen ruzie met Körver."

Eerdere berichten in de pers sug-
gereerden dat Van Doorneveld af-
zag van een verbintenis omdat
Heracles zich niet" aan bepaalde
afgesproken voorwaarden zou
hebben gehouden en dat om de-
zelfde redenen MW-trainer
Frans Körver afhaakte. „Dat is ab-

- Als laatste vertegen-
tu"ordjger uit Limburg kruist For-
df. ? Slttard vanavond in Alkmaar

l/jjrdfgens met AZ in de KNVB-be-
shelft jd'De PloeS uit De Baandert
Mv i vooruitlopend op dit beker-
J,.W mets aan het toeval overgela-
i>E f,en bivakkeert reeds twee dagen

6 " Het 'Ouwewijvenbal' kon
£rW een spelbreker zijn in de voor-
de.» lnB- »Wij hebben bewust voor
'Vr tt°Plossing gekozen", aldus trai-
iV. **ans van Doorneveld.

:!rnat spelers wilden het zelf op die
HWf!r' ZiJ zien het belangvan deze
TorTo Jd in en z«n uitermate ge-
in , ntreerd aan het werk gegaan

"ren taanlo°P °P AZ. Carnaval vie-

l*Wanfkunnen we nog lang genoeg,
ied« Zondag en maandag heeft
j aereen vrijaf.

hu,Ü„rdien echter dient AZ in eigen
d|laat;bestreden te worden om tot de
|<loor t acht in het bekertoernooi
■Hik 7\% drinêen. „Dat wordt moei-
LL at. vindt van Doorneveld. die

Van onze sportredactie

'Carnaval vieren als duel temen AZ achter derug is'

Fortuna wijkt voor
feestend Sittard

Pro gramma
betaald
voetbal

ROTTERDAM - Dank zij wild
cards voor Torn Nijssen en Mark
Koevermans beginnen maandag
drie Nederlanders aan het indoor
Grand Prix-toernooi van Rotter-
dam. De loting is het tweetal, dat
met Michiel Schapers de Neder-
landse inbreng verzorgd, niet
gunstig geweest. Koevermans be-
gint het toernooi tegen Anders
Yarryd, Nijssen opent tegen Yan-
nick Noah. De tegenstander van
Schapers is nog niet bekend, hij
ontmoet een speler uithetkwalifi-
catietoernooi, maar maakt onmid-
dellijk daarna een gerede kans op
een confrontatie met lijstaanvoer-
der Miloslav Mecir, die in de eer-
ste ronde tegen Patrrick Kuhnen,
de derde wild card, speelt.

en^GENINGEN - Wageningen
avonrJ -n Boi3ch hebben gister-
Wj ? in hun vriendschappelijke
nieV voor 100° toeschouwers
Sch, 6escoord. Scheidsrechter. nuurmans floot.

Van onze medewerkster
ANJA BOVENDEAARD

SCHAESBERG - Niet alleen voor
thuisrijders als Wim Velis, Hennie
Grift en Jac Jongen was de koers-
avond op de draf- en renbaan te
Schaesberg succesvol; ook de Bel-
gen raakten door enkele overwin-
ningen alvast in carnavalsstem-
ming. De Prinsen-Prijs werd in de
wacht gesleept door C. Chaineux
met Ton Amis. Frank van den Putte
wist met Allia in de derde koers de
favoriet Challancetrans R met op de
sulkie Wim Velis te verslaan.
Uitslagen:
Auw Wiever Bal-Prijs: 1. Dereddertranss R

"(W. Velis) km.tijd 1.22.8; 2. Duran S; 3. Tar-
gui. Niet gestart: Cristine D. Winn. 1,60; pi.
1,00, 1,00, 1,00;koppel 2,70; trio 16,90.
Prinsen-Prijs: 1. Ton Ami (C. Chaineux)
km.tijd 1.22.6; 2. Cita de Bloomerd; 3. Aristo
Olmen. Winn. 1,60; pi. 1,30, 1,30; koppel
1,90; trio 9,10.
Clowne Trekke-Prijs: 1. Allia (F. van de
Putte) km.tijd 1.23.8; 2. Challancetrans R; 3.
Best of Unidek. Winn. 9,30; pi. 1,80, 1,30;
koppel 7,50; trio 143,30.
Tanzmariekhe-Prijs: 1. Commercie (H.
Grift) km.tijd 1.23.3; 2. Cas Buitenzorg; 3.
Bartje Dakota. Winn. 1,20;pi. 1,20, 2,30;kop-
pel 4,10; trio 8,90.
Kasteleins-Prijs: 1. Cay van Hoafer (F. Han-
delaar) km.tijd 1.22.6; 2. Baba T; 3. Cherie
Boszorg. Niet gestart: Bwijanka. Winn. 1,90;
pi. 1,90, 1,60, 1,70; koppel 8,60; trio 53,80.
Optocht-Prijs: 1 Zie die Detvile (H. Grift)
km.tijd 1.21.0; 2. Wilco Staaweide; 3. Yama-
ra of Hom; 4. Zanara. Winn. 1,40; pi. 1,20,
1.30, 1,90;koppel 3,80; trio 22,10.
Haring; Happen-Prijs: 1. AbbadoR (J. Jon-
gen)km.tijd 1.20.2; 2. Yvette Nubar; 3. Zor-
ro V. Winn. 2,10; pi. 1,50, 3,20; koppel 5,00;
trio 19,90.
Nonnenvotten-Prijs: 1. Alianne Lochties
(W. Velis) km.tijd 1.20.5; 2. Valiant C; 3. Zed-
dertranss R. Winn. 2,70; pi. 1,70, 4,90, 1,50;
koppel 216,00; trio 487,60.
VASTELOAVOND-PRUS: 1. Zenith Nora
(H. Grift) km.tijd 1.19.2; 2. Wicardo Peter; 3.
Valentin Melodie; 4. Tantième. Winn. 1,90;
pi. 1,40, 1,70, 1,30; koppel 5,90; trio 25,10.
De totalisatoromzet bedroeg f 176.141,-

„We zullen er maar van uitgaan dat
we vanmiddag om 15.00 in Sittard
op het veld zullen staan. Dat heb ik
mijn spelers tenminste de hele
week op het hart gedrukt." Limbur-
gia presteerde tot aan de winterstop
verrassend goed en niemand had
een tweede plaats voor mogelijk ge-
houden. „We zijn inderdaad aan een
goed seizoen bezig, maarvoor ons is
het nu belangrijk, dat we verder
gaan, waar we in december gestopt
zijn. We moeten nu bewijzen wat we
in onze mars hebben. Oefenduels
zijn niet altijd een goede graadme-
ter," aldus Limburgia's oefenmees-
ter Math. Schaepkens.

er vanmiddag tegen Limburgia
weer bij. „Dat wil echter niet zeg-
gen, dat hun aanwezigheid ook di-
rect een garantie voor succes zou
moeten zijn, maar we zien wel. Een
overwinning is natuurlijk welkom,"
aldus Lejeune.

Wilhelmina en Venray gaan op be-
zoek in Tilburg en Oss, aanvang
14.30 uur. De overwinning van de
Weerter ploeg op de ongeslagen
koploper Venray kwam afgelopen
zondag als een donderslag bij helde-
re hemel. Wilhelmina-trainer Peter
Munnecom: „Daarom is het ontzet-
tend belangrijk, dat we nu niet ver-
waand gaan doen, anders zou je die
zege net zo goed in een nederlaag
kunnen vertalen. Het is prachtig dat
we gewonnen hebben, maar tegen
Longa moet het vervolg komen."
Venray-trainer Ruud Wouters had
afgelopen zondag na het onver-
wachte verlies tegen het bescheiden
Wilhelmina'oB behoorlijk de pé in.
Volgens de Venray-oefenmeester
zal het resultaat van de ontmoeting
tegen TOP zijn ploeg weer op het
rechte spoor moeten zetten.

HEERLEN - Woedend waren de
hoofdklassers een aantal weken ge-
leden, toen zij vernamen, dat er
competitiewedstrijden op carna-
valszondag gespeeld zouden moe-
ten worden. Die woede is nu omge-
slagen in berusting, want de clubs
mochten in een later stadium ook
naar andere data uitwijken. De
duels Waubach-Vlissingen en SVN-
TSC worden respectievelijk op 9 en
14 februari gespeeld, terwijl Longa-
Wilhelmina '08 en TOP-Venray van-
middag gespeeld worden. Óp de
valreep is daar nog het deze week af-
gelaste duel tussen Sittard en Lim-
burgia bijgekomen.

Sittard is afgelopen zaterdag al aan
de bak geweest. De ploeg van Bèr
Lejeune behaalde, zonder de ge-
schorste Meerts, Jacobs en Kraus
een krappe en tevens knappe uit-
overwinningop Waubach. Dit trio is

Titelverdediger Jan Ykemna vormt
het vierde paar met Arnold van der
Poel. Op de kilometer rijdt Ykema
tegen Jan van der Ploeg.

HEERENVEEN - De kernploegle-
den Menno Boelsma en Arie Loef
treffen elkaar in de eerste rit van de
500 meter tijdens de nationale titel-
strijd van de sprinters, vandaag in
Heerenveen. Dat is het resultaat van
de loting, die gisteren in het Thialf-
stadion werd verricht.

Boelsma en Loef
loten elkaar

in sprintstrijd

oefenvoetbal

" GELEEN - Abusievelijk werc
gisteren melding gemaakt da
schaakclub Fortuna op zaterdaj
11 februari in het Plenkhoes aar
de Bachstraat in Geleen het oper
kampioenschap snelschaak var
de Westelijke Mijnstreek zot
houden. Het gaat om Rapid
schaak, waarbij de spelers eil
twintig minuten bedenktijd krij
gen in plaats van de gebruikelij
ke vijfminuten bij snelschaak.

Ook bestuuur opgestapt

Voorzitter
Groningen
afgetreden

Van onze medewerker
GRONINGEN - Renze de Vries
is gistermiddag afgetreden als
voorzitter van FC Groningen.
Ook het bestuur van de in op-
spraak geraakte club heeft zich-
zelf tijdelijk buiten werking ge-
steld. Dit is gebeurd om de be-
noeming van een opvolger van
De Vries niet te beïnvloeden.

De Vries kwam tot zijn beslis-
sing door de negatieve publici-
teit, die er rond zijn persoon is
losgebarsten. Hij voert in een
verklaring echter ook aan, dat
zijn gezondheidstoestand een

rol speelt. Zoals gemeld is De
Vries gewond geraakt bij een
ongeluk in Berlijn. De nu afge-
treden voorzitter zegt dat de pu-
bliciteit 'rond mijn persoon' ook
schadelijk is voor de belangen
van de FC Groningen: „En die
belangen stel ik voorop".
De overige bestuursleden, die
dus nu demissionair zijn, zeg-
gen het plotselinge besluit van
De Vries te respecteren. Zij wil-
len zo gauw mogelijk een oplos-
sing voor de nu gerezen be-
stuurlijke problemen. Er zullen
een of meer formateurs worden
aangezocht om een nieuwe
voorzitter en eventueel nieuwe
bestuursleden te vinden.

Zoals gemeld raakte eerst FC
Groningen in opspraak door de
verdenking van de FIOD dat er
een zwart geld-circuit zou be-
staan. Renze de Vries raakte
echter ook persoonlijk bij de af-
faire betrokken, toen bekend
werd dat er 'pikante foto's' van
hem zouden circuleren en de
suggestie ontstond dat hij hier-
mee gechanteerd zou zijn.

De plaatsingslijst ziet er als volgt uit:l. Me-
cir 2. Hlasek, 3. Noah, 4. Svensson, 5. Fitz-
gerald, 6. Cahill, 7. Jarryd, 8. Gustafsson.
Het programma voor de eersteronde is: Me-
cir (Tsj) - Kuhnen (WDD, quahfier - Scha-
pers, Gunnarsson(Zwe) - Masur(Aus), Koe-
vermans - Jarryd (Zwe), Svensson (Zwe) -
Davis (VSt), Lavalle (Mcx) - qualifier, Mez-
zadri (Zwi) - Saceanu (BRD), Lozano (Mcx) -
Cahill (Aus), Fitzgerald (Aus) - Rahnasto
(Fin), Riglewski (BRD) - Masso (Arg), Srej-
ber (Tsj) - Bergström (Zwe), Nijssen - Noah
(Fra), Gustafsson (Zwe) - Nargiso (Ita), Jelen
(BRD) - qualifier, Cane (Ita) - quahfier,
Svantesson (Zwe) - Hlasek (Zwi).

'endam-Feyenoord (14.30 uur)
eki* str'Wen. derderonde

?r Gr°ningen (14.30 uur)
I »2-FV. Utrecht (15.00 uur)
I ÏS*** 3 Si"ard (19.30 uur)
fPc gen:en Haag-Sparta (14.30 uur)

Vier Nederlandse
profteams in top 20

Stephen Roche valt buiten de boot

sport kort

eredivisie

van onze
sportredactie
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de FICP-lijst worden automatisch
toegelaten), lijkt het vrijwel uitge-
sloten dat Roche zich binnen de
beste 18 hijst. Ook Pedro Delgado
(Reynolds), Fabio Parra (Kelme) en
Lucho Herrera (Café de Colombia)
staan vooralsnog niet bij de top-18.

Zodat het voor elk van deze 'po-
dium-renners' hopen is op één van
de vier wild cards, die de Tour-orga-
nisatie nogkan uitgeven. Bij een be-
zoek aan Bogota heeft Tourdirec-
teur Jean-Marie Leblanc onlangs de
ploegen van Parra en Herrera reeds
een bepaalde toezegging tot deelna-
me gedaan.

HEERLEN - Volgens de meest re-
cente FICP-lijst in de profwieler-
sport is deelneming van Stephen
Roche aan de wedstrijden om de
wereldbeker hopgst twijfelachtig.
Aan de Wereldbeker-koersen van
dit jaar mogen de eerste twintig
ploegen van het FICP-klassement
aan de start verschijnen, eventueel
aangevuld met 'nationale' formaties
in het land van organisatie. Bij die
eerste twintig, waarbij de vier Ne-
derlandse teams PDM, Panasonic,
SuperConfex en TVM, komt de
ploeg van Stephen Roche (Fagor)
echter niet voor. De nieuwe ploeg
van wereldkampioen Maurizio Fon-
driest (Del Tongo) staat pas 21ste,
maar die heeft als regenboogtrui-
drager dispensatie verkregen.

Amerikaan mag wel voor ADR rijden
Problemen

Greg Le Mond
opgelost
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Tjaart Kloosterboer dicht Yvonne van Gennip plaats bij eerste drie toe ven schaatsen, maar dan in et
ste instantie toch om af te tn
nen, af te kicken".

'Schaatswereldje hangt van

aan elkaar'
dateen hoge EK-klassering (Van
Gennip werd vijfde, red) ge-
woon niet kon. Het was veel te
onrustig in het koppie". De Hee-
renvener blijkt evenmin verrast
door de suprematie van de nieu-
we Oostduitse lichting, die als
vanzelfsprekend en zonder plan-
kenkoorts de hoofdrol van de
oude generatie lijkt te gaan over-
nemen.

„Nee, het was geen kwestie van
over de streep trekken, daar ben
ik niet voor. Ik moest haar tel-
kens wel over een bepaald punt
duwen. Elke sporter zit wel eens
in een dal, maar bij Yvonne ge-
beurde dat te vaak. Ik heb toen
meermalen gezegd: stop maar,
dit heeft geen zin meer. Maar
dan zei ze toch weer: nee, dat
kan ik niet, dat mag ik niet. Ze
had constant moeite om zich op
de trainingen te concentreren.
Er kwamen gewoonte veel rand-
zaken op haar af.

Kania
„Mund (de Oostduitse ex-bonds-
coach, dit seizoen vervangen
door de onervaren Gaby Fuss,
red) is een prima kerel, maar hij
heeft het natuurlijk ook niet uit-
gevonden. Het blijkt gewoon
weer eens dat de prikkel van het
verliezen groter is en meer effect
heeft dan die van het winnen.
Kania sprak een waar woord
toen ze zei dat als je eenmaal ge-
wonnen hebt, het steeds meer
moeite kost om dat opnieuw te
doen. Oost-Duitsland is na Cal-
gary gewoon gebrand op eerher-
stel. Ongeveer dezelfde reactie
die wij vier jaar geleden hadden:
dat het nu maar eens afgelopen
moest zijn met het elke keer
weer op je bek krijgen van die
Oostduitsers".

Ziet Van Gennips toekomst L
nog onzeker uit, datzelfde ge»
voor die van Kloosterboer. ~--weet niet wat ik straks ga doe
Dat is momenteel ook absolu
niet interessant. Vast staat vf
dat het iets moet zijri wat ik le*-
vind. Weer binnen de bortf
Nee, datzie ik beslist niet gebe;
ren. Misschien neem ik wel 1
beslissingom er helemaal meel
stoppen. Ik ben nu toch al twa*
jaarbezig in dat schaatsen".

De noordeling hoopt evenV
dat „het verhaal van Ice Prodtf
tions", oftewel de alternatie'
kernploeg, niet terzijde zal wo
den geschoven ondanks het bil,
nenkort afhaken van Van Ge*
nip en Visser. „De trend is gez«
we hebben bewezen dat het ka(
Natuurlijk was het verdom'1
belangrijk voor ons dat L*
Europees kampioen werd, 1
hebben ook onze ijdelheid. 1
de les voor de toekomst is W
dat de basis breder moet zijn„
bent te kwetsbaar met een kl
ne groep. En je zult niet alle*
hoge eisen moeten stellenaanfl
sporter, maar ook aan de bes
leiding, op alle fronten. Dat k<j
geld, maar volgens mij is j
sponsor-interesse er wel defl
lijk. Salvesen (Van Gennips "ternatieve' geldgever, red)
graag verder, die is razend e'
thousiast'%

Concurreren met de collectiefbondsopzet mag best, vinj
Kloosterboer, die zich vervfl
gens even opwindt over uitlatif
gen van Frank van den W»
Bake. De directeur van het H>
versumse sportmarketing!"
reau Trefpunt veegde de vlo*
aan met de alternatieve gedac'
te en noemde de terugkeer V*
Van Gennip naar het KNS'
nest „gerechtigheid". Kloost«f
boer: „Hij schept er kenneli.
genoegen in om ons project aff
katten, maar dat rangschik I
onder jaloezie en onbenul. A
mijnheer Van den Wall Ba*
niet in staat is Evert van Be'
them goed te begeleiden, d*
moet hij dat niet afreageren ft
anderen".

„Ja, er zijn topsporters die wel
onder die constante druk kun-
nen presteren. Yvonne niet. Mis-
schien ook wel omdat het gelde-
lijke gewin voor haar beslist
geen hoofdzaak is. Het plezier
staat voorop en daar mankeerde
het lange tijd aan. Dat bedoel ik
als ik zeg dat ik Yvonne's WK-
prestaties op voorhand respec-
teer. Wat die sportvrouw doet,
ondanks haar karakter, daar heb
ik bewondering voor".
Het verbaast Kloosterboer niets
dat zijn beschermelinge zich bij
alle prognoses nadrukkelijk in
een underdog-positie manoeu-
vreert. „Daar is ze gewoon op
uit", glimlacht de ex-bondstrai-
ner. „Wat de mensen van haar
verwachten past nu eenmaal
slecht bij Yvonne.Daar wordt ze
ongelukkig van, dat is nu wel ge-
bleken. Maar ik verwacht dat ze
zal groeien en op het WK bij de
beste drie eindigt. Ik ben in elk
geval blij dat de kernploeg ter
voorbereiding naar Calgary is
gegaan. Dat, of Butte, was ook
mijn keus geweest. Voor Yvon-
ne een prima omgeving, daar
kan ze zich heel goed ontspan-
nen".

Kritiek
Ook deweer loskomende kriti*
op Kloosterboers trainingsaa
pak in het verleden bij zowel
heren- als dameskernplo
schiet hem zichtbaar in het v<
keerde keelgat. De Fries t
heerst zich, maar het kost dui<
lijk moeite. Zoals bij de aant
gingenvan Jos Geijsel, de hui'
ge conditietrainer, die Kloosti
boer verwijt achterhaalde rtl
thoden te hebbengebruikt wal
door de schaatsers (-sters) in
winter, toen het erop aan kwaJ
al opgebrand waren. Of na
aanleiding van geluiden uit 'dameskernploeg, dat ze zich
gelopen seizoen hadden „oV
traind".

Lake Placid vormt voor Yvonne
van Gennip het laatste belangrij-
ke toneel waarop ze de schaats-
wereld kan tonen dat 'Calgary'
geen toevalstreffer was, geen
eenmalige bres in de DDR-
muur. Want de drievoudig olym-
pisch kampioene mag dan nog
zo wispelturig zijn, ook Tjaart
Kloosterboer is ervan overtuigd
dat ze volgende maand echt af-
scheid neemt. „De afspraak,
waarbij ook IceProductions(het
managementbureau dat de be-
langen van onder meer Van
Gennip en Leo Visser behartigt,
red) is betrokken, ligt duidelijk
vast: Yvonne gaat haar tijd be-
steden aan het ontdekken en
ontwikkelen van een goede
baan. Ze wil misschien wel blij-

„De basis is er, qua conditie is er
niets aan de hand", weet Kloos-
terboer. „Maar bij het leveren
van prestaties komt er meer om
de hoek kijken. Daarom wist ik

kon volhouden hangt nu een-
maal samen met een „onverge-
lijkbaar karakter", weet Kloos-
terboer, die in de zomermaan-
den al de grootste moeite had
om Van Gennip bij de les te krij-
gen en te houden.

Gennips terugkeer in de bonds-
selectie („zij had toch ook be-
paalde verantwoordelijkheden
op zich genomen"), blijft hij vol
begrip. Dat de Haarlemse de
commerciële gedachte" in com-
binatie met topschaatsen niet

van Jan Wiebe Last, maar vast-
besloten elk conflict uit de weg
te gaan.

Hoewel er volgens Kloosterboer
„best harde woorden zijn geval-
len" naar aanleiding van Van

„Om met dat laatste te beginne';
wanneer reden die meiden ft'
hardst? In november, direct *de zomertraining", replice^
Kloosterboer, vorig jaar alt
meen conditiecoach. „Het ZJJallemaal cowboy-verhatëj
waarmee ik me bewust niet h*j
bemoeid. Egbert van 't OeV(
had verder de verantwoorde
ik hield me daar buiten.Ach, K<j
tiek zaler altijd zijn, maar eige'
lijk is alles gelopen zoals ik h*
voorspeld".

'Zij heeft me de weg gewezen'

Kloppenburg
eindelijk

uit schaduw
Vriesekoop

„In het na-olympisch seizoI.1'.
volgend op Serajevo zijn we
gonnen keihard te trainen. &,
EK leverde meteen drie afstap
zeges op, maar ik wist dat
domper zou komen. Dat gebe^
de het jaar erna, zoals ik ook °'derkende dat vervolgens de stj
gende lijn zou doorzetten. Is 'lemaal uitgekomen, drie k^goud op de Olympische Wint?
spelen. Wat ik probeer is het
chaam te laten wennen aan
hoge trainingsbelasting, zoeHj
naar de grens van wat je fysl^
kunt. Dan is vorm ook goed
plannen".

" MirjamKloppenburg wil haar grenzen verleggen en hoopt tijdens het Top-12-toernooi al voor spektakel te
zorgen.

bedrijven. Sponsor Comtest 'adopteer-
de' de voormalige Lichtenvoordse, die
in het computerbedrijf in Hoogmade
halve dagen werkzaam is. Een situatie
waarin Kloppenburg zich gelukkig
voelt. „Alleen met tafeltennissen bezig
zijn, stompt op den duuraf', weet de se-
cretaresse op 'halve' kracht.

Krasse uitspraken over een hogeklasse-
ring bij het in Walloniëte verspelen Top-
-12 toernooi zijn uit de mond van Mirjam
Kloppenburg niet op te tekenen. „Er is
best een kans dat ik hoog eindig.Kijk, ik
heb het voordeel dat er van mij niets
wordt verwacht. Ik kan onbevangen
spelen. Maar hetkan natuurlyk ook mis-
gaan. Het is verschrikkelijk zwaar. Elf
partijen in drie dagen. En helemaal fit
voel ik me ook niet. Ik zit vol met anti-
biotica vanwege een dreigende angina.
Dat is nu niet bepaald een ideale voorbe-
reiding".

Evenaren
Is Kloppenburg in staatom de prestaties
van Vriesekoop te evenaren? „Het zou
makkelijk zijn als ik dat kon vertellen",
tast Kloppenburg in het duister. „Voor
mijn gevoel heb ik mijn top nog lang
niet bereikt. Ik sta nu dertiende op de
Europese lijst, maar dat zegt me hele-
maal niets. De ranglijst geeft geen goede
weergave van deverhoudingen. Sterker,
er klopt helemaal niets van. Ik heb op
open toernooien goede prestaties gele-
verd. Alleen Nemes en Batorfi hebben
het beter gedaan, maar uiteindelijk ben

Van onze sportredactie
LEIDERDORP - De ogen zijn dit-
maal en voor de verandering eens
uitsluitend gericht op Mirjam
Kloppenburg. Nu Bettine Vriese-
koop het batje voorgoed heeft op-
geborgen, heeft de sinds een half
jaar in Leiderdorp woonachtige
tafeltennisster het rijk alleen.
Waar zij zich voorheen kon (of
moest) verschuilen achter de rug
van haar illustere voorganger, is
Mirjam Kloppenburg nu vaandel-
drager van de Nederlandse tafel-
tennisbond.

Wonderen worden van de Europese
nummer dertien nog niet verwacht ko-
mend weekeinde in Charleroi, strijdto-
neel van de Top-12. Maar datKloppen-
burg zich in het kielzog van Vriesekoop
heeft ontwikkeld tot een 'vaste waarde'
in de Europese top, staat inmiddelsvast.
De overtuigende winst twee weken te-
rug op Marie Hrachova, de Tsjechische
die in Seoel Vriesekoop de weg naar de
halve finale versperde, spreekt boekde-
len. Zelf weet de 23-jarige (nog) niet
waar haar mogelijkheden liggen, maar
ze is vastbesloten haar talenten zo gun-
stig mogelijk te exploiteren.

Dankzy Scylla is voor haar in elk geval
een klimaat gecreëerd om topsport te

Evenals het duo Gerard Bakker/Bettine
Vriesekoop zijn vader en dochterKlop-
penburg onafscheidelijk geweest. Po-
gingen om het koppel van elkaar te
scheiden liepen steevast op een misluk-
king uit. Het kostte Mirjam Kloppen-
burg in '87 zelfs deelname aan deTop-12
in Bazel. Net voor het WK in Delhi werd
de ruzie met de bond gesust en mocht
zij, weliswaar op kosten van de toenma-
lige sponsor, het toernooi in India als-
nog meemaken.

Twee keer eerder nam ze deel aan de
twaalfkamp tussen de beste Europese
speelsters (en spelers). In het Zweedse
Södertalje startte ze in '86 met een tien-
de plaats, eenjaar later moest ze vanwe-
ge een conflict met de bond afzeggen,
terwijl ze vorig jaar in Ljubljana de ze-
vende positie bereikte. Een opgaande
lijn dus.

„Als Geijsel kritiek heeft is y,
zijn probleem, niet het rriw,
Henk Gemser en ik hadden
systeem ontwikkeld en je ki>
toch niet zeggen dat er niets&
is bereikt. Geijsel moet interk
tionaal eerst nog maar eens &
wijzen dat zijn theoriën kW
pen", bitst Kloosterboer, "j
vooral geïrriteerd is gera^,
door de bewering dat Van Ge
nips sterke optreden in Calg^
waarschijnlijk mede te danK,
is geweestaan haar voetbless^,
enkele maanden voor de Spe".
waardoor ze precies de la"*
rust kreeg die ze nodig had.

Systeem

ik maar één plaats gestegen: van veer-
tien naar dertien. En Bettine, die na de
Olympische Spelen geen bal meer heeft
geslagen, staat nota bene tweede. Vrie-
sekoop is natuurlijk een naam in het ta-
feltennis. Maar ook al presteer je slecht
of je speelt zelfs helemaal niet meer, dan
blijf je toch op de lijst staan. En ik heb
gewoon nog geen naam. Daar moeten
we dan maar even hard aan werken",
heeft ze zich voorgenomen.

bang te zyn. Ik heb van iedereen wel
eens gewonnen of net aan verloren.
Faalangst heb ik gelukkig niet. Als an-
deren van mij een hoge positie verwach-
ten is dat leuk, maar ik kan me er niet
druk om maken. Ik kan mezelf wel de
verplichting opleggen om goed te spe-
len. Dat lukt soms aardig".

Ze wil haar grenzen verleggen en wil
daar veel moeite voor doen. Trainings-
kampen in China ervaart Mirjam Klop-
penburg als een „heel nuttige" bijdrage
in de ontwikkeling van het talent. „Ik
ben er nu drie keer geweest. Als je er
bent ga je ontzettend vooruit, maar het
is moeilijk om het niveau te handhaven.
Je traint heel intensief met goede spar-
ringpartners, maar die zijn er in Neder-
land niet. Daarom val je automatisch te-
rug. Maar van de zomer ga ik zeker weer
terug naar China".

„Ach, wat een onzin, men ro\ji
maar wat. De waarheid is K
Yvonne binnen een week n3%
ze uit het ziekenhuis was êeJ
men weer twee trainingen Pji
dag afwerkte. Niemand he,f
daar ooit naar geinformeerd, h
vraagd van: wat hebben ju«.
gedaan? Maar zo werkt ,
schaatswereldje nu eenmaal, j
hangt van jaloezie aan elka^constateert Kloosterboer
slot.

Angina
In de aanloop naar het aanstaande toer-
nooi in België heeft Kloppenburg het
aantal trainingsuren teruggeschroefd.
Deels noodgedwongen, omdat zij door
de dreigende angina niet voluit kon
gaan. Tegen die achtergrond kwam de
winst tijdens de superliga-interland te-
gen Hrachova als een verrassing. Die
meevaller heeft Mirjam Kloppenburg
zeker niet in hoger sferen gebracht.
Want: „Over geluk had ik in die partij
niet te klagen. Daarom til ik er niet te
zwaar aan. Maar als ik in Charleroi licha-
melijk fit ben, hoef ik voor niemand

Met als doel te stijgen op de Europese
ladder en Bettine Vriesekoop in de ver-
getelheid te drukken.

" Tjaart Kloosterboer en Yvonne van Gennip heffen het glas. Het WK in Lake Placid wordt het
laatste toernooi van importantie voor het Haarlemse schaatsfenomeen.

roekomst

■ Limburgs dagblad ■
Met haar 'schaatsvader'
Tjaart Kloosterboer niet
als coach op het ijs, maar
slechts als toeschouwer op
de tribune werkt Yvonne
van Gennip dit weekein-
de in het Amerikaanse
Lake Placid haar laatste
wereldkampioenschap
af. Indien nodig zal de
Heerenveense CIOS-do-
cent zijn naar de kern-
ploeg 'gevluchte' pupil
echter met raad en daad
bijstaan, want „onze re-
latie is geen spier veran-
derd". Aandacht voor een
controversieel man, die
Van Gennip op het WK
„in ieder geval een plaats
bij de eerste drie" ziet op-
eisen. Kloosterboer over
het karakter van de
Haarlemse schaatsvedet-
te, de prikkel bij de Oost-
duitsers en alom geuite
kritiek. „Die rangschik ik
onder jaloezieen onbe-
nul".

Van onze sportredactie
DEN HAAG - De opmer-
king, een kleine maand gele-
den gemaakt tijdens de Ne-
derlandse afstandskam-
pioenschappen waar de klok
werd teruggedraaid, laat hem
nog steeds niet los. Aange-
sproken als ex-coach van
Yvonne van Gennip na de ge-
noegzaam bekende Heeren-
veense klucht rond de 'alter-
natieve draaikont' wijst
Tjaart Kloosterboer die con-
clusie andermaal gedeci-
deerd en ditmaal ook ge-
nuanceerd („ik werd er toch
door aan het denken gezet")
van de hand. „Ik geloof niet
dat bondscoach Last ten op-
zichte van Yvonne dezelfde
positie inneemt als ik. Je
moet coaching nooit letter-
lijk opvatten, het is meer dan
alleen met die vingers om-
hoog staan".

„Aan de ruimere zin van de be-
geleidingverandert niets", aldus
Kloosterboer, die op afroep be-
schikbaar blijft voor (mentale)
steun. „Ze heeft mijn hele pro-
gramma meegekregen, de werk-
route tot en met het eind van dit
seizoen. En Last heeft daar de
kopiën van". De Fries stelt de
feiten nuchter vast. Hij schikt
zich in zijn paradoxale rol van
dominante figurant, in feite de-
zelfde als vorig jaar toen hij Van
Gennip op afstand voor de TV
drie keer goud zag winnen in
Calgary. Toen (fysiek) ver ver-
wijderd van bondscoach Van 't
Oever, nu weliswaar in de buurt



Limburg wordt
winterparadiis

e Limburgse skiliefhebber, die tot■ u toe 's winters de besneeuwde va-
in Oostenrijk, Zwit-

erland en Zuid-Duitsland opzoekt,
(
0e't niet meer naar het buitenland. re >zen nu ook in eigen provincie

Ie kS Worden aangelegd. De Mo-
enc nberg, de Wintrakerberg en de

■<überg worden van 29 februari tot
maart drie weken omgezet in

,e skipistes. Tientallen sneeuwka-, nnen worden in die periode ge-
Se U,rd v"n de firma 'Weissenwie-" in Koningsburg. Al die appara-
de h

Z°rgen voor 'echte sneeuw' op
Ven ' lngen in het Limburgse heu"

ten voor te bereiden op voor hen
onbekende situaties zoals te snelle
afdalers, fout-geparkeerde lange
latten en doping.
Om het VVV toch vóór te blijven
met de plannen, onderneemt de po-
litie zelf stappen in de richting van
een op handen zijnde piste voor
schansspringen. De glijbaan in de
speeltuin varf het Steinerbos wordt
gezien als een ideale plek voor de
beginnende schansspringer. Eddy
The Eagle is inmiddels bereid ge-
vonden om in de aanloop naar het
nieuwe seizoen enkele trainingssta-
ges te verzorgen.

geleverd in vrieskisten om lange
houdbaarheid te geranderen. Een
ploeg van gemeentewerken uit het
Sauerland brengen 50.000 kilo 'bal-
len' naar Noord-Limburg. Voor de
iets hardere sneeuwballen worden
speciale katapulten geleverd.

Vaalserberg
pr het.experiment slaagt, gaat het
de v'nciebestuur zich beraden over
per

Pprtnar>ente aanleg van een Su-
Vaa| G"Piste op de flanken van de
Drif.| berg- Nu achten GS het
van punt nog te gevaarl'ik
f-i-, *ege het enorme hoogteverschil
o3randweê rond Roermond
baan 6en 4ÜO meter wedstrijd-ijs-
ij, n aa ngelegd. Met behulp van de
ijs "aakmachines van MiVeGo, een
na p

b,nat'e van Milano, Venezia-
slèe f'no ' en de Koningsburger
de /"wkanonnen is de aanleg van
lcün.,aan e»nd februari een koud
van r' Ad rem heeft het colleëe
steunH In W" robuust gerugge-
kanH-j door de raad- Roermond
SDrin.-aat gesteld voor het EK-pn"t in 1991

Glijbaan
bij J,01ltle wordt nauw betrokken
dere p armen- Zo komen er meer-cursussen om de politie-agen-

Katapult
Op de Noordlimburgse Peelgron-
den wordt een winters paradijs voor
de kleintjes gebouwd: een sneeuw-
ballen-centrum. Sneeuwballen in
diverse maten (SS 0-3 jaar, S 4-7
jaar, M 8-10 jaar en B(ig) voor de
ouderen) wordenkant en klaar aan-

Het VW houdt ook rekening met
mensen die helemaal niet 'in zijn
voor winterse aktiviteiten. In Ca-
dier en Keer heeft men wereldkam-
pioen kunststoten Jean Bessems de
vrije hand gelaten om een winters
binnen-biljartspel te ontwerpen.
In alle geheim is de artistieke goo-
chelaar van de vertimmerde ontbijt-
tafel bezig met zijn nieuwe uitvin-
ding: bubbelbiljart met vier ballen.
Een tipje van het groene laken wil
de altijd goedlachse Jean wel even
lichten. Het wordt een spel met viex
ballen (twee rode, een blauwe- en
een goudkleurige), twee biljarts cri
een speciale 1.30 meter lange Sibe-
rische ijspegel als keu. De twee ta-
fels staan met elkaar in verbinding
door een twintig centimeter brede
gleuf van stromend water gemaakt
via een uitholling in één kant van
beide biljarts. Een carambole wordt
gescoord als de goudkleurige bal op
biljart-een de twee rode hallen
heeft geraakt, doorloopt via de wa-
tergleuf naar biljart-twee en daar de
blauwe bal raakt. De volgende af-
stoot begint in biljart-twee. 'Goud'
raakt blauw, via het water naar de
andere tafel en dan de twee 'rooie'
raken. Carambool!

hans rooijakkers

afgelopen jaar. Om het ijzige ovaal
een beetje smeuïgen kleurrijk over
te laten komen, is gekozen voor de
smaken chocolade, banaan en pista-
che.

Esboeden worden nieuwe hapjes
van aroM uit Maastricht bereid: de
slalompia, de afdaalrol en de Bal
Diezeer.

De piste op het Vrijthof in Maas-
tricht voor wagenrennen, koetsen
diligences wordt aangelegd met alle
overgebleven consumptieijs van het

De verzorging van de inwendige
mens mag uiteraard niet ontbreken.
Het VVV wil alle Limburgse sport-
verenigingen, die 's winters geen in-
komsten hebben vanwege de onbe-
speelbaarheid van de velden en de

Gloeiwijn

daarmee gepaard gaande sluitingen
van de kantines, een handje helpen.
Zij mogen naast alle skipistes, de
ijsbaan in Roermond en het kinder-
paradijs in de Peel, drankstoeben
en eetkraampjes bouwen. In de
drinkstands mag verkocht worden
Gloeiwijn, Jagerthee, Bokkenbier
(uiteraard alleen in halve- en liter-
pullen), Irish Coffee, Noedelbrui je
en Goelasjsoep. Maar ook gewone
koffie en thee is verkrijgbaar. In de

HEERLEN/MAASTRICHT/SITTARD/ROERMOND - Sneeuw of geensneeuw deze winter, de Vereniging voor Vreemd Verkeer^!Limburg heeft deze week haar promotionplan voorde^^Mkomende winters ontvouwd. De belangrijkste
Punten die het provinciale 3xV in Sjato Sjalot te
Maastricht naar voren bracht waren de realiseringl
von drie skipistes in Valkenburg, Heerlen enSittard^^^^^BOp de randweg in Roermond wordt cci
V|erh*onderd meter ijsbaan aangelegd!
Op Noordlimburgse Peelgrond H^^^^^^^^^^^HWordt een sneeuwballen-centrur
Qebouwd. Op het
Maastricht komt een voorl

koetsen en

milieuvriendelijk. Degenen die
pretplannen liever!

de belanden, Jkunnen en KeeJvoor nieuw
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VVV ontvouwt fantastisch promotionplan voor komende winters

Extra carnavalsuitgave van het Limburgs Dagblad. Postbus 11x11 Sjp js zaak7

Duo 'Oetgesloa-
pe' klaarwakker

Pagina 23

Bont carnavals-
programma
Waar, wanneer,
hoe laat

Pagina 24 en 25

'Petten op' in, Landgraaf
Pagina 27

Kwatsj voor de
liefhebber

Pagina 28

Waar zijn de bals
in Maastricht
gebleven?'

Pagina 29

Viareggio
organiseert
Europees
Carnaval '92

Pagina 30



Limburgs Dagblad Zaterdag 4 februari 1989 "22

DE LIMBURGSE XVff PERSONEELSGIDS

IfIIAKM ÜLAbbIV International b.v.
Beitel 9 - 6466 GZ Kerkrade-W.

Charm Classic is een meubelfabriek gespecialiseerd in
klassieke en tijdloze meubelen van top-nivo.
Ten behoeve van de order- en verzendadministratie zoeken wij
op korte termijn:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER m/v

■■^^■^h Opleidingsnivo: MEAO/HAVO/MTS en 25-35 jaar
met ervaring in soortgelijke functie die zelfstandig kan
handelen vanuit eigen initiatief en
verantwoordelijkheid.

Goede contactuele eigenschappen en enig
technisch/commercieel inzicht is vereist, voor het
onderhouden van internationale contacten in Duits en
Engels.

wkmmmmk-mm Enige kennis en inzicht in geautomatiseerde
gegevensverwerking is belangrijk.

\/r\*Y7\f/\ Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring.
(\\ l * Uitvoerige sollicitaties binnen 7 dagen na het

LJ V—^v-—-^?» verschijnen van dit blad, aan bovenvermeld adres
\__=__j/ t.a.v. de heer J.P. Hendriks.

135141

H Super
Game

vraagt met spoed

REPRESENTATIEVE GASTVROUW
met middelbare opleiding

Sollicitaties na telefonische afspraak
Super Game, Gasthuisstraat 20-24, Heerlen
Telefoon 045-715185 134791__ *

||v| Ministerie van Justitie |
Directie Jeugdbescherming en Reclassering vraagt t.b.v. de
Raad voor de Kinderbescherming te Maastricht een

Informateur
strafzaken (v/m)
38 uur per week
vac.nr. K 2515

Taak:

" aan de hand van vragenlijsten verkrijgen van gezinsgegevens en
gegevens omtrent leefomstandighedenvan minderjarigen, die
in verzekeringzijn gesteld of tegen wie een procesverbaal
terzake van een misdrijf wordt opgemaakt, door een bezoek
aan (het gezin van) de minderjarige; aan de hand van deze
gegevens kan de raad voorlichting geven aan de Officier van
Justitie c.g. deKinderrechter en beoordelenof hulp door
derden gewenst, danweieen nader onderzoek door de raad
noodzakelijk is;

" geeft op devragenlijst tevens een momentopname van
omstandigheden, welke naar zijn mening een rol spelen in de
voorlichtingen beoordeling ten aanzien van verdere hulp;

" beoordeelt door interpretatie van de situatie ten aanzienvan
de in verzekering gestelde minderjarige of in datkader
spoedeisende hulp verstrekt dient te worden en verleent hier-
aan zonodig medewerking;

" verstrekt informatie aan de minderjarige en/of diens ouders ." ~

over zowel de algemene gang van zaken als de specifieke
procedure;

" verleent medewerking in de administratie terzake.
Gevraagd:

" diploma M.8.0.-sociale dienstverlening;

" goede contactuele eigenschappen;

" enige kennis van het Kinderstrafrecht, inzicht in de diverse
culturen en kennis van de socialekaart van het arrondissement
Maastricht, alsmede hetbezit van hetrijbewijs B-E strekt tot
aanbeveling;

" leeftijd minimaal 25 jaar.

Salaris: maximaal f 3.284,- bruto per maand.
Telefonische inlichtingenzijn te verkrijgen tussen 9.00 - 1 2.00
uur, onder nr. 043-254354.

Sollicitaties ondervermelding van bovenstaand vacaturenummer in
de linkerbovenhoek van de briefen envelop, indienen vóór

L2O februari 1989 en richten aan deRaad voor deKinder- j|
bescherming, Postbus 3002, 6202 NA Maastricht.
Justitie wil een bijdrage leveren aan het wegwerken van de
achterstandop de arbeidsmarkt van gehandicapten en leden van
etnische minderheden. Zij worden dan ook met nadruk uitgenodigd
te solliciteren.

Open universiteit
DeOpenuniversiteitiseenzelfstandigerijksinsUllingvooropen, hoger
afstandsonderwijs. Zij produceerten exploiteertop zeven
leerstofgebieden cursussen voorzelfstudie. De cursussen kenmerken
zich ondermeerdoorintegratie van decomponenten: schriftelijk
materiaal, audio-visueelmateriaal, computermateriaalen vormen
vanpersoonlijke studiebegeleiding. De cursussen worden ontwikkeld
incursusprojecten waarin vakinhoudelijk deskundigen,
onderwijskundigen, onderwijstechnologen enproductiedeskundigen
samenwerken.

Aan deafdelingFinancieel economische zaken is opgedragen de
ontwikkeling, voorbereidingen uitvoering van hetfinancieel en
economischbeleid en beheerbinnen de Openuniversiteit. De afdeling
isopgebouwd uitac subafdelingen centraleadministratieenfinancieel
beleid enbeheer.

Bü desubafdeling centraleadministratie is vacant defunctie
van

groepsleider
adminstratie (m/v)
vacaturenummer:LID 89014

Taken: geeft leiding aan de groep medewerkers
administratie;voert eenaantal vaste controlesuit met
betrekking tot facturen, contracten, declaraties etc; draagt
zorg voortijdige,juisteenvolledigefactureringeninningvan
vorderingen; beheert definanciële bestandenom de
continuïteitvan de informatieverwerking te garanderen;
neemtdeelaanprojectgroepen tenbehoevevanverdergaande
automatisering vanhet financiële systeem; adviseert bü
probleemsituaties en/of meerdere
interpretatiemogelijkheden metbetrekking tot
administratieve verwerking; signaleert
verwerkingsproblemen en verbetert deprocedureshiertoe;
verstrekt informatie uithet financiële systeem naar
aanleiding vanad hocvragen.

ÖU
Eisen en salaris:opleiding moderne bedrijfsadministratie
(MBA) of gelijkwaardig; kennis en ervaring met
geautomatiseerde gegevensverwerking; kennis vanpc
pakketten; leidinggevendeervaring.

Het salariswordt afhankelijk vanopleiding enervaring

- nadervastgesteld enbedraagt maximaal’ 3.616,00(schaal
7), afhankelijk van funktioneren is uitloop mogelijk tot
maximaal ’4.115,00 (schaal 8).

Arbeidsvoorwaarden enprocedure:derechtspositie is
overeenkomstigrüksrichtlü'nen.Hetpersoneelsbeleidvande
Open universiteit is gericht opgelijke kansen voor vrouwen
enmannen. Terbevordering vaneenevenwichtige man/
vrouw-verhouding inde organisatie, wordt vrouwen
uitdrukkelijk verzocht te solliciteren.

Inlichtingen betreffende defunctie worden desgewenst
verstrektdoordeheerL. Heuts, hoofdcentraleadministratie,
telefoon 045-762694.

Schriftelijke sollicitaties ondervermelding vanhet
j vacaturenummer (op briefen enveloppe) inzenden vóór 18

februari 1989enrichten aanhetCollege vanBestuurvan de
Openuniversiteit, ter attentievan deafdeling
Personeelszaken, Postbus 2960,6401DL Heerlen.

1/ f t +
DE NEDERLANDSE DISTRICTS-UITGEVERS
Dc uitgevers van het ZAKELUK TELEFOONBOEK
Vragen met spoed voor de regio waarin u woont

RESULTAATGERICHTE
VETEGENWOORDIG(ST)ERS

Wij vragen van onze representatieve medewerk(st)ers,
die in het bezit zijn van een eigen auto:
dat zij constant bij de besten willen behoren, een meer
dan een normale inzet hebben en dat zij beschikken over
een doorzettingsvermogen waar men u tegen zegt.

DUS, indien u aan bovenstaande eisen voldoet en uw in-
komen niet hoog genoeg kan zijn, schrijf dan direct aan:

B.D.U. DE BEHEERSGROEP VAN DE
NEDERLANDSE DISTRICTS-UITGEVERS
T.a.v. de afdeling personeelszaken
GINNEKENWEG 275, 4835 NC BREDA

135153

Scholengemeenschap St. Ursula
te Hom

-gymnasium-atheneum-havo-

voor zo spoedig mogelijk |l|ik EEN DOCENT(E) , J| WISKUNDE OF NATUURKUNDE 1
voor 13 lessen, ter vervanging

Sollicitaties onder opgave van
referenties (met telefoonnummer) ||||||. !" JU

I "HIP' zo spoedig mogelijk te richten aan
V derector, Drs.J.MAG. Gillissen,

Bergerweg21,
6085 AS Hom. Tel. 04758-2121. |||

STICHTING KWHOUEK ONDERIWl ünOR /MDDEN UMBURG

Omdat een moderne onderneming \
niet zonder goede thuisbasis kan ;

zoeken wij top-secretaresses. |
Natuurlijk hoeven wij ons als DSM nietaan u voor Bij voorkeur heeft u een aantal jaren in een PR-

te stellen. In Limburg is DSM immers opveel plaatsen omgeving gewerkt. De moderne talen vormen in ieder <

prominent aanwezig. Zon 11.000 Limburgers werken geval geen probleemvoor u.

in de meest uiteenlopende functies bij onze onder- Bel voor meer informatie met mevrouw A. Schill, <

neming. Bij een van de zes divisies, of op het hoofd- (04490) 63868, of de heer R. Joosten (04490) 6370,
kantoor in Heerlen. privé (04490) 27560.

DSM heeft deafgelopen jareneen nietmeerweg te . En we zoeken een secretaresse voor het hoofd

denkenplaatsveroverd in de wereld van de chemie. Dat Procurement. Een interne service-afdeling in Geleen,
hebben we te danken aan modern beleid en alert waar inkoop en logistieke zaken tot de activiteiten

management. horen. Klantgerichtheid speelt hier een grote rol, want

Het management kan zich echter nog zo alertopstellen,. onze onderneming kan niet goed functioneren als

alleenmet een goede thuisbasis zijn we in staat perfect te goederen en diensten nietop tijd hun juistebestemming

functioneren. bereiken.

Daarom hechten wij grote waarde aan dekwaliteit De secretariële ondersteuning is hier wat breder en j
van onze secretaresses die wij dan ook liever als heeft, omdatvin een klein team werkt, zelfs raakvlakken
management-assistente zien. met personeelswerk. Waardoor u met vertrouwelijke

Jonge representatieve vrouwen die de afgelopen gegevens te maken krijgt,

jaren ontdekt hebben dat ze meer inhoud hebben dan Opnieuw zienwe graag een aantal jarenervaring op

een gemiddelde secretaresse, daar hebben we hoger managementniveau, plus steno,

belangstelling voor. Bel voor meer informatie met de heer A. Smeets,

Omdat die hun bazen ongevraagd veel uit handen (04490) 65869, privé (04499) 2770.
kunnen nemen. En omdat ze devoorwaarden weten te Nog even voor de duidelijkheid. Van alle kandidaten

scheppen voor een perfect functionerende thuisbasis. vragen wij, naast de genoemde specifieke vaardigheden,

Het gaat om drie vacatures van zeer uiteenlopende een vooropleiding op VWO-niveau, een erkende
t

aard. Zo zoeken we een secretaresse voor een van de secretaresse-opleiding, ervaring met een personal

directeurenvan de divisieKunststoffen in Beek. computer en vooral veel enthousiasme en inzet.

Samen met nog drie secretaresses bemant u een Interesse? Richt dan uw brief met c.v. binnen
secretariaat. leder van u heeft een eigen - afgerond - 3 wekennaverschijnenvan ditblad metvermelding van

werkpakket. Zonodig treedtu echter op als secretariaats- vacaturenummer 8/89 PVB aan:

coördinator. DSM Limburg bv, t.a.v. de heerJ. Strijbos, afdelingPVB,

Het betreft een functie in een sterk internationaal Mauritspark 1,6163 HM Geleen.

georiënteerde omgeving metveel contacten. Geef duidelijk aan naar welke afdeling uw interesse

De moderne talen moeten daarom perfect zijn (spreken uitgaat,

en schrijven). Tot de procedure behoort een psychologisch en

Minstens 4 jaar ervaring op hoger management- medisch onderzoek,

niveau is noodzakelijk. Uw nieuwe werkgevervindt het
plezierig als u vlot notuleert. Leeftijd ± 30 jaar.

Bel voor informatie met de heer K. Buchholtz
(04490) 65514 of 62405,privé (043) 614103.

We zoeken ookeen secretaresse voor het hoofd PR,
eveneens voor de divisie Kunststoffen. Vanuit het

Marketing Centre Urmond is de afdeling PR mede-

verantwoordelijk voor de internationalepresentatie van

de divisie.
De gebruikelijke secretaresse-activiteiten komen

aan deorde, maar u assisteertookbij PR-taken. Denk aan DSM Ö
het organiseren van tentoonstellingen, perspresentaties
etc. We hébben een oplossing ofwevinden ereen.. ■ _ ; ; >

ll^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^lÊ^,mmmmVm-mmmmm^^^mmm^^^^mmmllm-------^l^^^^^m^^^^^^^^^^
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olfbaan oenshuis
r

Voerendaal, vraagt voor spoedige indiensttreding eeh

Caddymaster/supervisor
Functieomschrijving:- Ontvangst clubleden en dagbezoekers- Supervisie op de golfbaan m.b.t. het inachtnemen

van de golfregels en betaling van de
daglidmaatschappen- medewerking verlenen bij wedstrijden

- beheer van caddycarhouse, golfbuggy's en
oefenbaan- licht onderhoud aan golfmateriaal

Functie-eisen:- de bereidheid om onregelmatige werktijden te
vervullen is een vereiste;

- kennis en/of ervaring met het golfspel strekt tot
aanbeveling;

- enige kennis van de Engelse en Duitse taal is
wenselijk;- leeftijd tussen 35 en 50 jaar.

