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Bonn beschuldigd van
ontwikkelen atoomraket
*an onze correspondent

ejfl*^ - Het Westduitse ministerie
V!. heeft gisteren de ont-„Reling ontkend van een atomai-
,! n conventionele grond-grondra-
J niet een bereik van 500 kilome-
j3 ueze zou moeten dienen als op-
aP^r van de onder hetrakettenak-
rfru voor de middellange afstand
UrUde Pershing lA.
j.e Westduitse actualiteitenru-
"ü «eport werden gisteravond

':*"}er*ten getoond waaruit het
opdeel blijkt. In geheimerappor-I ?n het wapenconcern MBB en

van het ministerie van Defensie
wordt uitdrukkelijk gesprokenover
het nieuwe wapensysteem KOLAS
dat met zowel nucleaire als conven-
tionele koppen kan worden uitge-
rust. In de defensiepapieren staat
dat de nucleaire voorbereiding in
1991 moet zijn afgesloten en de con-
ventionele twee jaar later.

Ontkenning
Defensieminister Scholz ontkende
in Report dat er een nieuwe Duitse
raket wordt voorbereid. Dat klopt in
zoverre dat MBB samen met de

Pershing-fabrikant Martin Marietta
het wapensysteem wil gaan ontwik-
kelen. Het zou dus om een Ameri-
kaans-Duitse co-productie gaan,
waarbij MEB de hoofduitvoerder
moet worden. In een streng gehei-
me notitie van MBB staat dat bij de
ontwikkeling van deze ballistische
grond-grond-raket de Pershing-
technologie absoluut noodzakelijk
is. Martin Marietta beschikt door de
ontwikkelingvan de Pershing 1 en 2
over alle kennis, waar West-Duits-
land krachtens een verbod op de
produktie van kernwapens, geen
toegang toe heeft.

Op de defensiebegroting bevindt
zich al drie jaar de post 'Technecs',
bedoeld om studies naar mogelijke
nieuwe wapensystemen te financie-
ren. Intussen hebben Martin Mariet-
ta en MBB 100 miljoen uit dit fonds
gekregen.

De defensie-expert van de opposi-
tionele SPD noemde het een schan-
daal dat het parlement nu via de me-
dia hoort wat er aan de hand is. Hij
sprak de vrees uit dat de regering-
Kohl via Martin Mariettta toegang
probeert te krijgen tot nucleaire
technieken. Waarom uitgerekend
een bereik van 500 kilometer als het
wapen alleen conventioneel moet
worden, vraagt de sociaal-demo-
craat zich af. Daardoor onstaat de
indruk dat Bonn een nucleaire optie
wil hebben, want raketten met een
reikwijdte tot 500 kilometer vallen
niet onder het INF-atoomverdrag.
West-Duitsland mag tot 1995 niet
beschikken over kernwapens of
deze produceren.

Nieuwe sterkteverdeling; alleen Stein minder

Meer agenten voor
Limburgse korpsen

Van onze verslaggever

'E*-*RLEN - De komende drie jaar zullen op één na alle ge-
estelijke politiekorpsen in Limburg worden uitgebreid. Zo
\'^n er in Maastricht 75politiemensen bij. In Heerlen 45, in
.^krade een kleine dertig en in Sittard 19. Alleen het gemeen-
!l,jP°*itiekorps van Stem raakt banen kwijt en wel vier. De uit-
ging van de Limburgse politiekorpsen is een gevolg van
rn nieuwe sterkteverdeling bij de Nederlandse politie.

Je ' het aantrekken van 675 nieu-
.«n f "bemensen, de verschuiving
f** ncties van de rijks- naar ge-
X en natuurlijk verloop

komen er in totaal 2.100 plaatsen be-
schikbaar om de gemeentelijke po-
litiekorpsen in vooral de middelgro-
te steden te versterken.

Het politiebudget wordt daartoe in
1991 met 35 miljoen gulden uitge-
breid en in 1992 met 50 miljoen. Dit
hebben de ministers Van Dijk en
Korthals Altes besloten naar aanlei-
ding van het advies van de stuur-
groep Kwantificering Politiewerk,
die had voorgesteld 2.600 functies te
verschuiven.

De verschuiving van 1.425 functies
en het aantrekken van 675 nieuwe
krachten moet korpsen in staat stel-
len beter het hoofd te bieden aan de
toegenomen criminaliteit.

Jaloerse
schutter

- Van onze verslaggever
■i y,THAMPROY - De 23-jarige
i L.^rtenaar M. O. is op verden-

van het beschieten van
fi g.n woonhuis in Stramproy
) * stermorgen door de politie; 3gehouden. De Weertenaar

£ maandag, vijfmaal dwars, or de voordeur, in de veron-, j.-.rstelling dat de vriend vanUn. ex-vriendin zich in de gang
het pand ophield.

"e» doorboorden niet al-
èe de voordeur, maar tevens

; v n binnendeur en de wanden
SrtJ °*e woonkamer. Tijdens de

i j^etpartLj was echter nie-: uar*d in de woning aanwezig.
i Wapen en munitie werd bij
J^wj^-^ertenaar thuis gevonden.

Minimum
De minimumsterkte is voor ge-
meentelijke korpsen vastgesteld op
36 in plaats van de huidige41. Zoals
minister Van Dijk al eerder aan de
politiebonden heeft toegezegd, zijn
gedwongen ontslagen of overplaat-
singen niet aan de orde. De bonden
zijn dan ook redelijk tevreden over
de gisteren gepresenteerde plan-
nen.

Besloten is zeshonderd functies van
Rijkspolitie naar gemeentepolitie te
verschuiven. Door natuurlijk ver-
loop bij de gemeentelijke korpsen
komen tot 1992 in totaal 825 functies
vrij voor verschuiving. Met de toe-
voeging van 675 mensen stappen de
ministers af van het in het regeerak-
koord vastgelegde uitgangspunt dat
de nieuwe sterkteverdeling niets
extra mag kosten.

Volgens een bijlage bij de brief aan
deKamer gaat Maastricht er met 75
banen in Limburg het sterkst op
vooruit (van 289,4 banen naar 365).
De politie van Heerlen groeit van
209 naar 255 banen. Het korps van
Kerkrade gaat van 95,2 naar 123 en
het Sittardse korps groeit vap 78
naar 97 politiemensen. De verande-
ringen bij de overige Limburgse
korpsen: Brunssum: van 62,6 banen
naai*-70,3; Geleen: 62,1 naar 80,7;
Landgraaf: van 71,3 naar 80,5; Roer-
mond: van 71,4 naar 92,8 Stem: van
45,6 naar 41,3 en tenslotte Weert 67,3
naar 87,5.

Het weer
i^'ODEN MET ZON
r*s_ee-^ ma*-i(»e zuid tot zuid-
ijUCk.e'Uke wind, wordt zachte
i*hf!U *aangevoerd. Hierin kun-
(**-h name in het midden

k
orden van Limburg mist-

;'«il^[* voorkomen. Deze zul-
te J*Yeidelijk oplossen. Hier-

f'in ner perioden met zon
rÖln^en kan de temperatuur
"w)?e« tot 11 graden. De ko-

if4ti_ nacht daalt de tempe-
fC tot 4 graden.
'tr-jfj actuele informatie be-
'ki, n

e,*de het weer in Limburg
?VAx,

U bellen 06-91122346.

i-Jj-Jy* 08.09 onder: 17.40
Nob °P: °9*oo onder: 2100
,4% *-*EN:
t\y- 08.07 onder: 17.42
L ""op: 09.12 onder: 22.29

Gezamenlijk beraad werkgeversorganisaties

Vandaag beslissing
CAO-overleg vervoer

Van onze redactie economie
DEN HAAG - De vier werkgevers-
organisaties in het wegvervoer zul-
len vandaag gezamenlijk besl'.sen
over het voorstel van de werkge-
versorganisatie KNVTO om de on-
derhandelingen in het wegver
te heropenen. Gisteren hebben de
vier organisaties zich ieder voor
zich over de voorstellen van de
KNVTO beraden. Zolang er nog
geen duidelijkheid over de onder-
handelingen is, gaan de acties van
de Vervoersbonden FNV en CNV
gewoon verder.

Er bestaat nog steeds geen duide-
lijkheid in hoeverre alle vier de or-
ganisaties zich in de KNVTO-voor-
stellenkunnen vinden. Hoewel deze
werkgeversorganisatie niet wil in-
gaan op de inhoud van haar plan-
nen, komen die de Vervoersbonden
in ieder geval tegemoet waar het
gaat om dekwestie van het onregel-
matige werken. Of er op een of an-
dere manier sprake is van een onre-
gelmatigheidstoeslag, blijft overi-
gens onduidelijk.
Voor de bonden is bespreekbaar-
heid van zon toeslag wel een voor-
waarde om weer aan de onderhan-
delingstafel te gaan zitten. Aan de
andere kant heeft de christelijke
werkgeversorganisatie PCB, waar
cao-onderhandelaar Bergmans
voorzitter van is, zon toeslag tot nu
toe categorisch afgewezen.

De derde grotere werkgeversorga-
nisatie NOB lijkt wel bereid op ba-
sis van de KNVTO-voorstellen te
gaan onderhandelen, hoewel het
NOB-bestuur vanochtend nog moet
vergaderen.

Volgens KNVTO-woordvoerder
Coen Sleddering zal zijn organisatie
hoe danook haar voorsteilen aan de
bonden voorleggen, ook als andere
werkgeversorganisaties vandaag
besluiten niet mee te doen. De
KNVTO is weliswaar niet de groot-
ste organisatie in het wegvervoer,
maar vertegenwoordigt wel de gro-
te, internationaal werkende bedrij-
ven.

Er zijn gisteren vijfnieuwe bedrijfs-
stakingen bijgekomen: Melkweg in
Bolsward, Dwars in Ruurlo, HT
Transport in Rotterdam, De Rijke in
Spijkenisse en Trio in Roermond.

Bij enkele havenbedrijven werden
demonstraties aan de poort gehou-
den.

Overigens is de Vervoersbond FNV
niet van plan de bedrijfsstakingen
en andere acties te verminderen of
te beëindigen nu de werkgeversor-
ganisaties samen praten over moge-
lijk nieuw cao-bod.
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VW -busje over de kop

Kerkradenaar
verongelukt

Van onze verslaggever
RIMBURG - Door nog onbekende
oorzaak verloor gisterochtend kort
na 3 uur de bestuurder van een VW-
busje even buiten Rimburg de
macht over het stuur. De auto sloeg
over de kop waarbij een van de in-
zittenden, de 24-jarige M. Tervoort
uit Kerkrade, naar buiten werd ge-
slingerd. Op weg naar het zieken-
huis overleed de jongeman aan zijn
verwondingen.

De overige inzittenden konden na-
genoeg zonder verwondingen uit
het volledig vernielde busje stap-
pen.

Zevenjarige komt
onder schoolbus

FRECHEN - Een zevenjarige scho-
liere is gisteren op tragische wijze
omgekomen in Frechen bij Keulen.
Ze werd door haar schoolbus over-
reden. De anorak van het meisje
bleef bij het uitstappen van de bus
in de achterste deur vastzitten. De
bestuurster van de bus merkte het
niet en trok op. Het meisje werd vijf-
tien meter meegesleept, waarna de
anorak losschoot. Het zevenjarige
kind vielrecht voor de achterwielen
van de bus.

Geen straf
voor rituele

kindermoord
ARNHEM - De rechtbank in Arn-
hem heeft gisteren de ouders van
een vermoorde tweeëneenhalve
maand oude baby Floris ontslagen
van rechtsvervolging. De verdach-
ten zijn meteen op vrije voeten ge-
steld, evenals de derde beschuldig-
de, I.T. Deze moet zich laten opne-
men in een psychiatrisch zieken-
huis.

De rechtbank is van mening dat bij
de rituele moord opzet aanwezig
was en achtte het bewezen dat de
beide ouders doodslag hebben me-
degepleegd. De rechtbank heeft
echter de conclusies in het psychia-
trisch rapport overgenomen.
Het psychiatrisch rapport van het
Pieter Baancentrum concludeert
dat beide ouders volledig ontoere-
keningsvatbaar zijn. De twee moe-
ten worden ontslagen van alle
rechtsvervolging omdat de kans op
herhaling uiterst gering is.

Het Pieter Baancentrum had ten
aanzien van T. terbeschikkingstel-
ling met gedwongen verpleging ge-
adviseerd. HetPBC achtte in het ge-
val van T. gevaarvoor herhalingvan
dergelijke geweldsdelicten aanwe-
zig. De rechtbank heeft echter an-
ders bepaald.

Carnavaleske
happening
op Vrijthof

MAASTRICHT-
Een fonkelende len-
tezon in een strak
blauwe hemel lachte
gistermiddag het
Vrijthof in Maas-
tricht uitbundig toe.

Die verlokking leek
voor heel Maastricht
te aanstekelijk om
daar niet samen te
drommen tot één
massale happening

met als traditionele
aanleiding: het fa-
meuze concours van
de Zaate Herreme-
niekes. Een carna-
valsfestijn in volle
massaliteit. Min-
stens vijf tot zes do-
zijn groepen muzi-
kanteske carnavals-
vierders in de meest
bizarre en kakelbon-
te üitmonsteringen
stalen daar onder de

noemer van zaate
herremenie de show
tijdens hun optreden
voor de "deskundige
jury"en het meerma-
len duizendkoppig
hooggeëerd publiek
op het (te kleine)
Vrijthof. En zoals in
alle jarenverwierven
alle deelnemers de
(Brussels)lof der
jury.

Een Maastrichts car-
navalsfestijn voor
oog, oor en keel, dat
verspreid over de
stad, nog tot la_t% zou
nazinderen als het
onafwendbare af-
scheid van Vastelao-
vend 1989.

Foto:
WIDDERSHOVEN
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(ADVERTENTIE)

La Cave
Het adres voor gezelligheid

Wilhelminaplein 20
Vanavond

traditioneel
hieringbegrave
ma, Trio Kwatsch

Dit mot'se mitmakeü!
Al is 't op heng en veut!!!

Aanvang: 20.11 oer!!!

(ADVERTENTIE)

En nu:
koffie om bij

tekomen.

w Perla Mild koffie, {■& Stroopwafels,
>-~* snelfiltermaling, hÜ pakje met 8 stuks,
vacuüm verpakt 3 halen,
dubbelpak Q7Q 2 betalen. QQQ2 x 500 gram 123S*/./O êfffO.Z/O
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 11februari a.s..

'sLands grootstekruidenier blijftop Ol^ sdekleintjes letten. |

(ADVERTENTIE)
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strips en in gesprek

in gesprek

De 'lijdensweg' van
een beroepsopleiding

Naar aanleiding van de wens van minister Deetman, verwoord
in uw artikel van de parlementaire redactie, opgenomen in het
LD d.d. 24-1-1989 zou ik het volgende willen zeggen:
Nadat onze zoon in juni 1986 zijn
LTS-opleiding met succes had afge-
sloten, ging hij vervroegd in militai-

re dienst. Dit om te voorkomen dat
deze verplichting later zijn toe-
komstplannen ging verstoren. Op 1
juli 1987 ging hij zelfstandig wonen.
Op 5 september 1987 verliet hij de
militaire dienst om op 7 september
datzelfde jaar aan zijn opleiding
voor proces-operator te beginnen,
dit onder toezicht van het SBVL
(Stichting Bedrijfs- en Vakopleidin-
gen Limburg). Van deze stichting
kreeg hij f2OO,- bruto per maand.
Netto was dat f 166,-. Wie hiervan
kan leven moet onmiddellijk onze
nieuweminister van Financiën wor-
den.

houden. „Als uw zoon nu eens zijn
opleiding afbrak, dan komt hij wel
in aanmerking voor een uitkering.
Als hij dan 21 jaar is, kan hij de
draad weer oppakken en, met be-
houd van zijn uitkering, aan zijn op-
leiding beginnen". Zou deze ambte-
naar dit ook tegen zijnkinderen zeg-
gen?

Ons restte niets anders om dan maar
kinderbijslag aan te vragen. En la-
ten wij dat nu wèl krijgen! Nu had
de Sociale Dienst er wel een nieuw
argument bij. Nu hoefden zij hele-
maal niet meer te betalen omdat de
aanvrager kinderbijslag kreeg. Zo
werd het een touwtrekken tussen
de Sociale Dienst en het GAK,
waarvan onze zoon en ook wij het
gelag mogen betalen. Immers, nu
mogen wij als ouders een uitkering
verstrekken. En wie er nu dacht dat
wij de uitkeringen die wij aan onze
zoon geven van onze belastingen
konden aftrekken heeft het mis.

Op zijn 20ste levensjaar kreeg hij
wat meer zakgeld: f207- per maand
netto; ook geen vetpot. Wij behoef-
den ons echter geen zorgen te ma-
ken werd gezegd. Wij moesten een
aanvraag indienen bij het GAK.
Naar aanleiding van de ingediende
aanvraag moest mijn zoon zich bij
een ambtenaar van het GAK mel-
den. Naar zijn mening kwam onze
zoon in aanmerking voor een uitke-
ring, verstrekt door het GAK. Wij
blij, maar wij kregen snel te horen
dat het verzoek om uitkering door
het GAK was afgewezen. Het GAK
was van oordeel dat de Sociale
Dienst moest betalen. Het ergerlijke
in deze zaak was dat wij het GAK
middels een kort geding moesten
dwingen hun afwijzing schriftelijk
te motiveren, opdat wij daar tegen
in beroep konden gaan.

Hier nu hebben wij te maken met
een jongeman die door keihard wer-
ken een basis wil leggen voor zijn
toekomst. Waar haalt hij zijn moti-
vaties vandaan om zijn opleiding af
te maken, terwijl hij toch steeds van
het kastje naar de muur gestuurd
wordt, hatelijke opmerkingen van
ambtenaren moet slikken, moet
procederen om zijn recht te krijgen
en negatieve ambtelijke adviezen
moet aanhoren.

Dus nu naar de Sociale Dienst en
daar een aanvraag ingediend. Dat
de Sociale Dienst helemaal niet blij
was met de aanvraag, bleek ons al
snel genoeg. Een ambtenaar deelde
ons terzake vriendelijk mee dat
onze zoon niet voor een uitkering in
aanmerking kon komen omdat hij
werkte. Bovendien was deze ambte-
naar de mening toegedaan dat het
GAK moest betalen.

Een vriendelijk advies werd in een
der gesprekken aan ons niet ont-

Rest ons nog de opmerking: de op-
zet van het SBVL lijkt ons goed.
Echter hoe triest wordt de situatie
voor uitwonende jongeren. Zij val-
len tussen de wal en het schip. Wij
zijn benieuwd hoe de sitautie gaat
worden-als onze zoon 21 jaarwordt.
De vergoeding van het SBVL ver-
valt dan. Krijgt hij dan een uitke-
ring, of zal hij gedwongen worden
zijn opleiding zes maanden voor
zijn examen af te breken om in aan-
merking te komen voor een uitke-
ring, dan wel elders emplooi te moe-
ten zoeken?
VOERENDAAL L. Wyckmans

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

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

Hulpverleners
Gaarne wil ik reageren op de inge-
zonden briefHulpverleners van 17-
-l-'B9 van mevrouw Curfs uit Maas-
tricht. Ik vraag me af of mevrouw
Curfs momenteel nog werkzaam is
in de bejaardenzorg. Zo ja, dan be-
twijfel ik of ze weet waarover ze
praat. Tegenwoordig spelen meer
factoren een rol dan alleen de bezui-
nigingen. Zieke werknemers die
niet meer worden vervangen. Bo-
vendien worden er steeds meer
zwaardere mensen opgenomen; niet
zoals vroeger de bejaarde, die zich-
zelf nog wel kon redden, maar men-
sen met een zwaar lichamelijke en
psychische handicap.

Dit is voor de werkers in de bejaar-
denzorg ook geen probleem. Het is
wel een probleem dat hier door ver-
schillende instanties geen rekening
mee wordt gehouden. Tevens ver-
andert de hele zorg ten opzichte van
de bejaarde. Men moet meer ver-

pleegkundige handelingen verrich-
ten, terwijl men daar niet bevoegd
voor is. Aan u de vraag: Vindt u het
een goede zaak dat vrijwilligers het
werk doen van een bejaardenver-
zorg(st)er? Waarom moeten de men-
sen dan nog een opleiding tot be-
jaardenverzorgster gaan volgen.
Op naar de vrijwilligers. Ik geef toe
dat als er geen vrijwilligers waren
menig bejaardentehuis kon sluiten.

De essentie van het bezoek van de
heer Mastenbroek is, dat er op lan-
delijk niveau een discussie op gang
komt. Het is ons niet, zoals me-
vrouw Curfs suggereert, te doen om
betere betaling. Als de bejaarden-
zorg in alle gelederen is erkend
komt dit vanzelf. De werknemers in
de bejaardenzorg hebben plichten,
maar ook rechten.

BRUNSSUM M.J.A. Theunissen

Genscher
In uw artikel van 28 januari
over de Westduitse xinister
Genscher staat onder meer te
lezen dat Amerikaanse en
Britse ogen met wantrouwen
de buitenlandse politiek van
minister Genscher volgen.Hij
is in hun ogen de kwade ge-
nius achter een beleid dat het
nieuwe Duitse zelfbewustzijn
manifesteert.

Of het nu gaat om het verzet
tegen nieuwe atoomraketten,
een handelsoorlog met de VS
of steun voor Michael Gor-
batsjov, overal zien de critici
de ongrijpbare hand van Gen-
scher. Maar dat is niet alleen
aan minister Genscher toe te
schrijven. Het is eerder een
discussie dieoveral op de we-
reld plaats vindt. Dat Duits-
land na ruim 40 jaarweer een
erkende plaats- in de wereld
wil innemen, daar kan toch
niets op tegen zijn. Het is al-
leen de vraag welk Duitsland!

De verkiezingen in West-ber-
lijn geven toch heel wat te
denken, als daar weer een
SS'er gekozen is. Maar daar-
mee is wel aangegeven met
welke problemen de huidige
samenleving worstelt. En ver-
mindering van bewapening is
dan noodzaak nummer één!
LANDGRAAF H. Witvoet

" Hans Dietrich Gen-
scher en de Russische mi-
nister van buitenlandse
zaken Shevernadze bij
het ondertekenen van een
overeenkomst.

DSM-pensioenen
Op het ingezonden stuk van de
heer Reinders (zie LD van 25 ja-
nuari j.1.) wil ik gaarne commen-
taar geven, daar mijns inziens de
schrijver niet volledig is geïnfor-
meerd.
Oud-werknemers van Staatsmij-
nen in Limburg NV en DSM
Limburg BV, die voorheen lid
zijn geweest van het BFM zijn
thans in drie groepen gepensio-
neerd, en wel als volgt:
A). De oudste groep, gepensio-

neerd vóór 1 januari 1978,
krijgt pensioen van het eer-
der genoemde BFM.

B). De groep werknemers ge-
pensioneerd na 1 januari
1978, maar vóór 1 januari
1987 (die veelal tweederde
van hun dienstjaren lid was
van het BFM) en per 1 janua-
ri 1973 (gedwongen) werd
overgeheveld naar het DSM-
pensioenfonds, zag hun uit-
kering sedert 1 januari 1978
stijgen met 3,2 procent.

C). de groep werknemers gepen-
sioneerd na 1 januari 1987,
dieeveneens een aantal jaren
lid is geweest van het BFM,
doch ook per 1 januari 1973 is

over moeten gaan naar het
DSM-pensioenfonds, heeft
zijn uitkering eveneens 3,2 +
0,2 procent per dienstjaar
zien stijgen. Dus bij 40
dienstjaren een stijging van
3,2 + 8 = 11,2 procent.

De in groep B ingedeelde gepen-
sioneerden zijn dus duidelijk
slechteraf danhun collegae in de
groepen A en C. Maar voor deze
groep gloort toch enige hoop,
daar de directie van DSM Lim-
burg en vertegenwoordigers van
diverse organisaties ovewegen
een 'gebaar' te bewerkstellingen.
Een bijstelling per 1 april 1989
van 0,1 procent (eentiende pro-
cent!) behoort tot de mogelijkhe-
den. Bij een brutopensioen van
f24.000- respectiievelijk
f30.000- p^r jaar, bedraagt de
maandelijkse verhoging f2- res-
pectievelijk f2,50 per maand.
Maar wie het kleine niet eert, is
het grote niet weerd. Al met al
wel andere koek als die vermeld
door de geachte inzender Rein-
ders, waarvan akte.
HEERLEN H.A.Bergmans

" Weerbericht
De weerberichten in uw krant, maar
pok van tv en radio melden steeds
dat het weer een mooie dag wordt.
Op 26 januari was het in Helsinki
+ 10, Stockholm +5, Madrid -5, Mi-
laan -10 en in Nederland -3; alles in
de nacht. Overdag is het hier al drie
weken lente! Sommige mensen vin-
den het heerlijk dat het zo lenteach-
tig is. Wij moeten toch weten dat dit
niet normaal is en het weer veel te
lijden heeft onder het milieu en
proefnemingen. Na stilte komt

storm. Laten wij blijven waken over
ons bestaan door ons te laten horen.

Wij moeten natuurlijk eerst bij ons
zelf beginnen. Wij zorgen samen
voor zeker een kwart van de vervui-
ling. De meeste mensen praten daar
niet graag over omdat ze de
kringloop van de natuur niet ken-
nen. Ze weten te weinig van de kos-
mos af; ze kennen soms zichzelf
niet. Laten wij niet vergeten dat het
nog maar een paar minuten voor
twaalf is.
HEERLEN H. Vriezelaar

recept

Gebakken haring

Benodigdheden voor 4 personen: 4
verse haringen, versgemalen zwar-
te peper, 4 el havermeel of bloem, 1
tl kerrie, 25 g gesmolten margari-
ne, 1 el zonnebloemolie, 2 el ci-
troensap, schijfjes citroen, een
paar takjes peterselie.

Snij de haring helemaal open en
leg ze met de binnenzijde op bord
of plank. Druk stevig op de rug van
de vis op de plaats van de graat.
Keer de vis en trek de graat uit het
vlees.
Maal peper over de vis en vouw de
vis weer dicht. Meng het meel met
de kerrie, rol er de haringen door
en leg ze naast elkaar in een oven-
vaste schaal.

Meng de margarine en de olie en
schenk dit over de Vis.
Plaats de schaal 15 minuten in een
voorverwarmde oven van 220°C. -
stand 5. Prik er even met een vork
om te zien of het vlees gaar is.
Als de vis uit de oven komt spren-
kel er dan citroensap over en gam-
eer met schijfjes citroen en takjes
peterselie.

hub meijer

Kerkbalans
Bij het verschijnen van berichten
in de krant en andere media over
de kerkbalans met als ex KRO-slo-
gan 'de moeite waard', worden de
financiële perikelen van de kerken
aan het licht gebracht. Daarnaast
gaan de gedachten onwillekeurig
uit naar die andere kerkbalans
waar het er om gaat in hoeverre de
kerken er in slagen hun doelstel-
ling waar te maken, namelijk het
verkondigen van Gods heilsbood-
schap. Bepalen we ons tot de ka-
tholieke kerk, de kerk van Christus
die welhaast 2000 jaar bestaat en
ook wel zal blijven bestaan tot het
einde der tijden, al wordt er nog zo-
veel aan gewrikt en gewrongen. Je
vraagt je af hoe het mogelijk is dat

van 'binnenuit' stelling genomen
wordt tegen gegevenheden, waar-
heden, van geloofsleer en zeden-
leer van de de kerk waaraan in
principe niet te tornen valt. Is men
bang om het etiket 'behoudend' op-
geplakt te krijgen? Moet men zono-
dig kritisch 'progressief zijn, ook
al gaat het veelal alleen om een
schijnprogressiviteit? Veronder-
stelt men dat, waar woorden ver-
vlakken en opzij geschoven wor-
den, van hogerhand de doelstelling
maar moet worden bijgesteld aan
wat de mens uitkomt? Als men bij-
voorbeeld in een oecumenische
dienst voor de KRO-radio zonodig
aan het adres van paus en bis-
schoppen verwijten moet richten
dat zij terugkeren naar oude waar-
den, tertwijl zij in werkelijkheid
bezig zijn om het goede te behou-
den waar dat onder de drang van
kritici verloren dreigt te gaan, is
men dan niet bezig om onder het
mom van eenheidsstreven ver-

deeldheid in eigen huis tej
ken? Is, wat hiervoor wetl
noemd niet funest als we ervi
gaan dat gezin, school en M
elkaar afgestemd dienen tö
Waar ouders, mede de kathol
van de katholieke scholen bfl
na eerst op dwaalsporen te -&
bracht, daar is de waarachu
toch wel ver zoek. Of er dan
Rome uitgemaakt moet won
mgr Gijsen gerechtigd is een
ment op de stellen (zie LD 24*
doet niet zo erg veel af aan dj
van de zaak. Onze bisschop'recht zeer bezorgd over deze>van de kerk die, na al zo lanl
van vernieuwen en kritisch t
een bedenkelijke toestand is
men.

Is het niet afschuwelijk dat
eigen KRO in deze veelal fo<
Pater Leopold Verhagen is
mild als hij zegt dat de KRO
bijdrage meer levert aan het ,
lijk welzijn van Nederland (i
1-89). Want welbeschouwd
veelal sprake van afbreuk ml
van positieve ondersteuning
deze andere balans tussen Go\
doelingen en ons antwoord o]
weer in evenwicht komt, dan Jfinanciële balans zeker ook _4
beïnvloed worden. Want waan
waarachtigheid, zekerheid efl
de vindt, daar zal men ookl
aanwezig zijn en meedoen.
GELEEND S.C.A. van *

" Kerstpost
Vroeger leerde ik al dat als je op
goederen maar een dubbeltje ver-
diende in plaats van een kwartje,
maar drie keer zoveel verkocht, je
meer winst had en misschien ook
nog goedkoper kon inkopen, (grote-
re hoeveelheid) met extra korting.
De PTT bewijst weer eens hoe waar
dat is met het record aan Kerst- en
Nieuwjaars-post, dank zij depostze-
gel van 50 cent.
Zouden de winkeliers dat ook eens
willen proberen, bijvoorbeeld met
de dagelijks levensmiddelen en der-
gelijke.
GULPEN A.F. Grossimlinghaus

" Wezel
Dames en heren hoe luidt zijn
naam? Joris Voorhoeve! Dat is toch
een misverstand. Dit moet toch ze-
ker zijn Joris deWezel! Dan deed hij
zijn naam tenminste nog eer aan.
Want een wezel trekt zich ook bij
het geringste geluid terug, zo ook
Joris. Vorige keer zuchtte Lubbers
en nu Ruding en weg was Joris. Ru-
ding zei: „Het is maar 760 gulden
per maand wat ze minder hebben".
Tja, als jezelf iedere maand je zak-
ken vult met tienduizenden gul-
dens, dan weet je niet wat 760 gul-
den betekent voor iemand die van
f750- tot f 1.100,- per maand moet
leven. En Joris knikt maar ja, bang
voor zijn eigen stoel. Veel ge-
schreeuwmaar weinig wol. Mensen
onthoudt dat voor de verkiezingen!
Dan komen ze weer met uitgestre-
ken gezichten en loze beloften en
.Farizeeër-streken!
HEERLEN M. Boze

" Concert Bros
Wij, mijn vriendin en ik, ]|graag reageren op het artikel!
het concert van Bros. Wij zij'
Kerkrade naar Rotterdam g&
om het concert bij te wonen
was een wervelende show m^
actie en dansen. In de krant '■dat het gebouw halfvol waSjklopt niet. Het was bijna u|kocht, de staanplaatsen waren]
maal uitverkocht. Bij elke gH
het zo, dat de zanger onmisW]
zo ook bij Bros. Wij hopen dat!
'kritiek' geleverd moet word-j
iemand van de krant zelf nafl
gaaten niet op eigen oordeel aj
Wij vinden dat wat er in de |
stond dus onterecht.
KERKRADE Wendy eni
■

_fl
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Aanbeveling studenten en ambtenaren ministerie

Studiebeurs mogelijk
os van inkomen ouders

Van onze parlementsredactie
HAAG -De hoogte van het inkomen van de ouders zal in,

~°ekomst wellicht geen rol meer spelen in de studiefinan-
lngvoor studenten. Hetzelfde zal mogelijk ook gelden voor

1 inkomsten van de student of van de partner. Dat blijkt
~e rapportage van het technisch overleg tussen studenten-
den en ambtenaren van het ministerie van Onderwijs over
Vereenvoudiging van de studiefinanciering.

Een woordvoerder van de Lande-
lijkse Studentenvakbond (LSVB)
heeft dat gistererochtend bevestigd.

Hij noemt het 'voorbarig' om de tus-
senrapportage als een akkoord tus-
sen ambtenaren en studentenbon-
den te omschrijven. „Wij sluiten
ook geen akkoorden als ze bezuini-
gingsmaatregelen inhouden. Het
rapport zet de mogelijkheden op
een rijtje".

Het rapport draagt alternatieven
aan voor de maatregelen die Deet-
man vorig jaar aankondigde om 550
miljoen gulden op de studiefinan-
ciering te bezuinigen. De bewinds-
man wilde de leeftijdsgrens in het
beurzenstelsel verlagen van 30 naar
27 jaar.De meeste studenten aan het
middelbaar beroepsonderwijs zou-
den, in het oorspronkelijk plan van
deminister, alleen nog maar een ba-
cichpiirQ ..nnr fVm.QwnnpnHpn Iflin-

nen krijgen. In het rapport is van
beide maatregelen geen sprake
meer.

Het is nog onduidelijk welke gevol-
gen het buiten beschouwing laten
van het ouderlijk inkomen heeft
voor de basisbeurs van studenten.
In het rapport wordt op een verla-
ging van de basisbeurs gerekend.
De hoogte van de beurs zou afhan-
kelijk moeten worden van de opge-
bouwde studieschuld.

Martens
praat met
Moboetoe
■ SEL-Er lijkt dooi op komst
i feer kille betrekkingen tussen
jje en Zaïre. Dat wordt afgeleid
tat [eit dat beide regeringen een
rokt tot bemiddeling door de
i koning Hassan II heb-
Lj'lvaard. Bovendien heeft de
lm h Premier Martens maan-
fe_>k ag een geheime ontmoe-
Fbiv. met de Zaïrese president

P«ei_
jtpT, de Belgische minister van
jjU'andse Zaken Tindemans

bemiddelingspoging een
-Haken aan het Zairees-Belgi-
conflict „zonder gezichtsver-v°or beide partijen".

£_ n. waarnemers is de plotselin-
van Moboetoe om te■ n ook veroorzaakt door het be-gaan de Franstalige omroep

■ om een documentaire over
j.ermogen van de president, dat

at even hoog is als de volledige
«schuld van het straatarme Zai-
let uit te zenden.

Akkoord bij
Hoogovens

IJMUIDEN- De directie van het
staalconcern Hoogovens (17.000
werknemers) en de vakbonden
hebben gisteravond in beginsel
overeenstemming bereikt over
de nieuwe eenjarige CAO. Het
aanvankelijke breekpunt in de
onderhandelingen, invoering
van een 36-urige werkweek voor
het dagdienst- en kantoorperso-

neel, is van tafel doordat Hoogo
yens deze werknemers twee ex
tra vakantiedagen biedt.

De industriebonden van FNV en
CNV hebben uiteindelijk hun eis
voor verdere arbeidstijdverkor-
ting ingetrokken, ook gezien de
overige afspraken. Zij zullen het
principe-akkoord vandaag met
een positief advies aan hun leden
voorleggen. De Unie BLHP en
de VHHP leggen het akkoord
neutraal voor.

" Enige duizenden ontevreden werknemers legden gistermorgen nog bij Hoogovens het
werk neer om te demonstreren voor een betere CAO. Gisteravond bereikten de directie en
bonden een principe-akkoord.

NS maken
langste trein
ter wereld

da^CHT/TEGELEN- Op zon-
'atid eDruar* willen de Neder-
fec s^ Spoorwegen een wereld-
-Bierier r<-* vestigen door een passa-
t^ strem van 1600 meter lengte
Hot

*n rijden. Achter de loco-
-Ben 2ullen 60 intercityrijtui-
tota gorden gehangen met een
*Wal gewichtvan ruim 2500 ton.
Wii 'dcc is afkomstig van NS'er
s*aa h

Uit Tegelen* die er in
tè " gde de directie voor zijn plan
S(w dresseren. De Australische°rwegen zijn nu nog de hou-

ders van dat wereldrecord: zij
haakten ooit 42 rijtuigen achter
een loc.
De recordpoging maakt deel uit
van de feestelijkheden rond het

150-jarig bestaan van de spoor-
wegen. Het TROS-programma
'De eerste de beste' zal opnamen
maken, die op 3 maart worden
uitgezonden.

De NS-trein zal om 12.24 uur ver-
trekken van het rangeerterrein
Kijfhoek (tussen Rotterdam en
Dordrecht) en komt om 14.20 uur
in Eindhoven aan. Er zijn voor de
trein geen kaartjes te koop. Pas-
sagiers zullen NS-ers zijn en ver-
tegenwoordigers van de media.

binnen/buitenland

Onderzoek naar belasting arrondissementen

Personeel gerechten
wordt herverdeeld

rt Van onze Haagse redactie
vjHAAG - Het ministerie van'"itie is bezig met een onderzoek_~e,:n betere verdeling van de ar-'"P-aatsen bij de rechterlijke
**1- Rechters, officieren van jus-
\\ en administratief personeelwen beter worden verdeeld over*rondissementen. De zwaarte
Te ie behandelen zaken speelt
iJ°'J een doorslaggevende rol.
H-u toe werd de verdeling louter
lfmatig vastgesteld.

onderzoek wordt uitgevoerd op
iF van het rapport van de stuur-zP Werkmeting rechterlijke
;F. dat vorige zomer is uitge-

bracht. Daarin werd vastgesteld dat
de werkdruk in sommige arrondis-
sementen veel hoger is dan in ande-
re. Na overleg met vertegenwoordi-
gers van de rechterlijke macht zijn
voor de verschillende beroepsgroe-
pen commissies ingesteld, die een

inventarisatie van de werkdruk
moeten maken.
De toenemende werkdruk leidt er
volgens de Utrechtse officier van
justitiemr R. Behling toe dat zaken
niet goed worden afgehandeld. „Er
komen verkeerde delicten, feiten of

data in de tenlastelegging. Die kun-
nen uiteindelijk leiden tot vrij-
spraak van de verdachte", aldus
Behling.
PvdA en VVD eisen dat er op korte
termijn iets wordt gedaan aan de
overbelasting van de officieren van
justitie. Het CDA voelt meer voor
een totale reorganisatie van het
Openbaar Ministerie, aldus woord-
voerder Van der Burg.

In de loopvan dit jaarworden de re-
sultaten bekend. „Aan de hand
daarvan zullen de arbeidsplaatsen
voor 1990 opnieuw worden ver-
deeld", zegt een woordvoerder van
het ministerie van Justitie.

Walesa wil
einde aan
staking

WARSCHAU - De leider van het
vakverbond Solidariteit in Polen,
Lech Walesa, heeft gisteren in aller-
ijl gezanten gestuurd om een einde
te maken aan een plotselinge sta-
king bij de bruinkoolmijn Belcha-

tow in het midden van Polen. Deze
centrale levert de brandstof voor
Polens grootste elektriciteitscentra-
le.

Walesa kan de staking niet gebrui-
ken, juist nu hij met de regering on-
derhandelen gaat over herlegalise-
ring van het eens vrije vakverbond.
De circa vijfduizend kompels van
de mijn in Belchatow eisen loons-
verhoging. De mijnwerkers hebben
een stakingscomité opgericht. Het
comité heeft geen banden met Soli-
dariteiten evenmin met het officiële
vakverbond OPZZ.