Geboden wordt een vaste dienstbetrekking met een
voor deze zelfstandige functie aangemeten salariëring
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Sollicitaties voorzien van c.v. en recente pasfoto
uitsluitend schriftelijk voor 18 februari a.s. te richten
aan: Hoenshuis Golf bv, t.a.v. dhr. D.L. v. Daele,
Hoensweg 17, 6367 GM Voerendaal. 135133

Galjoenweg 45, Maastricht, tel.: 043-632547
Voor onze werkplaats in Maastricht zijn wij op zoek naar een

1e AUTOMONTEUR
Wij denken hierbij aan iemand die zelfstandig opererend in een klein
team zijn opgedane ervaring wil bewijzen. .
De persoon in kwestie is een enthousiaste persoonlijkheid die de
autobranche een warm hart toedraagt. Autobranche-ervaring is
onmisbaar. Leeftijd tot 30 jaar.

Interesse? Bel voor een afspraak met H. Kessels, tel.: 043-632547.

Qfficeel SAAB LANCIA dealej



»De twie die noe komme, zien vaan hiel wiedVan hun optreije kriege veer geine spiet

Dn eine is wakker en dn aandere is dufHun versjeining heet al minnigein verbluf
De Lange is snel en de knievel is traagH^n act is tot noe touw altied geslaag

bed is veur hun op 'n speciaal meneer gesjoape
üoa zien ze daan: oet Gebrook ut duo Oetgesloape"

MAASTRICHT/HEERLEN/HULSBERG - Voor de echte carna-
, st hoeft het Duo Oetgesloape nauwelijks aangekondigd te wor-en. Piet Boonstra (48) en Peter Vellinga (37) kunnen optredenaar ze willen. Met hun gerichte acts zetten de Hoensbroekse ple-
jermakerselke zaal naar hun hand. Geen oubollige moppen, sket-es of liedjes. In elk dorp of stad wordt een drie kwartier durendProgramma afgewerkt, opgebouwd uit roddels, kwatsj, grappen,uziek en het laatste nieuws uit de eigen omgeving.en avond mee met het Duo Oetgesloape staat garant voor urenP ezier. Maar ook een avond'stress. Komen wij wel overal op tijd?

bl°°ifk* 161ProBramma net uit? Een combinatie van jagenen het pu-
-2n a8verschillende acts in drie Limburgse plaatsen:
g Uur Maastricht, 21.30 uur Treebeek en 22.45 uur Hoensbroek.m met de woorden van Mart de Beer, president van de KNP-car-ayalsciub Cassee Ridders uit Maastricht te spreken: 'De Lange
\ 'et Boonstra) is snel en de Knievel (Peter Vellinga) is traag. Huna« is altied geslaag'.

Strompelberg'. Ook René Van der
Linden werd door de mangel ge-
haald. „Al die problemen rond dat
kleine boekje kreeg René niet op-
gelost. Dat heeft hem zijn kop ge-
kost. In plaats van fraudebestendig
werd de nep van KEP fraudebehen-
dig".

Bijverdienen
Na het optreden nog snel een glaas-
je drinken. Piet een pils en een cola
voor Peter, de vaste chauffeur. Dan
snel in de auto, want over een half
uur is het volgende optreden in
Treebeek.

In 'Chalet' wordt de Treebeekse
carnavalsvereniging De Nonnevotte
even op haar nummer gezet. „Zij
stonden voor het bezoek aan een
vogeltentoonstelling een week té

vroeg in die kroeg. In vol ornaat en
de Raad was al za(a)t". Ook het
'bijverdienen' kwam aan de orde.
„De klusjesman die de muren wit,
doet dat in feite zwart". Hét uitstap-
je van de twee burgemeesters deed
het duo af met één zin: 'die avond
had Smallenbroek even een te smal-
le broek aan. Het is inmiddels half
elf. Tijdens het afschminken rap
een pils voor Piet en een colaatje
voor Peter.

Savelsbergh
Hup, het koffer met de pyjama's

"achter op de zitting in de auto en
naar Kasteel Hoensbroek. De zit-
ting van CCH. Buutteneedner Ger
Frencken uit Roggel wordt net bin-
nengehaald. Dus nog een kwar-
tiertje de tijd om de Hoensbroekse
act voor te bereiden. In de wandel-

Heilsoldaten
tien Cn eter treden inmiddels veer-"en seizoenen op als het 'Duo Oet-scsioape'. Het was niet eens de be-
"eiing als 'twee wakkere slaap-
mutsen op te treden. Boonstra:

r^aandenlang hebben wij sketches
het h

ULdeerd als 'heilsoldaten'. Van
tvn l.

de Leger zouden wij de
ge m heilsoldaten-kleren krij-
tred ?ar v'a'c voor ons eerste op-:
de ei?. eBreeP het Leger waarvoor
t

Pa -S nodig waren. Die cos-
.nT* Z'^n er dus nooit gekomen"""
pv m,a^T het podium op in tweep|: ania's", riep de echtgenote van
lje L"^en Hoensbroekse kleerma-
tw ' toen °P laatste moment
Ik^f nBe nachthemden gemaakt.

Qraag dit pakje nu al veertien
t e if °mdat die kledij nergens meer
Se

Kr, Jgen is. Maar er is hoop. Na dit
Zo'no6" k°mt er extra uit Taiwan
w st°f °m een nieuwe ouder-
H

e 'se pyjama te maken"."ün succesformule is al jaren on-.""getast: klaarwakker zijn, scherp." sPelen op reacties uit hetpubliek,
vj

e«n handomdraai kunnen impro-Seren en teksten in muzikale taal°mzetten.

dorps- of stadsfiguren. Een beetje
'kietelen' en van de andere kant
moet jeverhaal iets losmaken bij de
bevolking", vertelt 'aangever' Piet
Boonstra. Hij geeft de voorzet.
Het 'droge klophout' Peter Vellin-
ga scoort door de actie af te ronden.
Peter heeft een 'aparte humor' (het
kwartje valt bij hem altijd te laat)
en hij kan een lekker stukje muziek
maken op zijn gitaar. Zijn grootste
probleem, hij is al jaren werkloos,
weet Vellinga op de bühne keurig te
verbergen.
Boonstra: „De formule klinkt heel
simpel, maar de praktijk is anders.
Maandenlang worden alle leuke
krantenknipsels over elke gemeente
uitgeknipt en verzameld. Begin no-,
vember worden de eerste ideeën
uitgediept. De fratsen komen dan
oppapier te staan. Belangrijk is niet
hetgeen er op papier staat, maar de
manier waarop je die flauwekul
overbrengt op het publiek. Want
een grap moet jebrengen. Een grap
lezen is half zo leuk. Onze show
heeft inhoud omdat er niet zomaar
wat onzinwordt afgerateld. De car-
navalist wil plezier horen en maken.
In deze tijd telt nog steeds dat de
klant koning is. Vrij vertaald, je
moet de mensen waar voor hun geld
bieden".

Boonstra: „Reken maar. Wij doen
er nog een schepje bovenop".
Hun opkomst is een onderdeel van
de act. Het publiek lacht al, terwijl
het optreden nog moet beginnen.
Piet staat al een minuut op het po-
dium. Peter staat nog bij de ingang
van de zaal. Hij speelt de rol van
een domme, dromerige, niets ver-
moedende muzikant perfect. Hij ■heeft vijf minuten nodig om de bü-
he te betreden.
Het MECC, wielrenner Fred Rom-
pelberg en Tweede Kamer-lid Van
der Linden worden op een ludieke
manier door het Duo Oetgesloape
belicht. „Het MECC, een congres-
centrum tot verrek. Het gat in het
MECC is te gek. Wij moeten het
doen. Met een tekort van tien mil-
joen".
„Fred is op een zoutvlakte tegen de
grond gekwakt. Wat erg voor

Maastricht
Humor is volgens het duo in elke
streek anders. „Maastricht leeft het
hele jaar. Maastrichtenaren hebben

Afratelen
Jj^'j hebben bewust gekozen voor. °Pzet muziek, show, buut en
ownerie. Overal spelen wij in opP aatselijke politieke miskleunen en
"et zonnetje zetten van markante

geen feest nodig om in stemming te
komen. Hoe vaak zie je niet groep-
jes of eenlingen over het Vrijthof
lopen met een instrument in de aan-
slag. In de regio Heerlen d&arente-,
gen moet eerst een feest georgani-
seerd worden. Niet kwaad bedoeld,
maar het is niet te vergelijken met
Maastricht. In de Oostelijke Mijn-
streek moet één buut ontelbare
knallers hebben. Integenstelling tot
de Middenlimburgers die meer ge-
duld kunnen opbrengen. Zij vinden
het geen probleem iets langer te
moeten wachten op een voltreffer".
Bij aankomst in het Maaspaviljoen
te Maastricht staat een delegatie
van de organiserende carnavalsclub
'Cassee Ridders' het duo Oetge-
sloape al op te wachten. „Wordt het
weer zon optreden als vorig jaar?",
vraagt een KNP-werknemer. „Ik
kwam niet meer bij van het lachen".,

vanzelf. Tot slot het gezicht met wa-
ter afspoelen".

Filmmasker
In haar spaarzame vrije tijd werkt
Sasja Jans aan haar eigen 'uiterlijk'
tijdens de carnavalsdagen. „Naast
grimerenboeit het maken van zoge-
naamde filmmaskers mij ontzet-
tend. De techniek staat tegenwoor-
dig voor niets. Kijk maar eens naar
de maskers in de film Beaty & the
Beast. Een ding weet ik zeker. Met
mijn zelfgemaakt filmmasker op,
ben ik de komende drie dagen on-
herkenbaar".

" Het waterreservoir
nabij Bocholtz loopt
dikwijls over. Er zit ook
veel vis in die pool.

Wateren vis lopen zo de
levensweg af. Bocholtz

deelt netten uit op
Aswoensdag. Wie vangt
°P straat de meeste vis?
üe winnaar kan bij 'Derper in Schin op Geul'

een kilo forel gaan
ophalen.

'Een chagrijn
laat
zich niet
schminken'

Topdrukte voor grimeur Sasja Jans

- " Burgemeester
naar deaames'. Ontslag volgt.

Aangesteld als
nQchtportier bij sexclub

'Sans Pantalon.

SITTARD - „Een clown zonder schmink is als een
pils zonder kraag". Beroepsgrimeur Sasja Jans
kan het weten. De 34-jarige Sittardse heeft de
komende drie dagen de handen meer dan vol
om alle afspraken met carnavalisten die graag

met een 'geverfd' gezicht plezier willen
maken, na te komen. " Grimeur Sasja Jans aan het werk tijdens een speciale vier lesavonden durende cursus

'carnavalsgrimeren'. Foto: CHRISTAHALBESMA
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doos met 24 kleuren kost 70 gulden
en gaat in een gezin zeker vier sei-
zoenen mee. De kinderen gebrui-
ken volgens de freelance grimeur
waterschmink.

„Waterschmink is een stuk goedko-
per en meestal willen kinderen snel
veranderen van creatie. Het ene
moment zijn ze cowboy, een half
uur later is clown of wolf toch leu-
ker".

Stilletjes
De freelance-grimeur geeft cursus-sen op scholen, creativiteitscentraen heeft nauwe contacten met de
theaterwereld. „In het theater is het

Het principe 'schmink is schmink'
gaat er bij Sasja Jans niet in. „De
mensen die een vakkundige grime
laten aanbrengen, willen daar uren
plezier van hebben. Het is niet de
bedoeling dat bij een streek door
het gezicht alle kleurtjes door el-
kaar lopen of weg zijn. Daarom is
schmink in vele soorten en prijs-
klassen verkrijgbaar. Maar garantie
voor het lang blijven zitten van
schmink kan ik niet geven. Een he-
vig transpirerende carnavalvierder
kan moeilijk verwachten dat alles
tot diep in de nacht op zijn gezicht
blijft zitten...".

" Embrio's van mensenWorden bij wijze vanexperiment in schapen
Er zijn dan°°k al draagschapen. en

eQ9eerbuis-lammetjes.

allemaal begonnen. Na een grim-
meercursus in '79 te Arnhem wilde
ik praktijkervaring opdoen. Diver-
se theaters heb ik opgebeld. Avon-
den lang heb ik stilletjes in een
hoekje van de kleedkamer gezeten
en gekeken naar de werkwijze van
een beroepsgrimeur. Daarna kwa-
men de aanbiedingen vanzelf. Lan-
ge tijd heb ik leden van balletgroe-
pen geschminkt vlak voor hun op-
treden", vertelt Sasja Jans.
In haar 'atelier' is het de komende
dagen een komen en gaan van car-
navalisten, die er in de optocht, op
straat of in de kroeg 'verzorgd' wil-
len uitzien. „Er komen alleen gezel-
lige mensen. Want chagrijnen vie-

ren geen carnaval. De meeste men-
sen laten zich schminken omdat zij
een masker niet kunnen verdragen
vanwedge de broeierige hitte. Som-
migen gaan slechts eenmaal naar
een beroepsgrimeur. Zij volgen je
handelingen dan op de voet en met
een beetje fantasie kunnen die men-
sen daarna zelf schmink op hun ge-
zicht aanbrengen. Zij moeten ech-
ter niet denken na één bezoek alle
kneepjes van het vak te kennen".

make-up. Vooraf ook geen crème
gebruiken. Bij het schminken van
een gezicht steeds van boven naar
beneden werken. Bovendien is het
belangrijk met lichte kleuren te be-
ginnen, omdat donkere tinten
meestal niet gemengdkunnen wor-
den. Goud- en zilverschmink moet
niet te dik op de huis worden aange-
bracht. In goud en zilver zitten be-
paalde metaaldeeltjes die zoge-
naamd 'afsluiten', waardoor be-
nauwdheid kan ontstaan. Het ver-
wijderen van schmink hoeft geen
problemen op te leveren. Bij de
drogist is speciale 'afschmink' ver-
krijgbaar. Met een beetje toiletpa-
pier of vette watten de crème door
de schmink vegen en de rest gaat

Sasja Jans is best bereid een paar
schminktips te geven. In tien regels
een spoedcursus: „De huid moet
schoon en droog zijn. Dus zonder

Schminktips

# Het duo Oetgesloape tij-
dens hun optreden in het
Maaspaviljoen te Maastricht.
'Aangever' Piet Boonstra (l)
en 'Afronder' Peter Vellinga.

Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

gangen wordt geïnformeerd naar de
aanwezigheid van burgmeester Van
Zeil, de wethouders Savelsbergh en
Zuidgeest plus enkele Hoensbroek-
se raadsleden. Ze zijn er allemaal.
„Het programma is bij voorbaat ge-
slaagd...", gniffelt Piet Boonstra.
Als echte Hoensbroekse carnavalist
kan hij het weten. In het dagelijks
leven is Boonstra directeur van ba-
sisschool De Regenboog in Maria-
rade. Een school met ruim driehon-
derd leerlingen. „Mijn levensfiloso-
fie op school en op de bühne heb-
ben bepaalde overeenkomsten. Ik
probeer een bepaalde blijheid over
te brengen. Op school aandacht
schenken aan kinderen door naar
hen te luisteren en samen naar een
oplossing te zoeken voor hun pro-
bleempjes. Maar uiteraard de ernst
niet uit het oog verliezen. Op het
podium breng ik de blijheid over
aan het publiek. Er worden grappen
gemaakt over de plaatselijke bon-
zen, maar ik laat hen in hun waarde.
Dingen aan de kaak stellen, maar
niet ten koste van bepaalde men-
sen".

Heuvel
Het optreden in Hoensbroek wordt
inderdaad het hoogtepunt van de
drie uur durende zitting. „De berg
van dr Huub worden langzaam een
heuvel", was de speldeprik naar
Heerlens wethouder Savelsbergh.
Ook kreeg een oud-raadslid een
veegje uit de pan: „Het wordt de
hoogste tijd dat Driek Portiek weer
terugkomt in de politiek. Zijn fi-
guur deugt van geen kant. Hij eet
kilo's pinda's zo uit de hand". En zo
lieten die zaterdagavond talloze he-
ren nog wat veren.
Van het publiek kreeg het komische
duo een staande ovatie. „Een dave-
rend applaus is de beste beloning
die artiesten voor hun werk kunnen
krijgen", zegt Peter Vellinga.
Het is inmiddels middernacht. Moe
maar voldaan ploft het tweetal ach-
terover in een stoel. Zij feliciteren
elkaar. Met een knipoog van Piet en
een gulle lach van Peter valt die
nacht de deur van de kleedkamer
dicht.
Zij hebben hun doel bereikt: een
paar duizend mensen geamuseerd.
Hun taak voor devolgende morgen:
carnavalisten in Nieuwenhagen,
Hulsberg, Heel en Vaesrade een
leuk uur bezorgen.

hans rooi jakkers
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worden om 21.00 uur uitgereikt op
het Emmaplein.

SCHINVELD

" Om 14.11 uur vertrekt de 'grote
optocht.

BOCHOLTZ

" Om 17.00 uur sleuteloverdracht
aan B.V.K.E. 'Kalk aan de books' in
het gemeentehuis te Simpelveld.
Om 20.11 uur vindt de prinsenre-
ceptie plaats.

HULS

" Om 20.11 uur sleuteloverdracht
CV 'De Bergböck' in het gemeem-
tehuis te Simpelveld.

De CV De Vlavréters houdt in het
gemeenschapshuis te Weiten een
Weltesje Oavend met medewer-
king van plaatselijke artiesten. De
zaal is open om 19.30 uur.

" De CV De Droepnaze houdt
vanavond om 20.11 uur een carna-
valsbal in 't Pomphuuske.

MAANDAG
HEERLEN

" Om 13.11 uur trekt de kinderop-
tocht door het centrum van Heer-
len. Aansluitend is er Eëzelkesbal.
In het Kegelpaléis worden om
14.30 uur de optochtprijzen uitge-
reikt. Tegelijkertijd houdt Ut Veerde
receptie in het Grand Hotel. In het
Golden Tulip Hotel vindt om 19.30
uur het Kheteermuskesbal plaats
m.m.v. het Gilde van Oud Prinsen.

" Om 14.30 uur wordt de 'Kleuren
Stoet' van Welten/Benzenrade op-
gesteld te Benzenrade. Men ver-
trekt om 14.00 uur.

KERKRADE

" De grote optocht van Kerkrade
vertrekt om 13.00 uur vanaf Bleijer-
heide. Aansluitend is er feest in de
Rodahal.

Bijgaand twee pagina's informatie over de diverse*15
navalsevenementen in het verspreidingsgebied va^ t:
Limburgs Dagblad. Met opzet zijn zoveel mogelijk
nementen vermeld ook 'buiten' uw gebied omdatnc

" De Batrave houden vanavond
een carnavalsbal in het Kegelpa-
leis.

EYGELSHOVEN

" In het Socio-projekt wordt om
20.00 uur een carnavalsbal gehou-
den." De Bokkeriejes en de Jonge

Bock maken een rondgang door
Heerlerheide. 's Avonds is er bal in
sporthal de Varenbeuk. " De Optocht van Heerlerheide-

Heksenberg vindt vanmiddag
plaats.

BOCHOLTZ

" De optocht van de cv 'Kalk an de
Books' vertrekt om 14.11 uur.

LANDGRAAF

" De Landgraafse Stadsprins, ge-
leverd door 'De Sjweegelsöppers,
krijgt vanmiddag om 14.11 uur de
sleutels van de gemeente. De over-
dracht vint plaats in het gemeente-
huis en wordt opgeluisterd door lo-
kale artiesten.

" Vanaf 13.00 uur jeugdoptocht in
de Kakert. Vertrek vanaf zaal 't
Berbke. Na afloop is er in 't Berbke
een kinderfeest.

" De Eekheuëre houden vanaf
16.00 uur optochtbal in het HKB-
gebouw.

SCHINVELD

" De kinderoptocht vertrekt om
14.11 uur.

UBACH OVER WORMS

" Om 14.30 uur vertrekt de op-
tocht vanuit Groenstraat West. Via
Kerkstraat, Maastrichterlaan, Kant-
straat, Veeweg gaat met naar de
Residentie in Abdissebosch, waar
de ontbinding plaatsvindt.

MERKELBEEK
9 Optocht om 14.11 uur

ZATERDAG
HEERLEN

" Om 13.11 uur arriveren de prins
en zijn gevolg per trein op het sta-
tion. Om 14.11 uur vindt de sleutel-
overdracht plaats in het Stadhuis.
Het Blauw Sjuutbal van de Nette
Kadette wordt om 20.11 uur gehou-
den in de Stadsschouwburg.

" De kinderoptocht van Beersdal
vertrekt om 13.11 uur vanaf het pa-
rochiehuis aan de Maasstraat. Om
15.00 uur vindt aldaar de ontbin-
ding plaats en om 16.30 uur worden
de prijzen uitgereikt.

" In het Corneliushuis te Heerler-
heide wordt vanmiddag het kinder-
carnaval van de Bokkeriejesj en de
KKH gehouden. Vanavond vindt er
het prinsebal van de Bokkeriejesj
plaats.

" De CV De Jonge Bock Nieuw
Einde houdt vanmiddag om 14.11
uur een kindercarnaval in sporthal
De Varenbeuk. Vanavond is er om
20.11 uur prinsebal.

" Dr Heksenbergse Vasteloa-
vends Verein houdt vandaag een
kindermiddag in gemeenschaps-
huis Heksenberg.

" De CV De Vlavréters Welten-
Benzenrade houdt om 14.30 uur
een carnavalsmiddag voor de jeugd
in het Gemeenschapshuis te Wei-
ten. Vanaf 21.00 uur wordt het lere-
roadsbal gehouden in Auberge De
Rousch.

" De buurtvereniging Mussche-
mig houdt vanmiddag om 14.00 uur
een grote carnavalsmiddag in het
gebouw van de jeugdclub St. Anto-
nius In de Heugden.

KERKRADE

" Kinderoptocht om 13.00 uur
vanaf Old Hickoryplein. Om 20.11
uur Galazitting van KW in de Ro-
dahal.

EYGELSHOVEN

" De KV Burgerlust houdt van-
avond van 20.30 tot 21.30 uur een
prinsereceptie in het Socio-projekt.
Aansluitend is er gecostumeerd
bal.

UBACH OVER WORMS

" Ter ere van prins Jos 111 wordt
vanavond om 20.00 uur het prinse-
bal geouden in dr Geetetempel van
de Groenstraat.

VOERENDAAL

" Vandaag vindt het Oud Prinsen-
bal van De Naate plaats. Tevens
wordt de prinse-straat onthuld.

SIMPELVELD

" Om 13.33 uur Kinderoptocht CV
Woeësj-joepe'. Om 19.33 uur sleu-

teloverdracht in het gemeentehuis,
's Avonds om 20.30 uur carnavals-
avond in zaal Dackus.

" In dr Geetetempel in de Groen-
straat wordt vanavond carnaval ge-
vierd.

BRUNSSUM

" Om 14.00 uur vertrekt de kinder-
optpcht vanaf de parkeerplaats
Heugerstraat. De ontbinding is bij
het Unitasgebouw. Om 18.00 uur
vindt de sleuteloverdracht en de uit-
reiking van de Parelorde plaats.
Aansluitend is er prinsebal in zaal
Keulen.

BINGELRADE

" Optocht vanaf 14.11 uur. Om
13.30 uur nummers afhalen in café
Kuypers. Vertrek en eindpunt van
de optocht is in de Dorpstraat.

RIMBURG

" De optocht van De Wespelle
vertrekt om 14.11 uur aan het
Marktplein. Aansluitend is er feest
in de zaal van Dr Eek.

EIKSKE

" De carnavalsvereniging en de
buurtraad houden vanaf 14.00 uur
een kindermiddag in café Wiel
Theunissen, Koelmoer 8.

Toast op 'Carnavalesk 1989'" Om 12.00 uur vindt de sleutel
overdracht plaats in het gemeente
huis.'s Avonds is er carnaval met li
ve-muziek in de Rodahal.

KERKRADE

VAESRADE

" Om 13.11 uur vindt de sleutel-
overdracht plaats in gemeen-
schapshuis 't Pomphuuske. Om
14.11 uur vertrekt de optocht vanaf
de Naanhofsweg. Na de ontbinding
op het kennisterrein is er gezellig
samenzijn. Om 20.11 uur is er bal in
't Pomphuuske.

HOENSBROEK

" Hoensbroek heeft een kinderop-
tocht die om 14 uur op de markt
start. De route: Marktstraat, No-
lensstraat, Aldenhofstraat, Kouven-
derstraat, Hoofdstraat en eindigend
op de Markt.

" Drie carnavalsartiesten in hart en nieren toasten tijdens een 'bonte avond' in Schinveld opeen
'Carnavalesk 1989': buuttereedner Pierre Cnoops (m) uit Maasbracht en het kolderduo Berbke
en Gradus. Berbke alias Beppie Kraft uitBunde en Gradus alias Math Haacken uit Maastricht.

Foto: WIM KUSTERS

EYGELSHOVEN

" Om 10.00 uur vindt in de Laethof
de sleuteloverdracht plaats. De op-
tocht vertrekt om 14.11 uur Op de
Bossen. Aansluitend is er feest in
het Socio-projekt.

dig' houden de Vlavrètes vanaf
20.11 uur een Zuidamerikaans car-
naval in het gemeenschapshuis te
Weiten.

HULSBERG

" De optocht vertrekt om 13.30
uur in^rensgehout.

SIMPELVELD

" De optocht vertrekt om 13.33
uur.

" De Eekheuëre houden van-
avond vanaf 19.11 uur een kroe-
gentocht. Om 21.11 uur is er Kling
Eekheuërebal in het HKB-gebouw.

" De Baterave brengen vandaag
een bezoek aan de bewoners van
Huize De Berg.

VAESRADE

" In 't Pomphuuske wordt om
20.11 uur een balavond gehouden
door CV De Droepnaze.

HULSBERG

" Om 11.11 uur vindt in het ge-
meenschapshuis de prinsereceptie
en de sleuteloverdrachtplaats.

ZONDAG

HEERLEN
"Om 13.11 uur vertrekt de optocht
door het centrum van Heerlen. Aan-
sluitend is er optochtbal. De prijzen

" De Bokkerriejesj houden van-
daag een Groepentreffen in het
Corneliushuis. Verder staat een
rondgang door Heerlerheide op het
programma en de sluitingsceremo-
nie vindt plaats in café Stassen.

SCHIMMERT
"De Jubileumoptocht vertrekt
vanaf het Oranjeplein. Daar vindt
ook de ontbinding plaats. In het ge-
meenschapshuis vindt aansluitend
de prijsuitreiking plaats.

" De Taarbreuk halen om 10.00
uur de prins en zijn gevolg af. Om
11.00 uur is er een mis in de paro-
chiekerk. Om 12.00 uur vindt in de
pastorie de sleuteloverdracht
plaats.

SCHIMMERT

" De Jonge Bock houden van-
avond een pyamabal in sporthal De
Varenbeuk.

" In Heksenberg trekt vanmiddag
de kinderoptocht.

" De grote optocht vertrekt om
14.00 uur vanaf de Juliana Bern-
hardlaan, , Keukenweideweg,
Hoofdstraat, Alofstraat, Juliana
Bernhardlaan, Ridder Hoenstraat,
Slakkenstraat, Nieuwstraat, Ge-
brookerplein, Hoofdstraat en Markt.
Na afloop is er bal in hotel Amicitia.

HOENSBROEK

" De CV De Soeplummele houdt
vanmiddag een optocht door Heer-
lerbaan. Aansluitend vinden de
prijsuitreiking en het carnavalsbal
plaats.

BRUNSSUM

" De grote optocht stelt zich op
aan de Jonker Cluthstraat en wordt
ontbonden op de Schoolstraat.

" De Paljassen uit Scha
houden vanmiddag kindercai

" Alle clowns van Heerlerba
welkom op het Kloone Tref!'
de Soeplummele.

" In het Golden Tulip Hote
om 14.11 uur het Eëzel
plaats. Op het Wilhelmi'
'krijgt-ie nog een lepel' om
uuren om 17.11 uur wordt d<
kindercarnaval afgesloten. C
ciële sluiting is om 24.00 uur
Emmaplein.

HOENSBROEK

" Kindercarnaval in hotel A
met muziek en bezoek van
hermeniekes'. Aanvang om 1

JABEEK

" De optocht vertrekt om
uur.

SCHINVELD

" Om 14.11 uur wordt de
hoej-geet opgelaten op de
plaats te Schinveld

KERKRADE

" Als de eerste clown wal
begint het Kloone Trekke m<
sluitend Kloone Konkoer in i
dahal.

EYGELSHOVEN

" In het Socio-projekt wort
daag vanaf 16.00 uur een g'
milietreffen gehouden. De er
gratis.

SIMPELVELD

" Het Kloone Trekke begii
11.11 uur.

BOCHOLTZ

" Om 14.11 uur kunnen d
chotlze clonws zich in het r
Trekke storten.

HULSBERG
"De CV De Beumerw
houdt vanmiddag om 14.00 u
kindercarnavalsmiddag in h
meenschapshuis.

VAESRADE

" De CV De Droepnaze
vanmiddag om 14.11 uur eer
lic- en bajaardencarnavalsn
in gemeenschapshuis 't I
huuske.

SCHAESBERG

" De grote optocht vai
Schaesbergse Vasteloavend
ein vertrekt om 14.11 uur a
Veldstraat.

SCHIMMERT

" Om 14.00 uur wordt in h
meenschapshuis een Zaat H
niekesconcours gehouden.

KLIMMEN

" De Molmuus houden van
de kinderoptocht.

" De Durchströpere uit Übachs-
berg en de Molmuus uit Klimmen
houden vanmiddag de optocht.

VOERENDAAL

" De Eekheuëre houden vandaag
om 11.11 uur een 'Vreugshoppe' in
het HKB-gebouw. Om 12.30 uur
trekt de optocht door de wijk. Om
13.11 uur start het grote Eekheuë-
rebal in het HKB-gebouw en om
21.11 uur is er Bloarebal. De slui-
ting is om 24.00 uur.

VOERENDAAL

" Vandaag vinden de optochten
plaats van De Molmuus uit Klim-
men. De Kaatboere en De Naate
van Voerendaal en de Wuif uit
Ransdaal.

SCHAESBERG

" In gemeeschapshuis Care wordt
vandaag een kindermiddag gehou-
den. Van tevoren is er een ballon-
nenwedstrijd op de Markt. Balon-
nen kunnen vanaf 13.00 uur gratis
worden afgehaald.

HEERLEN

" Onder het motto 'Samba Diens-

RIMBURG
"In zaal,D'r Eek wordt vanmorgen
om 11.11 uur de Vergulde Wespel

HOENSBROEK

" Kindercarnaval in hotel Amicitia
aan de Markt. Aanvang 14 uur. 's
Avonds bal met het orkest Trio At-
lantis. Aanvang om 20 uur. De en-
tree bedraagt f 5.-

MECHELEN

" Om 14.11 uur vertrekt de op-
tocht aan de Hilleshagerweg.

MHEER

" De kinderoptocht vertrekt om
15.00 uur vanaf de Harmoniezaal.

NIJSWILLER WAHLWILLER

" De optocht vertrekt om 14.00
uur vanaf de Pres. Kennedystraat
in Wahlwiller naar Nijswiller.

GEULLE

" Om 14.11 uur vertrekt de op
tocht vanuit Moorveld.

GRONSVELD

" Om 14.00 uur vertrekt de op
tocht vanaf de Hogeweg.

VILT

" Om 14.11 uur vertrekt de op-
tocht vanaf de Nachtegaalstraat.

VIJLEN

" De optocht van de Schnapsnaze
Ville vertrekt om 14.00 uur vanaf De
Boom.

VALKENBURG

" De grote optocht, vertrekt om
14.11 uur uur vanaf het Berkelplein.

EIJSDEN

" De optocht vertrekt om 14.11
uur vanaf Vroenhof.

ECKELRADE

" De optocht vertrekt om 13.15
uur vanaf het Kerkplein.MECHELEN

" De kinderoptocht vertrekt om
14.11 uur aan het Dr. Janssenplein.

EYS
De optocht vertrekt om 14.00 uur
vanaf de Meester Froweinweg.

CADIER EN KEER

" De optocht vertrekt om 13.00
uur vanaf de Bemelerweg.

GULPEN

" De optocht vertrekt om 14.30
uur vanaf de Prinses Ireneweg.

VALKENBURG

" Om 14.11 uur vertrekt de kinder
optocht, vanaf het Berkelplein. BANHOLT

" Om 14.11 uur vertrekt de kinder-
optocht vanaf het gemeenschaps-
huis.

BEMELEN ,
"De optocht vertrekt om k
uur vanaf het Gasthuis.HOUTHEM

" De optocht vertrekt om 14.11
uur vanaf de Van Peltstraat.

WIJLRE

" Om 14.11 vetrekt de optocht
vanaf het Van Wachtendonckplein.

BANHOLT

" Om 14.11 uur verrekt de optocht
vanaf de Bergstraat.

MHEER

" De optocht vertrekt om 13.11
uur vanaf de Burg. Beckersweg.

EIJDEN

" De optocht vertrekt 14.00 uur
vanaf Ir. Rocourstraat.

SCHIN OP GEUL

" Om 14.11 uur vertrekt de op
tocht vanaf Oud Valkenburg.

" Om 14.00 uur wordt op het Vrijt-
hof het Concours voor Zaate Herre-
meniekes gehouden.
Om 15.11 uur is de kindercostuum-
wedstrijd in het Staargebouw.
De cramignon start om 20.33 uur
vanaf het Vrijthof.
Om 23.55 uur wordt het Mooswief
op het Vrijthof ingehaald.

MAASTRICHT

ST. GEERTRUID

" Om 14.30 uur vertrekt dë kinder-
optocht vanaf het gemeenschaps-
huis. ULESTRATEN

" Om 14.11 uur vertrekt deki^loptocht vanaf het Dorpsplein- f

ROTHEM

" De kinderoptocht vertrekji
14.11 uur vanaf het Past. G^
plein.

WAHLWILLER

" Om 15.00 uur vertrekt de kinder-
optocht vanaf de Pres. Kennedys-
traat.

MEERSSEN-WEST

" Om 14.11 uur verterekt de kin-
deroptocht vanaf het Kerkplein (St
Jozef Arbeider-kerk).

MAASTRICHT

" Om 14.00 uur begeven stads-
prins Robert I en zijn gevolg zich in
optocht vanaf het NS-station naar
het stadhuis, waar de machtsover-
dracht plaatsvindt.
Om 19.33 uur: Receptie carnavals-
prins in de Redoute.

VAALS

" Om 14.00 uur vertrekt de kinder-
optocht vanaf deVaalser Haagweg.

EIJSDEN

" De optocht van Mesch vertrekt
om 14.30 uur vanaf het Kerkplein.

ZONDAG:
MAASTRICHT

" Het inschieten van het carnaval
met de Momuskanon gebeurt om
12.33 uur op het Vrijthof.
Om 14.00 uur trekt de grote carna-
valsoptocht door de binnenstad.
Om 20.55 uur begint de "cramig-
non" met de carnavalsprins vanaf
het Vrijthof.

PARTIJ

" De optocht vertrekt om 14.00
uur vanaf de parkeerplaats te Wit-
tem.

EPEN

" De kinderoptocht vertrekt om
14.00 uur vanaf de Wilhelmina-
straat.

BERG

" De optocht vertrekt om 14.11
uur vanaf de Lindenstraat.

ST. GEERTRUID

" Om 12.00 uur vertrekt de op-
tocht vanaf het Kennisterrein.

OOST-MAARLAND

" Om 14.00 uur vertrekt de op
tocht vanaf de Rijckholterweg.

VAALS

" De optocht van de Grensülle
Vols vertrekt om 14 uur vanaf de
Beemderlaan.

VALKENBURG

" De fakkeloptocht vertrekt om
17.11 uur uit de Scalazaal. VAALS

" Om 15.11 uur vertrekt de op
tocht van de Grenschiebere Le
miers vanaf Oud-Lemiers.

SCHEULDER

" Om 14.11 uur vertrekt de op
tocht vanaf de Heerstraat.

MAASTRICHT

" Om 14.33 uur trekt de familie-
en kinderoptocht door de binnen-
stad.
Om 20.33 uur start de cramignon
vanaf het Vrijthof.

SIBBE

" Om 14.11 vertrekt de optocht
vanaf de Kapelstraat.

MEERSSEN

" Om 14.11 uur vertrekt de op-
tocht vanaf het Past. Geelenplein in
Rothem.

MARGRATEN

" De optocht vertrekt om 14.11
uur vanaf de Erk.

EIJSDEN

" De optocht vertrekt om I
uur vanaf parkeerplaats Zink* 1

GRONSVELD

" De kinderoptocht vertreK
14.00 uur vanaf het Julianap|e

RIJCKHOLT

" Om 14.11 uur vertrekt de(<%
optocht vanaf de Domin|C

straat.

GEULLE

" De kinderoptocht vertrekt om
14.11 uur vanaf de Andreas Sauer-
laan.

NOORBEEK

" De kinderoptocht vertrekt om
14.00 uur vanaf Pleij.

BUNDE

" De optocht vertrekt om 14.11
uur vanaf de Kloosterweg.

EPEN

" De optocht vertrekt om 13.30
uur vanaf de Terpoorterweg.

NOORBEEK

" Om 14.30 uur vertrekt de op-
tocht vanaf de Wesch.

Oostelijk Zuid-Limburg Limburg

Mergellanden Maastricht

DINSDAG

uitgereikt aan iemand, die zich ver-
dienstelijk heeft gemaakt voor de
Rimburgse gemeenschap. Aanslui-
tens is er gecostumeerd bal.

VAESRADE

UBACH OVER WORMS

" De Geete houden vanavond
Carnaval in dr Geetetempel.

Zaterdag 4 februari 1989 "24
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Ook dit jaar houden de Nederlandse Spoorwegen rekening met het Limburgse carnavalsge-
weid. Zowel overdag als in de nachtelijke avonduren kunt u met een gerust hart op de plek var
uw keuze de bloemetjes buiten zetten. Om vervolgens met de trein weer naar huis te gaan
Wel de vertrektijden van de extra treinen goed in de gaten houden!

sensen die in plaats A wonen 'optochtje' gaan buiten in
rê^ts B. Bijgaand overzicht pretendeert niet volledig te
jk1- maar het is wel een goed kompas waarop u de ko-
atnde dagen kunt 'varen.

ZATERDAG
jfRS: 14.33 uur grote optocht.

'tNRADE: 14.11 uur grote op-It vanaf Kerkstraat.

JPJCHT: 13.30 uur kinderoptocht
JF' Obbichter Markt.

'JTENHOVEN: 14.33 uur kin-
yPtocht vanaf Bergerstraat.
■(

ZONDAG
ftswegll UUr 9r°te °PtoCht

EEN: 14.11 uur grote optochtd' Her"ï Hermanslaan.
BEEK: 14.11 uur grote op-m vanaf In dn Moei.

L„: 14'11 uur 3rote optocht van-
Puth

fnJ 14-11 uur grote optocht.rek m Nieuwdorp
L°o: 14.33 uur grote optocht.

■HM*
laf h 1411 uur gro,e °PtochtQe Graaf van Loonstraat.

w!lT: 13 30 uur grote optochts,ai Obbichter Markt.
JUM: h.h uur kinderoptochtia' de Munnikstraat.

INTEREN: 14.11 uur grote op-

BERG AAN DE MAAS: 14.33 uur
grote optocht vanaf Ireneplein.

NEERBEEK: 14.11 uur grote op-
tocht.

BORN: 14.11 uur kinderoptocht
vanaf Bomer Markt.

GREVENBICHT: 15.11 uur Gaw-
strekke op de Boulevard.

BEEK: 13.00 uur 'Wereldmuziek-
concours.
NIEUWSTADT: 14.11 uur kinder-
optocht vanaf Schoolstraat.

SUSTEREN: 14.11 uur kinderop-
tocht vanaf Rijdtstraat.

LIMBRICHT: 14.33 uur grote op-
tocht.

GUTTECOVEN: 14.33 uur grote
optocht.

GREVENBICHT: 14.11 uur grote
optocht vanaf Staai.

BUCHTEN: 14.11 uur grote optocht
vanaf Het Anker.

HOLTUM: 14.11 uur grote optocht
vanaf de Grote Dries.

SANDERBOUT: 14.11 uur kinder-
optocht vanaf Anemonenstraat.

OVERHOVEN: 14.11 uur optocht.

NIEUWSTADT: 14.11 uur grote op-
tocht vanaf Randenborgweg.

SUSTEREN: 14.11 uur grote op-
tocht vanaf Rijdtstraat.

DIETEREN: 14.11 uur grote op-
tocht.

DINSDAG
SITTARD: Appelesiene-sjmiete in
de stad.

SCHINNEN: 14.11 uur kinderop-
tocht vanaf Nieuwe Markt. .
SWEIKHUIZEN: 14.11 uur grote
optocht vanaf Bergstraat.

Voor de carnavalsdagen gelden de volgende regelin
gen van het Verenigd Streekvervoer Limburg (VSL):

......en met de bus

Bandag:
[J^R U: 1433 uur Trööte Kon-Fr °P de Markt.

hafEN: 14-11 uur kinderoptocht!dT Meeuwenlaan.

JANNEN: 14.11 uur grote op-nt vanaf Hegge.

Fj^NRADE: 14.11 uur grotef°
r
ent vanaf Achter de Hof/Veld-

FEK: 14.11 uur grote optocht.

"WOND: 14.11 uur grote optocht.

,|QHAUSEN: 14.33 uur grote
tocht.

Zondag 5 februari
De diensten op alle lijnen worden normaal uitgevoerd als
op zondag.

Maandag 6 februari
De diensten op alle lijnen (inclusief de buurtbussen) wor-
den uitgevoerd als op zondag, met uitzondering van lijn 30
Roermond-Venlo-Venray v.v., welke zal worden uitge-
voerd als op zaterdag.

Ingelegd worden de ritten: lijn 15 van Busstation v. 13.15

uur alle ritten als op ma vr. Lijn 16 van Busstation v. 12.37
uur alle ritten als op ma vr. Lijn 17 van Busstation v. 13.01
uur alle ritten als op ma vr. Lijn 18 van Busstation v. 13.07
uur alle ritten als op ma vr.
Dinsdag 7 februari
De diensten op alle lijnen (inclusief de buurtbussen) wor-den uitgevoerd als op zaterdag, met uitzondering van lijn
44 Heerlen-Aken v.v.. welke zal worden uitgevoerd alswerkdagen.

ATTENTIE: de reizigers dienen er rekening mee te hou-
den dat op plaatsen waar een optocht plaatsvindt, de bus-
sen mogelijk niet de normale halteplaats kunnen bereiken.

MAASNIEL

" Vertrek optocht 14.00 uur: Lin-
delaan bij Huize Roncalli, Gebroek,
lepenlaan, Meidoornlaan, Irene-
laan, Eiermarkt, Raadhuisstraat,
Wilhelminalaan, Schepen van Her-
tefeltstraat, Schout Kellenaers-
straat, Schepen v.d. Portenstraat,
Wilhelminalaan.

CHT

' Ma?^ optocht 14-33 uur: Nieu"ar*<. Marktstraat, Mussen-
fkveldsweg Oost, Sta-

'aat hi
p eyerstraat, Korte-

raat' Nl®Uwe Markt, Pr. Hendrik-
aat' ~.Gasthuisstraat, Kreijer-

' 'Jthóf l Jorisstraat, Diepstraat,
Jyers jra 'ats. Bovenstestraat,
6rk;t aa'. Marktstraat, Nieuwe

EYTHUYSEN
Nshoot kmderoptocht 14.00 uur:
Nbaa s,a,iorisstraat, Oude
|ort|a n' Biesstraat, Dorpstraat,
%, Sru' 7 astoor van Cruchten-°cnoolstraat, Jeughuis.
UGGENUM
r ,raatekrPptocht 133° uur: Be"

' °orpstraat, Groeneweg,

REUVER

" 13.30 uur: Kinderoptocht door
het Windbuujelleriek. 15.00 uur:
Windbuujelhijsen op de Markt.
15.30 uur: Officiële installatie nieu-
we Prins door de burgemeester op
het Gemeentehuis. Aansluitend re-
ceptie in de Patriot.

ST. ODILIENBERG

" Vertrek optocht 14.30 uur:
Hoofdstraat, Raadhuisstraat, St Wi-
rostraat, St Odiliastraat, Hagel-

straat, Kerkveldstraat, Molenveld-
straat, Jonker van Baexemstraat
Ridderstraat, Raadhuisplein, Dorp-
straat, Kerkstraat, St Janstraat.

PEY

" Vertrek optocht 13.30 uur: Hin-
gen, O.d. Dijk, Echterstraat, Wilhel-
minalaan, Seringenlaan, Kerk-
veldsweg, Heerweg, Bosstraat,
Houtstraat, Dorpstraat, Slekker-
straat, Dijkveldstraat, Hoogstraat.

Anksweg, Hoogstraat, Bergstraat
Haelenerweg, Heerweg, Mr. Joos
tenstraat, Molenweg, Kapelweg.

kruisweg, Veestraat, Bosserveld-
weg, Willem Alexanderlaan, Pe-
trusberg, Kapittellaan, Molenweg,
Hoofdstraat, Raadhuisstraat,
Raadplein.

BEEGDEN

" Vertrek optocht 14.11 uur:
Dorpsplein, Leukenstraat, Bos-
straat, Molenstraat, Heerweg
Noord, Martinusstraat, Eindstraat,
Dorpsstraat, Kruisstraat. Heerweg
Zuid, St Servaasstraat, Habelen-
straat.

HORN

" Vertrek optocht 14.11 uur
Raadhuisplein, Dorpstraat, Hoog-
straat, Daalackerstraat, Gr. van Eg-
mondstraat, Weergraaf, Hoog-
straat, Mussenberg, Maasstraat
Dorpstraat, Homerhof.

ZER. °0 uur: Kerkplein; machts-
'ht kht' 14-30 uur: vertrek op-
po,(!;erkPlein, Engelmansstraat,
in'eonsweg, Steeg, Kermis-

MONTFORT

" Vertrek optocht 14.00 uur: Nieu-
we Heide, Wolfberg, Stationsstraat
Camerberg, Linnerweg, Bosweg
Mariaveld, Waarderweg, Dijk, Dijk
straat, Aan het Water, Wilhelmina
straat, Sportlaan, Zandstraat
Hoogstraat, Vinkensteeg, Velvin
Tombac, Spanjestraat, Markt.

MELICK

" Vertrek optocht 14.00 uur: Wa
terschei, Groenstraat, Dorpstraat
Kerkstraat, Mariastraat, Dr. Nolens-
laan, Parklaan, St. Servaasstraat
Brouwersstraat, Markt.

HEYTHUYSEN

" Vertrek optocht 14.00 uur: Tien-
derweg. St Antoniusstraat. St Jan-
laan, Sportlaan, Dorpstraat. Bie-
straat, Burg. Mertensstraat, Graaf

AELEN
ispii °PtoCht 14.11 uur: Sta-
n ,?ln. Toumweg, Grote Kamp-
aat fVerbergweg. Van Pallant-
nhemariusstraat' Beatrixstraat,

r^seweg, Gemeentehuis.

MAASBRACHT

" Vertrek optocht 14.11 uur: Euro
paplein. Kruisweg, Kempweg
Kloosterstraat, Hoofdstraat, Haven
Cruchtenstraat, Zuidsingel, Molen
weg, Raadhuisplein.

ERTEN
spiei^ optocht 13.00 uur: Ker-
iWeó Merurn, Hoofdstraat, Mo-
irnsf' Tuinstraat, Van Meren-
9, Qa*' Nieuwe Baan, Molen-
"ichct Roermondseweg, A.
hrmnrÜ?9 Bvr9- Beenenstraat,st^d,sestraat, Dorpstraat,
hooisf KerkPad' Julianaplein,
|rkwe araat' Merummerweg,

LINNE

" Vertrek optocht 14.11 uur
Tramweg, Nieuwe Markt, Markt-
straat, Grotestraat, HertestraatMaasbrachterweg, Welterstraat
Margrietstraat, Nieuwe Mergelweg
Beatrixstraat, Molenweg, Grote-
straat, Groenstraat, Gemeentehuis

van Loonstraat, Graaf van Homel-
aan, Stationsstraat, Dorpstraat,
Zaal Marcel.

KONINGSBOSCH

" Vertrek optocht 14.11 uur: Ko-
ningsplein, Op den Driessen, Ha-
verterstraat, Kerkstraat, Prinse-
baan, Op den Driessen, Konings-
plein.

NUNHEM

" Vertrek optocht 14.00 uur: Nun-
hems Zaden, St Servaasweg,
Prinsstraat, Hoogstraat, Molen-
bergstraat, Marium Schoolstraat,
Dirk van Homestraat, Kampweg.
Op den Berg, Mr. Mertensstraat.
Caulitenstraat, Burg. Peeterstraat.

POSTERHOLT

" Vertrek optocht 14.15 uur: Wil-
helminalaan of Rector van de Boor-
enlaan, Roermondseweg, Burg.
Gerardtstraat, Dr. Ariënstraat,
Roermondseweg, Hoofdstraat,
Heerbaan.

BAEXEM

" Vertrek optocht 13.11 uur: Pa-
rallelweg, Stationsstraat, Kerk-
straat, Rhijdtstraat, Hubert Cuyper-

REUVER

" Vertrek optocht 14.00 uur: Ver-
trek vanuit Offenbeek richting Reu-
ver, ontbinding op de Markt.

ROERMOND

" Vertrek optocht 13.11 uur: Min-
derbroedersingel, Roersingel,
Roerkade, Kraanpoort, Markt,
Swalmerstraat, ündanusstraat,
Pollartstraat, Munsterplein, Pare-
disstraat. Neerstraat, Minderbroe-
dersstraat, Zwartbroekstraat,
Zwartbroekplein, Schuitenberg,
Kloosterwandstraat, Joop Nico-
laasstraat, Kruisherenstraat, Sta-
tionsplein, Veldstraat.

ROERMOND-ASENRAY

" Vertrek optocht 14.11 uur: Rid-
der van Asenrodeweg, ontbinding
Gemeenschapshuis Op den Duup.

ROGGEL

" Vertrek optocht 13.30 uur: Pie-

tersplein, Markt, Raadhuisstraat,
Klapvaren. Brugstraat, Molenweg,
Koppelstraat. Pastoor Hanrath-
straat. Pietersplein.

ST. ODILIENBERG-REUTJE

" Vertrek optocht 14.11 uur vanaf
fanfarezaal.

STEVENSWEERT

" Vertrek optocht 14.11 uur: J. van
Stevenswertplein. Singelstraal
West. Molenstraat Zuid, Wilhelmi-
nalaan, Roumerweg, Burg. Minken-
bergstraat, Muncadorstraat, Wilhel-
minalaan, Pr. Irenestraat, Gouv.
Houbenstraat, Bilt, Eiland, Nieu-
wendijk, Veldstraat Oost, Markt.

SWALMEN

" Vertrek optocht 14.00 uur: Her-
tog. Gelresingel. Molenweg. Bos-
straat, Veldpoort, Hoogstraat.
Marktstraat, Markt. Brugstraat,
Kroppestraat, Slabberskamp. Hei-
straat. Beatrixstraat. Pr. Juliana-
straat, Brugstraat, Markt.

VLODROP

" Vertrek optocht 14.00 uur
Sportlaan, Amsterweg, Kerkstraat
Markt, Boomgaardstraat, Groote-
straat, Bergerweg. Kruisweg, Lins-
senkampweg, St Maartensplein, Si
Antoniusstraat. Beatrixsingel, Kerk-
sraat. Markt, Grootestraat, zaa
Roerzicht.

DINSDAG
ECHT

" Vertrek kinderoptocht 14.30 uur
Nieuwe Markt, Hendrikstraat, Gast-
huisstraat. Kreijerstraat, St Joris-
straat. Diepstraat, Vrijthof, Plats.
Bovenstestraat, Peyerstraat,
Martkstraat, Nieuwe Markt.

HERKENBOSCH

" Vertrek optocht 14.00 uur:
Steegstraat, Hoofdstraat, Dr Bier-
mansstraat, Aan de Vier Gebroe-
ders, Schaapsweg. Jagerstraat.
Schoolstraat, Europalaan-Cen-
trum, Europalaan-Oost, St Lucia-
weg, Diepenbroekweg, Hoofd-
straat, Achter de Hoven. Europa-
laan-Centrum, Kerkplein.

Veilig thuis met de treinPagblad
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in verband met de carnavalsfestiviteiten zullen onderstaande /Le^SaE)
EXTRA TREINEN rijden: léL-i

extra mM\\Wm ÊmWm M Lm \
in de nacht van maandag 6 febr op dinsdag 7 febr en in ■BI ■ \mde nacht van dinsdag 7 febr op woensdag 8 febr 1989 W-mm^Ê W Jmmmk*^ Wfmi '^^mmm^^ 1 mMAASTRICHT EIJSDEN v.v. I A^F^M 1 ■

Maastricht v 0 09 v H Mt I
T^^B I mMV

v I H^^ ■a Maastricht a 030 MM \

in de nacht van zondag 5 febr op maandag 6 febr \ *^^^MO*MMt /
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MAASTRICHT VALKENBURG v.v. MAASTRICHT-BEEK-ELSLOO w ..MMMMMW /
Maastricht v 150 Valkenburg v 2.08 Maastricht v 1.50 I Beek Elsloo v 206 /
Meerssen v 156 Houthem St G. v 2.11 Bunde v 1.56 Bunde v 2.11 /HouthemStG v200 Meerssen v 215 Beek-Elsloo a 2.02 I Maastricht a 2.16 /
Valkenburg a 2.03 Maastricht a 221 /

MAASTRICHT-SITTARD v.v. /
MAASTR.CHT-HEERLENv.v. ~" 11£ SZLI l& V /

Beek Elsloo v 2.44 Beek Elsloo v 309 N^
Maastricht v230 Heerlen v 1.56 Geleen-L. v 2.49 Bunde v 315 — -^^Meerssen v 2.36 Voerendaal v 2.00 Sittard a 2.53 Maastricht a 3.21
HouthemStG v 2.40 Klimmen R v 2.04
Valkenburg v 2.44 Schin op Geul v 207
SchinopGeul v 2.48 Valkenburg v211 MAASTRICHT—EIJSDEN V.V.
Klimmen-R. v 2.51 HouthemStG v 2.15
Voerendaal v 2.55 Meerssen v 2.19 Maastricht v 1.15 I Eijsden v 1.26
Heerlen a 3.00 Maastricht a 2.25 Eijsden a 1.23 ! Maastricht a 1.34

opgeheven treinen
op maandag 6 febr en dinsdag 7 febr 1989 zullen onderstaande treinen
NIETrijden:

MAASTRICHT SITTARD v.v. MAASTRICHT-HEERLEN v.v. SITTARD-HEERLEN v.v.
16826 Maastricht v 7.12 Sittard a 7.32 6728 Maastricht v 726 Heerlen a 747 16911 Sittard v 623 Heerlen a 645
16830 Maastricht v 8 17' Sittard a 837 6730 Maastricht v 806 Heerlen a 8.29 16915 Sittard v 7.15 Heerlen a 737
16862 Maastricht v 16.17 Sittard a 16.37 6732 Maastricht v 8.28 Heerlen a 849 16919 Sittard v 8.23 Heerlen a 845
16866 Maastricht v 17 17 Sittard a 17.37 6764 Maastricht «. 16.28 Heerlen a 16 49 16951 Sittard v 1623 Heerlen a 16.45
16870 Maastricht v 18.17 Sittard a 18 37 6768 Maastricht v 17 28 Heerlen a 17 49 16955 Sittard v 17.23 Heerlen a 17.45

6772 Maastricht v 18 28 Heerlen a 18 49 16959 Sittard v 18.23 Heerlen a 18 45
16817 Sittard v 7.53 Maastricht a 8.13
16821 Sittard v 853 Maastricht a 9.13 6715 Heerlen v 7.40 Maastricht a 803 16920 Heerlen v 550 Sittard a 612
16853 Sittard w 1653 Maastricht a 17.13 6719 Heerlen v 839 Maastricht a 9.08 16924 Heerlen v 649 Sittard . 711
16857 Sittard v 1753 Maastricht a 18 13 6751 Heerlen vl6 42 Maastricht a 17.03 16928 Heerlen v 750 Sittard a 812
16861 Sittard v 18 53 Maastricht a 19 13 6755 Heerlen v 17 42 Maastricht a 1806 16960 Heerlen v 15 50 Sittard a 16 12

6759 Heerlen v 18 42 Maastricht a 1903 16964 Heerlen v 16 50 Sittard a 17 12
16968 Heerlen v 1750 Sittard a 18 12

)
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rrp Stichting Ziekenzorg
-j-P' Westelijke Mijnstreek

m^^ Deze stichting met ruim 2800 medewerkers, beheert de volgende instellingen:

" Maaslandziekenhuis op de lokaties Sittard en Geleen (957 bedden)

" Verpleeghuis St. Jansgeleen, Geleen (209 bedden)

" Verpleeghuis St. Odilia, Geleen (148 bedden)
" Verpleeghuis Invia, Sittard (118 bedden)

" Verpleeghuis St. Agnetenberg Sittard (75 bedden)

yVoor de afdeling Aktiviteitenbegeleiding van het verpleeghuis
Invia/st.Agnetenberg op de lokatie Sittard zoeken wij kontakt met
belangstellenden voor de funktie van

aktiviteitenbegeleidster
vakaturenr. LS 01.

funktie-informatie: " het motiveren, stimuleren en begeleiden van verpleeghuisbewoners bij
tal van kreatieve en rekreatieve aktiviteiten;

" het (mede) organiseren van ontspanningsaktiviteiten en het aktief zorg
dragen voor een goede leefsfeer binnen het verpleeghuis.
Het betreft hier een full-time funktie, waarbij de aan te trekken
medewerkster zowel voor de afdeling aktiviteiten-begeleiding (50%) als
ten behoeve van de afdeling dagbehandeling van het verpleeghuis
Invia (50%) zal funktioneren.

funktie-eisen: diploma M.8.0.-Aktiviteitenbegeleiding c.g. Bezigheidstherapeute is
uitdrukkelijk vereist.

inlichtingen: mw. I. Herberigs, hoofd aktiviteitenbegeleiding, tel. 04490-18666,
toestel 2694.

Alle funkties staan in principe open voor zowel mannen als vrouwen.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen richten aan:
Dienst Personeel en Organisatie
Stichting Ziekenzorg Westelijke Mijnstreek
Postbus 5500, 6130 MB Sittard

In de linker-bovenhoek van brief én enveloppe het vakaturenummer vermelden.
/

Welke bedrijfskundigekan de
uitdaging aan om onze bedrijfs-
kringen zelfstandig te maken?
Bedrijfsinformatie Funktie-inhoud:
Omatex b.v. is opgericht in 1971 Sedert 1983 funktioneren bij Ornatex bedrijfskringen
en maakt deel uit van de Oranje (quality circles). Deze worden gevormd door medewer-
Nassau Groep. Zij bewerkt voor kers die binnen een afdeling min of meer soortgelijk
Du Pont hoogwaardige synthe- werk verrichten. Zij hebben gekozen om de problemen
fisene produkten en regelt die zij tijdens hun werk ervaren, op te lossen. Zij heb-
fevens het wegtransport voor de ben daartoe een opleiding in een aantal (statistische)
meeste van haar produkten bin- technieken gevolgd. De oplossing wordt door de leden
nen Europa. Het personeels- van de bedrijfskring gepresenteerd aan het manage-
bestand omvat thans ruim 500 ment. Tot nu toe zijn vele oplossingen tot ieders volle
medewerkers. De onderneming tevredenheid ingevoerd.
verkeert in een expansieve fase. De stuurgroep bedrijfskringen, waarvan u deel uit-

maakt, geeft richting aan de ontwikkeling van de krin-
gen binnen Ornatex. Zij stelt dat het belang en aantal
van de bedrijfskringen een full-time professionele bege-
leiding rechtvaardigt.

Funktie-informatie:
Een mentor is een van de belangrijkste randvoorwaar-
den om bedrijfskringen optimaal te laten funktioneren.
U gaat, zo nodig, de kringleden (her-)trainen in systeem-
gerichte statistische probleemoplossende technieken en
procedures die nodig zijn om een probleem efficiënt op
te lossen. Nieuwe kringleden worden door u opgeleid.
U begeleidt de kringleider en de bedrijfskring zonder
inhoudelijk oplossingen te leveren maar de kring te
stimuleren en te motiveren dit zelf te doen.
U rapporteert aan de voorzitter van de stuurgroep.

Funktie-eisen:
U beschikt over een afgesloten HBO-bedrijfskunde-
opleiding, aangevuld met enige jaren ervaring in een
industriële omgeving. Ervaring in een soortgelijke
funktie, die een korte inwerkperiode garandeert, gtrekt
tot aanbeveling.
U beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen,
die u in staat stellen te communiceren op alle niveaus
binnen de organisatie.

Geboden wordt:
De geschikte kandidaat mag rekenen op een goed sala-
ris en goede sekundaire arbeidsvoorwaarden en komt
te werken in een team van enthousiaste, hardwerkende
mensen. Kortom, een fijne baan in een plezierige omge-
ving.

Geïnteresseerd?
Schrijf dan voor 18 februari a.s. een sollicitatiebrief naar:.
Ornatex b.v., Postbus 1085, 6460 BB Kerkrade,
t.a.v. de afdeling personeelszaken, onder vermelding
van LD/BKM in de linker bovenhoek van de envelop.

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met
dhr. Wolters (Hoofd Personeelszaken), tel. 045-468222.
Hij vertelt u graag meer over deze funktie.

Synthese Vezels WlllULt.A

\*rt^% Kinderrevalidatie- ■

11
lui 1 centrum I
)J Franciscusoord I

Ons centrum waar in multi-funktioneel verband wordt gewerkt aan de
revalidatie van ca. 200 primair motorisch gestoorde kinderen vraagt een

medisch secretaresse I
Taakomschrijving:
- het coördineren van alle werkzaamheden met betrekking tot de

medewerkers van het medisch secretariaat en de verantwoordelijkheid
voor het termijngerichte beloop hiervan;

- het verzorgen van de correspondentie; i
- verantwoordelijkheid voor de volledigheid van de medische status;
- nauwkeurig verzorgen van het patiënten-archief in de medische status;
- voorbereiding en notulering van de vergaderingen en

teambesprekingen.
Voor deze belangrijke funktie stellen wij de volgende eisen:

- voltooide middelbare schoolopleiding;
- medisch secretaresse-opleiding op middelbaar beroepsniveau;
- diploma typen en steno;
- goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en

organisatie-talent;
- zelfstandig en akkuraat kunnen werken;
- kennis van de medische terminologie;
- enige jaren ervaring in een soortgelijke funktie;
- ervaring met tekstverwerkende apparatuur;
- leeftijd 25 - 30 jaar.
Salariëring konform de richtlijnen van de Nationale Ziekenhuisraad.
Verdere rechtspositie volgens de CAO voor het Ziekenhuiswezen.
Inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen bij de
revalidatie-arts en/of Personeelszaken, telefoon 04406 - 4 20 00.
Schriftelijke sollicitaties, binnen 1 week te richten aan:
Kinderrevalidatie-centrum, Franciscusoord, t.a.v.
de Direktie, Onderstestraat 29, 6301 KA VALKENBURG (L)

m Volledigheidshalve vermelden wij dat een samenwerkingsverband met de
m^ Lucasstichting voor Revalidatie te Hoensbroek wordt nagestreefd. JÊ

sche en Medisch Ondersteunende Dienst opkorte termijn in de gipsver-
bandkamervan de polikliniekOrthopaedie een vacature voor een

Gipsverbandmeester (m/v)

Functie-inhoud:
De gipsverbandmeesterverricht assisterendewerkzaamheden bij de
spreekuren van de Orthopaeden. Tot het takenpakket behoort het assis-
teren bij fractuurbehandelingen en het aanleggen en verwisselen van
verbanden van (klinische en poliklinische)orthopaedischepatiënten.
Tevens is het verrichten van administratief werk en het maken van af-
spraken onderdeelvan defunctie. Geletop de gewensteorganisatorische
inpassing, zal de gipsverbandmeesterwerkzaam zijn op de polikliniek
Orthopaedie en inzetbaarop de andere gipsverbandkamers.

Functie-eisen:
Wij zoeken een gediplomeerd A verpleegkundige die in het bezit is van
het diploma gipsverbandmeester. Vaktechnischekwaliteiten stellenwij
op prijs alsmede het goedin teamverband kunnen werken. Vanzelfspre-
kend zijn goede contactuele eigenschappen van grootbelang. Inherent
aan defunctie is debereidwilligheidom in tespringenbij deoverigegips-
verbandkamers. Ervaring in hetwerken met orthopaedische patiënten
is een vereiste.

Salariëring, conform F.W.G.-groep 45.
Overige arbeidsvoorwaardenconform C.A.O. Ziekenhuiswezen.

Belangstellenden kunnen nadere informatie inwinnen bij dhr. N. Leen,
algemeen hoofd Poli- en Functie afdelingen, telefoon 045-766043.

Schriftelijke sollicitatieskunnen tot uiterlijk 15 februari a.s. gericht
worden aan de Personeelsdienst van het De Wever Ziekenhuis,
Postbus 4446, 6401 CX HEERLEN.

Gaarne in de linkerbovenhoekvan Uw sollicitatiebrief EH 11vermelden.

ZOEKT U EEN
OPVOLGER/PARTICIPANT?
Energiek en inventief

COMM. PRODUKTIE-MANAGER
is gereed om aan een nieuwe uitdaging
concreet invulling te geven.
Gaarne uw reactie aan br.o.nr. 344 Limburgs
Dagblad Rumpenerstr. 81, 6441 BC Brunssum

Diamant = integriteit
Vooral als beleggingsobject staat dit diskrete

natuurwonder meer dan ooit in de belangstelling.
Wij zijn op zoek naar

Topverkopers m/v
die weten hoe men deze materie omzet in succes.

Schriftelijke reacties aan:
Dutch Diamond, Vestingstraat 59, 2000 Antwerpen

,35,32 t.a.v. de heer J. Maas

Randstad jÉIÉk
heeft volop Jjr>\
Machinebedienden
U bent 18 jaar of ouder en u heeft een LTS-diploma op B- of
C-niveau. U wilt meteen na carnaval enkele maanden aan de
slag en bent bereid in ploegendienst te werken. De
werkzaamheden bestaan uit het bedienen van machines,
hetgeen aangeleerd kan worden.
Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

Informatie bij Lilian Fijten, tel. 045-25 91 91,
Brunssum, Rumpenerstraat 79.

■v randstad uitzendbureau

Gevraagd:
FYSIOTHERAPEUT

(m/v)
voor een Nederlandse

praktijk in Duitsland
gevestigd (Eifel).
Gelijkstelling van

diploma's vereist of
bereid zijn deze
gelijkstelling te

verkrijgen. Inl. van ma.
t/m vr. van 8.00 tot

20.00 uur. Tel.
09-4924432174.

1FRANKENGLAS B.V. HUUIKENGUIJ
Frankenglas B. V. is een toonaangevende fabrikant -met eigen fabrieken in Wee |
en West-Duitsland-en leveranciervan isolatieglas. Depositie dieFrankenglas B.\ I
in korte tijd op de Benelux-markt heeft veroverd is in grote mate te danken aan d E
snelle levertijden, een ruime serviceverlening, stipte naleving van eenmaal gi I
maakte afspraken en de interessante prijzen die aangeboden kunnen worden.

Wij zoeken op korte termijn een:

MEDEWERKER ORDERADMINISTRATIE M/V I
Tot zijn/haar taken behoren 0.a.:

" het in ontvangst nemen van opdrachten en het ingeven van de opdrachten I
in het computersysteem

" het onderhouden van (telefonische) contacten met afnemers in het kader val
de orderadministratie

" het onderhouden van contacten met onze hoofdleverancier.
Dit alles dient in teamverband te geschieden.

Wij vragen hiervoor:

" minimaal HAVO

" een correcte en goede uitdrukkingsvaardigheid in woord en geschrift

" beheersing van de Duitse taal; beheersing van de Franse taal is een pré

" typevaardigheid ■

" ervaring in dit werk strekt tot aanbeveling.

Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 12 februaf
a.s. richten aan Frankenglas 8.V., t.a.v. mevr. M. op denKamp, postbus 15, 6Oot|
AA Weert. J. 135»

mm^ÊLmWm

SEk RENDAMAX
Rendamax B. V. is een onderneming, gevestigd fa

Kerkrade, welke atmosferische, gasgestookte grot?
ketels fabriceert in de capaciteitsrang van 50kW - l.ufc

kW. De ketels zijn gebouwd op basis van vinpijpen; i%
worden in heel West-Europa afgezet.

De verkoop en service in Nederland van de ketels en aanverwante apparatuur wOf.(
denverricht door Saarloos Rendamax 8.V., welke gelieerd is met Rendamax B.^'
Voor de organisatie van de inbedrijfstellingen, de inspectie- en de servicebeurtef
van de ketels en overige apparatuur, zoeken wij een *■

SERVICE MANAGER \
Deze functionaris, die rapporteert aan de technisch directeur, wordt
verantwoordelijke voor de volgende hoofdtaken:
- het organiseren van de transporten van de apparatuur van de fabrikant naar

de klant; ..- het stellen van de storingsdiagnose via de telefoon; "
- het motiveren, plannen en sturen van de service-monteurs; y
- het doen versturen van de benodigde reserve-onderdelen; .- het verzorgen van de volledige service-administratie.

Om deze functie goed te kunnen vervullen menen wij dat aan de volgende
eisen voldaan dient te worden:- een opleiding op MTS-niveau en kennis van meet- en regeltechniek en
verwarmingssystemen;

- goede analystische en leidinggevende vaardigheden;
- goede communicatievaardigheid in woord en geschrift;
- ervaring op het gebied van planning en/of service.

Zij die interesse hebben in deze functie, kunnen schriftelijk solliciteren bij I
Rendamax B.V.
t.a.v. de heer ir. J.G.M. Brasse,
postbus 1035,
6460 BA Kerkrade. nrf

S
~

Q \ STICHTING OPLEIDINGSINSTITUUT GEZONDHEIDSZORG

Q / Regionale Opleiding Verpleegkundigen Midden-Limburg

Onder de stichting Opleidingsinstituut Gezondheidszorg te Heel ressortcel
een centrale school die het theoretisch gedeelte van de opleiding tot Z-ve<
pleegkundige verzorgt. Deze opleiding wordt bezocht door leerlingen van drij
instituten. In verband met vertrek van huidige functionaris vragen wij een

DOCENT VERPLEEGKUNDE M/V futi time
Functie-inhoud:
-r het verzorgen van lessen Z-verpleegkunde, eerste hulp en verbandleer; j
- begeleiden en coördineren van opdrachten en werkstukken in het kader

van het leergebied verpleegkunde;- begeleiden van één of meer leerlingengroepen alsmede van individuele
leerlingen.

Functie-eisen:- diploma Z-verpleegkunde + docentenopleiding dan wel diploma
lerarenopleiding verpleegkunde;- bereidheid tot werken in teamverband;

- ervaring met het onderwijs in de inservice-opleiding tot Z-verpleegkundig
strekt tot aanbeveling.

Salariëring en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld conform CAO
ziekenhuiswezen.
Nadere inlichtingenkunt u inwinnen bij het hoofd van de opleiding, mevr.
Driessen, tel. 04747-1641 toestel 435.

Schriftelijke sollicitaties kunt u vóór 18 februari richten aan het bestuur van
de stichting, Panheelderweg sa, 6097 AH Heel. i&*

I 1
._. ROMBOUTSCOLLEGE '

lrj"~*-[-pp SCHOOLSTRAAT 16, BRUNSSUM

ggg-^ffllnlll^ Tel. 045-258616

Atheneum-Havo
Zaterdag 18 februari 1989 van 10.00-13.00 uur I-Koffieconcert schoolorkest \<

n t. . ~ PROGRAMMA:- Gratis koffie f- Voorlichting over de school - Biologie practicum ;i, , , „„,. - Voorlichting over alle vakken - Gymnastiek: brugklas les ,i- ledereen IS van harte welkom door vakdocenten met gelegen- aanvang: 10.30 en 11.30 m
heid tot het stellen van vragen - Koffieconcert schoolorkest 1- Demonstratieles latijn aanvang: 10.15 en 11.15 u" .- Demonstratie handenarbeid - Gelegenheid te spreken met:

- Bibliotheek: opzet en gebruik - decaan - computerprogramma r
- Schoolkrant over studiefinanciering en

- Natuurkunde practicum beroepskeuze

- Scheikunde practicum " leerlingbegeleider_ .... - directie »- Demonstratie tekenen .art- Tentoonstelling van werken v»' fl- Video- verkeersproject leerlingen met een beeldend *■'f|l »J -f ,1 ■mW.WmM\ ~ Dia-klankbeeld van de school in net eindexamenpakketM*l ad Ht. ■ »/-VVM aanvang: 10JO, 11.00, 11.30, _ Tentoonstelli van beelden d
ÉH 1200 en 123° uur werk van leerlingen uit

- Wiskunde: toepassing en gebruik verschillende klassen |
135144 van computers J
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Carnavals-
kalender

tot het jaar 2000
1990: 25 t.m. 27 februari.
1991: 10 t.m. 12 februari.
1992: 1 t.m. 3 maart.
1993: 21 t.m. 23 februari.
1994: 13 t.m. 15 februari.
1995: 26 t.m. 28 februari.
1996: 18 t.m. 20 februari.
1997: 9 t.m. 11 februari.
1998: 22 t.m. 24 februari.
1999: 14 t.m. 16 februari.
2000: 5 t.m. 7 maart.

'Blue Movies', Krimiserie: 'Der Al-
tes', 'Het Paard achter de Wagen',
'Een Sigaar uit Eigen Doos',
'Blauw past niet bij jou', 'Op Volle
Sterkte', 'De Negen uit Valken-
burg', 'De Ballentent', 'Aan me
hoela', 'De Dienaar van Herman-
dad en de Voorbeeldfunctie',
'Agent met Slagtanden', 'Met de
Strop om de Nek', 'Schop ze eruit
Allemaal', 'Een Blauwtje Lopen',
'Van dit Beleid valt je Broek uit',
'We zijn het Zat', 'Die Pet Past Ons
Niet', 'Een Pet Vol Krenten', 'De
Brigadier en zijn Fooi', 'Van Dijk
heb gelijk', De Dijkdoorbraak en
het verzuipen', 'Vuilnisman kan
deze Zak ook mee.
Op de eerste verdiepingvan het ge-
bouw komt een sauna met afslank-
apparatuur en attributen voor ma-
nuele en visuele therapie. Om de
kosten van inrichting te drukken
neemt WVC de inrichting van een
grote uitfluitruimte voor haar reke-
ning.

Bij de ingangvan het gebouw, waar

Dat Den Haag uiteindelijk voor
Nieuwenhagen koos kwam dat
naast de rustige ligging van het
gebouw ook door de multifunc-
tionele voorzieningen die in de
oude bioscoop aanwezig zijn.
Het pand beschikt naast een met
blauwe stoelen gestoffeerde bio-
scoopzaal, waarin de vermoeide
dames en heren agenten languit
kunnen genieten, ook over een
groot toneel waarop balletuit-
voeringen en fluitconcerten ge-
geven worden. Het staat nu
reeds vast dat de 'spetters' van
het Kuipballet geregeld een op-
treden zullen verzorgen in de
Blue Movie.

Ook de filmindustrie vaart wel bij
de stichting van de 'Pettendienst'.

Nu reeds is men gestart met de pro-
ductie van de door overheidswege
ter beschikking te stellen films. En-
kele namen van nieuwe films zijn:

°^N HAAG/LANDGRAAF -
2 Het is Ben W van
leigraaf toch gelukt een ■"©rheidsdienst binnen te

halen, Na een
gevoerde

felle strijd met de
Jjemeente Heerlen - die
#2© dienst ook onder Zeil
z^ilde brengen - zijn de

van de
v>©nneente Landgraaf er
gt na heel wat dure
Qkenlunches uiteindelijk
toch in geslaagd een
'^dienst naar Landgraaf

to halen. De nog te
tenten Politie Petten

Documentatie en?eQistratie zal gevestigd
breien aan het Sunplein
'6 Nieuwenhagen in het
>end van de voormalige

City bioscoop.
De PPDR zal voorlopig

200.000manuren werk bieden.

joen uit de ministeriële toverhoed
te komen.

Uit een natte vinger-onderzoek op
zijn boerefluitjes door het Instituut
voor Toegepaste Sociologie kwam
naast de noodzaak van genoeg 'po-
litiepenningen' ook het oprichten
van een Politie Petten Documenta-
tie Registratie als onontbeerlijk
naar voren.

Nu het onderzoek overduidelijk
heeft aangetoond dat je met de pet
in de hand alles in dit land krijgt en
de burger bovendien geen 'polinai-
se' aan zijn lijfwil, hebben de mi-
nisters, ook ai vonden ze het naadje
pet en houden ze niet van kap-sones
toch maar besloten de uitkomsten
van het onderzoek op te volgen.

Minister Van Dijk heeft inmiddels
begrepen dat het veel makkelijker
is het beleid van collega's als voor-
zitter van een ênquete-commissie te
hekelen dan zelf als bewindsman te
proberen enkele politiebonden een
Narrenkap op te zetten. In een land

waar alle veldwachters en kodde-
beiers in plaats van bekeuringen
schrijven als politiekapel optreden,
oorverdovende fluitconcerten ver-
zorgen en zonder pet over straat lo-
pen, zijn ook politicasters machte-
loos.
Het CDA-kamerlid Gualtherie van
Kweezel, de politiegeleidehond uit
de Tweede Kamer, zegt blij te zijn
dat de heren agenten met petten en
niet met de wapenstokken zijn gaan
gooien. Ook leden van de andere
fracties zijn blij dat de ruimten op
het Binnenhof van petten gezuiverd
worden en dat ze niet meer hoeven
te struikelen over de her en der ge-
strooide 'petzooi. Wim Kok ver-
woordde het standpunt van zijn
fractie aldus: „We zijn blij dat Van
Dijk gestopt is met de ontkleedpar-
tij van de politie, en datwij de ruim-
ten kunnen gebruiken waarvoor ze
bestemd zijn, namelijkom te verga-
deren."

wiel gubbels

voorheen de kassa was komt een
'struifruimte', waar burgers en ech-
te 'minimumlijders' tegen een klei-
ne vergoeding hun frustaties kun-
nen afreageren door de heren agen-
ten met rotte eieren te bekogelen.

Door het vestigen van de 'Petten-
dienst' aan het Landgraafse Malie-
veld, hoopt het college van B. en
W. dat aan de afbraak van de kern
Nieuwenhagen die bijna voltooid
was, nu een definitief halt kan wor-
den toegeroepen.

Het ligt in de bedoeling dat de
werkzaamheden op de 'Petten-
dienst' alleen verricht worden op
aangename uren om de stressgevoe-
ligheid van de heren ambtenaren tot
een minimum te beperken.

Nadat de minister van Binnenland-
se Zaken in 1987 geen cent extra
over had voor de politie en kroko-
dillentranen van de bewindslieden
de Tweede Kamer overspoelden
bleek na de politiebegroting van 12
december 1988 plotsklaps 100 mil-

'Grote kei beviel van Knoebel en Knoebelientje'

'Loecas' Vaessen over
carnaval in 'Booches'

BOCHOLTZ - .Geef mich uh
beerke. Dat 't verrekt", zegt
Lucas Vaessen resoluut als

collega-raadslid Karl
Franssen uit Simpelveld
vraagt of hij nog een

'sprudel' wil, Nu is 't
Kelderke van de brouwerij
in Wijlre ook niet de meest

geschikte plaats om
mineraalwater te drinken.

Dr Loecas (51), zoals heel
Bocholtz hem noemt, is
met de bus gekomen.

Keurig op tijd en met een
pakketje papieren onder
zijn arm over zijn geliefde
carnavalsvereniging 'Kalk

aan de Books'. Bier is
tijdens de carnaval even
onmisbaar als de baard
van Sinterklaas. Een uur "gezellig aan de tap met

een rasechte carnavalist.

Het thema: de 'Boocheser
vasteloavend', een beetje

Simpelveld en wat
herinneringen.

onderdeel van dé 'Boocheser vaste-
loavend' is de jaarlijkse uitverkie-
zing van de Keiridder. De hoogste
onderscheiding die de vereniging te
vergeven heeft. „Meestal zijn het
notabelendie hem ontvangen", zegt
Lucas met enige gêne. Hij weet nog
goed dat hij met de trein naar Nuth
reisde om iemand te polsen voor de
Keiridderorde. „Helemaal naar
Hellebroek geploeterd door de
sneeuw om dan te ontdekken dat hij
niet thuis was. Later ben ik er nog
eens geweest. Het is toch in orde
gekomen." Alleen 'keien' van men-
sen komen ervoor in aanmerking.
Vertelt dan ook nog even van de
grote kei die in Bocholtz ligt en die
later op onverklaarbare wijze 'be-
viel' van twee kleine keitjes. Knoe-
bel en Knoebelientje heten ze-
.'Kalk aan de Books' weet er meer
van net als de stunt die ze uithaal-
den met het stukje Bocholtzer
grond tijdens de herindeling bij
Simpelveld.

Het verhaal over het fluitje. Toen
Bocholtz nog begenadigd was met
een ruim aantal cafés. „Vroeger
was Kalk aan de Books een stich-
ting. De president had de gewoon-
te, als hij wilde vertrekken uit een
café, op een fluitje te blazen. Dat
vonden wij zó idioot datwij ook een

Fluitje

De drie dolle dagen, die morgen be
ginnen, vormen voor 'Loecas'
eigenlijk de afsluiting. Hoe parado-
xaal dit ook mag klinken. De vere-
nigingsmensen hebben er dan al en-
kele maanden opzitten. Voor Vaes-
sen is de optocht in zijn dorp het
jaarlijkse hoogtepunt. Vroeger liep
hij graag gemaskerd mee als clown
en als 'auwt wiëf. Nu hij als lid van
de Raad van Elf en als vice-presi-
dent meetrekt, voelt hij nog wel
eens een nostalgisch knagen naar
zijn vroegere escapades als einzel-
ganger.

Amstenrade wijkt af van traditie
Prins van de Parkuule heet Marian

# Lucas Vaessen (l) tijdens de prinseproclamatie van 'Kalk aan de
Books' in Bocholtz. Foto: DRIES LINSSEN

Grond
Terwijl de gemeenteraad, ambtena-
ren en het collegezich tegoed deden
aan het afscheidsdiner maakte de
verbolgen carnavalisten zich op om
met een 'geheime' actie een stukje
eigen identiteitvoor Bocholtz te be-
houden. Op twaalf verschillende
plaatsen werd grond vergaard en in
een kist gedeponeerd. Lucas: „Zelfs
de pastoor leverde een stukje van
zijn kerkgrond in." Vervolgens ver-
huisde de kist verzegeld en wel naar
naar een bevriende schutterij in het
Duitse Orsbach. Precies een vier-
kante meter 'Bocholtz' werd aan
het gulzige gezag van Simpelveld
onttrokken. De drie zakken waarin
de grond verpakt is, zijn gekleurd in
blauw en wit. „Wat wil nu het ge-
val?", schatert hij. „Burgemeester
Fons Teheux moet nu elk jaaronze
carnavalsprins die in de kist op 'ech-
te' Bocholtzse grond staat de ver-
sierselen omhangen. Voor Lucas
kan het niet mooier. „Maar Teheux
vindt het niet echt erg."

peter heusschen

fluitje kochten en elke keer als gek-
ken stonden te blazen. Nadat de El-
ven Raad enige malen tevergeefs
naar de uitgang was gefloten, heb-
ben ze ons het fluitje afhandig ge-
maakt", lacht Lucas. Dan: „Ich los
mich toch neet fluute!"

burgemeester Persoon bemiddelde
tussen de beide partijen. Lucas: „In
dat jaar hebben wij als nieuwe ver-
eniging de eerste zitting gehouden.
De oude prins van de Katholieke
Plattelandsjongeren (KPJ) wilde er
nog wel een jaartjeaan vast knopen
als Huub I van Bocholtz."

i STENRADE -In de veer-
'ne r\3r dat de carnavalsvereni-
o„ e parkuule bestaat is het
iele Vertoond- Andere offi-taanCarnavalsverenigingen

,»et p."l^ 1 direct te juichen over
ciike h

Uule" initiatief- Z'J be"

'* Am met arBus°gen- Maar
a cht Ktenrade moeten ze ge-
Onin ebben: Nederland een
iet i

n ' dan w*i een Prinses!
*Notn ot Marian I (Stevens). Echt-
en c

c Van C°' en kasteleinse
a„ d

en bekend etablissement
St ;a

e Hoofdstraat. Zij zwaait
%f, het in België aange-
[Uuu ePtertje over het Par-
'%h' J "' "ebben dit jaar bewust geko-

zen voor een prinses. Kandidaat-
prinsen waren er voldoende. Enke-
le jaren gelden hadden wij een
jeugdprinses. Dat is goed in de
smaak gevallen. Vandaar!", zegt
Parkuulepresident Jan Clement.
Achterhoeker Willem Weerink
droeg het idee aan. „Maar hij
woont al een heel lange tijd in Am-
stenrade", roept Jan Clement be-
ducht dat hij is voor een verholland-
ste gedachtengang over vasteloa-
vend. De keuze van Marian I heeft
ook iets belonerigs. De president:
„Marian is een gezellige meid die al-
tijd pal achter onze vereniging
staat."

Col
Het was voor deAmstenraadse toch

In 1971 ging de oude stichting ter
ziele en het fluitje ging samen met
de nog resterende kasgelden naar
enkele goede doelen. Lucas nam
met enkele anderen een gedeelte
van de boedel over. De toenmalige

Keiridder
Het derde pilsje brengt kleur op het
gezicht van Vaessen, die steeds be-
ter op dreef komt. Een belangrijk

Op de diverse recpties die prinses
Marian I bezocht keken de elvenra-
den eerst wat sceptisch. „Hetgeen
naderhand veranderde. Toen wilde
iedereen met haar dansen", lacht
Clement breeduit. Wat ze in Am-
stenrade ook wel willen is de prinses
schaken. Marian diewel eens onder
het 'toepen' een opmerking regi-
streert, weet het niet. Vooral de
jongensvan de schutterij bedenken
voor een ton bier wel eens een
stunt. „Maar volgens mij durven ze
nu niet", zegt Marian lachend.
Maar ze heeft de hoopt nog niet he-
lemaal opgegeven. Als de optocht
in Amstenrade dit jaarop het zon-
der Marian trekt dan hebben de
Parkuule of het losgeld niet voldaan
of de schutters hebben zich be-
dacht.

een verrassing toen een deleatievan
de Parkuule-hofhouding plotseling
aan haar voordeur rammelde. Zij
was er direct voor te vinden. Mits-
...haar echtgenoot Col geen be-
zwaar had. Bleek gelukkig het ge-
val. Marian vergenoegd: „Ik mag
me van hem ookwel eens uitleven."

Ze maakten er een gezellige dag
van in het Belgische Maaseik waar
Marian in gezelschapvan drie stren-
ge carnavalisten haar kledingkeuze
maakte. Al te veel trok ze zich niet
aan de smaak van haar begeleiders.
Ook niet toen Jan Clement haar een
te grote scepter in de handen wilde
duwen. Marian liet zich niet van de
wijs brengen. „Ik ben zelf ook maar
klein van stuk", verduidelijkt zij
haar voorkeur.

r nare koninklijke hoogheid Prinses Marian 1

Pet op in Landgraaf
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'Hoge' onderscheidingen
voor Sjeng, Piet en René

In haar ondoorgrondelijke besluitvorming door de CSK (Commissie Sjeèle Kal) maakt zij bekend dat heden de jaar-
lijkse cultuurprijs aan drie personen wordt uitgereikt. Het kleinood - 11 meter bier en een 3xX-aantal forellen - mag
niet geweigerd worden. De drie prijswinnaars moeten de prijs naar eer en geweten delen. De gelukkigen zijn:

Gouverneur Sjeng Cremers (omdat hij ook nog een commissariaat heeft bij Soestdijk).

Kamerlid René Van der Linden (omdat hij anders scheef zou lopen na opspelding van de paspoort-onderscheiding).

Burgemeester Piet Van Zeil (omdat hij 't Limburgs dialect niet verstaat, maar het wel goed begrepen heeft).

Was getekend,
B. Azel en B.R. Euzel.



Ex-prins Harry II

Wij in Maastricht vieren
carnaval op straat. Wij
skken van hot naar haar
ikaffee in en kaffee oet.
Wel of niet achter een
late herremenie. Drie, en
>ms wel eens, vier dagen
lr>g. Hossend en zingend,
tachend en kraaiend.

|Verkleed of niet, maar
J toch het liefst in een
JPetete. We weten niet
|>eter. We gaan dóór. In
F weerwil van omhoog
"^ipende loomheid --zich
"d vooral uitend in steeds

zwaarder wordende
v benen-, van stukgezongen stembandenen van alsmaar dikkere

wallen onder alsmaar
kleinere ogen. Wat wilt

veer höbbe de
vastelaovend in 't blood.
1 overigens de
pzondste bloeddruk vanre dan óók terwereld. Op
Veil gehouden door een
gezongen) ijzeren wet: it

*' drinkbeer, slikhieringe.
■wél
k ' fll6l de vastelaovend zijn wij
rs 7htenaren echte straotlui-

bpp Werrkatten die van nachten/JjSen maken. En omgekeerd. En
erlP

ten zittenb"J 'l s^' wat de
"eidmg ook zijn mag. Als we

koo "adat °p het VriJthof het
£ osw,er- Weer omlaag gelaten is,CtrZOpen katten (eindelijk)
L onien, dan zijn we nauwelijks
,gn

ë 'n staat om Beppie Kraft na tegen Och wat höb iech gelök,"iene voge/ is trok.

ander. Pak uuch vas!. Op gezette
tijden afgewisseld met een gang
naar het ouffet om eine te pakke.
Zon moment aan de teek, jaren ge-
leden. Stond er plotseling een Pier-
rot naast me. Een stukje levende
droefheid in het feestgewoel. „Ik
zou er best nog eentje lusten",
sprak hij, „maar ik moet zuinig zijn.
Het duurt nog lang eer het aswoens-
dag is". Een jongere uitgave van Fi-
del Castro legde zijn harige armen
om hem heen en riep met een diep-
donkere stem: „Neem er eentje van
mij! Wij zijn toch geen kamelen?"

Pasteitje
Terwijl de rust een beetje terug-
keerde, het gelach en het gedol af-
nam en op tafel een boordevolle as-
bak met niet nader te omschrijven
substantie pronkte, ging de deur
van het restaurant open. Een man,
gezelligzaat, laveerde naar binnen.
Hij had plezier voor twee, zag ons
zitten, bereikte met enige moeite
onze tafel ên bedolf ons onder een
vrolijke woordenwaterval. Opeens
vingen zijn troebele ogen de volle
asbak op die Toon langzaam naar
zich toetrok. Wwwat bies tiech aon
't ere?, vroeg hij. Pare vaan 't hoes,
antwoordde Toon prompt. Wèlste
ms preuve?. De man wilde. Hij
prikte een vork in het pasteijke,
bracht het naar zijn mond, kauwde
en smakte even, slikte en sprak:
Miljaar, wat is dat sterrek!. Zich
vervolgens in de richting van de
open keuken omdraaiend, riep hij:
Jos!, bring miech ouch zoe get....
De straatcarnaval, de boonte stór-
rem in Maastricht voert elk jaarop-
nieuw naar ongedachte ontmoetin-
gen en gebeurtenissen. Dat deden
vroeger de vele bals eveneens. Ko-
men die nog eens terug?

Doch niettemin, de boonte störrem
blijft in Maastricht razen. In welke
vorm dan ook. Die storm pakt
iedereen. Herinnering. Een late
dinsdagmiddag, jaren geleden.
Heel Maastricht raakte langzaam
maar zeker in de ban van een dode-
lijke vermoeidheid. De vastelao-

Flanser

kele rol. Als jeer maar in bleef. Le-
rang, bis neetzoe bang, geef miech
e muilke op m'n wang De bals
verdwenen, de zaate herremenies
kwamen. De 'redding' van de Me-
streechter vastelaovend. Want, zij
bliezen nieuwe impulsen, nieuw
bloed in het straatcarnaval. Dat is
mooi, dat is prachtig, dat is schitte-
rend! Maar de echte Maastrichtse
carnavalsbals, die mis ik toch.

moetten wij elkaar, niet meer en
niet minder, ook in het café. Dit
was en is. En zal blijven. Wat dacht
u! De bals met levende muziek ech-
ter zijn er lang niet meer zoveel.
Waarom? Prins Robert dn lerste
en ziene Wijze Raod mogen het we-
ten. Maar, nog niet zo heel lang ge-
leden was er in Mestreech geen en-
kele zich zelf respecterende vereni-
ging of ze organiseerde jaarlijks
haar carnavalsbal. Zon veertien
dagen vóór de Drie Dolle Dagen
'balde' Maastricht volop en overal.
Op het bal van de PTT, van MVV,
van de politie, van de merretluij,
van de kaartclub, van MCC, van De
Greune, van Kunst en Vermaak
....In zalen en in cafés; in de Re-
doute en in de Staar. In de armen
van een lekker keend. Of van een
even lekker joonk. De een na de

Kamelen
Ie wtcarnaval dus. De kurk waar
: carnaval op draait.
jr.°als, zéker in de periode vlak
leort Carnaval- Trainingstijd, zoge-ga. Die bals echter zijn in aantal
)(

rk afgenomen. Wat er voor in de
I ats gekomen is, behelst een an-te vorm van oefening. Bij elkaarV 'Pen in de stamcafés om bij een
(ljertJe en mechanische muziek deernieuwste carnavalsschlagers te

!
ren en de oude (volks)liederen
en "e" 'let geheugen terug te bren-

yj. Er voor in de plaats gekomen?een, zo is het niet. Vroeger ont-

vend liep op haar einde en wij óók
Ons stemgeluid was grotendeels
verloren geraakt, de lichamelijke
conditie zwaar aangetast, de voeten
en benen voelden als blokken lood
en het leek of in onze hoofden een
draaiorgel cirkelde. Die (laatste
carnavalsjdag was ik onder andere
op stap met Toon Hermans. Na
urenlang kaffee in en kaffee oet te
zijn gezwierd vielen we, terwijl de
duisternis al gevallen was, ten prooi
aan doffe loomheid en razende hon-
ger. „Als we nou ergens 'n stukje
gingen eten?", opperde Toon. „Kan
ik eindelijk eens zitten!". We trok-
ken naar 't Klaöske, Jos Schiefer
kokkerelde er toen nog. We vonden
nog een tafeltje vrij en vielen neer.
Zoe meuj wie 'n map/. We dron-
ken, om het maar vooral niet af te
leren, een glas bier van het huis

dat wilde toch niemand. Dus trok je
op zaterdagavond vóór vastelao-
vend van het Vrijthof naar het
Staargebouw. Alleen of in gezel-
schap. Verkleed of niet. Je móest er
zijn geweest, want in de Staar was
iederéén. Zéker aan en bij het laat-
ste buffet vlak voor het podium
waarop onder meer Willy Schobben
en zijn orkest de serpentines van
het plafond bliezen. Het Staarbal
was een razende bandjir, een alge-
mene loutering, de generale repeti-
tie vlak voor —vaak enkele uren la-
ter slechts- de vastelaovend mét
het laatste schot uit het Momuska-
non in alle hevigheid losbarstte. Het
Staarbal was óók het laatste bal van
het carnavalsseizoen. Daar werd je
in het diepe gegooid waarin je het
drie dagen maar moest zien uit te
houden. Hoe? Dat speelde geen en-

Loutering
Het bestond in die tijd niet dat je
niét op het Staarbal was geweest.
Was dat onverhoopt tóch het geval,
dan had jewerkelijk iets gemist. En

Carnavalsprinsen aller tijden liegen gezamenlijk:

'Het was de mooiste
tijd van mijn leven'

J^ASSEMIG - ledere keer
p'rj r verzucht iedere carnavals-
ring! °p het einde van zijn rege-
en Jaar' met tranen in de ogen
bwrstlkte stem: "Het was de
ban tijd van miin leven"'
of d-Vraag Je Je toen wel even af
Wei 'n CarnavalsP"nsen ze nog
hebb maal g°ed op een rijtje
van en.staan' of dat er sPrake 's
ieder e.ct'eve waanz jn Want
stad

e Prins carnaval, of hij nu
Jb|aai

pr,ns is van een heel grote
BDa a .S, °^ kroegprins van deEft JUb 'Het Laatste Kwartje'
haann" de loop van de twaalf
faraa", n dat h'j de scepter
*'chik el wat ellende overfe ' heen zien komen.Verhaal uit ervaring.

sjouwt immers een immens geheim
met je mee. Uiteindelijk zeg je,
zuchtend en met allerlei slagen om
de arm, 'ja' tegen de carnavalsvere-
niging. En vanaf dat moment hang
je-

Je gaat eens kijken wat er allemaal
bij komt kijken, waar je voor moet
zorgen, wat het zal gaan kosten.
Heel argeloos informeer je bij je
duivenvriend die drie jaar geleden
carnavalsprins is geweest, naar zijn
ervaringen. En ook van hem hoor
je: „Het was de mooiste tijd van
mijn leven". Maar echt veel wijzer
word je er niet van.

Je trekt erop uit om een mooi prin-
senpakje te vinden en komt uitein-
delijk terecht bij een bedreven
naaldkunstenares in een belendend
dorpje die in de loopder jarenvoor
bijna iedere carnavalsprins in X ge-
naaid blijkt te hebben. Zeker tien
keer moet je in de komende weken
gaan passen, waarbij je acht keer
met een naald in een of anders li-
chaamsdeel wordt geprikt.

In Duitsland ga je op zoek naar een
fraaie prinsenmuts met van die hele
lange struisvogelveren en bij een
bekend bedrijf in Kerkrade bestel
je een stuk of tachtig onderscheidin-
gen, fraai gegraveerd, die jein de
loop van jeregeringsjaar om tachtig'
dikke en dunne nekken gaat han-
gen. Je schrikt jewezenloos wat dat
allemaal kost en de eerste crisis met
je echtgenoteover de centen is een
feit.

Aswoensdag is het allemaal voorbij.
Maar in plaats van even te kunnen
uitrusten moet je toch alweer vroeg
op. De praalwagen moet afgebro-
ken worden, want de boer van wie
de plateauwagen met tractor is ge-
leend heeft hem dringend nodig.
Met gebroken rug, eelt op de han-
den, een gehavende keel en een do-
delijk vermoeid gevoel ben je dan
net op tijd thuis om je te wassen en
naar het 'haringbijten' te gaan.

Daags daarop zoek je je werkgever
nog eens op, die je de afgelopen
veertien dagen niet gezien heeft. Je
komt tot de ontdekking dat men
juist die veertien dagen gebruikt
heeft om een reorganisatie op jouw
afdeling door te voeren. En omdat
jij er niet was is het meest afgrijse-
lijk baantje aan joutoebedeeld.

Elf maanden later sta jeweer op de
bühne van datzelfde gemeenschaps-
huis, waar al die ellende is begon-
nen. De persoonlijke lening, die je
bij de bank had afgesloten loopt
nog drie jaar door, maar aan jouw
regeringsjaar is wel een einde geko-
men. Je wordt langzaam uitgekleed,
muts af, cape af, scepter weg, on-
derscheidingen weg. Je spreekt je
allerlaatste dankwoord. En je ein-
digt met de grootste carnavalsleu-
gen, die ieder jaaropnieuw een
paar honderd keer gebezigd wordt:
„Het was de mooiste tijd van mijn
leven....".

piet b ■fiient aB'fnt natuurl'jk al op het mo- ■fa n elf een delegatie van de raad
K'kro °P cc" avond via allerlei

"echt WUtCS biJ iouw voordeur te-
ISs b°mt ' aanbelt en vraagt of jeL enl Het eerste gesprek, sa-
Pfomt aX Je eega. Na hetzesde pilsje
Nëend 3aP Uit de mouw: "°f Je
iPlaatv vJaar Prins carnaval in de
jUite X wil worden...".aa

H
rd vraaS Je een week be-

Piele c; ' maar '"tussen begint het
r fam[|^ S l? draaien- Je "g tegen
°P fluUt "lks zeggen- Thuis wordt
lVrOüw toon met moeder de
i«ens afOVer'egd en de voors en te-'«ni6,,gewogen. Op jewerk ga je je
i^ spastisch gedragen, je

De dag van de prinseproclamatie
sluipt naderbij. De zenuwtoeval na-
dert ook. Zou het wel goed gaan?
Wat zouden de mensen zeggen?
Kan ik wel voor een zaal vol mensen
een proclamatie voorlezen? Durf ik
dat wel allemaal? Waar ben ik aan
begonnen.

Maar er is geen ontkomen meer
aan. Op een zaterdagavond sta je
achter de bühne van het gemeen-
schapshuis. De zaal davert van de
'sjtingterètètèèè, de ene sjlager na
de andere wordt gezongen, de buut-
tereedner vertelt de ene 'wietz' na
de andere. Maar het gaat allemaal
aan jou voorbij. Jij staat daar met
het koude zweet op je rug, een stijf
gesteven overhemd met van die
vreemde, onwennige friemeltjes
aan, de nieuwe schoenen knellen,
en je voelt je doodongelukkig.

jezeven meter hoog, onbeschut, op
je praalwagen, alaaf te roepen en
ondertussen met jebenen te trappe-
len om een beetje warm te krijgen.
Om je heen zie jeeen uitzinnige
mensenmenigte, die gezellig bier of
wat anders drinkt. Helaas, voor jou
verboden, want de prins behoort
nuchter te blijven totdat alles voor-
bij is.

Avond na avond loop je café-in ca-
fé-uit om je onderdanen het goede
voorbeeld te geven in de viering van
carnaval. In jekielzogeen zootje le-
den van de raad van elf, die alle-
maal wachten op het moment dat je
met een troosteloos, vermoeid ge-
baar weer een rondje bestelt. Je
echtgenote heb je al vier dagen niet
meer gezien; dat je ook nog kinde-,
ren hebt heeft zich al veel langer
aan je waarneming onttrokken.

schrikbeeld blijven. Overal waar je
komt wordt hevig gekust: bij de be-
jaardensoos, op de kleuterschool,
bij de sleuteloverdracht, op straat,
in het café en vooral op het jaarlijk-
se, traditionele auw-wieverbal. Die
zoenen zijn het ergste. Een onher-
kenbaar vrouwspersoon, het ge-
zicht verborgen achter een oud gor-
dijn, een openingvoor de mond uit-
geknipt en die opening is inmiddels
nat van bier en de talloze kussen
van andere kerels.

Maar er is nog meer ellende, die een
prins moet ondergaan. Vele avon-
den sta je samen met een paar ande-
re idioten in een tochtige schuur te
werken aan de praalwagen, waar-
mee je straks het einde van de op-
tocht vormt. Je wordt er wel gehard
in weer en wind. Dat is ook wel no-
dig want op carnavalsmaandag sta

Na de pauze is het grote moment
gekomen. Het licht gaat uit, jij
wordt onder een wit laken ten tone-
le gevoerd, dezaal telt af... tien, ne-
gen, acht...enzovoort en bij nul
krijg je als een natte doek het felle
schijnwerperlicht in je gezicht ge-
smeten en roep je voor de eerste
keer, de beide handen ten hemel
geheven, 'alaaaaaaf'.
Als in een roes gaat de rest van ac
avond langs je heen. Aankleden,
proclamatie, onderscheidingen uit-
reiken, complimentjes, felicitaties.
Het enige wat je je 's nachts in bed
met enig afgrijzen herinnert zijn de
vele tientallen natte vrouwenlip-
pen, die in de loop van de avond je
mond, wangen, neus en omliggende
gebieden geraakt hebben, al dan
niet vegen van goedkope lippenstif-
ten achterlatend. Dat zal trouwens ,
in de loop van je regeringsjaar een
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Straatcarnaval in Maastricht dat wél, maar...

Waar zijn alle bals gebleven?
eentje van ons dronk. We lachten,
we zongen en we....wachtten.

waarop Jos er vervolgens weer

Vastelaovend had het tempo waar-
mee Jos gerechten bereidde zeer
nadelig beïnvloed. Begrijpelijk, zeg
nu zélf. lemand stootte op ons ta-
feltje per ongeluk een glas bier om.
De asbak op de tafel raakte vol ger-
stenat. De tafel werd keurig afge-
veegd, de asbak echter vergeten.
Nieuw rondje, dat wél, maar nog
geen voedsel. It kump. Röstig noe
mer....", beduidde Jos in de open
keuken en trachtte ons te kalmeren
met een halve stokbrood. Ik frun-
nikte, geheel onbewust, aan een
bierviltje. Brak er een stukje vanaf,
wreef het aan kruimels en mikte de
korreltjes in de asbak vol bier. Het
gespeel was Toon niet ontgaan.
Ook hij brak een stukje van een
viltje af en deponeerde het op de
kruimels in de kletsnatte asbak. Er
verscheen een mij welbekende trek
op zn gezicht en hij vroeg, uitda-
gend glimlachend: „Mag ik de pe-
per even?". Het hek was van de
dam. Eerst peper, toen zout, ver-
volgens brokjes stokbrood. Alles
werd in de asbak gekieperd. Toon
schoot overeind en begon, terwijl
Josen ik in hoog tempo tal van in de
open keuken voor het grijpen lig-
gende ingrediënten aandroegen, in
die asbak een geknuddels in elkaar
te flansen met zoveel geuren en
kleuren die niemand ooit tevoren in
welk restaurant dan ook ooit had
opgesnoven en gezien. Men be-
grijpt, met zon flanser van het for-
maat Toon Hermans was de act vol-
maakt.

" Drieëndertig jaren geleden. Carnavalsbal in deRedoute....

nino tomadesso
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Viareggio organiseert
Europees Carnaval '92

het straatcarnaval in het cen-
trum van Viareggio. Blank of
zwart, jong of oud, geschminkt
of 'naturel', in gala of in overall.
ledereen was die nacht op de
been, hoste en danste op alle
genres muziek: Caribian, Ita-
liaans, Duits, pop of opera. Het
maakte niet uit. Alles mocht, al-
les kon. Gadegeslagen door de
FECC-bestuurders die een
stadsrondrit maakten op een
tram en uitbundig werden beju-
beld. Even gingen de gedachten
terug naar de rondrit van het Ne-
derlands elftal door de grachten
van Amsterdam na het behalen
van de Europese titel. Alleen
met het verschil dat tóen de spe-
lers centraal stonden en nü de
mannen, die eerst nog moeten
bewijzen hoe zij het carnaval in
één Europa gaan presenteren.

Lanetti kreeg gelijk. Tot ontst'
tenis van de hele stad moest <C
optocht worden afgelast. ~Datj~
een financiële strop voor ViareT
gio", verzuchtte de tolk. „All»
televisierechten vervallen nu. I
De middenstand verdient nietS
en de wagenbouwers, die viefH
maanden aan hun jaarlijkse tr<«
hebben gewerkt, staan macht"
loos toe te kijken. Normaal g<fl
sproken komen er vandaag
120.000 mensen naar Viareggiß
Jammer, maar niet wanhopen!
Hopelijk kunnen wij de kom!
de twee zondagen de schade i 1
halen".