Aantal ministeries achter met aanpak beheer

Rijksoverheid raakt
accountants kwijt

Van onze parlementsredactie
DEN HAAG - Het aantal accoun-
tants bij de diverse ministeries is in
1988 gedaald van 826 naar 795. De
onderbezetting bij de accountants-
diensten is daardoor opgelopen tot
bijna twintig procent. Op papier
moeten er bij de departementen 964
accountants in dienst zijn. Minister
Ruding (Financiën) heeft dit de Ka-
mer in een nota laten weten. Het
stuk handelt over een verbetering
van het financieel beheer bij de
rijksoverheid, een project waarmee
het kabinet in 1986 startte. Het op-
heffen van de onderbezetting bij de
accountantsdiensten was één van
de actiepunten.

Volgens Ruding kon de rijksover-
heid door intensieve werving vorig
jaar wel het aantal topaccountants
uitbreiden van 135 naar 153. Alleen
bij Defensie lukte dat niet.

Uit het rapport blijkt dat het nog al-
lerminst zeker is dat op alle ministe-
ries in 1990 inderdaad het financieel
beheer in orde zal zijn. Daarmee is
het ook zeer twijfelachtig of de ac-
countants voor de ministeriële in-

komsten en uitgaven in dat jaar
goedkeurende verklaringen kun-
nen afgeven.

Bij Buitenlandse Zaken bestaat een
grote achterstand in het financieel
beheer. Een goedkeurende accoun-
tantsverklaring wordt pas in 1992
verwacht. In zijn rapport meldt Ru-
ding ten aanzien van zijn eigen mi-
nisterie dat er niet voor 1991 een
goedkeurende verklaringvan de ac-
countants ten aanzien van de belas-
tingdienst te verwachten valt. Bij
Verkeer en Waterstaat is de situatie
nog chaotisch. Op Landbouw spe-
len soortgelijke problemen.

De situatie bij de departementen
brengt Ruding tot de opmerking dal
eind 1990 de meeste ministeries het
financieel beheer wel op orde zullen
hebben.

Strop van zeshonderd miljoen dreigt
VVD eist enquête
over schip Peru

DEN HAAG - „Schandalig en
krankzinnig", noemt VVD-woord-
voerder Van Rey de ontwikkelingen
rond de reparatie van de Peruaanse
kruiser Almirante Grau (de voorma-
lige De Ruyter). Hij heeft gister-
avond in Tros Aktua tv een parle-
mentair onderzoek geëistnaar de af-
faire.
Voorzitter H. Groen van de NCM
(Nederlandse Crediet Verzekering-
maatschappij) verklaarde in dezelf-
de uitzending dat Peru al twee jaar
haar betalingsverplichtingen niet
nakomt aan Nederland. Er dreigt
een strop van bijna 600 miljoen gul-
den.

In 1983 gaf minister Ruding van Fi-
nanciën namens de Staat de garan-
tie voor de herverzekering van de
reparatie van de Peruaanse kruiser
bij de ADM-werf in Amsterdam, te-
gen het advies van de NCM in. De
order (inclusief rente: ruim 500 mil-
joen) werd gefinancierd door de
Amro, herverzekerd bij de NCM die
het politieke risico van wanbetaling
onderbracht bij de Staat.

De Staat had al grote betalingspro-
blemen met Peru over de aankoop
van onder meer de Almirante Grau.
Er stond namelijk nog een bedrag
open van 83 miljoen gulden.

Standpunt ministers
wijkt af van advies

Vervolg van pagina 1

DEN HAAG - Het voorlopig stand-
punt over de sterkteverdeling - po-
litie, bestuur en justitie worden nog
geraadpleegd - wijkt af van het ad-
vies van de stuurgroep Kwantifice-
ring Politiewerk, die had voorge-
steld een kleine 2.600 functies te
verschuiven. De ministers vinden
deze aanbeveling te ingrijpend. ■
Volgens de nieuwe verdeling kun-

nen korpsen hoogstens tien procent
van hun sterkte verliezen dan wel
maximaal dertig procent groeien.
Minister van Dijkvan Binnenlandse
Zaken zei gisteren op een perscon-
ferentie over de sterkteverdeling
dat het nieuwe systeem medio dit
jaar in werking kan treden. Eerst
zullen de politieministers advies in-
winnen bij politie, bestuur en justi-
tie. „Deze adviezen kunnen zeer wel
leiden tot aanpassingen van onze
plannen", aldus Van Dijk.

De waarnemend korpschef van de
Maastrichtse politie, commissaris
G. van Schaik, betoonde zich zeer
ingenomen met de aangekondigde
uitbreiding van het gemeentelijk
politie-apparaat met 75 mensen.
„We hebben daar jarenbij de minis-
ter hard voor aan de bel getrokken.
Maastricht is al maar gegroeid, maar
ons politiekorps is ondanks de daar-
door ontstane taakverzwaring niet
gegroeid."
Met de uitbreiding van 46 agenten
in Heerlen is politiecommissaris
Van Berge Henegouwen 'niet onte-
vreden.
„Meer motivatie, meer armslag, we
kunnen meer voor het publiek
doen". Zo luidde de reactie van
woordvoerder Van Daatselaar van
deKerkraadse politie op het bericht
dat zijn korps er ruim 28 mensen bij
krijgt.

Verzekeraars
verhogen

hypotheekrente
DEN HAAG - Voor de levensverze-
keraars zijn de rente-ontwikkelin-
gen van de laatste tijd aanleiding
om de hypotheekrente met ingang
van vandaag met 0,3 procent te ver-
hogen. De basisrente wordt dan 7,4
procent. Deze rente geldt voor hy-
potheken met gemeentegarantie
danwei hypotheken tot ten hoogste
75 procent van de executiewaarde
(rentebetalingen per maand achter-
af).

Tamils kunnen
volgens rechter

veilig terug
ALKMAAR - De Alkmaarse recht-
bankpresident mrR. Gisolf meent
op grond van uitgebreide informa-
tie dat uitgeweken Tamils veilig
naar de hoofdstad Colombo van Sri
Lanka kunnen terugkeren zonder
vrees voor vervolging. Op grond
daarvanheeft hij gisteren de eis van
de in Den Helder wonende Tamil T.
Kanagasamy afgewezen, een be-
roepsprocedure tegen het weigeren
van de vreemdelingenstatus in Ne-
derland te mogen afwachten.
De president heeft over de situatie
op Sri Lanka informatie verkregen
van het Hoge Commissariaat voor
de Vluchtelingen van de Verenigde
Naties en van Vluchtelingenwerk
Nederland.
Het vonnis zal volgens onderlinge
afspraak door alle Nederlandse
rechtbankpresidenten worden mee-
gewogen bij vergelijkbare korte ge-
dingen, die in afwachting van het
Alkmaarse kort geding zijn opge-
schort. De Staat heeft hangende de
uitspraak de uitzetting van Tamils
gestaakt.

Nu volgens mrGisolfuit niets blijkt
datKanagasamy op Sri Lanka gere-
gistreerd staat als Tamil-strijder en
uit dien hoofde vervolging te duch-
ten zou hebben, acht de president
zijn vluchtrelaas onvoldoende om
toelating tot Nederland te verkrij-
gen of in Nederland de beslissing in
de beroepsprocedure af te wachten.

" Theaterkaart
Vanaf het komend theatersei-
zoen kunnen theaterbezoekers
in ons land gebruik maken van
een Nationale Theaterkaart.
Het krijgt de vorm van een cre-
dit-card waarmee met voorrang
plaatsen in theaters en schouw-
burgen kunnen worden be-
sproken.

" Israël (1)
De VS hebben gisteren harde
kritiek geleverd op Israël van-
wege de schending van derech-
ten van de mens in de bezette
gebiedsdelen. In 1988 waren er
onder andere vijf gevallen
waarin Palestijnse gevangenen
de dood hebben gevonden on-
der twijfelachtige omstandig-
heden of waarin het duidelijk
was dat zij zijn gedood door
hun bewakers.

" Israël (2)
Circa 100 Israëlische militairen
zijn gisteren drie shi'itische
dorpen in Zuid-Libanon bin-
nengevallen en hebben er tal
van vermeende verzetsstrijders
opgepakt. Woordvoerder Ah-
med Abdul-Rahman van de
PLO heeft overigens gisteren
gezegd dat de vijf Palestijnen
die zaterdag door Israëlische
soldaten in het zuiden van Li-
banon werden gedood, vochten
tegen de bezetting door Israël
van Zuid-Libanon. De Israëli-
sche regering heeft de Ver-
enigde Staten formeel ge-
vraagd de besprekingen met de
PLO af te breken, omdat de vijf
van plan waren in Israël een
terroristische actie uit te voe-
ren.

" Antarctica
In de baai van Antarctica, waar
verleden week een Argentijns
schip zonk met honderddui-
zenden liters dieselolie, is giste-
ren een Amerikaanse schip
aangekomen met speciale uit-
rusting en deskundigen om de
uit de Argentijn gestroomde
olie op te ruimen. Pedro Rome-
ro, van het Chileense Antarc-
tisch Instituut, gelooft dat een
groot deel van de 29.000 pin-
guïns die in het gebied leven,
getroffen zullen worden.

" Bemiddeling
De Zuidafrikaanse minister
van Buitenlandse Zaken Roe-
lof 'Pik' Botha heeft de hulp
van de VS ingeroepen voor het
beëindigen van de burgeroor-
log in Mozambique. Botha
heeft daarbij een soortgelijke'
bemiddelingsrol van de VS als
die welke Zuid-Afrika, Angola
en Cuba vorig jaar aan de on-
derhandelingstafel hepft ge-
bracht voor het vinden van een
oplossing van de Namibische
kwestie.

" Nieren
Het aantal mensen dat
nierklachten heeft als gevolg
van cadmium in het milieu zal
de komende jaren met enige
duizenden toenemen. Dat ver-
wacht de Stichting Natuur en
Milieu als het huidige over-
heidsbeleid wordt voortgezet.
Volgens de stichting lijden nu
al meer dan duizend Nederlan-
ders aan nieraandoeningen
door een te grote inname van
het giftige metaal.

" Tower
Niets lijkt de benoeming van
John Tower tot minister van
Defensie van de VS nog in de
weg te staan. Een rapport van
het Witte Huis over hem biedt
geen aanleiding hem te diskwa-
lificeren, aldus senator John
Warner van de senaatscommis-
sie van de strijdkrachten.

" Gevaar
Verkeerd ingestelde hoogteme-
ters in vliegtuigen hebben de
afgelopen jaren verschillende
malen tot gevaarlijke situaties
in het Nederlandse luchtruim
geleid. Ook een bijna botsing is
het gevolg daarvan geweest.

punt uit
" Afghanistan (1)
De Afghaanse regering, vastbe-
sloten om de macht niet uit
handen te geven ondanks het
vertrek van de Sovjetrussische
troepen, heeft 30.000 vuurwa-
pens uitgedeeld aan leden van
departij. Moskou is van plan de
luchtbrug voort te zetten naar
steden die door het verzet van
de buitenwereld zijn afgesne-
den.

" Afghanistan (2)
Een Russische diplomaat be-
vestigde gisteren een medede-
ling van minister van Buiten-,
landse Zaken Edoeard Sjevard-
nadze in Islamabad dat het aan-
tal Sovjetsoldaten dat in Afgha-
nistan is omgekomen gestegen
is tot 'ongeveer' 15.000.

" Overleden
De Amerikaanse historica Bar-
bara Tuchman is maandag op
77-jarige leeftijd overleden in
een ziekenhuis in Connecticut.
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(ADVERTENTIE)

KOOP EEN LOT, n
VERBETER HUN LOT.

Zon 5 miljoen Afghanen zijn opde vlucht. Al op een mooieprijs. Volvo, Philips, deStaats-

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

ze over, hooguit een sprankje hoop. Hulp is Loten è f 5.- zijn t/m 4 maart verkrijgbaar

daarom hard nodig. bij verkoopadressen van de Staatsloterij

De Willem en Mary (de organisator van deze eenmalige loterij).
Loterij wil zoveel mogelijk geld inzame- En bij alle Grenswissel- en Postkantoren.
len voor deze vluchtelingen. Het geld Aarzel dus niet; koop loten. En vraag

komt toe aan de Nederlandse 'Stichting meteen even naar de folder waarin de
Vluchteling. Het 'Hoge J ««o«v/gp;fc^| prijzen staan vermeld en

het geld goed terecht- ]'h_\ _W_\ v'nc'tP'aats op maandag

r,i_.i:__i. PHIUPigJ |gg VOLVO &x im^ii.immhimihhbm «

DE WILLEM EN MARYLOTERIJ.
HULP VOORDE AFGHAANSEVLUCHTELINGEN.

Vo^VCjJ VergunningnummerLO 880/120/216 88 d.d. 14-11-88 Min. v. lust ICyn'C /

HELP

giro 1045000
rrïj VASTENACTIE

1 1\imssirbum Vummond
RABOBank Roermond 14.41J1.408

C limburgs dagblad ~
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Gevraagd voor spoedige in-
diensttreding RESTAU-
:rantkelner, ± 18-20
jr., met ervaring. Soll. na tel.
afspraak: 04490-16815. res-
.taurant Rachel, Markt 4,
Sittard.
Nederlands bouwbedrijf
vraagt voor Dld. ome. M.Gladbach-Köln BET.-
TIMM., mets. en ijzervlech-
ters. Ook col. Ned. verz. Tel.
045-229529 of 229548.
Wij zoeken voor nieuwe pri-
véclub in Selfkant nog en-
kele nette MEISJES, voor
dag en nacht, woongele-
genheid. Tel. 09-49-2456-
--1053.
MEISJES gevraagd voor
goedlopende club. Info
04499-3828.
Gevr. KINDEROPPAS in
Einighausen voor ± 3V>
dgn. p.w. Br. o. no. GE 822
LD, Markt 3, 6161 GE Ge-
leen.
Dames en echtparen gevr.
Contactburo MAAS-
TRICHT. Tel. 043-635264.
Landelijk ochtendblad zkt.
BEZ. STER in Susteren.
Aanm. 04750-20456.
Wie leert mij PORTUGEES
tegen vergoeding. Tel. 045--315213.
MEISJE gevr. voor privé-
werk voor de zaterdag. Tel.
04490-45814.
Gevr. ECHTPAAR als huis-
bewaarder. Denken aan:
"vroeg gepensioneerde ofWAO'er. Moet rond en in
het pand klusjes kunnen
opknappen. Gaarne oud-
beroep vermelden. Be-
schikbaar: grote woning,
gestoff., gas-water-elektra.
Br. o. no. HO 684 aan Limb.
Dagbl.. Kouvenderstr. 215.
6431 HE Hoensbroek.

NEW LOOK BV.. Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154/-
-312709.
Voor alle METSELWERK
en verbouwingen. Tel. 045-
-321252.
HANS LIPS voor timmer-,
dak- en zinkwerk met ga-
rantie. Vr. vrijbl. advies/of-
ferte. Bel 045-453818.
Dakdekkersbedrijf M. Haas
is en blijft het vertrouwde-
adres voor al uw DAK-
WERKZAAMHEDEN. Tel.
.045-451862.
'STUCADOOR kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-462428. Na 18.00 uur.
TRAP BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gave. Schillings Interieur,
Sunplein 39. Nieuwenha-
gen.Tel. 045-312613.
TV/VIDEO-REPARATIE
Görgens. Tel. 045-314122

Nieuw: exclusieve, water-
dichte, verzegelde TEGEL-
VLOEREN met unieke
eigenschappen voor 'n
unieke prijs. Info: Kallen
Stabilisaties Kerkrade, tel.
045-457415.
Dakcentrum HEMAST
voor al uw werkzaamhe-
den, niet duur, wel goed!.Vraag vrijblijvend offerte.
.Tel. 045-217254 b.g.g.

' 323659.

Jurgen AUTOVERHUUR.
Langheckweg 32-40, tel.
045-463333.
ZIT SLAAPK.. tevens stu-
dio/app. Hoensbroek. na
14.00 uur 045-229654.
Gemeub. KAMER, gebr.
van keuken, doucheen wc.
Schaesbergerweg 152,
Heerlen.
BRUNSSUM: gein. 2T-
/slaapkamer met eigen in-
gang, douche, wc. rustig
gel., 3 min. v. ziekenhuis.Laanderstraat 85. Heerlen,
na 15.00 uur.
Te h. BEDRIJFSRUIMTE
± 20 m2voor pedicure of
schoonheidssalon in een
kapsalon centrum Kerkra-
de. huur ’ 350,-; Inl. 04490-
-53313.

HOENSBROEK. Slak-
kenstr. 97, hoekhuis met 2
grote slaapk., garage en
grote tuin met vijvers,
huurpr. ’ 253.-. te ruil tegen
oudere woning in Treebeek
of Passart-Noord met 3
slaapk. en inrit voor auto.

De NATIONALE üfe Lijn,
tel. 013-321395 7 dagen
per week geopend.
Club RUSTICA v.d.
Weyerstr.. 9, Kerkrade-
West, tel. 045-412762.
Hete BLIKSEMS verwen-
nen u met??? Inl.: 045-
-229718 224621.
CORINA, Angela, Petra,
Chamilla, Maria, Tanja,
Mariska. 045-227734.
KANDRA en Joyce, tot
03.00 uur, privé en escort.
Tev. meisje gevr. 045-
-?28975.
TELESEX, Natasja 06-
-320.320.70. 50 et. per min.
Heren v. harte welkom bij
BARBACELLA vanaf 10
U. 045-721759.
CONTACTBUREAU Lucie
voor bemiddeling v. adres-
sen, tel. 04490-50921. Ge-
leen.
PRIVÉ meisjes Selfkant,
09-49-2456-1053, 's mor-
gens vanaf 08.00 uur.
Privé en ESCORT. 045-
-723029.

Nieuw - Nieuw

Club
Merci

Rijksweg-Zuid 241,
Geleen, 04490-45814.

Geopend ma. Tm vr. van
11.00 tot 23.00 uur;

zat. van 10.00-18.00 uur
Tevens meisjes gevraagd.

Jong, jonger,
jongst!

Callcutta
06-32032013
Lolitasex 18 jr.

50 et. p.m. Pb. 208Utrecht.
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.

Nieuw privé
045-321038
Erotheater
Lekker genieten voor

maar 50 cent p.m. Bel 06-

-* Topsex! ★

320*325*25
* Hardsex! ★

320*325*35
* Blacksex! ★

320*324*24
Nieuw privé ANITA en Eva
v.a. 12.00 uur. 045-
-419384.
De zusjes Angela en CO-
RINA gaan verhuizen: ver-
huist u mee?? Wij starten
op 13 februari!!! 045-
-229680.
Privéhuis MICHELLE met:
Melanie, Veronique, Joy-
ce. Jill en Connie wachten
vol smacht op de prins
(carnaval)!!! Tel. 045-
-228481. Tev. meisje gevr.
Heren opgelet, de dames
van CLUB EXCLUSIEF
zijn exclusief maar toch
niet duurder. Kom voorbij
en overtuig uzelf. Prijzen
va. ’ 75,-. Industriestr. 13,
Kerkrade-West. Tel. 045-
-423634.
Nieuw NOENDA + assis-
tentes, ook SM + slavin.
Ass. gevr. 04492-5605.

Diana Escortservice
045-215113
Diana Escort 045-

-320905-213142
Katja ,en Nicky PRIVÉ en
escort vanaf ’ 50,-; Tel.
045-423608.
Contactburo MAAS-
TRICHT bemiddeling in
privé-adressen. Tel. 043-
-635264.
Club Margo met nieuw
s.m., sauna, massage en 6
lieve dames. RIJKSWEG
ZUID 1318 Geleen,
04490-48448. Tevens
meisje gevr.

Live^rSex^rßox
50 et/min. bel 06-

-320.325.30
Bloedheet meisje

Bel haar! 50 ct'min.
06-320.322.26

* Rosie *
sex-lijn

Sexblad Rosie presenteert
Anita zie Rosie

50 et min. 06-

-*320.330.70*
Tieners

Nieuw - 06 - Nieuw

320.320.10
Bel voor gratis

tienerposterkalender 1989,
aansteker en stickers
Nieuw - 06 - Nieuw

320.323.10
10 meisjes, 100 verh. p.d.
Viditel p. 34010, 50 c. p.m.

Wie plassen er allemaal
naast de pot en wat ge-
beurd er dan? Wordt ook
nat op 06-32032355 of be-
ken je SEXUITSPATTIN-
GEN op 010-4297085.

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

Komt u dezeweek in deHema
uwogen even uitwrijven?

. . . i%- \____W_^__m_m_a__ss_aa___ft^&___n _^_WÊÊËï:. Zo herkent u de week-aanbiedingen in de winkel.
Zo herkent u de week-aanbiedingen in de winkel. :_M_\ ■PH BC«; - — m_\ _wm__w__\ tWsW^m-r^__wr.,«__■____ ___BSvf.e»*%■__■:_Wrj_mß W^ll>>i'!^-t9IK -__

Aardewerk borden. BR*--" OT7K
In wit: ontbijtborcUr-2.50 diep-ofplat- >a^i»=^ vanaf S I _Xj
bord 3^5 3.25 In zwart: ontbijtbord 3255" LA -Li
_3r5C3.- diep-of platbord Ar25"3.75 jfcv Denim jurkje. 100% katoen. Mt 86-98

_32t?5 27.75 Mt 104-116_34--r5 29.75

2voorOi ÉLS i)
Pak met 250 vel schrijfmachinepapier. ■■IUK f-H^Él
Ook geschikt als copieerpapier. v 1 % iSlliy 007 C\L_Wt^_\ vanaf <V/0O-i-J.■ BB Denim broek. 100% katoen. Mt 86-98

1 37^5 32.75 Mt 104-1223&-T5 34.75
Mt 128-146 44-75 39.75 Mt 152-164

2voor-U- >^MKaart met 10 dubbele scheermesjes. /tó^^<JExtra comfort. Passen op apparaten mm V^_^^^Jf:fPï'
met draaibarekop. ■ N<*W^T#_P^ IRH. . n " 3 Stukken toiletzeep a 100 gram.

f^w*■, vanaf

9 Luxe RVS-pannen metkoudgreep. Voor
'als setie 7^o VU ___M gas'electriscn en keramisch koken.

( __. i„ fm^ém^7\_At_T!*-*w_+l Kook-ofsteelpanol6cmji7rso47.so
vanai Jr*I**1** ■■■ lI_JI _J 11BiJfall i " r*_^____ »»__ . . ,-, _^-. . lAno/ ~,.„_ ,

AM F "_'»,7 "V*»; FJ2JJL"¥¥\»J2^ Kookpan 0 20 cm, laag model£7-3 uJongensondergoed. 100% katoen. Wit tZXJÊÊk c-, c„ Unn_-_~ „ón ■-, Hoi,u („-.....--;„ unn/i ETTV 57.50 Kookpan 0 _?0 cm, hoog model

164 ïemdfeTanlf 5^ Se vanaf 2 - SM 675° HaP)6Span^ 475°

aantal aantrekkelijke aanbiedingen voor u. Waaronder 'n puur katoenen pyjama
in de maten 42 tot 58 van 22.75 voor 15.-. En nu nog even uw ogen open
houden om een kleur te kiezen: o.a. blauw/groen, bordeaux/zwart of grijs/zwart.

HEMA
Echt Waar Voor Je Geld -

Wil jevreemd gaan? Wil je
met iemand afspreken?
Gaat 't jou alleen maar om
sex? Bel de de JEUKBOX.
06-320.325.16, 50 et. p.m.
Vrouwen spreken af in „DE
BEUKBOX" voor geheime
sexcontacten! 06-
-320.325.13, 50 c.p.m. Je
hoeft thuis toch niks te ver-
tellers
06-06-06-06-06-06-06-06-

-320.320.05...p0ur toi
320.320.28.. lesbi 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

„Zoek je 'n lekker ding?"
FLIRT-LINE 33, super-
sexy! Bel 06-320.320.33
(50 c.p.m.).
„Maak 'n sex-afspraak..."!
LIVE-AFSPRAAK-LIJN!".
Bel 06-320.320.55 (50
r. n m .

Sexlijn 14
Linda 14?

06-
-320.320.14

nieuwe sensatie 50 et/min.

Ze kent geen
grenzen...

SM-Maniac
06-320.330.60

Soms is ze streng,
soms vernederend.
Maar schokkend

is ze altijd!
Luister zelf! 50 c.p.m.
Postbus 185, R'dam.

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 met zn tienen of, wanneer je

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

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

06-320.330.02

Voor jouw sex-vriend(in)
„ERORISCHE-Afspraken-
lijn" 06-320.325.80 (50
c.p.m.).
GAY-CONTACT-SERVI-
CE! Maak snel nieuwe
vrienden! 06-320.330.21

i (50 c.p.m.).

Voor n tele-wip. Veilig, bijzonder
en met een dozi|n tegelijk.

i 06 i
r 1 320.324.601 __

I 50 cent per minuut I

Zin in 'n wip? Bel dan snel
de TIPPELLIJN! 06-
-320.330.66 (50 c.p.m.).

Ik had er snel drie ... in de |
gaten... 06-320.325.12-50 I
ct. per mm. 't NYMPHO-
MAANTJE.
Blond of zwart! Nat is nat!!
06-32032511. 50 c. p/m 'n
STOEIPOESJE is altijd in
de stemming.
„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.
Sexliefhebbers. De meiden
op de „SABBELBOX" zijn
bezig met hun (sex)hobby.
Smakken mag, pas op voor
kortsluiting. 06-32032569.
50 et. p.m.

Club PARIS. Ma. Fm vr.
va. 14.00 uur. Provinciale-
weg 31* Noord, Oirsbeek.
Tel. 04492-1873.

Grijp je kans en laat je eens
opwarmen door 9 frisse jongens!

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

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

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

Sex Royal;
06-nr voor 50 cent p.m.

320.320.24
Echtp. zoekt ECHTP. voor
moderne vriendschap. Br.
o. no. 090 HE, LD Geerstr. '5, 6411 NM Hrl. ■]
Escortservice. Tel. 04490- ,
23730. Ma. t/m zat. v. .
20.00-5.00 uur. __

<Heb je al kennis gemaakt|
met deKLODDERBOX? 'n ,
Echte perverse sexbox! ;
Erg smerig! Heel grof! Alles j
mag! 06-320.325.14; 50 et. |
pm. j
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 Society's
Jonge meisjes.o6-32032121
vinden de spanning voelbaar; va. 7-15 en 15-23 uur.
's Nachts live sex.o6-32032121
v.a. 23 tot 7 uur (boven 18 jaar).
De liederlijke lijn.o6-32032521
alleen voor tuig.
Let it be-zar.o6-32032421
een natte rit.
Sexschandaal.o6-32032451
in spin - de bocht gaat in.
Live spektakel.o6-32032441
eigenlijk gaan ze te ver, maar toch, 50 cent per minuut.

rw-1J.111.y.
_

Hartig hapje!
Saucijzebroodjes. Vers uit Ao^SÊ_h_ Knabbelnoten. Peking of
eigen banketbakkerij. 1.10 ____^_______n^_ paprika. 200 gram.

____Bri_3V_________l 1 ~liFr* 1 Rit

jr* L\J _WÊ_é_\ wÊh Bereich Bernnastel Mosel-
4voor I-Ji M P^| Saar-Ruwer Q.b.A. 1987.

Extra beleeen Goudse JÊÈ \Wt£rk Eenzacnte'llcht-zoetewitte

L65"6 50 Ëmk\\ WfMit 3.95 6 voor 19.75

boter. Doos è 200 gram. \j| W_%^tfj_f f _Tm7tmm9>k'nnDiC__--'1.75 f VVIVifKOOPJE
Krentenbollen. Zak a 5-^.Z^^ I k*^»*^"*l****4stuks. L85r1.55 '"—T UFMA
Aanbiedingen zi|n geldig t/m 11februari 1989. H89.105-7/2 £cht Waar VoOf Je Geld | .

ZAKENMENSEN kiezen
bij Buro Venus voor pri-
véadr. regio. Inschr. v.
gastdames welkom. Inl.
Brunssum. 045-257191.
8 sexy meisjes bij YVON-
NE. Ontvangt u in lingerie,
7 dg. Geop. v. 11 tot 23 u.
's Zond. v. 15 tot 24 u. Tel.
045-425100 in Kerkrade.

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

Babbellijn
Branieschoppen met 9 mensen die hunkeren naar eer

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

Postbus 185, R'dam.

06-320.330.03

Nieuw privé
045-321038

Regel met 13wildvreemden
de Heetste Party.

06-320.324.40
50 cent per minuut

Voor 'n goede
beurt-lijnü!

06-32032533
Sex!! Sex!! Sex!!
50 et. p.m. Pb. 208 Utrecht.

Netto in Terugbetaling (rente + üfiö
handen 96x 72x 60i S4x 36*

6000 - 118- 132- 143- 198'
12000 186- 229- 257,- 27.9,- 389
18000 278,- 337,- 386,- 418- 58*
24000 370- 448- 515,- 559,- 779'
28000 432- 526,- 601- 653- 909'
42000 644,- 784- 898- 973,- 136>

Effect, rente vanaf 0,81% per maand
Meer dan 72 mnd. geld voor duurzame aanscri**'
Zeer goedkope tarievei*

" Lopende leningen geen bezwaar. Elk bedrag tussen

’ 1000-en ’ 100.000- mogelijk

" Volledige geheimhouding, geen informatie bij werkgever

" Overlijdensrisico meestal gedekt. Bovendien kunt u "J*
ling van terugbetaling krijgen bij ziekte en ongeval e
vaak kwijtschelding bij invaliditeit of WAO (vraag f'
vrijblijvend prijsopgave).

" Doorlopend krediet 2% aflossing

" Voordelige le, 2e en 3e hypotheken. Hierin looptijd tot 3*\
jaar.

Reeds meer dan 15 jaarvertrouw__ (gediplomeerd) kredletmtermedla__

Ook open op zat. en zond.
van 14-24 u.,

ma. t/m vr. 11-24 u.
Club

2000
Rijksweg Noord 22a,

Geleen
Tel. 04490-42315
Gezellige dames

bezoeken u discreet!
045-311895.

Op zoek naar 'n j

GAY! Gay! Date! U**,
320.330.18 (50 c.O
Neem 'ns een jo^L
meisje bij de BEUP
06-320.325.34, 50 ÖH
Sexcontacten zond"
je! Probeer 't!!! __^/.
Glibberen en glijd*3^
bij de GLIBBERB0';
320.325.36, 50 c'-j

Niet voor gewone P'^maar voor geheime
spraken. S

Madson Men's CW
De zaak voor de meest verwende gast!-

Nieuwstr. 110, Kerkrade. Tel. 045-45437^
De Box Voor Mooie Meiden & Leuke Jong" *Flirt-Box 06-320.330.01 (50 c^

Gezellig met zn allen flirten en...
Flirt-box 06-320.330.01^
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Eisen
Dat zegt mrH. Soetens, manager in-
ternationale samenwerking van
Signaal in reactie op het besluit van
staatssecretaris Van Houwelingen
(Defensie) om ook drie buitenland-

se concurrenten in staat te stellen
mee te dingen naar de order.
Hollandse Signaal Apparaten bleek
ook na herhaaldelijke bijstellingen
niet in staat op tijd te voldoen aan
de gestelde eisen voor het prototy-
pe. Defensie besloot daarop de
proefopdracht afte breken. Soetens
zegt niet overvallen te zijn door die
beslissing. „Het is een weg diewe in
overleg met Defensie al maanden

geleden hebben ingeslagen," aldus
de Signaal-manager. Hij doelt daar-
mee op de samenwerking met
Thomson, waar het Philips-dochter-
bedrijf afgelopen najaar ook al een
samenwerkingsproject aanging.
„Nu we dat doen, moet Defensie
volgens de eigen richtlijnen voor
Defensie-orderverwerving ook wel
andere buitenlandse bedrijven laten
meedingen," zegt Soetens.

in belang van de ontwikkelingslanden

Ruding: voorkom
stijging rentetarief

- De overheden in de Verenigde Staten en West-Euro-
P boeten een verdere stijging van de rentetarieven zien te
P°rkomen. Een nog hogere rente brengt nog meer schade toe
r. de economie van de ontwikkelingslanden met grote bui-
PJandse schulden. Dit heeft minister Ruding van Financiën
erklaard in Tokio.

L, nS is in de Japanse hoofdstad
L,e?t in zijn functie als voorzitter
L et Interimcomité van het In-at'onale Monetaire Fonds

(IMF), het beleidsbepalende orgaan
van het fonds. Hij bereidt het voor-
jaarsoverleg van het IMF voor, dat
begin april in Washington plaats-
vindt. Ruding gaat ook nog naar
Washington voor voorbereidende
besprekingen.Forse stijging

Winst Unigro

tooth ~ **e^ levensmiddelen-
ro l ai}de)s- en winkelbedrijf Uni-
-1hpt

eeft het resultaat na belasting
■ar jqP *-*7 januariafgesloten boek-ien .?*^B9 met bijna 35 procent
fj gst'jgen. De nettowinst ging van
(tijg biljoen naar f 18,7 miljoen.
*lm ■ Vei"wacht dat deze ontwik-

S 'n het nieuwe jaar doorloopt.

(ot f?**et nam toe van f 1,42 miljard[ e; \'ss miljard en de winst vóór
■■iljo g van f 18*9 miljoen tot f 25,0
Lf) rien- Per winkelformulevarieer-
flq st*JBingen van deconsumen-
b* g'J^t van 9,8 procent bij de Spar
L t*° Procent bij Super en 2,54 pro-
Dk e ■* C-rkel. Aangezien de lande-
r*ft i°mzetstijging drie procentL bedragen, hebben de bij Uni-
Lri^arigesloten ondernemers hun
[o|_ vaanc*ccl aanzienlijk vergroot.
HeM n resu*taat 's aanzienlijk ver-
b,. *-> met gemiddeld één procent

Qe omzet.

Schadelijk
Na een ontmoeting met de Japanse
minister van Financiën, Tatsuo Mu-
rayama, liet Ruding weten dat voor-
al een rentestijging in de VS schade-
lijk is voor de ontwikkelingslanden.
Hij wilde echter niet deverantwoor-
delijkheidbij een enkel land leggen.
Wel is duidelijk dat Japan geen en-
kele blaam treft voor de rentestij-
ging van de laatste tijd om de een-
voudige reden dat de rente in Japan
niet is gestegen, aldusRuding.

De Nederlandse bewindsman be-
toogde verder dat enkele landen er
groot belang aan hechten om via
rente-aanpassingen orde op zaken
in hun eigen economie te stellen.
Sommige centrale banken voelen
zich altijd verplicht om maatregelen
te nemen als de regering onvoldoen-
de actie onderneemt om het tekort
op de begroting weg te werken. In
die landen moet de nadruk worden
verlegd van een rentebeleid naar
een passend begrotingsbeleid, zo
meende Ruding.

beurs-overzicht
DSM schittert
OTTERDAM - Nieuwkomer
van was gisteren weer de ster

de Amsterdamse effecten-
sJ*\rs- *^et chemiefonds schoot
ty- ' omhoog naar f 121, wat een
kw betekende van f5. Het slotwam op f 120,50.
t-H-L.kahr Urs begon in een echte va-
de Vestemming, maar later op
Hik g begon de markt behoor-
<W.aan te trekken. Het meren-
s* * van de aandelenfondsen
cj ot hoger en de stemmingsin-
n * schoof omhoog van 164,0
Vki 165-2- De obligatiemarkt

K later op de dag licht aan.

tjo °S°vens bleek bij de interna-
nipt9 waarden de hoogvlieger
f7, een winst van f3,80 op
f 47'°o- KLM steeg f 1,10 naar

f2rL schoof f7omhoog naar
f3n_i en Nedlloyd f3,50 naar
f2Q,.5°- KNP won fl*lo °P
ODfo en Hunter Douglas f 1,50
fj ï °2.50. Pakhoed moest echter

'Dü inleveren op f 119,50.

va5ap zag de bekendmaking
Wd 6en hogere winst eo meer di-
ganer*d beloond met een vooruit-en Van bijna tien gulden op
f 26« verkade rukte fl2 op naar
der " Wegener was een rijksdaal-
fo' beter op f 174,50. Andere
Nut n die i*l trek bleken waren

Riva, De Telegraaf en

\ve 'house zakte twee kwartjes
(k5, naar f8,70 en Interview
Ook ? 6!3 cent naar f 7,5°' terwiJ*
r^ Van der Giessen, Hage-
dri.i r en Medicopharma onderruk stonden.

eist et °P het Damrak kwam
W leren uit op f1275 miljoen,
Joen n de aandelen f704 mil-
Of. . v°or hun rekening namen.
iWCUw was DSM veruit het
0p st verhandelde fonds.
gjs, en rustige optiebeurs was eror,.eren veel aanbod van koop-jesKLM.

Kapitaalvlucht
De ontwikkelingslanden die proble-
men met hun economie hebben
moeten volgens Ruding een einde
maken aan de kapitaalvlucht, een
betere inkomensverdeling bewerk-
stellingen en hun concurrentieposi-
tie verbeteren.Dat is mogelijk, want
in Latijns-Amerika zijn enkele lan-
den die daarin zijn geslaagd, aldus
de minister.

beurs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs

Hoofdfondsen v.k. s.k.
AEGON 93,40 93.30
Ahold 91.90 91,90
Akzo 152.10 152.70
A.B.N. 42,70 42.90
Alrenta 160,90 161,20
Amev 54,60 54,50
Amro-Bank 81.70 82,10
Ass. R'dam 150,20 150,20
Bols 139.50 139,50
Borsumij W. 130.50 131,50
Bührm.Tet. 63.50 63,50
C.S.M.eert. 65,20 64,50
Dordtsche P. 231.80 230.50
DSM 116.00 120.50
Elsevier 64.30 64,30
Fokker eert. 29.80 29,90
Gist-Broc. c. 37,20 37,40
Heineken 148,90 149,70
Hoogovens 74,00 77,80
Hunter Dougl. 91,00 92,50 e
Int.Müller 80,50 80,50
KLM 46,00 47,10
Kon.Ned.Pap. 49,90 51.00
Kon. Olie 125.30 124.90Nat. Nederl. 66,60 66,50
N.M.B. 197,00 204,00
Nedlloyd Gr. 301.50 304,50
Nijv. Cate 88.60 88.80
Océ-v.d.Gr. 302,00 305,00
Pakhoed Hold. 121.00 119.50
Philips 36,00 36,40
Philips divB9 34.70 35,00
Robeco 105.40 105.60
Rodamco 160,10 160,10
Rolinco 101.10 101.20
Rorento 61.90 f 61.70
Slork VMF 29,40 29.70
Unilever 130,90 130,90
Ver.Bezit VNU 92.30 92.80
VOC 37,60 38.10
Wessanen 82,00 82.00
Wolt Kluwer 157,20 157.50

Binnenl. aandelen
Aalberts Ind 32.20 32,50
ACF-Holding 64,90 63.20
Ahrend Gr. c 174.20 174.00
Alg.Bank.Ned 43.50 43,70 ,
ABN div'B9 42,00 42.00
Asd Opt. Tr. 24,50 25,50
Asd Rubber 8.60 8,60
Ant. Verff. 340,00
Atag Hold c 80,10 80.00
Autlnd.R'dam 63.00 63.00
BAM-Holding 298.00 298,00
Batenburg 77.50 78.30
Beers 126.00 126.30
Begemann 72.30 72.30
Belindo 424.00 426.00
Berkeïs P. 7.80 7.65
Blyd.-Will. 26,20 27,00 e

Boer De, Kon. 324,00 326,50
de Boer Winkelbedr. 56,50 56,90
Boskalis W. 13.30 13,30
Boskalis pr 10,40 10,40
Braat Bouw 845,00 845.00
Burgman-H. 3250,00
Calvé-Delft c 858,00 856,00
Calvépref.c 4690,00 4700,00
Center Parcs 67,00 67,30
Centr.Suiker 65,10 65,00
Chamotte Unie 13,60 13,80
Cindu-Key 97,50 98,20
Claimindo 412,00 411,00
Cred.LßN 75,80 76,00
Crown v.G.c 74,30 74,50
Desseaux 193,50 193,50
Dordtsche pr. 230,30 230,00
Dorp-Groep 42,00 42,00
Dorp v.div.B9 44,00
Econosto 205,50 206.00
EMBA 119,00 118.00
Enraf-N.c. 46,50 47,50
Eriks hold. 319,00 319,00
Frans Maas c. 67,00 67,50
Furness 101,80 102,00
Gamma Holding 72,00 74,00
Gamma pref 5,90 5,90
Getronics 28.30 28,30
Geveke 40,10 40,50
Giessen-deN. 118,00 119,00
Goudsmit Ed. 198,00 200,00
Grasso's Kon. 95,80 96,50
Grolsch 106,80 106,80
GTI-Holding 152,50 154,30
Hagemeyer 82,00 82,50
H.B.G. 187,50 188.00HCSTechn 14.80 15,10
Hein Hold 128,00 128,80
Hoek's Mach. 167,00 167,00
HoldohHout 423,00 423.00 -"Holec 19.20 19.40
H.A.L. Tr. b 1463,00 1459,00
Holl.Am.Line 1467,00 1470,00
Heineken Hld 128,00 128,80
Holl.Sea S. 1,55 1,55
Holl. Kloos 335,00 335.00
Hoop en Co 14,20 14,40
Hunter D.pr. 2,05
ICA Holding 16.80 16,80
IGB Holding 40,30 41,90
IHCCaland 21,80 22,10
Industr. My 170,00 170,00
Ing.Bur.Kondor 608.00 600.00
Kas-Ass. 38.00 38,00
Kempen Holding 16,40 16.70
Kiene's Suik. 1240.00 1240.00
KBB 75,50 77.10
KBB (eert.) 75,20 76.80
Kon.Sphinx 79,00 79,80
Koppelpoort H. 273,00 276.00
Krasnapolsky 156.40 156.60
Landré & Gl. 47,50 47.30
Macintosh 45,50 45,10
Maxwell Petr. 590,00 592,50

Medicopharma 75,80 75,50
Melia Int. 7,00 7,00
MHV Amsterdam 20,70 20,70
Moeara Enim 1085.00 1089,00
M.Enim 08-cert 14200,00 14100,00
Moolenen Co 33,10 33,00
Mulder Bosk. 38.50 38,50
Multihouse 9,20 8.60Mynbouwk. W. 431,00 430.00
Naeff 225,00
NAGRON 48,30 48,80
NIB 515,00 514,00
NBM-Amstelland 16,30 16,60
NEDAP 280,50 290,00
fIKF Hold.cert. 233,80 239,50
Ned.Part.Mij 32,30 32,60
Ned.Spnngst. 10500,00 10400,00a
Norit 660,00 659,00
Nutricia 258,00 264,50
Omnium Europe 19,20 19.20
Orcoßankc. 80,00 80,10
OTRA 498,00 501,00
Palthe 155,00 155,00
Polynorm 93,00 91,50
Porcel. Fles 127,00 127.00
Ravast 57,00 57,30
Reesink 62,50 62,50
Riva 56,50 59,50
Riva (eert.) 56,50 59.00
Samas Groep 60,90 61,80
Sanders Beh. 79,00 80,00
Sarakreek 36,00 36.00
Schuitema 1210,00 1228,00
Schuttersv. 85,20 85,00
Smit Intern. 26,00 26,30
St.Bankiers c. 25,90 25,80
TelegraafDe 438.00 442.00
Text.Twenthe 243,00 244,00
Tuhp Comp. 58,00 57,90

■Tw.Kabel Hold 127,00 127,50
Übbink 97,40 97,00
Union Fiets. 15,90 15,90
Ver.Glasfabr. 245,00 245,00
Verto 68,00 69,00
Volker Stev. 54,00 55,00
Volmac Softw. 83.60 83.80
Vredestein 20,20 20,20
VRG-Groep 44.80 44,70
Wegener Tyl 172,00 174.50
West Invest 25,50 27,00
Wolters Kluwer 157,20 157,50
idem div 89 153,00 153,00
Wyers 63,00 63,00

Beleggingsinstellingen
Aegon Aand.f. 36.40 36.60
ABN Aand.f. 69,00 69.00
ABN Beleg.f. 52,30 52.20
ALBEFO 51.70 51.70
Aldollar BF $ 20.60 20.60
Alg.Fondsenb. 229.00 229.00
Alliance Fd 12,40 12,40
Am ba 45,00 44,80 I

America Fund 284.00 282,00
Amro A.in F. 91.70 91,60
Amro Neth.F. 69,90 69.20
Amro Eur.F. 68,20 67,30
Amvabel 99.00 98.80
AsianTigersFd 56.40 56,30
Bemco Austr. 67,00
Berendaal 106.00 106.00
Bever Belegg. 28.10 28.00
BOGAMIJ 116,80 116,50
Buizerdlaan 36,70 36,70
Delta Lloyd 39,40 40,00
DPAm.Gr.F. 22,10 21,80
Dp Energy.Res. 32,00 31.00
Eng-H011.8.T.1 1120,00 1120.00
EMF rentefonds 74.20 74.00
Eurinvest(l) 105,00 105,00a
Eur.Ass. Tr. 5.50 5.60
EurCrFund 52,10 52.90
Hend.Eur.Gr.F. 167,70 .168,00
Henderson Spirit 73,60 73.10
Holland Fund 63,00 63,40
Holl.Obl.Fonds 120.00 120,30
Holl.Pac.F. 112,00 112,30
Interbonds 570.00 570,00
lntereff.soo 35,70 35,80
Intereff.Warr. 250,00f 254,50
Japan Fund 4^90 49.50
MX Int.Vent. 60.50 60,50
Nat.Res.Fund 1390,00d1385,00
NMBDutch Fund 34.30 34,20
NMBOblig.F. 36,30 36,20
NMBRente F. 101,80 101,80
NMBVast Goed 38.70 38.90
Obam. Belegg. 197,30 197,00
OAMFRentef. 15,25 15,25
Orcur.Ned.p. 47.00 47,00
Rentalent Bel. 1355,50 1354,70
Rentotaal NV 31.10 31.10
Rolinco cum.p 101,50 101.50
Sci/Tech 18,00 18.00
Technologv F. 18,60 18.60
Tokyo Pac. H. 242.00 240.50
Trans Eur.F. 70,00 70.40
Transpac.F. 533,00 540,00
Uni-Invest 119,00 120.00
Unico Inv.F. 83.50 84.00
Unifonds 26,70 27,00
Vast Ned 122.60 122,70
Venture F.N. 40,30 41,00
VIB NV 86,80 86.80
WBO Int. 78.70 79.00
Wereldhave NV 206.30 206,30
Wereldh.divB9 203.00 203,00

Buitenlandse obligaties
83/. EEGB4U) 104,50 104.30
3'/. EngWarL 37.30 37.00
5*4 EIB 65 99.20 99,20
Orig. n.amerik. aandelen
Allied Signal Ind 34.50 34.50
Amer. Brands 64.20 64.00

Amer. Expres 30,20 30,30
Am.Tel.&Tel. 32,00 31,90
Ameritech 52,00 51,20
Amprovest Cap. 130,00 130,00
Amprovest Ine. 230,00 230.00
ASARCO Ine. 29,00 28,10
Atl. Richf. 84.80 85,10
BAT Industr. 5,45 5,45
BeUAtlantic 74,00 73,10
BellCanEnterpr -37.00 37,50
BeU Res.Adlr 1,42 1,40
BeUSouth 41.80 41,80
BET Pubüc 2,35 2,35
Bethl. Steel 27,10 26,80
Boeing Comp. 63.50 d 63.20
Chevron Corp. 49,50
Chrysler 28,20 27,30
Citicorp. 26,90 26,90
Colgate-Palm. 46.00 46.50
Comm. Edison 34.10 34,00
Comp.Gen.El. 405,00 407,00
Control Data 21,30 21.00
Dai-IchiYen 3600,00 3590,00
Dow Chemical 98.00 98,60
Du Pont 101.00 100,60
Eastman Kodak 48.20 47.50
Elders IXL 3.50
Euroact.Zw.fr. 243,00 243,00
Exxon Corp. 45,75 d 45.20
First Paclnt 1,30
Fluor Corp. 24.00 24,30
Ford Motor 54,40 54,70
Gen. Electric 47,50 47.90
Gen. Motors 89.20 89.60
Gillette 35,50 35,50
Goodyear 50.00 50,00
Grace & Co. 27,50 27,80
Honeywell 63.50 63,70
Int.Bus.Mach. 127,80 126,75
Intern.Flavor 51,40 52,30
Intern. Paper 50,50 50,60
ITT Corp. 54,90 54,40
Litton Ind. 77,50 77,00
Lockheed 48.30 46.80
Minnesota Mining 67,00 67,50
Mobil Oil 47,50 47,60
News CorpAuss 10,70 10,70
Nynex 69,00 69,00
Occ.Petr.Corp 27,70 27,50
Pac. Telesis 32.60 32.00
P.& O. ® 6,20 6.20
Pepsico 40,00 40.40
Philip Morris C. 109.60 108,50
PhiU. Petr. 20,80 20,70
Polaroid 42.00 41,70
Privatb Dkr 294.00 293,00
Quaker Oats 53.50 53,00
RJR Nabisco 98,50 99.00
StGobin Ffr 605.00 600.00
Saralee 48,00 48.00
Schlumberger 36.50 36,70
Sears Roebuck 42,80 42,60
Southw. BeU 42.80 42.70
Suzuki (ven) 798.00 775.00

Tandy Corp. 42.75 42.60
Texaco 49,50 49.50
Texas Instr. 43,20 43.20
TIP Eur. 2,00 1,90
ToshibaCorp. 1090,00 1080.00
Union Carbide 28.35 28.10
Union Pacific 68.00 69.00
Unisys 29.80 29,50
USX Corp 31,70 d 31,20
USWest 60,80 61.00
Warner Lamb. 80.30 d 79.50
Westinghouse 57.00 56,00
Woolworth 55.00 54.50
Xerox Corp. 63,40 63,50

Certificaten buitenland
AMAX Ine. 55.00 55.00
Am. Home Prod. 177.50
ATT Nedam 66.00 64,50
ASARCO Ine. 56,00
Atl.Richf. 179.00 179.00
Boeing Corp. 132,00 132,00
Can. Pacific 42.20 41.20
Chevron Corp. 100.00 103.00
Chrysler 59.90 55,00
Citicorp. 55,80 55.80
Colgate-Palm. 98.00 98.00
Control Data 40.80 39.50
Dow Chemical 205,50 204,00
Eastman Kodak 99.00 96,50
Exxon Corp. 94.50 94.00
Fluor Corp. 48.70
Gen. Electric 100,00 100.00
Gen. Motors 186.20 194.00
Gillette 74,00 74,00
Goodyear 106.00 105.00
lnco 85.00 85.00
1.8.M. 266.50 261,50
Int. Flavors 107,50
ITTCorp. 113.00 114,00
Kroger 18.50 18.50
Lockheed 99.00 98.00
Merck & Co. 137.30 135.00c
Minn. Min. 140.00 140.00
Pepsi Co. 83.00 82.00
Philip Morris C. 228.00 225.50
Phill Petr. 42.00 41.50
Polaroid 80.00 79.50
Procter &G. 190.50 188.00
Quaker Oats 112.00 108.00c
Schlumberger 75,50 75.50
Sears Roebuck 88.50 87.50- Shell Canada 81.00 81.00
Tandv Corp. 88.50 88.00
Texas Instr. 90.50 87.00
Union Pacific 143.00 143.00
Unisvs Corp 61.30 60.50
USX Corp 64,50 64.50
Varitv Corp 4,10
Westinghouse 120.50 117.00
Woolworth 114.50 113.80
Xerox Corp. 127.00 127.00

Certificaten buitenland
Deutsche B. 530,00 538.00
Dresdner B. 299.00 304.00
Hitachi(soo) 1400.00 1400.00
Hoechst 305,00 308.00 ■
Mits.EÜsoo) 420.00 420.00
Nestlé 7250.00 7425.00
Siemens 526.00 528.00

Warrants
Akzo 39,40 39.20
AMRO warr. 2.40 2.50
AsiaPac Gr F 6,40 6.25
Bogamij 6.50 6.60
Falcons Sec. 14.90 14,70
Honda motor co. 2630.00 2550.00
K.L.M. 85-92 134.00 146.00
Philips 85-89 15.00 14.00
Stßankiers a 2,40 2.30
Stßankiers b 3.10 3.10

Euro-obligaties & conv.
10W Aegon 85 100.00 100.00

Aegon warr 13,00 13.00
10/2ABN 87 98,50 98.50
13Amev 85 98,00 98.00
13Amev 85 94.75 94.75
10AmevBs 101.25 101,25
HAmevB6 98.50 98.35
14'.Amro87 97,10 97.50
13 Amro-BankB2 101.70 101.25
10' _ Amro 86 97.00 97.10
10 Amro 87 98.80 99.25

5*4 Amro 86 101,15 101.00
Amro Bank wr 26.30 26.00
Amro zw 86 68.50 68.50
9 BMH ecu 85-92 102.10 101.50
7 BMH 87 98.00 97,00
HCCRaboB3 101.60 101.60
9CCRabo 85 104.75 104.75
7CCRabo 84 108.00 108,00. 10'_EEG-ecuB4 101.25 101.25

1 93'4E18-ecu 85 105.25 105,00
12'/, HIAirl.F 93.00 91.75
12NIB(B) 85-90 102.00 102.00
11'.NGU 83 101.50 101,50
10NGU 83 100.50 100,50
2V. NMB 86 85.25 85,25, NMB warrants 41.30 44.70J B*4 Phil «6 95,00 95.30
6*4 Phil.B3 95,00 95,00
12/4Unil. 98,00 98.00

Binnenland (niet officieel
genoteerd)
Bredero aand. 5,40 5,40
Bredero eert. 1.65 1.65
11 Bredero 0.80 o.Boe

Breev. aand. 6.70 6.65
Breev. eert. 6.00 5.90
Leidsche Wol 3,00 e 4,00b

LTV Corp. 2.35 2.20
Rademakers 29.00 29.00
RSV. eert 1.52 1,55
"'«RSV 69 90.00 90.00
OPTIEBEURS

serie omzet v.k. s.k.
aegn p apr 100.00 4'? o 7.00 a 7.50a
akzo c apr 150.00 303 7.00 7.60
akzo c apr 160.00 329 2.50 3.00
amro e apr 85.00 243 1.50 1.50
amro e okt 90.00 802 2.00 a 1.90
dFI c feb 205.00 600 7.50 a 6.30
dFI c mrt 210.00 1295 4.10 3>o
eoE e feb 270.00 599 2.30 3.20
eoE p feb 265.00 291 2.10 1.50
eoE p feb 270.00 469 4.70 2.90
eoE p mrt 260.00 653 3.10 2,80
eoE p mrt 270.00 372 7.00 5,9.
eoE p okt 240.00 616 5.00 a 4.00
eoE p okt 250.00 500 8.50 a 7,10
hoog e apr 70,00 367 6,50 9.00
hoog c apr 75.00 699 3.80 550
hoog c apr 80,00 500 I.Bob 3.40
hoog p apr 75.00 301 4.00 a 2.40
kim c apr 40,00 "08 6.50 7.30
kim e apr 45.00 1777 2.70 3.40
kim e apr 50.00 631 o.Bob 1.10
kim c jul 45.00 383 3.80 4,30
kim c jul 50.00 259 1.60 1.90
kim c okt 45.00 308 4.20 4,80
kim p apr 45,00 778 1,20 0.90
kim p okt 45.00 215 3.10 2.90
nedl e apr 300.00 211 15.50 17.00a
nla p mei 127.50 500 UOa 1.20
nln p feb 110.00 500 3.30 a 3.00
nlq p aug 97.50 250 0.75 0.65
nis p feb 112.50 400 2.50 a 2.40
nis p aug 110.00 400 1.50 a 1.00
nis p aug 112.50 400 3.30 a 2.90
nlv p aug 100.00 250 o.Boa 0.50
nlw p n9l 100.00 250 3.20 a 3.00
nlx p aug 102.50 250 I.ooa 0.80
nly p aug 97.50 250 0.80 0.80
nlz p n9l 100.00 250 3.40 a 3.10
obl p aug 97.50 945 o.Boa 0.80
obl p aug 100.00 220 2.70 2.80
obl p nov 97.50 1013 0.90 0.95
obl p nov 100.00 250 2.70 2.80
olie c apr 125.00 253 3.60 3.50
olie c apr 130.00 329 1,60 1.70
ohe e okt 140.00 220 2.10 1,80
ohe p apr 130.00 317 6.00 5.70
unil c apr 130.00 211 5.20 4,80
voc c okt 40.00 206 2.20 a 2.50

a=laten |=bitden+ei-4i«.
b bieden h= l«ten»ei-di».
c= ei-cl-im k=gedaan+ll
d=ai-di«idind I gedaan-g
e=gedaan-fbieden vk=slotkoers vorige dag
I-gedaan--laten sk= slotkoers gisteren______—:

economie

Computersysteem voor de artillerie van de Landmacht

Hollandse Signaal hoopt
op grote Defensie-order

an onze economischeredactie
;NGELO-Hollandse Signaal Ap-aten m Hengelo heeft goede
P dat haar de order voor eennputersysteem voor de artillerielde Koninklijke Landmacht als-
«wordt gegund. De Philips-
"iier zal er nu samen met hetnse Thomson CSF alles aan
_n °~ aan de specificaties te vol-n- Signaal heeft er namelijk al

vele miljoenen ingestoken en bo-
vendien is er internationaal een
enorme omzet in te halen.

'Vuist'
Hij noemt het project van 'buitenge-
meen belang. Met de uiteindelijke
order zelf is 136 miljoen gulden ge-
moeid en ook in het buitenland is er
grote markt voor. Het gaat om een
onderdeel van het project Vuur-
steun Informatiesysteem voor de ar-
tillerie, kortweg bekend als 'Vuist.
Doel is het automatiseren van de
schietgegevensen andere doelinfor-
matie van de veldartillerie.

Partner
Volgens Vos wordt Fokker een on-
aantrekkelijke partner voor andere
bedrijven nu de 'bruidsschat' is
weggehaald. Kandidaten voor sa-
menwerking kijken niet alleen naar
de vliegtuigen die nu worden ge-
maakt, maar ook naar de technolo-

gische ontwikkeling van een be-
drijf, aldus Vos. Die technische ken-
nis is bepalend voor de toekomst-
mogelijkheden. De PvdA-er vindt
daarom dat het VTP opnieuw ge-
subsidieerd moet worden.

De regeringspartijden voelen niets
voor het plan van Vos ook steun te
verlenen aan de ontwikkeling van
varianten op de Fokker 50 en Fok-
ker 100. De PvdA-ér meent dat De
Korte daar ongeveer 20 miljoen in
moet steken.

Akkoord over
nieuwe structuur

streekvervoer

UTRECHT - Minister
Smit-Kroes van Ver-
keer en Waterstaat en
de N.V. Aandelenbezit
Streekvervoer (ABS)
hebben overeenstem-
ming bereikt over een
nieuwe structuur. Het
gevolg zal zijn dat ABS
in de loop van dit jaar
alle of een belangrijk
deel van de taken van
de vereniging ESO (ex-
ploitatieve samenwer-
king openbaar vervoer-
bedrijven) overneemt.
De minister is aandeel-
houder van ABS, een
holding van ruim 90
procent van de streek-

vervoerondernemin-
gen. ABS werkt tot nu
toe 'op de achtergrond.
Ze benoemt bij voor-
beeld directeuren en
commissarissen van de
aangesloten busbedrij-
ven, regelt de financie-
ring en verzorgt de ge-
meenschappelijke aan-

koop van autobussen
De ESO voert onder
meer de onderhandelin-
gen met het ministerie.
Het is de bedoeling dat
de ABS voortaan de ge-
sprekspartner van de
overheid wordt. Vol-
gens directeur mr R.
van de Wetering van de

ABS levert de vereni-
gingsstructuur van de
ESO problemen op als
er bij het bepalen van
gezamenlijke stand-
punten of bij voorbeeld
de verdeling van subsi-
dies sprake is van te-
genstrijdige belangen.

Het streekvervoer ver-
wacht, vanuit de nieu-
we structuur slagvaar-
diger te kunnen opere-
ren en beter te kunnen
inspelen op de belang-
rijke rol die nu in het
overheidsbeleid aan het
openbaarvervoer wordt
toegekend.

Voor verdere ontwikkeling technologie

PvdA wil opnieuw
steun voor Fokker

DEN HAAG- De PvdA-fractie in de
Tweede Kamer vindt dat Fokker
opnieuw enige tientallen miljoenen
guldens steunvan de overheid moet
krijgen. Het geld is nodig voor de
ontwikkeling van nieuwe technolo-
gie bij de vliegtuigfabrikant. PvdA-
Kamerlid Henk Vos heeft dat giste-
ren gezegd in een interview met het
dagblad Trouw. De regeringspartij-
en CDA en VVD noemen steun aan
het Vliegtuig Technologie program-
ma (VTP) bespreekbaar.

De overheidssubsidie van enkele
miljoenen aan het Vliegtuig Tech-
nologie Programma werd vorig jaar
geschrapt, toen minister De Korte
(Economische Zaken) een grotered-
dingsoperatie voor Fokker opzette.
De Korte pompte vorig jaar 212 mil-
joen gulden in het bedrijf. Een van
de voorwaarden bij die steunopera-
tie luidde dat Fokker medio 1990
moet samenwerken met een andere
vliegtuigbouwer.

Rentetarieven
BRD omhoog

BONN - In de Bondsrepubliek
Duitsland gaan vandaag de renteta-
rieven voor vijfjarige staatsobliga-
ties en schatkistpapier met looptij-
den van één en twee jaar duidelijk
omhoog. Dit blijkt uit een bekend-
making van het Westduitse ministe-
rie van Financiën gisteren.

Voor de nieuwe serie vijfjarige obli-
gaties die aflopen op 20 januari 1994
geldt een rente van 6,5 procent te-
gen 6,0 procent voor devorige serie.

De koers van uitgifte is verhoogd
van 99,2 tot 100,4 procent, zodat het
effectieve rendement stijgt van 6,19
tot 6,40 procent. De couponrente op
eenjarig schatkistpapier gaat om-
hoog van 4,76 tot 4,99 procent, wat
betekent dat het rendement stijgt
van 5,00 tot 5,25 procent. Voor
schatkistpapier met een looptijd
van twee jaar is de rente verhoogd
van 5,29 tot 5,50 procent. Daardoor
stijgt het rendement van 5,75 tot
6,00 procent.

Omzet Gamma
fors omhoog

ARNHEM - Intergamma BV in
Bunschoten, beter bekend als Gam-
ma, heeft in 1988 opnieuw aanzien-
lijk meer winst geboekt. De voorlo-
pige jaarcijfers laten zien dat de om-
zet vorig jaar met ongeveer 21 pro-
cent is gestegen.

Een belangrijke oorzaak voor die
stijging is volgens de directie van
Intergamma de service-gerichtheid
van de Gamma-winkelformule
('Doe het samen met Gamma'), die
steeds meer vruchten begint af te
werpen

Bovendien groeide de doe-het-zelf-
markt de afgelopen jarenfors (in to-
taal van 1,05 miljard gulden in 1970
tot 3,78 miljard in 1987). De meest
populaire artikelen bleken volgens
Intergamma het afgelopen jaar
raamdecoraties (vooral verticale la-
mellen), beveiligings-en energiezui-
nige verlichting en tuinafscheidin-
gen.

In 1988 verkocht Intergamma via
haar werkmaatschappijen Gamma
Nederland(87 vestigingen). Gamma
België (16 vestigingen) en Bouw-
maat Nederland (4 vestigingen)
voor ongeveer 677 miljoen gulden
aan artikelen. Het merendeel van
die omzet werd gerealiseerd door
Gamma Nederland, die met een
marktaandeel van 36 procent in het
Nederlandse bouwmarktsegment
marktleider is.

beurs en valuta

Goud en zilver
AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 7-2-1989 om
14.30 uur bij de fa Drijfhout, alles in
kg:
GOUD: ojibewerkt ’ 26.400-/ 26.900
vorige ’ 26.500-/27.000, bewerkt ver-
koop ’ 28.500,vorige ’ 28.600 laten.
ZILVER: onbewerkt ’ 365-/ 435, vori-
ge ’ 365-/ 435; bewerkt verkoop ’ 480
laten, vorige ’ 480 laten.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankDaDier van Bisteren:
Amer.dollar 2,05 2.17
Brits pond 3.54 3,79
Can. dollar 1,73 1.85
Duitse markOOO) 111.00 115,00
lers pond 2.89 3.14
Austr. dollar 1,80 1.92
Jap. yen (10.000) 160,00 165,00
IUI. 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) 1,73 1,88
Griekse dr. (100) 1,22 1,42
Finse mark (100) 47,25 50.25
Joeg. dinar (100) 0.01 0.06

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
Amer. dollar 2.11275-11525
Brits pond 3.6705-6755
Duitse mark 112,900-925
Franse franc 33,155-33,205
Belg. franc 5.3865-3915
Zwits. franc 132.955-3.005
Japanse yen 163,15-163.25
Ital. lire 15,450-500
Zweedse kroon 33,265-33.315
Deense kroon 29,045-29.095
Noorse kroon 31.225-31.275
Canad.dollar 1.78725-79975
Oost. schill 16.0530-0630
lers pond 3,0090-0190
Spaanse pes 1.8030-8130
Gr. drachme 1,3100-4100
Austr.dollar 1.8615-8715
Hongk.dollar 27.05-27.30
Nieuwz.dollar 1.2900-3000
Antill.gulden 1,1700-2000
Surin. gulden 1,1700-2100
Saudische rial 56.25-56.50
Ecu gulden 2.3530-3580

INDEXAmsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongst.' ANP-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, eea volgens
1979 = 100):

algemeen 307.3 307,7
alg.-lokaal 298.4 299.5
internationals 317,1 316,6
industrie 269.9 270.9
scheep/luchtv. 282,1 283,7
banken 356,3 359,0
verzekering 604,1 601,0
handel 491.4 491,2
cbs obl.index 110,9 110,9
rend. staatsl. 6.79 6.79
waarvan 3-5 jr 6,76 6,76
waarvan 5-8 jr 6.80 6,79
waars.s langst 6.85 6,84
rend. bng-len. 6,80 6.81
rend. banklen. 6,80 6,83

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen gisteravond de
volgende koersen tot stand (tussen
haakjes de laatste notering van dezelf-
de dag):
Akzo 152,50-153,50(152,70)
Kon. Olie 124,80-125,50 (124,90)
Philips 36,40-37,00 gl (36,40)
Unilever 130.90-132.00 (130,90)
KLM 47.10-48.00 (47,10)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beurste middelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dou1 Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie, 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:

Begin 2318.39 1083.60 189.01 887 65
Hoogst 2363.75 1099.61 19126 902 83
Laagst 2314.64 1079.72 18860 885.63
Slot 2347.14 1087.97 190.85 896.15

+2607 +3 24 +166 +7.53

" Bij de Haarlemse drukkerij
Joh. Enschedé & Zonen over-
handigde PTT-topman ir Dek
gisterochtend een ingelijste se-
rie vakbondspostzegels aari J.
Stekelenburg. voorzitter FNV
(foto), CNV-voorzitter H. Hof-
stede en J. Werkhoven, voorzit-
ter van de MHP vakcentrale.
Het is voor het eerst dat in Ne-
derland frankeerzegels aan de
vakbond zijn gewijd. De spe-
ciale serie bestaat uit twee ex-
emplaren van 75 en 55 cent. Ste-
kelenburg pleitte in zijn toe-
spraak voor meer samenwer-
king van debonden. Werkhoven
legde de nadruk op permanente
aanpassing om te komen tot
verdere groei van de vakbewe-
ging.
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Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
VERONICA
16.00 Seabert. Tekenfilmserie. Afl.:

Vagebonden op vogeljacht. Herh.
16.10 Mijn eerste keer. Programma

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

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

17.00 De Fabeltjeskrant. Afl.: De sor-
teermachine.

17.05 Buck Rogers. Serie. Afl.: Twiki
gekidnapt. Twiki wordt ontvoerd en
Wilma Deerling wil een gigantische

ijsberg transporteren naar de aarde.
17.50 Nationale Ideeënbus. Pro-

gramma waarin uitvinders hun pro-
dukten presenteren.

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

19.25 Family Ties. Comedyserie. Afl.:
Echtscheiding in de familie (1). De
Keatons zijn diep geschokt als ze ho-
ren dat oom Rob en tante Maureen
zijn gescheiden.

20.00 (TT) Journaal.
20.29 (TT) Spijkerhoek. Dertiendelige

dramaserie. Afl.6: De spin in zijn web.
Monique verzwijgt wie haar zo heeft
toegetakeld, terwijl Dirk-Jan opnieuw
een pakketje geld naar Duitsland
moet brengen.

21.05 "" Miami Vice. Amerikaanse
politieserie. Afl.: Dubbele persoonlijk-
heid. Als undercover-agent moet
Crockett doorgaan voor de misdadige
Burnett.

21.50 Nieuwslijn. Actualiteitenru-

briek. Presentatie: Jaap van Meekren
en Ruud Hendriks.

22.35 "" In concert: Gloria Estefan
and The Miami Sound Machine.
Live 'Home Coming Concert. Herh.

23.30 Pin Up Club. Erotisch magazi-
ne.

00.10-00.15 Journaal.

" Henk Binnendijk, Pauline Lens en Tonneke Bijker pre-
senteren 'Vrouw zijn. (Nederland 1 - 10.00 uur)

Duitsland 1
09.45 ARD-Ratgeber: Modische Ma-

schen. Naai-tips.
10.00 Heute.
10.00 Umwege nach Venedig. Herh.
11.35 Film aktuell. Herh.
12.00 Urnschau.
12.10 Report.
12.55 Persoverzicht.
13.00-13.15 Heute.
14.40 "" Teletekst-overzicht.
15.00 Tagesschau.
15.05 Sinha Moca - die Tochter des

Sklavenhalters. Braziliaanse serie.
Met Lucelia Santos, Rubens de Fal-
co, Marcos Paulo, e.a.

15.30 Traume, die keine blieben.
Portret van Wilhelm Conrad Röntgen,
uitvinder van het röntgen-apparaat.

16.00 Die Trickfilmschau.
16.15 Die Spielbude. Kinderprogram-

ma.
17.15 Tagesschau.
17.25 Easy. Amusementsprogramma.
18.25 Hier und Heute. Actualiteiten.
18.50 ARD Sport extra. WK skiën te

Vail, super reuzen-slalom voor da-
mes. Commentaar: Fritz von Thurn
und Taxis.

19.58 Programma-overzicht.
20.00 (TT) Tagesschau.
20.15 Auf Messers Schneide. Docu-

mentaire over de Berlijnse bloccade
in 1948/49.

21.55 lm Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. Actualiteiten.
23.00 ARD-Sport extra. WK skiën te

Vail. Samenvatting.
23.15 Bronk. Misdaadserie met Jack

Palance, Tony King, Joseph Mascolo
e.a. Afl.: Menschenschmuggel. De
politie van Ocean City vindt in een
vrachtwagen de lichamen van 12
dode Mexicanen, naar alle waar-

schijnlijkheid illegale immigranten, die
koelbloedig zijn vermoord zodra ze
de grens over waren. Luitenant Bronk
reist naar Mexico om de verantwoor-
delijken op te sporen.

00.00 Tagesschau.
00.05-00.10 Nachtgedanken. Be-

schouwing door Hans Joachim Ku-
lemkampff.

" Andy Griffith in 'Matlock'. (Duitsland 2 - 17.40 uur)

Duitsland 2
-09.45-13.15 Zie Duitsland 1.
13.55 ■ Von Weimar nach Bonn: An

uns glaubt Gott nicht mehr. Tv-film
van Axel Corti. Met: Johannes Sil-
berschneider, Barbara Petrisch, Ar-
min Mueller-Stahl e.a. Herh.

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

naar het kinderboek van Kenneth
Grahame. Afl.: Ratty sitzt in der Falie.

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

Tarnkappe. Herh.
16.55 Heute. Aansl: Aus den Landern.
17.10 "" Tele-lllustrierte. Sport, ac-

tualiteiten en amusement.

17.40 Matlock. Serie met Andy Grif-
fith, Nancy Stafford, Kene Holliday
e.a. Afl.: Besessene der Macht (3).
(om 18.15 uur onderbroken voor Lot-
totrekking A.)

18.54 "" Lottotrekking B.
18.58 Programma-overzicht.
19.00 Heute.
19.30 "" Na siehste! Muziek en gas-
ten bij Günther Jauch.

20.15 Studio 1. Spuren-Fakten-Hin-
tergründe. Presentatie: Olaf Buhl.

21.00 Fatman oder Der Dicke und
ich. Amerikaanse serie met William
Conrad, Joe Penny, Alan Campbell
e.a. Afl.: Zwischen zwei Feuern. Ed
Galvin is veroordeeld wegens een
bankoverval, waarbij 1,3 miljoen dol-
lar werd buitgemaakt. Terwijl hij zijn
straf uitzit probeert officier van justitie
McCabe de buit te annuleren.

21.45 Heute-Journal.
22.10 Kontext: Schenken macht

reich. 30 jaar kerkelijke ontwikke-
lingshulp. Presentatie: Michaela Pil-
ters en Heiner Michel.

23.10 Filmfest am Mittwoch: Le-
benswut. Franse speelfilm uit 1986
van Olivier Assayes. Met: Wadeek,
Stanczak, Ann-Gisel Glass, Lucas
Belveux e.a. Tijdens een onweers-
nacht breken drie jongeren in bij een
muziekhandel om hun rockband van
spullen te voorzien. De eigenaar be-
trapt hen, maar wordt in het volgende
handgemeen gedood. Ook al zijn ze
veilig voor de politie, toch komt hun
vriendschap door de gebeurtenis flink
onder druk te staan.

00.40-00.45 Heute.

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

■ = zwart wit programma

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

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

Nederland 2: 31. 33, 35, 49, 54, 56 en 60
Nederland 3: 23. 32, 34, 43, 48, 52 en 59
Duitsland 1:9. 12, 24 en 46
Duitsland 2: 21, 29. 35 en 37
Duitsland 3 WEST: 39, 48, 50. 55 en 58
Duitsland 3 (SWF): 40, 55 en 56
België TV 1: 10 en 44
België TV 2: 25 en 47
België RTBF 1:3 en 8
België Télé 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
14.15 Schoolslag. Herh.
14.55 Juke Box.
15.00 Home, Sweet Home. Dertien-

delige Australische komische serie
van Michael Milis over de belevenis-
sen van de familie Pacelli. Afl.6: De
trouwdag.

15.30 CD, een goed idee. Afl. 1: Drie-
maal zoveel. Herh.

16.00 Candy Candy. Tekenfilmserie
over de lotgevallen van een klein
weesmeisje. Afl.: De schat.

16.20 De Smurfen. Tekenfilmserie.
Vandaag. De lokken van smurfen/De
monster smurfen.

16.45 Arme. Zesdelige Duitse serie.
Afl.l. Met: Silvia Seidel, Patrick Bach
en Milena Vukotic.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik Tak. Animatieserie. Herh.
18.05 Plons. Kinderserie. Afl.: Plons
en de ballon. Herh.

18.10 Merlina. Detectiveserie voor
kinderen. Afl.: Margareta van Oosten-
rijk.

18.35 Kilimanjaro. Nieuwsmagazine
voor jongeren. Presentatie: Manuela
van Werde.

19.00 Mode '89 - Blikvanger. Mode-
magazine. Hoofdthema: Tendenzen
lente-zomer '89 betreffende kleding,
kapsels en make-up; Straatmode,
Man en vrouw van de maand: Breda;
Prijsaankopen; Actueel: -Gouden
Spoel '89; Nieuwe tendenzen op het
gebied van schoenen. Presentatie:
Ghislaine Nuytten.

10). UoHoHolinnon nronramma-

overzicht en paardenkoersen.
19.30 Nieuws.
20.00 Een zaak voor twee. Westduit-

se serie met Günther Strack, Claus
Theo Gartner e.a. Afl.: Vervolgings-
"waanzin. Bertram is bij de controle
van de boekhouding van de firma
Hufschmid op onregelmatigheden
gestuit. Na zijn onthulling voelt hij zich
bedreigd. De politie kan echter bij ge-
brek aan bewijs geen onderzoek in-
stellen en verdenkt hem van achter-
volgingswaanzin. Ten einde raad
wendt Bertram zich dan ook tot dr.
Renz.

21.00 I.Q. Quiz met denk- en weetvra-
gen, gepresenteerd door Herman van
Molle. Vandaaa sDelen Mare Blockx

en Guido Hendrickx tegen Jozef de
Greef en Eric Peeters.

21.30 Wie schrijft die blijft. Vandaag:
King of Horror. Martin Coenen inter-
viewt de Amerikaanse horrorschrijver
Stephen King.

22.25 Kunst-zaken.
22.30 Nieuws.
22.45 So What? Fragmenten uit het

festival Jazz Middelheim 1987. Van-
daag: International Bop Quintet I.

23.20-23.25 Coda: 'Mijn gedichten
zijn geen molotov-cocktails' van Ro-
main John van de Maele.

" Patrick Bach en Silvia Sei-
del in 'Anna. (België/TV 1 -
16.45 uur)

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

Radio 2: 92.1 en 88.2 mHz (van 19.00-7.00 ook
frequenties AM- en FM-zenders Radio 1)
Radio 3: 103,9 en 90.9 mHz
Radio 4: 98.7 en 94,5 mHz
Radio 5: 1008 kHz (298 m) en 891 kHz (337 m)
Omroep Limburg: 95.3 en 102.1 mHz
BRT 2: 555 m (540 kHz). FM 22. 36 en 39 (93.7-
-97,5 en 97,9 kHz)
Belg. Rundfunk: FM 5. 26 en 45
RTL: 208 m (1440 kHz van 5.30-19 00) - FM 6 en
33 (88,9 en 97 mHz) - KG 49.26 m (6090 kHz)
WDR4: 93.9 en 91.9 mHz

België/TV 2
19.00 Zonen en dochters. Australi-

sche serie. Alisons plan om de aan-
delen van Roger Carlisle te kopen
stoot op overwachte moeilijkheden.

19.23 Tweemaal zeven. Tv-spelletje
met Mark Demesmaeker.

19.28 Programma-overzicht.
19.30 Nieuws.
20.00 Sportavond. Voetbal: tweede

wedstrijd om de Supercup tussen
PSV en KV Mechelen..

22.30-22.35 Kijk uit! Verkeerstips.
Vandaag: De veilige auto voor de
oudere automobilist.

België/RTBF 1
16.00 L'cran des vacances: Alice au
pays des merveilles; Croc-note; Tao
Tao; De Smurfen en Télèparade. 17.15
Nouba nouba. met o.a. Fifi et Coucou,

La souris motorisée, Graine d'ortie, se-
rie. Herh. 18.30 Jamais deux sans toi,
gevarieerd informatief programma.
19.00 Journaal. 19.03 Ce soir, regio-
naal programma. 19.30 Journaal. 20.00
Au nom de la loi, magazine: 21.05 Le
masqué, 13-delige serie met Francois
Maistre, Harry Cleven, Benedict Loyen
e.a. Afl.2: Meurtres sur vn plateau.
22.00 Coup de film, filmmagazine.
22.20 Nationale Loterij. 22.25 Cargo de
nuit, magazine. 23.05 Laatste nieuws.
23.35-23.45-La pensee et les hommes,
filosofisch programma.

programma's woensdag televisie en radio

Nederland 1
EO
10.00 Vrouw zijn. Tv-magazine voor

vrouwen. Presentatie: Paulien Lens.
10.45-11.00 TV-Fruitmand. Program-

ma met geestelijke liederen. Presen-
tatie: Heleen van Dijk.

13.00-13.05 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

15.00 Een wonder in de jungle. Pro-
gramma over het zendelingenwerk
van Rachel Saint.

15.30 Anders is ook gewoon: Ook
koeien hebben vleugels. Programma
over een boerderij in Zuid-Afrika.

15.55 Ronduit muziek. Hoogtepunten
van de afgelopen jaren uit diverse
Ronduit-programma's.

16.10 De natuur van Noord-Ameri-
ka. Canadese documentaire over
pasgeboren dieren die het eerste be-
wegende voorwerp beschouwen als
hun ouder.