Het gemeentecollege van Vil
reggio liet aan de rand van de
stad immens grote hallen boii'
wen voor de vervaardiging val
de grote optochtwagens. Vien
maanden werken daar tiental!l
papiermaché-specialisten aan
hun creaties van wel 20 metei
breed, 50 meter lang en 20 met
hoog. „Al die mensen worden
betaald door de gemeente", zei|
Enrico Lanetti. „Want de sta*
wil de grootste optocht van
Europa op straat brengen. Hnfc.
daar wil de gemeente best wa I
geld voor uittrekken". De ze- I
venhonderd genodigden moge
omdat de optocht niet doorga' I
een kijkje nemen in de hallen' *sommigen beleven 'de dag vM
hun leven' op het moment dat i
met de bouwers op de wagen |
mogen staan... Na de bezichti'
ging werd voor de afwisseling "
een diner in tien gangen ingela*
De meest exclusieve visgerech'
ten werden geserveerd. Hoe I*'
ker het ook allemaal was, mci*'
kon de teleurstelling over het
niet doorgaan van de optocht
niet wegeten. De avond (en &
nacht) stond opnieuw in het t*
ken van straatcarnaval en bals
masqué. Het was schitterendo*
te zien hoe een joekskapel vi'
Berg en Dal en deSteel Band^
Notting Hill mensen uit vele \$
den amuseerden. „Dit is pas V
echte carnaval", riep Alex Pas'
call. „ledereen heeft plezier"-

Symposium
Tijdens het symposium van de
FECC op zondag 22 januari
werd een aantal comités de gele-
genheid geboden hun land te
promoten. Patras (Grieken-
land), Nice (Frankrijk), Quebec
(Canada) en Aalborg (Dene-
marken) deden er alles aan om
de jaarlijksereünie van Europe-
se carnavalssteden binnen hun
stadsgrenzen te krijgen. Op
Quebec na - 'eerst één carnava-
listisch Europa realiseren, daar-
na wordt pas gedacht aan de gro-
te oversteek', was de reactie van
Van der Kroon - werden alle
verzoeken gehonoreerd. Patras
(1990), Nice (1991) en Aalborg
(1992). In tegenstelling tot alle
'vriendelijke' speeches, schoot
de Engelsman Alex Paseall uit
zijn slof. De op de Caribische
Eilanden geboren vice-president
van de FECC zet zich onver-
stoorbaar in voor de artiesten.
„The Arts maken het carnaval
tot één groot volksfeest. Niet de
hoge heren die op het podium
staan en .naar de passerende
groepen zwaaien. Wij moeten
de artiesten gaan beschermen en
hen alle steun geven dieze nodig
hebben. De FECC heeft nog
veel werk te verzetten. Op het
moment dat blanke en zwarte
mensen samen carnaval kunnen
vieren, zijn wij op de goede
weg".

Alex Paseall is leider van een 50
leden telllende Caribian Steel
Band en organisator van het we-
reldberoemde carnavalsfeest in
de Londense wijk Notting Hill
dat jaarlijks in augustus plaats-
vindt.

Lobby
De belangrijkste beslissing tij';,
dens het driedaags bezoek vart,
de FECC-delegatie was de to«j(
wijzing aan Viareggio om het!
carnavalsfeest één Europa in v
te mogen organiseren. Op hel
moment dat FECC-president l
Henk van der Kroon die med^
deling deed, huilde burgemees-
ter Federigi van blijdschap. L'7
den van het plaatselijk carna-.
valscomité vlogen elkaar om",
hals en er klonk een luid gejutf^
De lobby van Viareggio was g j
slaagd! Een machtige present 3'}
tic ging daaraan vooraf. Pre*1'!
dent Van derKroon: „Unanief,
is de keuze op Viareggio geval
len. De stad heeft op carnav^lesk gebied alles in huis. Stra*»
carnaval, optochten, bals en
Bourgondische feesten. Profi' fciat. Tot in '92, want danzijn *i
in nog grotere getalen presen'^
Op Viareggio driemaal de Eu'j
pese carnavalsgroet Yassou, |

Yassou, Yassou...". i
i. i

Een week later, maandag 3011
nuari. Telefoontje vanuit Via' i
reggio. Enrico Lanetti aan de .
lijn. „De optocht trok een k>**J
miljoen bezoekers. De hele Sjjj
vierde feest tot diep in de naCnJ
ledereen is blij. Het vele wer"
beloond".

hans rooijakk^T
A

de dranghekken werden gehou-
den. Een prachtig gezicht te zien
hoe iedereen zich 'volpropte'.
Het leek veel op een slapstick-
film waarin de titel 'Schranser
van de Dag' op het spel stond.
Na de 'openingsceremonie'
hoefde het bedienend personeel
nauwelijks meer in actie te ko-
men. Vele toeschouwers haal-
den hun boodschappentassen te-
voorschijn en namen alle over-
gebleven flessen wijn, fruit en
koek 'netjes' mee naar huis.
Zelfs de kleurrijke bloemboe-
ketten en plantenbakken wer-
den achter op de fiets of zó on-
der dearm meegenomen. En dat
ene vrouwtje dat een plastic zak-
je uit haar tas haalde, dé etens-
resten er in stopte en zei: 'Dat is
voor Felice'. Pardon. 'Dat is
mijn hondje. Niemand die zich
daar druk over maakte. Want
verbroedering der volkeren
geldt voor iedereen, arm ofrijk.
De maaltijd voor drieduizend
mensen haalde het Guiness
Book of Records net niet. In
Amerika, zo vertelde een van de
organisatoren, hebben wel eens
3500 gasten aan één tafel geze-
ten. Maar Guiness wél of niet,
de opening van 'Carnevale Via-
reggio d'ltalia 1989' was ge-
slaagd.

Oogsten
Het merendeel van de gasten
werd daarna ondergebracht in
hotel Royal, waar een 2-per-
soons kamer met uitzicht op het
schone strand 305 gulden per
dag kost. Aan Lino Federigi, de
burgemeester van Viareggio, de
vraag: 'Waarom zon promo-
tion-aktiviteit zoveel geld mag
kosten?'.

Federigi: „Het antwoord is heel
simpel. Eerst zaaien en vanaf
1992 als de Europese grenzen
opengaan oogsten. Want in dat
jaar wil Viareggio het Rio van
Europa worden in carnavalstijd.
De stad organiseert reeds meer-
dere jaren een achttien dagen
durend feest rond carnavalstijd.
Jammergenoeg zijn al die aktivi-
teiten in onze bruisende stad
Europees gezien nooit doorge-
drongen. Vandaar dat wij zon
groot gezelschap uit zeven Euro-
pese landen hebben uitgeno-
digd. Wij laten zien wat in onze
stad mogelijk is. De gasten, die
drie dagen lang geen lire uit hun
beurs hoeven te halen, maken
bij thuiskomst ongetwijfeld re-
clame voor Viareggio".
„De tweede reden waarom wij
kozen voor deze opzet", ver-
volgt Federigi, sinds een half
jaar burgemeester van Viareg-
gio, „is dat de tientallen hotels,
pensions, restaurants en uit-
gaansgelegenheden ook in de
wintermaanden geld willen ver-
dienen. Aangezien in Viareggio
al vijf jaar op rij geen vlokje
sneeuw is gevallen en er dus
geen sprake is van wintersport-
toerisme, moeten wij iets anders
bedenken om de vakantievier-
der warm te maken. Nu is de tijd
rijp om toe te slaan, want tijdens
het symposium van de FECC
worden belangrijke beslissingen
genomen met betrekking tot
toewijzing van Europese carna-

valsaktiviteiten. Viareggio
hoopt een graantje mee te pik-
ken...".

Loterij
De ruim zeshonderdduizend gul-
den kostende pr-actie wordt
voor zeventig procent gespon-
sord door de Nationale Loterij.
De rest wordt bijeengebracht
door het Ministerie van Toeris-
me, het stadsbestuur, het plaat-
selijk carnavalscomité en de op-
brengsten uit televisierechten.
De kracht van Viareggio is het
straatcarnaval, drie oogstrelen-
de optochten drie zondagen op
rij en evenementen op cultureel-

en sportief gebied. In vogel-
vlucht: een internationaal voet-
baltoernooi met deelname van
VFB Stuttgart, Celtic, Sofia,
Porto, een Japans elftal en alle
Italiaanse topclubs. Internatio-
naal zwemmen, zeilen, auto-
sport, kegelen, roeien en motor-
cross. In de theaters en biosco-
pen: 'Canzone del Carnevale',
de film 'Stefania Sandrelli' en
muzikale comedies. Tentoon-
stellingen van Marinetti en Bru-
no Róghi. Een sportmedisch
congres en een poëziewedstrijd.
„Wat wil je nog meer?", oppert
Federigi. Tot zover het pr-
praatje. Wij beperken ons tot
het carnavalsprogramma.

Straatcarnaval
De 'parade der landen' langs de
inmiddels kleurrijk verlichte
boulevard trok veel publiek.
Tienduizenden mensen probeer-
den een plaats op de eerste rij te
bemachtigen. De VlP's en Bo-
bo's hadden dat gedrang niet no-
dig. Voor hen was midden op de
Piazza Mazzini een zittribune
gebouwd. Carnavalsgroepen uit
Frankrijk, Spanje, Nederland,
België, Denemarken, Duits-
land, Engeland en het gastland
Italië voerden een perfecte show
op met staaltjes van muziek,
acrobatiek, dans en show. De af-
sluiting van de openingsdag was

Papiermaché
In de ochtenduren viel de regen
met bakken uit de hemel, waar-
door het doorgaan van de 'lan-
denoptocht' in gevaar kwam.
„Het is niet te geloven", sakker-
de Enrico Lanetti, de tolk tij-
dens het symposium. „Weken-
lang heeft het niet geregend in
Viareggio en uitgerekend op de
dag van de optocht regent het
onophoudelijk. Ik vrees het erg-
ste. Alle carnavalswagens zijn
gebouwd middels de papierma-
ché-techniek. Met als gevolg dat
alles binnen tien minuten is ver-
regend".

VIAREGGIO - De coupe
van de Italiaanse stad
Viareggio öm vanaf

1992 het Europese
carnaval te mogen

organiseren is volledig
geslaagd. Drie dagen

stond de kustplaats aan
de Thyrreense Zee in het

teken van de
Verbroedering der

Volkeren.
Zevenhonderd
genodigden,

waaronder hetvoltallige
bestuur van defederatie

van Europese
carnavalssteden

(FECC), werden al die
tijd op Bourgondische
wijze onthaald. Diners
van negen tot veertien

gangen,
champagneparty's,

carnavalsbals,
rondritten in een tram

en exclusieve
ontvangsten door het
stadsbestuur en het

Ministerie van toerisme.
Kortom, iedereen
waande zich drie

dagen in sprookjesland.

Met een speciale Carnavalsex-
press kwamen de feestvierders
uit zeven Europese landen zater-
dag 21 januari tegen het middag-
uur aan op het station in Viareg-
gio. Tientallen Italiaanse mu-
ziekgezelschappen en vele hon-
derden inwoners uit de bruisen-
de stad vormden één haag voor
de vol verbazing om zich heen
kijkende treinreizigers. Zij wre-
ven hun ogen uit. Sommigen
huilden van blijdschap en ont-
roering om daarna aan te sluiten
voor een honderden meters lan-
ge polonaise. De Europese stoet
werd aangevoerd door de Am-
sterdammer Henk van der
Kroon, president van de FECC.
Hij dirigeerde de bands, kwam
handen tekort om de massa
mensen een hand te schudden.
Zijn uitstraling riep vergelijkin-
gen op met het ontvangst van
president Bush in het Witte
Huis.

Arm of rijk
In negen bussen werd het Euro-
pese gezelschap vervoerd naar
de Piazza Mazzini. De boule-
vard was voor alle verkeer afge-
sloten om het achttien dagen du-
rende carnavalsfeest in Viareg-
gio te openen met een 'verbroe-
deringsmaaltijd. Drieduizend
mensen werden keurig bediend
door een honderdtal gastvrou-
wen en -heren. Zij sjouwden
met flessen wijn, visgerechten,
rijst, brood, fruit, koek en ande-
re lekkernijen. Er leek geen ein-
de aan te komen! De tafelgasten
werden daarbij gadegeslagen
door duizenden kijklustigen, die
door de ordedienst keurig achter
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Foto links:
# Het vakmanschap en de crea-
tiviteit straalt er vanaf bij deze
kleurrijke praalwagen van depa-
piermachémakers uit Viareggio.

Foto rechts:
# Immens 'grote poppen uit pa-
piermaché maken de optochten
in de Italiaansebadplaats tot een
indrukwekkend schouwspel.

Foto onder:
# Carnavalswagens van vijftien
tot twintig meter hoogte zijn tij-'
dens de optochten in Viareggio
geen uitzondering. De kleurrijke
fantasiestoet trok afgelopen zon-
dag een kwart miljoen bezoe-
kers.

Foto's:
DRIES LINSSEN

Italiaanse badplaats wil 'Rio' van Europa worden

Carnaval '89



Elektro behangsnijder en Rolo-wash

Unieke hulpmiddelen
voor doe-het-zelvers

gen van 1,8 miljoen in 1988 tot 2,5
miljoen inhet jaar 2.000. Het gaat zo-
wel om ouderen als jongeren. Ook
het aantal samenwonenden zal toe-
nemen: van 1,4 miljoen nu naar 2
miljoen in 2.000. Het aantal gezin-
nen zal daarentegen afnemen van
2,2 miljoen naar 1,8 miljoen.
De individualisering zal zich vol-
gens de promovendi bovendien in
toenemende mate over de hele le-
vensloop gaan uitstrekken. Mensen
die nooit eerder hebben samenge-
woond zullen steeds minder de nei-
ging hebben te gaan samenwonen.
Door deze ontwikkeling ligt het
aantal huishoudens in 2.000 ruim
100.000 hoger dan het ministerie
aanneemt.
Volgens Hooimeijer en Linde kan
dit probleem alleen worden opge-
lost door meer te bouwen. Bij te
weinig nieuwbouw zullen vrijko-
mende woningen in toenemende
mate worden toegewezen aan star-
ters (mensen die voor het eerst zelf-
standig gaan wonen). De doorstro-
ming stagneert daardoor.

De grootste vraag zal zich de ko-
mende tien jaar voordoen naar drie-
kamerwoningen, aldus Hooimeijer
en Linde. Daarnaast is er behoefte
aan kleine eengezinswongen. De
bouw van dure koopwoningen be-
vordert volgens hen de doorstro-
ming niet.

"De reiniger voor verfroller. Innovatieprijzen
uitgereikt

" De behangsnijder.

De twee hoofdstedelij-
ke projecten die in de
prijzen vielen waren

Amsterdam wint
renovatieprijs

ir. H. Henket, hoogle-
raar afbouwtechniek
aan de Technische Uni-
versiteit Eindhoven. Er
waren 81 inzendingen.

De Nationale Renova-
tieprijs werd in 1986 in-
gesteld door Hoechst
Holland NV. Hij wordt
eens in de twee jaar toe-
gekend. In 1987 werd
het project Heveadorp
in Renkum de eerste
winnaar. De categorie
herbestemming werd
dit jaar ingevoerd.

Betondorp (renovatie-
project) en het Entre-
potdok (herbestem-
ming). De jury stond
onder leiding van prof.

" Exterieur van het gerenoveerde Entrepotdok in AmsterdamDe vraag naar centraal gelegen hoogbouw in de vrije sector
zal aanzienlijk toenemen. Dit als gevolg van de groei van het
aantal oude en jongekleine huishoudens. Deze huishoudens
geven de voorkeur aan een woonlokatie die dicht bij werk,
voorzieningen en ontspanningsmogelijkheden ligt.

Amsterdam is de dub-
bele winnaar geworden
van de Nationale Reno-
vatieprijs. Dat werd
dinsdag bekend ge-
maakt op het sympo-
sium 'Renoveren in de
jasen '90' in Utrecht.

Te weinig nieuwbouw
in de jaren negentig

Volgens proefschrift geografen:De komende tien jaarwordt te wei-
nig gebouwd om te voldoen aan de
vraag. De bouwprogramma's in de
Nota Volkshuisvesting in de jaren
negentig van staatssecretaris Heer-
ma(Volkshuisvesting) liggenveel te
laag. Van de door Heerma bepleite
doorstromingkomt niets terecht.

Ook oudere tweepersoons huishou-
dens kiezen vanwege hun afnemen-
de vitaliteit vaak voor een woning

De aantrekkelijkheid van hoog-
bouwappartementen zou vergroot
kunnen worden door het aantal wo-
ningen per lift te verminderen, de
liften sneller te maken, de balkons
te vergroten en meer penthouses
met terras te bouwen.

wordt uitgegeven voor een efficiënt
huishouden en om zich snel te kun-
nen verplaatsen.

Het onderzoek werd gehouden on-
der 1.026kleine huishoudens in Den
Haag, maar de resultaten gelden
volgens de stichting voor alle ste-
den in Nederland.

Redenen

Voor jonge tweepersoons huishou-
dens is tijdwinst de reden dat men
de voorkeur geeft aan een centraal
gelegen woning. Beide partners
werken doorgaans. Ze hebben meer
geld te besteden dan traditionele
huishoudens, maar minder vr,ije
tijd. Dat leidt ertoe dat meer geld

Aantrekkelijk
De onderzoekers concluderen dat
de toekomstige vraag van kleine
huishoudens uitgaat 'naar wonin-
gen die in opzet tot onbeperkte
hoogte gestapeld kunnen worden.
Dat sluit volgens hen aan bij het
streven van veel stadsbesturen om
woningen, voorzieningen en ont-
spanningsmogelijkheden zo te
groeperen dat met een beperkte
hoeveelheid ruimte zoveel mogelijk
inwoners aantrekklijk gehuisvest
kunnen worden.

Die voorspelling wordt gedaan in
het onderzoeksrapport Hoog en
laag in Den Haag', dat werd uitge-
voerd in opdracht van de Stichting
Hoogbouw. Het werd woensdag jl.
aan staatssecretaris Heerma van
volkshuisvesting overhandigd.

op een centrale plaats. Zij hebben
daarbij liefst natuur in de omge-
ving, evenals cultuur, cursussen,
sportfaciliteiten en andere ontspan-
ningsmogelijkheden.

Die kritiek uiten de geografen P.
Hooimeijer en M.A.J. Linde in hun
proefschrift 'Vergrijzing, individua-
lisering en de woningmarkt', waar-
op zij aan de Rijksuniversiteit van
Utrecht zijn gepromoveerd. Zij plei-
ten voor de bouw van 200.000 extra
woningen tot het jaar 2.000. Daar-
door zouden 800.000 huishoudens
meer kunnen verhuizen.
Hooimeijer en Linde hebben in hun

proefschrift woningmarktgegevens
en demografische gegevens in één
model gestopt. Daarbij komen ze tot
de conclusie dat in de woningbouw-
programma's van Heerma's nota te
weinig rekening wordt gehouden
met de toenemende individualise-
ring.
Het aantal alleenstaanden zal stij-

en sjouwen met twee
emmers.

Opgeruimd
en binnen

handbereik

Alles voor autoverzorging
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1 tan umeede auto

Ook aan de veilig-
heid is gedacht. Het
deksel van deze con-
tainer kan alleen ge-
opend worden wan-
neer de handgreep
horizontaal staat.
Het zou kunnen
voorkomen dat een
'kleine autofan' pro-
beert bij de poets-
middelen te komen
en dan blijft het dek-
sel veilig gesloten.

In iedere Car Clean
Container 25 zit bo-
vendien een reini-
gingsboekje met tips
om de auto zowel
van binnen als van
buiten goed te on-
derhouden. Boven-
dien wordt informa-
tie en advies gege-
ven over de verschil-
lende poetsmidde-
len die extra uit het
assortiment zijn na
te bestellen.
De adviesprijs voor
de CCC 25 ligt rond
de ’ 70,- en hij is tekoop in iedere zaak
waarook andere arti-
kelen van Karcher
verkrijgbaar zijn.

De container is ver-
deeld in twee vak-
ken met elk een in-
houd van acht liter,
voor schoon en vuil
water. Dat spaart tijd

Emmer

het verzorgen van de
auto alles goed kan
drogen.

Handig uit de contai-
ner te nemen is een
houder waarin aan
weerskanten plaats
is voor het opbergen
van schoonmaak-
middelen als auto
shampoo, vloebare
was, glasreiniger,
velgenreiniger,
cockpitspray en
poetswatten.
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Meldingsplicht in plaats
van hinderwetvergunning
wet. De AMvß's geven landelijk
geldende standaardvoorschrif-
ten die gevaar, schade en hinder
moeten voorkomen.

van 26. Vorig jaar traden AMvß's
in werking voor onder meer sla-
gerijen, brood- en banketbakke-
rijen en LPG-tankstations. In de
loop van dit jaar gebeurt hetzelf-
de voor onder meer doe-het-zelf-
bedrijven, garagebedrijven en
chemische wasserijen.

De maatregel vloeit voort uit het
dereguleringsbeleid van minis-
ter Nijpels. Met de woensdag in
werking getredenAMvß's zijn er
nu negenvan kracht uit een serie

van kracht zijn bestaan er stan-
daardvoorschriften voor onge-veer 300.000 gevallen waarin
eerst een hinderwetvergunning
nodig was. In zon 100.000 geval-
len blijft dan nog een hinderwet-
vergunning vereist.
De gemeenten, die met de ver-
gunningverlening zijn belast,
krijgen hierdoor meer ruimte
voor andere milieutaken, aldus
het ministerie. Ook bedrijven
weten nu volgens het ministerie
beter waaraan ze toe zijn. Ook
hoeven zij, in tegenstelling tot bij
vergunningen, geen leges meer
te betalen.Als volgend jaar alle 26 AMvß's

f°r een aantal zaken waarvoorausver een hinderwetvergun-
'E nodig was, geldt vanaf
1l?-s gJ*-aueen nog maar een"Wingsplicht. Het ministerie
"Volkshuisvesting, Ruimtelij-
ordening en Milieu heeft datisdag meegedeeld.

* gaat om het bewaren en ver-
Pen van klein feestvuurwerk,

op bouwterreinen,
vi ri,°o 1" °f poldergemalen enwukregel- en meetstations.
1 is het gevolg van het in wer-g treden van vier algemene
Regelen van bestuur

op basis van de hinder-

Voorspelling onderzoek Stichting Hoogbouw

toenemende vraag naar
hoogbouw vrije sector

De meeste doe-het-zelvers heb-
ben een hekel aan behangen en
voornamelijk aan de afwerking
ervan. Het plakken van de banen
op de wanden van een vertrek
verloopt meestal zonder proble-
men. Die zijn er wel bij hetrecht
afsnijden of knippen langs plin-
ten. Om nog maar niet te praten
over hoeken, randen en stopcon-

tacten die voor menig behanger
ware kwelgeesten zijn.

En wie kent niet het probleem
van het reinigen van de verfroller
na afloop van het karwei.

Voor beide problemen ontdek-
ken wij op Karwei '89 de oplos-
sing.

gaat draaien. Door de middel-
puntvliedende kracht worden
alle verfresten uit de roller ver-
wijderd en binnen 60 seconden is
de verfrollerklaar voor een nieu-
we klus.

Om een kwalitatief goede -
verffroller meerdere malen te
kunnen gebruiken is goed
schoonmaken dwingende nood-
zaak. Een tijdrovende en water-
vretende bezigheid.
De Roto-wash zorgt voor een
even eenvoudige als doeltreffen-
de oplossing. De verfroller wordt
in de ronde schacht gehangen.
Deze wordt door middel van een
snelkoppeling op de waterlei-
ding aangesloten en de vele
krachtige waterstraaltjes zorgen
ervoor dat de verfroller zeer snel

Roto-wash

De David Elektro Behangsnijder
is een uitgekiend hulpmiddel
waarmee kaarsrecht door alle
soorten behang gesneden kan
worden. Het apparaat wordt ge-
voed door twee 1,5 Volt alkaline-
batterijen.
Voor zwaardere soorten zoals
textielbehang wordt een ver-
lengstuk bijgeleverd voor twee
extra batterijen waardoor meer
kracht ontstaat.
De winkeladviesprijs bedraagt

’ 59,95.

Importeur van beide hulpmidde
len is: Themans BV in Zutphen
@ 05750-16241.

Voor de prijs van’ 39,95 is deRo-
to-wash verkrijgbaar bij bouw-
markten, dhz-zaken, warenhui-
zenen uiteraard in speciaalzaken
voor verf en behang.

Afgelopen maandag werden in de
foyer van de Grenslandhallen de
beide winnaars van de Bouwinno-
vatieprijzen 1989 bekendgemaakt.
De Architectenprijs werd toege-
kend aan Houthandel Macken N.V..
Een eervolle vermelding in deze ca-
tegorie kregen R.van Marcke N.V.
en N.V.Janssen Systeembouw uit
Meeuwen-Gruitrode.
De Persprijs werd toegekend aan
Decorad P.V.B.A. uit Hasselt met
een eervolle vermelding voor de Fa.
Ebema in Zutendaal.

Goede naam Nederlandse bouw in EG
beginjaren '80, weer een groei zien, zo blijkt uit het
onderzoek. Tot 1992 wordt in de EG een jaarlijkse
investeringsgroei verwacht van 2,3 procent.

De bouw in Nederland slaat in vergelijking met de
andere lidstaten van de Europese Gemeenschap
een goed figuur. Negatief scoort Nederland op het
gebied van arbeidskosten (de hoogste binnen de
EG) en in mindere mate de werkuren. Op het ge-
bied van produktiviteit, energie- en financierings-
kosten steekt Nederland echter gunstig af.

Nederland zit precies op dit gemiddelde. De mees-
te investeringen komen terecht in de niet-woning-
bouwsector. Ook na 1992 blijven de investeringen
groeien.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de de bouw in
hoofdzaak een nationale of zelfs regionale zaak is.
Slechts in 5 procent van de totale bouwactiviteiten
is sprake van grensoverschrijding. De onderzoe-
kers (van het Zwiterse bureau Prognos AG) ver-
wachten dat dit zo blijft. Dit onder meer als gevolg
van de taalbarrières en de nationale tradities op het
gebied van de bouw.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de Exportbevorde-
rings- en voorlichtingsdienst van het ministerie
van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. Het
onderzoeksrapport werd dinsdag jl. op de Bouw-
beurs in Utrecht aangeboden aan secretaris-gene-
raal Lemstra van het ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer.

De investeringen in de bouw laten, na een daling

In het regeerakkoord voor deze ka-
binetsperiode werd aangekondigd
dat huurliberalisatie zou worden in-
gevoerd voor woningen met huren
boven de grens die geldt voor de in-
dividuele huursubsidie.

Per 1 juli as. zal deze grens ’ 750,-
-per maand bedragen. Heerma heeft
nu besloten aan deze grens aan te
sluiten, voorlopig alleen voor wo-
ningen, die op ofna 1 juli 1989 voor
het eerst bewoond worden. Jaar-

SrJ^°ord betekent een eersteaUe , ,Verdergaande huurlibera-
Hiw sde staatssecretaris in
Igt rfi aan de TweedeKamer. Hij

|Vie uaarmee op hoofdlijnen het
W.t311 de Raad voor de Volks-est»ng (RAVO).

1 mir>iddels nog een aantal
1 ?o elen uitgewerkt en die zul-

d spoedig mogelijk aan de
Kamer worden voorgelegd.

Eerste stap naar
huurliberalisatie

nieuwbouw woningen

lijks zal deze liberalisatiegrens wor-
den aangepast met het percentage
van de trendmatige huurverhoging.
Het oorspronkelijk plan van de
staatssecretaris hield ook in huurli-
beralisatie voor bestaande wonin-
gen door te voeren. Op advies van
de RAVO heeft hij daarvan voorlo-
pig afgezien.
In de ontwerp-Nota Volkshuisves-
ting in de jarennegentig staan voor-
stellen over het huurbeleid en libe-
ralisatie in dietijd. Deze voorstellen
houden onder meer in dat alle huur-
woningen boven een bepaalde
grens geliberaliseerd worden en dat
de huurcommissies voor deze wo-
ningen geen oordeel meer geven
over de redelijkheid van de huur.
Voor de uitvoering van deze voor-
stellen is een wetswijziging nodig.

Heerma volgt hoofdlijnen RAVO-advies
<"or de,'f>inPA

UUr van nieuw te bouwen
lden ,met een nuur boven 750
emde vanaf 1 julias. het zoge-
-Iwf Puntenstelsel niet meer

»binet i ,zijn" Vrijdag jl. ging het
tl st akk°ord met dit voorstel
>lksh7atssecretaris Heerma vanhuisvesting
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"e benodigdheden voor de autoverzorging snel bij de hand.
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'f-, * EVGELSHOVEN: rustig gelegen I
'9': Jt m M vrijstaande bungalow met olie- i3ï/VB'^/^tS '< -"-sa -» /■" «^«-t-^i_J _^*^w .^ cv. garage en tuin. Ind. o.a. kei- qfjlra 'ÏRRÈoi .^r^i^^^'^Si

der, hal met travertinvloer, woon-I kamer/keuken met parketvloer, 'liK^S^Eïai* fTI >Bjjj~: I open haard en eiken keukenin- W/vS^wW^ /^B*3sSs=*»_ r^^^i^ifn^r^P stallatie met apparatuur, bijkeu- oQj^'Hi???' /HIBHBaSI ken, twee slaapkamers met par- è^^^Ovfe./ 7JTA
ketvtoer, badkamer met douche. Vraagprijs: ’ 169.000,-k.k. SvSfSiSjvWs?^ «5-?
EYGELSHOVEN: totaal gerenoveerde hoekwoning met ruime ber- Wf ir -f f] \ I I n^^F "ging en tuin. Ind provisiekelder, L-vormige woonkamer, ruime keu- V&,
ken, toilet en badkamer met douche en vaste wastafel, drie slaap- i XI II I
kamers, vliering, mooie tuin, rondom rolluiken. Goed geïsoleerd. J B ■. - "*^' I—l—l , rr\Prima staat van onderhoud. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: *-s*gH 1 ~l T=r j
/105.000,-k.k. illliiiinlï^fl m nn mHEERLEN-CENTRUM: woning met ruime garage, gas-c.v. flnf*JfcfijH I J Ien tuin. Gelegen aan de Pater Beatusstraat, op loopafstand -^SJ^LJ II I ÜBÜrjT /|>7"{lß " LI-^JLöiL.van het winkelcentrum van Heerlen. Goede isolatie. Indeling: - - //■""?A'i 1 iT^**-*—"■*--. *~"^* . ****""*woonkamer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer. Dank zij de ——_i^Z—i^*f 'A/i/IL — _—=-=

hoge rijksbijdrage bedraagt de netto maandlast slechts vanaf . '^^H^ïï//'\ \ 111 \\-— ''"'"ca. ’ 570,-. ,(JYI I ! UW-V
HEERLEN: rustig gelegen hoekwoning met gas-c.v., garage, ber- KERKRADE-West (Terwinselen): Royale halfvrijstaande en
ging en tuin. Goed onderhouden. Gedeeltelijk dubbele beglazing. f vrijstaande woning met berging (mogelijkheid voor garage).
Ind. o.a. twee kelders, woonkamer, eetkeuken, drie slaapkamers, Gas-c.v. en tuin (ca. 15 meter diep). Royale L-vormige woon-
badkamer, zolderberging. Koopprijs: ’ 98.000- k.k. kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer, zolder. De pre-

1 mie-A-regeling 1988is op deze woningen van toepassing (vrij-
"■jmê HEERLEN-BEKKERVELD: staande woning premie C). Netto maandlastpremie-A-woning

%U A halfvnistaand herenhuis met ca. ’ 595,-.

' j &\ c v inpandige garage en grote I 'W ' -tm "BV^I tuin (totaal ruim 1000 m2). Op t","i:n/- u
,

WL* I loopafstand van het cenirum SCHAESBERG: hoekwoning met tuin en gas-c.v. Ind. o.a. entree
JL^^Wk— —A I md oa Souterrain twee kei- met toilet, woonkamer met plankenvloer, open keuken. 1e verd :I ders Begane grond royale twee slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en aan-I hal grote living (ruim 60 m2) sluitpunt 2e toilet. Vaste trap naar dezolder metderde slaapkamer
TneTparketvloer en openhaardpartij eetkeuken met een keu' T **>!s"*> Prima geïsoleerd Kleine achtertuin. Goed onderhou-
keninstallatie met apparatuur, bijkeuken. 1everd.: drie royale den Aanvaarding «n overleg. Vraagprijs: ’ 117.500-k.k.
slaapkamers (twee met kastenwand). Zonneterras. Twee bad- Cru.«mor . 1 . ■ ~ ..
kamers 2e verd.: slaapkamer met vaste wastafel Prijs op SCHAESBERG. rustig aan plantsoen gelegen goed onderhouden
aanvraag tussenwoonhuis met gas-c.v. en berging. Ind. 0.a.: gang, betegeld

toilet, ruime woonkamer, keuken met kunststof aanrecht, drie
slaapkamers, badkamer met douche, vaste wastafel en aansluiting

mm \M ■ HEERLEN: direct grenzend aan toilet, zolder. Vraagprijs: ’ 109.000-k.k. Subsidie eventueel ter
l^fc__^B*B«Ba «f het winl<elcentrum. Ruime hoek- overname Aanvaarding: n.o.t.k.

Hho H woning met gas-c.v.. garage,
mmWM ■berging en tuin. Ind. o.a. diverse SCHAESBERG: aan plantsoen■kelders, woon-/eetkamer met H- jm , gelegen, goed onderhouden half-

K I Hopen haard, keuken met een MÊ 4 . vri|staand woonhuis met gas-

■■■■ ■■■■keukeninstallatie met appara- flil9&^»f>*M cv , garage, aanbouw en achter-
Kfllluur. 1e verd. drie slaapkamers, fl » tuin. Ind kelder, gang, ruime

JSSBCMmH' ■badkamer, toilet 2e verd. drie 1 » Hl^lH^^B woonkamer, bijkeuken, woon-
BHHHÜ^HHI zolderkamers. zolderberging. ÉSI I eetkeuken met aanbouwkeuken,
Vraagprijs: ’ 155.000- k.k. Bw 3 I v,er slaaPkamers, douche en

I bergzolder. Aanvaarding: direct.
HEERLEN-GRASBROEKERVELD: woonhuis met gas-c.v. en ffl ■■■ I Vraa9P"'s: f 12900°- k k
kleine tuin. Geheel onderkelderd. Woonkamer/keuken, drie slaap- WmmmmmmmmWmmmm
kamers, badkamer. Prijs: ’ 89.000- k.k.

HOENSBROEK: geheel gere- y/mmT SCHAESBERG: rustig gelegen,„...., noveerd zeer ruim woonhuis WÊmWÊÊ \W' noekwonin9 ,me' gas-c.v.. ber-amet gas-c.v , dubbele garage f \ gmg en tuin (op het zuiden gele-
en zonnige tuin. Prima mate- |^^^ i ?fn) Ulls«ekend onderhouden,

naalgebruik. Ind. o.a. twee kei- ! 6? \̂i'J? 9flsoleerd
ders, L-vormige woonkamer Gedeeltelijk dubbele beglazing,
(ca. 45 m2) met parketvloer, U J '"f °f woonkamer keuken.
luxe eetkeuken met diverse in- !"■ |Éi| ü" slaapkamers, badkamer,
gebouwde apparatuur, drie gro- Lfl tLmil k°k Vraagpr'|S: 119500'-
te slaapkamers, betegelde W~~^^U I
complect ingerichte badkamer, MAh
gezellige hobbykamer op zolder
(via vaste trap). Een huis dat v ...,.-., <-~,«> umn..o
beslist van binnen moet zien. "BAC,H°Vi" W°R"!: [V" *«)nnuiB met ol,e-c.v grote gara-
Kooppriis ’129 000- kk ge en tuin. Gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. o.a: twee kelders,
Aanvaardina- no t k woonkamer-ensuite, keuken, bijkeuken, doucheruimte, vier grote

v' slaapkamers, vaste trap naar zolder, twee zolderkamers, grote zol-
HOENSBROEK: woonhuis met gas-c.v., berging en tuin. Rustige O*""l'6 Koopprijs: ’ 127.000-k.k.
en goede woonstand Goed onderhouden, achterom bereikbaar. ..„a^u .-»/«> u<sm».c

, ,
Ind. oa. kelder, royale hal, woonkamer - serre, keuken, vier slaap- "BACH OV.ER *°RMS: "Jstig gelegen woonhuis met gas-c.v,,
kamers, badkamer, zolder Prijs: ’ 114.000-k.k. P6^"* e" 'V'",A=h,elom oereikbaar. Muren en dak zijn geiso-

_j_ leerd, gedeeltelijk dubbele beglazing. Ind. 0.a.: hal, woonkamer,
HOENSBROEK: TE HUUR goed gelegen woonhuis met ruime I keuke"Qfn!insl! aPkamers' o^amer. zolder (vaste trap). Koop-
inpandige garage, gas-c.v. en tuin. Ind. o.a. T-vormige woon- pn,s'f9Ö 00°'XX'kamer, keuken, drie slaapkamers, badkamer. Huurprijs: ~o*^ij /».,«,„

’ 900- per maand ÜBACH OVER WORMS: een___ uitstekend verzorgd en onder-
SHWMMH|^Ha^ houden geschakeld woonhuis

HOENSBROEK: goed onderhouden tussenwoonhuis met gas- -■ I met tuin. gas-c.v. en garage Ind.
cv., berging en zeer grote achtertuin. Ind oa: betegelde hal, o.a. luxe keuken met apparatuur,
woonkamer met tegelvloer in open verbinding metkeuken, 3 ruime WU WÈÈÊÊmw Bil 6 z"vormige woonkamer met
slaapkamers, betegelde badkamer, zolder via vliezotrap. Koop- | Ffr i■ , ■ °Pen, naard' tuinbergmg, drie
prijs ’ 110000- kk """" I slaapkamers, badkamer met lig-

' ' |fl I bad, douche en 2e toilet. Rond-
KERKRADE: een geschakeld woonhuis - landhuistype - met jjj C^|AhM|Bl om dub^«l8beglazing en rollui-
gas-c.v. garage en tuin. Ind oa. L-vormige woonkamer met ■■■■■■■■■k^klk^B ken, goed geïsoleerd. Aanvaar-
open haard en parketvloer, eiken keuken met diverse appara- °in 3 'n over,eg- Pnis: f '29.000-
-tuur, kelder, drie slaapkamers, badkamer met ligbad, douche 'en 2e toilet, geïsoleerde zolder (via vliezotrap). Kwalitatief is
deze woning zeer goed uitgevoerd en onderhouden. Aanvaar-
ding: in overleg. Vraagprijs: ’ 259.000- k.k.

KERKRADE-HOLZ: halfvnistaand voormalig winkel-zkantoorpand 'j I MnïoT 71met grote garage, magazijnruimte. Voor vele doeleinden geschikt. mL^^^m^±^^^^^^^L^^MInd. o.a. Souterrain: diverse kelderruimte. Parterre: winkel- kan-
toorruimte keuken, toilet. 1e verdieping: woon- eetkeuken, badka-
mer 2e verdieping: twee slaapkamers, zolderruimte. Vraagprijs:

’ 175000-kk Taxaties
KERKRAOE: rustig gelegen Koop en VerkOOp |Vk.- ' ..- " l' woonhuis met tuin, gas-c.v., Hunnthokan B^.I berging en carport. Ind entree, nypuillßßCll l^.I toilet, open keuken met aan-

HHH recht, woonkamer met parket- Mi^# ■ > | I ]£T^Mmmt.
vloer, stookplaats en tuincon- I^^^ WtPW^P^ *r^.||L^J_LJ£|i^L^^| tact. 1e verd. drie slaapkamers, Wf^mM 'WMlM^^W^^ l/\ l^f' ï Lj^^.I badkamer met ligbad, vaste l^^^^k^^^wI wastafel en 2e toilet. Vaste trap m^^

I naar zolder alwaar vierde _— — n_B_i_n.B r>_ i~il ■_!_«"■ 1 laaiI slaapkamer en berging. Muren ■ ■ ■>■ Wm\ m^M^U^tW■ 1 [■■#
en dak geïsoleerd. Bouw- 11ICIIIvICIMI %1 II ■# W

jaar 1978. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs: ’ 115.000-k.k. 9
KERKRADE-CHEVREMONT - Toupsbergstraat: Voormalig win- C|J
kelpand - gedeeltelijk verbouwd (niet afgebouwd) - met woon- JJwmruimte. Achterstallig onderhoud Ind. o.a. vier kelders, winkel-/kan- ".yü2 ~ ... «,,M «Tn»m.nA,«.i
toorruimte. woonkamer, keuken, drie slaapkamers, zolder. Prijs: * van Itersonstraat 15, postbus3ll93. 6370 ADLandgraa»
/69.000,- k k. Ook't zaterdag* geopend van 9.00tot 17.00uur.

I —&S PAUL |Sy SIMONS I
makelaardu qü
assuranitiên taxatieshypothekenfihwnöen i

I EURORAWEG ZUID 214 ÜBACH OVER WQRMS I
Te koop aangeboden

I In Hoensbroek: halfvrijst. ruim woonh., dat men van I
I binnen gezien moet hebben. Vr.pr. ’ 215.000,- k.k.

I In Übach over Worms: type vrijst. woonh., prima I
I onderhouden. Vr.pr. ’ 148.000- k.k.

I In Schaesberg: tussenl. woonh. met gezellig inte- I
I rieur. Pr. ’ 120.000- k.k.

I In Schaesberg: modern hoekp. met alle comfort. Pr. I
I ’ 122.000-k.k.

H In Heerlen-Noord: ouder halfvr. woonh. centraalge- II legen. Vr.pr. ’ 115.000-k.k.

I In Rimburg: hoekp. met grote tuin en gezellige inde- I
I ling. Vr.pr. ’ 85.000- k.k.

I Mocht u interesse hebben in een van boven- I
I staande objecten, bel dan nog even vandaag I
I vóór 13.00 uur, want wij zijn daarna t/m woens- I
I dag met de "muziek" mee.

\Q 045-318182 f
KAMERS te verhuren, tel.
045-426154.
Nabij centr. KAMER te
huur md gas, water, licht.
Gebr. v. keuken, badkamer
etc. ’375,- Schelsberg 126,
Heerlen.
STUDENTENKAMER te
huur in centrum Heerlen,
ml. 045-711617.

Te huur aangeboden zeer
luxueus ingericht WOON-
HUIS met veel comfort en
ruimte, geheel gestoffeerd,
te Hoensbroek. Huurprijs

’ 1350,-. Info: 045-326816.
Te h. opkl. ind.terr. BEDR-
.RUIMTE gesch. voor vele
doeleinden, tel. 045-721976.
Tijdelijk te huur WINKEL-
PAND, t/m juli '89. Kou-
venderstraat, Hoensbroek,
tel, ml. 04750-10799.

VALKENBURG-CEN-
TRUM: kamers met kitche-

| nette, eigen opgang, 3 min.
Iv.a. station, voor het heleI jaar. Tel. 04406-15323, naI 14.00 uur.
I In Wijlre enkele 1- en

2-pers. APPARTEMEN-
TEN tehuur, huurprijs van-
af ’450,- all-in. Te bevr.
04450-1916, Duysens.
Te h. in MUNSTERGE-
LEEN, 2 km v. Sittard, luxe| woning 2 onder 1kap. Ind.:
fr. doorzonk., mod. keu-

en, Ie verd.: 3 slpk., badk.
Imet ligb. en douche, 2e w.c,

2e verd.: slpk. en bergruim-
te, c.v.-gas, garage met ber-
ging, voor- en achtertuin,
prima ligging met vrij uit-
zicht. Huurpr. ’6BO,- per
mnd. Inl. 020-412766 na
17.00 uur.
Te h. aanseb. 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.
Over te nemen te Maasme-
chelen (B), pracht en goed
lopend „NACHTCAFE"
met kleine restauratie
(snacks). Rijksweg 187, tel.
09-3211761175.
AUTO/TRUCKVERHUUR
Bastiaans Interßent. Rui-
me keuze in pers.-auto's,
9-pers. busjes, campers, be-
stel- en vrachtwagens; ook
met hydr. laadlift. Heerlen,
Spoorsingel 50, t.o bussta-
üon. Tel. 045-724141.
Maaseik België rustig gel.
mooie APPARTEMEN-
TEN, vrij uitzicht, 2 of 3
slpks, vanaf ’ 500- p.mnd.
Tel. 076-653377, België 09-
-32-11566918.
CARNAVALSPAKJES te
h. of tek. Oude wijvenpak-
ies te h. Boumans, Vredes-
nofje 22, Terwinselen, tel.
045-411960.
KAMER te huur in Voeren-
daal. Tel. 045-750229.
KAMER te h. met cv. te
Valkenburg. 04406-12875.
Jurgen AUTOVERHUUR,
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.

■■■■■■■■■■■■BBBBaaaeßßßßaaaaaaaJ
Te h. een BEDRIJFSHAL
1320 m 2, gelegenaan deKis-
sel te Heerlen, totaal geïsol.,
voldoende parkeergelegen-
heid, 5 jr. oud. Inl. Biallass
8.V., tel. 045-412189, b.g.g.
045-310557.
Gemeub. ZIT-/SLPK, dou-
che, keuken. Panneshei-
derstr. 1 en 19, Kerkrade.
Over te nemen en/oftehuur
RESTAURANT Mano te
Maasmechelen (B), Kon.
Astridlaan 8. Zich wenden
tot Rijksweg 187, tel. 09-
-3211761175.
Gestoff. 2-KAMERAP-
PARTEMENT te huur,
eigen ingang, douche en
wc, voor net werkend per-
soon, te Landgraaf, Plei-
straat 18, 045-315498.
ETAGE nabij centrum
Heerlen. Tel. 045-422526.
APPARTEMENT te huur
te Hoensbroek. Ind.: hal,
grote kamer met open keu-
ken, 2 slaapkamers, ber-
ging, c.v.-ruimte, ligbad,
w.e. Huur ’700,-. Inl. 045-
-210549 of 2U223.
Te huur WOONHUIS te
Heksenberg tel. 045-214501.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
± 20 m2voor pedicure of
schoonheidssalon in een
kapsalon centrum Kerkra-
de. huur’ 350,-; Inl. 04490-
-53313.
Te h. klein WOONHUIS
voor 2 pers. lfst. middelb.
leeft. Tel. 045-751985.

Door echtpaar zonder kin-
deren nette WONING gevr.,
huurindic. tuss. ’5OO- en

’ 700- p.mnd. 03212-2888.
Academicus zoekt i.v.m.
een baan, WOONRUIMTE
te Heerlen (woning cq. ka-
mers) voor periode maart
lm aug. Tel. 050-414786.
Ingenieur en Juriste zoe-
ken WONING flat of appar-
tement in Valkenburg of
Heerlen en omgeving tel:
04405-2371.
Aankomend NLS-student
zoekt per 1 maart KAMER
in de direkte omg. van
Beek. Tel. 02502-6278.

Te h. gevr. OPSLAGRUIM-
TE ± 50 a 100 m2met terrein
±50 m 2. Tel. 045-219704.
Te huur gevr. GARAGER-
/BOX ome. Hoensbroek.
Tel. 045-215993

Aangeb*. 1-pers. FLAT
M'tncht, ’350- hr., t.r.t
1-pers. flat Heerlen/omgev.
Inl: Drenckgaard 728,
Maastricht.

DAMOISEAUX Heerlen
verkoopt en verhuurt meer
dan u denkt! (Verhuur zon-
der borg). Tel. 045-411930.
CENTRALE VERWAR-
MING d.h.z.-pakket bv. 8
rad., ketel en alle aansluit-
mat. ’2850,-. Tel. 045-
-313239.
KANTELDEUREN en rol-
luiken bestellen? Straten
Voerendaal bellen (ook
voor industrie) Tenelenweg
8-10, tel. 045-750187.
Hoogtebinnen

handbereik

Awrn*
lIIIIMIITtIiIi I

Wrlcoop Werltuur Service
oaa9Q-syaTa

Van Darticul. NEW
FOUNDLANDERPUPS
m. stamb., geënt en ontw.
Tel. 04241-1549.
TEKKELS, poedels, york
en foxterriers, boomers.
Walem 11 A Schin op Geul.
tel.: 04459-1237.
AFGHAAN 9 wk. te k. Tel.
045-710473.
Te k. Perzische KATJES
met stamb;, inenting en
ontwormd. Tel. 04492-1720.
Te k. jonge HENNEN. Zil-
straat 20, Dicteren, tel.
04499-1341.
Jonge COCKERSPA-
NIELS, zeer mooi. Koopje!
Kerkstraat 33, Übach over
Worms.
Te k. gevr. VOLIÈRE. Tel.
412904.
Te k. Perz. POES met stam-
boom, 14 mnd. oud. Hei-
gank 1208, Landgraaf, 045-
-313295.
Te k. YORKSHIRE TER-
RIËR, reutje, zindelyk, 6
mnd., ’250,-. Thull 30a,
Schinnen.
Wegens omst. Drachtige
HUSKY, 7 mnd. Lirnbrich-
terweg 13, Sittard.
LOTHARINGERS, voed-
sters met iongen op halfwas
en jongekonijnen, tel. 045-
-250670.
T.k. grauwe Duitse HER-
DERPUPS met stamboom.
3-4Teruggefokt op Ziggo v.
Bungalow. Vader: Lex v.
GelbenRuhl, Sch. 111,Kkl.,
moeder: Guala v. Esroho-
me, VH I, a-normaal (klein-
dochter Ziggo). Inl.: Rohs,
Molenweg Zuid 4, Urmond.
Tel. 04490-33979.
PAARDESTAL te huur.
Tel. 045-323906.
Tek. RIJPAARD, kl. bruin,
± 10 jr. Tel. 045-244517.
Te k. wegens allergie kind,
ROTTWEILER, reu, 6 mnd.
oud, liefvoor kind. Tel. 045-
-228046.
Te k. Mechelse HERDER-
PUPS, vader Djangp PH 1
428 PH 2 469 OBJ. 336
kamp. van Brabant, moe-
der Linda. J. Basstra, tel.
045-724852.
Te k. M. HERDER reu, 11
mnd., lief voor kinderen en
goedwaaks. 045-454235.
Teg. bel. ter. te bez. zwarte
bast. BOUVIER, 8 mnd.
oud. Ontlopen2B-l-'B9,
naam Blochard. Gez. nog in
Schinnen. Tel. 0949-2456-
-1408 Hillensberg.
Te k. zwart DWERGPOE-
DELTJE. ontwormd en
geënt. Tel. 04754-5418.
Te k. SLACHTKONIJNEN
en voedsters. Tel. 045-
-316431.
KONIJNEN en konijnen-
hokken. Tel. 045-314442.
Te k. GROENENDAE-
LERPUPS m. stamb. ont-
wormd + geënt. Geb.l4-
-l-'B9. Gefokt m. toestem-
ming v.d. Ned. ver. v. Belg.
herdersh. Ouders hebben
div. internat, kampioen-
schappen. 045-323491.
Te k. KRIELKIPPEN. He-
renstraat 34 Moorveld-
Geulle.
PAPEGAAIEN: Deze
week blauwvoorhoofdama-
zone's met kooi nu ’500,-;
grijze roodstaart met kooi
nu ’500,-; verder nog tam-
me en prat. papeg. Dus
voor uw papegaai gaat u
toch naarHandels, Pr. Mau-
ritslaan 2, Beek, tel. 04490-
-75359.

MecneIsBR^ODKASTjET
toogkast en vitrinekast,
eiken dekenkist, div. slaap-
kamerkasten va. ’ 300,-.
Kerkstraat 17, Dicteren-
Susteren, 04499-4795.
Antieke KEUKENKAS-
TEN vanaf ’475-, 3-drs.
eiken kasten vanaf ’ 475,-,
toogkasten vanaf ’975-,
cyhnder bureaus ’ 1375-,
slaapkamers vanaf ’ 1275,-.
Souren (witte boerderij bij
Makro) te Nuth. Tel. 045-
-243860.
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.

Uw eigen huis in Schinnen voor ca. ’ 550,-- per maa

RimMMu^lJ van 11.00-14.00 uur informatie * ■ a /IW^LmÉM in café 't Wapen van Schinnen, ■flp 1 IK '^x^000'" J *5I
[aU| Dorpstraat 13. 1

|Te k. ant. TOOGKAST
f450- en Mechelse toog-
kast en commode. 045-
-221663.
INTERART: antiek Sim-
pelveld. Een van de mooi-
ste collecties v.h. zuiden in
strakke eiken en grenen
meubelen o.a. 1- + 2-ars. vi-
trines, eethoeken, salonta-
fels, secretaires, cylinder-
bureaus enz. Alle meubelen
puntgaaf weg. eig. restaura-
tie en logenj. Irmstr. 64,
Simpelveld. Tel. 045-
-443161.
Wedden dat!!! u bij 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.