16.35 Lassie. Amerikaanse serie. Afl.:
De jonge prairiewolf. Lassie sluit

vriendschap met de prairiewolf van
Jim. Een jager heeft het echter op de
prairiewolf gemunt.

17.00 Dr kan nog meer bij. Geva-
rieerd kinderprogramma. Herh.

17.30 Journaal.
17.44-18.00 Tijdsein-Buitenland. Ac-

tualiteitenrubriek.
18.30 Jody en het hertejong. Teken-

filmserie. Afl.: De beer is los.
19.00 Journaal.
19.18 Ronduit Radar. Jongerenma-

gazine. Thema: Sport. Presentatie:
Wilma Vlug en Bert van Leeuwen.

19.45 Bunkeren. Interviews met be-
kende Nederlanders.

19.55 De Campbells. Canadese se-
rie. Afl.: Over sterren gesproken. De
sterrenkennis van Clarence komt van
pas als Neil en hij gevangen zijn door
Indianen.

20.20 Taalslag. Spelprogramma. Pre-
sentatie: Bert van Leeuwen.

21.01 Tijdsein. Actualiteitenmagazi-
ne.

21.30 Grensverleggend. Engelse do-
cumentaire over een expeditie van
gehandicapte en niet-gehandicapte
sportmensen naar IJsland.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 God verandert mensen.

Praatprogramma vanuit De Musketon
in Utrecht.

" Nadieh is te gast in 'Mijn
eerste keer. (Nederland 2 -
16.10 uur)

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.
17.45 Sesamstraat.
18.00 Hollandse nieuwe. Afl.: Op-

eens ben je twintig. Herh.
18.30 (TT) De jaren dertig. Les 10.
19.00 (TT) Het klokhuis.

19.15 (TT) Jeugdjournaal.
19.25 Studio Sport. Rechtstreeks
verslag van de tweede wedstrijd om
de Supercup tussen PSV (winnaar
EC 1) en KV Mechelen (winnaar EC
2). (Tijdens de rust: Socutera).

21.25 Spot Open Universiteit: Kort
Hoger Onderwijs.

21.30 Pinter-cyclus: Exact. Sketch
met JohanLeysen en Edwin de Vries.
Regie: Mette Bouhuijs. Kloppende cij-
fers en kloppende harten staan lijn-
recht tegenover elkaar. 'Om het af te
leren', toneelstuk van Carolvan Her-
wijnen, Wim van der Grijn, e.a. Regie:
Mette Bouhuijs. In een totalitaire staat
ondervraagt een man politieke ge-
vangenen. De man is het prototype
van de totalitaire machthebber.

22.30 Journaal.
22.40-23.40 Studio Sport. WK-skien

in Vail, ABN-tennistoernooi in Rotter-
dam.

23.40-23.45 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

Duitsland 3 West
07.55 Gymnastik im Alltag.
08.10-10.10 Schooltelevisie.
16.35 Teletekstoverzicht.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telekolleg 11. Cursus Engels.
Les 6.

18.30 Sesamstrasse.
19.00 Aktuelle Stunde. Regionaal

magazine met sport en nieuws.
20.00 Gesucht - Gefunden.
21.30 West 3 Aktuell.
21.45 Hobbythek. Afl.: Naturkosmetik
total.

22.30 Rückblende: Adolphe Sax -
Neuer Sound: das Saxophon. Portret
van de 95 jaar geleden gestorven in-
strumentenmaker Adolphe Sax.

22.45 Die goldene Karosse. Ita-

liaans-Franse speelfilm uit 1953 van
Jean Renoir naar Le carrose du
Saint-Sacrement van Prosper Mér-
miée. Met: Anna Magnani, Duncan
Lamont, Paul Campbell e.a. Camilla
is de ster van een Italiaanse come-
diantengroep in een Spaanse kolonie
in Zuid-Amerika. Drie mannen dingen
naar haar gunsten: de onderkoning,
de stierenvechter Ramon en Felipe,
een stille aanbidder. Als de onderko-
ning Camilla een gouden koets
schenkt, ontstaat er in het kleine land
een schandaal. Maar zij redt de situa-
tie door de koets aan de bisschop te
schenken en terug te keren naar haar
enige liefde: het theater.

00.17-00.22 Laatste nieuws.

België/Télé 21
19.00 La pensee et les hommes, filoso-
fisch programma. 19.25-22.45Challen-
ge met: WK skiën: super reuzeslalom
voor dames te Vail, USA. Commentaar:
Eric Krol.

TVS
16.05 Bréves. 16.10 L'Homme Au Képi
Noir. 16.30 Bonjour, bon appétit. 17.00
Récréation. 17.30 Des chiffres et des
lettres. 17.55 Bréves et météo Euro-
péenne. 18.00L'Héritage. 19.30 Papier
Glacé. 20.00 Temps Présent. 21.00
Musique classique. 21.35 Page 88.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Météo
Européenne. 22.35 Continents Franc-
ophone. 23.30 On a marché sur la lune,
00.15-00.45 Papier Glacé.

Radio 1

radio
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 VARA
Radio I Woensdageditie. (7.30
Nws.) 12.56 Meded. t.b.v. land- en
tuinbouw. 13.09 TROS Aktua.
13.25 Journalistenforum. 14.06

Binnenl Zaken. 14.30 TROS Klan-
tenservice. 15.45 Hallo met de
TROS. 16.06 Tijdsein. 18.45 Waar
waren we ook al weer? 18.57 EO-
Metterdaad Hulpverlening. 19 03
Hobbyscoop. 19.30 Akkoord. 20.02
Langs de lijn. 22.02 Podium van de
Nederlandse Lichte Muziek. 23.05
Met het oog op morgen. 0.02 Volg-
spot. Gesprek met Kitty Courbois
n.a.v. de voorstelling Meda. 1.02
Romance. 2.02 Claire-Obscur.
4 02 Nachtexpress. 6.02 In 't voor-
bijgaan. 6.07-7.00 Vandaag... don-
derdag.

Radio 2
(Elk heel uur nieuws.) 7.04 Ook
Goeiemorgen 9 04 Muziek terwijl u
werkt. 11.04 Tineke. 12.04 Will wil
wel. 14.04 Terug in de tijd 15 04
Nederland Muziekland. 17.04 Hier
en nu. 18.04De wereld zingt Gods
lof. 18.53 In 't voorbijgaan. 19.04
Water en vuur. 20.02-7.00 Zie Ra-
dio 1.

Radio 3
(Elk heel uur nieuws.) 6.04 De mor-
genstond. 7.04 Ronduit Music-
time. 9.04 Muziek motief 10.04 Ex-
presso. 11 04 Country trail. 12.04
Praise. 13.04 Toga Party. 14.04
Nozems-a-gogo. 16.04 Janssen &
Jansen 17.04Ronflonflon met Jac-
ques Plafond. 18.04 Driespoor
19.03 De Wereldontvanger. 21.03
Het front. 22.03 La Stampa. Van-
daag: Wire-bassist Graham Lewis
23.03-0.00 Stompin.

Duitsland 3 SWF
08.30-09.00 Telekolleg 11. Cursus en- ;

gels. Les 6.
17.00 Avec plaisir. Cursus Frans. Les ;

18.
17.30 Telekolleg 11. Cursus engels, j
Les 6. Herh.

18.00 Sesamstrasse.
18.29 Philipp. Tekenfilmserie. Afl.: i

Blumenschnupfen.
18.31 Moonfleet. Britse zesdelige se- i
rie naar de gelijknamige roman van \
John Meade Falkner. Met: David Da-
ker, Adam Godley, Hilary Mason e.a.
Afl.s: Wie gewonnen, so zerronnen.

18.56 Das Sandmannchen.
19.00 Abenschau Bliek ms Land.
19.30 Schlaglicht. Das Thema der

Woche.
20.10 Heiteres Bezirksgericht. Serie.

Afl.9: Ziehende Wolken. Met: Heinz
Petters, Rudi Schippel, Michael Ja-
nisch e.a.

21.00 Südwest aktuell - Neues urn
Neun.

21.15 Mem Mann istPolitiker. Portret
van Lore Wagner, Jutta Scharping en
Irmgard Caesar.

22.00 Output. Wetenschappelijk ma-
gazine.

22.15 Orfeu Negro. Frans-Italiaanse
speelfilm uit 1959 van Marcel Camus.
Met: Breno Mello, Marpessa Dawn,
Loudes de Oliveira e.a. Tijdens het
carnaval in Rio ontmoet Orpheus
Eurydice, die achtervolgd wordt. Bei-
den worden op vreemde wijze ver-
bonden: de achtervolger doodt Eury-
dice en Orpheus gedood wordt door
zijn verloofde.

00.00-00.05 Laatste nieuws.

SAT 1

06.00 Guten Morgen mit SAT 1. 09.00
SAT 1 Bliek. 09.05 Programma-over-
zicht. 09.10 ■ Lassie. Afl.: Die Bogen-
schützen. 09.35 Jackie und Jill - Die

Barenkinder vom Berg Tarak.
Schlimme Tage für Jakcie und.
10.00 SAT 1 Bliek. 10.05 Generair
pital. Afl.: Ein Traurn erfüllt sich. 1j
Teletip Natur. 11.00 SAT 1 Bliek. 1'
Sensation in San Remo. Duitse roj
film uit 1951 van Georg Jacoby
Marika Rökk, Peter Pasetti, Ewald:
ser e.a. 13.00 Tele-Börse. 14.00
Horoskop. Aansl.: Programma*^
zicht. 14.05 Niklaas, ein Jungei
Flandem. Serie. Afl.: In Antwerf
14.30 Die Cowboys. Afl.: Die fl
14.55 Der Goldene Schuss. 15.05
neral Hospital. Afl.: Lesleys RettL
15.50 Teletip Gesundheit. 16.00^
cherfreut mit Harold Lloyd. Nieuwe"'
rie. Afl.: Blech und Pech mitBlattsK
16.25 Der Goldene Schuss. 16.35-,
Leute von der Shiloh Ranch. Afl ■'■'
Mann mit der Brille. 17.35 SAT 1 ft
17.45 Bezaubernde Jeannie. Afl: LI
geht durch den Wagen. 18.15 f
Glücksrad. 18.45 SAT 1 Bliek. 1?
SAT 1 Wetter. Aansl. Programma-^
zicht. 19.10 Carson & Carson. Nie*J
serie. Afl.: Der Zeuge. 20.00 S^Bliek. 20.10 Spenser. Afl.: Buch M
diskretionen. 21.05 SAT 1 Bliek. 2?
Patricia und der Löwe. Engelse avo?
renfilm uit 1961 van Jack CarditfJ
Capucine, William Holden, Trevorf
ward e.a. 22.50 SAT 1 Bliek. 2JWebster ist nicht zu fassen. tw
kaanse komedie uit 1971 met JaoK
ne Bisset, Warren Oates, Ryan O't
e.a. 00.40-00.50 Programma-"]
zicht.

SSVC
12.30 For Schools. Words and Pictu-
res. Afl. Dear Daddy.

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

13.15 Puddle Lane. Serie. Afl.: Tony
gets his own spellbook.

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

14.00 News and Weather.
14.30 Neighbours. Serie.
14.50 Wildlife Showcase. Documen-
taire. Afl.: Deathtrap.

15.40 Children's SSVC. Afl.: Is that a
fact?

16.00 He-man and the Masters of
the Universe. Afl.: Orkes Missing
Magie.

16.20 The Snorks. Afl.: Allstars Dou-
blé Trouble.

16.35 Round the Bend. Doe Croc, de
Lou Grant van de reptielenwereld, is
de schrijvervan 'Round the Bend', de
eerste videotekenfilm ter wereld.

17.05 Toms' Midnight Garden. Afl. 4.
17.30 Blockbusters. Presentatie Bob

Holness.
17.55 Trick or Treat. Spelshow.
18.20 Emmerdale Farm. Serie.
18.45 News and Weather.
19.00 This is your Life. Show.
19.25 Coronation Street. Serie.
19.50 Des O'Connor Tonight. Enter-
tainment.

20.40 Never the Twain. Afl.. Whose
Baby.

21.05 Taggart. Driedelige serie. Afl. 3:
Root of evil.

22.00 News and Weather.
22.30 Q.E.D. Serie. Afl.: The Man Who

Believes in Body Transplants.
23.00-00.30 Sportsnight. Geïntrodu-

ceerd door Steve Rider.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Preludium. 8.00
Nws. 8.02 Het levende woord. 8.10
Platennieuws 8.40 Te Deun. Lau-
damus. 9 15 Onder de hoogtezon,
pastoraal-muzikaal programma.
10.00 Orkestpalet: Italiaans-Zwit-
sers Radio Orkest 0.1.v. Mare An-
drae. 11.25 Federico Mompou,pia-
no. (2) 12.00 C.Ph.E. Bach her-
dacht (23). 12.15 Promenade: Wer-
ken van Delibes 13.00 Nws. 13.02
Lunchconcert. 14.00 Songs of prai-
se. 14.30 Solisten 1988. 15.00 In
de kaart gespeeld. 17.00 Jacco's
keus, operette- en musical. 18.00
Nws. 18.02 CeDéa. 20.00 Nws.
2002 Residentie Orkest 0.1.v. Aldo
Ceccato. 22.00-0.00 Voor het stil
wordt en wat later.

Radio 5
630-649 Scheepv- en marktbe-
richten en uitgebreid weerbericht.
900 Nws. 9.02 NOS sportief 9 25
Waterstanden 9 30 Echtscheiding.
10.00 TROS Postbus 270 - Mieke
Telkamp 11 00 De duvel is oud.
12.00 Nws. 12.05 Het oog van de
naald. 13.00 Nws. 13.10 NOS We-
reldwijzer. 14.00 Wijzer op 5. 15.00
Meer over minder. 16 00 TROS
Schlagerfestival. 17.00 TROS
Huiswerklijn. 17.40 Basiscode 3 -magazine. 17.55Meded. en Schip-
persberichten. 18.00 Nws 18.10
TROSKinderforum. 18.20 Uitz. van

de PPR 18.30 Tempo Doeloe.
19 00 Progr. voor buitenl werkne-
mers. 20.30 Rockschool 11. 21.00
Latijn. 21.30-22.00 Qa va?

satellie
RTL Plus

06.00 Hallo Europa.
09.10 Die Springfield Story. Ameri-

kaanse serie. Herh.
10.00 Ein Schicksalsjahr. Ameri-

kaanse serie. Herh.
11.00 Delvecchio. Amerrikaanse se-

rie. Herh.
11.40 Sketchhotel. serie. Afl.: Hotel

International (2).
11.50 Tekenfilm.
12.00 Lieber OnkelBUI. Amerikaanse

serie. Herh
12.30 Klassik zu Mittag, met het RTL-

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

Amerikaanse tekenfilmserie. Afl.: Die
Göttin aus dem WAsser.

13.20 California Clan. Amerikaanse
serie. Afl.lo.

14.15 Knight Rider Amerikaanse se-
rie. Herh.

15.00 Der Chef. Amerikaanse serie.
Herh.

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

kaanse serie.
16.55 RTL aktuell.
17.00 Lieber Onkel Bill. Amerikaanse

serie. Afl.: A lesson for grown ups.
17.25 ■ Flask Gordon. Amerikaanse

serie. Afl.: Das Wunder der Magie.
17.55 RTL Aktuell.
18.00 Delvecchio. Amerikaanse se-

rie. Afl.: Der Werfe den ersten Stem.
18.45 RTL Aktuell.
19.02 Karlchen.
19.10 Der Mann aus Atlantis. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Der Gangster und
die Nixe.

20.00 Ihr Wetter.
20.10 Opération Vietnam. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Vermisst, aber
nicht aufgegeben.

21 .05 L.A. Law - Staranwalte, Tricks,
Prozesse Amerikaanse serie. Afl.:
Eine Schweinemassige Phantasie.

22.00 RTL Aktuell.
22.25 Die Woche. Menschen in Ge-

sprach. Presentatie: Geert Müller-
Gerbes.

23.30 Crime Story. Amerikaanse mis-
daadserie. Herh.

00.15-00.20 Betthupferl.

3 SAT
14.15 Programma-overzicht. 14.30
riationen in Lübecker Höfen und *>
gen. 15.16 Wie Sommersprossei1
Gesicht. Afl.: Die Halligen in der f*
sec. 16.01 Deutsche Lieder, deuts1
Tanze. 16.47 ...und die Tuba blast
Huber. Afl.: Die Zwergschule. 1'
Heute Abend in 3-sat. 17.20 Mini-*
Jeugdjournaal. 17.30 Pinocchio. JHilfe für die Schilkröten. 18.00 &
aus Deutschland. 19.00 Heute. 1'
3sat-Studio. 19.30 Erde. Toneel-
van Karl Schönherr met Peter I"
Friedrich Haupt, Brigitte Swoboda
20.50 Kennwort Kino. 21.45 KultuO1
nal. 21.53 Sport-zeit Nachrich1
22.00 Zeit im Bild 2. 22.20 Aschen"
woch der Künstler. 23.10 Jos
Haydn: 'Stabat Mater. Met ZsuzS
Dénes, sopraan;Klara Takacs, alt;'
dizsar Keönch, tenor c.a. 00.15 3
Schlagzeilen.

Sky Channel
06.30 European Business CharUV
07.00 The DJ Kat Show. KindeflT

gramma.
09.30 The Lucy Show. Serie.
10.00 Panel Pot Pourri. Spe*

gramma. '11.30 Sky By Day. Magazine. (
12.30 The Sullivans. Serie.
13.00 Another World. Serie.
14.00 As The World Turns. Serie !
16.00 Loving. Serie.
16.30 The Young Doctors. Serie. ;
17.00 "" Countdown.
18.00 Family Affair. Serie.
18.30 Three's Company. Serie.
19.00 Sky Star Search of tot Oi!

uur Eurosport on Sky.
20.00 Sale of the Century.
20.30 Documentaire.
21.30 Mini-serie.
23.30 Matt Helm. Serie.
00.30 The Insiders. Serie.
01.30 Arts Channel.
04.30-06.30 Landscape Channel.

Super Channel
07.00 World News and Business.
08.00 The Mix. Entertainment.
15.30 Hitmachine. Muziekprog'3

ma.
16.30 Hot Line. Live jongeren?

gramma. _
18.30 ■ Wanted Dead or Alive. *

ries.
19.00 Salvage One. Serie.
20.00 Sports Night.
21.45 World News.
00.00 The Mix. Entertainment. ,
03.00-07.00 Gevarieerde Italia^

amusementsprogramma's.

OmroepLimburg

7 15-7.59 Ochtendmagazine: Lim-
burg aktueel, gast van de dag en
muziek 8.05, 9.02, 10.02, 11.02
Kort Nws. 12.02 Heeringbietekon-
zérre vanuit het Staargebouw te
Maastricht. 14.02, 1502 en 16.02
Kort nws. 17.02 Reg weerbericht
17.05 Limburg aktueel. agenda en
muz. 17.25 De ronde van Limburg:
doorpraten over aktuele kwesties.
17.55 Kort nws. 18.05-18.07 Aan-
kondigingen.

BRT 2

5.30 Goede morgen. Morgen.
(6 00-6 30-7 00 Nws., 7.30 Nws en
R.V.A.-ber.) 8.00 Nws 8.12 Koffers
en compagnie. 10.00 Nws 10 03
Het schurend scharniertje. 10.08
Het eerste bedrijf 11 55 Mediatips.
12.00 Limburg 1989. 13.00 Nws
13.10 Made in Germany. 14.00 Di-
lemma. 17.00 Focus. 17.10 Rijs-
wijckfoon. 18.00 Nws. 19.00 Dans-
vergunning 22.00 Nws. 22 10 Jazz
Kaffee. 23.30-2 00 Twee tot twee.
(0 00 Nws.)

Belg. Rundfunk
6.30Radiofrühstück. 7.15 W^kasten 7.30 Regionalma9*
7.45 Veranstaltungskalendef"
Presseschau 8.30 Für die 'j
ken. 9.00 RegionalmagazirVi
Musikexpress. 10.00 Gut
l^gt. 12.00 Musik bei Tisch (VJ
staltungskalender). 12.15 vfj
staltungskalender. 12.30 r<%
schau. 13.00 Frischauf 14°L/
sikzeit heute: Lieder, Chal^und Folk. 15.00 NachmittagsS'^
16.05 BRF-Intern. 18.00R^g.
nachrichten: BRF-Aktuell 1
20.00 Orgel- und Chormusik
Luxemburg/RTL
5.30 Guten Morgen! 9.00 E"l^'wie kein anderer 11.00 'Tref'
elf. 12.00 Is ja 'n Ding 14.*J16.00 Entenjagd. 17.00 MuSl?jy
17.50 Sport-Shop. 18 00 JJ.-
duell. 19 00 Prima. 20.00-1.0"
junges Musikprogramm.

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.05 M"J_.
melodie. 905 Musikpavillon■ f*
Gut Aufgelegt 14*05 Auf °^ji
menade. 15.00 Café-K"' _)
16.05 Bes Aschermettwoc^jl
und neue Karnevalslieder . Jj.
Musik-Express. 20.05 ZW£J>Broadway und Kudamm. 21 'JJy
sik zum Traurnen. 22.30 N3"
press.
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Aangeslagen
Vorige week vrijdag was Fréquin
heel wat meer aangeslagen nadat
hem een aantal fouten in Brand-
punt-reportages waren aange-
wreven. Vooral de reportage

over mogelijke handel in gecon
serveerde mensenhoofden baar-
de het nodige opzien. Volgens de
politie echter was er van handel
geen sprake en had Fréquin zich
door zijn 'informant' om de tuin
laten leiden. Drie weken eerder,
bij een verslag over de illegale
aanmaak van stimulerende mid-
delen in een huiskamer-laborato-
rium, had Fréquin verzuimd om
aan te geven dat een ten tonele
gevoerde zegsman een 'stand-in'
was. De echtheid van het labora-
torium werd in twijfel getrok-
ken, het Brandpunt-team zou
met open ogen in een val zijn ge-
lopen.

Na de Brandpunt-uitzending van
vrijdagavond was Fréquin fu-
rieus. De aanvallenvan de politie
op zijn werk kon hij maar moei-
lijk aanvaarden. „Vijftien jaar al
maak ik reportages," ziedde hij
in de NOS-studio, „en dan krijg
ik ineens dat soort kritiek te ver-

werken. Zijn ze nou helemaal be
donderd. Dit hoef ik toch niet al
lemaal te pikken?"
Aad van den Heuvel, vijf jaar
lang collega van Fréquin en een
enkele keer nog eindredacteur
van KRO's Brandpunt, noemt
hetverzuim van Fréquin „stomp-
zinnig, en vooral erg dom". Toch
zegt hij „beste ervaringen" te
hebben overgehouden aan de sa-
menwerking met Fréquin. „Hij
heeft schitterende dingen ge-

daan. Zijn kracht schuilt in het
feit dat hij kan doordringen tot
plaatsen, waar zijn collega's wor-
den geweerd. Willibrord is altijd
op het juiste tijdstip op de juiste
plaats aanwezig."
Van den Heuvel omschrijft Fré-
quin als een „integer persoon.
Hij wil natuurlijk de waarheid
boven tafel krijgen, maar ook
een prachtige reportage maken.
Om dat te bereiken gedraagt hij
zich wel eens op een wijze waar-

# Willibrord Fréquin
..,Met zijn alleen maar collega-journalisten die altijd zit-

ten te zeuren"...

Opnamen voor nieuw lente-album 'De reiziger' gereed

Rob de Nijs op de bres
voor Nederlandse muziek

jL n °nze showpagina-redactie

iQuJI? ~ Rob de Nhs als Don
jvanCn°tte. Geen podiumcreatie
|b 0 de populaire zanger uit
jvfü . en Duin, maar een soort
raan ge deeltijdbaan. Als vete-jhij j "^et recht van spreken trekt
(ten 2ijn eentje feller dan ooit
tva ns r̂ijde tegen de verloedering
jeigp e^ muzikale produkt vanH? bodem. „ledereen klaagt,
brQ doet ook het meteen in zijn
Vraa als er om actie wordt ge-
niet ' Er geheurt dus helemaal
e en ?'dat terwijl we intussen al in
zUf. bijzonder gevaarlijke situatie
cm 'aangeland. Waar ik dan nog
$t durf te hopen? Op het ont-
der jVan een brede discussie on-
Üii. mensen, die nog in staat
se r,° m iets voor het Nederland-
toopJ°dukt te ondernemen", be-
Süm de Nüs, m de teister
afr^erlance Studio tussen de
leritndende opnamen van zijn

e_album 'De Reiziger' door.

°Nla
S Van Willigenburg gaf hem

Vjs. ngs anderhalve minuut tele-
spu^'Zendtijd om zijn gal te
o-jj e^- Veel te weinig uiteraard
pa alle kanten van zijn stok-biit je te belichten. „Waar ikt^oorbeeld helemaal niet aan
Uje en gekomen is het feno-
(het ? videoclip. Hier moeten we
We„ °°rgaans ook al zonder die
dat naar net Pnhhek stellen, om- -5o t

een beetje clip al gauw zon
Dat

tot 100 duizend gulden kost.
lij], ons juistnog afhanke-*Jn d Van de radio"-
de Hat belangrijke medium laat
de /^derlandse artiest danig in*
hebh ek meent Rob de Nijs. „We
b*onif n in dat land nooit uitge-
in . en in chauvinisme en dat is
Wa e^ere zin maar goed ook,
'i°nai' at kan weer leiden tot na-*^aa en nof' vee' erger-, r' een beetje meer waarde-

ring voor het eigen culturele
goed, een beetje meer trots, is
toch onderhand dringend ge-
wenst. Want, als we op deze voet
doorgaan, zullen er op een
kwaaie dag helemaal geen platen
meer worden gemaakt. Ik doel
dan niet op de categorie com-
merciële artiesten zoals BZN en
Koos Alberts, die altijd wel ge-
draaid en verkocht zullen. Nee,-
het gaat om hen die zich niet bij
voorbaat op de gebaande paden
begeven, die bezig zijn om hun

grenzen te verleggen".
Zelf stak de inmiddels 46-jarige
zanger enkele maanden geleden
weer eens zijn nek uit met 'We-
reldwijd Een Stem. Bij Engelse
muziekuitgevers en platenmen-
sen oogstte hij er volop compli-
menten mee, maar in eigen land
verdween het prestigenummer
pijlsnel in de doofpot. „In Enge-
land vonden ze het hypermo-
dern, vergeleken ze me prompt
met Peter Gabriel en zijn ze ra-
zendbenieuwd naar de vertaalde

versie. Wat je hier alleen maar te
horen kreeg was dat er een beat
ontbrak. Dat lied is dus niet eens
op de radio te horen geweest.
Geen play-list houdt in geen tip-
parade en dat betekent weer dat
de handel die single niet eens in-
koopt. Mijn vaste fans hebben
die plaat daarom niet eens kun-
nen kopen. Zover zijn we al, je
krijgt niet eens meer de kans om
jeprodukten te etaleren".
Om mogelijke misverstanden te
voorkomen, stelt Rob deNijs na-

drukkelijk dat hij eerder voor an-
deren opkomt dan voor zichzelf.
„Kijk, ik maak al meer dan een
kwart eeuw platen, van elk al-
bum dat er uitkomt worden er al-
tijd wel 40.000 tot 60.000 exem-
plaren verkocht. Alleen, heb ik
een grote hit, dan loopt die afzet
wel snel door tot 125.000 stuks.
In zon geval verdien ik best aar-
dig, waar ik niet vies van ben,
maar wat evenzeer telt: die extra
verkoop geeft de maatschappij
de ruimte om nieuwe talenten
een kans te bieden. Op dit mo-
ment gebeurt dat dus helemaal
niet meer".
„Ik kan daarom niet begrijpen
dat Frits Ritmeester (alias Spits),
die ik hoog acht, in zijn column
in De Tijd schrijft dat de jeugd
zich eerst maar eens moet bewij-
zen. Hij kijkt dan naar het einde
van de lijn, niet naar de echte
stand van zaken. Het talent, dat
er volgens hem niet zou zijn, is er
immers wel. Maar hoe gaat dat de
studio in, als het eindelijk een
keertje mag? Niet met het idee
van: Nou gaan we iets moois op-
nemen. Nee, met de gedachte:
Wat heeft een kans om er in Hil-
versum door te komen?"

De langzame teloorgang van Ne-
derland Muziekland ('lk ken
tekstdichters die echt geen
droog brood meer kunnen ver-
dienen!') wordt nog eens bevor-
derd door het stilaan toegeno-
men thuiskopieën, weet Rob de
Nijs. „Als van Elton John of
Sting een album twintig keer
wordt gekopieerd, dan is dat
voor hen een gevoelig verlies,
maar ze blijven evengoed miljo-
nair en kunnen hun gang blijven
gaan. Voor ons, met onze kleine
markt, is zoiets echter heel ver-
velend. Vooral voor hen, die niet
direct aan zakken vullen den-
ken".

Na de onverwachte domper met
'Wereldwijd Een Stem' door vas-
te componist en producer Ge-
rard Stellaard bestempeld als
zijn meest geslaagde werkstuk
zat er voor Rob de Nijs maar één
ding op: „Gaan werken aan een
nog betere produktie, waar ge-
woon niemand meer omheen
kan".
Die produktie, een elpeeproject
genaamd 'De Reiziger' (met me-
dewerking van Elton Johns
drummer Charlie Morgan), na-
dert zijn voltooiing en sommige
nummers zijn al opgenomen in
de nieuwe theatershow, waar-
mee Rob de Nijs en de negen-
koppige Springband door Ne-
derland en België toeren. Tot het
reeds uitverkoren verse repertoi-
re behoort onder meer het enige
liedje, dat niet (door echtgenote
Belinda Meuldijk, Lucy Steymel
en Gerard Stellaard) speciaal
voor hem werd geschreven: 'De
Nuttelozen Van De Nacht', oor-
spronkelijk van Jacques Brei en
ooit voor de Belgische zanger
vertaald door Ernst van Altena.

Met dit 'naar zichzelf toegetrok-
ken' pronkstukje sluit Rob de
Nijs in 'Concert 89' aan op een
jazzblok, waarmee hij menigeen
op het verkeerde been zal zetten.
Zelf echter vindt hij dat inter-
mezzo rond 'My Funny Valenti-
ne', 'How High The Moon' en
'God Bless The Child' niet zo
heel erg verrassend. „Ik was al-
tijd al een jazzliefhebber. Ik
kocht platen van Elvis en Little
Richard, maar zat daarnaast even
vrolijk bij allerlei nachtconcer-
ten van grote jazzvedetten. Ik zie
dit als een intuïtieve ontwikke-
ling".
„Wie weet toer ik over een aantal
jaren wel met een klein com-
bootje. Het typische is dat je op
dit moment over de hele wereld
een soortgelijke interesse ziet. Ik
had net die jazznummers in de
show opgenomen en wat zie ik?
Komt George Michael met 'Kis-
sing A Foql', in precies dezelfde
kleine bezetting! Dat heeft ie van
mij gejat, dacht ik. Ha, ha!!"

Toerneeschema van Rob de Nijs
met 'Concert 89' de komende we-
ken in Nederland: Rotterdam
(Doelen, aanstaande dinsdag en
woensdag), Utrecht (Vreden-
burg, 14 en 15 februari), Apel-
doorn (Orpheus. 28 februari en 8
maart), Tiel (Agnietenhof, 7
maart), Roosendaal (De Kring, 14
maart), Scheveningen (Circus-
theater, 21 en 22 maart). Op
laatstgenoemde plaats zal de
VARA televisie-opnamen ma-
ken.

" Rob de Nijs
....maakt al meer dan een kwart eeuw platen...

RTL-show in bomvol raadhuis Landgraaf

Sterren met race
tegen de klok

Van
L.A*. °nze showpagina-redactie
n*euwGRAAF - De hal van het
Sistp faadhuis van Landgraaf was
fa-ÜQ h

afge-aden vol bij de RTL-
(\v0e

Sn°w, die daar ook vandaag
l^Qr/^dag) en morgen nog tussen
fens ffl 14'00 uur Plaatsvindt. Alvo-
°t-toph net" in verband met de

" vervroegde startschot kon
artiest n gegeven, hadden de meeste
Selev nal een race tegen de klok
V-w er.d- Dennie Christian was
de Jr3^ optreden in het holst vanUi-J ht vanuit Oldenburg naar
Se, i n

graaf gereden. De Amerikaan-
re_ r. °Ns land woonachtige zange-
'ej*naa , na Lynton, had haar bed he-

niet gezien- In de nacht van
Qok ". g°P dinsdag moest zij nl.n°g optreden. Vandaar.

'j d u"-litig Dornvolle zaal zat de stem-l,ecut
er met de presentatoren Biggi

Vat. ytermann en Hugo Egon Balder. meet af aan in. Behalve Donna

Lynton en Dennie Christian zorg-
den daarvoor René Shuman, Sha-
kin' Enno en Frans Tiedtke. Zowel
burgemeester Hans Coenders als
wethouder Jan Bonten gaven acte
de présence en temidden van het
carnavalsgewoel stelde men de ge-
meente bij de miljoenenradioluiste-
raars van RTL in Duitsland voor.
Met de komst van de 'vrolijke radio-
makers' uit Luxemburg was men
ingenomen omdat de gemeente
Landgraaf na de fusie van de drie
deelgemeenten Schaesberg, Nieu-
wenhagen en Übach over Worms
nog steeds in geen enkel Duits tele-
foonboek voorkomt. Alszodanig is
deze gemeente dan ook> in Duits-
land (tot gisteren) niet bekend.

Geleen
Eveneens in de hal van het nieuwe
raadhuis van Landgraaf is de ge-
meente Geleen vandaag in de gele-

genheid om tijdens de gratis toegan-
kelijke en coproduktionele radio-
show van RTL en het Limburgs
Dagblad vanaf 11.30 uur haar zegje
te doen. Optredende artiesten zijn
dan (zojuist teruggekeerd van een
toernee door Denemarken) Freddy
Breek, country- en westernzanger
Bobby Lee Parson en schlagerzan-
ger Bruno Majcherek. Voor het ra-
diospelletje waarin een lied moet
worden geraden waarin het woord
'Mann' voorkomt, is sedert gisteren
1777 DM in kas.

" In de raadzaal van het
stadhuis van Landgraaf po-
seerden samen met wethou-
der Jan Bonten gisteren
even alle artiesten. Met
v.l.n.r. op deze foto René
Shuman, Shakin' Enno,
Dennie Christian, Donna
Lynton, Jan Bonten en het
ensemble Frans Tiedtke.

show

Aad van den Heuvel: 'Gedrag laat wenkbrauwen wel eens fronsen
Willibrord Fréquin:
omstreden journalist

J Van onze rtv-redactie
JILVERSUM - Binnen, in deJ"1* gingen alle genodigden ge-
*«*d in smoking. Ook de presi-
'fnn!. Van het Wereld Natuurir«PK« Buiten* bij de uitgang,
JrArY- verslaggever Willibrordl'equin de president op. Voor de
10l eid had de reporter zich
K* \n smoking gehuld. Daar-Ken a ni*> wat dichterbij ko-
W' Achter zijn rug ging de mi-lten 011 schuil* Fotografen flit-,"" cameralieden knepen één
nip f' en ineens was daar die
.rinr?011 onder de neus van,ns Bernhard. „Hoogheid, hebtinderdaad steekpenningen
«"genomen?" De glimlach op
«koninklijke gezicht bestierf.

km ■' ben ->e nou helemaal gekL' ,m'J dat te vragen?" De vol-
reeen Juichten de televisie-

Nlibrord Fréquin (47) staat

bloot aan veel kritiek, vooral on-
der collega-journalisten. Hij zou
zich te veel met de show bezig
houden en van het nieuws een
amusementsrubriek maken.Hij
is een regelmatige gast in 'Ster-
renslag', presentator van de
'Tourkwis', en ijdel genoeg om in
elk panelvan elk programma zit-
ting te nemen. Het wordt Fré-
quin door zijn collega's niet in
dank afgenomen. Het voorwerp
van de hoon is er niet van onder
de indruk. „Het zijn alleen de col-
lega-journalisten, de zeikerds,
die daar over beginnen te zeu-
ren," zei hij ooit. „De kijkers rea-
geren er niet op die manier op."

show/rtv
bij je de wenkbrauwen kunt
fronsen, waarbij jeje kunt afvra-
gen of zijn gedrag dan wel zo ver-
standig is, maar dat heeft op zich
niets te maken met het nieuws.
De man heeft een eigen stijl, dat
is duidelijk."

redactie: harrie cremers

Paus
Op gezette tijden met een
spraakmakende reportage ko-
men, dat is vijftien jaar lang het
geheim geweest van Willibrord
Fréquin. Dat gold voor de affaire
Bernhard, het gold voor VanAgt,
en het gold ookvoor depaus. Het
vraaggesprek duurde maar een
minuut, want langer kon zelfs
Fréquin het zich niet veroorlo-
ven om de hand van depaus vast
te klemmen, maar in die minuut
volgdevoor katholiek Nederland
toch een belangwekkende mede-
deling. Ja, zei de paus, ik kom
binnenkort naar Nederland. Dat
was in tweeduizend jaarkerkhis-
torie niet eerder gebeurd.
„Ik noem mijzelf nog altijd ka-
tholiek," zei Willibrord een paar
jaar geleden in een radio-pro-
gramma. „Maar ik ben wel heel
anders over het geloof gaan den-
ken dan in mijn jeugd." Stellig-
heden hebben plaats gemaakt

voor vraagtekens. Geloof veran-
derde op onderdelen in onbe-
grip. De aanleiding daartoe werd
gevormd door de vele buiten-
landse reportages, die Fréquin
voor Brandpunt heeft gemaakt.
Tal van landen in de Derde We-
reld heeft hij bezocht, oorlogs- en
hongergebieden. Ziekte, dood,
armoede, gebrek, het heeft Fré-
quin niet onberoerd gelaten. „Ik
ben na het zien van zoveel ellen-
de niet meer de gezellige, vrolij-
ke jongen, die ik eigenlijk ben,"
bekende hij vorig jaar.
Toen minister Deetman in de
buik was getrapten de openbaar-
heid een tijdje meed, begaf Willi-
brord Fréquin zich naar zijn wo-
ning in Gouda. De politie maan-
de de verslaggever om door te lo-
pen, en zich niet nabij de minis-'teriële woning op te houden,
openbare weg of niet. Fréquin
weigerde zich vervolgens te legi-
timeren, niet omdat zijn gezicht
bekend genoeg moest zijn, maar
omdat hij op diemanier niet door
de politie wenste te worden aan-
gesproken, en werd prompt op-
gepakt en meegenomen voor
verhoor op het politiebureau.
Dat verhoor duurde weliswaar
een kwartiertje, maar volgens de
Goudse politie was het wel te-
recht.

Svlvia Kristel
in Medisch

Centrum West
Van onze rtv-redactie

HEERLEN - De filmactrice Syl-
via Kristel krijgt een rol in de te-
levisieserie Medisch Centrum
West. Producent John de Mol
heeft haar een contract aangebo-
den voor tien afleveringen.
Kristel heeft de rol geaccepteerd,
onder meer omdat „ik af wil van
het sexy image. In de Verenigde
Staten spelen alle sterren in top-
series op de tv."
Ze beeldt de figuur uit van een
steenrijke vrouw, die in het po-
pulairste ziekenhuis van ons
land belandt, doordat haar kind
wordt gekidnapt.

" Sylvia Kristel
..„ik wil afvan sexy image"...

Gerard Joling
in'Donderslag'
HEERLEN - Gerard Joling is
donderdagmiddag om 17.25 uur
op Nederland 2 de speciale ar-
tiest in de tweede aflevering van
het AVRO-jeugdmagazine 'Don-
derslag. Verder kunnen de jonge
kijkers weer lekker griezelen
met Jan Ravenstein. Ook de goo-
chelacts van Hans Kazan zijn te
bewonderen. Verder mag iedere
kijker weer het probleem van de
week opsturen aan AVRO's Don-
derslag, Postbusnummer 225,
1200 AE in Hilversum. Of dat
probleem nu over blozen, jeugd-
puistjes of televisie kijken gaat,
dat maakt voor de presentatoren
Nada van Nie en Mare Postel-
mans niets uit
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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.
KLEURENTVS met tele-
tekst gevr. Ook VHS vi-
deo's en stereotorens.
04406-12875.
Wij kopen GOUD, brilj.,
enz. Contant geld. Defect of
heel. Verseveld, Sarolea-
straat 80A, Heerlen, tel. 045-
-714666. 1.v..
Te k. gevr. OUD IJZER en
metalen, sloop- en schade-
auto's. Tel. 045-272216,
b.g.g. 272516, ook 's avonds.
BROMMERS gevr. 04406-
-12875.

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.
Te k. 550 DAKPANNEN,
tuiles du nord. Tel. 04490-
-25019.

Wie kan ons op zondagmid-
dag weggelopen PIN-
CHERTJE Bruin, terug-
brengen. Hoge beloning.
Tel. 04490-17388.

POEDELTJES en tek-
keltjes. Div. kleuren. Tel.:
04409-1237.
Te k. gevr. PAPEGAAIEN,
kakatoes en ara's. Tel.
04490-75359. __

Te k. YORKSHIRE ter-
riertjes zeer klein. Tel.
04490-71833.

Te k. lERSE SETTER. Tel.
045-456027.

I DANCING BEL AIR
Zondags I *■
HAPPY "PTJ I
HOUR V

donderdag 9 februari

GROOT
HOTA BAL

met o.a. playback Bim Bam
André van Duijn

Bleierheidsjer Jonge
Dr Engelsgroep

Muziek verzorgd door:
HENKY-PENKY

Programma aanvang 21.00 uur
Gezellig tffa/IC/Zljf
"M Jkl-jlir

HOOFDSTRAAT 30 KERKRADE
Dagelijks geopendvalt .00uur
Dinsdag rustdag

HSSSS«n Ï00f n tMkonist en °- ll0'*T! Wllt"een ca'«. disco, coffee-shop, cafetaria,
KRmV 'bistro, petit restaurant of gemeenschapshuis beheren of in de horeca gaan werken?

Rjrj^jl: Geleen, op dinsdag 14 februari, in restaurant Van de Wall, om 10.00 uur\\\\_W_sjS_fy Heerlen, op dinsdag 14 februari, in het H.K.8.-gebouw, om 19.30 uurHg Sittard, op donderdag 16 februari, in hotel de Limbourg, om 19.30 uur*^mmmi———f-iRoermond, op vrijdag 17 februari, in hotel Alexander, om 19.30 uur
Maastricht, op vrijdag 17 februari, in het Maaspaviljoen, om 19.30 uur.de cursus voor het

Diploma Cafébedrijf

112wekeli|kse lessen, examen 7 juni 1989, opleidingsgarantie. {_,
Vraag vrijblijvend een gratis prospectus aan bij het: / i.*.«___<>.o.m._.««..„o**.-»,,
Instituut Vakonderwijs, Sagittalaan 24, 5632 AL Eindhoven o.n.
Telefoon 040-425526 (ook 's avonds) of Roermond 04750-15440 -. \De cursus kan ook schriftelijk worden gevolgd (’ 295,-) u!lMO _**
————————————^__________________________!

■■■■■■■■■■■■■-HB
Wedden dat u te veel betaalt voor

uw autoverzekering?
Wij zijn er absoluut zeker van, dat u bij ons goedkoper uitbent.

Alle gegevens en premieberekeningen van maar liefst 60
verzekeringsmaatschappijenzitten bij ons in de computer. Dus kunnen
we altijd de goedkoopste voor uw situatie en uw auto uitzoeken! Neem

de proef op de som. Eén telefoontje en u weet het. Wij garanderen u dat
't de moeite waard is.

Laat onze computer uw voordeel berekenen.
Geurts Assurantiën, 045-211668/221090, Nieuwstraat 22-24
Veld Assurantiën, 045-215458, Nieuwstraat 116, Hoensbroek

Weg. omst. te k. Vespa
CIAO 3 wk. oud, nieuw
mod. Tel. 045-218299.
Te k. gevr. DAMESBROM-

-1 MER of snorbrommer. Tel.
045-321231.

(3 GEMEENTE GELEEN
De burgemeester van Ge-
leen maakt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel
22 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening bekend, dat
de gemeenteraad in zijn
vergadering van 26 januari
1989 heeft besloten te ver-
klaren dat een bestem-
mingsplan wordt voorbereid
voor een gebied nabij de
Ringovenstraat / Wa-
terstraat / Kampstraat, zo-
als nader in gele kleur is
aangeduid op de bij dit
besluit behorende situatie-
tekening.
Voorts heeft de gemeente-
raad bepaald dat net besluit
in werking treedt op de dag
na de afkondiging.
Met ingang van donderdag
9 februari 1989 ligt voor-
noemd besluit voor eenie-
der ter gemeentesecretarie,
kamer 233, ter inzage.

Geleen, 8 februari 1989
De burgemeester

van Geleen,
Mr. J. G. M. LURVINK

Wij verstrekken alle
soorten leningen.
Enkele voorbeelden P.L.

84 x 60 x 36 x
5100 — 109,- 165,-
-7500 .-« 158,- 240,-

-10100 - 210,- 322.-
-20000 326,- 417,- 638,-
-25000 402,- 521,- 797,-
Effectieve rente vanaf 9,6%
Boven 72 mnd. is voor
duurzame gebruiksgoederen

1e hypotheken va. 6,2%
2e hypotheken

240 x 180 x 120 x
10000 97,- 107,- 132,-
-20000 194,- 215,- 265,-
-30000 291,- 323,- 397,-
-40000 388,- 431,- 530,-
-mits overwaarde
Doorlopend krediet

mcl rente iheo- rente
p mnd retische mnd

looptijd
5000 100,- 69 mnd. 0,97

11000 220,- 66 mnd. 0,87
16000 320,- 65 mnd. 0,83
20000 400,- 65 mnd. 0,83

Uw intermediair

GEURTS B.V.
NIEUWSTRAAT 22-24
HOENSBROEK

ÓÖK DE NIEUWE KOLLEKTIES ZIJN BIJ g^_ :
BRISTOL VOORDELIG GEPRIJSD^

AcjviesDri is ./-____________________P4#-fi_________.:ï. Wk:. _
mmw^'-______% -j _W &_w_W vvs?

Maten 36 42 1vlotte trotteur met garnering U U j-09^5 WS7W_TSTWT_FÊ mUÈÈÊ 32p^*I
Adviesprijs en makkelijke blokhak. =——■■■■■■ Al MBB E WÊÉ&ktW <ECH 1,

3Q-95 In de modekleuren^fe jeugd glanstrainingspak Bfe |_fe _ O'Haraglanstrainingspak BBVh $é£ B***"^^ AeD*1________________ lichtgrijs en -_^Êk W_\ in de kleur marine/rood |IP in de hoofdkleuren lid |P *w^
zwart, R en marine/blauw. \_J marine en groen. t mm¥^mw J _^^■ ______■ B „,,„„„ H ' Maten 40 "46 «

MINDERDAN DE HELFT AJ" KraSKSJIft

40? ,_**,"■_! fl ® »)J [ I sportieve nubuck-leder <j}
■wt .Wnr"M PM! _f__^^J| ________>_ _______ ________ \r^_yA acwjc; schoen met Per,ek,e Pav / | JL ■ ■ Bfl#%flr#% Vv^^i( y*^o Modekleuren zwart en-

M*72hk" sS^^^E B ____ib^^^

9EI ? „Jll I. _P'""^^^_P^",l,^^^I,lll",""^^^^"^■l^■■^^^^^"*"^11,1,111,■,^ HEERLEN: Hoogeweg 2- 4Wl^ V M'Wi £' 'M m\\ ______ ■ _______ « ___r ______ __■ ___■ ____. |_ijjtr__t Schalsbarg). Til. 045-7223 W> ' _jf E W M W J I I W f MEERSSEN koopcentrum Au CW'

S&lb W E ___B *V _____ ~^Ê J^^_ ___■ ___■ _f _F_P*B KERKRADE. Nullanderstraat 102 sl,
sS^é jtfr^^ _M B^ _# ■ F ff # IL V_^ Br jf SITTARD: winkelcentrum den TeiHP*

jfc
ff-Y_.|' ' ,■■, lY,UtO__JWr )icqcd( mamm~mm^^^~mmmm^\ Êmmm^^^a^^—mWm—mm^ m,mmmmmmm* Donderdag KOOPAVOND tot 21.<X> -*V

'SBSmmSmwS^f^^^ \~^~y wk. 6-'B9 aanbiedingen gelden tot en met zaterdag 10 februari ' ~~"______#l

Woensdag 8 februari 19898



Tests van cake. krentenbrood en zuiveldrank

Falende controle
op kleurstoffen

*J de kwaliteitscontroles van ons voedsel worden nog al
r aLtoev°egingen aan geur-, kleur- en smaakstoffen aange-
otfen Daarbij komt steeds weer een aantal vragen naarren. Zijn deze toevoegingen overbodig? En hoe slecht

;J n ze voor de gezondheid? Over welke stoffen gaat het
genlijk? Hoe staat het met de overheidscontrole op deze

toegingen?
oom !J i<-,t-*el van een aantal testsnt de Consumentenbond aan
0 gebrekkig en onvolledig de
*leurc,le^ op het gebruik van

u,»totfen is.
.aardbeiendrank, krenten- en

>o 'Jnenbrood en cake trof de
iet ■ eurst°ffen aan dieniet op
ie ieti,iet vermeld stonden. Bij
)0 'aatste produkten betrof dat

endien de omstreden stoftar-(^ine (E102).
iq. Consumentenbond pleit dan
'in V°or een zeer straffe wetge-

ftoff 0p net gebruik van kleur-
jtreff' een betere en meer doel-

naleving van de be-
verhn^e wetgeving en een snel
iklp van twee omstreden
ier„,rstoffen: tartrazine (E 102) en
l^lhrosine (E 127).
Zu Ver van de **^ onderzochte

1smVe'dranken met aardbeien-
Vpr

aa,i werden niet op het etiket
fg "melde kleurstoffen aangetrof-;n- Volgens deWarenwet is deze
b-^elding wel verplicht. De
de if heeft deze resultaten aan
a keuringsdienst van Waren en
rj

n de betrokken fabrikanten
hehKëegeven' Enkele van nen

oben verbetering toegezegd.
IV'J het testen van 15 verschillen-
We . rente- of rozijnenbroden
aan door de bond tartrazine
bek etroffen. Een stof. waarvan
heiHena is dat het overgevoelig-
"p a en allergiekan veroorzaken.
stof

6 Pr°ducenten hadden deze
cc niet op het etiket vermeld,
et j? Winkelbedrijfnoemde op het
liet * conserveermiddelen die
%U 'n net bro°d mogen zitten.
Aaaa deze bevindingen werden
Pc e Keuringsdienst voor Wa-

I Vn8emcld*
cak aanzien van kleurstoffen in
jjr e-s in de wet niets geregeld.
kle m °gen dus alle toegestane___. in voorkomen. In de
er ,Jk komt het er op neer dat
het twee gebruikt worden:

SlSele tartrazine en oranjegele

S, zijnde dezelfde die ook in
krenten- en rozijnenbrood voor-
komen. Viervan de 15 geteste ca-
kes bevatten geen kleurstoffen.
Veel bakkers maken gebruik van
deze stoffen om de indruk te
wekken dat er veel eieren in hun
produkt zijn verwerkt.
Erythrosine (E 127) kan naast het
verzoorzaken van allergie en

overgevoeligheid ook invloed
hebben op de werking van de
schildklier, omdat de stofjodium
bevat. Ook kan de stof een sto-
rend effect hebben op het ze-
nuwstelsel.
Het uit eigenbeweging weg laten
van de meest omstreden stoffen
en het vermelden met naam en
nummer van de gebruikte kleur-
stoffen door enkele grootwinkel-
bedrijven en fabrikanten wordt
door de Consumentenbond posi-
tief gewaardeerd.

Een uitgebreid overzicht van de
in ons land toegestane en toege-
paste kleurstoffen is te vinden in
het februarinummer van de Con-
sumentengids.

Briefaan Nederlandse gemeenten:

Minister Nijpels wil
lokaal gebruik

glasbak stimuleren
In een brief aan alle Nederlandse
gemeentebesturen roept Minis-
ter Nijpels van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieu
(VROM) op om actief mee te hel-
pen het gebruik van de glasbak
lokaal te stimuleren.
Hij verzoekt hen de plaatsing
van glasbakken te optimaliseren
en hierover de inwoners regel-
matig voor te lichten. De minis-
ter geeft de gemeentebesturen
een aantal voorbeelden om de
burgers extra te motiveren aan
de actie deel te nemen. Via de
plaatselijke media of eventueel
door middelvan een vaste perio-
diek van de gemeente zelf per
jaarofper kwartaal informatie te
verstrekken over de plaatselijke
stand van zaken, onder meer het
aantal reeds geplaatste of nog te
plaatsen glasbakken, de hoeveel-
heid ingezameld glas per ge-
meente

Momenteel staan er in 770 Ne-
derlandse gemeenten ruim
11.000 glasbakken. Het afgelo-
pen jaar werd daarin 215 miljoen
kilo glas gedeponeerd, zijnde de
helft van al het verpakkingsglas
dat in ons land wordt geprodu-
ceerd.
Meer dan driekwart van de Ne-
derlandse huisgezinnen brengt
nu al het afvalglas naar de glas-
bak, alhoewel dit gemiddelde
niet overal in ons land gelijk is.
Glas is geen afval, maar een
hoogwaardig verpakkingsmate-
riaal, dat met behoud van kwali-
teit eindeloos opnieuw kan wor-
den gebruikt. Recycling van dit
materiaal betekent een aanzien-
lijke ontlasting van ons leefmi-
lieu en levert een bijdrage aan
besparing van energie en grond-
stoffen.
Ook de gemeenten zelf hebben
profijt van dit verzamelen van

gezond op...beter af..

Dolle dagen,
gezond goed

Op -,.CARNAVALSZATERDAG
eint mijn dagboek. De voor-

v pna's van de kranten staan
Kr over de hoofden-handel inüs Brandpunt. 'Als daar
de a£ geen koppen rollen', zo
Ven/ ik' Wanneer ze die dan

r^open, is het item 'toch nog
in Ü?"* Zouden ze zelf tot zoietsn staat zijn?

wijst
tye d*k medisch boek 1) mij de
Ove naar de middelen tegen
bli?f. matig alcoholgebruik. Ik
dis fielten hij een artikel over
jj u"iram', op de markt onder
Twnaam Antabus en Refusal.
antfe Deense artsen die zelf dit
lom °rmmiddel (!) hadden ge,
erv en °m de wei"kzaamheid
cje an te beproeven, werden tij-
Sn? een cocktailparty ziek.
dis, 'realiseerden ze zich dat
hol Klranri nun reactie op alco-
Van veranderd. Op grondn aanvullende studies is dit
coh Imiddel een heus anti-al-
st '01-Preparaat geworden. Het
Sch Ü U als z°danig in de medi-
da„e handboeken. Als ik dezer
dan-n last van wormen krijg,
ra " ln 'eder geval geen disulfi-

s "" zo denk ik nog. Verder

dan dit artikel ben ik deze dag
niet gekomen.

CARNAVALSMAANDAG
kruip ik als een volleerd studie-
hoofd weer 'achter de boeken'
en sla ons Medisch Contact 2)
op. Tot mijn niet geringe verba-
zing staat daarin een pontificale
afbeelding van de Sint Servaas-
kerk in Maastricht, dwars over
twee pagina's. Als lokker voor
een middel tegen maagzuur!
Wanneer deze beroemde basi-
liek dan al met een orgaan ver-
geleken kan worden, dan toch
niet met de maag, eerder met
het hart.... vaan Mestrééch.
Denken dat hier een link ligt
met het Preuvenemint gaat me
ook te ver.

Een mening over de adverten-
tie heb ik nog niet. Servaas zal
deze rol eeuwen geleden niet
hebben vermoed: een giganten-
strijd is namelijkgaande tussen
twee middelen met vergelijk-
bare werking: Zantac én Taga-
met (dat zeker zo bekend is). Ze
scoren de HOOGSTE omzet
van alle geneesmiddelen ter
wereld!
Wat zou u, als lezer, vinden van

deze reclame-campagne? Laat
het ons eens weten!!

CARNAVALSDINSDAG moet
ik denken aan een hondje, met
allergie, overgevoeligheid dus.
Het wordt behandeld via het
Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam, afdeling kinder-
geneeskunde. Wanneer ik kin-
derarts Griffioen opbel, zegt
hij: „Ja, het gaat hier om een
hondje dat allergisch is voor
lETS in het gezin." (Dus NIET
het gezin is allergisch voor de
hond; J.8.) „Wat ik dus gedaan
heb", aldus Griffioen, „is het
hondje behandelen met Zyrtec
3)." Normaal voor menselijk ge-
bruik. En hoe was het resul-
taat?, zo vraag ik benieuwd.
„Wel collega, ik moet u melden
dat ik het hondje uit het oog
hebverloren. Herinnerde ik me
maar de naam van het gezin,
dan kon ik het opbellen. Mocht
de naam me te binnen schieten,
dan laat ik je dit weten!" Die
hond had zeker geen zieken-
fondskaart? „Nee, die is verwij-
derd wegens ongezond ge-
drag!"
We komen hierop terug in de
rubriek VETERINAIR: Ook
honden met vragen kunnen nu
schrijven.

ASWOENSDAG is voor mij al-
tijd een harde dag. Nu de ern-
stige dgen, ook in mijn vak,
weer zijn aangebroken, denk ik
met weemoed terug aan de re-
cente afscheidsrede van Pro-
fessor dr. H Valkenburg 4). Hij
richt zich (en ook dit is waar ge-
beurd) tot zijn gehoor. Stipt
dan de problemen aan met Ne-
derlandse gezondheids-enquê-
tes in een vreemd land. Het
punt van de taalbarrière dus.
Als voorbeeld: reumatiek. Pro-
fessor Valkenburg: „Sommige

Milieuvriendelijke
primeur;

Navullingen
vloeibare

wasmiddelen
Alle Nederlandse huisvrouwen
zeggen geïntereseerd te zijn in
het gebruik van milieuvriende-
lijke wasmiddelen. Dat is het
resultaat van een onderzoek dat
aantoont hoebelangrijk de con-
sument het millieu vindt. Het
marktaandeel van fosfaatvrije
wasmiddelen is sinds de intro-
duktie eind 1985 van 6 tot 70 %
gestegen. De vloeibare was-
middelen nemen daarvan zon
20 % voor hun rekening.

De polyethyleen wegwerpfles,
die bij vloeibare fosfaatvrije
wasmiddelen de plaats van de
gebruikelijke kartonnen was-
poederdoos inneemt, roep bij
diezelfde milieubewuste con-
sument nogal wat weerstand
op.

Schadelijk
Om ook ditprobleem het hoofd
te bieden heeft wasmiddelenfa-
brikant Henkei een handige
wegwerp navulverpakking ont-
wikkeld. Het is een polyethy-
leen buidel met een inhoud van
l/2 liter.

De produktie van deze buidel
vergt slechts een kwart aan
grondstoffen en veel minder
energie. De lege buidel neemt
opgerold nauwelijks ruimte in
in devuilniszak. En wat belang-
rijker is; er komen geen schade-
lijke stoffen vrij bij de huisvuil-
verbranding. Bovendien wordt
de navulverpakking ook nog
enkele duppeltjes goedkoper
dan de polyethyleen wegwerp-
fles.

glas, omdat het glas moeilijk te
scheiden is van ander opgehaald
huisvuil, dat voor een belangrijk
deel tot compost wordt ver-
werkt. Bovendien zorgen glas-

scherven voor gescheurde en on-
nodig verzwaarde huisvuilzak-
ken en veroorzaken snijwonden
bij het personeel van cje gemeen-
telijke reinigingsdiensten.

" Ook de jeugdkan door goede voorlichting geattendeerdwor
den op het belang van verzamelen van gebruikt glas.

Op eigen lengte
instelbare

droogmolen
Jarenlange ervaring met fabrica-
gevan en luisteren naar de wen-
sen van talloze huisvrouwen-
/mannen hebben als resultaat
een nieuw type droogmolen; de
Lift-o-Matic.

Een droogmolen die nooit meer
te hoog ofte laag is en instelbaar
op de lengte van de persoon, die
ze moet gebruiken.
Daarbij combineert de construc-
tie twee eigenschappen in een
apparaat.
Voor het drogen van truien en
andere gebreide kledingstukken
moest tot nu toe gebruik ge-
maakt worden van een tweede
rek met horizontale horren.
In de lagestandkunnen ook deze
kledingstukken, dekbedden en

tuinkussens te drogen gelegd
worden.

Door middel van op regelmatige
afstanden aangebrachte openin-
gen in de vertikale standaard
kunnen zowel de spanarmen als
de draagarmen als een paraplu
worden vastgezet. Afgewerkte
en afgeronde draaddoorvoerga-
ten voorkomen een snelle slijta-
ge van de drooglijnen. Elke
draad van de drooglijn heeft een
aparte klem waardoor afzonder-
lijke vervanging mogelijk is.

Het naspanbare systeem zorgt
voor strakke drooglijnen ook na
langdurig gebruik. De armen
draaien soepel mee en daardoor
wordt heen en weer sjouwen met

de wasmand tot een minimum
beperkt. Door middel van een
handig oog is opbergen van de
droogmolen een fluitje van een
cent.

De Lift-o-Matic, een produkt van
Brabantia, wordt geleverd inclu-
sief metalen grondanker dat zon-
der beton te storten in gazon of
terras kan worden aangebracht.
Voor het in de juistestand -lood-
recht - plaatsen van het grondan-
ker heeft het bedrijf een speciale
boor ontwikkeld, die bij de leve-
rancier te leen staat.

Wanneer het regent ofbij tijdelij-
ke afwezigheid kan de droogmo-
len door middel van de zoge-
naamde garagevoet in garage of
bijkeuken geplaatst worden. En
er is te allen tijde reservedraad
voor vervanging beschikbaar.
Het pakket accessoires bevat
ook een kunststof bescherm-
hoes, tegen stofen vuil, voorzien
van stevige ritssluiting.

De droogmolen is leverbaar in
twee verschillende uitvoeringen,
nl. een met 50 en een met 60 me-
ter drooglengte, in grijs- en
bronskleurige uitvoering voor de
adviesprijs van respectievelijk

’ 142,50 en ’ 152.50.

" De lage stand voor drogen van dekbed
den e.d.

ÏBij slecht weer brengt de garagevoet
uitkomst.

ZUUR BESCHADIGT, ZANTAC HEELT

begrippen zoals morgenstijf
heid van de gewrichten 5) heb
ben geen equivalent (gelijk
waardig woord; J.8.) in Afri
kaanse of Polinesische talen

Zo bleken tijdens een onder-
zoek in Libië de eerste 25 geën-
quêteerde mannen de vraag:
'Of zij zich stijf voelden, wan-
neer ze 's morgens wakker wer-
den?', zonder uitzondering met
JA te hebben beantwoord
Terwijl een zelfde aantal vrou-
wen dit categorisch had ont-
kend."
De lachbarometer reageert als

volgt: eerst enige stilte, daarna
wat gegiechel en na weer een
flits denkpauze lachen zelfs de
meest ernstige wetenschappers
mee....

1) The Aliphatic Alcohols, Chap
18, pag. 382.

2) Medisch Contact; no. 4, eind
januari jl.

3) Nieaiw Antihistaminicum,
UCB-pharma

4) intussen: Emeritus hoogle-
raar epidemiologie; rede 6 ja-
nuari 1989 te Rotterdam

5) ook wel (officieel): 'ochtend-
stijfheid'

" De Sint Servaas ontheiligd als model voor maagtablet-
ten? (zie dagboek onder 'CARNAVALSMAANDAG')

Tomaten en aubergines
primeurs van de week

Donderdag werden op de veiling
in Grubbenvorst de eerste vlees-
tomaten en vrijdag de eerste
aubergines geveild. Beide pri-
meurs kwamen uit Asten.

Piet en Jac van Home uit Asten
voerden de eerste vleestomaten
aan. „Aan de late kant", vonden
vader en zoon. Ze hebben in de
kas een hoekje van zon 350 m.2
met natriumlampen belicht. Het
is de nieuwstevorm van klimaat-
beheersing in de glastuinbouw:
van gloeilamp naar groeilamp.
Door belichting neemt de plant
immers energie op (assimilatie)
die in groei wordt omgezet.
De aanvoer betrof 3V_ kilo die

’ 20- per kilo deden.

De eerste aubergines voerde Jan
Knoops uit Asten aan. Hij teelt
het paarse gewas al drie jaren.
Vooral is mediterrane streken is
het een gewilde groente die kan
worden gebakken, gekookt of
gestoofd. Rond de Middellandse
Zee wordt hij dan ook grootscha-
lig geteeld. De beste aubergine-
eters zijn de Grieken. Zij veror-
beren per jaar zon 7,9 kg. per
persoon. Met 0,4kilo per persoon
per jaar zijn Nederlanders maar
matige aubergine-eters. Jan
Knoops doet zijn product meer
eer aan. Zijn primeurs gingen
van ’ 5,90 tot ’ 6,60 de kilo.

Vanwege carnaval werden er gis-
teren in Grubbenvorst enkel
bloemen geveild. Ook de fruit-
veiling in Gronsveld was dicht.
Ook de natuur is van de wijs.
Zelfs Russen mopperen op de
zachtste winter sinds 110 jaar die
de beschermende sneeuw op de
gewassen doet smelten. Daaren-
tegen is het op Alaska weer voor
boerenkool en snert.
Ofschoon het hier allerminst
„snertweer" is, liep de prijs van
prei, die in een goed gemeubi-

leerde erwtensoep onontbeerlijk
is, fors op. Het binnenlandse pro-
duct kostte evenveel als vorige
week het exportproduct dat
maandag tot ’ 1,40 de kilo ging.
Boerenkool ging tot twee
kwartjes de kilo, savooiekool tot
negen dubbeltjes en Chinese
kool tot ’ 2- de kilo.

round deklod
Uit Bretagne komen weer
bloemkolen waar je „vous" tegen
zegt. Op de veiling in St.-Pol-de-
Leon gingen ze van ’ 50- tot

’ 100- per 100 kg., in Paimpol
aan de Golf van St.-Malo tot
’115,-. Ze worden er geëxpor-
teerd in colli van 6 en 11 stuks.

De kas biedt weer volop sla die
met ’l,lO per krop goed wordt
betaald. Rond ’2- kwamen de
komkommers van pakweg 400
gram. De vleestomaten kostten
maandag ’ 5,- tot ’ 6- de kilo.
De ronde tomaten en de papri-
ka's van eigen bodem worden
pas over twee weken verwacht.
Wat nu aan de markt is komt
voornamelijk van de Canarische
eilanden, uit Italië en Spanje.

De Spaanse aardbeien kostten
de groothandel nog altijd ’3,15
tot ’ 3,50 per halfpondsdoosje.
Daarentegen is het citrusfruit uil
meditterane oorden goedkoop
Voor Spaanse sinaasappelen
werd in Rotterdam ’ 109,96 pei
100 kg. betaald, voor Israëlische

’ 98,96, voor Marokkaanse
’71,96, voor Tunesische ’61,27
en voor Cypriotische ’ 60,96.

jan van lieshout

Fijne kruiden
nog fijner

maken
Gedroogde kruiden uit een potje
hebben ongetwijfeld een paar
voordelen, bijvoorbeeld dat ze
makkelijk te bewaren zijn en dat
je ze niet meer hoeft fijn te snij-
den. Het grote nadeel is dat je
voor dat gemak wel veel smaak
moet inleveren. U kunt ook de
kervel of peterselie zelf versnip-
peren.

Een handig hulpmiddel daar-
voor is een kruidenmolentje. Je
doet de tuinkruiden boven in het
'trechtertje', je draait even aan
het handeltje en de worteltjes
zijn versierd met snippertjes pe-
terselie.
Een heel prettige molen is die
van Zyliss, geïmporteerd door
Fissier Nederland (@ 01640-
-43050). Het apparaat is geheel
van kunststof zodat u niet bang
hoeft te zijn voor roestige mesjes
en het is ook zeer simpel schoon
te maken. De adviesprijs voor
het kruidenmolentje, dat rechts-
en linkshandig is te gebruiken, is

’ 9,95 gulden.

(ADVERTENTIE)
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" De nieuwe navulverpakking wordt opengemaakt en de inhoud overgegoten, waarna de
verpakking wordt opgerold en weggegooid
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Nic. Dassen aanhangwagens
Verk., verh., repar., speciaalbouw. \
Onderd. voor alle merken. Stationsstr.
6 Kerkrade. Tel. 045-455088.

W. Dabekaussen B.V.
043-632510. Levert torsie-assen en
aanh.wagenonderd. voor zelfb. + rep.
Gunst, priizen. Punterw. 7 M'tricht

Calypso aanhangwagens
Verkoop van alle modellen tot 3500 kg
in diverse uitvoeringen. Handelstr. 4
Nuth. Tel. 045-244904.

Autobanden van Son
Uitlaten * sportvelgen * balanceren *
uitlijnen * Haefland 16 Brunssum. Tel.
045-253741.

Autobanden Bremen B.V.
Automaterialen, APK-keuringen
’50,-, accu's, uitlaten. Kampstraat
59, Landgraaf. Tel. 045-311784.

Jan Pijten. Tel. 045-251171
Akerstraat 105 Brunssum. Varnor Ml-
erkend. Autorijschool sinds 1955.

Herm Adams b.v. Heerlen
Huijn v. Rodenbroeckstr. 38. 045-
-720923. 2 generaties erv. met rijopleid.
1947. Lesauto's VW Golf en Audi 80.

Verkeersschool Leo Cremers
ANWB-erk. motor, auto, vrachtauto,
bus, aanhangw. Opl. alle chauff.dipl.
Reew. 139 Landgraaf. 319474-312558.

Verkeersschool Arnoldussen
Hoogstraat 201, 6373 HT Landgraaf.
Tel. 045-311631. Opleiding alle rijbe-
wijzen en alle chauffeursdiploma's.

Chris Adams
ANWB erkende auto- en motorrij-
school. Mirbachstraat 14, 6367 CW
Voerendaal. Tel. 045-751718.

Autorijschool Essers
Bovag-erk. rijschool Will Essers. Tevens
motor- en vrachtw.opleiding. Mentenlaan
6 Landgraaf. 045-312736.

B. den Doop Kerkrade-West
411687. Caumerstr. 74. Lessen in Mer-
cedes, Honda aut., Suzuki-motor Theorie
vlgs. computersyst. Erk. d. Bovag.

Autorijschool Theo v. Bentum
Rijles? Dan naar Bovag auto- + motor-
rijschool Theo v. Bentum. Pers.auto
handgesch. /autom. Galerijstr. 7
H'broek. 045-217487.

Desiree Lindelauf 045-214217
Lokerstr. 16, 6413 EN Heerlen. Erken-
de autorijsch. Lesauto: Honda Integra.

Schadeherstelbedrijf Jo Koenen
Verlengde Klinkertstraat 22 Hoens-
broek. Tel. 045-215450. Focwa-lid.

Autoschade Hub v. Well
Wijngaardsweg 6 Heerlen-Hoensbroek.
Tel. 045-212675. Alle reparaties uitge-
voerd met Focwa-garantiebewijs.

Autocentr. Collaris-Europcar
Pers.auto's, campers, pers.busjes, be-
stelauto's en zelfverhuizers. Schelsberg
45, Heerlen, 045-725666.

Autop Autoverhuur Sittard BV
Verh. van pers.auto's, bestelauto's,
busjes, kampeerauto's en autoambu-
lance, leasing, long-rent en groepsver-
voer. Nusterweg 88a Sittard. 04490-
-22424. Zandstraat 58 Montfort.
04744-2345.
Veneken Autoverhuur
Personenauto's, busjes, bedrijfsauto's
en zelfverhuizers. Heesbergstraat 60
Heerlen. Tel. 045-412641.

Happy Rent
Voordelig Opel huren al voor ’ 48,-
-p.d. 200 km vrij, mcl. BTW + verz.
Valkenburgen/.. 34, Heerlen. 718040.

BDVO Inter - auto - parts.
Carrosseriedelen, imitatie, orig., over-
zet, sportaccess. 0.a.: Jamex, Zender.
Locht 48E Kerkrade. 045-417888.

Van Wijnsberge Autotechniek
Voor al uw automat. en gereedsch. Maas-
tricht, Bloemenw. 65. 254525. E. Jasparstr.
28. 432100. Meerssen, St. Josephstr. 24.
643113. Gulpen. Rijksw. 35. 04450-2266.
Sittard v. Ostadestr. 4A. 04490-25353. Beek,
HoolStr. 4. 04490-78600.

Limburgse Accu Centrale
Radiateur nw.+rep.+laswerk. Accu's-
"ftCil.koprevisie-frkentekenplaten.
Grasbroekerw. 67 Heerlen, 045-724700.

Canton Reiss Parts Center
Originele GM-onderdelen, access.
scherp afgeprijsd voor iedereen! Val-
kenburgen/v. 34, Heerlen, tel. 718040.

Autobedrijf Rob v. Emmerik
Voltastraat 2 Schaesberg/Landgraaf. "Tel. 045-317593. Tien jaar service met
een grote S.

Autocentr. Collaris-Europcar
Leasing voor korte en lange termijn.
24-uur-service. Schelsberg 45, Heer-
len. 045-720202.

Veneken Leasing
Specialist in leasing van VW, Audi en
VW-bedrijfsw. Verk.centr. Peter
Schunckstr. Heerlen. Tel. 045-412641.

Canton Reiss Lease
Spec. op het gebied van operationele
leasing. Alle merken. Tel. 045-718040.
Fax:o4s-718581.

Antiekhandel Simons
Grote keuze in Franse en Engelse ant.
meubels! Do. koopavond. Dorpstr. 45
Nuth, t.o. kerk, 045-243437.

Antiekhoeve P. Laeven
Rozenstr. 1 aan de Prov.weg Vaesra-
de. Tel. 045-241628. Door eigen im-
port een groot assort. antieke meubels.

Babyhuis Petra
Kwaliteit en service en betaalbare prij-
zen. Adres: Kerkstraat 67 promenade
Brunssum. Tel. 045-252269.

Baby Margo. Tel. 045-453307
Het meest kompl. babywarenhuis v. de
laagste pr. en de beste serv. Hoofdstr. 15.
Ook ing. Kloosterraderstr. 14 Kerkrade.

Le Coucou baby- en kindermode
Raadhuisplein 7, Nieuwenhagen.
Landgraaf. Winkelcentr. „Op de
Kamp. Tel. 045-316171.
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Bouwmachines Damoiseaux
Verkoopt en verhuurt méér dan u
denkt! Industrieterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-411930.

Hollanders-Nieuwsma verhuur
Nijverheidsstr. 20 Hoensbroek. 045-
-218888. Verhuur van materialen en
machines voor het maken van een oprit
en het bouwen van een huis.

Novater handelsmij b.v.
Kastanjeln. 82, 6431 GM Hoensbroek.
Vertegenwoord. Feb-produkten voor
bouw en dak. Tel. 045-226663.

Schouwen marmer/natuursteen
Grootse keuze in model en steensoort.
Ideaal voor inbouw en zelfbouw.
30-50% korting, direct v. importeur.
Tel. inl./afspraak 045-244020/216709.

Diabo B.V.
Diabo b.v. boort en zaagt in alle beton.
Adres: Industriesterrein de Beitel 108
Heerlen. Tel. 045-414151.

Tillemans Rekreatie B.V.
Verkoop, verhuur en service Dethleff-
caravans. Adres: Haefland 19 Bruns-
sum. 045-270388.

Ruijters-van der Vloet
Kerkrade 045-418366. Heerlen 045-
-223583. Aanleg van verwarming, gas
en sanitair. Erkend AVOI-installateur.

Zuiddak b.v. Landgraaf
Uitv. bit. dakwerk, shingles en dakter-
rassen. Verk. dakrollen, isol. en dakte-
gels. Indus.terr. Strijthagen, Ampè-
restr. 5. Tel. 045-314218.

N.K. Verweijst 045-213760
Hoofdstr. 382/384 Hoensbroek. Wij
ontst. uw riool en afvoer met de mo-
dernste app. Tev. dakgootbekl. met
onderhoudsvr. alu. plaat in div. kleur.

Dakdekkersbedr. J. Veldhuizen
Voor al uw dakwerkzaamheden. PVC
dakgootbekl. en schoorsteenvegen.
Smedestr. 6 Kerkrade, 045-454729.

H.J. Crombach b.v.
Techn. isolaties+dakbedekkingen. Van
Besouw pvc kunstst. dakbedekking.
Colmont 10a Übachsberg, 751818.

Dakko-Rubo dakdekkersbedrijf
Al uw dak-, lood-, zinkwerk, lichtkoe-
pels, schoorst., kapellen, isolatie enz.
Gatestr. 37, Landgraaf. 045-310741.

De la Roy Dakbedekkingen B.V.
Kastanjelaan 80, 6431 GM Hoens-
broek. Tel. 045-225070. Voor al uw bi-
tumineuze dakbedekking.

Drukkerij Schreurs
Handels-, fam.- en textieldrukwerk, fo-
tocopie, stickers en kant.boekh. Gra-
verstr. 68 Kerkrade. Tel. 045-413045.

Drukkerij Vliegen
Plein 14, 6466 GG Kerkrade-West. Tel.
045-411432. Voor drukwerk wat de
aandacht trekt en indruk maakt.

Drukkerij L'Ortye b.v.
Kettingform., drukwerk voor handel en
industrie, familiedrukw. Kouvenderstr.
35, Hoensbroek. 045-212517. Laat bij
L'Ortye drukken, het scheelt u stukken.

Drukkerij Greven B.V.
Voor al uw handels-, reklame- en fam-
drukw. Drukk. Greven bv. Swee-
linckstr. 39, Brunssum. 045-252675.

Drukkerij „Lanteern"
Uw adres voor alle fam.-, handels- en
verenigingsdrukwerk. Hei-grindelweg
43 (t.o. Groene Ster-terrein), 6414 BC
Heerlen. Tel. 045-213105.

Dibevo J. Diederen Schinveld
Hengelsportart. laag geprijsd. Grote
keuze dierbenodigdh./voeder! Voor de
tuin: potgr., mest. etc. 045-252275.

Peters-Ackermans Dierenben.
Industriestr. 51 K'rade-W. 413262.
Stationstr. 106 H'broek. 211841. Bak-
benodigdh., kunstm. bestrijd.midd.

Knops dierenspeciaalzaak
Dier- en aquariumbenodigdheden, luxe
accessoires voor uw dier. Geleenstr.
43 Heerlen. Tel. 712197.

Danscentrum Weisscher
Lid FDO, NBD, BULDO, NRRA, NADB
start cursussen begin jan. en sept.
Schinnen 04493-4343.

Boumans Brunssum
Alles voor de doe-het-zelver. Zagen en
schaven op maat. Losse verk. ijzerw.
enz. Uitgebr. adv. en gratis bezorgen.
Dr. A. Kuyperstr. BA. 045-252688.

Electro Scheppers b.v.
Voor al uw installatie-, renovatie-, ser-
vice- en onderhoudswerkzaamh. Bleij-
erheidestr. 31 Kerkrade. 045-453127.

Stienstra Hypotheken
Altijd de laagste rente. Kosteloze com-
puter-service. Kruisstraat 56 Heerlen.
045-712255.

Orenstein & Koppel-Stessen bv
Sourethweg 10 Heerlen. 045-417876
servicedienst. Heftruckverhuur, electro
of diesel.