Veer wunschen uch inne ' xCÖtN
sjoene vasteloavend
Op moandig en diënsdig

//U WS-^vvieren veer zelf auch f / |
vasteloavend \^ /^
Vanaaf goonstig kint geer wér op os rékene!

ciquinci
Ruys de Beerenbroucklaan 28

\^ 6411 GB Heerlen, tel. 045-715566
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f Tekoop
AMSTENRADE, Beckatraat S HEERLEN, Drleachatraat H SITTARD, Rijksweg Zuid
Opgoede locatie gel.,halfvrijst. herenh.met cv., inp. ga- Nabij centrum gelegen appartement met garage. Ind.: Opzeer gunstige locatie gel., vrijst. herenh. metcv..
rage, kelders en grote tuin. Percopp.: ca. 507 mr. Ind. hal met toilet, woonkamer ±38 m 2, keuken, 2 slaapka- ders, garage, tennisbaan en grote tuin. Perc. opp-,
0.a.: living met open hrd, mod. keuken, 4 slaapkrs., mers, badkamer met ligbad en v.w. Aanv.: i.o. Vraag- 1.700 m 2.Ind. 0.a.: woonkr., mod. keuken, bijkeif
badkr. met ligbad, v.w., 2e toilet, zolder. Aanv.: i.o. prijs:/115.000,-k.k. serre, study, 4 slaapkrs., 2 badkrs., vaste trap naaf
Vraagprijs: ’ 195.000,-k.k. der.Aanv.: i.o. Vraagprijs: ’ 375.000,-k.k.

BRUNSSUM, Het Ambacht H HEERLEN, St. Franslscusweg H SITTARD (Kolleberg)
Goed gelegen, halfvrijst. woonh. met cv. en tuin. Ind.: Nabij centrum goed gelegen woonh. metcv..berging en Op 1estandgel., vrijst. bungalow metcv., inp. gaf]
kelders, entree mettoilet enfonteintje, woonkr. metpar- tuin. Ind.: kelder, ruime entree, woonkr., keuken. 1e souterrain met compl. inger. barinrichting, roy. ovef»
ketvl. en open hrd, keuken, overloop, 3 slaapkrs., badkr. Verd.:3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en toilet. 2e terras o.h. zuiden en tuin. Percopp.: ca. 720 m ■met douche, ligb. en v.w. Zolder. Aanv.: i.o. Prijs: Verd.: vaste trap, 2 mansardekrs., grotezolder. Vliering, 0.a.:royale living m.openhaard, luxe keuken metal*
’135.000,-k.k. Aanv.:i.o.Prijs:/115.000,-k.k. slaapkrs., mod.badkr. met ligbad, dubb. v.w., bidet

let. Aanv.: i.o. Prijs: opaanvraag.
BRUNSSUM, Horizonstraat H HEERLEN, Elkenderweg H
Prima gelegen tussenwoning met berging en tuin. Goed gelegen winkelpand met 2 appartementen. Ind. SITTARD,Rl|ksweg Nrd.
Ind.:kelder. Beg.gr.: hal, toilet, woonkr., keuken. 1e 0.a.: Sout.: geheel onderkelderd. Beg. grond: winkel (± Gunstig gel., halfvrijst. woonh. met aanbouw, 2 ke»
Verd: 3 slaapkrs, badkr. met ligb. en v.w. 2eVerd.:vas- 80 m 2), kantoor. 1e Verd: app.: hal, woonkr., keuken, garage en tuin. Percopp.: 360 m 2.Ind. 0.a.: geï*
tetrap naar zolder.Aanv.:i.o. Prijs:/88.000,-k.k. slaapkr., badkr. 2e Verd.: app.: hal, woonkr., keuken, woonkr., luxe keuken met app., bijkeuken, 5 sTaat*

slaapkr.,badkr.Aanv.: i.o. Prijs n.o.t.k. badkr. metdouche,dubb. v.w.en 2etoilet, zolder. A*
BRUNSSUM, Maastrichterstraat H direct.Vraagprijs: ’ 195.000-k.k.
Goed gelegen, haltvr. woonhuis met cv., berging en HEERLEN, Pr. Irenestraat H
tuin. Ind.: o.a. entree, woonkr. met parketvl. en open Nabij centrum uitstekend gelegen appartement. Ind. VOERENDAAL, Elckhovenstraat
hrd., luxe keuken met app., toilet, waskeuken. 1eVerd.: 0.a,.: hal, woonkr., keuken, 2 slaapkrs., badkr. met dou- Rustig gelegen, halfvrijst. herenh. met cv., garag
2 slaapkrs., 2e toilet, badkr. met douche en v.w. 2e che,berging.Aanv.:direct.Koopprijs:/65.000,-k.k. tuin (perc. opp. ca. 300 m 2). Ind.: hal, toilet, L-wo»
Verd.:vaste trapnaar 3eslaapkr. en bergzolder. Geheel (ca. 43 m 2),keuken metapp. 1e Verd.:3 ruimeslaap
verkeert in uitst. st. van onderhouden is voorzienvanrol- HOENSBROEK, Nieuwenhuls H badkr. metligb., douche,v.w.en 2etoilet. 2eVerd.:"'
luiken. Aanv.:i.o. Prijs:n.o.tk. Uitst. gelegen patiobungalow met cv. en garage. Ind.: trap naar hobbyzolder (6.5x9.5 m). Aanv.: direct, r

ruime hal, toilet, L-vorm. woonkr., keuken met app., 3 ’ 198.000,-k.k.
BRUNSSUM,Touwslager H slaapkrs.. badkr. met ligbad, v.w., cv./wasruimte. Het
Rustig gelegen woonhuis met cv., carport, berging en pandis voorzienvan dubb. beglazingen verkeert in goe- VOERENDAAL, Hongerbeekstraat
tuin. Ind.: hal, toilet, woonkr., keuken met app. (beg. de staat van onderhoud. Aanv.: i.o. Koopprijs: Prima gelegenhalfvrijst. woonh. metcv., garagee"
grond geheel voorzien van plavuizenvloer). 1e verd.: 3 f 167.500-k.k. lnd.:hal,toilet„L-vorm.woonkr. (ca. 42m 2), keuken
slaapkrs., badkr. met douche en v.w. 2e Verd.: zolder. app. 1eVerd.:3 ruime slaapkrs., badkr. met ligbad;?
Het geheel verkeert in uitst. staat van onderhoud en is HOENSBROEK/BRUNSSUM, Akerstraat H che, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 4e slaapkr., zC
geïsoleerd. Aanv.:i.o.Prijs: ’ 125.000,-k.k. Goed gelegen, halfvr. woonh. met cv., garage en tuin. Aanv.:direct.Prijs:/195.000,-k.k.

Ind.: 2 kelders. Beg. grond: ruime entree, cv.-ruimte/
BRUNSSUM, Grefkenstraat H berging. 1e Verd.: keuken, hobbyruimte, woonkr. (± 35
Rustig gelegen, modem verbouwd woonhuis metcv.en m 2), toilet. 2e Verd.:3 grote slaapkrs., badkr. met ligb., o*%mmwmwlramw^lattuin. Ind.: kelder, hal, luxe keuken, woonkr. met open v.w. en2etoilet. Aanv.:direct. Prijs: ’ 145.000,-k.k. DOUWiïclvtïla
haard en schuifpui, toilet, bijkeuken, 2slaapkrs., badkr.
met ligbad, douche, v.w. en 2e toilet. 2e Verd.: 2 KLIMMEN-Termaar.Tlendstraat H BOCHOLTZ
slaapkrs., berging.Aanv.:i.o.Prijs:/118.000,-k.k. Rustig gelegen halfvr. woonhuis metcv., garageentuin. Nog 1 bouwkavel tekoop op een gunstige ligging «\

Ind.: hal, toilet, Z-vorm. woonkr. metopen hrd, luxe keu- bijzonder mooie nieuwbouwplan "Kerkeveld . Bes"
BRUNSSUM H ken met app. 1eVerd.: 4 slaapkrs. waarvan 2 met bal- voor individuele bebouwing met bungalow, landhiJ'
Een prima woning, op een uitstekende ligging, in een kon, badkr. met ligb., douche,v.w. en 2etoilet. 2eVerd.: vrijstaande gezinswoning. Opp. 910 m 2. Prijs md-"
goed verzorgd, centraal gelegen plan. Mede door desi- vaste trap naar hobby-/slaapkr., c.v.-ruimte. Aanv.: i.o. ’ 97.260-v.o.n.
tuering van deentreepartij in dezijgevel heeftdewoning Prijs:’ 175.000,-k.k.
een prettige indeling met o.m. woon-/zitkamer, open BRUNSSUM
keuken, 3 slaapkrs., badkr. met douche, v.w. en aan- SCHAESBERG,Ringoven H Bouwkavels te koop voor particuliere bouw in pw"
sl.mog. voor 2etoilet. Zolder te bereiken metvliezotrap. Rustig gelegen woonhuis metcv., garage en tuin. Ind.: Hemelder. Prima gelegen tegenover park. Perc>
Kooppr. f 137.016v.0.n. Rijksbijdr. max. ’41.000,-tot., hal, toilet, woonkr., keuken met app.. 1e Verd.: 3 vanaf 335 m 2.Zonder verplichting aan aannemer"
volgens pr-A-regeling. slaapkrs., badkr. metligb., v.w.en 2etoilet. 2eVerd.: zol- chitect. Prijs vanaf’ 55.000,-v.o.n. (mcl. BTW.)

der. Het geheel is geïsoleerd. Aanv.: i.o. Vraagprijs:
DOENRADE,Zwarte Graaf S ’ 152.000-k.k. KUMMEN
Mooi, modem, vrijst. woonh. met kantoorruimte (ca. 25 Enkele goed gelegen bouwkavels voor vnje sector-Jm 2), gen. geïsoleerd, cv., kelder, berging en tuin met MUNSTERGELEEN, Absbroekstraat 8 te koop. Percopp. vanaf 337 m 2.Bestemd voor b*
opt. privacy. Percopp. 419 m 2. Ind.'o.a.:representatieve Nabij centrum gel., halfvr.woonh. met cv., garage, kei- wing met vrijstaande eengezinswoningen. Prijs *■
hal, living met open hrd, moderne keuken met app, 3 der en tuin. Percopp.: ca. 400 m2.Ind. 0.a.: woonkr., /46.600,-k.k.,excl. BTW.
slaapkrs., luxe badkr. met o.a. 2e toilet, zolder. Aanv.: keuken, bet. badkr. met ligbad, v.w., 4 slaapkrs., zolder,
spoedig. Vraagprijs:/ 260.000,-k.k. Aanv.: i.o.Koopprijs: ’ 149.000,-k.k.

EINIGHAUSEN, Past.Schljnsstraat S OHÉEN LAAK,Raadhuisstraat S m f.......Goed gel., halfvrijst. herenh. met cv., kelder, royale ga- Uist. gel., goed onderh., vrijst. landh. met cv., kelder, MC? MMUUM
rage en tuin. Ind. 0.a.: living, grote mod. keuken met grote garage en tuin. Percopp.: 715 m 2. Ind. 0.a.: royale
app., 3 slaapkrs., bet. badkr. metligbad, toilet,v.w., zol- living met open hrd, luxe keuken, bijkeuken, 4slaapkrs., GELEEN,Mauritslaan
der Aanv. i.o. Vraagprijs:/169.000-k.k. betbadkr. met ligb., douche,v.w., toilet. Aanv.: i.o. Prijs Op goede stand nabij centrum gel., roy., nalMij*'

opaanvraag. renh. met cv., kelders, garage en mooie tuin. Inoj
HEERLEN, Bekkerveld H woonkr.,keuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., badkr. m*JPrima gelegen halfvrijstaand woonhuis met cv. entuin. SITTARD, Dr. Poelslaan S bad, v.w., bidet.Aanv.: spoedig. Huurprijs: opaanv»»
Ind.: 2kelders. Beg. grond: hal, toilet, woonkr.,keuken, Rustig gel. gerenoveerd halfvr.woonh. met cv., kelder,
bijkeuken. 1e Verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligbad en garage, berging en royale tuin, percopp. 470 m2. Ind. STEIN,Raadhuisplein
v.w. 2eVerd.: vastetrapnaar4eslaapkr., 2bergruimten. 0.a.: woonkr., moderne keuken, 3 slaapkrs., luxe badkr. In het centrum gel. woonh. met cv. Ind. 0.a.: wc**
Aanv direct. Prijs: ’ 145.000,-k.k. met v.w., ligbad en 2e toilet. Aanv.: direct. Vraagprijs: keuken, 3 slaapkrs., badkr. Aanv.: direct. Hu""1

’ 137.000,-k.k. ’ 670-per maand.
HEERLEN, Dr. Cl. Meulemanstraat H
Rustig gelegen, halfvr. woonh. met cv., garage entuin.
Ind: hal met toilet, L-vorm. woonkr. (± 36 m 2), keuken. V^^^^i—l1 e Verd 3slaapkrs . badkr mei ligbad, vw. 2e toilet 2e ÉBBIaW^IVerd.: vaste trap naar hobbykamer, c.v.-ruimte. Koop- |^fm 1
prijs f 160.500-v.o.n. (bijdrage ’ 6.500-volgens pre- 1BS nRQ Rl II ITFR*S- Inlichtingen Kantoor Sittard MÊSESA | |WIW Le-I I**
H- Inlichtingen Kantoor Heerlen ~ \
I ■ makelaardij onroerend goed - sittard maastricht heen

Taxaties Verzekeringen 6131 AL sittard ■ rijksweg zd 35 ■ tel 04490-11611
ww *l f re " " 6411 AT Heerlen ■ van grunsvenplein 12 ■ tel 045-7137
Hypotheken fïnanaeringen

| I Openingstijden: werkdagen 9-17.30 uur, zaterdag 10-12"*



«>! du,sver verloopt de winter
zacht. Daardoor

Fjuen de meeste huishoudens,
P is berekend, 16 procent min-r gas hebben verbruikt vooret stoken. Bij een gemiddeldAsverbruik van 2400 kubieke
ietllr Per nuisnouden Per jaar
4ni dat een besparing van"Kuub. In geld uitgedrukt: on-teer ’ 60,-.

Fet is een lastige zaak om uw
van nu te vergelij-ken met het verbruik van een an-

|er jaar, aldus deorganisatie van
VEGIN. Als u we-*4jks uw meterkaart invult,

"tint u uw verbruikcijfer het bes-
* vergelijken met het in de
°oktabel vermelde streefver-"^ik. Als u daarmee 'in de pas°°Pt', zult u door het zachte,eer tot dusver 16 procent op uw

hebben bespaard.'l gegeven is inmiddels in het
reefverbruik verwerkt.

Overzicht hypotheekrente

In aflossing kosten service en verzekering

Leasen keuken inrichting
aftrekbaar belastingen

Hypotheekrente 31 januari 1989
Langzamerhand gaan steeds meer banken er toe over hun rentetarie-
ven te verhogen. Ook pensioenfondsen hebben hun tarieven inmiddels
verhoogd. Gemiddeld is de hypotheekrente nu 0,2 a 0,3% gestegen ten
opzichte van januari 1989.

rentepercentages
vast afsluitpr met gem.- zonder gem.-

Naam bank gedur. in pet garantie garantie
opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

ANNUiTEITENHYPOTHEKEN
A.B.N. var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,96

1 jaar" 1,5 6.6 6,96 6,8 7,15
3 jaar" 1,5 73 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 1,5 7,5 7,93 7,7 8,15

10 jaar" 1,5 7,6 8,04 7,8 8,25
15 jaar" 13 8,0 8,47 8,2 8,69

ABP 2 jaar"* 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 6,9 7,23 7,1 7,44

10 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
15 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87

Amrobank var." 1,5 6,4 6,75 6,6 6,96
2 jaar" 1,5 6,8 7,15 7,0 7,39
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 73 7,93
7 jaar" 13 73 7,93 7,7 8,15

Bouwf. Limb. Gem. 5 jaar" 13 6,8 7,27 6,8 7.2710 jaar" 13 7,1 7,60 7,1 7,60
15 jaar" 13 7,3 7,81 7,3 7,81
30 jaar" 1,5 7,7 8,25 7,7 8,25

Centrale Volksbank 2 jaar" 1 6,4 6,69 6,6 6,91
5 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
7 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77

10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
ideaalrente 1 6,9 7,23 7,1 7,44

Direktbank/NCB bank 1 jaarl' 1 63 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 7,0 7,34 7,2 7,55
5 jaar" 1 73 7,66 7,5 7,87

Grens Wis.kanL'CDK 1 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12
5 jaar" 1 7,2 7,55 7,4 7,77
ljaar" 1 6,8 7,02 7,0 7,23
5 jaar" 1 7,4 7,64 7,6 7,85

Ned. Midd. Bank 1 jaar" 13 6,6 6,96 6,8 7,17
3 jaar" 1,5 7,0 7,39 7,2 7,61
5 jaar" 1,5 7,3 7,71 7,5 7,93
7 jaar" 13 73 7,93 7,7 8,15

Pancratiusbank var7s jr." 1 7,1 7,44 7,3 7,66
ideaairente 1 7,1 7,44 73 7,66
7 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 737

10 jaar" 1 7,6 7,98 7,8 830
Postbank 2 jaar" 1 6,6 6,91 6,8 7,12

5 jaar" 1 73 7,55 7,4 7,77
7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

Rabo (adviesrente) var." 1 6,5 6,80 6,7 7,01
2/3 jaar" 1 7,0 7,34 73 7,55
4/5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 737
stabiel" 1 7,6 7,98 7,8 8,20
var.3' 1 xxxx xxxxx 6,9 7,12
2/3 jaar3l 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
4/5 jaarl' 1 xxxx xxxxx 7,7 7,96
stabiel" 1 xxxx xxxxx 8,0 837

Rabo Hypotheekbank 3 jaar" 1 7,0 734 73 735
5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 737
3 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,4 7,64
5 jaar" 1 xxxx xxxxx 7,6 7,85

Spaarbank Limburg 1 jaar" 1 6,5 6,80 6,7 7,01
3 jaar" 1 6,9 733 7,1 7,44
5 jaar" 1 7,1 7,44 7,3 7,66
7 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87

Westland-Utrecht stand, ljaar21 13 6,7 7,23 6,9 7,45
standaard 5 jaar" 13 73 7,77 7,4 7,99
standaard 7 jaar" 1,5 7,4 7,99 7,6 831
standaard 10 jaar" 13 7,6 831 7,8 8,43
standaard 15 jaar" 1,5 op aanvraag op aanvraag
interim 1 jaar" 1,5 xxxx xxxxx 6,9 7,45
2e kw. 1988 budget var.41 1,5 6,8 7,13 6,8 7,13

" Rente-Vrijheid Hypotheek

'VERBETERDE' LEVENHYPOTHEKEN

Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.l 5 jaar" 2,1 6,9 7,28 6,9 738
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 10 jaar" 2,1 73 '31 7,2 7,61
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.l 15 jaar" 2,1 7,4 7,82 7,4 7,82
Bouwf.Lim. Gem.lsp.v.) 30 jaar" 2,1 73 «.25 7,8 835
FGH (Kapitaalhyp.) 5 jaar" 1 7,3 7,69 7,4 730FGH (Kapitaalhyp.) 10 jaar" 1 7,6 8,02 7,7 8,12

Pancratiusb.(Spaarhyp) 5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 73 7,87
(Spaarhyp.)

Zwolsche Alg. 5 jaar" 1 7,2 7,55 73 7,55
(ZA-Hypotheekplan) 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98

10 jaar" 1 7,5 7,87 7,6 7,98
15 jaar" 1 7,8 8,20 7,8 830

LEVENHYPOTHEEK
NVL-Maatschappijen 5/10 jaar" - 7,1 7,34 74 73415/20 jaar" - 7,5 7,76 7,5 7,76

Spaarbank Limburg 5 jaar" 1 7,3 7,66 7,5 7,87
(Spaarhyp.)

Westland-Utrecht 7 jaar" 1 7,4 7,77 7,6 7,98
(lage lasten) 14 jaar" 1 7,7 8,09 7,9 8,31

" Maandbetaling achteraf " Halfjaarbetaling achteraf
" Maandbetaling vooraf " Kwartaalbetaling achteraf
e Copyright „Vereniging Eigen Huis"te Amersfoort.

" De 'handig' te gebruiken onkruidbestrijder

Gas tegen onkruid

U krijgt de garantie dat u dekeuken
na tien jaar mag inruilen voor een
nieuwe. Maar de meeste keukens
gaan veel langer mee dan tien jaar.
Na die periode kunt u hem ook ge-
woon houden. U betaalt dan een
symbolisch bedrag van 250 gulden
(ongeacht de prijsvan de inrichting)
en hij is uw eigendom.

een houten keuken, veel of weinig
apparatuur, u bekijkt 't maar. Er is
al een complete lease-keuken voor
7500 gulden. Kiest u die? U betaalt
bij leasing een aanbetaling van 10
procent (750 gulden) en vervolgens
tien jaar lang maandelijks een be-
drag van nog geen negen tientjes, of
wel 25 gulden per week. In dit be-
drag zijn onderhoud en verzekering
tegen brand-, water- en diefstalscha-
de inbegrepen.

n Aa den et teëenwoordig heel gewoon om een auto te lea-
«s har w*st u dat enu ook een keuken °P lease-basis kunt
'rl

c a^en' Dit idee werd onlangs gelanceerd door een Ne-; gindsekeukenfabrikant. Wie een lease-auto heeftweet wel-
kti°°r^elen er staan tegenover de kosten die je moet maken:s onderhoud, tijdig inruilen, geen investering en dus wei-
e ?°rgen aan jehoofd. Met andere woorden, de spaarcentjes
Jrli °P de Dank hebt staan, hoefje niet aan te spreken en je

' est ook de rente niet die de bank jeervoor geeft.

>k °m danniet een keuken op lea-
fere Je hoeft niet eindeloos te

en e evenm'n groot in de
4t m nte steken. Maar er zit welIto eraan vastdan aan een lease-t en daarom heeft het ook even
PerrJr<^ eer de fabrikant dit plan
'Ie n a* rond had. Waterdicht voor

Pajtijen.

andities

I^erkt dat, een lease-keuken? U
dewinkelom eenkeuken

J* zoeken, helemaal naar uw
," smaak en budget. Uiteraardj^at alleen in een zaak die keu-

" 2 ;;Van deze leverancier verkoopt,rhtin met meer dan tien verkoop-
ter'h m net lancl' maar die üggen
(^ ftet algemeen wel centraal en
fch £esPreid. Een keuken koop je
*n v°olt 'om de hoek'; daar r«dt
rn> aak voor naar een adres wat( aer van huis.L .

u, een kunststof keuken,

ledere tuinbezitter weet het: van het vroege voorjaar tot de late herfst ben jebezig met het verdelgenvan
onkruid. Een helskarwei als je dat 'uit de hand' moet doen, met een schrepeltje ofander gereedschap. On-
kruidbestrijdingsmiddelen op chemische basis maken zon klus makkelijker, maar doen het milieu geen
goed.

Een methode die 'werkgemak' en milieuveiligheid combineert is de onlangs voor de particuliere tuinbe-
zitter geïntroduceerdePrimus Onkruidbestrijder. Het is een apparaat waarin een wegwerp-gasbus wordt
geplaatst. Die produceert een hete-luchtstraalvan rond de honderd graden. Zonder moeizaam bukken,
maar lopend werkend, richt jedie straal op de ongewenste groeisels rond bomen, struiken, tussen de voe-
gen van terrastegels enz. Voor gazons is de methode niet bruikbaar, want dan gaat het onringende gras
met het onkruid eveneens kapot.

Aftrekpost
Wie een duurdere keuken wil lea-
sen, moet maandelijks wat meer be-
talen. Kost de keuken 20.000 gulden

«dan wordt per maand na de aanbe-
taling van 2000 gulden een bedrag
van ruim 230 gulden inrekening ge-
bracht. U hebt misschien het idee
dat u te veel betaalt. Die rente en zo.
Maar aan de andere kant kunt u van
uw spaarcentjes gewoon rente blij-
ven trekken. En derente die u voor
uw lease-keuken betaalt is aftrek-
baar voor de inkomstenbelasting.
Hij is bovendienvoor tien jaarvast.
Contractkosten en afsluitprovisie
worden niet berekend. Wel komen
kosten voor montage, tegelen en
schilderwerk voor uw eigen reke-
ning.

Succesvolle
editie

Vakbeurs
tuinbranche

Wie geen grote bedragen wil of kan
investeren, kan via leasing toch een
mooie keuken aanschaffen. Het is
een voor Nederland nieuw idee dat
voor velen zeker in een behoefte
kan voorzien.

Na zon behandeling is het onkruid niet meteen verdwenen, maar het verwelkt gaandeweg; dat kan wel
enkele dagen duren als het om ruige rakkers zoals paardebloemen en kweek gaat. Behalve makkelijk is
deze methode (die bij hoveniersbedrijven al sinds enige tijd wordt toegepast) ookveilig: geen chemische
rotzooi in de grond. Let er wel op dat de hittestraal je dierbare plantjes niet raakt. De gebruiksaanwijzing
geeft voldoende informatie over het werken met dit nieuwe apparaat.

Milieubewuste
deuren- en

kozijnenlak De nieuwe lakken in grote en kleine verpakking

wat meer te verdu-
ren hebben dan an-
der timmerwerk
heeft het bedrijf de
Deurenlak ontwik-
keld. Hiermee wordt
een exclusieve en
decoratieve verfraai-
ing gekoppeld aan
een weersbestendige
en vooral slijtvaste
bescherming.

De Kozijnenlak
biedt vooral be-
scherming tegen
weersinvloeden als
regen, wind en felle
zonneschijn van ko-
zijnen, ramen en
overige gevelbetim-
meringen.

Beide produkten
zijn leverbaar in vier
transparante hout-
tinten en zes dek-
kende kleuren, ver-
pakt in consument-
gerichte verpakkin-
gen van 750 ml, resp.
750 ml en 2Vi liter.

Voor nadere infor-
matie en advies over
deze en andere lak-
ken uit het assorti-
ment milieuvriende-
lijke lakken: Frenc-
ken Fabrieken in
Weert, ® 04950-
-36850.

marktonderzoek
door lakfabrikant
Frencken in Weert
heeft dat aange-
toond.

te in ■ojei 'B Jqanuari jl. gelijktijdig met Kar-
3ujnL fiehouden Vakbeurs voor de
&eer h che (VTB '89) werd door
'l tn 13-000 personen bezocht,
»et J:^name ten opzichte van 1988

3.000.
ie
ei4rsevende editie van deze vak-
}t is y°or departiculiere groensec-
r*t hn fannee de meest succesvolle
i6n w 0e geweest. De verwachtin-
% 0 aren hoog gesteld omdat voor
shikh lng van de VTB '89 alle be~
erL, re vierkante meters ruimte
£n "rd waren en er zelfs bedrij-
?°estcP een wachtlijst geplaatst

worden.

Lijfers
Wider .

bezoekers werd een on-
at het

gehouden en daaruit bleek
*erd °°k dit jaaruiterst geïnteres-
*n de k ezoek betrof. Ruim 86%
"3rti c ul.z°ekers is werkzaam in de
'erk2:: e ër°ensector, 14% is
'idinp3^ bij de overheid of in op-
r 1bpt is binnen net bedrijf di-
rken vkken bÜ aankoopbeslis-

ulierö de bezoekers uit de par-eUr/eig sector geeft 49% aan direc-
»% ;,. ,naar te zijn en ongeveer

d* drÜfsleider. Een bezoek»id erv/TB '89 is voor 80% van de
e Bew gden nuttig tot zeer nut-

[sjlrj
[jrn nr

ant van deexposanten ver-
■i eden fa,nisator RAI eveneens te-
v^te im ten aanzien van ge-
r^taot esse' leggen van nieuween zaken doen.

VTB' 90
i im+

fo Ka£ Ve?"leS over de organisatieitHliiir ei en VTB '90- tussen Ko-
P* h Jaarbeurs en RAI Ge-
ll00!- d«

V' ?Ün de voorlopige data
*8 Ket

volgende VTB van maan-,Vi iQQ* en met donderdag 18 ja-iaao voorgesteld.

Samengestelde
verfstoffen met
chemische oplos-
middelen vormen
een ernstige bedrei-
ging voor ons mi-
lieu. Milieuorgani-
saties en de media
hebben daarop
veelvuldig geatten-
deerd. Fabrikanten
en samenstellers
van verf onderken-
nen dit probleem
en verrichten veel
research om hun
pprodukten anders
samen te stellen.

Uitbreiding
Op basis van die ge-
gevens presenteerde
het bedrijf op de
Karweibeurs te
Utrecht twee nieuwe
toevoegingen aan
het assortiment van
de Future-line nl. de
Deurenlak en Kozij-
nenlak, die zich on-
derscheiden door
hun milde samen-
stelling.
Het zijn watergedra-
gen lakken op acry-
laatbasis en daar-
door nagenoeg vrij
van milieuschadelij-
ke oplosmiddelen.

Uitgaande van het
feit dat binnen- en
Jjuitendeuren heel

Zowel van de kant
van de schilders-
branche als van de
doe-het-zelvers is er
een groeiende vraag
naar milieubewuste
lakprodukten voor
deuren, kozijnen en
gevelbetimmerin-
gen. Een ingesteld

Vrees gemeenten
rijks-taxaties

voor og-belasting
Waardering van on-
roerend goed door
de belastingdienst in
plaats van de ge-
meenten (die dit al
jaren doen) is on-
doelmatig en zal
duurder uitvallen.
Dat schreef de Ver-
eniging van Neder-
landse Gemeenten
(VNG) maandag jl. in
eenreactie op het be-
ginselbesluit van het
kabinet de onroe-
rend-goedbelasting
door de Rijksbelas-
tingdienst te laten
doen.
Bovendien heeft het
kabinet, dat hiertoe

vrijdag besloot, on-
voldoende rekening
gehouden met de
uitvoeringstechni-
sche problemen, ter-
wijl bij zulke groot-
scheepse automati-
seringsprojecten een
zorvuldige voorbe-
reiding van levens-
belang is. De gang
van zaken doet sterk
denken aan die met
de paspoorten en de
studiefinanciering,
aldus de VNG.
Weliswaar krijgen de
gemeenten de be-
voegdheid de og-be-
lasting te innen,
maar als daar de

waardebepaling van
het onroerend goed
voor moet worden
ingeleverd, is men
op zijn zachtst ge-
zegd merkwaardig
bezig, aldus de VNG.
Bij de gemeenten zit
de noodzakelijke
kennis en ervaring
om onroerend goed
te waarderen.
De gemeenten vin-
den de personeels-
problemen bij de be-
lastingdienst (er
worden ambtenaren
overbodig .door on-
der meer de belas-
tingvereenvoudi-
ging) geen reden dat
verlies aan banen op
de gemeenten af te
wentelen. De VNG
wacht nog steeds op
een reactie van
staatssecretaris Ko-
ning (Financiën) op
het aanbod mee te
denken over een op-
lossing.

ACTIE ZUINIG STOKEN

Limburgs dagblad woonblad
Zaterdag 4 februari 1989 "33

Balans van 15 weken: 60 gulden besparing. Tabel voor de week van
maandag 23 januari 1989
t/m zondag 29 januari 1989

hoort een streef-
verbruik voor de en een totaal-

Bij een afgelopen week streefverbruik sinds
jaarverbruik van: van: 10 oktober 1988

800 m330 m3345 m 3
1000 m337 m3430 m 3
1200 m345 m3518 m 3
1400 m 3' 52 m3601 m 3
1600 m359 m3690 m 3
1800 m367 m3775 m 3
2000 m374 m3860 m 3
2200 m382 m3946 m 3
2400 m389 m31034 m 3
2600 m397 m31120 m 3
2800 m3 104 m31206 m 3
3000 m3 111 m3 1291 m 3
3300 m3123 m31421 m 3
3600 m3 134 m31550 m 3
3900 m3 145 m31677 m 3
4200 m3156 m31809 m 3
4500 m3167 m31934 m 3
5000 m3186 m32153 m 3
5500 m3204 m32367 m 3
6000 m3223 m32581 m 3
6500 m3241 m32798 m 3
7000 m3260 m33014 m 3
7500 m3279 m33229 m 3
8000 m3297 m33443 m 3

Het wekelijkse streefverbruik wordt bepaald aan de hand van de
gemiddelde etmaaltemperatuur en enkele andere gegevens.

De zogeheten stooktabel is het
beste uitgangspunt om uw gas-
verbruik te kunnen vergelijken.
Het blijft belangrijk om ondanks
de meevallende winter uw ver-
bruik goed tevolgen om zo nodig
bij te kunnen sturen.
Niet alleen uw persoonlijk stook-
gedrag is van invloed op uw gas-
verbruik. Als u onlangs isoleren-
de voorzieningen heeft getroffen,
zult u zien dat uw gasmeter min-
der kubieke meters heeft wegge-
tikt. Ook als u een kaner extra in
gebruik hebt genomen, is dat
van invloed op uw gasverbruik.
U zult dan wat meer hebben ver-
stookt.

Zit u onder het streefverbruik
dan heeft u extra bespaard. Zit u
erboven dan is het tegenoverge-
stelde het geval. Natuurlijk blijft
het altijd zinvol om zo min moge-
lijk gas te verbruiken, want dat
merkt u in uw portemonnee.
ledere kubieke meter gas scheelt
ruim vier dubbeltjes en dat is
mooi meegenomen.

En... vergeet niet zondagsavond
of maandagmorgen vroeg de
stand van uw gasmeter op te ne-
men, die te noteren op de meter-
kaart en te vergelijken met de ta-
bel in deze krant. Op die kaart
staat ook hoe u het verbruik van
uw verlichting kunt meten. Min-
der energie gebruiken spaart al-
tijd geld!

Terugblikkend op de eerste vijf-
tien weken van de actie 'Zuinig
Stoken/Zuinig Aan' (die op 9 ok-
tober begon) zien we dat decem-
ber een bijzonder zachte maand
is geworden. Soms volgt na zon
warme 12e maand een pittigkou-
de januari, maar die bleef uit.
Slechts een enkele keer was
sprake van wat nachtvorst. De
Bilt noteerde slechts één licht
sneeuwdagje. Overdag schom-
melden de temperaturen vaak
tussen de vijfen tien graden Cel-
sius. Met die van 1975 is het eer-
ste deel van deze winter daar-
door zelfs de warmste van deze
eeuw geworden.



Autobedrijf RUYL B.V.
biedt aan: Toyota Corolla
1.6 GTi 16 V coupé, ver-
laagd, sportw., uitgeb.,
1984; Honda Prelude 1.8
LX, schuifdak, 1985; VW
Golf GLS 1.8 Cabriolet,
sportv., 5-bak, 1980; VWGolf C 1.3, sportv., spoilers,
spec. uitv., 1986; VW GolfC,
spoilers, striping, 1984; VW
Kever 1303 S Cabriolet,
sportv., 1977; Opel Kadett
1.2 S 14, sportv., spec. stri-
ping, 1987; OpelKadett 1.3
S, nw. model, 1984; Peu-
geot 205 GT, 5-drs., 5-bak,
1984; Ford Escort 1.6 L,
3-drs., sportv., 5-bak, Zen-
der uitgeb., 1986; Ford Sier-
ra 1.6 CL Sedan, sportv.,
1987; BMW 316, 4-drs.,
sportv., verlaagd, striping,
1986; BMW 316! 4-drs., z.w.
glas, 1987; BMW 316, 1980;
BMW 315, sportv., 1983;
BMW 520i. sportv., 5-bak, 4
hoofdst, 1985; BMW 518i,schuifdak, 5-bak, 1985;
Audi 100 CC 2.2 Inj., 1985;
Renault 25 TS, 1986; Re-
nault 9 GTL, 1983; Mitsu-
bishi Colt GLX Royal,
sportv., 1986; Mitsubishi
Colt EL, 1984; Mitsubishi
Galant GLX. sportv,, 1986;
Toyota Corolla 1.3 DX se-
dan, 1983;Toyota Corola 1.3
DX Hatchback, 1985; Toyo-
ta Corolla 1.8 DX Hatch-
back diesel, 1985: Toyota
Carina II 1.6 DX, 1984;
Toyota Camry 1.8DX turbo
diesel, sportv., 1984; Toyota
Cressida 2.2 DX diesel,
1981; Mazda 626 2.0 LX die-
sel, 1984; Ford Escort 1.6 L,
5-drs., 1982; Ford Escort 1.3
Bravo, 5-drs., 1983; Ford
Sierra 1.6 Laser, 3-drs.,
Ghia-front, 1986; Ford Sier-
ra 1.6 Laser, 3-drs., 1985;
Ford Sierra 1.6 L, 3-drs.,
1983; Ford Taunus 2.0 L
(nw. model), 1979-1981;
Honda Accord 2.0 EX,
stuurbekr., schuifdak, 1986;
Honda Accord 2.0 EX,
stuurbekr., 1986: Honda
Accord 2.0LX, 1986; Honda
Civic 1.3 Luxe, 1982; Opel
Ascona 1.6 S, 1982; Opel
Kadett 1.6 S, 5-drs., 19B2;
Opel Rekord 2.0 S, 1983;
Alfa Romeo Guillietta 1.6,
1982; Fiat Panda 34, 1986;
Volvo 340 DL diesel 3-drs..
Nissan Sunny 1.7LZ diesel
HB (nw. model), 6-1987;
Nissan Sunny 1.3 DX,
2-drs., 1985; Peugeot 505
GL Break, 5-bak, LPG, a.b.
exclusive, 1985; Mercedes
280 SL autom., sportv. en
z.w. kap, 1975; Peugeot 201,
4-drs., geheel gerestau-
reerd, 1929. Inruilers: Alfa
Alfetta 2.0, 1979; Ford Tau-
nus 1.6. 1976; Taunus Com-
bi, 1977; Lada Combi, 1983;
Hyundai Pony, 1983; Mazda
323 1.3, 1977; Nissan Sunny
1.4 GL, 1980; Mercedes 220
D autom., 1976; Opel Asco-
na 1.9, 1978; Opel Kadett
combi 1.2 1977. Autobedrijf
Ruyl 8.V., Stationsstraat
85, Elsloo, 04490-71766. Fi-
nanciering, garantie en in-
ruil mogelijk. Alle auto's
staan binnen in onze show-
rooms, eigen werkplaats en
carrosserie-afdeling.
Te k. AANHANGWAGEN
250 cm x 130 cm. I.z.g.st.
Vr.pr. ’ 500,-. 04492-3582.
Te k. motor PORSCHE 944
'86 km.35.000. Tel. 04492-
-3582.
Te k. Honda ACCORD
'bj.'79, vr.pr.

’ 125Ó,-.Te1.04492-3582.
Ford SCORPIO GL 2.0 '85
Ie eig. kl. wit. get.glas, ABS
etc. 1.5t.v.nwJ18.250,-.
04492-3234.
MITSUBISHI Galant com-
bi '81 Ie eig. kl. bruin, i.n-
w.st. ’4750,-. 045-454217.
Te k. KADETT E bj.'Bs, gls-
uitv., sportvlgn, spoilers
alle ace. in kleur. 045-
-424042.
Te k. VW PASSAT diesel
'82 nw. mod. 5-versn. 3-drs.
vr.pr. ’6750- Maaierhof 27
Heerlen, 045-425996.
RENAULT 4 F 6Combi
nov. '85, rood, mcl. trekh. en
radio i.z.g.st. , Nillesen, Eys
04461-1556.
Zeer mooie gave Opel KA-
DETT 1.2 S. bj.'77, m. Apk,
vr.pr. ’ 1250,-. Tel. 045-
-323796.
Talbot SUNBEAM 16 TI
bwj '80 apk tot mei '89
koopje Te1.045-314373.
RENAULT 5 TC super nw.
model bwj.'B6 33.000 km.
vr.pr.’ 11.000-, als nw.
TeLO45-228469.
T.k. VOLVO git, bj.26-4-'BB,
km.st. 19.000, kl.rood,
i.st.v.nw., weg.aanschaf
nieuwe Gerardstr.6,
Schaesberg. 045-318731.
Te koop Opel KADETT
GSI 198Ï 2.0 1 geheel uitge-
bouwd enigste in Neder-
land,Ford Escort XR3 1RS
turbo '87 iets aparts, Por-
sche 911 coupe 1979 rood
als nieuw, Porsche 928
autm. 1981 geheel s uitge-
voerd, Mercedes 190E 2.3 16
klepper 1985 30.000 km gel,
BMW 316 1984 met gas
sportwielen enz. n.type,Ford Escort 1600 leaser, 4
drs., 1985 zwart, Opel Ka-
dett caravan 16 D 1986,
Opel Kadett 16d 1984 an,
Inruil+financiering mog., 3
maanden of 10.000 km. ga-
rantie. Europaweg zuid
Landgraaf Tel 045-324498.
T.k. Opel KADETT 12N,
t'Bo, apk tot 12-'B9
vr.pr.f ’2soo-, Joh. v.Ol-
denbarneveldstr.3, Land-
graaf
OPEL Kadett 1.3 N 3-drs.
bj. '80 APK 7-'B9, z. mooi
koopje ’3450,-, 04406-
-14186.
T.k. OPELKadett bj. '79, Ie
lak 85000 km, goed onder-
houden 04459-2238.
OPEL Kadett HB, bj. '82
APK maart '90, in st.v.
nieuw ’ 6500,-, 04406-14307.
HONDA Prelude bj. '82
APK 10-89 rood mett. wer-
kelijk alle extra's echt mooi

’ 6350,-. 04406-14080.
Prachtige HONDA Accord
1600 EX 4-drs, Sedan bj. '82
duurste uitvoering met
5-bak stuurbekr. Pulman
bekl. elec. antenne rood
mett. APK 3-90 zeer exclu-
sieve auto ’5200,-. 045-
-223175.
FORD ESCORT bj. '82 echt
nieuwe auto APK ’ 6900,-,
04406-15719.
T.k. Renault 5 Alpine Cou-
pé bj. '77 zwart + rolbeugel
APK 11-'B9 ’1850,-. Tel.
04405-1688.
T.k. Vw Golf Diesel CL '84,
kmst. 162.500, tel 045-
-324782.
AUDI 80 CL Speciaal bwj.
1983, zeer mooi, 4-drs.

’ 9200,-; Tel. 045-243822.

Uitlaat kapotl
dan snel naar snelservice Auto Sport, Schelsbert
Heerlen, 045-725507. Dealer van originele RomaV
ten en alle topmerken schokbrekers. Ook 's zat« "geopend van 10.00 tot 17.00 uur. I(

APK-keuringsstation }
Te k. VW GOLF D, 4-deurs,
bj. '81, APK tot l-2-'9O,’4500,-. Tel. 04454-1632.
Opel COMMODORE 2.5
aut., bjr. '81, apk tot 2-'9O,
vr.pr. ’ 5250,-, 045-464227.
VW SANTANA CX diesel,
4-drs., apk, bjr. 1984, 100%

’ 9500,-, tel. 045-740915.
Te koop VW GOLF 1600
diesel, bjr. '85 ’15.500,-.
Mercedes 230 E, bjr. '85.
Ford Escort 1300, bjr. '81
/ 6.800,-. Mazda 323 aut., bjr.
'80 ’ 3.000,-. Daelderweg 27,
Nuth. Tel. 045-242192.
Honda ACCORD 4-drs.. 5
versn., '79, apk 12-'B9 ’ 950,--, 045-713883.
BMW 316, apk, mooie auto,
bjr. '76, vr.pr. ’2300,-,
04405-1438.
T.k. COLT 1.1, bjr. '79,
i.g.st., pr.n.o.t.k., tel. 045-
-325956.
Te k. SUZUKI 100 CX, pr.

’ 1500,-, tel. 04498-55014.
Te k. VOLKSWAGEN Der-by, bj. '79, i.g.st. Tel. 045--315041.
Tekoop BMW 316, t.e.a.b., 1
jr.APK. Kerkraderweg 178,
Heerlen-Molenberg.
Fiat RITMO diesel, 5 versn.,
APK '89, vr.pr. ’ 1950,-.Tel.
045-273340.
Te k. SUZUKI jeep,
’2750,-. Tel. 045-217330.
Te k. MERCEDES 307 (be-
stel), grijs kenteken, zijkan-
ten m. raam, i.pr.st, bj. '81,
’13.500,-. W. Silvertand,
De Koumen 44, Hoens-
broek, 045-213071/222976.
Te k. Triumph SPITFIRE
MX 4, met restschade, 90%
hersteld, compl., vr.pr.
’4000,-. Tel. 04Ê211730.
Mooie zuinige TOYOTA
1000, prijs ’ 650,-. Mgr. No-
lensstraat 53, Hoensbroek.
Tekoop VOLVO 360 GLT 2
ltr. Inj., 5-drs,, bi. 7-'B5.
Koopje! Tel. 045-210290.
Fiat RITMO CL diesel, bj.
'81, km.st. 54.000, APK 23-
-6-'B9, ’2650,-. Heerlerweg
88, Hoensbroek.
Te k. FIAT 127, bj. 6-77,
APK t/m 31-l-'9O, prijs

’ 800,-. Margrietstraat 15,
Hoensbroek.
Te k. BMW 316, bj. '83, nw.
model, zeer mooi, sportvel-
gen en orig. met banden,
100% in orde, prijs n.o.t.k.

Kennedystraat 33, Hoens-
broek;
OPEL Ascona 16 S, bj. '82,
APK tot 1990, i.z.g.st., prijs

’ 7500,-. Tel. 045-323151.
FORD SierraKombi 2.3 GL
diesel '84; BMW 316 5-ver-
sn. '86; Opel Corsa '84; Mer-
cedes 300Dautom. diesel
'78; Audi 100 diesel '80;
Opel Rekord 2.0 Berlina
autom. '78. Inr. + financ.
mogelijk. Autobedrijf J.
VAN MIL, Sportstr. 10
Kerkrade, 045-410826.
Tek. OpelKADETT, bj. '78,
i.g.st., APK tot 7-'B9. Tel.
04493-4078.
MITSUBISHI Galant 1600
GL, bj. '79, APK tot 12-'B9,
vr.pr. ’ 950,-. 045-421922.
VW GOLF, '76, ’ 375,-; Ka-
dett 1200, bj. '80, APK,
’3250,-. Jan Campertstraat
24, Heerlen-Molenberg.
Te k. MINI, bj. '77. Groen-
straat 11, Landgraaf
VW SCIROCCO GL, bj. '80,
5-gang, ace, APK, km.st.82.00aHeemskerkstraat 66,
Heerlen-Meezenbroek.
Honda Civic 1500 GL, als
nieuw, 1986; Suzuki jeepSI
413 QIX Softtop, 1987; Nis-
san Patrol 3.3 liter diesel,
66.000 km, 1985; Mini May-
fair, 1983; Mini Jubilee 25,
1984; Austin Maestro 1600
HLS, 1984; Austin Maestro
1600 Mayfair, nieuw. 1985;
Austin Montego 1600 LS,
1985; Austin Montego 2.0 li-
ter turbo, 1986; Austin
Montego 1600LS Van Esta-
te, grijskenteken, 1986; Fiat
Uno 45, 1986;Rover 2600 S,
1984; Opel Kadett City,
1978. .Austin Rover-dealer
HAVE, Industriestraat 31,
Sittard, tel. 04490-15195.
Bovag-bedrijf. Inruil, fi-
nanc, APK

f3Te k. CITROEN Visal,
E, bj. '82, met L
’3500,-. Pr. Margrief
34, Swalmen, tel. »Ji
2166. J:
S.M.A.S. ruimt op! i<
Taunus Kobie, LPG, L

’ 850,-; Fiat 133 deLuC
79, ’ 850,-; Mitsubish?eer, bj. '77, ’650,-; Dto
120 A F 11, bj. '78, Ai
Citroen G Special Brtt.,
'80, ’550,-; Mazda, V 1

’ 500,-. Alle auto'sl'APK-gekeurd en ye*
in zeer goede staat. Ii
ml. tel. 04704-4411. J.
Honda CIVIC 1200 al
'78, APK l-'9O, moii
fect, ’375,-; tevensP
Bèta films a ’ 5- pelp
Tel. 04451-2375. ,r
DATSUN Laurel 2.8ftfnige 6 cyl, bj. '81, altf
i.st.v.nw., ’4800,-.!
04454-4223. f
Te k. lichtmetalen 11
VELGEN, nieuw m
3-serie. Tel. 04490-142 jj
BMW 320 I, bj. '83 nïl
tra's, zeer mooi, ’ lsfc
Tel. 04490-26923. E
BMW 316, bj. '80, %
i.z.g.st., div. extra's, kW
toegest., ’ 5150,-. '04490-27965. 1
Fiat PANDA 45 CUj'
km.st. ± 33.000, bjU

’ 7450.-. Tel. 04490-23}
Opel KADETT 1.6~J]
Hatchback, 5-drs., I
met., bj. '84, ’7950,'!:
04490-14427. ij
CITROEN Visa Suff<cyl., gerev. motor, ntft
peling, nw. remmeiK
ziipalken. Zien is «f
APK, ’2200,-. Tel. f4752. 1
BMW 324 diesel, fz.g.a.n., interessante !iTel. 045-270999. >
Ford Scorpio 2.0 GL!$'85 en automaat, '86, £
’22.500,-: diverse fSIERRAS 2.0, I.BJ|
5-drs., 3-drs. en combi
'85, '86 en '87. f’12.500, t/m ’2lfFord Sierra dieself5-bak, '86, ’ 17.500,-;iESCORT 1.1 Laser, S
'85, ’ 12.500,-: Opel M
1.8 LS, '87, ’ 17.500,-;
Ascona 1.6 LS, 5-drs.,
maat, '85, ’16.500,-;..
Ascona 1.6 S Luxus, >
div. ace,'B3,/11.500,-;"
Kadett 1.2 LS, div. Ac«

’ 15.750,-; Opel Corsa l
1.2 LS, 2- en 3-drsJ

’ 14.750,-; Peugeot 50$
5-bak, '85, ’ 15.500,4
nault 25 GTS, 5-baM
’13.000,-; MitsubishU
lant 1.6 GL, 5-bakJ
’16.500,-; Mazda 62\4-drs., '83, ’9500,-; S4Justy, 3-drs., 5-bakJ

’ 9750,-; Subaru i\Mini bus, '84, ’4750,_
san Stanza 1.8 GL, ï
'83, ’9500,-; Nissan Jbird 1.6 GL. '81, ’3lVolvo 244 dL dieselt
’3750-. Inruil, finand
en Bovag-garantietXj
Autobedrijf P- van Dll
Zn., HompertswegJ
Landgraaf (Schaesbelf
kert), tel. 045-311729'
keuringen toegestaan^
Te k. Fiat PANDA KW
bj. '86, nw. model)
’7750.-: elke keurinft
gest. Tel. 04490-1543Ij
Te k. ZASTAVA, bil
4-drs.,APK 3-'9O, zeeM
’1250,-. Inruil mog-
-04490-10058. J
Tek. KADETT City ail
APK l-'9O, bj. 77,Jmooi, ’ 1250,-. Tel. 110646. J
Te k. Honda CIVICJ
bj. '78, APK 7-'B9, mflgaaf, ’950,-. Tel. °l
10646. J
Tek. CITROEN Visa!
kl. rood, bj. juni '86, <\
72.000, prijs ’ 11.500H04498-56279. J
Te k. BMW 316, 1984Jburgundrood, achtej
ler, 2 spiegels, Pionel
stall., 4 speakers, W
Tel. 04490-36574. J
Te k. BMW 320i, '83, a|j
LPG, type '82, vele e»
£13.250,-. Bergerweil
Einighausen. J

Veneken Specials
Audi 100 2.0, 4-'BB

Kleur: zermatzilver
Passat 1600, 11-'B7

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

Blauwmetallic
Audi 80 S, 1987, wit

Passat Variant CL, '88, met. é
Audi 80 SC, '84, goudmet.

BMW 316, 1987, 1984
Beige en grijsmetallic

Audi 100 CC Avant 2.2, 19$
Met airco, schuifdak, getint glas

Opel Kadett, '83 t/m '86,
Diverse kleuren

Opel Kadett Diesel, '83
3-drs., groen

Seat Fura, blauw, 1985
Peugeot 309, 1987, 5-drs., t
Peugeot 205, 1987, 3-drs., v^

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

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

van diverse merken en uitvoeringen

Verkoopcentrum
Veneken

Peter Schunckstraat 10 (hoek Heerlerbaan), H*j
Tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9-^18.00uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur, donderdag
avond.

r—-H

?i!P,!LDffi^lSïmiTM JM
BRUNSSUM H der Overname rijkssubsidie rage. kelderberging. royale begl. KERKRADE H rende keuken' aPP " ? Brote NIEUWENHAGEN H °pa"Daardj' arn^ slaaPk"Meuzeberg. Vrijst woonhuis mogelijk woonk. met open keuken ca. Prijs ’ 95.000. - k.k. 2978 Ruim woonhuis met eetkeu- slaapk.. ruime badk. met Landgraaf Ruim ouder half- ... m±l' ijabad douche'
met gar. tuinhuis. Z-vorm, Prijs/148 000.-k.k. 2840 35 m. ruime slaapk., badk. ken. royale woonk, aparte douche en ligbad, vaste trap vrijst. woonhuis met oprit, °*°£ F" .f tamcorruim-woonk. dichte keuken met ——— Prijs’ 85.000,-- k.k. 2991 HEERLEN H studiek! tuin ca. 13'm. diep naar grote zolder. In de af woonk met allesbrander, °f\■SouT; Te.
app , bijkeuken. 4 slaapk en JABEEK H Heerlerheide. Halfvrijst. met prima bezonning, 4 werking is gebruik gemaakt dichte keuken met install. en * Daddbuche en toilet
badk. Dubb begl/dakisol. en Geheel gerenov. Limburgse HEERLEN H woonhuis met garage, tuin, slaapk, badk. met ligbad en van hoogwaardige en duur- app, div. bergingen, tuin ca. Hobbv'kelder 22 m 2 Dak in
rolt. carré boerderij met div. ber- Molenberg. Winkel-woon- kelder, woonk. aparte keu- 2e toilet. Gehele pand met ?me,m.2,,er-!?!en-, , ~,„0 12 m. diep, 3 slaapk. en vaste igoOoeheel vernieuwd en
Prijs/189.000,-k.k 2990 gruimten, binnenplaats, huis met grote garage, kei- ken, bijkeuken, 3 slaapk., parketvl, ged. met thermo- Prijs/209.000,-k.k. 2362 trap naar ruime bergzolder aeiso |eerd_____—— grote schuur opp. 1010 m! der, bakkerij/opslagruimte badk. met ligbad en 2e toilet, phane begl ~~~_^^—" Dak in 1987vernieuwd Met g■■ fiarimn k v ?q6l
BOCHOLTZ H Gewelfde kelder, woonk, 5.65 x 5.40, winkel 7.50 x groot balkon, mogelijkh voor \^^^^^^m i/covßAnc u r0" "Woonhuis evt geschikt voor aansl keuken met luxe in- 3.30, aparte opgang naar 2 slaapk op zolder ll_-_M____-MHli lT^ Ir ~ J, ■_

, , Prijs/96.500,--k.k. 2871 cfHINVFI n H
dubb. bewoning metkeuken, stall., aparte werk- en woongedeelte, woonk., Prijs/165.000,-k.k. 2989 Ww^\^ Nulland. woonhuis met kei- Vmst woonhuis met ino ga-
douche. woonk, slaapk, speelk, 4 ruime slaapk, 2 dichte keuken, 2 slaapk.. — Il■■- der, woonk met mog. voor SCHAESBERG H , a'f ,3 '„^beroing
berging. 1e Verd. keuken, luxe badk, grote zolder. Par- badk. met 2e toilet. HOENSBROEK H BitaafsksMl open haard dichte keuken Prem. woonhuismet garage, rl L "„k mei
woonk en slaapk. Bwjr terre met plav. alle koz. met Prijs/145 000,-k.k. 2976 Centrum. Groot apparte- ■ «■ M metapp. badk. met ligbad en tuin, uitst. onderhouden met °\"". „„Zn haardoartii
1960 merbau en dubb begl ment op 1e etage met sou- I laa^H douche, 4 slaapk, vaste trap ged. therm. begl. en elektr. Sf.n.L;/"rïi, | ruimp
W ■ <-■_■-__**> HEERLEN H terrainberging, woonk., naar zolder, tuin ca. 14 m. roll, woonk. 30m 2met kope- * ""„if k met Mobad^nSbflMe ,_i Grasbroek Palemigerboord dichte keuken, bijkeuken, 4 I MM diep. -en Barbas haard. all. pla- slaapk badk met ngoao en

■- y^W TA __J^__ Halfvrijst woonhuis met slaapk. en badk. Prijs/108.000,-k.k. 2359 >ond en schuifpui, dichte 2°u« <! i AQ nm kk 2901■öfcffcfc_^^>ï tm- tuin, mog voor garage, ge- Prijs/79.000.-k.k. 2894 ! «juken met compl. eiken in- rn|s/ "">■"""■--*■*■
KTpfclA: _f_fl Hfefe_ neel onderkelderd, woonk, ■^^1 NIEUWENHAGEN H itall. en schuifpui, bijkeuken, iiRACH O/WORMS HSMMmjjMW' "■ f* iuxeeetkeuken met install, 3 HOENSBROEK H KJHHI Bungalow in landhuisstijl i slaapk. en badk. Rustig oei en uitst onder-Hk j ■ slaapk, badk, H.R.-verwar- Mariarade Jong woonhuis pr „s ’ 119.000,- 2927 gebouwd, uitst. onderhou- houden halfvrijst. woonhuis{^■■"■BUFf mingsketel, ged. alluminium met garage, woonk. met ' den met thermo. begl. hardh. ■■»■_»____ met garage In moderneRU roll. plav.vl., toegang naar tuin, — koz., tuin met div. terrassen, «Pin ,_ anjze Bst " n ODOetrokken,V ■»«jj«"s Pnis/115.000,-k.k. 2984 dichte keuken, 4 slaapk., KERKRADE H onder architektuur aange- teï_-_r__l ha woonk ca 28m' ruime__L_-_t_i ■-■■* „ ;;"," ,', TT^ badk en vaste ,raP naar zo'- Vr''st herenhuis in lande- |eg d dubb garage met auto *—1 "WÊ pptkpukpn aan voorziidePrijs/339 000.-kk. 1607 HEERLEN H derverd. Spouw- en dakisol, lijke omgeving nabij bos met mltische tenteïpoort. hob- J| oDek"verbinding gold on

uccmcw 7, Centrum, keurig apparte- parterre dubb begl Evt. zeer grote tuin (1100 m 2), byruimte 45 m* met bar. div. WÊÊÊfkÉÊËÈTTmtT- derhouden tuin met terras.
Pnjsnotk 2295 J?c. L

u >.■ . ment met lift. kelderberging, overnamerijksbijdrage garage 2 kelders, keu- bergingen, L-vorm. woonk Vü I, L |ï oaraoe met extra berging, 3' _ Centrum^ Herenhuis met huren parkeerplaats moge- Prijs/117.5^00,-k.k. 2893 ken met luxe install en app met open haard, plav.vl. en 2 . {H|j *" WAM S■ "ól met toilet De
BOCHOLTZ H tuin kelder, grote woonk, |~k, royale woonk. met bal- living 37 mj, 5 slaapk. 2 „„„eschuifpuier. naar ter- \JjjjOk won^g ,

s geheel vóozien
QueMe Tussengel drive 1" ensuite dichte keuken, b,j- kon, aparte keuken met luxe KERKRADE H badk. en zolder Grotendeels Tas en balkon, keuken met Tan hlrm begl
wonmg me, garage, tuink., S^VmYn'^rde'ïSm.T P^Vr^xf k T 5S?i Woonhuis met kelder. " "je, coll. en/of thermisch compl. ,ns«all provisiek, £,?s ’135.000-k.k. 2392
woonk met ged. open keu- Ö^?;,.!" Prijs’79 000,-kk 2621 k dlcnte keu- !las

„cqivyi 1,1, «u wasruimte, 4 slaapk en I^Ub^b^b^b^b^b^b^ _JJ_
ken ca 41 m^, 3 slaapk, BerB">lder

uccai 6M ü ten b^^. met douche. Prijs/269.000,-k.k. 2654 badk.me, ligbad. Met alarm- Prijs’ 134.500,-k.k. 2941 WIJNANDSRADE H
badk met ligbad, douche en , ?^ TT ~ serre, tuin ca. 40m. diepmet vpßirßAnc ü" mstall en geheel geinte- Aconcpo TT Op goede lokatie gel. woon-
-2e toilet. Bekkerveld. maisonette op tujnhuisje. 4 slaapk., zolder. enc n

E
ek hn,„r hp,dp Rovari Qreerd met de omliggende SCHAESBERG H huis met inpandige garage,

Prijs/118.000,-k.k. 2788 S^ÊÊÊÊÊBBr 1e verd. met ruime woonk., ' v Spekholzerhe.de. Royaal naluur Rustig oei, goed onderhou- rondom tuin groot sout. metfKl'^la^B^^^afP.— gesloten keuken, garderobe- r^_ halfvrijst. woonhuis met kei- ■bhbwhhkjl^ ,#"" den halfvrijst. woonhuis met arrhipfn imtP zitk eetkeu-
BOCHOLTZ H |ÉHBaMafaMaMi test, 3 slaapk, badk en zol- ■MaMattlatea der doorzonwoonk. met a - |MTMF^" "5*% z,j-,ngang, tuin, garage, keu- ten 3 s|aapk badk., grote
Uitst. onderhouden woon- PtaWWßlaf d,erru;n2t„e^n,e,rz,'|de 'fLa la^aaaJ M^. losbrander. serre, ruime eet- RH■.t%[ ken aan voorzijde, woonk. lontoorruimte42 m 2, moge-
huis metgarage, woonk

; met ju! Prijs/69 000,-k.k. 2468 VVV K|^ vastel naa^ zolder Terras l' i'^B^Kl ""^ Park6' " "" lükhvoor meerdere slaapk.

slaapk kbadk n
en ruime'berg- *S HEERLEN H I en tuin ca. 45 m. diep. Voor- lÉtik^ifeMafc^B dak^l slaapk"9badk.. "aste Zolder

_^
zolder laT" wHBIH Nabl' cenUum Woonhuis zl' met !rap naar ruime bergzolder.
Prijs/114.500,-k.k. 2755 T^9êA U^m met ,vin' ,uinber9ing. ruime H 9Prijs/105.000,-k.k 2919 Metdubb. begl. Mogelijkheid |" '*^-angX mrVl Pr°v kelder, woonk met TflaU „--..-,.-,- 77 overdraagbare rijkssubsidie HP"*al_Ljr^"
EYS H Bl!^Wr— '" * plankenvl., openslaande KERKHADt H Prijs/127.500,-k.k 2983 m,^mi
Wittem Halfvri|st uitst. on- Prijs/210 000,-kk 2848 deuren naar terras/tuin, Baw| ifïS* Luxe aescnake'd woonhuis

garage woonk met ged HEERLEN H* grote, goed afgewerkte zol- HHHaa WSSBÊSr. tuin en garage, living ca. 45 | Uitst. onderhouden vrijst.
open keuken, 3slaapk, badk Centrum Modern apparte- der, bergzolder Voorzijde Pri|s’92 000,-k k 2275 m! met luxe afwerking en pri js /495.000,-k.k. 2688 bungalow metinpandige ga-
en vaste trap naar ruime zol- ment met lift. inpandige ga- met kunststofkoz. en dubb. open haardpartij, schitte- _J ragej WOonk. 44 m* met Prijs/209.000,-k.k. 2930

Rl^jMGaa'nevnlbl'lvend Naam: | |^^^5
jlljl , WaTaV* volledige informatie over Suaai _K^Ü' ?1"5'▼ | o Bestaande woning nr Postcode/plaats: | H2l^uiUC£ll^Si£UaUSZl^S!SI aaaaX J —||m \\ aaaa^ J■L^ I | Q| M= Kantoor Maastricht, Tel 043 - 252933.i^^ I l i Te 'I BZHS HffßffjfTlïïtl'^Mldtli'i^UIJMilM

5Éa5 .I—^_a^^_ .^B^_^^a_ .^L___>^bV_ B^^^^^^al In ongefrankeerde gesloten enveloppe
aw9Bii |BSBHHB BFPfBI r^Hßffilflj'Rllfflfflllill zenden aan Stienstra Makelaardij BV. ~. RfIWiHBK-Ti| ïlk'ihl iüliiuaß HmfnlmWijt\il[ (ifWPiPiWWfl Antwoordnummer 40,6400 VB Heerlen "* ■■iÉlÉatWfSWWf^l I%>HyTTrïTrltlWÉÉiiÉi■■■■■■■■■■■iHIBiBB^B^HBIBfI L*^Srririi n i.'iii\l>j,± SPii'L 1 B^maMÉtMMUUiÊiim*êiiM^MÊÊM

Opel KADETT B bj. '72
APK tot 21-10-'B9 nauwe-
lijks roest, ’ 950,- zat. en
zond, tot 14 uur, 045-324081.
VOLVO 244 DL, bj. '78
APK tot 5-l-'9O’ 2550,-. Zat.
en zond. tot 14 uur, 045-
-324081.
Ford FIESTA 1100 m. '79

’ 1950,- Lampisteriestr. 2,
Hoensbroek.
Te k. gevr. alle merkerAUTO'S! tel. 045-416239.
Autobedrijf E. CUSTERS,
Verlengde Lindelaan 23,
Oirsbeek, tel. 04492-5261,
biedt te koop aan: Ford Es-
cort, t. '82, ’6900,-; Ford
Escort, 5-deurs, 1.6CL Aut.,
1988; Ford Sierra 1.6 EM,
Ipg, '86; 2x Opel Ascona
Hatchback 1.6 S, t. '83,
’8900,-; Toyota Cresside
Diesel, nw. mod., t. '83,

’ 6900,-; Opel Ascona 1.6 S,
t. '84, ’ 8900,-; Opel Kadett
1.2 S, t. '81, ’5900,-; BMW
320, 6 cil., t. '79, ’3450,-;
Opel Manta 1900 HB, t. '80,

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

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

’ 2900,-; Opel Manta, t. '77,

’ 1900,-; Fiat Ritmo 75 CL,
t'Bl. ’ 1900,-; Opel Ascona
1.2, t. '79, ’ 2600,-; Mitsubis-
hi Celeste, t. '81, ’2900,-;
Opel Kadett 1.6 Aut. Sta-
tion, bj. '79, i.z.g.st.,
’3600,-; Ford Mustang, t.
'81, autom., 8 cil., ’3900,-;
Chrysler Talbot 1510, t. '81,
’2250,-; Opel Manta GTE,
bj. '75, i.z.g.st, ’7000,-;
Honda Civic, t. '80, ’ 2700.-;
Chrysler Aut, t. '82,
’1900,-; Volvo Expresse,
'71, uniek in Ned. Div.
goedkope inruilers. Alle
auto's met APK. Verlichte
showroom, geop. ma t/m
vrijd. van 10 tot 19 uur, zat.
tot 17 uur. Inruil en finan-
ciering mogeüjk.
Te k. Mercedes 200 D '75
REVISIEMOTOR 1 jr. oud
+ nwe. accu, vr.pr. ’ 1000,-.
Tel. 045-351786 b.g.g.
316920.
Te k. PEUGEOT 104, bj.
'82, bijzonder mooi! vr.pr.

’ 2750,-. Henri Jonasstraat
44, Heerlen.
Te k. BMW 728 autom.,met
veel extra's, o.a. voor- en
achterkopsteunen, getint
glas, Grundig stereo, electr.
buitenspiegels, 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. ASCONA diesel, '86,
met plaatschade, ’9000,-.
Tel. 04955-1560.
Te k. PORSCHE 924 Tar-
ga, bwj. juni '78; turbo vel-
gen, get. glas, acht.wisser,
elektr. sp. etc. ’ 12.500,-.

Porsche 924, rood, bwj. juli
'78, 5-bak, getint glas,
elektr. sp., acht.wisser, nw.
motor met pap. ’ 11.950,-.

Renault Alpine 5 Turbo,
bwj. '83, blauwmetal.,
’9500,-. Schadevrij. Tel.
02206-1126 Of 072-
-332326.
Te k. PORSCHE 924,
i.z.g.st. bwj. '78, APK, pr.

’ 12.500-, evt. mr. kl. auto
mog. Tel. 043-470624.

■»

I Te k. VOLVO 343 DL aut.,
I bj. t. '78, vr.pr. ’ 1950,-. Tel.I 045-322292.
> RENAULT 4 bestel, 1982,- 60.000 km, i.z.g.st, met
ï APK, ’1750,-. T"el. 045--. 243273.
jOpel ASCONA 2.0 SR, bjr.. '79, apk, i.g.st. 04490-15518.

" EEND 2 CV, bwi.'Bl, 80.000. km, kl. rood. Tel. 04490-
-) 15518.

" Te k. Alfa Romea GIU-. LIETTA 2.0, bjr. '83, alle ex-
t tra's ’ 10.000,-, tussen 17 en

18 uur 04490-77762.
i Te k. gevr. PEUGEOT 504, BreakTamilial, benzine., Tel. 04490-23268,41534.
; T.k. blauwe Opel ASCO--1 NA, 1976, apk 18-l-'9O, Ju-■ lianastr. 33, Merkelbeek.
I Tek. VWKEVER, bjr. 1972,

ferestaureerd, tel. 04490-
-0891. Constanüjnhof 7,, Munstergeleen.

" Te k. Ford TAUNUS 1600
L, i.z.g.st., ’3950.-. 3 mnd.[ gar. Tel. 045-210154.

' Te k. VOLVO 340 L 3-drs.,

' bj. '84, i.st.v.nw., zeldzaam
mooi, ’ 7500-, met keu-

' ringsrapport. Tel. 043--. 254462.
; Te k. Ford SIERRA Sedan; 1.6 CL, bj. aug. '87, prijs. ’18.450-, ANWB-keu-. ringsrapport. Tel. 04498-
-t 54962.
: Tek. HondaPRELUDE, bj.

' '80, div. extra's, prijs

' ’3500,-. Tel. 04490-25922,
.na 18.00 uur, b.g.g. tel.; 04490-16110., Tek. OpelKADETT City 12, S, zeer mooi en perfect in, orde, APK 24-l-'9O, ’ 2250,-.
i 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.
Opel KADETT 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 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.
Tek. Opel KADETT coupé
SR, bj. '78, i.z.g.st, vr.pr.
’2650,-. Tel. 04490-27521.
Gebr. AUTO-ONDERDE- 'LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's :Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123. \
MITSUBISHI Colt GL 1.8. 'diesel, 5-bak, bjr. '85.
I.z.g.st. Gunstige prijs. Tel.
04490-24937. -Fiat Klankstad

biedt aan tegen aantrekkelijke prijzen:
Panda 34-45 ... '81 t/m '87 Nissan Cherry 1.3 GL ...'B6
Uno 45 -55 '83 t/m '88 Renault 4 -.9 TL .'Bl t/m '85
Uno Diesel '84,86,87 R9GTL '85
Ritmo '84 t/m '86 Renault 11 TXE '85
Ritmo7oS, 5-drs '86 Opel Ascona 1600 S,
Ritmo 70 CL 5-drs. aut. '85 5-drs, Hatchback '81
127Super900 '82 Opel CorsaTß '84
1271050 '86 Suzuki AtroGL '87
RegataBsS, 100 S '84 Skodal2oLS '86
Subaru mini Jumbo '87 Jetta '83
Fiat 238, zeer mooi '79 Toyota Corolla Aut '80
Mini 1000 E '85 Volvo34sDLS '82
Diverse goedkope inruilers in voorraad. Bovag-garantie.
Kaalheidersteenweg 185, Kerkrade. Tel. 045-413916.

i
Zondag of maandag jl. is een auto met het kenteken

TV-35-HK zwaar bekrast geworden.

’5OO,- beloning
voor diegene die de juiste ml. kunnen verschaffen.
Br. o. no. 088 HE, LD Geerstr. 5, 6411 NM Heerlen.

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.

Stationcars
Kadett 1.3 S 5-drs '84
Kadett 1.3 S 5-drs '85
Kadett 1.3 S 5-drs '86
Mercedes 230TE 5-drs.'Bl
Mitsubishi Galant 5-drs.'Bo

Inruilers:
VW Golf 1.6 GL '85
FiatUnossS '84
Inruil mogelijk + garantie
Autobedrijf Ad van Neer
Zandweg 160, Heerlen

tel. 416023
VERBOUWINGSVOOR-
DEEL. Garage J. Coenen
ruimt op. Subaru 1800 RX
turbo, 4 wd, '86; Subaru
1800 GL turbo, 4 wd, com-
bi, '87: Subaru Tl24 wd,
7-pers.bus, '87; Subaru Jus-
ty FL 11, '87; Subaru Justy
FL 11, '86; Subaru 1800 GL
coupé; Subaru 16 GL cou-
pé, 83; Subaru Mini Jum-
bo, '83, '84, '85 en '88; Ci-
troen Visa RE Super, 2x '84;
Nissan Micra GL, '85; Mit-
subishi Lancer, '83; Nissan
Sunny 1500 GL, '84; Suzuki
Alto FX, '85; Ford Fiesta
1600 diesel; Opel Kadett
LS, '86. Automaten: Honda
Civic, 3x '81; Suzuki Alto
FX, '83; Nissan Sunny 1500
GL, '84. Off. Subaru-dealer,
Garage J. Coenen, Prinsen-
baan 65, Koningsbosch, tel.
04743-1574.
Te k. MAZDA 323, bj. '78,
i.zjj.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. VW KEVER 1300, '73,
APK 25-l-'9O. Koopje! Tel.
045-219427.
Te k. AUDI 80 LS, 4-drs., t.
'80, kl. zilvergrijsmet., met
radio, trekhaak, APK-gek.,
vr.pr. ’3550,-. Ariensstraat
2. Kakert-Schaesberg.
Tek. OpelKADETT 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., 26.500 km. Pres.
Rooseveltstraat 16. Schin-
veld, tel. 045-251357.

Te k. BMW 323 i, type '82,
apk tot '90, nieuwst., motor
bj. '84 met veel ace.

’ 10.750,-. Inr. kl. auto mo-
gel. Ridder Hoenstr. 181
Hoensbroek.
Te k. ROVER bj. '82, Ipg,
nw. motor, apk gek. Tel.
045-452488.
Te k. AANHANGWAGEN
(dicht) 1.50 hgx 1.50 x 1
mtr. br. Pr. ’650,-. 045-
-440982.
Te k. FORD Taunus bj.' 80
automaat. Pr. ’ 1350,-. Tel.
045-440982.
Te k. OPEL Kadett 1.3 S,
HB, pracht auto, bj. '81, m.
Apk, stereo, 5-drs., Ipg
’4350,-. Tulpenstr. 21 Kerk-
rade.
Te k. OPEL Kadett 12 N,
apk l-'9O, i.z.g.st., 2-drs., bj.
'80. Vr.pr. ’3750,-. Berken-
laan 10 Kerkrade. 045-
-458995.
Te k. BMW 320, 6 cil., t. '81,
Ipg, kant./schuifdak,
sportv. + radio-cass., zeer
mooi. Vr.pr. ’5250,-. 045-
-463936.
Te k. zeer mooie VW Golf
aut., apk 29-7-'B9, bj. '77.
Tel. 04k5-462760.
Te k. FORD Escort 1.3 GL
bj. okt. '82, sp.vlg., zeer
mooi. 045-421429.
Te k. TOYTA Starlet 5 ver-
sn., kleine auto, zeer mooi
met 1 jr. apk. Vr.pr. ’ 1350,-.
Pr. Margnetstr. 28 Kerkra-
de.
VOLVO 240 DL '83, Ipg, kl.
rood. Ie eig. ’9750,-. Tel.
04492-3234.
CITROEN BK 14RE '85, Ie
eig., kl. met.grijs, 5-bak

’ 10.500,-. 04492-3234.
Opel CORSA '84, kl. rood,
i.z.g.st. ’8750,-. Tel. 04492-
-3234.
RENAULT 4 GTL '84 Ie
eig., kl. beige, i.st.v.nw.
’4750,-. 045-421207.
VOLVO 240 GL '81, kl.
grijs, i.z.g.st. ’6700,-. Tel.
04492-3234.
Mini METRO '84, kl. grijs,
luxe uitv. Als nw. ’6500,-.
Tel. 04490-27578.
AUDI 100 CC 2,2 inj. '83, Ie
eig., kl. d.blauwmetall. i.n-
w.st. ’ 13.750,-. 04492-3234.
MITSUBISHI Colt GL m.
'81, kl. metrood, 58.000 km

’ 3750,-. 045-420650.
LADA 1200 S dcc. '85, Ie
eig., kl. rood, 50.000 km
’4500,-. 04492-3234.
Te k. SAAB 900 GL bj. '84
i.z.g.st., 4-drs. d.blauw. Tel.
045-243102.
Opel SENATOR 3.0 E, '78,

’ 3750,-; Ford Granada, '82,

’ 5750,-- Toyota Carina
Combi D, '83, ’ 4250,-' Vol-
vo 240 GL, '81, ’6750,-;
Honda Prelude, '79,
’3000,-; Fiat 131 1.6, '81,

’ 2500,-; Peugeot 504
Comb., '80, ’3500,-; Re-
nault 4 GTL, '80, ’1500,-;
Opel Commodore, '80,
’4750,-; Opel Ascona, '78,
’1250,-. Oirsbekerweg 27,
Oirsbeek. 04492-3582.
Ford FIESTA 1100 S Festi-
val, bj. '83. Dassenlaan 33,
Landgraaf.
ALFA GTV 6, bj. '81, zeer
mooi. Tel. 04490-78312.
Te k. RENAULT R 4(870
cc), bj. '85, 77.000 km, roest-
vrij, ’5500,-. 04490-71267.
KADETT 1.6 S GT, rood,
'85. cd velgen, 15 inch, metuitb. kantel/schuifdak,
trim-line alarminstall., etc.
Vondelstraat 47, Bruns-
sum.

Mooie gave VW Jetta 1.6 S
1989, LPG, APK verlopen

’ 2750,-; Keramieksingel 29
Wijk 16 Maastricht.
Te k. MAZDA 323 1.3, bwj.
'78, vr.pr. ’1250,-; Tel.
04490-73233.

1000%
Zijn onze auto's

en 100% is genoeg!!!
Auto van de week!!!

AudiBoC7spk4-drs.ü!
'85

Opeis:
Corsa 1.2 S '83
Kadett HB 1.3 LS '87
Kadett HB 1.6 S 5-drs.. '84
Kadett HB 1.2LS '86
Kadett HB 12S '83
Kadett 13N '81
Commodore 2.5 S aut. '81
Audi 90 Quattro 155 pk '85
Audi 100 CC 118pk '85
Citroen Axel 11 '86
Datsun 200L met gas.. '78
Toyota's:
Supra Targa 3.0 I '86
Carinall I.6DXgas... '85
Ford Fiestal 100L.. 2x'B3
Honda Prelude EX '83
Lada combi 1200, 1500 '79
Lada2lo4 1.5C0mbi... '87
Lada 12005.... '79,83,84
Lada 1500S met gas... '80
Lada2lo7l.sGL '84
Mitsubishi Colt 1200GL

'86
Renault 5 Alpine Turbo '83
Saab 900Turbo 5 '80
Seatlbizal.2GL '87
SeatFuraL '85
Subaru Minijumbo SDL '87
Suzuki SJ4I3 QJX '87
VW Golf 1100 '76
VW Golf C diesel... '79,83
VW Polo C Pointer '86
VW Passat Var. diesel '79
VWDerby LS '77
Volvo 360 IS6 Sedan... '86
Volvo66DL '78

Inruil en fin. 100% moge-
lijk, (rente fiscaal volledig

aftrekbaar)
Bovaggarantie of 3, 6, 12
mnd eigen garantie, APK-
en VVN-Keuringsstation,
donderdag koopavond,
Auto- en APK-centrum
Keulartz b.v.
Locht 42 83,

Kerkrade
Tel. 045-419905.
AUTOMAAT Mazda 323
bwj. '79. Pr. ’1750,-. Tel.
045-753053.
Koopje BMW 315 t'B3, zeergoed, extra's, apk, ’ 6950,-.
St Martinusstr. 31 Kerkra-
de-West.
Te k. MERCEDES 190 D
met trekh., bwj. '84. Tel.
045-440731.
Mooie KADETT bwj. '79,
nw., apk. Vr.pr. ’lBOO,-.
Joost v. Vondelstr. 90 Mo-
lenberg-Hrl. Na 3 uur.
PEUGEOT 305 SR bi. '78,
Ipg, i.g.st. t.e.a.b. Treebeek-
plein 67 Brunssum. Tel.
045-255343.
OPEL Rekord bj. '80, Ipg,
apk l-'9O ’1200,-. Von-
delstr. 16 Brunssum. Tel.
045-256991.
Te k. MITSUBISHI Sappo-
ro type '79, in pr.st met apk
tot febr. '90 ’ 1000,-. Ridder
Hoensstr. 181 Hoensbroek.
Toyota CELICA coupé ST,
bj. 1979, mooie auto, APK
1990, i.z.g.st. Niet duur. Tel.
045-222442.
Te k. Volvo AMAZONE, bj.
1966, APK tot '90, vr.pr.
’4500,-. Tel. 045-219974.

Mazda Driessen Beek
Maastrichterlaan 26, Beek

Mazda 626 HB 2.0 LXD, '88; Mazda 626 HB 2.0 GTIS,
'87; Mazda 626 HB 2.0 LX V, '85; Mazda 626 HB 2.0
GLX, aut., '85; Mazda 626 coupé 2.0 GTIS, '86; MAZDA
626 coupé 2.0 GLX, '86; Mazda 626 coupé 1600 LX V,
'86; Mazda 626 coupé 1600 GLX, '83; Mazda 626 sedan
1600, '83; Mazda 626 sedan 1600 LX aut., '86; Mazda
323 HB 1300 LX, '87; Mazda 323 HB 1100 DX, '84; Maz-
da 323 HB 1300 DX aut., '82; Mazda 323 1300 DX, '81;
Mazda 323 Limited sedan 1500 GLX, '87; Mazda 323
sedan 1500 GLX, '86; Mazda 323 sedan 1300, '86; Maz-
da 323 sedan 1500, '82; Mazda 323 sedan 1300, '82;

Opel Ascona 1600 S, '82; Opel Rekord diesel, '82.
Bovag Mazda Kroon-garantie

ABWB-keuring toegestaan
en APK-keuring

Seat-dealer A.C.H, biedt te
koop aan SUBARU 1600
coupé, nieuw, met aantrek-
kelijke korting. Jeugrub-
benweg 20, Hoensbroek,
tel. 045^222455.
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.
Te k. FIAT Uno 55 Super,
bj. '84, in nieuwstaat Mgr.
Hanssenstr. 6, Landgraaf
FIAT Fiorino bestelwagen,
type '84, met LPG-installa-
tie, APK '90, moet iets wor-
den opgeknapt, ’ 1500,-.
045-323178.
Mooi., damesautootje, Cl
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.
Te k. 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. prachtige Opel RE-
KORD, bjr. '78, apk l-12-'B9,
nwe. bekleding, banden en
motor. Vr.pr. ’1850,-, 045-
-324280.
Te k. BMW 329/6, uitge-
bouwd, bjr. '78-’ 3250,-, tel.
045-316940.
MITSUBISHI Colt 1400
GLX, 5-drs., m. '80, apk
6-'B9, radio, vr.pr. ’2950,-,
tel. 045-319328.
Te k. FORD Fiesta KR 2,
bjr. '82, zeer mooi ’ 8.500,-,mr. evt. mog., 045-453572.

Door inruil op nieuwe
Amerikaanse wagens ver-
kregen occasions bieden
wij tekoop aan Peugeot 205
GRD 1985, Skoda 120L
1988, Volvo 480 ES 1987,'
Nissan Sunni 1.6GTI 1987,
Nissan Bleubird Turbo
SGX 1987, Mercedes 190 als
nieuw 1985. AMERICAN
CARS SCHIMMERT,
Groot Haasdal 6, Schim-
mert 04404-1888. INruil - fi-
nanciering en Leasing zeer
snel geregeld..

Te k. Ford ESCORT sta-
tioncar, bj. '80, ’ 850,-. Tel.
045-210435.
Te k. LADA 2105, bj. '84.
Tel. 045-223972.
AUDI 80 GLX, bj. '78, sun-
roof, trekhaak, vr.pr.

’ 1250,-, APK '89. Tel. 045-
-273340, Brunssum.
T.k. OPEL Kadett '81, Ford
Fiësta '80, Mitsubishi Colt
'81, Mazda 323 '81, Opel Ka-
dett stationcar '83, Opel As-
cona '82, Toyota Corolla '77
apk 950,-, Ford Taunus '79
apk 950,-, ger. Opel diesel-
motor 2.3 L, Vaille gasin-stallatie. Leeuwerik 19, Sit-
tard. Tel. 04490-26002
(B.g.g. 04490-15723).
T.k. VOLVO 240 stationcar,
aug. '83, apk nov. '89, LPG,
dakluik, trekhaak, niveau-
reg., getint glas ’16.500,-.
Tel. 04498-57274. In gar. on-
derin
T.k. GOLF 1300LS. Bjr. '79,
5-drs., apk. I.z.g.st Div. ex-
tra's ’3950,-. Deken Keu-
lenplein 3, Schinnen.
Terugname van financie-
ringsbank: RENAULT Tra-
fic-bus Diesel T 1000, '85.
’12.500,-. Emly H.O. Tel.
04490-23738 of 04498-54510L
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat ïbi-
za 1.5 GLX, '88; Ibiza 1.2
GL, '87; Ibiza 1.2 GL Del
Sol, '86; Ibiza 1.2L. '86; Seat
Ibiza Van diesel, 86; Ibiza
Van, '85; Seat Marbella L,
'87; Seat Malaga 1.5 SKI,
'89; Malaga 1.2L. '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 133Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R 5, '85 en
'81; Honda Civic, '80; Lada
2105 GL, '83 en fB2; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81: Opel
Kadett 1.2S, '84 en '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;

1 ;

80 nieuwe Amerikaanse wagens van alle merken in
voorraad. Lease/financiering binnen 24 uur geregeld.
Speciale Chrysler lease-actie. Globemaster luxe bus-
importeur. AMERICAN Cars H. Bastings Schimmelt,
tel. 04404-1888, fax 2048. GM - Crysler - Jeep - Ford -
Globemaster.
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" Bij NS kun je elk soort kaartje kopen. Er bestaan zeker tien of vijftien
manieren om opeen of andere wijze gereduceerd te reizen. Men hoeft slechts aan
een stationsloket te vragen en men hoort er kortingen op alle mogelijke
gebieden. Ons interesseerde in hevige mate hoeveel mensen nu nog de 'volle
mep' betalen. Wel, het antwoord is: 70 procent, inclusief de
abonnementhouders. En maar 30 procent spoort 'met reductie. Had u niet
gedacht he?

Kaartjes
Het beste geschenk dit jaarvoor

Moederdag of Vaderdag wordt vast
en zeker een mooi leren etuitje

waarin jeal jeplastic kaartjes kunt
opbergen. Zeker nu de Tweede

Kamer het groene licht lijkt te gaan
geven voor het identificatiebewijs

(en dat moet je dan altijd bij je
hebben) zal de markt voor

kaartopbergsystemen explosief
groeien.

We hebben er al een hele rits, die
we zowat dagelijks nodig hebben.

De PTT-pas, de NS-kaart, de
bejaardenpas, de clubkaart van

Libelle, het dingetje van de
ANWB, de bankpas met PIN-code,
het voordeelpasje van Superconfex

en de KNVB-clubkaart. (Het
donorcodicil heb je gelukkig iets
sporadischer nodig.) Daar komt
dan nog het pasje van minister

Korthals-Altes bij waarmee je kunt
bewijzen dat je degene bent voor

wie je je uitgeeft. En als klap op de
vuurpijl kwam een aantal grote

Nederlandse gemeenten deze week
met het voorstel om inplaats het de

nog steeds mislukte,
fraudebestendige paspoort een

eigen identiteitskaart uit te geven,
die dan wel in heel Europa als
paspoort gebruikt kan worden.

Want er schijnt in ons land een
maatschappelijk draagvlak te

groeien voor een zogenaamde
'beperkte identificatieplicht.'

De term 'beperkte
identificatieplicht' is echter

ergerlijk misleidend. Niet 'de
plicht' wordt beperkt. Nee, het
aantal middelen, waarmee een
ieder zich ten allen tijde moet

kunnen legitimeren wordt
uitgebreid. Met - om het oude en
beste woord maar te gebruiken -een persoonsbewijs.

Zal de invoering ditmaal lukken?
De minister doet zijn best. Al jaren
is hij bezig ons aan het idee te laten
wennen. Al jaren tracht hij ons van
nut en noodzaak (nu weer met dat
'grenzeloze' Europa) te overtuigen.
De tegenkrachten moeten zich nu

weer opnieuw mobiliseren.

De argumenten van de bewindsman
zijn oud, versleten en mager. Ze

wegen in het geheelniet op tegen de
inbreuk op onze privacy, noch

tegen de discriminerende effecten,
die zon plicht veroorzaakt.

Maar ook de tegenargumenten zijn
niet nieuw. De opvatting dat met

zon plicht eigenlijk elke burger als
een potentiële misdadiger wordt

beschouwd en zulks in strijd is met
de Nederlandse tradities, was in
maart 1940 voor het kabinet-De

Geer al voldoende om de invoering
van een persoonsbewijs (plus

identificatieplicht) principieel af te
wijzen.

Er was toen een oorlog en een wens
(geen opdracht!) van de Duitse

bezetter voor nodig om de
Nederlandse burger die plicht op te

leggen. De Nederlandse
secretarissen-generaal Tenkink

(Justitie) en Frederiks
(Binnenlandse Zaken) vervulden

de Duitse wens gretig. De
Nederlandse ambtenaar Lentz

ontwierp een zeer fraudebestendig
persoonsbewijs, dat op 1 oktober

1940 werd ingevoerd.

Het lijkt zinvol datwij ons nu reeds
bezinnen op een gepaste

herdenking van dat feit op 1
oktober 1990, een halve eeuw later.

Want wat is er veranderd?

Geef ongeacht welke staat een
middel om de burger te controleren
en die staat zal het tot het uiterste

gebruiken. De staat, elke staat,
blijkt per definitie bang voor

oncontroleerbare, mondige
burgers. Elke staat, zijnde een

gezagsapparaat, wil onderdaneri.
Gehoorzame, nederige. God en

gebod vrezende, liefst hun
zegeningen tellende en nijvere,

maar bovenal controleerbare
onderdanen.

Zich door middel van rijbewijs,
openbaar-vervoerkaart, paspoort of

persoonsbewijs identificeren
(legitimeren, ofte wel

rechtvaardigen) zal - zo beloofde de
minister - de politie alleen vergen,

wanneer bij die politie 'een
wezenlijke verdenking' van een

strafbaar feit is gerezen. Onzin dus:
het is een redenering die in haar

eigen staart bijt, zodra (als
voorgenomen) het zich niet kunnen

identificeren strafbaar is gesteld.
Het is het zoveelste voorbeeld van
slordig denken over deze materie.

Wie begint met een beperkte
identificatieplicht schept de

mogelijkheid dat er ooit een
hoofdletter J op je persoonsbewijs
komt te staan. Aan die verleiding

mag geen enkel parlement zijn
regering blootstellen.

anderzijdeLijdagspitsroedennen

J Vrijdagmiddagspits over een
jaartje. Onze nationale Spoor-n (waar we trots op zijn, al
S de stroom soms wel eens een
'Je) staan voor een keiharde
J- "et loopt de treinmensen nog
?°ud over de rug, maar wenk-
ten wordt toch frequent ge-
lv* als dat woord valt. En we
Jn dan duidelijk over de vrij-
e. 'ts 'van na de ingang van de
tr-ntenjaarkaart'. De NS is bere-
V°P een buitengewone drukte,
'*eernaal zo groot zal zijn alsvaar het kan nog érger, NSj!het(uiteraard) nog niet exact.
iPu al staan op diverse trajec-
ie'*gers in de Ie klas in hetrPad en op de 'balcons'. HetJr roept; 'Op dat punt laten we2een somberheid aanpraten,
*e zullen in het begin op die, 8 wel een paar problemen on-J6en moeten zien. Die zullen
et alle kracht bestrijden. Bo-*en wisten we al een tijdje dat!f uden komen. Het lijkt daar-

-srstandig voor de gewone reizi-
V? Perse móét, die vrijdagspits
«den en enkele uren vroeger of
ln te stappen.

biljoenenlijn-
Presse
t

:" van de 'Miljoe-JJn-Expresse' is uit. Dit blad,'°°r de Zuid-Limburgse
""rein Maatschappij (ZLSM)

" Per jaarwordt uitgegeven, isr meer goed. Fraai foto-werk,
■J?e . kt en verzorgd, en zeer"ptief. Met name op het ge-
ea" fle eigen ZLSM-historie en
D p 'edenis van het voormalige/"enlijntje. De prijs in losse
°°P bedraagt 5 gulden. Er is

artje ingelegd waardoor men
j*" aanmelden als lid/donateur
löft '>er 'aar) °^ a's begunstiger
tr -.~ per jaar). In beide geval-

let men de 'Expresse' vier
**T Jaar gratis thuis. Doen !

GV
van-landen alsmede Oostenrijk'herland hebben het toekom-

°gesnelheidsplan ingediend.
rsfe fase daarvan moet in 1995

t ?*J« en rond het jaar 2025
z *' .totaal zijn gerealiseerd.ai dit Europese net zo' n

kilometer lang zijn en Lissa-
et Stockholm en Edinburgh

gaan verbinden. De
-Circa 200 miljard gulden.

,Jra Ject van pakweg 1200 kilo-Wordt dan in een uurtje of 4,

'c,egd. Dat is de (toch nabije)
«istmuziek. In werkelijkheidu« ministers van Transport van""uitstand, België, Nederland

'k\xl° Vaak 'S de waarheid veel
Mhefü' e umzaa' en ac cabines
,e\ n zijn er voor onder-
JeT "aar de invloed van medicij--1°p Je gedrag.

'iH 'tuut voor Genees-faelen Veiligheid en Ge-
B (IGVG) heeft op het
,| le gezicht wel iets wegeen pretpark; een zaaltje

T alleen maar griezelfilms
f en gedraaid en cabines
fr'n je talloze videospel-
£s kunt draaien. Allemaalitis.

Onderzoek naar invloed medicijnen op gedrag

IGVG zelfstandig
tegen wil en dank

e&arlX? is gevestigd in het Scien-
'e*enh een gebouw achter het

rv' S '" Maastricht waar de
s'teit 'i? °ntw'kkeld is op de uni-
hm' kan worden uitgebreid en
iaprLrCleel toegepast. Weten-
l bn m? Van de universiteit met
jge 'kbaar idee of onderwerp
isve,,er eoedk°Pe. aangepaste
ilcen gen ze kunnen er gebruik
insteVa" Semeenschappelijke_ nen algemene voorzienin-

jaar in staat zijn op eigen financiële
poten te staan.

Het verwerven van onderzoeksop-
drachten lukte de afgelopen jaren
uitstekend. In 1986 verdiende
IGVG nog 250.000 gulden, in 1987
550.000 en vorig jaarkreeg het in-
stituut bijna acht ton binnen.
O'Hanlon heeft nu 10 medewerkers
en rekent onder andere Duphar,
Schering, Hofman-Laroche, Bea-
cham, Ceiba-Geighy en het ministe-
rie van WVC tot zijn klanten.

Onlangs werd bijvoorbeeld nog een
medicijn getest in opdracht van het
College ter Beoordeling van Ge-
neesmiddelen. Dat college had een
middel tegen hooikoorts toegelaten
zonder er een gele sticker op te
plakken waarmee.wordt gewaar-
schuwd voor de bijwerkingen. Toen
medicijngebruikers echter klaagden
over een toename van verkeerson-
gevallen, wilde het college het ge-
neesmiddel nog eens aan een onder-
zoek onderwerpen. Het Maastricht-
se instituut kon echter ook bij ge-
voelige patiënten geen slechtere rij-
prestaties ontdekken, tot grote op-
luchting van het toelatingscollege.

Griezelfilms
Het IGVG heeft in de loop der ja-
ren een groot aantal onderzoeksme-
thodes ontwikkeld. Zo wordt in de
kamer waar griezelfilms worden ge-
toond nu de werking van kalme-
ringsmiddelen getest. Door het me-
ten van de hartslag en de weerstand
van de huid wordt er bekeken hoe
proefpersonen onder invloed van
een kalmeringsmiddel op de grie-
zelfilms reageren.

En in de cabines in het gebouw
staan beeldschermen waarmee via
videospelletjes ondermeer het reac-
tievermogen van de proefpersonen
kan worden gemeten.

Daarnaast ontwikkelt het instituut
op dit moment in opdracht van het
ministerie van WVC een serie stan-
daardproeven waarmee in de toe-
komst nieuwe medicijnen worden
getest.

Jet-lag
Terwijl dat soort onderzoeken nog
steeds de hoofdmoot vormt, steekt
O'Hanlon sinds kort zijn neus ook
buiten de deur voor zijn onderzoe-
ken. In de vliegtuigsimulator op
Maastricht Airport worden midde-
len tegen 'jet-lag' getest.

Voor suggesties voor deze
rubriek, schrijf naar: Lim-
burgs Dagblad, redactie
economie, poslbus 3100.
6401 dp heerlen; of bel 045-
-739263.

Tussen al die testen voor derden
door probeert O'Hanlon ook nog
enkele wensdromen te vervullen.
Hij heeft goede hoop nog ooit zelf
een middel te vinden dat de versla-
vende werking van geneesmiddelen
tegengaat.

Zelfstandig
Jim O'Hanlon vraagt zich of of het
instituut dat hij drie jaar geleden
oprichtte, nu al rijp is voor verzelf-
standiging.

Op dit moment worden twee van
zijn medewerkers nog door de uni-
versiteit betaald. Straks moet
IGVG zich helemaal zelf bedrui-
pen. Volgens O'Hanlon is het in dat
geval noodzakelijk om in 1990 een
omzet van twee miljoen te realise-
ren. Hij hoopt tegen die tijd 15 me-
dewerkers te hebben.

„Dan heb ik een goede basis voor
een stabiel bedrijf."

Hij geeft aan dat tegelijk met die
groei ook de problemen komen.
„Als je meer opdrachten aanneemt
wordt het moeilijk de kwaliteit van
het onderzoek te handhaven. Bo-
vendien raak ik als directeur dan
steeds verder verwijderd van de
werkvloer. Ook moet de structuur
van de organisatie dan aan de groei
worden aangepast. Nu krijg ik al
met allerlei problemen te maken
waar eigenlijk een aparte manager
voor nodig is."

peter bruijns

rondlegger
ler'l? Hanl°n (49), de grond-

iï in d " IGVG studeerde fysiolo-
Ve

e verenigde Staten en gaf
iver ", e veertien jaar les op de
°gler Van Ca'>tornië. Via een
0-Haarschap in Zürich beland-
en» 11 vervolgens in 1979 in

JJderzo " Waar ni J startte met een
"aar de invloed van ge-

'Binepn'e,ï °P de menselijke ge-
)r»de I'n het verkeer. O'Hanlon
fteesn*^tenschappelijk aan dat
"nen k elen de rijvaardigheiden beïnvloeden.h cctvv'kkelHani van v'Jf medewerkers
■>ef v 0 .h'J een standaard-rij-
acht v°f Z'^n onderzoeken. In op-

«l'd Werd" de industrie en de °ver-
zj'gs- en ,n ant'-depressie- kalme-

's oD u slaapmiddelen en pijnstil-
I «lneJ?Un werkingen bij verkeers-einers onderzocht.
/KererJ°°P van tijd wilde O'Hanlon

fijprè Uroningen kon hij alleen
% wiMtatles meten, de Ameri-
H dOP echter ook onderzoek
l*Stnidrininaar de invl°ed van ge-

C e ged °P het totale mense"

"net 8,? Univers'teit in Maastricht
Qf v name rector-magnificus
Kr Jnk°nke wilde nem en zijn

ge|e °nan de Gier daarvoor weleenheid bieden. O'Hanlon

hapte toe, mede omdat zijn vrouw
graag in dezuidelijke provincie wil-
de wonen.

Als vrijgevochten Amerikaan zag
O'Hanlon bovendien wel wat in de
RL. „Het is het Wilde Westen van
universitair Nederland. Alles kan
hier, het is dynamisch, initiatieven
worden aangemoedigd. Aan de an-
dere kant is dit de universiteit van
de 'Big Ego's'; je moet verdraaid

goedzijn om er hier bovenuit te ste-
ken."

Na flinke aanvangsproblemen-
omdat de rector-magnificus al voor
zijn komst had gezorgd vóórdat de
universiteitsraad erin was gekend -kon het Instituut voor Geneesmid-
delen, Veiligheid en Gedrag begin
1986 van start gaan met vier forma-tieplaatsen, een subsidie van 3 ton
en een proeftijd van drie jaar. Van

een deel van het startgeld kocht het
instituut een met apparatuur volge-
propte auto waarmee lichaamsge-
dragingen in het verkeer kunnen
worden gemeten.

O'Hanlon kreeg van de universiteit
de taak goederesearchresultaten te
bereiken en onderzoeksopdrachten
te verwerven van de pharmaceuti-
sche industrie en de overheid. Bo-
vendien moest het instituut na drie

Zaterdag 4 februari 1989 "35

# We zijn er wel een
beetje trots op U dezefoto
te kunnen tonen. We heb-
ben er wat moeite voor
moeten doen, maar de
Bundesbahn in Keulen
was ons tenslotte zeer ter-
wille. Het betreft op het
eerste oog twee 'gewone'
stoomlocomotieven. Het
bijzondere zit in de wijze
van bewegen. Ze worden \

namelijk getrokken, letter-
lijk op sleeptouw geno-
men. Dit unieke staaltje
van spoortechniek was
tussen 1835 en 1926 te zien
en gold als voorloper van
de 'Zahnradbahn'. De
locs moesten namelijk na
het trajectje Düsseldorf-Erkrath letterlijk 'aan het
lijntje worden gehouden'

I als ze verder in de richting

van Wuppertal moesten.
Dan stond er een voor die
tijd nagenoeg onneembare
'berg' met een stijgingsper-
centage van 33,3 promille- normaal geldt als stij-
gingslimiet 12,5 promille -
in de weg. Dal haalde geen
enkele loc op eigen kracht
en dus werd hij aan een
touw(zeg maar kabel) van
2800 meter lengte bergop

gehesen. Uiteraard niet
met mankracht, maar
door een met stoom aan-
gedreven reuzewiel. Ne-
gentig jaren lang werden
daar tussen Düsseldorf en
Wuppertal ALLE treinen
op die wijze getrokken....
En zijn datnou geen leuke
dingen voor de mensen?

Foto: DEUTSCHE
BUNDESBAHN, KöLN

" Dr Jim O'Hanlon van het Instituut voor Geneesmiddelen, Veiligheid en Gedrag bij zijn testwagen waar-
mee de invloed van medicijnen op het rijgedrag wordt gemeten. Foto; wiDDERSHOVEN

extra

■ onder redactie van breur loffeld I

per spoor

# Dit is de Duitse ETA-trein. Een dieselboemeltje dat een hele tijd
het traject Maastricht-Aken v.v. heeft bereden. Het was een oude,
maar wel leuke trein: jekon, zowat vanaf de achterste bank, toch met
de machinist 'meerijden' en hij kende daarom nogal wat supporters.
Dinsdag 7 december heeft hij zijn laatste tocht gemaakt en hij staat
nu, metzijn overgebleven collega's ergens bij een schroothoop. Oud
en (totaal) versleten. Er voor in de plaats zijn Nederlandse dieseltjes
gekomen. lets beter bij de tijd, maar zonder 'romantiek'

Foto FRITS WIDDERSHOVEN

sen die twee steden zou 300 miljoen
dollar kosten. Tussen Boston en
New Vork reizen dagelijks 20,5 mil-
joen mensen, ietsje meer dan bij
ons, dus. Daarvan gaat twaalf pro-
cent met de trein, die er nu 4,5 uur
over doet. AMTRAK test treinen,
die de afstand in drie uur overbrug-
gen en in 1992 in bedrijf kunnen
zijn. Inmiddels hebben elf Ameri- 'kaanse staten plannen gemaakt
voor een snelle trein. Florida denkt
over een verbinding Miami-Orlan-
do-Tampa. Verder zijn voorstellen
gedaan voor de trajecten Las Ve-
gas-Los Angeles, Detroit-Chicago,
Houston-Dallas en Cleveland-Co-
lumbus-Cincinnati. En het is pas
een dikke eeuw geleden dat het
Wilde Westen nog 'veroverd' moest
worden op de Indianen, omwille
van de aanleg van de eerste spoor-
lijn....

Bescherming
" De spoorwegen zijn, in samen-
werking met enkele vervoersorgani-
saties een actie gestart, die tot doel
heeft om beschadigingen van de bo-
venleiding te voorkomen. Gemid-
deld tien keer per jaarwordt NS ge-
dwarsboomd door vrachtwagens die
hun kraan of laadbak niet omlaag
hebben en dan de bovenleiding
stukrijden. Dit ongerief bezorgt NS
niet alleen een forse directe mate-
riële schade - circa 350.000 gulden
per jaar - maar ook nog veel ander
ongerief. Reparatie vergt vaak een
groot deel van de dag en dat bete-
kent nog eens extra kosten, vertra-
gingen en duizenden mopperende
reizigers die per abuis NS aanzien

voor ac grote boosdoener. De
spoorwegen gaan nu met een voor-
lichtingsactie de boer op bij trans-
portbedrijven die kraanwagens en
andere materieel in dienst hebben
dat er de oorzaak van is dat de
spoorwegen regelmatig (z)onder
hoogspanning maar moet zien hoe
ze hun klanten toch op een nette
manier op hun bestemming kunnen
krijgen.

Jubileum
" De Haagsche Tram Maatschap-
pij (HTM) viert dit jaarhet feit dat
125 jaar geleden (op 25 juni 1864)
de eerste paardetramlijn in Den
Haag in gebruik werd genomen en
daarmee ook de eerste tramlijn in
heel Nederland. Ter gelegenheid
van dit jubileum wordt een groot
aantal evenementen georganiseerd
in Den Haag, met als belangrijkste
onderdeel de opening van het
Haags Tram Museum op 23 juni.

De snelste
" Een consortium van Australische
en Japanse bedrijven is van plan om
4,5 miljard Australische dollar (7,4
miljard gulden) te investeren in een
snelle-trein-verbinding tussen Mel-
bourne en Sydney in Australië. Het
traject van 880 km kan met een tus-
senstop in Canberra in drie uur wor-
den afgelegd. De trein is gebaseerd
op supersnelle treinen die al rijden
in Japan en Frankrijk. De Australi-
sche versie zal met 350 km per uur
snellerzijn dan de Franse TGV (270
km per uur) en de Japanse 'kogel-
trein' (240 km per uur).

en Frankrijk beslissen over een deel
van het totale TGV-net in Europa.
In maart komen ze weer bij elkaar
en praten dan over de lijn Brussel-
Amsterdam en Brussel-Luik-Aken-
Keulen.