Decorette Aug. v. Wersch
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-713581.
Aquarel, olieverven, tekenmateriaal,
acrylverven.
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Daemen's houtwarenfabriek
Fabr. v. gereedsch.stelen, hout-
draaiw., emball. hout, goedk. stookh.,
rooien v. bomen, tafel-schouwblad,
vlgs. tek. Te k. gevr. populieren. Min-
gersborgw. 7 Voerendaal 045-751253.

Haas B.V. installatiebedrijf
Past. Erensstraat 30 Landgraaf. Tel
045-313786. Cv. gas, water, sanitair,
hogedruk rioolreiniging.

Het sanitairhuis Chir Maas
gas, water, sanitair, centr. verwar-
ming, erk. VNI-install. Maastrichterstr.
166 Brunssum. 045-252475.

Gasservice Knibbeler
Hommerterweg 106 Hoensbroek. Tel.
045-214990. Onderh. en vernieuwin-
gen van c.v.-ketels, geiser, boiler enz.

Technisch Buro Sora
CV., gas, water, sanitair, dakwerk,
loodgietersw., kompl. badkamerinr.
Akerstr. 135 Kerkrade. 045-412442.
H. Wante installatiebedrijf
Heerlen 722506. Landgraaf 310977.
Voor al uw technische installaties op
gas-, water-, sanitair- en cv.-gebied

Energiecentrum Mmii b.v.
24 uur totalshop en tankserv.
Bokstraat 6 Heerlen. 045-229755.
Uw vloeibare energie-specialist.
Uw kachelspecialist. Streeperstraat 60
Landgraaf. 045-318170.
Schouwen marmer/natuursteen
Grootste keuze in model en steen-
soort, ideaal voor inbouw en zelf-
bouw, 30-50% korting, direct v. im-
porteur, tel. ml./afspr. 045-
-244020/216709.

KEHO Keukens. Tel. 045-410669
Kaalheiderst.weg 130 Kerkrade-W. De
zaak die alles in de hand heeft. Maat-
werk. Waar de klant nog koning is.

Vossen Keukens. Lid ANVK
3 jaarvoll. garantie en service. Glaspa-
leis, Kerkplein 45, Eikenderweg 77,
Heerlen. Tel. 045-717555.
Bosch keukenstudio A. Eggen
Akerstraat Noord 160,6431 HR Hoens-
broek. Tel. 045-213027. Levering
Bosch inbouwapparatuur.

Keukenfabriek Brouns Heijnen
Wij maken uw keuken en kasten geheel
naar uw eigen ontw. en op maat. Num-
mer 2-str. 60 Kerkrade. 045-455633.

Aldorado / Big Boss
Keukens+sanitair - bouwmarkt. Indus-
triestr. 10. Tel. 045-211685, 6433 JX
Hoensbroek.

Muyters Keukens b.v.
Wijckerbrugstr. 15 Maastricht.
216824. Praxis keukenafd. Heerler-
baan 417750. Praxis keukenafd.
DSMstr. 5 Beek. 04490-71111. Dealer
v. Bruynzeel, Poggenpohl, Arthur Bon-
net, Hacker, Goldreif, Kruse+Meinert.

Plan Keukens b.v.
Keukens met 'n Frans tintje! Rijksweg
21 Gulpen. Tel. 04450-2490.

City-coiffure
Hoofdstraat 8 Hoensbroek. Tel. 045-
-227055. Voor dames en heren, zonder
afspr. Ook hairwaving-extention.

J. Veldhuizen
Ramen en deuren in kunstst. en
hardh., iso-begl., pvc dakgootbekl.,
roll. Smedestr. 6 Kerkrade. 454729.

Ron Lenten. Tel. 045-320007
Alum. pvc rolluiken, kunstst. koz. en
deuren, garagepoort., parket, binnen
en buit. zonw. Hoogstr. 45 Landgraaf.

H. Hoeppermans CV.
Sanitair, cv., dakwerk, gas, water,
wateronth., rioolontstop. Emmaplein 8
Heerlen. Tel. 045-713265.

Horbach B.V. 045-723282
Taxaties en makelaardij onroerend
goed. Special.: taxaties + betere
woonh. Schaesbergerw. 36 Heerlen.

Aquina Makelaardij b.v.
Bemiddeling bij aan- en verkoop van
onroerende goederen. Deken Nico-
layestr. 1, Heerlen, 045-715566.

Pickée Makelaardij bv lid NVM
Bemiddeling bij koop en verkoop, hy-
potheken en taxaties van uw onr. goed.
Itersonstr. 15 Landgraaf. 045-414819.

Stienstra Makelaardij b.v.
Onr. goed, hypotheken, verzeringen,
projektontw. en bedrijfsobjekten.
Kruisstr. 56 Heerlen, 045-712255. W.
Brugstr. 50 Maastricht, 043-252933.

Makelaardij Roebroek
Bemiddeling aan - verkoop huuren ver-
huur - taxatie - hypotheken. Paralleweg
Z 15, Hulsberg. 04405-1707.

Naaykens Makelaarskantoor
De Hesselleplein 22, 6411 CH Heerlen.
Tel. 045-717910. Bemidd. bij aan- en
verk. onr. goed, taxaties, hypotheken.

Lenders Onroerend Goed
Makelaardij O.G. Bedrijfsmakelaardij,
taxaties. Adres: O.L. Vrouweplein 25
Voerendaal. Tel. 045-750612.

Leenaers b.v. Lid NVM
Onroerendgoedmakelaardij 0.a.: aan-
en verk., bemidd., ass. en taxaties.
Ptr. Romboutsln. 2, Heerlen. 717237.

Franken Makelaardij o.g.
Bredestraat 32, 6211 HC Maastricht,
gespee. in winkels in geheel Limb. Ta-
xaties en Beheer, 043-211230/214471.

Makelaarskantoor van Wersch
Bemiddeling bij aan- en verkoop, taxa-
ties, bemiddeling bij hypotheken enz.
Stationsstr. 54 Kerkrade. 045-452234.

Dumont BV Vaals. 04454-2371
Tentstraat 83. Sinds 1973. Maatwerk
in aluminium ramen, deuren, rolluiken,
rolpoorten en tevens zonweringen.

Kaelen B.V. 04450-1454
Verkoop - service - verhuur van motor-
zagen - zaagkettingen - tuinfrezen -
houtbloksplijters - verhakselaars -
bladvegers. Rijksweg 44 Gulpen.

Huur of koop al uw machines bij
Brouwers b.v.
Maastricht: Beatrixhav. 043-635555.
Wijlre: Industrieweg sa. 04450-2220.
Bilzen: Maastrichterstr. 011-411485.

Firma Laven en Zoon
Wij verzorgen voor al uw feesten of re-
cepties een piano of vleugel. Dr.
Poelsstr. 18 Heerlen. 045-714054.

Dekora Parket-Fabriek b.v.
Fabrikant en leverancier van alle soor-
ten parket en 22 mm geborstelde bour-
gogne. Beitel 114 Heerlen. 418989.

Pegasus Parket Geleen
De vloer met karakter. Specialist in
boeken, eiken planken.
Rijksweg Zuid 233. 04490-46675.

Ger Bloemen Parket
Lamett de supersterke vloer uit Zwe-
den. Schuren en/of glasstralen best.
vloeren. Dealer v. Junckers.'Mehabit,
Luxaflex. Rukkenerweg 9 Nieuwenha-
gen. 045-311106.

Kurkcentrum
De specialist in kurkparket. Akerstraat
32a, Heerlen. Tel. 045-718562. Ma.
gesloten * open v.a. 13.00 uur * za.
v.a. 9.30 uur.

„Aster" parket en kurk
Groothandel met de beste kwaliteiten.
Laagste prijs. Parket ’ 18,- m 2,kurk
’lO- m 2. Boschstr. 81, Maastricht.
043-219717.

Boosten Parket Hoensbroek
Alle soorten klassiek en modern parket.
Wij borstelen ook best. vloeren. Lev.-
voorw. Cons.bond. 5 jr. gar. Weusten-
raedtstr. 45 Hoensbr. 045-214395.

Lamberts
'Rolluiken, zonweringen b.v. Lindelau-
fergewande 21, Voerendaal. Tel. 045-
-750598/752416. Erkend lid Romazo.

Mithra-Heroal b.v.
Het vertrouwde adres voor al uw rollui-
ken of onderdelen, kunststof schroten,
service of reparaties. Beitel 4, 6466 GZ
Kerkrade. 045-413049.

Th. Hendriks. Tel. 045-256371
Past. Greymansstr. 18 Schinveld. Zon-
wering, rolluiken en kunststof ramen.

Venetian Blinds b.v.
zonweringskonstrukties, jalouzieën,
markiezen en roll. in alu., staal + pvc.
Kipstr. 30-32 Kerkrade. 045-453416.

M.T.S. Reizen 045-271560
Specialist in Amerika/Canada Reizen.
Openingstijd.: ma.-vrijd. van 9.00-
-17.30 u.; za. van 11.00-14.00 u.

Hubertus Alad Reizen
Lid Garantiefonds. Reizen naar o.a.
Oostenrijk, Italië, Joegoslavië enz.
Loysonstr. 55, Eygelshoven. 045-
-352871. Vraag gr. ons reisprogramma.

Rijwielzaak Janssen & Zn. b.v.
Verhoog uw sportieve kansen met een
2-wieler van Rens Janssen. 045-
-211486. Ganzeweide 54-56, Heerlen.

Bert Rekers Tweewielers.
Adres: Willemstraat 85 Heerlen. Tel.

! 045-726840.

Rijwielzaak Beckers
Barrier 81, 6343 RA Klimmen. Tel.
04405-3422.

Raleigh Cycle-Center Helgers
Rumpenerstraat 62-50 Brunssum.
252709. Raleigh Mountainbikes 625,-
Sport- en stadsfietsen + reparaties.
Gespreide betaling mogelijk.

Nijs van Bijnen brommers-rijwielen
Gazelle **. Raleigh * Batavus "> Spartax
*"* Giant <*" Peugeot * Vespa * Puch -*.

Honda. Kerkraderweg 21-25 Heerlen-
Molenberg. 045-415292.

Math. Linssen. Tel. 045-241'
Bergerw. 20 Nuth. Onderh. cv.-*
Gesp. in Radson en Nefit ketels, Jj
water-install. Erk. schoorst.vegersbf

Schoonheidssalon Rosalie
Bouwbergstr. 92 Schinveld. "258748. Elec. onth. Blendm. I
bruidsmake-up. Dag- en avond rnj
up, zonnek. bank + hemel + gezic'
bruiner.

Maya Stam-de Lang
Totale kosmetiek, minilift, figuur*
rectie. Eindstraat 79 Schinveld
045-255453.

Sportprijzencentrum Heerlen
Bekers * trofeeën * medailles. 2
drukkerij, offset, graveerinr. Gelee'1'
53 Heerlen. Tel. 045-713379.

Jacobs Ass. en Makelaardij
Haghenstr. 57, 6461 VT Kerkrade
045-453121. Voor al uw taxaties
Dormigstr. 20, 6371 VZ Landgraa

Pickée Taxaties/Makelaardij
Bemiddeling bij koop en verkoop]
potheken en taxaties van uw onr. 9JItersonstr. 15 Landgraaf. 045-4141

Technisch buro J. Frissen B.'
Specialist in cv., airco, ventilatie-
nitair, indus. pijpleidinginstall
Lintjensstr. 17 Heerlen. 045-71731'

Veloha-Habets. Tel. 045-423^
Centr. verwarming onderhoudsdie.
Tevens uw adres voor energiezü"
ketels. Vraag vrijblijvend offerte- y

straat 5 Terwinselen.

Moberts Verhuizingen B.V.
Internationaal verhuis- en transpo,
drijf, kantoor- en proJ£ktverhu'l|
Adres: Kissel 56 Heerlen. 045-72"'

Decorette Aug. v. Wersch ,
Bongerd 19 Heerlen. Tel. 045-7l 3j(
Verf, behang, gordijnstof, vloerDe

king en zonwering.

Stadswijnkelder Berns >
Geerstr. 26 Heerlen. Tel. 045-71',
Ruim 500 versch. natuurzuive^nen. Specialist in geschenkvel

VAB Vaals, tel. 04454-1993 fVerkoop van wegenbouwmach' *
sen, trilplaten, stampers, komP'^ren, luchthamers, steenbrekers.
ven, transportbanden, onderdeie'

Jago Zonweringen 045-4142
Rolluiken en markiezen. Nieuw. f*
stof raam met dubb. glas e"
Schaesbergerstr. 104 Kerkrade.

Zonweringsbedrijf Saleinii*,
Voor al uw zonweringsprobl- $
wij een oplossing. Belvauer
wenhagen. 045-314132.



een kleurrijk en luid-
ruchtig spektakel,
niet in het minst
door een zacht zon-
netje. Welke echte
carnavalsvierder
voelt zijn bloed niet
borrelen brj het ho-
ren van het monoto-
ne, maar stimuleren-
de ritme van ontel-
bare slagen en klap-
pen.

Bayens is toegezegd en niet het
kampje maar deuitbreidingvan een
paar tegels is aan de orde), krijgt de
oppositie in de raad dank zij steun
van VVD-raadslid Voogt de meer-
derheid.

'Wie niet verkleed is,
staat mooi in zijn
hempie', luidde de
nimmer uitgespro-
ken, maar zich als
vanzelfsprekend op-
dringende conclusie.
Een op vijf aanwezi-
gen stond in zijn zon-
dagse pak naar de
gekte te staren. Maar
de burgemeester, de
commissaris van de
politie en duizenden
andere (onbelangrij-
ke personen.baan-
den zich zwaar
geschminkt een vro-
lijke weg van café
naar café. Van
standsverschil was
even geen sprake.
En dat is zelfs in een
tijdvan afbrokkelen-
de machtsverhou-
dingen een welkome
constatering.

Dat Heerlen inmiddels naar de
Raad van State is gehold om zijn be-
klag te doen over de gevolgen van
riet raadsbesluit, daarvan ligt Voe-
rendaal nauwelijks wakker. De re-
acties lopen uiteen van 'sans rancu-
ne' (burgemeester Strous) tot 'waar-
om krijgen wij de 'zwarte piet', ter-
wijl Voerendaal in het verleden als
eerste spontaan kleine kampjes
heeft ingericht' (raadsfractieleider
Camos).

Van onze verslaggever
VOERENDAAL - Berusting en er-
gernis. Aan beide emoties geen ge-
brek in Voerendaal als het gaat om
tiet omstreden raadsbesluit, waar-
van het kampgezin Koos Bayens uit
Heerlen de dupe is.

Rood aan
De gevolgen zijn niet gering. Direct
gedupeerd is het kampgezin
Bayens, dat op het godvergeten
kamp in Heerlen moet blijven. Ook
Streekwoonwagenzorg, verant-
woordelijk voor een goede uittocht
van het kamp In de Cramer, staat nu
in haar hemd. En de gemeente
Heerlen loopt rood aan, omdat het
Voerendaalse besluit haar, even-
eens omstreden plan voor een meu-
belboulevardop In de Cramer op de
lange baan schuift.

Overigens is de kans groot dat het
verzoek van Heerlen om het Voe-
rendaalse raadsbesluit te vernieti-
gen komende vrijdag al dan niet
wordt ingewilligd.

Geen wonder dat Heerlen eind vori-
ge week naar deRaad van State is
gehold om het besluit vernietigd te
krijgen.

Hulp

Rustig
" c °kin Ctrnaval zet de wereld op
v__ *?P- Neem even de opening
ii pagina. Afgaand op
hebb e " e oeste vriend> zo
i n en snelle reclamejongens
■s du }e Pakken ooit bedacht -lon " -'eest derzotten kalm ver-

<tiecJ;£ even, roep je dan... En al
dan. En die

\^Xelingen... Die weggetrok-
de in defik ge-

lu e auto('s)... Ja, dat hoort
rirKnrnaal °y carnaval, hoor
fran pot 'tic verzuchten.
I nneer we met carnaval echt
Wbt00* eWcaar ziin' Pas dan
<"tf.fi e Portie ziQh verbaasd

T de oren.

In Voerendaal bleef de carnavals-
schade beperkt tot een gesneuveld
winkelruit terwijl Nuth, Kerkrade
en Simpelveld helemaal geen onge-
regeldheden te melden hadden.

Van onze correspondent
DEN HAAG/NUTH - Een be-
middelingspoging van mr. E.W.
de Krurjff, lid van de Raad van
State, heeft er niet toe geleid dat
de perikelen rond een tuinhekje
in Nuth meteen uit dewereld zijn
geholpen. 'Ik stel voor dat u het
hek iets terugzet. We schorsen
tien minuten en dan moet u dat
maar eens met u advocaat be-
spreken', zei mr.De Kruijff giste-
ren in het statige gebouw van de
Raad van State aan de Haagse
Kneuterdijk.

'Hektische'
kwestie
in Nuth

Op de Schiffelerstraat in Brunssum
moest een winkelruit het ontgelden.
Er werd een steen doorheen ge-
gooid. „Kleine dingen dus, tot nu
toe is alles bijzonder rustig verlo-
pen". De politiewoordvoerder wond
zich wel op over een aantal putdek-
sels die maandagnacht op het
Schuttersveld door onbekenden
van hun plaats waren gehaald. „Le-
vensgevaarlijk, zon gat zie je in het
donker niet". Men heeft echter nie-
mand kunnen aanhouden.

Sunplein
In Landgraaf werd een negentienja-
rige jongen ernstig mishandeld
door vijf mannen toen hij op het
Sunplein een frietje ging halen (zie
LD gisteren). Men is overigens nog
geen van devijf daders op het spoor.
Op dit incident na was het volgens
de politie ook hier erg rustig.

Zondagochtend was men al in actie
gekomen om een einde te maken
aan een handgemeen tussen een
aantal carnavalsvierders die wat te
diep in het glaasje hadden gekeken.
„De ongeregeldheden bleven geluk-
kig beperkt tot deze twee inciden-
ten", aldus de politiewoordvoerder.

Kleuter gewond
LANDGRAAF —- Een vierjarige
kleuter die gistermiddag om vier
uur plotseling de Hoogstraat in
Nieuwenhagen overstak, werd
daarbij aangereden door een auto-
mobilist.

Van onze verslaggever

Het meisje brak hierbij haar been en
liep letsel op aan haar bekken en
hoofd. In allerijl is zij overgebracht
naar het ziekenhuis.

Help

JJlI*.1'*. zelfs driewerf leuk, is de
tll die we in deze drie dwaze
ëÏÏen krijgen aangeboden, uit-
[_H°Pend van een tip tot een

1(1 Voerendaal schoof Wim
i^Ps een dikke envelop toe,
ItJ, daarin wat carnavaleske
taf-es. Zoals deze over de op-
ta Actueel en ook nog geinig,
bkj'ooruitblik 0p de kabeltele-

in Voerendaal.

0 Lees verder op pagina 15

Beer los

Maar eerst even terug naar eind ok-
tober. De raad van Voerendaal
stemt - zoals te doen gebruikelijk
pas na veel vijven en zessen - in met
het voorstel het kampje aan de
Looierstraat met een tiental vier-
kante meters uit te breiden. Anders
kan Koos Bayens met zijn bunga-
lowvan een woonwagen niet vanuit
het te saneren superkamp in Heer-
len naar het mini-kamp in Voeren-
daal verkassen.

Welgeteld 28 Voerendalers, stuk
voor stuk omwonenden van het
kampje, lopen te hoop. Eindelijk
kunnen ze hun gram halen over zo-
wel de overlast van het kampje als
het ontbreken van toezicht door de
gemeente op naleving van de voor-
schriften. Ook in raadscommissies
en op een hoorzitting maken deom-
wonenden van hun hart geen
moordkuil.

Daags daarop is 'de beer los' in Voe-
rendaal.

" Waldemar en Henrica, geholpen door de opper-hoejman, bij
het lanceren van de dertigste hoej-geet. Foto: FRANS RADE

DEN HAAG/LANDGRAAF - Ex-
ploitant van speelautomaten Fair
Play BV uit Kerkrade is het niet
eens de weigering van een vergun-
ning volgens de Wet op de kansspe-
len voor een gokhal aan de Streep-
erstraat in Schaesberg. Zijn beroep
tegen het gemeentebestuur van
Landgraaf werd gisteren behandeld
door het College van Beroep voor
het Bedrijfsleven in Den Haag.
De vergunning werd door de ge-
meente geweigerd omdat ze in strijd
zou zijn met de Verordening Speel-
automaten. Deze w^st twee cam-
pings in Landgraaf als de enige
plaatsen aan waar meer dan twee
speelautomaten zijn toegestaan. De
vergunning voor de gokhal zou op
naam van A. van de Boogaard, die
aan de Streeperstraat een leeg pand
heeft, komen te staan. Hij had de
vergunning samen met Fair Play-di-
recteur C. Hahnraths aangevraagd.
De gemeente Landgraaf staat een
terughoudend beleid ten aanzien
van speelautomaten toe. Zo werden
afgelopen woensdag nog 22 speel-
automaten uit het casino verwij-
derd. Het College doet over enige
tijd uitspraak.

'Fair Play' niet
eens met weigering
vergunning gokhal

Het college is wel onder de indruk;
steekt over de 'wildgroei' op het
kampje de hand in eigen boezem.
Maar stelt de raad uiteindelijk voor
dé bezwaren ongegrond te verkla-
ren. Kortom, van tafel te vegen.
De rest is lokale geschiedenis: acht
van de vijftien raadsleden bleken
vorige week maandag wel oog en
oor te hebben voor de bezwaren.
Ondanks smeekbedes van burge-
meester Strous om de discussie zui-
ver enrationeel te houden (plek aan

tv «e stadscarnavalsvereni-
O öe Winkbülle van Heerlen
\l£r deze carnaval weinig te
\en- Eerst het gekrakeelrond
jV "Verdekte piste waar jemet
\ üllen kunt carnavallen.
\ de mislukte poging om
fa** 1 garage eens kelen inV ** van auto's te smeren.
\ ''■et gedonder over en weer
Vi __-°~rüan nu dezwarte piet
\^*rijaen: de horeca, de ge-
„Wf.6' de schouwburg, de
Sl*bülle of allemaal een
\^- ? Tijdens de optocht op
fe a 9 was het ijzig koud, ter-
jdv maandag de hemel

* f oogt.
t 'Stèren verloor de prinselij-
Kf Tonkwagen ook nog eenV\ ccleel pech, ofmisschien kun-
%^e in dit geval beter van%L?'n° spreken, kan een
\ ,v.ul verdragen voordat

Platst'?!
t>

Vergeeld
ïkffyent u die leuze, van de
\ a' >£en kaartje, kleine moei-
Xl°ot plezier"? Groot plezier
iee>i de familie Kitster uitta. n inderdaad hebben ge-
P'jlr°en ze af9elopen week ein-
-1%.,. het lang verwachte
jjv-*e uit Spanje kreeg, die
,%l°r*9 jaar augustus al door
't fc-'ssen was beloofd. Maar ofSJf waanden reistijd voor
\S p

ukje papier met postzegel[&_ en kleine moeite mag noe-
ra'":Sj £iet wegneemt dat Kuster
\ friet deze vergeelde groe-

Middagje 'Solidarnosc' in Schinveld

'Hoej-geet' waait
naar het noorden

(ADVERTENTIE)

Limburas Daablad1 presenteert C/ C/

RTL-Supershow
Is ja 'n Ding
Presentatie:
Biggi Lechtermann, Hugo Egon Balder
vanuit Raadhuis Landgraaf (Op de Kamp)
Vandaag met

★ Freddy Breek M T\
★ Bruno Machjerek È m W★ Bobby Lee Parson i
★ Gastgemeente Geleen W______l_________Ï______P
★ Danny en Conny Fabri WW
Entree vrij, zaal open 11.00 uur.

Bewoner H.M. van Laarschot
was echter niet te vermurwen.
Het hek en de paaltjes staan op
zijn grondgebied aan de Strui-
kenweg en hij is niet van plan ze
weg te halen. In feite heeft Van
Laarschot ook gelijk. Het verve-
lende is echter dat de openbare
weg over zijn grondgebeid loopt.
Foutje bij deaanleg destijds, een
foutje dat pas jaren later werd
ontdekt. Het plaatsen van het
hek heeft ervoor gezorgd dat de
rijweg een meter smaller is ge-
worden.

Waldemar en Henrica zijn de
Poolse vinders van de Hoej-geet
van vorig jaar. Het had nog heel
wat voeten in de aarde om de bei-
den hier te krijgen door de aan-
vankelijke tegenwerking van de
Poolse autoriteiten. Dit omdat
Waldemar binnenkort de dienst-
plicht moet vervullen. Alleen van
het Braziliaanse carnaval had
Waldemar wel eens gehoord. Ons
land kent hij vooral van het voet-
bal; de sport die hij ook zelf beoe-
fent.

„Maar ik ben daar vrij middelma-
tig in," liet hij via zijn tolk enigs-
zins verlegen weten. In het dage-
lijks leven is hij bankwerker. Zijn
zuster staat in een bakkerij.

Nu de bemiddelingspoging van
de staatsraad mislukte, zal deze
uitspraak moeten doen in de
'hektische' kwestie. Die uit-
spraak wordt nog deze week be-
kend gemaakt.

Volgens het gemeentebestuur
hebben daardoor de vrachtauto's
die bij een bedrijf aan de overzij-
de moeten zijn te weinig ruimte.
Van Laarschot ontkentdat overi-
gens. Bovendien stelt hij de vei-
ligheid van zijn spelende kinde-
ren voorop.

Zondag
De rest van de week besteedt het
tweetal aan het beter leren ken-
nen van Nederland. Een uitstapje
naar de autotentoonstelling in de
RAI staat ook op het programma.
Zondag gaan de beide Polen weer
naar huis.

Van onze correspondent
SCHINVELD - Waldemar Florc-
zyk vreesde gistermiddag even
dat hij iets verkeerds gedaan had
op de stellage bij Dr Platz in
Schinveld tijdens het oplaten van
de dertigste Hoej-Geet. De 150
met helium gevulde ballonnen
wilden niet erg door de zijde-
lingse wind. Totzijn grote opluch-
ting ging het toch nog goed. Tus-
sen twee huizenblokken ver-
dween de bengelende rood-witte
'geef snel in de verte, richting het
noorden. Nagekeken door dik
tweeduizend Schinveldenaren
met aanhang.

Samen met zijn zuster Henrica
stond de twintigjarige Pool dood-
nerveus op de stellage in het blik-
veld van al die verklede, zingende
en hossende mensen. Gelukkig
werd het tweetal bijgestaan door
tolk Heniu uit Merkelbeek die de
aanwijzingenvan het Hoej-comité
bij het lanceren van demet het op-
schrift 'solidarnosc' uitgedoste
geit perfect vertaalde. Vooraf ko-
zen nog zeshonderd andere bal-
lonnen van schoolkinderen het
luchtruim voor een wedstrijd.
Want Hoej is tenslotte niets an-
ders dan de afkorting voor: 'Help
os eege jeugd.

LimburgsDagbladvoor OostelijkZuidlimburg
Woensdag 7 februari 198911

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.
'HEF-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,
IARKT 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.

9 Betrapte 'beauty' in Kerkrade. Foto's: FRANSrade

Van onze verslaggever
HEERLEN — De carnavalsvierders hebben zich volgens
de verschillende politiekorpsen uit de Oostelijke Mijn-
streek uitermate rustig gedragen. Er sneuvelde wat win-
kelruiten en er waren wat vechtparijen, maar uit de hand
liep het volgens de politie nergens. Enige negatieve uit-
schieter was de mishandeling van een negentienjarige
jongen in Landgraaf.
Dat de drie vrolijke dagen zo gedis-
ciplineerd verliepen, hield overi-
gens niet in dat de politie niet in ac-
tie hoefde te komen. In Heerlen

moest men zondagnacht zelfs assis-
tentie vragen aan korpsen uit omlig-
gende gemeenten om een dertigtal
jongeren te kalmeren die zich op-
hielden voor Discotheek Studio 54.

" Betrapt 'verdriet' aan het einde van carnaval '88

Voerendaal ligt niet
wakker van Heerlens

stap naar de Kroon

Einde
van een

dolle
dinsdag

Enkele vechtpartijen uitgezonderd
Van onze

verslaggevers
KERKRADE- De
dolle dinsdag zit er
op. In Kerkrade
schmincken clowns
zich af. Een dorp ver-
derop, in Schinveld,
is de hoej-geet met
de 'noorderzon' ver-
trokken. En de
kasteleins maken de
kas op.

Vandaag moeten
vooral de fabrikan-
ten van jerrycans,
pollepels en trom-
melstokken flink
aanpoten. Want het
klonetrekken in
Kerkrade heeft voor
grote tekorten ge-
zorgd.
Van dé Hoofdstraat
tot en met de Markt
was het immers weer

Carnaval in
regio rustig
verlopen



t
Heden overleed, na een liefdevolle verpleging in de
verpleegkliniek te Heerlen, voorzienvan de h.h. sa-
cramenten der zieken, in de leeftijd van 73 jaar

Pieter Jozef Rouschen
echtgenoot van

Johanna Catharina Otten
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw god-
vruchtige gebeden aan.

Heerlen: Johanna Catharina
Rouschen-Otten

Kerkrade: Mai en Sophie Rouschen
Peter
Nanja en Loek

Schaesberg: Leo en Mariene Rouschen
Mario
Angelique
Familie Rouschen
Familie Otten

6411 AL Heerlen, 6 februari 1989
Muzenlaan 236
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
zaterdag 11 februari as. om 12.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Franciscus van Assisië, Laanderstraat
31 te Heerlen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in voornoemde kerk. Vervoer is aan-
wezig.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Vrijdag 10 februari zal de overledene bijzonder
worden herdacht tijdens de avondmis van 19.00
uur in bovenj^noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de verpleegkliniek, Henri Dunantstraat 3; gelegen-
heid tot afscheid nemen van 14.00 tot 16.00 uur.
Wilt u, indienwij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

t
Dankbaar dat wij hem zo lang in ons midden moch-
ten hebben, maar ook bedroefd om het scheiden,
delen wij u mede dat, na een werkzaam leven, in
Gods vrede is overleden, mijn inniggeliefde man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, broer, zwager, oom en neef

Mathias Cremers
onderscheiden met de eremedaille in zilver
verbonden aan de orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Leonie Eijdems
Hij overleed in de leeftijd van 90 jaar, voorzien van
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Eygelshoven: L.E.M.H. Cremers-Eijdems
Maasmechelen (B): M. Grispen-Cremers

J. Grispen
Heerlen: C. Smits-Cremers

A. Smits t
Kerkrade: H. Kaumo-Cremers

H. Kaumo
Heerlen: G. Matelski-Cremers

M. Matelski t
Eygelshoven: J. Cremers

Heerlen: L. van der Beek-Cremers
M. van der Beek

Landgraaf: Ch. Lippina-Cremers
J.Lippina t
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen
Familie Cremers
Familie Eijdems

6471 XV Kerkrade, 6 februari 1989
Waubacherweg 12
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 11 februari as. om 13.00uur in de paro-
chiekerk van^St.-Joannes de Doper te Eygelsho-
ven, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats-
vinden op der.-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis tot intentie van onze dierbare overlede-
ne, vrijdag 10 februari as. om 19.00 uur in voor-
noemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium (gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek), St.-Pieterstraat 145, Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde en
zorg die hij ons tijdens zijn leven gaf, geven wij u
kennis van het toch nog onverwachte overlijden,
op de leeftijd van 67 jaar, van mijn lieve man, onze
zorgzame vader, opa, zwager en oom

Theo van Ouwel
echtgenoot van

Maria Bekker
In dankbare herinnering:
M. van Ouwel-Bekker
kinderen en kleinkinderen

Brunssum, 6 februari 1989
Heulenderstraat 53
De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 10 fe-
bruari as. om 11.00 uur op de algemene begraaf-
plaats aan deMerkelbeekerstraat te Brunssum.
Bijeenkomst aan het rouwhuis, vanwaar vertrek
naar de begraafplaats om 10.50 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Mijn man en onze vader is opgebaard in derouwka-
pel van het ziekenhuis te Brunssum; bezoekuur da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.

T
Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een
noodlottig ongeval, op de leeftijd van 24 jaar onze
lieve zoon, broer, zwager, oom en neef

René Tervoort
De diepbedroefde familie:

Eygelshoven: A.-Tervoort
A. Tervoort-Starmans

Eygelshoven: John, Danny en kinderen
Amsterdam: Ger en Angelique

Utrecht: Ria en George
6471 HW Eygelshoven, 7 febrauri 1989
Debijestraat 5
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op zaterdag 11 februari as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te Eygels-
hoven, waarna aansluitend de crematie in het cre-
matorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
René wordt bijzonder herdacht tijdens de avond-
mis op vrijdag 10 februari in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het streekmor-
tuarium gelegen op het terrein van de Lückerhei-
dekliniek te Chevremont dagelijks van 18.00 tot
19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het plotse-
ling overlijden van mijn lieve en zorgzame echtge-
noot, onze goede vader, schoonvader en opa

Wiel Keulen
echtgenoot van

Maria Gerkens
Gesterkt door het h. sacrament der zieken, over-
leed zij in de leeftijd van 86 jaar.

Gulpen: M.M.H. Keulen-Gerkens
Nieuwenhagen: Annie Haan-Keulen

Piet Haan
Marianne en John
Helma en Theo

Nuenen: Theo Keulen
Babs Keulen-Burghout
Mare, Walter

Lemiers: Mariene Trösch-Keulen
Ger van Wersch
Marion en Nico
Robert

Beek: Wim Keulen
Maria Keulen-Vroomen
Monique
Familie Keulen

6271 CZ Gulpen, 6 februari 1989
Bejaardencentrum Dr. Ackenshuis
Willem Beekmanstraat 2
De plechtige eucharistieviering zal worden gehou-
den op vrijdag 10 februari om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Johannes de Doper te Meche-
len, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op der.-
-k. begraafplaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De avondmis zal worden gehouden op donderdag9
februari om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Er is gelegenheidtot afscheid nemen in derouwka-
mer van de zusters Clarissen, Sjalom, Hilleshager^
weg 11 te Mechelen, dagelijks van 11.00 tot 12.0ff
uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij zijn vergeten u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

Als leven lijden wordt,
is sterven een verlossing.

Na een kortstondige ziekte is, in volle overgave in
zijn Heer en Heiland, temidden van zijn kinderen,
van ons heengegaan, op de leeftijd van 63 jaar, mijn
lieve man, onze allergeliefde vader, schoonvader
en opa

Cornelis van Vënrooij
echtgenoot van

Everdina Henderika Koerts
In dankbare herinnering:
E.H. van Venrooij-Koerts
Martin en Suzan van Venrooij-de Vlieger
Esther, Thijs en Judith
Riky en Gerrit van Roekel-van Vënrooij
Charlotte, Suzanne en Irene
Familie van Vënrooij
Familie Koerts

Heerlen, 6 februari 1989
Terweijerweg 50
De plechtige uitvaartdienst, geleid door ds. v.d.
Pol, zal plaatsvinden op vrijdag 10 februari as. om
14.15 uur in de Immanuelkerk te Treebeek, gevolgd
door de crematie in het crematorium te Heerlen,
Imstenraderweg 10, om 15.30 uur.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in het cre-
matorium na de plechtigheid.
Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum, Hoofd-
straat 100 te Hoensbroek; bezoekuren dagelijks
van 17.30 tot 18.30 uur.

Wij ontvingen het droeve bericht van het overlij-
den, op maandag 6 februari, van onze goedevriend,
vice-voorzitter, collega en bestuurslid, afd.-Heer-
len-Noord van de Industriebond FNV

Kees van Vënrooij
Zijn inzet en trouwe plichtsbetrachting zullen ons
steeds tot voorbeeld blijven.

Namens bestuur en leden
Industriebond FNV Heerlen-Noord

Met verslagenheid vernamen wij dat op 6 februari
jl. is overleden, onze voorzitter van de HC Oude
Passart

Kees van Vënrooij
In hem verliezen wij een stuwendekracht. Wij wen-
sen zijn vrouw en kinderen veel sterkte toe.

HCC Oude Passart de Volkskring
Ton de bruin - Martin van Eekeren

t
Met droefheid geven wij kennis dat na een kort-
stondig ziekbed is overleden mijn dierbare echtge-
note, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, zus-
ter, schoonzuster, tante en nicht

Margriet Smeets
echtgenote van

Hub Diederen
Zij overleed op de leeftijd van 61 jaar, voorzien van
de h. sacramenten.

Beek: H. Diederen
Roermond: Hub en Marlies

Beek: Paul
Elsloo: Yvonne en Delev

Familie Smeets
Familie Diederen

6191 JDBeek, 7 februari 1989
Burg. Janssenstraat 50
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op vrijdag 10 februari om 10.00 uur in de St.-Marti-
nuskerk te Beek, waarna aansluitend de crematie
in het crematorium Nedermaas te Geleen.
Donderdagavond om 18.45 uur wordt de rozen-
krans gebeden en aansluitend de h. mis gelezen
voor de dierbare overledene in voornoemde kerk.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

Tot onze verslagenheid bereikte ons heden het be-
richt dat op 6 februari 1989plotseling is overleden,
dhr.

Th.H. Daamen
adjunct-hoofd administratie bij de

arrondissementsrechtbank te Roermond
Meer dan 38 jaar van zijn werkzame leven heeft
dhr. Daamen gewijd aan zijn werkzaamheden bij
de rechtbank.
Zijn grote inzet en plechtsbetrachting zullen in
onze herinnering voortleven.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote, kin-
deren en overige familieleden.
Dat hij moge rusten in vrede.

Namens allen werkzaam in de
arrondissementsrechtbank
te Roermond,
mr. M. Ritt, griffier

f
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd
geroepen, is heden na een langdurige ziekte van
ons heengegaan, voorzien van de h. sakramenten,
op de leeftijd van 58 jaar, mijn lieve man, onze
broer, zwager, oom en neef

Jan Verheijen
, echtgenootvan
Bep Tummers

In dankbare herinnering:
Sittard: M.H.B. Verheijen-Tummers

Familie Verheijen
Familie Tummers

6 februari 1989
Hemelsley 57, 6136 HH Sittard
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 10 februari as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van- de H. Bernadette te Baandert-Sittard,
waarna aansluitend de krematieplechtigheid zal
plaatsvinden in krematorium Nedermaas, Vouers-
hof 1 te Geleen om 12.30 uur.
Bijeenkomst in de kerk. Daar wij overtuigd zijn
van uw medeleven is er geen condoleren.
De dierbare overledenezal bijzonder herdacht wor-
den tijdens de avondmis van donderdag 9 februari
as. om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van het ziekenhuis te Sittard dagelijks van 17.30tot
19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t"~
Na een werkzaam en liefdevol leven voor hen die
haar dierbaar waren, is na een liefdevolle verzor-
ging in de verpleegkliniek B afd. 5, te Heerlen, van
ons heengegaan, gesterkt door de h. sakramenten,
onze goede moeder, schoonmoeder, grootmoeder,
overgrootmoeder, schoonzuster, tante en nicht

Antoinetta
Bemelmans-Rietra

weduwe van

Martien Bemelmans
op de leeftijd van 88 jaar.

In dankbare herinnering:
Hulsberg: Jeanne en Frans

Boesten-Bemelmans
Hulsberg: Jan en Mia

Bemelmans-Knols
Anita en Frits
Paul en Lenny

Slenaken: Mia en Cor
Kool-Bemelmans
Ingrid en Cris
Armemarie
Christel en Jules

Nuth: Wiel en Annie
Bemelmans-Theuer
Pascal, Karin
Familie Rietra
Familie Bemelmans

6 februari 1989
Mgr. Brulsstraat 1, 6336 AW Hulsberg
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op za-
terdag 11 februari om 11.00 uur in de St.-Clemens-
kerk te Hulsberg, gevolgd door debegrafenis op de
begraafplaats Wissengracht.
Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag as. om 18.45 uur rozenkransgebed met aan-
sluitend avondmis in voornoemde kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van Huize
Panhuys te Hulsberg.
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan 19.30
- 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
„Zo ik niet geloofd had ..."

Vandaag hebben wij afscheid genomen van mijn
lieve man, onze pap, mijn opa.
Dat hij net zo vredig mag rusten als hij het leven
voor ons gemaakt heeft.

Tot ziens, Harrie.

Harrie Coenen
echtgenoot van

Corry Geelen
Heerlen: Corry Coenen-Geelen

Eindhoven: Geert
Eindhoven: Herman, Leontine en Carli
Maastricht: Mieke en Dick

Familie Coenen
Familie Geelen

6 februari 1989
Valeriusstraat 2, 6411 TH Heerlen
Pap is opgebaard in de rouwkamer van het uit-
vaartcentrum v/h Crombach, Oliemolenstraat 30 te
Heerlen.
Bezoekuren van 18.30tot 19.00 uur; donderdagvan
16.30 tot 17.00 uur.
De uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
10 februari om 13.30 uur in de dekenale Pancratius-
kerk te Heerlen, Emmaplein.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijk condoleren achter in dekerk.
De avondwake vindt plaats donderdag 9 februari
as. om 18.30 uur in voornoemde kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t
Onder voortdurende, liefdevolle verzorging van
het verzorgingspersoneel bejaardenhuis Op den
Toren en de geneesherenvan de huisartsenpraktijk
Molenveld Nuth, delen wij u mede dat heden, na
een langdurige, maar moedig gedragen ziekte, van
ons is heengegaan, voorzien van de h.h. sacramen-
ten, onze broer, zwager, oom en neef

Wiel Meijers
op de leeftijd van 69 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: G. Meijers t

L. Meijers-Boels
Passart: N. Meijers

N. Meijers-Bruggink
Nuth: A. Gerits-Meijers

J. Gerits
Nuth: M. Smink-Meijers

W. Smink
Hoensbroek: J. Meijers

M. Meijers-Miggels
Hoensbroek: F. Kok-Meijers

J.Kok t
Nuth: J. Meijers t

L. Meijers-Curfs
Nuth: G. Langen-Meijers

M. Langen
Nuth:, P. Meijers

E. Meijers-Kicken
Nuth: L. Meijers

M. Meijers-Gijzen
Grevenbicht: C. Linders-Meijers

J.Linders
zijn neven en nichten

Februari 1989
Valkenburgerweg 67, 6361 EB Nuth
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 10februari om 11 uur in de St.-Bavokerk te
Nuth, gevolgd door de begrafenis op de begraaf-
plaats Daelderveld. Bijeenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condole-
ren.
Donderdag as. om 19 uur avondwake in de kapel
van huize Op den Toren.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
Je handen hebben voor ons gewerkt. ,
Je hart heeft voor ons geklopt.
Je ogen hebben ons tot het laatst geziï
Rust nu maar uit.

Bedroefd geven wij kennis, dat na een langde
ziek zijn van ons is heengegaan, voorzien van d'
sacramenten, op de leeftijd van 70 jaar, mijn Ü
vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoe*
groot- en overgrootmoeder, schoonzus, tante
nicht

Maria Hubertine
Dohmen

echtgenote van

Berend Pierweijer
Eygelshoven: Berend Pierweijer

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen
Familie Dohmen
Familie Pierweijer

6471 AR Kerkrade, 6 februari 1989
Russelstraat 23
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de bel
fenis, zal plaatsvinden,op vrijdag 10 februari1
13.00uur in deparochiekerk van de H. Johannes
Doper te Eygelshoven-Kerkrade.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven 15
geen condoleren.
Avondwake, donderdagom 19.00uur in voorno*
de kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in derou*'1
pel op het terrein van de Lückerheidekliniek
Chèvremont-Kerkrade, alwaar dagelijks bezoek
legenheid is van 18.00 tot 19.30 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeV
te zenden, deze annonce als zodanig beschou"*''

-
Met leedwezen geven wij kennis van het overHJ*1
van

Maria Hubertine
Pierweijer

Met respect en dankbaarheid zullen wij ons 1"
blijven herinneren.

Bestuur, leden, ereleden,
leden van verdiensten en damescoi»1
fluit-, tambour- en majorettenkorps
Eendracht Eygelshoven

■__"
Wij danken u hartelijk voor de vele blijken van'
deleven, ons op velerlei wijzen getoond na het o<j
lijden van mijn lieve man, onze vader en grootva*1

Johann Hendrik
Wanders

M. Wanders-Elting
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, februari 1989
De zeswekendienst zal worden gehoudenop &■
dag 11 februari 1989 om 19.00 uur in de parod"
kerk Verschijning van de Onbevlekte Maagd
Molenberg-Heerlen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven en belang*l
ling, betoond bij het overlijden en de uitvaart w

Gerrit Wieland
betuigen wij onze oprechte dank.

Fientje Wieland-Donckers
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, februari 1989
De zeswekendienst wordt gehouden op zondafT
februari om 11.00 uur in de St.-Josephkerk te H1*lerbaan-Heerlen.

____*I 1In dankbare herinnering aan wat hij voor ons en velen betekende, hebben
wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn inniggeliefde
man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hubert Schuurman
echtgenoot van

Els Soogelée
Hij werd 73 jaar.

Wittem: E. Schuurman-Soogelée
Amsterdam: Mariet Brijder-Schuurman

Herman Brijder
Gulpen: Leon Schuurman

José Schuurman-Janssen
Monique en Jos

Waddinxveen: Wiel Schuurman
Marlies Schuurman-Fortuin
Bart en Marie-Claire

Vuren: Els de Kiviet-Schuurman
Willem de Kiviet
Sarah

Utrecht: Jo Schuurman
Dortmund: Rita Huesmann

Heerlen: Hub Schuurman
Familie Schuurman - Familie Soogelée

6 februari 1989
Rijksweg 10, 6268 AG Wittem
Geen bezoek aan huis
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op vrijdag 10 februari om
11.00 uur in de St.-Gerarduskapel bij depaters Redemptoristen te Wittem,
waarna aansluitend begrafenis op het r.k. kerkhof te Gulpen.
Gelegenheid tot schriftelijke condoleance achter in de kapel vanaf 10.40
uur.
Avondmis donderdag 9 februari om 19.00 uur in voornoemde kapel.
Papa is opgebaard in de rouwkapel bi de zusters Clarissen, Hilleshager-
weg 11 te Mechelen. Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks van
11.00 tot 12.00 uur en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

I t
Diep bedroefd om zijn plotseling heengaan, maar dankbaarvoor hetgeen
hij voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze dierbare zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Marcel van Dieten
echtgenootvan .

Maria Jeuken
Hij overleed in de leeftijd van 62 jaar.

M. van Dieten-Jeuken
Familie Van Dieten
Familie Jeuken

6231 KH Meerssen, 6 februari 1989
Synagogeplantsoen 35
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden vrijdag 10 februari om
10.30 uur in de parochiekerk van St.-Joseph-Arbeider te Meerssen, waar-
na crematie in het crematorium Heerlen, Imstenraderweg 10.
Overtuigd van uw medeleven, is er geen condoleren.
De overledene wordt herdacht donderdag tijdens de avondmis van 19.00
uur in de basiliek.
Bezoek rouwkapel Timmermans, Voldèrstraat 22, Meerssen, van 18.00tot
19.00 uur.

t
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg waarmede hij ons ge'
durende zijn leven heeft omringd, delen wij u mede dat heden geheel on- 1
verwacht van ons is heengegaan, mijn lieve man, onze goede en zorgzamê
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Gerard Herman Griens
echtgenootvan

Anna Maria Koonen
op de leeftijd van 77 jaar.

In dankbare herinnering:
Treebeek: A.M. Griens-Koonen
Arnhem: Els en Theo

Dohmen-Griens
Ronald en Ingrid
Suzanne

Brunssum: Theo en Susan
Griens-Potma
Annemiek
Familie Griens
Familie Koonen

6 februari 1989
Jupiterstraat 28, 6446 RW Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag 10 februar I
om 11.00uur in deparochiekerkvan O.L. Vrouw van de H. Rozenkrans J I
Treebeek-Brunssum, gevolgd door debegrafenis op de r.k. begraafplaat^
te Heerlerheide. Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schrif*e'
lijke condoleances.
Donderdag as. om 19.15 uur avondwake in voornoemde kerk. ,
U kunt afscheidnemen in een derrouwkamers van De Universele, HoofO'
straat 100 te Hoensbroek. Bezoekgelegenheid dagelijks van 14.00 - 15*°
uur en van 19.00 - 20.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce a*
zodanig te beschouwen. J

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijd*?
van de heer

G. Griens
Oud-voorzitter, ere-bestuurslid, bestuurslid supportersvereniging.

Drumfanfare „Showband Antonius"
Stichting Odeon. j
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GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg. 045-315921.
Voor allekoelkast- en diep-
vriesreparaties VROKÖ.
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.
Ter overname aangeboden
BOOMROOIERIJ en hout-
handel. Reeële kans voor
jonge ondernemer. Tel. 045-
-214Ö26.

In plaats van kaarten ..„gf
De blijken van medeleven, ons op velerlei w'l.^toond na het overlijden en bij de begrafen*s
mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

Sjef Bekkers
waren en zijn ons tot grote steun bij het verW
van het verlies dat zijn heengaan voor ons ft
kent. Hiervoor betuigen wij u onze hartelijke

D. Bekkers-Huisinga
kinderen en kleinkindere

Heerlen, februari 1989 ,a-
De zeswekendienst zal worden gehouden °P:e )<er
dag 11 februari as. om 19.00 uur in deparoch
van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te Leen_^
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"De drankvoorraad moet op peil worden gehouden.
Foto: WIDDERSHOVEN

juich ontvangen'omdat de direc-
tie in ieder geval bereid blijkt om
te praten. De door het restaurant
geserveerde gehaktballen met
een kop koffie, worden met des
te meer smaak genuttigd.

Van onze verslaggever
i^ERLEN - Terwijl er steeds
1 er tekenen op wijzen dat de
ie/ Wer^ëeversorganisaties in
sbn Wegvervoer net afgebro-
F,. CAO-overleg toch weeri, ]? hervatten, gaan de
r^ffeuracties in Limburg,
iL a*s in de rest van het land,
■f^erminderd voort. Bij de
tJlrrr*ondse vestiging van het
lelijke transportbedrijf
1 ° staken sinds gisteroch-
'j. een klein aantal van de
dj geveer veertig chauffeurs.

* groot de actiebereidheidOer het personeel precies is,
niet hele-

s*al5*al na te gaan. Veel chauf-rs hebben vanwege carna-

* Vrije dagen opgenomen.

I! ef^ing bij Frans Maas in Venlo
aan en onvermmderd voortge-
-nd e chauffeurs die gisteroch-
«err)Van carnavalsvakantie terug-

''°n(ien h^ben z*c*l volgens de;
chr a^en a-s stakers laten in-.(j'J^n. Ook kwamen er chauf-
iiiß e noê vakantie hebben,
i gs om hun steun te betuigen.

Trailers

Hogere bieromzet
Brouwers werken dag en nacht

zegt dat het af en toe onthutsend
is hoe verschillende vervoersbe-
drijven op de acties reageren.
„Het is niet onbegrijpelijk dat
werknemers wat huiverig- wor-
den, als hun vrouwen door het
bedrijf gebeld worden om ze te
bewegen aan het werk te gaan.
Allerhande motieven worden
daarbij aangevoerd. En het
wordt echt problematisch als die
werknemers met hun bedrijven
speciale regelingen hebben ge-
troffen, bijvoorbeeld financiële
regelingen om achterstallige be-
lasting te kunnen betalen. Die
voelen zich begrijpelijker wijs
klem gezet."

Woordvoerdster Armemarie
Snels varide vervoersbond FNV

Onthutsend

HEERLEN - De Limburgse
brouwers hebben de indruk dat
meer bier verkocht is tijdens
deze carnavalsdagen dan vorig
jaar. Met name het goede weer
heeft velen de straten op en ver-
volgens de cafés in gelokt. Juiste
omzetcijfers kunnen echter nog
niet gegeven worden omdat met
name van gisteiavond en van-
daag nog veel wordt verwacht.

Ook Brand in Wijlre heeft deze
carnaval meer gerstenat geleverd
dan andere jaren. Bij Lindeboom
in Neer werden gisteren nog vol-
op biervaten op de vrachtauto's
geladen, bestemd voor de lokali-
teiten in Midden- en Noord-Lim-
burg waar een boerenbruiloft
werd gehouden.

Meer

uur alle bestellingen geleverd te
hebben. „Dan kunnen onze men-
sen 's middags nog de stad in",
aldus de woordvoerder van de
Maastrichtse brouwerij, die
eveneens kan terug zien op een
goede carnaval. „In percentages
is de meeromzet nog niet aan te
geven, want we hebben nog even
te gaan."

meldt directeur Paul Rutten. Hij
meent dat met name in de steden
goed gedronken is, maar op het
platteland wat minder. „Dat
beeld is echter niet zuiver. Er
volgen nog twee belangrijke
avonden", zei Rutten gisteroch-
tend desgevraagd.

lingen af te werken, maar de pro-
ductie-afdeling en de expeditie
draaien op volle toeren. „Na het
sluitingsuur worden de lege va-
ten opgehaald, weer gevuld en
vervolgens teruggebracht",

Sinds zaterdagavond wordt bij
de Gulpener Bierbrouwerij in
drieploegendienst gewerkt om
de biervoorraad op peil te hou-
den. De administratie werd door
een enkeling bezet om de bestel-

Bij deRidder in Maastricht werd
gisteren met man en macht ge-
werkt om in ieder geval voor 13

Het personeel van Alfa in Thull
(Schinnen) had gisteren, in te-
genstelling tot de collega's van
alle andere brouwerijen vrij.

" Chauffeurs van Trio bespreken de actie aan de poort van
het laadterrein, naast Rockwool Lapinus.

Foto: JEROENKUIT

Kwalijk noemt ze de gebleken
inzet van onbevoegden op de
transportroutes. „Actie voeren
mag er natuurlijk nooit toe lei-
den, dat bijvoorbeeld monteurs
op de vrachtwagens klimmen.

'eW *= aan de poort van het
'oio bedrijf was gisterochtend
H l^s FNV-actieleidster
>ij„ c*rijnemaekers een stuk grim-
■ens *^ame-ding daartoe was vol-
'an de poging
ijL directie om trailers van
w ' die door de actie niet in of uit
ton^ervoerscentrum van het bedrijf
lf.;*/ei,, door zogeheten 'charterbe-
"«nn ' *e laten vervoeren. De sta-

chauffeurs probeerden dat te_r^ lr*deren. De actieleiding moest
***(ri *e Pas ***omen om een sponta-

de rechter verboden) blok-
Van de poort van het bedrijf ter**omen. 'We rijden niet voor het

loon van een Spanjaard'

Actievoerende chauffeur bij transportbedrijf in Roermond:

beemden zonden faxen naar de
few ken charterbedrijven, waarin

n
e*-en werd op het ontoelaatbare

Scl het 'besmette werk. Volgens
i^,r*jnemaekers had dat succes. De
"ion*' Frans Maas en Trio Roer-
■On» 2al °°k vandaag nog wordenrSezet.

Uitproject Novem en SEP blijkt:

de actievoerders laten liggen.
Een woordvoerder van de sta-
kende chauffeurs rekent voor
dat hij zelf in tien jaar geen cent
wijzer is geworden. Toen waren
het 3000 gulden bruto, en dat is
het nog.

En dat is praktijk. Vandaar ook
dat we de Rijksverkeersinspectie
hebben gevraagd op dit soort
kwalijke praktijken van onder-
nemers toe te zien. Inmiddels
zijn al verschillende 'chauffeurs'
van de weg geplukt."

Van onze verslaggever
ROERMOND - „We gaan toch
niet rijden voor het loontje van
een Spanjaard, want datkomt er
nog van als in 1992 de grenzen
opengaan". Een van de actievoe-
rende chauffeurs van vervoers-
bedrijf 'Trio' probeert bij de
poort van het laadterrein op in-
dustrieterrein 'Heide-Roer-
streek' een jongere collega over
te halen zich bij de gisteren uit-
geroepen 48-uursstaking aan te
sluiten.

Vanwege de carnaval staat het
actie voeren bij Trio op een lager
pitje dan onder normale omstan-
digheden het geval zou zijn, al-
dus een woordvoerder. Van de
ongeveer 40 chauffeurs heeft een
tiental het werk neergelegd.
Door het carnavalsverlof van col-
lega's is niet met zekerheid te
zeggen hoe groot de bereidheid
tot actie voeren werkelijk is.

Het project van de Novem en de in
SEP samenwerkende elektriciteits-
bedrijven wordt uitgevoerd in de
Flevocentrale in Lelystad en de
Maascentrale in Buggenum. Deze
zijn het afgelopen jaar voorzien van
branders waarin lucht en brandstof
dusdanig worden vermengd, dat
koolstof en waterstof wel met zuur-
stof uit de lucht reageren, maar dat
de stikstof hiertoe weinig kans
krijgt. Ze zijn daardoor heel wat mi-
lieuvriendelijker dan de klassieke
branders.

'Stikstofuitstoot
kan 90 pet lager'

BUGGENUM/UTRECHT - Uit
proeven met nieuwe brandertech-
nieken in twee elektriciteiscentra-
les, waaronder die van Buggenum,
blijkt dat de uitstoot van stikstofo-
xiden met meer dan 90 procent om-
laag kan. De experimenten zijn nog
gaande, maar er is alle reden voor
optimisme, zo meldt de Nederland-
se maatschappij voor Energie en
Milieu Novem.

tot nu toe dat deresultaten bij het
stoken van gas volgens Novem „ge-
weldig" zijn. De uitworp van stik-
stofoxiden is met meer dan 90 pro-
cent teruggebracht. De proeven met
oliestook zijn nog aan de gang. Bij
de Maascentrale bestaat nu al de in-
druk dat bij het stoken van gas
eveneens een zeer grote reductie
van de uitstoot van stikstofoxiden
wordt bereikt. De eerste ervaringen
met het stoken van steenkool zijn
ook veelbelovend.

In dit geval lukt het de chauffeur
te bewegen met zijn wagen kcers
te zetten naar het actiecentrum
in wegrestaurant 'De Kwekkert'
in Melick. Maar niet van ganser
harte. Hij is ruim twee jaar in
dienst, met een hogere inscha-
ling in het vooruitzicht die hij
niet graag aan zijn neus voorbij
ziet gaan.

Angst
De twijfelaar is niet de enige bij
wie de angst er goed inzit. Een
collega die in de vroege ochtend-
uren bij de poort niet te stoppen
was, kijkt uit naar een vaste aan-
stelling.De twee maanden proef-
tijd zitten er nog niet op. Waarom
zou hij nu zijnpositie ih de waag-
schaal gaan leggen, verduidelijkt
hij de actievoerders die hem uit-
eindelijk vrije doortocht verle-
nen. „Ik zou hetzelfde gerea-
geerd hebben", geeft een staken-
de chauffeur toe.

Minckelers
zonder gas

MAASTRICHT - Minckelers,
in zijn vaderstad Maastricht als
uitvinder van het kolengas
geëerd met een standbeeld
compleet met vlammende gas-
pijp, staat er sinds maandag-
nacht niet meer flakkerend bij.
Late carnavalsvierders roken
in de onmiddellijke omgeving
van het standbeeld nabij de
Markt gaslucht en waarschuw-
den de politie. Al gauw was dui-
delijk dat de gaspijp was ver-
nield en daarmee de vlam ge-
doofd. Uit veiligheidsoverwe-
gingen heeft Publieke Werken
Maastricht daarop de gastoe-
voer afgesloten.

Voorts is er een systeem ontwikkeld
waarbij de uitworp van stikstofoxi-
den - de stoffen die mede verant-
woordelijkzijn voor devorming van
zure neerslag - door verandering
van de brandstoftoevoer in de vuur-
haard nog eens extra wordt vermin-
derd. Hierbij zet de brandstof de ge-
vormde stikstofoxiden weer voor
een groot deel om in stikstof.

De twijfelende chauffeur wordt
nog eens voorgerekend dat hij
nu al een paar honderd gulden
minder heeft dan waar hij recht
op zou hebben. Wat hem over de
streep moet halen, is dè blik op
de toekomst en zijn netelige po-
sitie bij eventuele arbeidsonge-
schiktheid. Geen argument dat

In het actiecentrum worden on-
dertussen de tassen gevuld met
het laatst verschenen infobulle-
tin van de vervoersbonden CNV
en FNV: aktiekrant nummer
acht. „Het stuur moet om" is het
parool en hét nieuws is dat „weer
een ondernemer door de bocht
is". Van Kragten uit Nieuwegein

Het info-bulletin van de bonden
meldt dat de werkgevers deze
week nog met een voorstel op ta-
fel komen om de onderhandelin-
gen te heropenen. Maar het beta-
len van een onregelmatigheids-
toeslag blijft onbespreekbaar.
Werkgevers denken aan andere
vormen van compensatievan on-
regelmatigheid. „Het stuur moet
om, maar wel de goede kant op.
We gaan dus voorlopig door", on-
derstrepen de bonden hun actie.

Info

'Geweldig'
Uit de metingen in Lelystad blijkt

'Het loopt boven verwachting

Thermae 2000 al
op 700 bezoekers

officiële mededelingen
Gemeente Brunssum

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van Brunssum
maakt, ingevolge het bepaalde in arti-
kel 22, lid 2 van deWet op de ruimtelij-
ke ordening, bekend dat, met ingang
van 9 februari 1989, ter gemeentese-
cretarie (bestuurscentrum, Lindeplein
1, kamer 701) voor een ieder ter inzage
liggen de besluiten van de raad dezer
gemeente van 1 februari 1989, ge-
meenteblad 1989 nrs. 25, 27 en 43,
waarbij de raad heeft verklaard dat
een herziening van de geldende be-
stemmingsplannen wordt voorbereid
voor:
- het gebied, gelegen tussen de Bouw-
bergstraat, Oelovenstraat, Molenvaart
en de Rode Beek;
- twee gebieden aan weerszijden van
de Rimburgerweg in verband met de
bouw van een golfhotel alsmede de
uitbreiding van de golfbaan;
- een gebied gelegen tussen deKoch-
straat-Semmelweisstraat in verband
met debouw van een bejaardentehuis,
een en ander als aangegeven op de bij
de besluiten behorende en als zodanig
gewaarmerkteaantekeningen.
Brunssum, 3 februari 1989.

De burgemeester voornoemd.

Gemeente Simpelveld
BEKENDMAKING

De burgemeester van Simpelveld
brengt, ter voldoening aan het bepaal-
de in artikel 22, lid 2,van de Wet op de
ruimtelijke ordening, ter openbare
kennis dat deraad zijner gemeente bij
besluit van 26 januari 1989 heeft beslo-
ten te verklaren dat wijziging van een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor:
- het perceel kadastraal bekend ge-
meente Simpelveld, sectie F nr. 117
ged., gelegen aan de Wijnstraat;- de percelen kadastraal bekend ge-
meente Simpelveld, sectie D nrs. 1601,
2000, 2459, 3109 en 3110 alsmede sectie
F nrs. 46, 67, 88, 91, 93, 94, 95, 100, 111,
117, 119, 120, 130, 131, 132 en 159. alle
gedeeltelijk, gelegen aan de Wijn-
straat.
Genoemde besluiten liggen met de
daarbij behorende tekeningen ingaan-
de heden ter secretarie, afdeling ge-
meentewerken (administratie), voor
een ieder ter inzage.
Simpelveld, 8 februari 1989.

De burgemeester voornoemd,
A.J.M.G. Teheux.

Abortus Bang-uitbraak
op bedrijf in Gulpen

Slenaken vermoedelijk besmettingshaard

meld
Het opvallend groot aantal be-
zoekers uit het Westen van Ne-
derland is duidelijk te danken
aan het feit dat afgelopen vrijdag
de krokusvakantie is begonnen.

Overstelpend

VALKENBURG - Het vorige
week geopende kuurcentrum
Thermae 2000 in Valkenburg
heeft de laatste vijf dagen al een
gemiddeld aantal bezoekers ge-
had van 700. Direkteur Henk
Verschuur is diktevreden dat dit
aantal al binnen een week is be-
reikt. Uiteindelijk hoopt men op
een gemiddeld dagbezoek van
duizend kuurgasten. Het kuurcentrum wordt al enige

tijd overstelpt met aanvragen om
informatie. De telefoon staat
nauwelijks stil en twee mede-
werksters van de administratie
hebben een dagtaak aan het ver-
zendenvan reclamefolders en in-
formatiebulletins. Veel aanvra-
gen uit Nederland hebben be-
trekking op de speciale kuurar-
rangenementen die verschillen-
de hotels in de regio en de VW
Het Geuldal in de aanbieding
hebben.

Het kuurcentrum kende de eer-
ste drie dagen een heel rustige
start van circa honderd tot drie-
honderd bezoekers. Maar vanaf
vrijdag werd het boven verwach-
ting al erg druk. Naar schatting
komt tachtig procent van de be-
zoekers uit Nederland. Het aan-
tal Belgen en Duitsers is onge-
veer gelijk. Verder heeft zich wat
de buitenlanders betreft, alleen
nog een handjevol Engelsen ge-

°fficiële mededeling
GEMEENTE BORN

s BEKENDMAKING
W Urgemeester van Bom maakt,
S 7%e het bepaalde in artikel 22
\_, f Wet op de ruimtelijke orde-
UtC'Rekend dat de raad in zijn ver-
Wr'hg van 30 januari 1989 heeft

'" 6p 'let volgende te verklaren:
st

nPartiële wijziging van het be-
v e|hmingsplan „Oud Papenho-
k ' wordt voorbereid voor het
j£rceel Oude Kerkstraat 15 te Pa-

ihoven, kadastraal bekend alsgeënte Bom, sectie M nr. 961,
,js op de bij dit besluit behoren-
Sj en als zodanig gewaarmerkte
v uatietekening nader aangege-

! e1;
_.n Partiële wijziging van het be-ernmingsplan „Hondsbroek"
Ce i

voorbereid voor het per-
l.elKoningstraat ongenummerd

R Bom, kadastraal bekend alsgeënte Bom, sectie F nrs. 2648
(jl 2862 (beide ged.), als op de bij
l besluit behorende en als zoda-

"tih £ewaarmerkte situatieteke-
,e 8 nader aangegeven;
jj

11 Partiële wijziging van het be-
s^mingsplan „Staai/Rond-
h^a*" wordt voorbereid voor het
jCceel Merker-Eyckstraat 68 te

kadastraal bekend
(b gemeente Grevenbicht
£°rn), sectie D nr. 276, als op de
-; 0

J dit besluit behorende en als
lejTan.ië gewaarmerkte situatie-
.rjr,ening. nader aangegeven;-.J 1 Partiële wijziging van de bc-
]*„tnmingsplannen „Brugstraat
v 0 en „Buitengebied" wordt
j> °rbereid voor het perceel
Qgstraat 29 te Bom, kadastraal
H *er>d als gemeente Bom, sec-
S' l nr. 1118, ass op de bij dit be-
ge 't behorende en als zodanig_ »ia!J'aarmerkte situatietekening

*'. e!:eraangegeven;
Ste Partiele wijziging van het be-
bjJ^ingsplan „Kom Greven-
rciri le wÜziging" wordt voorbe-
K. voor het perceel Heilig
i^'sstraat 30 te Grevenbicht,
£ bekend als gemeente
bjj *J> sectie M nr. 879, als op de
ÏQ.clit besluit behorende en als, tekan*g gewaarmerkte situatie-

'c0 ening nader aangegeven.
S^K heeft de raad bepaald dat
VPesluiten op 10 februari 1989 inClr*g treden.
Sfh- e besluiten liggen met de\ V *J behorende situatietekenin-
ik *eK °r een ieder met ingang van
V-, uari 1989 ter secretarie, ka-
L d. ter inzage.

'8 februari 1989.
j^e burgemeester voornoemd,
"L.H. Creemers.

Van onze verslaggever

GULPEN/HEYTHUYSEN -
Weer rijst het sterke vermoe-
den dat Slenaken de besmet-
tingshaard is geweest van de
abortus Bang.uitbraak in de
stallen van veehouder Wiel
Boumans in Gulpen.

Donderdag kreeg de melk- en vlees-
veehouder van de Gezondheids-
dienst voor Dieren in Heythuysen te
horen dat de bloedmonsters van
twee melkkoeien en een kalf posi-
tief hadden gereageerd. Bijgevolg
diende de stapel te worden ge-
ruimd. Het gaat om 85 runderen.

De 36 melkkoeien werden in de
nacht van zondag op maandag reeds

afgevoerd, het vlees- en jongvee gis-
teren grotendeels geslacht. De rest
volgt morgen.

„Ik heb carnaval dit jaarwel kunnen
vergeten", aldus Wiel Boumans. De
gedupeerde veehouder heeft het
sterke vermoeden dat het virus van'
de besmettelijke verwerpingsziekte
uit Slenaken afkomstig is. Wiel
Boumans heeft er een weiland te-
genover het melkveebedrijf van
Louis Sangers liggen, waar op 28
mei van het afgelopen jaar abortus
Bang werd geconstateerd. In .totaal
moesten 67 stuks melk- en jongvee
op transport naar een slachthuis
moesten worden gesteld.

Bij het buurtonderzoek bleek ook
het vleesveevan Joep en Leo van de
Gaar in Slenaken besmet. Ook die

beesten - 75 Belgische Witblauwen
ofkruisingen van dit bevleesderas -
moesten worden geruimd.

Onderzoek
De runderen van Wiel Boumans rea-
geerden negatief. Met een gerust
hart haalde de veehouder uit Gul-
pen zijn beesten in oktober dan ook
in Slenaken op.

Ofschoon tot dan toe geen enkele
koe had verworpen, werden bij de
melkcontrole medio januari sporen
van de besmettelijke verwerpings-
ziekte ontdekt. Er werden bloed-
monsters genomen, waaruit bleek
dat twee melkkoeienen een kalf het
virus van de besmettelijke verwer-
pingsziekte onder de leden hadden.

heeft als vijfde ondernemer het
protocol getekend om gehoor te
willen geven aan de looneisen.
De actievoerders vestigen hun
hoop erop dat ook de Trio-direc-
tie volgt.

" De thermometer van DSM
langs de snelweg Maas-
tricht-Eindhoven bij Geleen
wees gistermiddag rond de
klok van 14 uur 16 graden,
een temperatuur, die je in
deze wintertijd maar zeer
zelden aantreft. De Lim-
burgse carnavalsvierders
hadden dan ook niet te kla-
gen de afgelopen dagen.

Foto: PETER ROOZEN

Een telefoontje met Laaggrave
(Utrecht) waar de collega's van
het landelijk vervoersbedrijf
Trio verblijven, wordt met ge-

Woensdag 8 februari 198913

Acties bij transportbedrijf Maas grimmiger

Chauffeurs bij Trio
.Roermond in staking

L limburgs dagblad | provincie



Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn zorgzame
echtgenote, onze lieve moeder, schoonmoeder en
oma

Sofia Lutgens-Paffen
willen wij u langs deze weg hartelijk danken.

Dhr. M.W.J. Lutgens
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade. februari 1989
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 11 februari as. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Martinus te Spekholzerheide.

Dankbetuiging
De vele oprechte blijken van deelneming na
het overlijden en de begrafenis van onze lieve
moeder

Louise
Salden-Routheut

hebben ons diep getroffen.
Zij zullen, verbonden met de nagedachtenis
aan moeder, in onze herinnering blijven. Wij
danken u daarvoor van harte.

Kinderen Salden
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvin-
den op zaterdag 11 februari om 19.00 uur in de
parochiekerk St.-Jozef te Kaalheide.

Daar het ons onmogelijk is een ieder per-
soonlijk te bedankenvoor de vele blijken
van medeleven die wij mochten ontvan-
gen bij de begrafenis van

Siska Haan
; betuigen wij u hierbij onze hartelijke
dank.

M. Haan en familie
', De plechtige zeswekendienst zal op za-
terdag 4 maart as. om 18.30 uur worden
gehouden in de parochiekerk van de
H.H. Martelaren van Gorcum aan de Sit-
tarderweg te Heerlen.

mmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^^mmmmmmmmmmmm>

Randstad /flpjk
heeft volop |S%\werk
kantoor
Typiste/tekstverwerkster
Voor een aantal bedrijven in de omgeving van Heerlen. U
beschikt over een typesnelheid van minimaal 180a.p.m. U
heeft ervaring met IBM WordPerfect en/of IBM Visietekst.
Zowel part-time als full-time functies worden vacant.
Informatie bij Franci van Bladel, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

Ervaren datatypiste
Voor een groot bedrijf in Heerlen. U beschikt over minimaal
een half jaar recente werkervaring als datatypiste. U bent
part-time of full-time beschikbaar.
Informatie bij Marlies Hiddema, tel. 045-74 00 40,
Heerlen, Akerstraat 26.

industrie
Laboratoriummedewerker
U kunt gaan werken bij een fotolaboratorium in Kerkrade. U
heeft interesse in het fotovak en bent bereid 's nachts te
werken. Opleiding en relevante werkervaring zijn niet
vereist. Leeftijd: tot 23 jaar. Het betreft een opdracht
voor lange tijd.
Informatie bij Petra Eleveld, tel. 045-45 15 00,
Kerkrade, Hoofdstraat 35a.

Medewerkers wasserij
Voor een modern bedrijf in Hoensbroek. U bent 17-20 jaar,
goed gemotiveerd en lange tijd beschikbaar om te werken. U
bent bereid diverse werkzaamheden in het bedrijf aan te
leren.
Informatie bij Mieke Aarts, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26

Magazijnmedewerker/besteller
Voor een relatie in Wijnandsrade. Het werk begint 1 maart.
Een part-time functie voor woensdag, donderdag en vrijdag,
voor lange tijd. U gaat werken in een klein team.
Collegialiteit, zelfstandigheid en goede omgangsvormen zijn
noodzakelijk. Leeftijd: t/m 20 jaar, bij voorkeur vrij van
militaire dienstplicht. Eigen vervoer is gewenst.
Informatie bij Jolande Lambriex, tel. 045-71 85 15,
Heerlen, Akerstraat 26.

techniek
CV-monteur
Voor een technisch bureau in Heerlen zoeken wij een ervaren
CV-monteur.
Informatie bij Claudia Peters, tel. 045-71 85 15.
Heerlen, Akerstraat 26.

technisch kader
HTS'er Meet en Regeltechniek
Voor een ingenieursbureau in Heerlen. U heeft uw
HTS-diploma M&R behaald en u bent bekend met moderne
instrumentatiesystemen. U heeft bij voorkeur al enige jaren
werkervaring en bent lange tijd beschikbaar.
Informatie bij Geke Kooy, tel. 045-71 87 22.
Heerlen, Akerstraat 26.

Natuurlijk zijn mannen èn vrouwen welkom.

"V randstad uitzendbureau

_______L______^!____________*^^_______

HEERLEN-ZUID: souterrainwoning. Ind.: woonk. 27
m2, keuken 13 m2, 3 slpks., badk. met ligb. en 2e toilet,
gar. 11 mtr., geh. dubb. begl., ged. elektr. rolluiken.
Vr.pr. ’ 119.500,-; Tel. 045-412716.

VLOERKLEDEN,, wol of Te k. COMMODORE 64,
katoen, div. maten/kleuren, diskdrive, joyst., disks-
Leon Jansen, Kerkstr. 300. +sotUv. ’700,-; Tel. 045-
Brunssum. tel. 254818. 223128.

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

Heroal rolluiken
nprnons noedkoDer. Tel. 045-317344 of 252494.
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8HiJj V Elektrische voetenwarmer met Br^- I ""«^^gg^^*' klemdeksel in moderne kleuren. _lac IU _jÜH^A ,U I / bontrand en vast aansluitsnoer. Men's lineDouche schuim Badelief badlijn met o.a. zeep, Geschikt voor het opbergen van J-*">> Z_^__. ~lf / ' i De ideale manier om uw voeten (inhoud 500 ml.) 5.95 badzout etc. Als fraaie b.v. cassettebandjes, sierraden 4i\ QC 1 IbPP^'^ maf"

f\J J behagelijk warm te houden Koordzeep, 150 gr. geschenkset, verpakt in leuk e.d. Afm. 14x10x8cm. I fciïlw \I B||i__ j
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Nashua
Telefax

vanaf ’ 69- per maand

Kopieermachine
vanaf ’ 62,50 per maand

Autronic B.V. Oirsbeek
04492-3888

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.
VOORDEUREN, tuindeu-
ren, buitendeuren, inbraak-
werende deuren, in elke
maat en houtsoort. Ook
compleet ter plaatse afge-
hangen. Geurten, 045-
-212531, Hommerterweg 27,
Hoensbroek.

COMMUNIEJUKKEN te >koop, coll. 1989, nieuw, ook (
Sissi-model met kroontje,
hoedje, tasje en paraplu's.
Voor informatie: 045- !
272516. 'KEUKENS, keukenappa- i
ratuur. Laag in prijs, met 'garantie. R/J Handelson- ;
derneming, Stationstraat
294, Nuth. Tel. 045-242602. .

Goede KLEURENTV'S.
Het juiste adres voor een
goede tv met gar. Philips
grootb. nu reeds vanaf

’ 145,-; ook veel tv's in ho-
gee prijsklasse. TV Occ.
Centr. Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen. Tel. 045-
-724760.
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LEVISIES te koop vanaf
f 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
BV., Bokstr. 33, Heerler-
heide. Tel. 045-213432.- Fender GITAAR met ver-

i sterker voor ’3O- p.mnd.
Drumstel compl. met bek-
kens voor ’3O- p.mnd.
Keyboard voor ’ 30-
-p.mnd. Orgels voor ’3O-
-p.mnd. Verder alles op mu-
ziekgebied. Muziekhuis
Lyana, Mauritsweg 48,
Stem, tel. 04490-33227 (don-
derdagkoopavond tot 21.00
uur).
O.K. Hal. Zwaar massief
eiken, met rundleer,
BANKSTEL, ’ 995,-; barok
eethoek, ’ 795,-; barokbankstel, ’ 1495,-; barok
commode, ’ 595,-; pracht
bankstel, echt mohair bekl.,

’ 595,-; rijk gestoken jacht-
kast, ’ 595,-; massief eiken
wandmeubels, ’ 795,-,
’395,-, ’595,-, bijz. mooie
Wiener Biedermeier eet-
hoek, noteh., f 395,-, eiken
eethoek ’ 295,-, ’ 395,-,

’ 595,-, enz. en! wegens
stoppen van onze afdeling
moderne meubels, top-
koopjes: o.a. schitterende
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).
OPRUIMING: eiken bank-
stel ’ 200.-, mod. kast ’ 450,--, eiken salonkast ’375,-,
slaapkamer compl. ’450,-,
eethoek ’ 190,-, verder ba-
rok, antiek, enz. Kouven-
derstraat 208. Hoensbroek.

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

Het allernieuwste van:

Denon
JVC

Yamaha
Revox

Wij leveren alle
Top-Hifi-apparatuur

tegen de laagste prijs
Electronic service

Jo
Kreutz

Kerkplein 39
Landgraaf (Schaesberg)

Tel. 045-313815
Donderdag koopavond

tot 21.00 uur
's Maandags gesloten

Te k. stevige Oudholl.
IEIKEN woonkamer, g.i.or-
I de, best: uit bankstel, sa-I lont., kast, eeth. In één
koop ’ 1000,-; Kan ook los.
Tel. 045-222084.
KACHELS. Grandioze ver-
bouwopruiming: 10-70%
korting. Nieuw en gebruikt. ■De Kachelsmid, Walem 21,
Klimmen. Tel. 04459-1638.
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.

t_______^_^__l______^l___ïX^X-*^ BMWÉMBl_ÉlMM^l____iiiiiii ■^■^omlna^m^m^^ rfr"Tl!llft
%\ fl__v^_S_^__f:

BHP^ÜiH _^HHÏ' ll* l_k\\

/ « \\ \\L________ElHPjjjjijii^j^j^^wi-M^M _^__ü^^P^m f f' V in V9H ________SË^ii'^

_____&^**"^j*M^il_s?_________M_l____Hli

WÊt_\_\\\_\_\_\_\_\_\_\-\_W-^^mmm B^^ " - 1
6 jaar plaatwerk garantie. RENAULT 19 TXE Renauit adviseert elf oliën.