" De Verenigde Staten lijken rijp

te zijn voor de supersnelle trein zo-
als de TGV in Frankrijk. Als de
treinen, met een snelheid van meer
dan 200 kilometer per uur, worden
ingezet zullen veel reizigers, die nu
gebruik maken van het vliegtuig,
overstappen op de trein, zo zeggen

functionarissen van de Amerikaan-
se spoorwegen. AMTRAK, de na-
tionale spoorwegmaatschappij,
heeft een voorstel uitgewerkt voor
het traject Boston-New Vork, een
van de drukste reisroutes ter we-
reld. Een snelle treinverbinding tus
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Onroerend goed
Gezin vraagt met spoed te
koop WOONHUIS m. zon-
nige tuin in Schaesberg.
Pr. tot ’ 250.000,-. Br.o.nr.
SB 048 Limb. Dagblad, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.
BRUNSSUM, Gregorius-
laan 4 woonh. te k. Inl. 045-
-252358.
Op korte termijn WOON-
HUIS (4 slaapkamers) te
koop gevraagd, omg. Huls-
berg. Aanbiedingen (tot

’ 200.000,-) onder nr. HO
680 Limburgs Dagblad,
Kouvenderstraat 215,
6431 HE Hoensbroek.

Dringend gezocht! Wonin-
gen in alle prijsklassen en
alle plaatsen. NEDU 8.V.,
makelaardij, Valkenburger-
weg 25a, Heerlen. Tel.
045-710909.

Beleggingspand
Oirsbeek

’ 65.000,- k.k.
Thans verhuurd, waarde bij
onverhuurde oplevering

’100.000,-;
Troost

Onr. Goed,
Heerlen, tel. 045-717976.

HOENSBROEK. Rustig gelegen, loopafst. centrum:
royaal landh. m. mooie tuin en veel privacy. Woonk. 50
m 2, mod. keuken en badk., 3 slks., souterrain gesch.
voor meerdere auto's of hobbyruimte. Onderhoudsvrij.

’ 249.000- k.k. Tel. 045-215859 na 18.00 uur.
Heerlen-Noord ’ 65.000-k.k.
Uitstekend onderh. appartement met berging en cv.,
bwjr. 1982, royale woonk., badk., 2 slpk., logeer/hobby-
kamer.
Kerkrade ’ 85.000 - k.k.
Pannesheiderstraat, geheel vernieuwd woonhuis met
verwarming en kleine binnenplaats, ruime entree, was-
keuken, kelder, douche, 2 slpk., ruime woonk. met zon-
neterras en aanbouwkeuken.
Heerlen ’ 85.000-k.k.
Kruisstraat, mooi appartement, zeer geschikt voor vrij-
gezel, bwjr. 1981.
Hoensbroek ’ 105.000-k.k.
Mariarade, halfvrijst. woonhuis met berging en grote
tuin, kelder, woonk., keuken, bijkeuken, douche, 3 slpk.
en zolder.
Heerlen ’ 125.000-k.k.
Eikenderveld, modern, halfvrijst. woonhuis met cv.,
tuin, berging en garage, zeer goed onderhouden, ruime
woonk., eiken aanbouwkeuken, 3 slpk., douche, zolder.

" Geheel kosteloos en vrijblijvend
Bespreken wij met eigenaren, die nu of op langere ter-
mijn hun pand wensen te laten verkopen, de prijs- en

verkoopmogelijkheden.

Troost Onroerend Goed, Heerlen,
tel. 045-717976.

een Nategrjjp
achter 'g
de meter f

ontkalkt lx/
uw waterleiding

en stopt
korrosievorming

zonder energieverbruik en zonder
chemische middelen.
Wilt U gratis de informatiebrochure,
stuur dan de onderstaande bon
naar: Khmaatgroep Nederland BV |
P/A Hogeweg 30, 6367 BD Voerendaal

naam:

straat:

postnr.:

gemeente:

tel-:
wenst de informatiebrochure over de

SWISS ENGINEERING

TE HUUR
HEERLEN■ DOUVE WEIEN:

H 2-kamerflats
Ideale 2-kamerflats voor 1- en
2-persoons huishoudens.
Uitstekende voorzieningen waar-
onder: ligbad in badkamer,
mechanische ventilatie, cv., warm
water en isolerende beglazing.
Daarbij gunstig gelegen nabij uitvals-
wegen evenals dichtbij het centrum.
Huurprijs per maand v.a. f 488,60
exclusief servicebijdrage.

Informeer naar de bijzonderheden bij:

InEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen. Tel: 045-710909.

Te k. ÜBACH OVER WORMS halfvrijst. woonhuis met
gar., tuin, woonk., euk., keld., 3 slpk., badk. met zitb.,
zolder, deels roll. + dubb. begl. Pr. ’ 95.000,- k.k. Te
bevr. tel. 045-353293.

Winkel met inventaris
en woonhuis

ter overname aangeboden in wijk nabij centrum Hoens-
broek. Winkeloppervlakte ±55 m 2, met 6 etalages. Lage
huur. Voor nadere inlichtingen te reflecteren per brief
onder nr. HO 681 Limburgs Dagblad, Kouvenderstraat
215, 6431 HE Hoensbroek.
BRUNSSUM, Op de Vos, Servatiusstr. 26, gunstig gel.
zeer goed onderh. halfvrijst. woonh. m. garage, berging
en aangelegde tuin, bwj.'76, beg. gr.: hal, toilet, woonk.
44 m2met open haard, dichte keuken, verd.: 4 slpk.,
badk. m. ligb., vw. en 2e toilet, beg.gr., geh. v.v. plav.
Verd.: v.v. parket. Achterzijde geh. voorz. v. rolluiken.
Pr. ’ 158.000- k.k., tel. 045-272398.
VOERENDAAL. Te k. halfvrijst. woonh. m. r. gar. Ind.:
hal, woonk., m. op. keuk., plavuizenvloer, tuin (zuid); 1e
verd.: 3 slpk., badk. met douche, vw + 2e toil., vliezotrap
n. zolder. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-751863.
HEERLEN-ZUID: souterrain-woning. Ind.: woonkamer
(27 m 2), keuken (13 m 2), slaapkamer, badkamer met lig-
bad en 2e toilet, garage (11 m), geh. dubbel glas en ged.
electr. rolluiken. Vr.pr. ’ 119.500,-. Tel. 045-412716.
Brunssum-Treebeek, JABEEK, Etzenrade 4 te k.
HORIZONSTRAAT 22, ruime woning, grote tuin.
halfvrijst. woonhuis met Vr.pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-garage en tuin, groot over- 271377.
dekt terras, 3 slaapkamers,
badkamer, kelder en zol- Te k. gevr. ouder HUIS met
der, cv. Het hele pand tuin geh. renoveren geen
thermopane begl. in kunst- bezwaar. Br. o. no. 332
stof kozijnen. Vr.pr. Limb. Dagbl., Rumpener-

’ 129.000,-. Voor afspraak str. 81, 6443 CC Bruns-
tel. 045-221569. sum.

Een huis kopen?
Bel 045-750600

Van de Pas,
de makelaar van de koper!

Té k. in HEERLEN-NOORD, halfvrijst. woonh., gunst,
ligg., hal, woonk. met park., dichte keuken + app., serre,
kelder, ruime berg. (qasruimte); 2e verd.: 3 slpk., badk.
met 2e toilet, douche en bad; 3e verd.: zolder + studeer-
/hobbyruimte, voor- en achtertuin. Pr. n.o.t.k. Aanv. in
overl.Tel. 045-211660.
VAESRADE-NUTH, bungalow. Ind. o.a. ruime hal,
woonk. (± 60 m2) met open haard, moderne keuken,
badkamer met bad en douche, 4 slaapk., kelder, garage,
2 terrassen waarvan een overdekt. Opp. 1080 m2. Aan-
gelegde tuin. Aanv. direkt. Pr.n.o.t.k. Inl. Starmans O.G.
Stationsstraat 30, Nuth. Tel. 045-243899.
HULSBERG, Birkveldweg 4, halfvrijst. huis, unieke lig-
ging met riant uitzicht, 4 slpk., badk., douche, dubbele
w.c, gr. zolder, woonk. met open haard, garage, tuin op
het zuiden, ’ 159.500,- k.k. Dir. te aanv. 04405-2460.

487/F6l■ TE HUUR■ HEERLEN:
Eengezinswoningen en
flatwoningen in het
groene Zeswegen
op loopafstand van het centrum van
Heerlen.
Bijzonder komfortabele woningen met
uitstekende voorzieningen, zoals
badkamer met ligbad, optimale
isolatie. De eengezinswoningen
hebben 3 slaapkamers en de flat-
woningen 2 slaapkamers.
Huurprijzen per maand:
eengezinswoningen v.a. f 504,25
en flatwoningen v.a. f 488,50,
exclusief servicebijdrage.

Nadere bijzonderheden worden u ook
graag vrijblijvend verstrekt door:

InEDU
Valkenburgerweg 25A,
6411 BM Heerlen, tel. 045-710909.
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HEERLEN, Geleenstr. te k. mooi appartement, lift, cv.,
panoramisch uitz., dir. bij Promenade, ruime woonk. met
balc, gr. slpk., toilet, badk., keuk., bijkeuk., berging. Dir.
te aanv. Vr.pr. ’ 78.500,- k.k. Tel. 045-252399 b.g.g.
224899.
BRUNSSUM, Klingbemden 146 halfvrijst. woonh. met
gar., ruime tuin, woonk. met plavuizen en openh., compl.
keuk. met app., gedeeltelijk voorzien v. rolluiken, 3
slpk.'s, luxe badk. en aparte wasruimte + zolder.
Kooppr. ’ 159.000,- k.k. Inl. 045-271360.

Heeft u zelf bouwplannen?
Eygelshoven, plan Waubacherveld

Direkt tegenover het Burg. Boijensbos kunnen wij u een
aantal bouwkavels aanbieden, oppervlakte tot ca. 500
m 2, geschikt voor landhuisbewoning. Prijzen vanaf

’ 72.500- v.o.n.
Limbricht, plan Zuid-Oost

Op uitstekende woonstand gelegen riante bouwkavels
voor vrijstaande bebouwing in verschillende woonlagen.
Opp. ca. 620 m 2. Prijzen vanaf ’ 78.000- v.o.n.

Nieuwenhagen,
plan Schanserweide

Percelen vanaf 650 m 2tot 2350 m2aan de rand van de
villawijk Hoefveld voor diverse typen vrije-sectorbouw.
Prijzen van ’ 62.094- v.o.n. tot ’ 158.790- v.o.n.

Oirsbeek, In den Moei
Mooi gelegen bouwterreinen van 360 m 2tot 570 m 2o.a.
geschikt voor landhuisbebouwing. Prijzen vanaf

’ 50.000- v.o.n.
Spaubeek, Spaubekerhof

Bouwterreinen tot 470 m 2voor vrijstaande landhuizen,
gelegen rondom een groenplantsoen. Prijzen vanaf

’ 77.650- v.o.n.
Vaals, Nieuwe Hertogenweg

Op deze buitengewoon mooie ligging met een schitte-
rend uitzicht. Bouwterreinen voor woonhuis, of semi-
bungalows. Opp. van 400 m 2tot 640 m 2.Prijzen van

’ 52.000- tot ’ 83.200- v.o.n.
Voerendaal, Ransdaal

Riante kavels geschikt voor vrijstaande landhuizen of
semi-bungalows. Percelen tot 790 m 2.Prijzen vanaf, ’ 85.000- v.o.n.

Wittem-Partij, Sinzelbeek
■ Ruime bouwterreinen op mooie lokatie geschikt voor. vrije sectorbouw. Opp. van 385 m 2tot 525 m 2. Prijzen
vanaf ’ 45.623- v.o.n.

Inl. Stienstra Makelaardij B.V.
I Tel. 045-712255
Te k. gevr. BOUWGROND te Schinveld, min. 500 m 2.Tel. 04492-4751.
Tekoop gevraagd in Brunssum, Onderbanken of direkte
omgeving: halfvrijstaand kl. WOONHUIS (2 slaapka-
mers) of bouwgrond, 150 tot 300 m 2. Tel. 045-250570.

Geleen-Zuid
Landsteinerstr. 13 half-
vrijst. woning met gar.,
prachtige tuin, woonk. met
open haard, keuken, kel-
der, HR cv., 3 slpk., badk.,
vaste trap naar zolder, 4e
slpk. Vr.pr. ’165.000,-;
Aanv. spoedig. Tel. 04490-
-41570.
Te k. BOERDERIJ m. tuin
en garage. Pr. ’ 226.000,-.
Ook als belegging. Tel.
045-720350 Heerlen.

Ouder halfvrijst. huis te
EYGELSHOVEN, tuin,
gar., werkpl. of winkel te k.
Tel. 09-49-21542821.

U wilt een huis kopen?
U wilt uw huis verkopen?
Vraag vrijblijvend info.

Onroerend Goed
Maatschappij

Jac Stel
Verzekeringen, financierin-

gen, hypotheken.
Schelsberg 132 Heerlen 'Tel. 045-721866

Rolluiken
Jaloezieën

Zonneschermen
Vrijblijvende prijsopgave

MICA
ZONWERING

Showroom:
Sittarderweg 116, Heerlen

Tel. 045-721658

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

Geleen. Tel. 04490-42550.
Geen verkoop!
Geen kosten.

Hypotheek
Centrale

Voor ambtenaren en hoge-
re beroepen. Rente va.
5,1% Spaarhyp. va. 7%.
Ook hypotheken tot 130%
e.w„ tel. 077-519775.

HEERLEN-Z.: souterrain-
won. Ind.: woonk. 27 m 2,
keuken 13 m 2, 3 slpks.,
badk. m. ligb. + 2e toilet,
garage 11 m 2. Geh. dubb.
glas. Ged. elektr. rolluiken.
Vr.pr. ’119.000,-. Tel.
045-412716.

Kerkrade
De notarissen J.L.Th. Oostwegel

en Mr. P.W.H.A. Ritzen
te

Kerkrade
zullen op vrijdag 17 februari a.s. des namiddags om 15.00 uur
in café H. Muller, Bleijerheiderstraat 78 te Kerkrade, op grond
van artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek, publiek bij opbod
en afslag verkopen:

Gemeente Kerkrade:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en
tuin, staande en gelegen aan de Kipstraat 25 te Kerkrade, ka-
dastraal bekend als gemeente Kerkrade, sectie E nummer
4973, groot twee aren en drie en tachtig centiaren.
Indeling: benedenverdieping: woonkamer, keuken en bijkeu-
ken, berging; 1e verdieping: 4 slaapkamers, badkamer met lig-
bad, vaste wastafel en toilet.
Aanvaarding: direct bij betaling van de koopprijs.
Betaling van de koopprijs: uiterlijk 1 april 1989.
Bezichtiging: in nader overleg met voornoemd notariskantoor.
Nadere informaties: ten kantore van voornoemd notariskan-
toor, Willem Sophiaplein 10teKerkrade-West, tel. 045-411945.

Spaarhypotheek
Te koop in BRUNSSUM en omgeving div. bungalows
en appartementen w.o. zeer luxe app. in diverse prijs-
klassen.
Übach over Worms, Gen. Hodgesstr. 17, woning m.
keld., woonk., keuk. + berg., 3 sl.k., badk. m. zitb. + v.
w., zold. Vraagpr. ’ 95.000- k.k.
KERKRADE, P. Zeyenstr. 11, halfvr. woonh. m. cv. +
therm. + rolluiken, 3 sl.k., gr. tuin, zold. Vraagpr.

’ 119.000- k.k.
HEERLEN, Stanleystr. 32, drive-in woning m. garage
en cv., 2 sl.k., kunstst. koz. + therm., achtertuin.
Vraagpr. ’ 112.000,-k.k.
SCHAESBERG, Willem II Laan 26, garage voorraad-
en cv. kelder, nw. ketel. Hal, toilet, gr. woonk., keuken,
gr. tuin voor- en achter terras, 3 gr. sl.k., badk. met lig-
bad, vw, zeer rustig gelegen, pr. ’ 180.000,-.
BRUNSSUM, Rumpenerstr. 151, gunstig gelegen,
geh. onderkeld., winkel/woonh., iets voor startende on-
dern., 100% fin. mog., 3 sl.k.; gr. zolder. Vraagpr.

’ 98.000- k.k.
Te k. gevr. WONINGEN in alle prijsklassen. Wist u dat
wij in Brunssum en omg. de meeste bestaande huizen
verkopen. Geen verkoop, geen kosten. Haal de info-fol-
der op kantoor.

Geldleningen - financieringen
Alle hypotheken

y^ps|ss^^/ van Oppen bv
Lindeplein 5, 6444 AT Brunssum, Tel. 045 25 45 43

maandag t/m vrijdag: 9.00- 12.00en 13.30- 17.30uur
zaterdag: 9.00- 12.00 uur

135159

Schinveld - In de Winkel
Zeer ruime en fraaie halfvrijstaande wc-,

. I ning met garage. Indeling: hal, toile
me woonkamer met vide. Verdieping: 3

I sl.kamers, badkamer met ligbad. Zoldflj
te bereiken via een vaste trap.
Koopprijs ’ 165.000,- k.k.
Prijs is mcl. stoffering en verlichting.
Aanvaarding direct.

r I Merkelbeek - Kerkstraati I
i Te k. in goede staat verkerende tussen?Wwoning met garage. Indeling: be;

■grond hal, toilet, woonkamer, aparte keuï
Bken. Verdieping: 3 slp.kamers, badkai

1 Bmer. Zolder. Tevens is er een kelder.r Bvraagprijs ’ 99.000- k.k.
BAanvaarding in overleg.

■ Schaesberg - Stikkerstraat

■Prima onderhoudentussenwoning met
Bberging. Indeling: kelder. Begane
Hgrond: hal, toilet, doorzonkamer, dichteIkeuken met fraaie aanbouwkeuken
B(eiken) mcl. apparatuur. Verdieping: 4
B slaapkamers, badkamer met douche.
I Zolder te bereiken via vliezotrap.
■Vraagprijs ’ 126.000,- k.k.
■Aanvaarding in overleg.

BObbicht - Langs de Veestraat
■ Nog slechts een halfvrijstaande vrijesec
Btorwoning met garage en vaste trap naai
B de zolder.I Prijs: ’ 136.200,- v.o.n.

I BEMIDDELING IN ONROEREND GOED -
VERZEKERINGEN " HYPOTHEKEN
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De laatste OPRUIMINGS-
DAGEN..! tijdens deKARNAVAL.
Op Zaterdag,Zondag, MaandagenDinsdag:

15%KORTING
opal onze afgeprijsde meubelen.

L» Let op: Unieke verkoop Hl kortingen
\ml -r --*- Iglflß i alles moet we9g OOSTERSE Tapijten, Uw lp _______**lü Voor de allerlaa9ste Prijzen .«J «IPfJ

Maaseik eiken meubelen ms\



Fotovraag 87
38-33-39-32-2-35-29-30
28-26-6-1-27-36-40-7

5-37-14-12-13-16-17-18
20-23-24-22-15-11-9-8
25-34-31-10-3-19-21-4.

Zo had u het moeten doen.
1-c; 2-b; 3-b; 4-c; 5-b; 6-c; 7-b; 8-b; 9-b; 10-a; 11-a; 12-a; 13-c;
14-c; 15-a; 16-a; 17-c; 18-c; 19-a; 20-b; 21 -c; 22-c; 23-c; 24-c;
25-c; 26-a; 27-b; 28-a; 29-a; 30-b; 31 -c; 32-a; 33-c; 34-c; 35-a;
36-a; 37-a (ook: b); 38-c; 39-a; 40-c; 41 -b; 42-a; 43-a; 44-a;
45-b; 46-a; 47-c; 48-b; 49-b; 50-c; 51-b; 52-c; 53-b; 54-c; 55-b;
56-a; 57-b; 58-a; 59-a; 60-b; 61 -a; 62-a; 63-a; 64-b; 65-c; 66-a;
67-c; 68-b; 69-b; 70-b; 71 -a; 72-a; 73-a; 74-a; 75-b; 76-b; 77-c;
78-c; 79-b; 80-c; 81 -c; 82-b; 83-b; 84-a; 85-b; 86-b.

No9al wat inzenders hadden -zooieek wel - problemen met de be-
antwoording van vraag 26. De Sov-letrussische kosmonauten Vladimiriitov en Moessa Manarov vestig-en een nieuw ruimterecord. Ge-
vraagd werd hoe lang hun ruimtea-
vontuur duurde. Titov en Manarovwaren 366 dagen en 19 uur onder-weg, dus een volledig schrikkeljaarPius een etmaal min 5 uur. Het goe-ae antwoord kon derhalve alleenmaar a. zijn.

Bii vraag 23 werd gevraagd welke

Alleen zó inzenden
j^n kan aan de puzzelcompetitie
fonemen per giro of per briefkaart.
w'e per giro meedoet, dient de ge-
ragde oplossing op net girobiljet te
prrnelden onder het woord 'medede-len' en minstens ’ 2,50 over te ma-
Ken naar
puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postgiro 1975600postbus 1000

BA Heerlen
Meedoen per briefkaart gaat als volgt:
fchrijf de oplossing op de adreszijde
|?e kant waar de postzegel staat afge-rukt), plak boven de gewone franke-
"n 9 ten minste ’ 2,50 extra en adres-
*eer de kaart aan

Puzzelactie
Limburgs Dagblad
Postbus 1000
6400 BA Heerlen

Hoofdprijs ’ 5000,-
-~"i te kunnen meedingen naar de

’ 5000,-, gelieve U deperste letter van iedere oplossingr^hter elkaar te zetten, waardoorpn zin gevormd wordt van 20 let-'ers. Van de oplossing van alle
moet u steeds de eerste'etter gebruiken. Bewaar voor allezekerheid de gepubliceerde puz-

'eldiagrammen.

De oplossing van deze puzzel is
gedeponeerd bij notaris mr.
P.M.J.A. Muijters te Heerlen. Deze
oplossing alsmede de zin van 20
letters is bindend.

Oplossingen moeten worden inge-
zonden per briefkaart of per giro en
dienen uiterlijk elf dagen na pu-
blicatie van de puzzelopgave in
ons bezit te zijn. Oplossingen die
later binnenkomen doen niet mee
aan de prijstrekking, die wordt ver-
richt door notaris mr. P.M.J.A. Muij-
ters te Heerlen.

WOrOGn D651660 dan 66n ScinicW

doelstellingen die de komende vijf
jaar gerealiseerd kunnen worden
en waarvan de financiële middelen
ontbreken. Continuering van de
Zonnebloemwinkelochtenden, vor-
mingsbijeenkomsten voor vrijwillig-
(st)ers, de uitgave van een eigen
periodiek en aanvulling van de in-
ventaris zijn aktiviteiten die met de
baten uit deze puzzelaktie zullen
worden ondersteund.

Om te kunnen meedingen naar
de beschikbaar gestelde prijzen
moet op de briefkaart naast het
gewone porto ten minste twee
gulden vijftig (’ 2,50) extra aan
geldige postzegels zijn geplakt
of per giro tenminste twee gul-
den vijftig (’ 2,50) zijn overge-
maakt.

De Zonnebloem, afdeling Limburg
bestaat uit 22 regio's, verdeeld in
ca. 220 plaatselijke afdelingen met
ruim 3000 vrijwilligers en vrijwillig-
sters.
De opbrengst van deze puzzel zal

Men mag zoveel oplossingen in-
zenden als men wil. Hoe meer op-
lossingen men inzendt, hoe meer
kans men heeft op een prijs en des
te meer komt er ten goede aan het
doel van de actie. ledereen kan
meedoen, men behoeft dus geen
abonnee te zijn. Voor werknemers
van het Limburgs Dagblad geldt
echter, dat zij uiteraard wel mogen
meepuzzelen, maar niet in aanmer-
king komen voor het winnen van
een prijs.

Prijswinnaars
puzzel nummer 8
Oplossing: LEVEN
1e prijs
Mevr. F. Rademacher
Prins Bernhardstraat 8
6373 XX LANDGRAAF
2e prijs
E. Gulpers-Jongen
Hoofdstraat 294
6372 ES LANDGRAAF
3e prijs
Dhr. en mevr. Roukens-
Schoitens
d.v. Ormelingenstraat 1
6461 GH KERKRADE
4e prijs
H.W.G.M. Caninius
Plateweg 4
6351 JT BOCHOLTZ

INLICHTINGEN
Voor eventuele inlichtingen
over deze puzzel kan men te-
lefonisch terecht onder num-
mer 045-739885, uitsluitend
tijdens kantooruren: maan-
dag t/m vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.

Men is het voordeligst uit wanneer
men deelneemt per giro, aangezien
dit geen extra (porto)kosten met
zich meebrengt. Verder wijzen wij
erop dat het overgemaakte bedrag
in zijn geheel ter beschikking komt
van de puzzelactie. Van de extra
geplakte postzegels op de brief-
kaarten moet een gedeelte worden
afgestaan aan de PTT.

U moet dit woord niet alleen opsturen,
maar ook goed bewaren, want u hebt
het nog nodig aan het einde van onze
uit 20 delen bestaande puzzelronde.

Als u de puzzel hebt opgelost moet u
de letters in de vakjes met de cijfers 1
tot en met 5 achter elkaar zetten. U
leest dan een woord, dat tevens de uit-
eindelijke oplossing van onze puzzel
vormt.

Duizendje voor familie Rademacher
over eens; het geld wordt besteed
aan het opknappen van de slaapka-
mer van de kinderen. „Wat zal dat
een mooie kamer worden nu we
wat meer armslag hebben," glun-derde echtgenoot Jos, die de op-
winding van zijn vrouw rustig gade-
sloeg. „Hij doet alles zelf," voegdezijn echtgenote er aan toe.

r^ee, maar...000h...," meer
*?i Finy Rademacher niet

toen zij de voor-peyr van haar huis aan der 'ns Bernhardstraat in Land-
maat opende. Sprakeloos
,7.as ze. Zelfs zodanig dat ze
j>!Jna vergat de LD-delegatie
D|nnen te laten.

Pc familie Rademacher had name-W de hoofdprijs van de LD-puzze-
ak,|e gewonnen.

"^°en ik de fotografe zag heb ik
Jneteen m'n moeder gebeld," ver-
fde een dolblije mevrouw Rade-
macher. Echtgenoot Jos, en Bianca
*-n patrick, hun kinderen, wilden dat
Peentje maar al te graag van dicht-
°'l bekijken.

j^'n moeder had een kaars voor
tr aangestoken, want dat is een

editie in onze familie," aldus mevr.rademacher. Een traditie die na de
evvuste donderdag nog steviger inhe» zadel zit!

e bele familie was het er roerend

PRIJZENPOT
1e prijs ’ IQOO,-

-2e prijs ’ 500,-

-3eprijs ’ 250,-

-4eprijs ’ 100,-

Trots poseerde het gezin met hunhond Donna ('misschien wordt ze
herkend door haar vroegere baas')
voor de fotografe. Een mooiere dag
had de familie zich niet kunnen
voorstellen! „We hebben de oplos-
sing voor de volgende puzzel al op-
gestuurd; het zou toch fantastisch
zijn als we ooit weer zon prijs zou-
den winnen," vertrouwde Finy de
LD-delegatie toe. Tja, dat is natuur-
lijk afwachten!

" Finy en Jos geflankeerd door
zoon Patrick, dochterBianca en
hond Donna glunderend met
het gewonnen 'groentje. Uiterst
links Corinne Kortmann die de
prijs namens het Limburgs Dag-
blad overhandigde.

Zaterdag 4 februari 198 371 limburgs dagblad"

Uitslag van Oudejaarsquiz 1988

Voor het kansspel van deze
puzzelactie heeft de staatsse-
cretaris van Justitie op 5 okto-
ber 1988 aan het bestuur van
de vereniging De Zonne-
bloem, afdeling Limburg, ver-
gunning verleend onder num-
mer L.O. 880 160 193.

Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem

Hoofdprijs van ’ 500
naar Nieuwenhagen

Kruiswoordraadsel 10

" In de grote Noorditaliaanse steden hangt al wekenlang een ondraaglijke smog; doordekoudemist die van geen wijken weet kunnen de uitlaatgassen van het verkeer nergens heen en blijven
dus in de straten hangen. Deze Milanese politiemannen dragen maskers om het ergste vuil uit
hun lohgen weg te houden.

Het jaar 1988 in 87 vragen en|98 mogelijke antwoorden,
simpel was die opgave aller-
minst. Desondanks mocht°ok de achttiende afleveringyan de traditionele LD-Oude-
aarsquiz zich in een grote be-

van het lezerspu-
bliek verheugen. De puzzelre-
«actie kreeg een lawine van
oplossingen te verwerken.

B. v.d. Kleut-Huppertz, Simpelveld;
A. Raijmakers, Munstergeleen, M.
van Hooydonk, Geleen; A. Zeven-
huizen, Einighausen; A. Gubbels,
Brunssum; familie W. Dirks, mw.
Garritzen, familie J. Wetzels (allen
Heerlen) en familie G. Lemmens-
Borghans, G. Frings, M. Smeets, H.
Nelissen (allen Landgraaf).
De geldprijzen zullen op korte ter-
mijn aan de winnaars overgemaakt
worden.

Vijfde prijs (’ 75) : H. Silvertand,
Landgraaf/Nieuwenhagen.
Vervolgens acht prijzen van elk

’ 50, gewonnen door:
K. Steffann, Kerkrade; M. Raijma-
kers-Baggen, Vaals; M. Deguelle-
Nix, Wijlre; mw. J.v.d. Berg-v.d.
Burgt, Geleen; F. Hinz, Simpelveld;
H. Kuijpers, Beek; mw. E. Voragen,
M. Gielkens (beiden Landgraaf).
Tot besluit twaalf prijzen van elk

’ 25, gewonnen door:

van de drie genoemde munten
(Spaans muntstuk van 100 pese-
ta's, het Britse pond en de Griekse
munt van 5 drachmen) 'behoorlijk'
op het Nederlandse vijfguldenstuk
lijkt. Hierbij gingen onze gedachten
uit naar de Spaanse 100 peseta's.
Aangezien ons echter gebleken is
dat ook de Britse munt van 1 pond
een zekere gelijkenis met de Ne-
derlandse vijfguldenmunt vertoont,
heeft de puzzelredactie besloten
niet slechts 37a als zijnde goed te
waarderen, maar ook 37b.
Opnieuw waren er weer veel meer
goede (foutloze) inzendingen dan
er prijzen beschikbaar zijn. Om die
reden moesten de winnaars door
loting aangewezen worden.

Hoofdprijs van ’500: Fam. F.
Frieg, Landgraaf/Nieuwenhagen.
Tweede prijs (’250): Fam. H.
Schröder, Hoensbroek.
Derde prijs (’ 125) : Fam. Bartholo-
meus, Landgraaf/Übach over
Worms.
Vierde prijs (’100): W. Bruininks,
Heerlen.

puzzel
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gl^Mll^^
TEXEL. Bungalows, appartementen, hotelkamers. Voorz. v.
verwarmd zwembad, sauna, solaria, whirlpool. Texel Hotel
Kombinatie. Postbus 24, 1790AA Den Burg. Tel. 02220 -1 57 03.

Terschelling: t.h. div. stacaravans met wc, douche, verw.,
KTV, radio; nog vrij voor 29/7 en na 19/8. Voor- en naseizoen
spec. tarieven. Inl.: Camping Eldorado, tel. 05620-2632.

ZEILEN IN HEEG. ANWB Bondszeilschool 'Heegermeer' voor
volwassenen (gem. leeft. 27 jr.) & NJHC Zeilschool 'It beaken'
voor jeugd en gezinnen. Lid VZN en Recron.
Vraag folder, tel. 05154 - 23 63 of 32 84.

Molkwerum: te huur voll. inger. 5-pers. vak.won. gel. ah
IJsselmeer tussen Stavoren en Hindeloopen. Prachtig vis-
en surfgebied. Tel. 05160-6157.
CAMPING 'HET GOUDMEER', uniek gel. rondom een meer
a/d rand v/h natuurgebied Fochterloërveen, zwem-vis-roei-

■ water, kantine, snackbar, jeugdhonk. Gratis vervoer sta-
caravan. 8431 RL Oosterwolde, 05160 - 82 81.

VELUWE, VOORTHUIZEN. Camping/bungalowpark 'De
Jachthoorn. Verhuur van 6-pers. vakantiehuisjes, comfortabel
ingericht. Kantine, kampwinkel, wasserette, disco, speeltoe-
stellen, recr. programma, verwarmd zwembad. Aantrekkelijke
prijzen. Vraag vrijblijvend inlichtingen. Tel. 03429- 15 06.

VehJwe Boscamplng 't Ha-| DR „Camping Bos-zendal met zwembad. Gezel- zjchr Geze| w *% cam.
lig recreatie programma. Ver- ping Te h vanaf f/4 cara.
huur 6p. stacar. -f- bung.- van + voorten(. |n|. 05111-
-tenten, toer- en jaarpl. Ede, 4349 ijrj SV R
08380-12859/12614 |_
_^5^ doopsgezind KWALITEIT

broederschapshuls EN KOMFORT
o^o^ „elspeet" OP DE VELUWE

Ons Huis staat open voor iedereen die op eigenwijze wil genie-
ten van vakantie of vrije dagen. Het Doopsgezind Broeder-
schapshuis "Elspeet" is uniek gelegen temidden van bossen
en heide. ÉÉN WEEK volledig verzorgd vanaf / 304.50 p.p.,
voor kinderen gelden kortingen.
Prospektus op aanvraag: 05779 - 14 41 knt.uren.

HOENDERLOO - VELUWE: 'DE WOESTE HOOGTE.
T.h. vakantiehuisjes, nwe. luxe stacaravans v.a. f 265.- p.w.
Direct a/h staats wildreservaat, zwembad. Folder: 05768-1600.

HOTEL - PENSION 'DE HOOP', NUNSPEET. 1 week volpen-
sion v.a. ’ 335.-. GRATIS NIEUWE fiets in bruikleen. Gel. nabij
dorpscentrum en bossen. Vr. folder: 03412 - 5 23 93. Lid VW.

Recreatle-centr. 'HET EIBERNEST', EIBERGEN.
Verti. v. 2-11 pers. bungalows/stacaravans en kamp.pl.
Inl. + gr. folder: Kerkdijk 1, 7152 DB Eibergen, 05454 -
7 12 68 / 7 12 69. Nieuwe jaarpl. '89 ’ 500.- korting.

Modem ingerichte gezinscamping met
"W^TTTTTi oa

IrMMfipisASjy " Buiten- en verwarmd binnen--3 bad (28 gr.)
<_TK_\ eext (dr.) " Recreatiebegeleiding gehele seizoen.

" Arrangementen met Hemelvaart en
♦ lidrecron Pinksteren.

Annerweg 3, " Stacaravans te huur.
9463 TA Eext, " Vraag folder aan of kom zelf langs om
tel. 05922-1292 te kijken. '

MIDDEN-DRENTE, GASSELTE - PARK
ruime vrijst. vak.bung's, RAVIJNZICHT. Ruime
cv., kl.tv., open haard, bung., cv, kl. zwemb., bos,
vlakbij bos en viswater. rust & privacy. Tel. 05999 -
Tel. 05910 - 2 35 58. 6 45 60.

;'DIANA HEIDE I
CAMPING - NATUURRESERVAAT

V Amen 53 9446 TE Amen (Rolde), Tel. 05920 - 89297 ~J

Camping de Tip SCHOONOORD met veel voorzieningen
o.a. overd. zwemb., sauna enz. In prachtig wandel- en fiets-
gebied. Ook chalets te h. Inl. 05918-1279.
BUINEN: gezelligfamiliepension. Voor ontspannende vakantie
in huiselijke sfeer. In bosrijk fiets- en wandelgebied. Kamers
voorz. van d/wc. Prijsvriendelijk. Inl. PENSION TRIËNTE,
(05998) 1 2491.

EGMOND a/d HOEF, t.h. luxe stenen bung.'s op klein park,
max. 6 pers., bij zee, strand, duinenen bos, 7km van Alkmaar,
y.a. / 250.- p.w. Tel. 01858 - 1 36 79, na 18.00 uur.

Zeilen, surfen, vissen, strand, natuur, historie? U vindt het
op en bij Gezinscamping/Jachth. De Meeuw****,Brielle. Kin-
derrecreatie. Spec. Hem./Pinkst. arr. Nog enkele stacaravan-
plaatsen. Folder: 01810 - 1 27 77, Pb 28, 3230 AA Brielle.

Noordwijk aan Zee... Hotel De Branding.
Geheel verz. gezellige vakantieweek v.a. / 265.- p.
pers. Bel fam. Scholten, 01719 - 1 24 25 voor folder.

HOTEL 'AAN ZEE', voor een geslaagde zomer-
vakantie, 1 min. v. strand en golfslagbad. Volpension
v.a. / 265.- p.p.p.w. Vr. folder, 01719 - 1 29 19, P.
Boulevard 206, 2202 HT Noordwijk aan Zee.

MAARN CAMPING 'DE MAARNSE BERG' gel. te mid. v. pracht,
bossen bij natuurpias. Rustige fam. camp., nog mooie seizoenpl. |
m. elektra. Kleuterbad/speelt. Prosp. op aanvr. 03432 - 12 84.

PONYPARK SLAGHAREN voor een onvergetelijke vakantie!
Vakantiehuisjes voor week-, midweek- en weekendverhuur
met gratis gebruikvan ruim 40 fantastische attrakties, gezellige
familie-avonden en het Fujibergbad, een uniek zwemparadijs
voor jongen oud. Ga langs uw postkantoor of postagentschap
en haal de nieuwe vakantiefolder. Of bel 05231 " 30 00.
Ga voor een gezellige paasvakantie met uw kinderen naar
VAKANTIEPARK COLLENDOORN, nabij PONYPARK
SLAGHAREN. Verhuur van vakantiehuisjes met RIJPONY,
overdekt verwarmd zwembad, familie-avonden en entree
Ponypark Slagharen. Drie dagen met twee overnachtingen
voor slechts / 268.- per vakantiehuisje. Ga langs uw postkan-
toor of postagentschap en haal de nieuwe vakantiefolderl
Of bel: 05231 - 30 00.

Camping DE ROOYE ASCH
Havelteweg 59 - 5423 W Handel - Tel. 04922 - ________i
1852. 3 zwembaden, sportvelden, kantine, M B
disco en snack. Groot zomerprogramma voor
groot en klein. Caravans te huur en te koop, TROEFjaar- en seizoenplaatsen. ««m"

Te huur op boerderij dichtbij ZEE stacaravans en zomer-
huisjes met koud en warm stromend water en kampeer-
gelegenheid. Tel. 01185-1436.- SEROOSKERKE/WALCHEREN, dichtbij Noordzee en
Veerse Meer, app. te h. vanaf-/200,- p.w. Info: 01189-
-2968. ,
WEST-KAPELLE. T.h. 4-6 pers. stacar.'s met toilet.

I Tel. 01180 - 3 67 23 door de week van 19.00 tot 21.00
| uur, zaterdag gehele dag.

_ VALKENBURG „De Heek" 2/4 pers. app , verw. zwembad, speel-

"' tuin, rustig gel. Vraag folder: app. „de Heek", Hekerweg 5, tel.
1 04406-15177.- RESERVEER NU UW SEIZOEN- OF VAKANTIEPLAATS

of huur 5- of 6-pers. stacaravan. Geopend tot 30-10.
DE MOOIST GELEGEN CAMPING IN ZUID-LIMBURG

met kantine, kampwinkel, frituur, wasserette, speeltuintjes,
zwem- en kleuterbad. Vraag folder:

I TERRASSENCAMPING GULPERBERG PANORAMA B.V.
BERGHEM 1 - POSTBUS 54 - 6270 AB GULPEN

TEL. 04450 - 23 30
HOTEL VIJLERHOF/VIJLEN-VAALS. L.o. v.a. ’3O- h.p.
v.a. /45.-, tev. vak. woningen verhuur. Deelnemer winterarr.
0.V./VW Vijlen, 04454-1710.

" 'HUIZE HEERKUIL', ST. GEERTRUID (Z.L.), app. max.- 5 pers. Douche, w.c, 2 slaapkamers, k.t.v., cv., speelveld, kin-- derbad. Hele jaar geopend. Inlichtingen: 04408 - 29 68.

■ H DIT IS HET HELEMAAL ÉÉ
dïZÊt,t Voor Ben 9«zellige vakantie met veel kinderpret. ijSufci,

- CAMPING De Schatberg te SEVENUM
Gezellige en gastvrije camping, spec. ookvoor gezinnen met oudere kinderen. Gra-
tis gebruik zwembad, minigolf, waterfietsen etc. Voetbal-, volleybal-, tennisvelden
en surfplas. Discoen bowling. Zeer actief reerea-team. Ook prima geschikt voor 'et-
fe 'n weekendje eruit. Spec. HemelvVPinkst.arr. Gratis folder 04767 - 1756.

CAMPING HIGH CHAPARREL, OIRSBEEK, 12 km van
Valkenburg, 4-6 pers. stacaravans t.h. Extra aanbieding: van

' 1 t/m 15 juliv.a. ’ 495.- voor 2 wk. all-in. Eigen tent of car. vóór
15 julien né 19 aug. Gezinspr. ’ 14.- p. nacht, min. 7 nachten.
Vr. folder 04492 - 20 44.
18 bronsgroene kwaliteitscampings.
Vraag de uitgebreide kl.folder op 045-72 43 95.
CAMPING „DE BOUSBERG". Schaesberg met zwembadeni etc. 3 maanden kamperen / 250.-. Bungalows voorseizoen: v.a. f 195.- p.w. Bel nu: 045-31 12 13._ VIJLEN (Z.L.) IDEAAL VOOR VAKANTIE in lente/zomer-
/herfst en winter. Biedt u langlauf en/of wandel arr. Loipes en
wandelroutes zijn voor u uitgezet in het Z.L. heuvelland. Bij on-- voldoende sneeuw in Z.L. 1 a 2 keer p.w. spec.vervoer per tou-

ringcar naar Ardennen (ski en/of wandel) tegen sterk gered. pr.
mcl. ski-materiaal. Vraagt prosp. 04454-1610 O.V. Vijlen/VW, Vijlen, Vijlenberg 60, 6294 AX Vijlen.

I HOTEL ROOLAND, ARCEN. Vlakbij de kasteeltuinen. Week-
end arr.: 2 overn., 2x ontb., 2 drie-gangen diners, welkomst-

t cocktail / 135.- p.p. Midw. arr. ’ 270.- p.p. Kamers met douche
en toilet, kl. t.v. en telef. Bosrijke omg. a/d Maas. 04703 -2121.

' """"""""""""""""""""""""""""""Sportspel
2

_
Breng een heerlijke "- " I vakantie door in het

" ____W I HP ■ fltf natuurpark Bayerische "- ;r Iff^f MW^W Rhön (565km van {
" ■ ■ t"tf^am ■ " Utrecht). Sportaccomoda- ""'S c YCn^ öe, minigolf, tennishalen tennisbanen, «
{ L \ S^>. tenniskursus, Nederlandstalige ani- JJ^____^____- fj^\ matie en disco. Geniet van dit alles "" .^Lf^iÊ^jm^^ë^i midden in de natuur - ieder uur. "" iJ^^éCtv^ -/(2as^\ ' accomodatie in studioof apparte- 5

"l ft \y''/^\ s aV-J menl metkitchenette 9 badkamer f
V/w^ kïp> il mcl bad/douche en toilet 9 2 restau- """ &(fi? v^n/a rants en een goedkope selfservice

S "£^-f. \ ?jsl 9 pub 9 bistro 9 boetiek en kapsalon %
J ~f<B&dj|j|* solana 9 Gratis: speelkamervoor\
J ' *f*~f'/y^~fjfcï^Ê& de kleintjes 9 groot overdekt "E c^^y**-^, _-,-.- l^ \j&zwembad (apart kinderbad) 9 sauna. "" Informatieen reservering in de reisburosvan ARKE, 881Amsterdam, "" Holland International. Van Ginkel, Sunair. Van Hulst. VrijUit. Mobiplan "

L«d IJi |f? HM _C_\

2222 A.*^.^^^^^^É

HET MEEST KOMPLETE SAUERLAND-WINTER-
PROGRAMMA LIGT VOOR U KLAAR! Voor groepen
en individuelen. Weekend (3 dg.) Winterberg/Willingen

i v.a. / 169.- en midweek (6 dg.) v.a. / 298.-. Vraag de
gratis folder. Reisburo Nijmegen: 080-237187/600222.

Ontspanning ' Recreatie ' Avontuur _W__W_- __*__m
Vakantie rondom A7T/\V Wk*_HERMESKEIiy^I

Deur van de Hunsrück
" Hermeskeil - stad van de musea

" stoomtreinmuseum - heemkundemuseum - luchtvaarttentoonstelling

" fitnessprogramma's - fietsen

"modeftrem - hobbycursussen in juni en
oktober _^_^9^^^t

Inlichtingen: Tounst-lnformation. A _^m^^^**\mm^i
Rathaus. 5508 Hermeskeil. Tel _WÊ_^r Z_^^__^
09-49 6503-1084 2055 m\^amWWW\mmi^^k\\W^kt\W

BOPPARD, gezel. Holl. fam. ANWB-hotel, dir. a. d.Rijn. Alle krs.
m. do/wc/tel/ktv. H.P. v.a. DM 40.- p.p.p.d. Bel (wij spr. Ned.) of
schrijf ons even voor een folder: Hotel TEurope'"*, Mainzerstr. 4,
ID-5407 Boppard. Tel. 09-49.6742.5088.

|T ________t& 5 jaar
_-. gastvrijheidHotelAmBerghang
Gezellig familiehotel in magnifiek gelegenBad Bentheim.

Luxe woon/slaapkamers op het zuiden.
Sfeervolle lounge, bar, restaurant. Café/terras, relax-center
met solarium,Romeins stoombad, whirl-pool en binnenbad
(29°C). Ons aanbod mcl. royaal ontbijtbuffet en elke avond

4-gangen-keuzemenu's:

6-daags jubileum-arrangement
tijdelijk DM 260,-p.p.

inclusief aantrekkelijke jubileum-verrassingen
De nieuwe paas-arrangementen liggenreeds klaar!

Postbus 129, D-4444Bad Bentheim.
Bel 09-49.5922.2047 voor gratis folder.

VAKANTIEWONING tot
12 pers. te huur bij Eder- SAUERLAND. Comf. va-en Twistesee v.a. DM 35.- kantiewoning, 4-6 pers.,
Inl.: E. Frech, Auf der DM 65-, kamers LO DM
Mauer 4, 3544 Waldeck- 22 _HP DM 32,-. Tel. 09-
Freienhagen, 4927218872
tel. 0949-56347354. — :

Voorjaarsanangemen ten
in hotels en pensions

4 dagen / 3 nachten
vanaf / 132.-per persoon.

(inclusielbootietoui en taxi-vervoer
naar hotel oj pension Uitgebreid

ïntormatiepakket)

De arrangementen njn geldig
van 17maait 1989tot

14 juli 1989.
vraag naaigratis kleuienfoldei
Vooiinformatie en boekingen

belt ude
__vw terschelling __
ü 05620-3000 El

Op 95 km van Maastricht
ligt de 4* ANWB-camping
waar u alles vindt voor een
ideale vakantie. Inl. 03404-
-60446.

RENT A TENT
Compl. inger. bung.tenten
op campings in Ardennen-
/Luxemburg.
Inl.: 05765-10 71 of post-
bus 19, 7370, AA Loenen.

ski-dakkoffers va. 290-
-ski-imperials afsluitb. v.a. 34-
-ook voor auto's zonder goot
langloopski v.a. 99,-
-donzen ski-jacks v.a. 190-
-skihandschoenen v.a. 14,-
Alpine A skiset v.a. 290-
Kruisberg 50, Meerssen
Geopend iedere namiddag,

dinsdag gesloten
8 043-643500

BSSSSZSSS3 I
Wigwam CAMPINGREIZEN
naar camping Mas Nou
Rosas-Spanje voor jong en
oud per luxe touringcar. Prij-
zen va. 10 dgn./p.p. 225-
-inkl. busretour, tent, inventa-
ris, standplaats! Korting
eigen vervoer: 100 p.p.
Vraag gratis onze brochure
aan. Tel. 045-324000 Ho-

| venstr. 126, 6374 HG Land-
graaf

:

CARAV. t.h. Pracht, natuur bij La Roche (Ardennen)
op kl. camp., 100 km v. Maastricht. Ook m. eig. tent of
caravan. Fold.: 01172 -14 46, b.g.g. 09 -32 8441 1488.

Winter in Brugge

’ 76,- (1.400 BF)
per persoon, per nacht in dubbele kamer, bij een verblijf

van minimum 2 opeenvolgende overnachtingen.
Toeslag enkele kamer: ’ 46,- per nacht.

Inbegrepen: overnachting in luxueuze kamer met alle
komfort, buffetontbijt - welkomstdrankje.
Informatiemap & geschenk op de kamer.

Aanbod geldig van 1 november '88 tot 23 maart '89.
Reserveringen:

Hotel Pullman Brugge
(ex-Holiday Inn)

Boeveriestraat 2 - 8000 Brugge (Belgium)
Tel. 09-32.50.34.09.71 of via uw reisbureau.

ARDENNEN. Te huur: BUNGALOWS / CHALETS /
STACARAVANS per week en weekend.
NATUURREIZEN - Tel. 043 - 61 70 44.

HUUR EEN CARAVAN
IN ZWEDEN

Zweden en Noorwegen zijn ideale kampeer-
vakantie-landen. En kamperen is ideaal met een

caravan.
Heeft u geen caravan? Geen probleem: bij Scandinavië-
specialist Info Skandic kunt u er een huren - hij staat
voor u klaar in Göteborg en u kunt ermee door heel

Scandinavië reizen. Huurprijs

v.a. ’ 745.- p.w.
inclusief retourpassage auto en inzittenden

Kiel-Göteborg met een van de comfortabele hotelsche-
pen van Stena Line.

Overtocht Frederikshavn-Göteborg met
Stena Line is ook mogelijk.

Wilt u langer dan een week? Ook dat kan!
Vraag de gratis Scandinaviö-brochure '89 bij:

Info Skandic
Postbus 1304 - 9701 BH Groningen

Tel. 050 - 14 32 00.
Wij zijn aangesloten bij de ANVR en SGR.

onsspedaleprogramma NFPKFRMANN RFI 7 FAangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. 11 LUl\ L 11 lil nll 11 l\ LI L L
Boeking en informatie bij uw reisburo of bank met het Neckermann-vignet of bel 020-998811.

VAK.HUISJES te h. Ook Londen. Inl.: en gratis '89 brochure: Pal-
thor Holidays b.v., Van Bijenrodeweg 893, 1081 BH Amsterdam.
020-442161.

Vakantiewoningen, hotels, Bed & Breakfast, jeugdherber-
gen In Engeland, Wales en Schotland in combinatie met elke
gewenste overtocht reserveer je bij ALBION. Vraag onze
folders aan: 01140-1 61 88. L. Bellingstr. 2, Hulst.
NIEUW: HOTEL/TREIN RONDREIZEN.

23000 VAKANTIEWONINGEN te huur in Denemarken. 05975-
-14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland - Hoofdweg 99 - 9681
AC Midwolda.

12000VAKANTIEWONINGEN TE HUUR IN DENEMARKEN -
TEL. 05975 - 14 16. Dansk Feriehus Bookingburo Holland -
Hoofdweg 99 - 9681 AC Midwolda.

VRAAG GRATIS ONZE SPANJEGIDS ZOMER 1989 AAN
met meer dan 40 hotpls en div. appart. aan de

COSTA BRAVA, COSTA DORADA en BENIDORM
SPECIALE AANBIEDING PAASREIZEN

10 dg/vp va. 399.—
SUPERLAGE PRIJZEN voor APRIL:
LLORET DE MAR - hotel Mundial 10 dg/vp 299.—
MALGRAT DE MAR - hotel Lunapark

10 dg/vp 299.—
Luxe touringcarreizen met bar, video, toilet

toeslag ROYAL CLASS ’ 50- «moi

Opstapplaatsen in GEHEEL NEDERLAND, geen over-
stappen, rechtstreeks met Fiesta Tours naar de ZON

FIESTA TOURS HOLLAND
tel. 045-322222/324000

of via touringcarbedrijf Boosten, tel. 045-213218
Dagelijks boeken van 9.00-22.00 uur; 's zondags van 12.00-18.00 uur

UITSTEKENDE BUSREIZEN SPANJE
Vanaf Pasen '89 uw vakantie Spanje echt goed geregeld!

10-13-17-20-daagse reizen " Kinderkorting tot 50%
50 opstapplaatsen " Aardige chauffeurs/reisleiding.

LLORET: Hotel Dalia, LO v.a. 259.-. App. Fenals, LQ v.a. 259.-
BLANES: App. Lotus, LG v.a. 249.-. Hotel Esplendid v.a. 369-

CALELLA: Hotel Fragatta, LO v.a. 299.-.
Continental VP v.a. 329.-

MALGRAT: Hotel Los Pinos, HP v.a. 319.-.
Don Angel VP v.a. 349.-

Vraag SUN TOURS gids bij uw reisburo of bel 078-179000

HUIS IN SPANJE KOPEN? Wij verzenden 3 brochures van
prachtige projekten Costa del Sol of Costa Bianca tegen / 35
rembours. ROMAKA VASTGOED Heemraadssingel 319,
3023 BG Rotterdam. Tel. 010-4771300, fax 010-4768936.

Te h. 2 WONINGEN in verbouwde boerderij 4 en 6 pers.
'resp. ’ 400,- en ’ 600,- p.w. Omg. Milfontes, tel. 05220-
-52821, b.g.g. 05229-1763.

Costa Brava - Blanes
vakantiewoningen te huur
info: ook 's avonds
050-415210 codab reizen

USA-RONDREIS. Mede-
reizigers gezocht. Part. en
goedkoop. Tel. 01646-
-12620.

USA- &
"ÏES»ffci J CANADA

Wereldcontact Reizen (lid SGR) organiseert informatie
avonden samen met KLM, Canadian, Northwest, Del"

Airlines, Amtrak/Via Rail treinreizen, Martinair, Best
Western Hotels, Greyhound. ■

9/2 Bussurn, 't Spant. 15/2Utrecht, Jaarbeurs, BeatrixgJ
bouw. 17/2 Drachten, De Lawei. 23/2 Den Haag, Ne*l
Congresgebouw. 2/3 Eindhoven, Cocagne. Reis- en IaJVdeninformatie d.m.v. video-presentatie en info-maf"
Zaal open voor informatie 18.45 u. Aanvang 19.30 S\Toegang gratis. ,

Aanmelding en informatie:

Wereldcontact Reizen;
03438-23411

*********** ***** m*mwii
Zuid-Fr.-Midd.zee, heerlijk klimaat; appartementen en e
caravans op 3- en 4-sterren camp. met o.a. zwembad.t
comfort, nu ook aan de Cóte d'Azur, gratis brochure-
ROUSSILLON (04930) 11459.

FRANCE INDIVIDUELLE E^HSSHÜVakantiewoningen aan alle
Franse kusten. Compleet inge- JOEGOSLAVIË, Tm
richte luxe bungalowtenten en T.h. 2-10 pers. app*
comfortabele stacaravans op menj va t 13. p pj(
de mooiste campings van | n| ■ tel 05150 -1 82 J

Franknjk. 1 7<j nn 1Tel. 020-26 47 11. ' /ö oa t

f

f ep 1
vakantierubrieM
van 34 Nederlandseregionale dagblad^

voor informatie en reservering:
TINEKE MENGERINK en LUDEWEE GOOTJEj]

L Postbus 2 -1800 AA Alkmaar
g 072-196514/19629£

j VLIEGENSVLUG NAAR MALLORCA \
VANAF MAASTRICHT- M

I 8 DAGEN MALLORCA ■ .I **************************************** kan kiezen uit vele zonvakafl|
| I App.Sonßigo £ ACC d want Afke yU <de k(y \fm _■ 2 kamer app. logiesv.a. p.p li~VVi ' . ~ '° . J'mendezomerrechtstreeks van#
1 U kunt uw vakantietijd toch wel Maastricht naar Mallorca, GraH;*t j^| IF/ I prettiger besteden dan helemaal Canaria, Algarve, Kreta en j.wr,ir~~ 9 II naar Schiphol te rijden? Rhodos.Wilt u meer informatie

K I Neem liever de kortste vlucht over de Arke-vakanties vanaf
om^m Hè I naar zon: rechtstreeks vanaf Maastricht, of wilt u boeken,
"gg^Sfr* '%r - 1 Maastricht Airport. Dichtbij dan is dat snel en vakkundig V

p I huis, volop parkeerruimte en regelen bij een van de onder-
-I*. __f°*M_M m 11 natuurlijk ook lekker voordelig staande reisburo's.

"** ***^MBW*'" ' _é___r ___________^-'-'-''--'.¥-'^_\

1^ rlff I tax-free shoppen. Wie metArke ///\W%I/UE. I|C|'7Ei4
1^ l^^^tt I wil vliegen vanaf Maastricht, /^^^ Wcl<fcg J

|flp <.
" !► - I ...RAZENDSNEL EN PERFECT GEREGELD BIJ DEZE REISBURO'S

ggf I Reisburo JulesVerne Weerter Reisburo/ Reisburo Paul Crombag
T^^OlÜ^ - I Brusselse Poort 28A Vakantiewinkel Oranje Nassaustraat 45
VNn^-r I Maastricht Tel. 043-435300 Parallelweg 28 Heerlen Tel. 045-74000
*- fjÊmIÊA I Reisburo Stassen Weert Tel. 04950-37115/42555 Rijksweg Zuid 1D

im fcfesW» I Boyenstraat 33 Reisburo Plaisier Geleen Tel. 04490-5335'
im I Echt Tel. 04754-1312 Bakkerstraat 5Roermond Tempelplein 7A

*fl BP V""■■:- ■■ I Schuitenberg 1 Reisburo van de Burgt Hoofdstraat 27

■ Roermond Tel. 04750-17228 Passage 5 Kerkrade Tel. 045-4636^
_^^^^^«g Nieuwstraat 21 Heerlen Tel. 045-718400
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_W^Êiï_^iW^_w^^Êè^
Zamimèém^- EEN PARADIJS VAN RUST! I

m9_é__Vf Uw bevoorrechte plaats onder de zon ven de Middellandse Zee.
\W9TF _ LAflO biedt ude mogelijkheid om te investeren in projekten die

*Jir * ~ , een konstante verbetering van de kwaliteitsnormen verzekeren,
/& J n \ zowel wat betreft bouwgronden, villa's, bungalows als

' I nd. <f \ appartementen, alle gelegen in eén van de meest uitzonderlijke( t_\jkl-? | streken van Spanje, Portugal en Frankrijk. Wij kunnen u\ I eveneens de opbrengst van uw eigendom waarborgen, dank zij
VF >^^5v "' / onze eigen vertiuringsdienst, die ook instaat voor het onderhoud
\.y °^ré' / van uw eigendom. Reeds bij heteerste kontakt metLARO zult u
\^__^/ op een beleefde en doeltreffende manier onthaald worden, wij. . zullen aandachtig naaru luisteren en ervoor zorgen dat uw eisen

■°i m de kleinste details ingewilligd worden, zodanig datalles probleemloos verloopt. Men kan zichaanjst tot LARO wenden, die kan steunen op een diepgaande ondervinding. De kwaliteit van de"istrukties, de uitstekende service, de verzekerde opbrengst en de konstante meerwaarde van uw
i mS?"B zi'n bi LARO voldongen feiten. LARO, een eersrefc/a* ad/as voor ut'■"HO Hendrik Mandeweg 240, NL 1947 HH Beverwijk.__ «"* 02510 -1 25 90, Telefax: NL 02510 -1 25 90 (The Netherlands).

MÊ ■*■

Indonesië Tours '89
liat* nieuwe brochure van de échte Indonesiëspecialisten— u klaarl 68 pagina's kleurige informatie over onzeVOLLEDIG VERZORGDE rondreizen, inclusief alleT maaltijden, excursies en Nederlandse reisleiding.

16-, 22-, 23-, 26s 29- en 32-daagse rondreizennaar Singapore, Sumatra, Java, Bali en Sulawesi,w "«. in combinatie met Bangkok of Hongkong/Peking.

INDONESIË-RONDREIS vanaf ’ 3850.-

-, Apart Azië programma met eveneens alles-inclusief
rondreizen India, Nepal, Thailand en Sri Lanka.

INFORMATIEVE DIAPRESENTATIES INDONESIË

ledere zaterdag diapresentaties in Heemstede.J*klkomen wij in het land met onze diashow en wel in:
"""rton 10-2, Breda 18-2,Eindhoven 19-2, Arnhem 26-2.

Komt u ook? Bel ons even: 023-339151.«raag de brochure aan bij uw ANVR-reisburo of bij

De Boer & Wendel BV
I* de échte Indonesiëspecialisten

Raadhuisstraat 53-2101 HD Heemstede1 023-339151 - Lid ANVR/Gar.fonds/lATA

3AN VLIELAND TOT DE ORIËNT ...
rf/RAAG ONS TOUR '89 PROGRAMMA.

LjEIAND v.a. / 295.- all-in
'HINA/HONGKONG v.a. ’ 3875.-

-jö dagen THAILAND/HONGKONG / 4250.-

VOIMK REIZEN LidANVR/SGR
05178 - 1 67 44 / 020 - 6 64 70 11 /

k~-____o77 - 73 03 70 / 040 - 45 50 80
akant!*, REIS WINKEL la aan specialist voor HONGARIJE. Naast

'■"■ en wen' en hotels bieden wij ook div. paardrij-
l'Otw J^lsprogr. aan. Buspendel naar Boedapest ’ 245.- (kind.
3^w_oelonze Hong.agent: 055 - 41 21 14.

i COSTA BRAVA
«"«

W?44G ONZE NIEUWE GIDS!
0. oOOHDEVOL HEERLIJKE VAKANTIES.
Tn^ Zonnig geprijsd en perfecte kwaliteit.'j^agse LUXE BUSREIZEN alv.a. / 185.-p.p.

% mcl. prachtig appartement.

(**NK REIZEN LidANVR/SGR
Tel. 05178 - 1 55 15

k. (meer dan 18 jaar ervaring!)

vik? VAR TRAVEL: 400 huizen en app., 700 campingpl.
2 «9- en busreizen. Inl. Cirkel Reizen, Postbus 11, 5109'k^s Gravenmoer. Tel. (01623) 22194.

N
EURORAPIDE REIZEN

w 2x PER WEEK NAAR SPANJE
I *»iit u zeker zijn van uw voorjaars- of zomervakantie?

' Cam " Vraag dan onze nieuwe zomerfolder.
t, ""Pngretour al v.a. ’ 209.-. Royal Class toeslag / 50.-.
h INLICHTINGEN: 030 - 62 80 04.

f*hi Hongarije Tours
CQrnD. ZOMERGIDSEN 89
I BÖfii 9S' vakantiewoningen, hotels, auto- bus- en vliegreizen

bij uw ANVR-reisbureau of bij GéGé 085-435050

IKAftA^luxe 6 pers. STA-frd onAN in Nrd. Hol-feer aP .mooie camping.
Jfn, vf^?chikt voor kinde-
ffaterJ^ 1 gelegenheid voorï°s oriPi?n' g_ro°t wandel-l°ekiL00Pa'stand- Inl. en
P2M4336 02207-16980 of

thiIp%STEL/MOSEL,
ÈH 4n* erienwohnung ab
Ï5531484.6 P-T" TeL: °9"
A§ jt~-—cz:
itWUr ZOMERHUISJE,
t?l.Qi'iJn yrseke Zeeland.V<ii^3o62.

Winterswijk: te huur
VAKANTIEBOERDERIJ
in de natuur, ideaal voor
kinderen. Tel. 05432-421.
LOCHEM Camping „De
Leemkoel", tel. 05730-
-51846. Rustig gelegen, nabij
bos. Mogelijkn. te vissen,
zwemmen en paardr. Nog
seiz.pl. vrij va. ’ 550,-. ook
toer camp. Te h. 6 pers.
huisje en stacaravan va.
’2OO- p.wk. Evt. ml. bij
een onzer gasten uit Heer-
len. Tel. 045-726820.
HONGARIJE: liefl. dorp
bij Eger te h. Mod. huis,
’350- p.wk. Tel. 045-
-253655.

2®6r nu zwemmen in 2of 5 dagen!
a^^^chool Pierre Zenden. Maastricht. 043-212211

ITOURCARAVANS en
vouwwagens. Beyerland-,
Sprinter-, Vitesse-, Quartz-,
Award- en Wilk-tourcara-
vans. Walker-, Sunny-,
Doublette- en Ölympique-
vouwwagens. Div. show-,
verhuur- en gebruiktecara-
vans. Voor service en kwa-
liteit naar De Olde Caravan,
Langs de Hey 7, md.-park
Nrd„ Sittard . Tel. 13634.
Te huur te VLISSINGEN
eengezinswoningmet tuin.
5 min. v. strand. Periode 14
juli t/m 5 aug. Tel. 01184-
-66389.

JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. fl5O- +
btw. Tel. 04492-2601.
Camping Cars Ridderbeks,
Caravans Gruau, Predom.
Vouwwagens: Scout, Triga-
no, Europa-Camper. Te-
vens reparatie en onder-
houd.Lid Bovag.Kom eens
kijken in Koningsbosch,
Prinsenbaan 135, tel. 04743-
-2213.
Te huur en te koop CAM-
PERS. Erkens, Koolweg 11,
Elsloo, tel. 04490-
-71925/74747.
Nu 10% korting (op aanbe-
taling), geldig tot 1 maart.
Huur een nieuwe TOER-
CARAVAN mcl. koelkast,
kachel, voortent en verzek.
Caravelair, Sprite en Eccles
model 1989 zijn er. Nu ook
in grijs interieur. BartelsCaravaning, Hommerter-
weg 256, Amstenrade, tel.04492-1870.
Kom maar kijken en over-
tuig uzelf. Lord Munster-
land CARAVANS, betaal-
bare exclusiviteit. Echter
Caravan Centrale, Rijks-
weg-Zuid 4,Echt, tel. 04754-
-6097. Caravans - vouwwa-
gens - accessoires - verhuur- onderhoud. Lid Bovag-ca-
ravanbedrijf.
CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs én 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,
Lzj.st., vr.pr. ’2500,-. 045-
-722920.
GROTE BOOTEN-SON-
DERSHOW v. 10-12 febr. v.
10-16 uur met excl. OMC-
Cobra motoren. Presentatie
nieuwen occasion. Wij pre-
senteren u een groot aantal
tweedehands motorboten,
meer dan 100 sport-, kajuit-
en Metzeler rubberboten.
Lopende aanbiedingen.
Alle boten (nieuw en occa-
sion) zijn gebruiksklaar en
van veel accessoires voor-
zien. Tevens kunt u allenieuweRenken-binnenbor-
ders uit USA zien. Bezoek
onze grote tentoonstelling
en accessoireswinkel. Da-
gelijks geopend van 10--17.30 uur, 's zaterdags van10-14 uur. Wohle Boote,Borsigstr. 5, D-5132 Übach-
Palenberg. Tel. 09-
-49245143663.
Te k. Evinrude MOTOR-BOOT met trailer en 40 pkEvinrude motor (opknap-
per). Voor ml. 04704-4411.
Boten, motoren, in-outbordZodiac rubberboten,
Yamaha, Johnson, Mercu-
ry, Marmer, Honda. Ookdiesel, ond. service stroom
generator 220-24-12 V
SNIJDERS Watersport,
Markt 36A Maastricht, tel.
043-214652, werkpl. Korvet-weg 14 Mstr., Beatrixhaven,
tel. 043-633034.

'Phjskla en vleugels in alleiW^assen. Stemm., rep.,
Ers,''Jransp. H.J. Schet-d Willemweg 28,

'PraL DRUMSET, Tama
s\et rSar' duurste uitv.tórtoms. 1 Jr- oud-fï^49o.;s drumrek. Koopje!

IfiTT^'Nl i?tr- ORGEL Emi-H AriJB3 s 4O, 8 mnd.
|lÖ4g^2

Trigoniaerf9

' >la t £ich versjteis kal ich% dich in GEVE-?eW^ daag leavende1, orkes ..Cruise".>-^iWillem-T'èll.J^ L ' "!Je jj^te Sjat van de sjatte-WVn GEVERIK. AlleftKes aXende mèziek mit<l!'em H^fuise". Café-zaalfejT^ielL"frteci^S-GITAAR FenderV koffer ’900,-+
?er j^ studio basverster-
Ü6on <?3ual 2°oW. Vr.pr.kS^JIS-422923.

fr^ooi Xo_ + motorrij-ferop Wischmann & Zn.,ybac^aweg Zuid 337,BMl7§}** Worms. Tel.8?W AóYPor alle rijbe->soDl B̂-C.D.E. Chauf-
E*. pere'dlng goed.ver-Ce^f-vervoer, bederfe-&■ stof-

aD^l7ofDaf2BooSpa-
ÖJtgcr-r___
ri^si eu

0
Ned. moderne en

er> door erva-
-17161.

Spirituele cursus
GOeD zijn voor jezelf

Inl. Sticht. „Science of Mmd". Tel. 045-352281.

Woont u in Limburg?
en zoekt u een Limburgse partner? Nederlands grootste
relatieburo geeft u natuurlijk ook een grote kans van sla-

gen. Wilt u meer weten over de unieke werkwijze? U
kunt geheel vrijblijvend bellen met onze medewerkster

in uw omgeving, (ook 's avonds/weekend).
Heerlen, mevr. Klein Nagelvoort, 045-740730

Heerlen e.0., mevr. Willemse, 045-215481
Maastricht, mevr. Savelberg, 043-612291
Roermond, mevr. Cremer, 04750-10554

Roermond e.0., mevr. v. Asten, 04759-2184
Weert, mevr. Janssen, 04950-36337

De Relatielijn
Een nieuwe service van Nederl. grootste relatieburo.

Vrouwen bellen mannen: 06-320.322.54
Mannen bellen vrouwen: 06-320.322.55

Als u vandaag belt, hoort u misschien wel de stem van
uw partner van morgen (50 et. p/m.)

Stichting Centrum Europa
Erkend door de Raad van Toezicht v.h. Min, van WVC

De Kontaktenbank
zoekt met u mee. (Landelijke) schriftelijke bemiddeling
met persoonlijke aandacht, ’ 75- per 3 maanden of

’ 200- per jaar. U beslist zelf hoe vaak u kontakt op-
neemt en met wie. Vraag gratis en vrijblijvend een proef-
nummer aan van ons tijdschrift voor alleenstaanden,
waarin onze werkwijze beschreven staat, zodat u kunt

beoordelen of deze methode u aanspreekt.
Kontaktenbank (Martha Cohen), erkend door de Raad

van Toezicht, tel. 020-6628618,
postbus 7098, 1007 JB Amsterdam.

|Bo uw maatschappij KEULEN BV

is een bouwbedrijf dat opereert in de woningbouw, utiliteitsbouw, restauratie
en renovatie.

Ter ondersteuning van de diverse aktiviteiten zoeken wij kandidaten voor de
funktie van:

UITVOERDER
Voor deze funktie denken wij aan iemand met:
- een opleiding MTS-niveau of gelijkwaardig- goede kontaktuele eigenschappen
- een leeftijd van minimaal 25 jaar
- ervaring in woningbouw en/of utiliteitsbouw

STELLER - MAATVOERDER
Voor deze funktie denken wij aan iemand met:- meerdere jaren ervaring in de bouw m.b.t. timmerwerken en

maatvoeringen
- tevens genegen tot het uitvoeren van alle voorkomende timmerwerken.

Geïnteresseerd? -i

schrijf een brief met persoonlijke gegevens en eventuele referenties aan:
Bouwmaatschappij Keulen BV
Postbus 1003
6160 BA Geleen
Voor telefonische informatie: 04490-46900
t.a.v. de heer ing. H.B.P. Bleylevens, hoofd produktie. 1354/2

In verband met uitbreiding van de
{ werkzaamheden zoeken wij voor onze

f bestel- en distributiewerkzaamheden

CHAUFFEURS - BESTELLERS
- in bezit van groot rijbewijs en chauffeursdiploma
- leeftijd 25-30 jaar

Enige ervaring op dit gebied is een pré.

DE STORMVOGEL BV. - Industnestraat 6A - 6135 KH Sittard ,35455

Bouwvereniging Ja\
Sint Servatius
heeft het beheer over en het onderhoud van ruim 12.000 verhuureenheden in
de stad Maastricht.

Als gevolg van ontwikkelingen binnen de organisatievan de technische dienst zoe-
ken wij voor de bezetting van ons bedrijfsbureau kandidaten voor de funktie van:

MEDEWERKER BEDRIJFSBUREAU M/V
De funktionaris staat rechtstreeks onder het hoofd bedrijfsbureau.

Zijn/haar taak bestaat uit:
1. Het opzetten en beheren van het in ontwikkeling zijnde systeem voor het

planmatig onderhouden van het woningbestand; hetgeen o.m. omvat:
« het uitwerken van het coderingssysteem en de bijbehorende
onderhoudsschema's,

" het begeleiden van de inventarisatie-aktiviteiten gedurende de
opbouwperiode van het systeem,

" het jaarlijks indiceren van de inspectierapporten voor de
rayon-inspecteurs,

" het verwerken van alle gegevens ten behoeve van de jaar- en
meerjarenbegroting in het geautomatiseerd systeem.

2. Het ontwikkelen, opzetten en beheren van een, aan bovenbedoeld
Systematisch Beheer en Onderhoud gekoppelde, woning-kartotheek.

3. Het verlenen van technisch administratieve ondersteuning aan de technische
dienst; hiertoe behoort 0.m.:

" het begeleiden en bewaken van de diverse onderhoudscontracten,

" het verzorgen van het benodigd tekenwerk in het kader van het gepland
onderhoud en ten behoeve van verbouwingsaanvragen,

" beheren van documentatiecentrum en tekeningenbestand.

Funktie-eisen:
" opleiding MTS-bouwkunde of gelijkwaardig,
" ervaring op het gebied van geautomatiseerd beheer en onderhoud van

woningen
" analystisch vermogen en grote accuratesse,
« zelfstandigheid bij het uitvoeren van werkzaamheden,
" in staat zijn goed te functioneren in teamverband,
" goede contactuele en redactionele vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden:
> het salaris en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform

de C.A.O. voor woningkorporaties,

" aanstelling vindt plaats voor de periode van één jaar met een proeftijd
van 2 maanden; bij gebleken geschiktheid vindt daarna aanstelling voor
onbepaalde tijd plaats.

Sollicitaties:
brieven van kandidaten dieaan genoemdevoorwaarden voldoen, kunnen worden
gericht aan de direktie van bouwvereniging Sint Servatius, postbus 1150, 6201 BD
Maastricht. Deze dienen vóór 22 februari 1989 in ons bezit te zijn.
Een psychologisch onderzoek en een medische keuring maken deel uit van de
selectieprocedure. 1354/6

De - Stichting Interrelatie
helpt u op weg naar een
juistepartner. Erkend doorRaad van Toezicht. Duizen-
den ingeschrevenen. Per-soonlijke bemiddeling.
Partnerkrant met duizen-
den ingeschrevenen. Ont-moetingsavonden en reis-
programma's voor alleen-
gaanden. Neem vrijblij-
vend kontakt met ons op
voor meer informatie of af-
spraak mevr. Kleynen,
Heerlen, 045-753751 of
mevr. Visschers, Kerkrade,
045-442873. STICHTING
INTERRELATIE.

Te k. gevr. NOODSLACH-
TINGEN. Tel. 045-751830.
Rode VOERWORTELS 25
kg ’ 6,-; Veendrick, ingang
kasteel Amstenrade.
T.k. PINKEN >/■> jaar oud
yleestype 04406-40437.
Te k. jonge HEM NEN,
bruin, tegen de leg. Vaesra-
de 43, tel 045-241284.
Te k. nieuwe en gebr. Case-
international TRACTO-
REN. Gebr. IH 644, 60 PK,
4-wielaandr.; IH 744, 72 PK;
IH 844 S, 4-wielaandr., cab.en dubb. licht; IH 1056 XL,
105 PK, 4-wielaandr. Zeer
gunstige prijzen. FirmaWirtz. Tel. 04490-15441.
Te k. versgekalfde MELK-KOEIEN, ± 34 liter. Tel.043-617853.
T.k. FORD 3000 met
voorklader veekar 4 koeien,
Hanomag Rl 6platte kar

’ 750,-, 04406-40437.

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. netteDAME, geen uitgaanstype,
liefst van ± 40 jr., liefst
HBO-niveau. Br. m. foto
br.ond.nr. SB 047 LD,
Frans Erenslaan 4, 6371 GV
Landgraaf.
Master en Remko HETE-
LUCHTKANONNEN, uit
voorraad leverbaar. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
04490-19980.
Zaterdag en zondag groot
gekostumeerd bal voor AL-
LEENSTAANDEN. Café
Metropole, a.d. Rijksweg te
Beek.
Tek. RIJPAARD, kl. bruin,
+ 10 ir. Tel. 045-244517.

Zaterdag 4 februari gekos-
tumeerd bal voor AL-
LEENSTAANDEN in café
The Corner, Sittarderweg
114, Heerlen. Aanvang
20.30 uur. Bewijs verplicht.
Te k. PLATEAUWAGEN,
4-wielig, ook voor pony,
2.50x130, vr.pr. ’350,-. Te-
vens (kogelgelagerde) mo-
len v. grote plateauwagen.
Vr.pr. ’ 175,-. Tank 1000 li-
ter, tel. 045-324280.
Door inruil verkregen:
FENDT 309 LSA/86 pk;
Ford 7700 FW/92 pk; Steyer
8160/140 pk; MB-800 met
HD-veldspuit, 21 m; Fendt
werktuigendrager met
Douven veldspuit 21 m,
spuitcomputer; Gebeco
veldspuit 21 m electr./hydr.
2 seizoenen gebruikt
i.z.g.st.; Urgent veldspuit 21
m electr.; Douven veldspuit
21 m, éénpaksklauw voor
Vicpnpak ’975,- excl. 6%b.t.w. Mech.bedr. Frissenb.v., Valkenburg a.d. Geul,
04406-40338.
Te k. MELKQUOTUM± 125.000 1, omgeving Bo-
choltz. Br.o.nr. HK 678,
L.D. Postbus 3100, 6401 DP
Heerlen.

Wees de winter een slag voor en koop of huur een
Master heteluchtkanon

daarvoor. Ook
infraroodstralers, bouwdrogers

en gebruikte kanonnen in voorraad.
G. Comelissen, Mill.

08859-51072.

Protasse, 't goedkoopste
KRACHTVOER voor uw
rundvee, 70% d/s 1100 vem
230 vre. Tevens verkoop
van alle fourage-produkten.
Sjaak Vaassen, Wijlre, tel.
04450-3452.
T.k. gevr. AARDAPPE-
LEN, veldgewas. P. Meer-
tens. Tel. 045-251414.
KALKSLIB, drijf- en
champignonmest. Kurst-
jens. Tel. 04759-3565.

De NATIONALE Life Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Escortservice tel. 04490-
-23730. Ma. t/m zat. v.
20.00-5.00 uur.
„BEST IN TOWN! Boys
voor heren, privé/escort,
040-517097, Boys gevr".

Provlnciebox
Babbel, klets,
ratel, roddel

Bel voor Limburg
06-

-320.330.86
viditel pag. 611 - 0,50 p.m.

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Live-frSex'frßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 et/min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et/min. 06-

-*320.330.70*
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
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
*******************
320.321.10

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.

Erotel
06-

-320.320.20
Een nummertje om nooit

te vergeten.
06-

-320.320.91
Wij zijn jongen
we willen wat!

50 et. p.m.
Diana escortservice
045-215113

39nqnc;-P13149

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

06-06-06-06-06-06-06-06-
-320.320.05...p0urt0i'
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

Dames! Bel „DE
GROEPSEXBOX!" voor 'n
sexcontact buitenshuis! Je
man hoeft het niet te we-
ten! 06-320.325.13, 50
c.p.m. Alles kan!.
Glibberen en glijden doe je
bij „DE GLIBBERBOX" "
06-320.325.36 - 50 c.p.m
Niet voor gewone praatjes,
maar voor geheime sex-af-
spraken.
Heb je al kennisgemaakt
met „DE KLODDERBOX"
'n echte perverse sexbox!
Erg smerig! Heel grof!Alles
mag. 06-320.325.14 - 50
c.p.m.
Wil je vreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen om sex?
Bel „DE JEUKBOX" 06-
-320.325.1- 50 c.p.m.

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

Club
2000

Rijksweg Noord 22a,
Geleen

Tel. 04490-42315
PRIVECLUB 't Witte Paard
is geop. van ma. t/m zat.
van 14.00 tot 3.00 uur
's nachts, ook tijdens car-
naval op ma. en dinsd.
Aanw. luxe kam., spiegelk.,
bubbelbad, sauna, SM etc.
Gelegen langs deZuid Wil-
lemsvaart, 10 km van
Weert, 4 km v. Nederweert
richting Helmond. Tel.
04953-348.
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.).
Kies ze uit, die meisjes van
plezier! TIPPELLIJN 06-
-320.330.66 (50 C.p.m.).
Ik ben heet!!... en wil ge-
beld worden!! 't STOEI-
POESJE 06-32032511. 50
e. p/m. Schokkende gol-
venü

Nieuw! Beatrix!

Orale sex
06-320.323.40

CLUB 2000. carnavals-
zondag en -maandag ge-
sloten. Dinsdag open van
11.00 tot 24.00 uur. Tel.
04490-42315.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569,
50 et. p.m.
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Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurt er dan? Wordt ook
nat op 06.32032355. Of
beken je SEXUITSPAT-
TINGEN op 010-4297085.

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

06
320.325.44
Sex Hotline
06-320.320.22
Hot News

06-320.323.66
50 et. per min.

Men
Connection
06-320.324.14
Men Meet Men

KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-228975.

Gezellige dames
bezoeken u discreet!
045-311895.

DIANA escort en privé
zoekt wegens drukke
werkzaamheden enkele
leuke meisjes. 045-
-215113.

De box v. mooie meiden en leuke jongens(50 et. p.min.)

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

een afspraakje...
Bel snel de

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

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

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

06-320.330.02
Grijp je kans en laat je eens

opwarmen door 9 frisse jongens!
Bobby's Gay Box

Qollen met 9 jongens die maar één gedachte hebben.
Wordt het te intiem en wil je een onderonsje? Vraag dan

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

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

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

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar een

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03
Erotische films

Bioscoop: ± 3 uur: ’ 10,-.
Verder aanwezig videocabines, inworp ’ 1,- plus keuze

uit honderden videofilms.
Tevens verhuur videobanden ’ 5- per dag.

Geen borg of lidmaatschap nodig.
International Video Limburg B.V.

Akerstraat-Noord 140, Hoensbroek
t.o. Esso tankstation, tel. 045-222057

Geopend ma. t/m za. van 10.00 tot 23.00 uur
zondag van 15.00 tot 23.00 uur

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

I i 061 320.324.60 I
I 50 centper minuut

Nieuw geopend bij JO-
LANDA za. 14-23 u. vanaf

’ 75,-; Tel. 04492-3198.
Direkt, snel sex-contact!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!
Bel 06-320.320.55 (50
c.p.m.).
„Ik kom direct! OK?!
FLIRT-LINE 33, super-
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.).

U de kater???
i 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.
Nieuw escort

Het adres voor een lief
meisje, bij u thuis, vanaf

’lOO,- all-in.
06521-27896
Heb jij net zon

zin als ik?
ÜErotifoonü
06-320.320.12

i Luisteren naar meisjes die
zich nergens voor

1 schamen. 50 et. p. min.
Viditel pag. 3690; Postbus 185, R'dam.i ! r

Ik begon zijn harde aanpak
lekker te vinden, toen hij- mijn panty stuk scheurde.
06-320.325.12 -50 et. p.m.
■'t NYMPHOMAANTJE.
i |—

★ Ero-
Theater ★

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

-* Topsex! ★
320*325*25
* Hardsex! *320*325*35
* Blacksex! *320*324*25

Regel met 13 wildvreemden
de Heetste Party.
I

06 - 320.324.40
50 cent per minuut

Nieuw privé
045-321038

; Privé en ESCORT, iedere
i dag. 045-220866.
s 3 sexy meisjes bij YVON-
■ NE. Va. 11 tot 22 u. Tel.

045-425100 in Kerkrade.

Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.
KATJA, Nicky en Tamara
privé en escort vanaf ’ 50,-
Tel. 045-423608.
„DE JACHTHUT", Haan-
rade-Kerkrade, . Grens-
straat 23. Rosi, Regina,
Karin, Heike, Areane en
Matina. Ma. t/m zo. van
20.00 tot 04.00 uur, 045-
-463943; tevens meisjes
gevraagd.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241
Geleen, 04490-45814

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

Tevens meisjes gevraagd.
MICHELLE 06-320.320.76
50 et. per min.
JOLENE 06-320.320.78.
50 et. per min.
VICKY 06-320.330.90. 50
et. per min.
ELSJE 06-320.330.91. 50
et. per min.
TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70. 50 et. per min.
Opgelet! Welkom bij ME-
LANIE vanaf 10.00 uur.
Ook 's zaterdags + 's zon-
dags. Tel. 045-721759.

GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.
Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKO.
Tel. 045-441566 of 461658.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Hoonhout.
Akerstraat Nrd. 328, Hoens-
broek. Tel. 045-228211.
Deskundige invulling van
uw BELASTINGAANGIF-
TE, belastingadviesburo
Drs. Timmermans 045-
-752284.
STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
Diepvries- en KOELKAST-
REPARATIE zonder voor-
rijkosten. Bel Geleen,
04490-45230. Service bin-
nen 24 uur.
PARAGNOST, medium,
helderziende, voor deskun-
digehulp in elkeprobleem-
situaüe. Tel. 045-726301.
Carnavalszaterdag om 14.00
uur VERKLEED KIN-DERKIENEN met o.a. veel
leuk speelgoed. Kienkaart

’ 0,75. Ouders mogen mee-
kienen. Zondag en maan-dag kienen om 19.45 uur.
Prijzen o.a. 9x ’ 100,-. Casi-no Brunssum.
Ter overname aangeboden
BOOMROOIERIJ en houthandel. Reeële kans voor
jonge ondernemer. Tel. 045-
-214026.
Nieuw, nieuw, nieuw!!!
Uniek en enig in Zuid-Lim-
burg, totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een-
maal geweest, u blijft ko-
men. 045-353489.
Gelaen waggelt mèr GEVE-
RIK sjteit auch neet sjtil.
Alle daag leavende mèziek
mit orkes „Cruise". Café-
zaal Willem-Teil.
Tössje Eijsdne en de Mook-
erhei, Lik nog ümmer GE-
VERIK.Alle daag leavende
mèziek mit orkes,,Cruise".
Café-zaal Willem-Teil.
Lik neet te zanikke en gank
auch neet noa Danikke mèr
kóm noa GEVERIK. Alle
daag leavende mèziek mit
orkes „Cruise". Café-zaal
Willem-Teil.
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Het bier waar Limburg trots op is.


	Limburgsch dagblad no. 30 04.02.1989
	vandaag
	rtv/show
	sport
	Ook andere verdeelsleutel voor provincies Meer geld voor bejaardenzorg
	Oud-president Paraguay wil naar Chili Dictator Stroessner door leger afgezet
	Het weer
	Reportages KRO in kwaad daglicht Geen handel in mensenhoofden
	woonblad
	Overspannen boer vernielt bouwkeet
	Top leiders Noord- en Zuid-Korea
	Weer etnische onrust in Joegoslavië
	kunst kunst en cultuur exposities 'De Berg' in Gouvernement
	Carnaval in Den Tempel
	DNT-Art in Maastricht
	Fotografie van Rob Abrahams
	Honderdste sterfjaar Van Gogh uitgebreid herdacht
	Bruikleen
	Henk Fonville en Han Boerrichter exposeren Gevarieerd aanbod in Hof van Oensel
	Speelsheid
	Oplossing van gisteren
	HORIZONTAAL
	VERTICAAL
	recept Hollandse erwtensoep
	Limburgs Dagblad
	EG kaatst bal terug naar Ed Nijpels
	Olieplatform stilgelegd
	Ortega biedt de Contras amnestie aan
	Gandhi: test Pakistan met middellange afstandsraket India dreigt Pakistan
	EG wil belasting op. spaartegoeden van buitenlanders
	Zuid-Afrika ziet af van wetswijziging
	binnen/buitenland Werkgevers en -nemers eens in advies aan kabinet Woonlasten moeten Omhoog volgens SER
	Fusie tussen kruiswerk en gezinszorg
	Zeer groot vertrouwen in economie
	Geen initiatief om impasse te doorbreken Kabinet wacht af in paspoortzaak
	punt uit Boete
	Neergestort
	Waarschuwing
	Bom
	Milieu
	Leiding
	Hebreeuws
	Fraude
	Baby
	'Twee'
	Bierbrouwer
	Commissie: Deetman voert geen overleg
	Macht
	Namibië
	Ballingschap
	Beleg
	Fraude
	Isolement
	President Zuid-Afrika geen leider meer Nasionale Party P.W. Botha: een autoritair man
	Campagne
	binnen/buitenland Generaal hield Paraguay sinds 1954 in zijn greep Stroessner nestor onder de dictators
	Foor beide partijen hachelijke ondernemin Poolse regering en Solidariteiteindelijk bijeen
	Mislukt
	Temperament
	Verbitterd
	Hervorming
	Onduidelijk
	Vaticaan gaat opnieuw werl Schillebeeckx onderzoeken
	Verklaring
	Werkloosheid RD½% hoger
	Arbeid
	enault/Chrysler oouwen samen terreinwagen
	beursoverzicht Vast
	beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs
	Bedrijf doel goede zaken, maar vacatures blijven onvervuld Omzet van Siemens boven één miljard
	Interessant
	economie bedrijfsinvesteringen namen dubbel zo snel toe Nederlandse economie 'oopt niet meer achter
	Minister voorziet hogere opbrengst staatsaandelen
	beurs en valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	IEA: produktie olie kleiner
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	show
	Sisters' vanmiddag in Heerlen Limburgse artiesten stalen de show bij RTL
	Vandaag
	AVRO herhaalt serie 'Roots'
	Droomhuis
	Cruijff
	Amerikaanse zangers: plaat voor Armenië
	Frankrijk
	show/rtv AVRO beraadt zich op nieuwe formule
	'Mijn grootste handicap is dal ik het kin derster rel je van loen ben' J Hein Simons droomt van een come-back
	Zoon
	Gouden platen
	Duitsland 1
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	België/TV 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	België/TV 2
	Nederland 3
	RADIO
	België/RTBF 1
	programma's zaterdag televisie en radio Nederland 1
	België/Télé 21
	TV5
	Duitsland 3 West
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Duitsland 3 SWF
	Radio 4
	Radio 5
	BRT 2
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	satellie RTL Plus
	3 SAT
	Sky Channel
	Super Channel
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg RTL
	WDR 4
	Duitsland 1
	België/TV 1
	Nederland 2
	Duitsland 2
	België/TV 2
	programma's zondag televisie en radio Nederland 1
	Nederland 3
	Duitsland 3 West
	België/RTBF 1
	België Tele 21
	TV5
	Radio 1 radio
	Radio 2
	Radio 3
	Radio 4
	Duitsland 3 SWF
	Radio 5
	BRT 2
	SAT 1
	SSVC
	Omroep Limburg
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	WDR 4
	satelliet RTL Plus.
	3 SAT
	Sky Channel
	Super Channel
	rouwen
	M^adhuis
	Ketelbinkie
	Hoejgeet
	Nuth
	Onaanvaardbaar
	Haast
	Ondernemers positief over VVV in Landgraaf
	Ongeval door paard op hol
	Klacht
	Renovatie
	Naar Raad van State over weigeren woonwagen Bayens Heerlen vecht besluit raad Voerendaal aan
	Sanering Emmaterrein kost ruim 2,5 miljoen
	Oefenbunker belangrijke plek voor jongeren Landgraafse Poptempel vóór zomer in gebruik
	Carnavalsbemaiming arriveert op mes/kar Politie Brunssum kaapt Blauw Sjuut
	Landgraafs bedrijf verliest kort geding Ultimatum voor medicijnfabriek
	Auto gezonken na bezoek aan vijver
	Vier auto's gestolen
	Politie rolt internationale heroinelijn op
	Weer massagraf uit Stalintijd
	Minister sluit : hogere bijdrage! Kalkar niet uit
	'Moderniseer strategische raketten VS'
	Lubbers hek PvdA over e tot mestwel
	Twijfel over eis losgeld voor 'VDB'
	CAO-gesprel grafische sector afgebroken!
	Gorbatsjov naar Peking
	Ruim 100.000 belangstellenden uit binnen- en buitenland Inschrijving op aandelen DSM vele malen overtekend
	Tweederde
	Sporenonderzoek bevestigt bekentenis van II. Politie sluit onderzoek naar moord Helga af
	Bedrijf door dobermann lamgelegd
	Verdachte moordzaak eist snel Vrijwaring'
	Zelfstandigheid meisjes Vrouwenraad over '1990'
	Celstraf geëist tegen straatrovers
	provincie Het weer tijdens carnaval Zondag mooi, maandag regen
	Uit onvrede met 'stoelendans van academici' bij D66 Bongers ziet af van Euro -verkiezingen
	Chauffeurs Geleens bedrijf durven niet te protesteren 'Wanhoopsactie' FNV bij firma Langen
	'Zwartwerkers'
	Congres over biotechnologie
	Twee jaar cel voor oplichting
	Celstraf voor mishandeling en brandstichting
	Laatste Sovjettroepen verlaten Afghanistan
	Tunnel
	Ambassades
	Gevangenis
	Verzekeraars testen alarminstallaties
	Sovjetleger legde mijnen
	Controle door louane Venlo ereenvoudigd
	Projecten
	Gemeenten willen rijksbijdrage voor verwijderen slib
	Ontwikkelingswerk in Tanzania gerichte keuze Bert Meertens vertrekt als 'landbouwmissionaris'
	Gepresenteerd Masterplan uniek voor Nederland Telematica versterkt handelspositie Limburg
	PNL-gelden
	provincie Friturebaas Vil smartegeld na overval
	Krantenfusie
	'Uit oogpunt van pluriformiteit onaanvaardbaar NVJ tegen samenwerking van Limburgse kranten
	Moord in Belgisch Veldwezelt Man in arrest na veroordeling van medeverdachte
	Van der Hijden spreekt over 'beloofde land'
	SCHAESBERG
	MAASTRICHT
	GELEEN
	SITTARD
	ECHT
	ROERMOND
	VENLO
	exposities HEERLEN
	HOENSBROEK
	BRUNSSUM
	LANDGRAAF
	SITTARD
	OENSEL-SCHIMMERT
	GELEEN
	VALKENBURG
	ROERMOND
	VENLO
	Onvrede
	Gewijzigde openingstijden postkantoren
	Vertraging in premiebetaling woningen Moeilijkheden voor bewoners Terwormdael
	Voerendaalse 'collega' biedt hulp Openbare school vindt onderdak bij 'Dammerich'
	Groei
	Flater
	Directeur Frans Hermans: Wij moeten streng zijn' Prisma, stofzuiger voor jongeren met problemen door joos philippens
	Ardennen
	oostelijke mijnstreek bioscopen HEERLEN
	Lochtman al 33 jaar eenling in optocht
	Charles Ritze echte Winkbu
	Straatventer veroordeeld
	in gesprek Optocht
	Verdachtmakingen plaatsen Akense club in kwaad daglicht
	Alcohol en incapabele leiding grootste boosdoeners IJshockey steeds nadrukkelijker in teken van geweld
	Bunker
	Geen durf
	Toekomst Alemannia staat op de tocht
	Judoselecties
	Evert en Sabatini uitgeschakeld
	Van Gennip toch in WK
	Kunstrijder Nepala overleden
	Elly van Hulst: titel nummer 63 Marco Gielen kampioen
	sport Wereldkampioen bagatelliseert eerste goud Girardelli: 'Combi zal mij worst wezen'
	Oud-Olympisch kampioen mag niet naar Oostenrijk Startverbod Piet Kleine
	Beslissing tweekamp Joesopov- Spraggett in korte partijen
	Mirjam Kloppenburg van start met winst en verlies
	Vriend Draver van het Jaar
	Timman verlie derde partij
	Kemperman part-time bij draf- en renbaaf
	Skoff verrast
	in gesprek Afgelasting
	Van Loen in Bondselftal
	Emmen-NAC doelpuntloos
	Amerikaan mag wel voor ADR rijden Problemen Greg Le Mond opgelost
	'Carnaval vieren als duel temen AZ achter de rug is' Fortuna wijkt voor feestend Sittard
	Programma betaald voetbal eredivisie
	Wild card voor Torn Nijssen
	Ook bestuuur opgestapt Voorzitter Groningen afgetreden
	Hannink kwaad op Fortuna-trainer Van Brussel nieuwe coach Hans van Doorneveld niet naar Heracles
	sport Ex- wielrenners winnen kort geding Frans en Jos Alberts veroordeeld tot betalen 40 mille
	Stephen Roche valt buiten de boot Vier Nederlandse profteams in top 20
	Vanmiddag drie hoofdklasseduels
	Boelsma en Loef loten elkaar in sprintstrijd
	oefenvoetbal
	Vlissingen in kwartfinales
	Prinsen-Prijs voor Belg
	sport kort
	'Zij heeft me de weg gewezen' Kloppenburg eindelijk uit schaduw Vriesekoop
	Evenaren
	Angina
	Tjaart Kloosterboer dicht Yvonne van Gennip plaats bij eerste drie toe 'Schaatswereldje hangt van aan elkaar'
	Kania
	roekomst
	Kritiek
	Systeem
	Vaalserberg
	Glijbaan
	Katapult
	Gloeiwijn
	Extra carnavalsuitgave van het Limburgs Dagblad. Postbus 11x11 Sjp js zaak7 VVV ontvouwt fantastisch promotionplan voor komende winters Limburg wordt winterparadiis
	Heilsoldaten
	Afratelen
	Maastricht
	Topdrukte voor grimeur Sasja Jans 'Een chagrijn laat zich niet schminken'
	Stilletjes
	Bijverdienen
	Savelsbergh
	Schminktips
	Carnaval '89 Pleziermakers Boonstra en Vellinga 'scoren' in heel Limburg Duo 'Oetgesloape' klaarwakker
	Heuvel
	Filmmasker
	KERKRADE
	EYGELSHOVEN
	UBACH OVER WORMS
	VOERENDAAL
	BOCHOLTZ
	HULS
	LANDGRAAF
	SIMPELVELD
	BRUNSSUM
	BINGELRADE
	VAESRADE
	HOENSBROEK
	ZONDAG HEERLEN
	SCHINVELD
	MERKELBEEK
	UBACH OVER WORMS
	RIMBURG
	EIKSKE
	KERKRADE
	EYGELSHOVEN
	SIMPELVELD
	HULSBERG
	SCHIMMERT
	VOERENDAAL
	HOENSBROEK
	VAALS
	EIJSDEN
	ZONDAG: MAASTRICHT
	PARTIJ
	EPEN
	NIJSWILLER WAHLWILLER
	MECHELEN
	EYS
	VALKENBURG
	HOUTHEM
	SCHIN OP GEUL
	BERG
	SIBBE
	MARGRATEN
	NOORBEEK
	MHEER
	ECKELRADE
	VIJLEN
	GULPEN
	WIJLRE
	EIJDEN
	OOST-MAARLAND
	MAANDAG: MAASTRICHT
	EPEN
	VAESRADE
	MAANDAG HEERLEN
	HOENSBROEK
	SCHAESBERG
	RIMBURG
	UBACH OVER WORMS
	SCHINVELD
	KERKRADE
	EYGELSHOVEN
	BOCHOLTZ
	HULSBERG
	VAESRADE
	SCHIMMERT
	BRUNSSUM
	VOERENDAAL
	DINSDAG HEERLEN
	Mergelland en Maastricht ZATERDAG: MAASTRICHT
	MECHELEN
	VALKENBURG
	CADIER EN KEER
	BANHOLT
	MHEER
	ST. GEERTRUID
	VAALS
	MEERSSEN
	BUNDE
	GEULLE
	EIJSDEN
	GRONSVELD
	DINSDAG MAASTRICHT
	WAHLWILLER
	VALKENBURG
	SCHEULDER
	NOORBEEK
	Carnaval '89 Oostelijk Zuid-Limburg ZATERDAG HEERLEN
	Toast op 'Carnavalesk 1989'
	BANHOLT
	ST. GEERTRUID
	MEERSSEN-WEST
	VAALS
	GEULLE
	Limburg
	HOENSBROEK
	JABEEK
	SCHINVELD
	KERKRADE
	EYGELSHOVEN
	SIMPELVELD
	BOCHOLTZ
	HULSBERG
	VAESRADE
	SCHAESBERG
	SCHIMMERT
	KLIMMEN
	BEMELEN
	ROTHEM
	ULESTRATEN
	EIJSDEN
	GRONSVELD
	RIJCKHOLT
	ZATERDAG Westelijke Mijnstreek
	ZONDAG
	Bandag:
	DINSDAG
	Midden-Limburg ZONDAG ZER
	AELEN
	ERTEN
	CHT
	EYTHUYSEN
	UGGENUM
	HORN
	LINNE
	MAASBRACHT
	MAASNIEL
	REUVER
	ST. ODILIENBERG
	MELICK
	Carnaval '89 Pagblad
	MAANDAG PEY
	MONTFORT
	BEEGDEN
	HEYTHUYSEN
	Veilig thuis met de trein
	...... en met de bus
	KONINGSBOSCH
	NUNHEM
	POSTERHOLT
	BAEXEM
	REUVER
	ROERMOND
	ROERMOND-ASENRAY
	ROGGEL
	ST. ODILIENBERG-REUTJE
	STEVENSWEERT
	SWALMEN
	VLODROP
	DINSDAG ECHT
	HERKENBOSCH
	Fluitje
	Prins van de Parkuule heet Marian Amstenrade wijkt af van traditie
	Col
	Carnaval '89 Pet op in Landgraaf
	'Grote kei beviel van Knoebel en Knoebelientje' 'Loecas' Vaessen over carnaval in 'Booches'
	Keiridder
	Grond
	Carnavalskalender tot het jaar 2000
	Kamelen
	Loutering
	Carnaval '89 Straatcarnaval in Maastricht dat wél, maar... Waar zijn alle bals gebleven?
	Flanser
	Carnavalsprinsen aller tijden liegen gezamenlijk: 'Het was de mooiste tijd van mijn leven'
	Pasteitje
	Arm of rijk
	Oogsten
	Loterij
	Straatcarnaval
	Italiaanse badplaats wil 'Rio' van Europa worden Viareggio organiseert Europees Carnaval '92
	Symposium
	Papiermaché
	Lobby
	Meldingsplicht in plaats van hinderwetvergunning
	Voorspelling onderzoek Stichting Hoogbouw toenemende vraag naar hoogbouw vrije sector
	Redenen
	Aantrekkelijk
	Alles voor autoverzorging Opgeruimd en binnen handbereik
	Emmer
	Heerma volgt hoofdlijnen RAVO-advies Eerste stap naar huurliberalisatie nieuwbouw woningen
	Elektro behangsnijder en Rolo-wash Unieke hulpmiddelen voor doe-het-zelvers
	Roto-wash
	Amsterdam wint renovatieprijs
	Volgens proefschrift geografen: Te weinig nieuwbouw in de jaren negentig
	Innovatieprijzen uitgereikt
	Goede naam Nederlandse bouw in EG
	Balans van 15 weken: 60 gulden besparing.
	In aflossing kosten service en verzekering Leasen keuken inrichting aftrekbaar belastingen
	andities
	Aftrekpost
	Succesvolle editie Vakbeurs tuinbranche
	Lijfers
	VTB' 90
	Milieubewuste deuren- en kozijnenlak
	Uitbreiding
	Gas tegen onkruid
	Vrees gemeenten rijks-taxaties voor og-belasting
	woonblad ACTIE ZUINIG STOKEN
	Overzicht hypotheekrente
	biljoenenlijn- Presse
	GV
	rondlegger
	Onderzoek naar invloed medicijnen op gedrag IGVG zelfstandig tegen wil en dank
	extra Lijdagspitsroedennen per spoor
	Bescherming
	Jubileum
	De snelste
	Griezelfilms
	Jet-lag
	Zelfstandig
	anderzijde Kaartjes
	puzzel Uitslag van Oudejaarsquiz 1988 Hoofdprijs van ’ 500 naar Nieuwenhagen
	Grote LD-puzzelaktie voor de Zonnebloem Kruiswoordraadsel 10
	Alleen zó inzenden
	Duizendje voor familie Rademacher
	Prijswinnaars puzzel nummer 8 Oplossing: LEVEN
	INLICHTINGEN

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95
	Adv. 96
	Adv. 97
	Adv. 98
	Adv. 99
	Adv. 100
	Adv. 101
	Adv. 102
	Adv. 103
	Adv. 104
	Adv. 105
	Adv. 106
	Adv. 107
	Adv. 108
	Adv. 109
	Adv. 110
	Adv. 111
	Adv. 112
	Adv. 113
	Adv. 114
	Adv. 115
	Adv. 116
	Adv. 117
	Adv. 118
	Adv. 119
	Adv. 120
	Adv. 121
	Adv. 122
	Adv. 123
	Adv. 124
	Adv. 125
	Adv. 126
	Adv. 127
	Adv. 128
	Adv. 129
	Adv. 130

	illustraties
	Meesterspion Britten overleden
	De uittocht naar de 'groene Alpen' is gisteren goed op gang gekomen. Bij de grensposten, zoals hier bij Bocholtz, regen de auto's zich aaneen tot onafzienbare rijen. De meeste – optimistische – vertrekkers hadden ski's op het dak, hoewel er in de Alpen niet veel te skiën lijkt te zijn. Volgens de ANWB gaan er zeker net zoveel Nederlanders op pad als vorig jaar. Een woordvoerster van het ANWB-kantoor in Heerlen meldde dat er niet massaal wordt geannuleerd door het ontbreken van sneeuw. „De mensen gaan toch wel", zei ze. Ook andere reisbureaus meldden dat er niet extra geannuleerd wordt. Foto: DRIES LINSSEN
	cryptogram
	de speelqoedspiegel
	panda en de roddeltante
	Ijzige kou teistert momenteel grote delen van de VS. Deze vier . jongeren in het stadje Spokane in de staat Washington zoeken warmte bij elkaar terwijl ze op de bus wachten. De KLM heeft door de kou de vluchten op Alaska uit veiligheidsoverwegingen voorlopig gestaakt. De door de extreme droogte van de afgelopen zomer getroffen boeren uit het midden-westen van de VS vrezen een nieuwe ramp doordat de wintertarwe kapot vriest.
	Stilstaande trams beheersten gisteren het straatbeeld in Lissabon. Vijftigduizend Portugese arbeiders in de vervoersector staakten gisteren voor hoger loon.
	Carnaval '89
	Carnaval '89