*m èt *a 1 ■ »tj "W" "1^ 'T De renault 19 onderscheidt zich zeker ook door zn
IV/l |^ |^ m \\\ ï^ . I^U karakter. Uiterlijk door zn stevige, robuuste en

tegelijk eigenzinnigeverschijningen van binnen

OP door zn buitengewone gastvrijheid.
_-.-.-_. f-ix TT*ft "n»T^T7""_mWTTWTT^"TVT Derenault 19 biedt immers zeer forse binnenruimtein
f\,| jK,\J \\\_ l_r_i IX. _T_i IN_M J_jJM lengte, breedte en hoogte. Mfet de uiterst riante

stoelen hebben de ontwerpers zichzelfweer eens
overtroffen. Smaakvolle bekleding, uitstekende

Er is weer onderscheid.Voortaankunt u kiezen tussen ventilatie en sublieme vering maken het kom-
een gewone middenklasser en het nieuwe feno- fort kompleet.
meen Renault 19. Een karakter-auto van het __'____.____________ _______

Derenault 19 onderscheidtzich gek genoeg ook door
zuiverste r__LS zn prijs, die veel lager is dan u op grond van zn

De renault 19 onderscheidtzich door zn kracht. Voor kwaliteiten zou verwachten. Hij is alverkrijgbaar
wie een gewone middenklasser gewend is, is de vanaf f 21.900,- (inkl. BTW, excl. afleveringskos-
Renault 19 een absoluteopenbaring. ten). In 20 verschillende uitvoeringen.

De 5 verschillende basismotoren, waaronder de gloed- Misschien denkt u erover een middenklasser tekopen.
nieuwel.4literEnergy(Bopk)ende I.9literdiesel- Maak beslist een proefrit in de Renault 19. Dan
motor (65 pk), zorgen elk voor een acceleratie, merkt u dat er wel degelijk onderscheid bestaat.
trekkracht en dynamiek van ongewone klasse. ~.__ nrvniTiT„ ,_ _. c

_ ~ H T #%. KJtiJMALILiIHet brandstofverbruik van alle (overigens zeer IM m
stille) motoren is daarbij opvallend bescheiden. W// GEEFT JE LEVE N KLEU R

RENAULT INTRODUCEERT DE RENAULT 19.KRACHT METKARAKTER.

Heerlen; Atro Heerlen BV, Beersdalweg 97, Tel. 045 -724200.Kerkrade; Kerres, Domaniale Mijnstraat 25, Tel. 045 -452424*
Maastricht; Autocentrum G. M. P. deJongheBV, Molensingel 3 (Autoparc Randwijck), Tel. 043 -616288. Valkenburg;

Auto Valkenburg, Wilhelminalaan 19-21, Tel. 04406-12514.
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Achterdochtig
Wat Camps nog altijd hoog zit, is
de opstelling van het college van
burgemeester en wethouders.

Burgemeester H. Strous van Voerendaal over 'kampkwestie':

'Raad mengt soep met pudding'

" Het kampje in Voerendaal, waarop vooralsnogKoos Bayens uit Heerlen nietwelkom is.
Foto: FRANS RADE

exposities

" HEERLEN
18 3n ~i?sn caUec* Wanda, dag. 15.30
uur B." ~ uur Junglebook, di wo 14
16 .ni, ~-l: Llcense to drive, dag. 14.30
14 30 ir" ,e„n 20-30 uur- Maxim: Big,i""° 1815 en 20.30 uur. H5: Zon-
1430f«-?ng Cocktail, dag.
16.n °en 20-30 uur- -^ t/m wo ookuur" u"r- Moonwalker, dag. 14 en 19
Roem- d m,wo ook 16 uur- who framed
uur , "fbb'1. dag. .14.15 19.15 en 21.15
Pre. . wo ook 1615 uur- Frank en
kous' « ~m

WO 14en 16uun PiPP* -^"S"
Am«-; Twol4en 16 uur. Coming to
Him ia' daS- 1845 en 21 uur. Me and
Uur na| '.9 en 21 uur- Die Hard. dag- 21
ten **P,eeel: Wegens carnaval geslo-

MAASTRICHT
f'sh êauL S,ma" dlmiddae gesloten! A
De nfi ?d wanda, dag. 14.30 en 21 uur.
of dM.l^-tjes, wo 14.30 uur. Messenger
wo ?n ÏA dag-beh- wo 14-30en 20-30 uur.
uur An? uur- B*g* d£>g- 14-30 en 20.30
14 3n „ur 2'on the rocks, dag. beh. Wo
-." u en 20.30 uur. Willow, dag. 14.30 en
14 lR ij"1"- Cinema-Palace: Cocktail, wo
ger b "[9 en 21.15 uur. Who framed Ro-
Uur \t a- wo 14 1615 18-45 en 21-15
uur P and Him' wo 16-30 19 en 2115
Porn a en Frey- wo 14 uur- palace 2:
Uur r?r°grarnrna, wo doorl. v.a. 13.30
l,utni .*n*"K: Wegens carnaval gesloten.
fi|m||*'e: Zo fm wo gesloten! Kinder-
en. z«em: Wegens carnaval geslo-

GELEEN
gesioj "'"dio Anders: Wegens carnaval

SITTARD
n>: Wegens carnaval gesloten

ECHT
geslot Royal: WeSens carnaval

ROERMOND
°yal- t>

——■■-»-

sloten °yaline: Wegens carnaval ge-

VENLO
ten. enema: Wegens carnaval geslo-

Verder vindt hij dat het college

„Waarom lag dat ambtelijke
stuk, opgesteld over de handels-
activiteiten van Bayens, niet ter
inzage?.. Waarom zijn de klach-
ten, die over het kamp binnen
kwamen, stilgehouden?... Kun je
begrijpen dat ik dan achterdoch-
tig word. En ook weinig vertrou-
wen toon als het college belooft
voortaan regelmatig toezicht te
houden op het kampje. Wat on-
derneemt de gemeente als na
verloop van tyd blijkt dat
Bayens toch weer een handeltje
in sloopauto's heeft opgezet!..."

Dat het kampgezin Bayens nu de
dupe is,raakt hem wel, maar niet
zozeer dat hij overloopt van me-
deleven. „Met een normale
woonwagen is Bayens meteen en
van harte welkom."

Raadslid Camps, leider van de
fractie Lemmens, leunt rustig
achterover. „Ik sta nog steeds
vierkant achter, wat menigeen
'de ommezwaai' noemt. De uit-
komst van de Raad van State
wacht ik rustig af."

VOERENDAAL - Bestuurlijk
Voerendaal wordt niet nerveus
van de juridischeklop op de deur
van Heerlen in 'Den Haag.

vervolg van pagina 11
Van onze verslaggever

hans toonen

Over de toekomst belooft Strous
dat het toezicht op het kampje
aan de Looierstraat intensiever
zal zijn. Inclusief Bayens.

koijnen tegen besluiten, waarvan
men aanneemt dat daarmee de
eigen belangen worden ge-
schaad."
Over het 'stil houden' van klach-
ten en ambtelijke stukken wil hij
kwijt: „Inderdaad hebben we
over het onderkennen van de
klachten boter op ons hoofd.
Daar hadden wij alerter op moe-
ten reageren. Maar deze klachten- en ik kan hierop niet genoeg
blijven hameren! - staan volko-
men los van de besluitvorming
over uitbreiding van het kampje
ten behoeve van Bayens. Daar
heeft de raad mee ingestemd. En
is daarzonder goedeargumenten
op terug gekomen. Natuurlijk
begrijp ik de emoties. Maar als
bestuurder moet je in bepaalde
mate toch afstand .nemen van
wat je persoonlijk van bepaalde
zaken vindt. Hier heeft de raad
soep met pudding gemengd. Het
stuk waarvan Camps vindt, dat
wij dat stil hebben gehouden,
was een b&w-stuk. En die liggen
nooit ter inzage."

Afspraak
Ook het verwijt dat het college
'weinig attent' onderhandeld
heeft, schuift burgemeester
H. Strous van tafel. „Wij zijn juist
reuze attent geweest. Want met
Bayens is zwart-op-wit afgespro-
ken dat hij bij een volgende ver-huizing nooit bij ons derekening
van zijn extra grote woonwagen
kan deponeren. De kosten van
verhuizing van In de Cramer
naar Voerendaal zijn voor reke-
ning van Streekwoonwagenzorg.
Die zijn bovendien geen dertig
maar hooguit vijftien mille ex-
tra."bij de onderhandelingen over de

kosten van de verhuizing van de
Bayens weinig attent is geweest.
„Het verplaatsen van de grote ca-
ravan van Bayens kost dertig
mille extra. Wie betaalt deze re-
kening."

Tot slot verzucht Camps: „Waar-
om nu al die drukte? Als straks
het 'centrumplan' wordt gereali-
seerd, moet het huidige kampje
toch verdwijnen. Trouwens,
moeten we dan nog een keer de
rekening betalen...?"

Burgemeester Strous stoort zich
meer aan de opmerkingen van
het raadslid Camps c.s. dan aan
de juridische opmars van buur-
gemeente Heerlen tegen het
raadsbesluit. „Het is eenieders
goed recht om in het geweer te

baan vrij
HEERLEN — De Vrijwilligers-
centrale Heerlen vraagt vrijwilli-
gers voor de volgende aktivitei-
ten:

Klussers: een organisatie in
Heerlen vraagt een handige vrij-
williger voor het in orde maken
van een ruimte voor baby-op-
vang. Taken zijn: schilderen, be-
hangen, verven, metselen,
gaatjes dichten etc. In maart
moet het werk klaar zijn.
Publiciteitswerk: voor de Vrij-
willigerscentrale Heerlen gaat
deze vrijwilliger zorgen voor het
opstellen van de vakatureru-
briek in week- en wijkbladen/
schrijven van kranteartikelen
over het vrijwilligerswerk.» ver-
zorgen van incidentele publici-
teit. De vrijwilliger mort twee
halve dagen beschikbaar zijn en
enige ervaring hebben met vrij-
willigerswerk en publiciteit
Meidenwerk: een buurtcentrum
in Heerlen zoekt begeleidsters
voor de meidengroepen van 14
tot 16 jaar of van 16 tot 18 jaar.
Mogelijke aktiviteiten zijn creati-
viteit, mode, make-up, thema's
etc.
Chauffeur: Met spoed wordt een
chauffeur voor de Dierenambu-
lance Heerlen gezocht. De be-
stuurder moet eerste hulp aan de
dieren kunnen bieden, in het be-
zit zijn van rijbewijs BE en er
verzorgd uitzien. Men werkt met
een 24 uurs bereikbaarheid; de
tijden zijn in overleg te bepalen.
Computerclub: een buurtwerk
in Heerlen zoekt vrijwillge bege-
leiders voor een computerclub
voor jongeren van 7 tot 14 jaar.
De aktiviteit vindt 's maandags
van 18.30 tot 20.30 plaats. Door
middel van het spelen van com-
puterspellen worden de kinde-
ren vertrouwd gemaakt met de
computer. Computerkennis en
goede omgang met kinderen is
gewenst.
Beheer: een buurtwerk in Heer-
lenvraagt een vrijwilliger voor
het opknappen van kleine klus-
jes, het bijhouden van de drank-
voorraad en het klaarzetten van
spullen t.b.v. de aktiviteiten. De
tijden zijn in overleg te regelen.
Kick-boksen: een Jeugd- en jon-
gerenwerk in Nuth zoekt een
vrijwilliger, die op verantwoorde
wijze trainingen kan verzorgen
voor kick-boksers van 1% tot 20
jaar. Er is een maal per week een
training van twee uur.
Kinderoppascentrale: de Kin-
der-oppascentrale Heerlen zoekt
wijkkontaktpersonen van mini-
maal 25 jaarvoor de wijken Vrie-
heide, Molenberg, en Meezen-
broek. Kontakten onderhouden
met aanvragers en oppassers, het
geven van informatie en het ver-
zorgen van de eigen publiciteit
behoren tot de taken.

Voor meer informatie: Vrijwilli-
gerscentrale Heerlen, Burg. van
Grunsvenplein 2. Geopend op
werkdagen van 9.00 tot 12.00 en
van 14.00 tot 17.00 uur.

HEERLEN - De Stichting Steun-
punt Milieunetwerken houdt op
donderdag 23 februari in Hotel de la
Station een forumavond. Het thema
luidt: „Hoe ons inzetten voor een
schoner milieu in Heerlen." De dis-
cussie aan de Stationsstraat begint
om 20.00 uur.

De bijeenkomst is bedoeld om met
name in te gaan op de mogelijkhe-
den voor zowel instanties als gewo-
ne burgers van Heerlen om zich in
te zetten voor een schoner milieu.
Naast een lidvan het Milieunetwerk
zal het forum bestaan uit: wethou-
der H. Savelsbergh, J.Scheurs, in-
specteur van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne te Heerlen, N.Water-
schoot, docent aan het Zuidneder-
lands Instituut voor Gemeentepoli-
tie Opleiding Heerlen, H.Haelïen di-
recteur MDGO-school en F.Boers
van Cotrans BV.
Gesprekleidster is mevrouw F.Ver-
meulen-van Roozendaal, beetuurlid
van de stichting.

Forumavond
over milieu
in Heerlen

Symbolische boete
voor campinghouder

Vaste gasten niet aangemeld

Van onze verslaggever
MAASTRICHT/VALKENBURG- Een symbolische boete van
honderd gulden legde kantonrechter mr Paulussen een cam-
pinghouder uit Valkenburg op. Een aantal vaste campinggas-
ten zou zich volgens de registratie in de periode van 19 tot en
met 22 oktober '87 niet op de camping bevonden hebben, maar
werd bij een controle wel door twee ambtenaren van de ge-
meente Valkenburg aangetroffen. Hieruit zou blijken dat de
campinghouder de toeristenbelasting heeft ontdoken.

Officier van justitie mr Sijmonsma:
„Het is een lange tenlastelegging.
De administratie en registratie van
het aantal vaste gasten klopte niet
helemaal. U had te weinig mensen
in dienst voor een goede controle.
Nu er inmiddels een nieuwe rege-
ling is eis ik een symbolische boete
van honderd gulden".

op de camping bleefovernachten en
er weer weg ging.

De campinghouder was het met
deze eis eens. Volgens kantonrech-
ter mr Paulussen had de verdachte
niet opzettelijk fouten gemaakt. Hij
nam echter wel de eisvan de officier
van justitie mr Sijmonsma over en
veroordeelde hem conform.

In samenwerking met de gemeente
Valkenburg hebben de camping-
houders voor hun vaste gasten, zij
die gedurende een jaareen vaste ca-
ravan huren, een oplossing gevon-
den. Deze campinggasten betalen
over dat jaareen vast bedrag en hoe-
ven zich dan maar een keer in te la-
ten schrijven in het nachtregister
van de camping.

Verdachte: „We hebben op onze
camping 300 vaste plaatsen en de
rest zijn passantenplaatsen. De pro-
blemen doen zich voor bij de men-
sen die gedurendeeenjaareen vaste
caravan hebben gehuurd. Zij kun-
nen immers op ieder' moment van
de dag binnenkomen. Ruim 98 pro-
cent van hen deelt dat mee als ze ar-
riveert of vertrekt, maar een kleine
twee procent doet dat niet. Dat is
vaak moeilijk te controleren. Toen
de controleurs er waren, had ik 800
gasten en was ik zelf afwezig".

mige gasten hadden aangekondigd
dat ze zouden vertrekken, en vervol-
gens toch bleven. Een campinggast
vergat zijn vrouw op het aanmel-
dingsformulier te vermelden en in
één geval hadden de verbalisanten
en de receptioniste zich vergist.

Onderzoek
Uit nader onderzoek bleek dat som-

In kraag gevat
MAASBRACHT - Nadat de Hoens-
broekenaar R.K.22) in de vroege
dinsdagochtend had geprobeerd in
te breken in een electrozaak te
Maasbracht werd deze na een ach-
tervolging met een auto in Susteren
staande gehouden. Een tweede da-
der is nog voortvluchtig.

Voorheen was het zo dat iedere vas-
te gast zich moest aanmelden als hij

in gesprek
Vrouw (66)
verwond bij
tasjesroof

" In de carnavalsoptocht in Landgraaf draagt deze deelnemer
een mogelijke oplossing aan voor het vuilnisbakkenprobleem.
Foto: FRANS RADE.

Voornamelijk door mooie weer

Veel belangstelling
optocht Schaesberg

" Boycot
Andermaal heeft een carnavalsinci-
dent het heerlijke feest der zotheid,
wat het toch voor iedereen moet
zijn, overschaduwd. En dat is des te
treuriger, nu daarmee het carnavals-
plezier voor tallozen die naar de op-
tocht van Kerkrade-west stonden te
kijken, totaal is bedorven. De mu-
ziekgezelschappen van Kerkrade-
west en vooral die van de Gracht,
die niet kwamen opdagen, hebben
daarmee een zware morele schuld
op hun eigen schouders geladen. Ze
hebben een kolossale wanprestatie
geleverd, die we niet gemakkelijk
en niet snel zullen vergeven en ver-
geten

Van onze verslaggever
SCHINNEN - Derijkspolitie van
Schinnen/Onderbanken is op
zoek naar een tasjesrover. De
jongeman van 1.80 meter, slank
postuur en gekleed in een blau-
we spijkerbroek en met een rode
pet op probeerde zaterdag rond
20.00 uur op dePresident Roose-
veldstraat in Schinveld en 66-ja-
rige vrouw van haar tasje te bero-
ven. De roof mislukte, maar de
vrouw hield aan deze aktie wel
verwondingen aan haar hoofd en
enkele gekneusderibben over.

HEERLEN
60 j enmuseum, Coriovallumstraat 9.
2,'4

Jaar Heerlen in beeld 1929-1989. T/m
tij' oPen di t/m vr 10-17 uur. Stadsgale-
K^pf^nuisplein 19. Werk van Pierre
°Pen !?" en Marianne Aartsen. T/rn 5/3,
uUr di t/m vr 11-17 uur, za en zo 14-17
R A"MB-bank, Bongerd 13. Werk van
9-lK ahams. T/m 28/2, open ma t/m vrlti Uur.

HOENSBROEK
15.,°N-bank. Werk van Jan Steen. T/m
toor' «Pen 9"16 uur- Bibliotheek, Pas-
Ari_. chleidensiraat 39. Foto's van Jole**s. T/m 15/3.

BRUNSSUM
van i 'kke-oave, Lindeplein sa. Werk
Van ,udith Schobben en SjefKreutzer.
"2 .r, 2Vm 28/2. open ma t/m vr 9.30-
-\i7i Uur, 13.30-17 uur en 10-21 uur, zo"uur.
LANDGRAAF
tv tt>al Galery, Kerkberg 2. Werk van
O1**51 Ludwig. Van 12/2 tAn 12/3, open

"m zo 13-17 uur.

SITTARD
r*ij'si*r. Steenweg 86. Werk van Patrick
0,, T/m 25/2, open do t/m za 12-17 uur.
"ij '*r,e Zabawa, Ophoven 183. Schilde-
-2f;/2

n van René Reynders. Van 13/2 t/m
%f °Pen wo t/m vr 16-20 uur, zo 14-17
_tr.' Stadsschouwburg, Wilhelmina-
Vv , 18. Werk van Ton van der Werf.
%_ '1/2 t/m 13/3. Open di t/m vr 10-16
_.n' ** 10-12 uur en tijdens voorstellin-
26v Kritzraedthuis, Rosmolenstraat 2.
°t>.n edelsmeden anders. T/m 12/2,
N- Ï? 1 Vm vr 10-17 uur, za en zo 14-17
vari De Ruimte, Brandstraat 23. Werk
dre , aul Mentink, John Waulthers, An-
-18/j *-;Übbers en John Habraken. T/m
"'-Ir en vr 14"16 uur* do 14"20 uur'za
27. p uur. Den Tempel, Gruizenstraat
-lep °to's van Nol Pepermans en Jano-Z" met thema Carnaval. T/m 22/2,
%t

n di t/m vr 10-17 uur, za en zo 14-17

OENSEL-SCHIMMERT
her>Van Oensel, Haagstraat 5. Werk van
25/2 Por>viHe en Han Boerrigter. T/m_ ' °Pen do t/m zo 14-17 uur.

GELEEN
37 £re Papeterie ELMA, Mauritslaan
*na j'erkvan Har Leenen. T/m 28/2, open
Uur 5* vr 9-18 uur, do tot 21 uur, za 9-17
H-,rrNMB-bank, Markt 116. Werk van
9.]gv Janssen. T/m 19/3, open ma t/m vr
% li.Ur- CZF* Elisabethstraat 9. WerkWieke Vroemen-Maessen. T/m 9/3.
VALKENBURG
27/2">o. Werk van xheo Lenartz. T/m
i...
MAASTRICHT
Van"\efantenmuseum. Werk van FrankK„' a

uen Broeck. T/m 2/4. Werk van Imi
Uu, bel. T/m 15/5. Open di t/m vr 10-17
H'ii-tK** en zo n"l7uur- Galerie Schu-
Vl, en Van Noorden, Rechtstraat 64.
N , Van Rene Glaser. T/m 5/3, open wo
fti.a 14"18 uur- do l 4"20 uur- Galerie

J.a s*ft. Grote Gracht 43. Werk van
l.i nKamps. T/m 19/2, open do t/m zo
ff^-17.30 uur, do tot 20.30 uur. Per-
Spjj-alerie, Vrijthof35. Werk van Henk
*.. {J* en Mieke Derickx. T/m 10/2,open
'''«üu za *3-18 uur of °P afspraak. De
Vrt*e olifant, St. Servaasklooster.
Vr^histische skulpturen. T/m 11/3,
'""iitk"" en za 14"18 uur- Generaalshuis,
l3ra n°f 47. Werk van fred Matthijs. T/m
V°Pen ma 13-16 uur, di t/m vr 11-16
VhZ,a Ul4 uur Galerie Wanda Reiff,
\2tstraat 43. Werk van Giuseppe Pe-
%' Wlm Claessen en Ton Slits. T/m
S«vopen dl t/m za 1318 uur- GalerieW<* van den Besselaar, Tafelstraat 6.
V)an Rens Labruyere. T/m 19/2,
y.' «o tim zo 11-17 uur. '"

GRACHT

Genoemde muziekgezelschappen
worden goed gesubsidieerd. Daar is
niets op tegen. Maar ze hebben niet
het recht het plezier voor velen te
vergallen door de optocht gewoon
te boycotten. Dan ga jeals Limburg-
se muziekvereniging te ver. Dan
moet je als gezelschap krachtig tot
de orde worden geroepen. En word

Ook zoekt de rijkspolitie getui-
gen van een poging tot inbraak
bij benzinestation Diederen aan
de Provincialeweg in Oirsbeek.
Inbrekers probeerden maandag-
nacht eerst via de achterdeur
binnen te komen en daarna via
het dak. Ze slaagden echter niet
in hun opzet.

je als muziekvereniging bepaald
niet meer serieus genomen. Dan
ben je als club niets meer dan een
stelletje onwillige amateurs.
Ook hier maken we weer het ver-
werpelijke van de Limburgse auto-
riteitenwaan mee, bestuursleden
die zich zichzelf zo enorm belang-
rijk en almachtig vinden dat ze de
macht misbruiken en het domme
goedgelovige volk naar hun hand
willen zetten. Ze kunnen niet meer
afdalen naar het niveau waar ze zelf
uit voortkomen, de mensen die
langs de kant naar de optocht staan
te kijken en dieervan moeten genie-
ten. Dat is de boodschap. Deze men-
sen immers, zijn goedgeefs op de
bedeltocht van het bestuur en die
willen er ook watvan terugzien. Het
is niet alleen maar drinkgeld. De
harmonieleus: 'Ze moeten het maar
eens voelen' jegens de carnavals-
club vind ik dan ook uitermate mis-
plaatst. Niet de carnavalsclub heeft
het gevoeld, maar de gewone man
langs de kant kreeg een slag midden
in zijn gezicht. Op deze manier is de
muziekvereniging ons eerbetoon,
onze adhesie en ons respect niet
waard.

Martin Salden

Van onze correspondent

SCHAESBERG — Een schitterende
carnavalsoptocht trok dinsdagmid-
dag door Schaesberg. Het mooie
weer had, naar schatting van het op-
tochtcomite,' een kleine tachtigdui-
zend mensen naar Schaesberg ge-
trokken. Het enthousiaste publiek
genoot vooral van de reeks praalwa-
gens.

Veel carnavalsprinsen uit de omge-
ving namen nog eéh keer met hun
prinsewagen aan de stoet deel. Bo-
vendien werd èr met gulle' hand
snoepgoed en ander materiaal rond-
gestrooid. De 'prinseroat' van
Schaesberg liet duizenden bloe-

menruikers op het grijpgrage pu-
bliek neerdwalen. Bij de praalwa-
gens was die van de vriendenkring
RKONS goed voor een dikke eerste
prijs. De prachtige kilometers lange
stoet werd besloten met de fraaie
prinsewagen van René de eerste.

Einzelganger: eerste prijs; Kunst-
werk Op de Camp. Tweede prijs;
Kunstroof. Derde prijs; Kalle-Koat.
Groepen: eerste prijs; Filmsterren
van het carnaval. Tweede prijs;
Sneeuwwitje en de zeven dwergen.
Derde prijs; Heksen.
Praalwagens: Eerste prijs; Vrien-
denkring R.K.O.N.S. Tweede prijs;
Grenzeloos 1992. Derde prijs; Sport-
prinsewagen RKONS.

Met heroïne gepakt
JABEEK- Een man (19) uit Geleen
is bij de grenspost Jabeek aange-
houden. Hij had enkele grammen
heroïne in zijn bezit. De rijkspolitie
van Schinnen hield hena maandag
in samenwerking met de douane
aan. Een tweede man ging er in een
auto vandoor. Zijn identiteit is be-
kend, maar hij is nog niet aangehou-
den. De auto van devoortvluchtige
werd later op de avond in Bmgelra-
de aangetroffen. In het voertuig
vond de rijkspolitie nog enkele
grammen heroïne.

Heerlen

Kerkrade

" In het Hubertushuis aan de

ft Regioredactie
y°stelijk Zuid-Limburg

Voorklachten
over bezorging
S 045-739881

|>J^toor Heerlen

J*> Dragstra
k °45-710317
Jll'e Hollman
£ °45-422345
J^s Rooijakkers
J 045-714876
"fc^s Toonen, chef
k. °45-425335
Jchard Willems
£04406-15890J^toor Kerkrade
j 045-455506
"^nÜfniliPPensC°4455-2161 " De Stichting Open Huis houdt op

maandag 13 februari aan de Gast-

" Het Vrouwenplatform Kerkrade
start dit voorjaar diverse activitei-
ten. Donderdag 16 februari begint
de cursus V.O.S. (Vrouwen Oriënte-
ren zich op de Samenleving). Op
dinsdag 14 februari gaat een activi-
teit van start onder de noemer 'Je
moet leren in jezelf te geloven. De
cursus Autogene training begint op
13 februari. Vrouwen in de over-

" Op Paasmaandag vindt in de
sporthal van het Socio-Projekt te
Kerkrade de traditionele Zwarte
Markt plaats. Diverse attracties zul-
len volgens de organisatie voor een
kleurrijk en amusant volksfeest zor-
gen. Inschrijven voor deelnamekan
nog onder nummer 045-310025 of
325781.

Op hetzelfde adres start op 13 fe-
bruari ook een tekencursus. Het te-
kenen is bedoeld voor zowel begin-
nelingen als voor mensen die al eni-
ge ervaring op dit gebied hebben.
De cursus wordt gehouden op de
maandagmiddag van 13.30-16.00
uur en staat onder leiding van Ruud
Aarts. Voor informatie: tel. 045-
-717535.

" De Nederlandse Vereniging De
Verzamelaar, afdeling Limburg
houdt zaterdag een ruilbeurs in 't
Volkshuis, Dennestraat 2 te Heerlen
(Passart). De beurs is geopend van
13.30-16.30 uur en gratis toeganke-
lijk.

" Leden van de werkgroep Latijns-
Amerika brachten een bedrag van
f 1200bij elkaarvoor het door deor-
kaan 'Juan' geteisterde kustgebied
van Nicaragua. De actie loopt nog
en een bijdrage kan overgemaakt
worden naar giro 5375692 van de
werkgroep.

huisgraaf een thema-avond over
asielzoekers. Bert Havenith, direc-
teur van asielzoekerscentrum Moor-
veld te Spaubeek zal wat vertellen
over het probleem. De bijeenkomst
begint om 19.30 uur.

gang kunnen in twaalf wekelijkse
bijeenkomsten leren omgaan met
hun problemen. ledereen kan aan
de bijeenkomsten deelnemen. De
kosten zijn laag. Voor meer infor-
matie: 045-463902 en 461157.

" In het gezondheidscentrum De
Maar aan de Caumerstraat vindt
vanaf zondag 19 februari tot 23
maart een expositie plaats door elf
leden van de teken- en schilder-
groep Dienstencentrum Terwinse-
len. Er is een collectie te zien van 70
werken, waaronder olieverfschilde-
rijen, aquarellen en pasteltekenin-
gen.

Onderbanken

" De EHBO, afdeling Onderban

ken houdt op 14 februari vanaf 20.00
uur een oefening in zaal Veltrop.
Om 19.00 uur begint de reanimatie.

Bingelrade

" De nieuwe speeltuin voor Bingel-
rade komt te liggen achter fcet St.-
Lambertusplein bij de basisschool.

Schinveld
Het Jeugd-en Jongerenwerk De
Schinskoel start op 15 februSri met
een nieuwekookcursus voor kinde-
ren van 10 tot en met 12 jaar. De cur-
sus duurt tien weken en wordt gege-
ven op de woensdagen v&h 17.00-
-19.00 uur.

Hoofdstraat te Kerkrade zijn op za-
terdagen 18 februari en 18 maart
vlooien- en rommelmarkten. Voor
deelname hieraan kan nog inge-
schreven worden. Voor informatie
kan men zich wenden tot de organi-
satie, tel. 045-310025of 325781.

" In het Mijnmuseum vindt zondag
deprijsuitreiking plaats van de foto-
wedstrijd die als onderwerp de
Mijnmonumentenroute had. Gede-
puteerde G.Kockelkorn reikt de
prijzen uit. Aanvang 15.00 uur.
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Snelle handelwijze vriendin voorkomt zelfmoord

Björn Borg op
nippertje gered

MILAAN - De voormalige Zweedse tenniscrack Björn Borg is
dinsdagmiddag uit het ziekenhuis van Milaan ontslagen. Hij
werd in de ochtend met spoed opgenomen nadat hij een een
overdosis tabletten had geslikt. Borgs daad had de schijn van
een poging tot zelfmoord. Dit werd overigens in het ziekenhuis
noch door de Milanese politie bevestigd.

Borg werd in bewusteloze toestand
aangetroffen door zijn nieuwe
vriendin Loredano Berte, een 38-ja-
rige Italiaanse popzangeres. Vanuit
hun appartement belde zij onmid-
dellijk een ambulance en begeleid-
de ze de oud-Wimbledonkampioen
naar het dichtstbijzijnde zieken-
huis. Aangenomen wordt dat deze
snelle handelwijze Borg het leven
heeft gered. Volgens de behande-
lende dokter had Borg een flinke
dosis van het middel rohypnol inge-
nomen en niet, zoals eerder was ge-
meld, kalmeringstabletten.

Brancard
Om de publiciteit te ontlopen ver-
liet Borg volgens ooggetuigen het
ziekenhuis op een brancard via een
zijdeur in gezelschap van Berte.
Eenmaal buiten stapte het paar in
een taxi. Bij terugkeer in zijn wo-
ning zei Borg tegen de daar wach-
tende journalisten: „Ik ben in orde,
het is voorbij". De huismeester
kreeg opdracht niemand binnen te
laten.
De 32-jarige Zweed sloeg in zijn ac-
tieve loopbaan, die in 1983 eindigde,
met zijn dubbelhandige backhand
miljoenen dollars bijeen. Hij won
Wimbledon vijf keer achter elkaar.
Borg vestigde zich in 1980 in het be-

lastingparadijs Monaco en trouwde
met de Roemeense tennisster Ma-
riana Simionescu. Het huwelijk
hield vier jaar stand. Toen liet Borg
zijn oogvallen op de destijds 17-jari-
ge Zweedse Jannike Björling, die
hem een zoon schonk en voor wie
hij tijdelijk naar Zweden terugkeer-
de. Björling verdween uit beeld,
toen Borg vorig jaar op Ibiza de ex-
travagante Italiaanse zangeres Lo-
redano Berte leerde kennen en bij
haar introk in Milaan. Het tweetal
kondigde enkele weken geleden
aan op 26 februari in het huwelijk te
treden.

Trouwen
Het paar wilde eind februari trou-
wen, maar kreeg van de katholieke
autoriteiten geen toestemming voor
een kerkelijke inzegening. Loreda-
no Berte heeft een huwelijk achter
de rug met een zakenman.
De Italiaanse media gokten erop,
dat dit de reden was voor Borgs
wanhoopsdaad. Van financiële pro-
blemen is nooit iets gebleken. De
Zweed, die het voorbeeld was van
een hele generatie tennissende
landgenoten en nog steeds een
dankbaar onderwerp voor de rod-
delpers is, heeft zijn kapitaal voor
een deel belegd in onroerend goed
en de modebranche.

# Archieffoto
van Björn Borg
en zijn Italiaan-
se vriendin .
Loredano Berte
tijdens een
Unicef-gala eind
vorig jaar in
Stockholm.

IJzige storm bij opening wielerseizoen in Spanje

Hetze inspireert Saronni
Van onze sportredactie

MALAGA- Zegevierend heeft oud-wereldkampioen Giuseppe
Saronni zijn seizoen ingezet. De 31-jarige Italiaan eiste de pro-
loog op in de Ronde van Andalusië, die geruime tijd als Ruta
del Sol op de kalender prijkte. De inspiratie voor zijn snedige
optreden in het evenement, dat duurt tot zondag, vond 'Beppe'
in de hetze die de Italiaanse pers tegen hem voert. Hij werd af-
geschreven. Rond de jonge talenten Bugno en wereldkam-
pioen Fondriest is in Italië een nieuwerivalencultus gestart.

Overigens werd de opening van het
\*ielerseizoen in Spanje geken-
merkt door ijzige storm. Aan de
Costa del Sol daalden de temperatü-

FC Groningen
benoemt

formateur
GRONINGEN - FC Groningen
heeft een formateur voor een nieuw
bestuur benoemd. Het is Th. H.
Groenewold, die talrijke bestuurlij-
ke functies op financieel en econo-
misch gebied bij verschillende be-
drijven heeft vervuld. De 55-jarige
Groenewold heeft niet eerder enige
betrokkenheid met betaald voetbal
gehad.
Groenewold heeft verklaard 'ook de
huidige juridische en economische
status van FC Groningen te zullen
onderzoeken. De FIOD nam on-
langs de boekhouding van de club
in beslag, wegens vermeende frau-
de. Het onderzoek loopt nog. De
verwachting is dat er geen nieuw
bestuur zal worden benoemd, voor-
dat de gevolgen van het onderzoek
bekend zijn. De formateur heeft de
demissionaire bestuursleden van
Groningen verzocht zich in de open-
baarheid van commentaar te ont-
houden.

trainerscarrousel

" EYS - Als opvolger van de naar RKONS
vertrokken Wim Logister heeft Zwart-
wit'l9 de 35-jarige Mechelenaar Theo Poeth
aangetrokken.

ren tot onder nul. Het waaide zo
hard, dat de organisatoren van de
Ronde van Andalusië zelfs even
vreesden de proloog te moeten afge-
lasten. De renners toonden zich be-
reid toch op te stappen toen de wind
enigszins afnam. De proloog be-
stond uit een individueletijdrit over
drie kilometer. Van Winnaar Giu-
seppe ('Beppe') Saronni is bekend,
dat hij het liefst koerst als de zon
schijnt en achter de kachel kruipt
als de weersomstandigheden slecht
zijn.

Saronni en zijn ploeggenoot Balleri-
ni overtroffen de tijd van John van
den Akker. De tweedejaars prof uit
het Brabantse Veldhoven, die dee-
luitmaakt van de PDM-ploeg, zag
meer dan honderd renners zich
stukrijden op zijn tijd vanB minuten
en 52 seconden. In de slotfase deden
Saronni en Ballerini het met 3.50
toch beter. Saronni, die in de voor-
bije maanden is overgestapt van Del
Tongo naar de ploeg Malvor, kreeg
de leiderstrui, omdat hij enige hon-
derdsten van een seconde sneller
was dan zijn land- en teamgenoot.

Uitslag proloog: 1. Saronni in 3 minuten en
50 seconden (gemiddeld 46,956 km/uur); 2.
Ballerini z.t; 3. Van den Akker 3.52; 4. Van-
deraerden 3.53; 5. Da Silva z.t; 6. Vilanueva
3.54; 7. Pelier z.t; 8. Lieti z.t; 9. Edwig van
Hooydonck 3.55; 10. Suykerbuyk z.t; 11.
Nulens z.t; 12. Sörensen z.t; 13.Nijboer 3.56;
14. Maechler z.t; 15. Fnson 3.57. De tijden
van de overige Nederlanders zijn: Harme-
ling 3.57; De Rooy 3.58; Draaijer en Conjes.
beiden 3.59; Van der Hulst, Breukink. Van
Poppel en Rooks. allen 4.00; Van Orsouw,
Verhoeven en De Vries, allen 4.01; Talen
4.03; Hermans 4.05; Frank Pirard 4.16.

Claveyrolat
In Saint-Remy-de-Provence schreef
de Fransman Thierry Claveyrolat

" Laurent Fignon, teruggepakt door toedoen van de SuperConfexploeg.

gisteren de Openingsprijs in de wie-
lerweek van Bessèges op zijn naam.
De renner uit de RMO-ploeg, die
zondag ook al met de Duitser Mar-
cel Wüst in Perpignan succes had,
lietvoor de 141 kilometer een tijd af-
drukkenvan 3 uur, 40 minuten en 17
seconden nodig, hetgeen een ge-
middelde snelheid betekende van
38,132 km/uur.
Claveyrolat won de eindsprint van
een groep van negen renners. De
Zwitser Guido Winterberg werd
tweede voor de Fransman Ronan
Pensee. Hekkesluiter van de kop-
groep was de Braziliaan Ribeiro.
Bestgeklasseerde Nederlander was
Henri Manders uit Valkenburg. De
vroegere Brabander, die de kleuren
van de Zwitserse ploeg Helvetia
verdedigt, eindigde als dertiende op

ruim drie minuten. Hij bleef juist
Arjan Jagt voor.
Laurent Fignon reed tijdens uitste-
kende weersomstandigheden lange
tijd op kop, maar hij werd vooral
door de inspanningen van de leden
van Superconfex achterhaald. Er
waren ongeveer honderdtachtig
deelnemers.
De uitslag: 1.Claveyrolat 141km in 3.40.17;
2. Winterberg; 3. Pensee; 4. Caritoux; 5. Fo-
rest; 6. Deerion; 7. Millar; 8. Le Clerc; 9. Ri-
beiro, allen z.t. alsClaveyrolat; 10. Wampers
op 3.06; 13. Manders; 14. Jagt; 18. Dekker,
allen z.t. als Wampers.

Ad Wijnands
Chef d'equipe Walter Godefroot van
Domex heeft Ad Wijnands opgeno-
men in de selectie voor de eerste

koersen waaraan het team deze
maand deelneemt. Bij Domex staan
negentien renners onder contract.

Met Adrie van der Poel als kopman
start een acht man sterke formatie
in de Ronde van de Middellandse
Zee (15-20 februari). De ploeg: Adrie
en Jacq van der Poel, Ad Wijnands,
de Belgen Carlo Bomans, Michel
Dernies, Ferdi Dierickx, Jan Goes-
sens en de Zwitser Thomas Weg-
müller. De twaalf renners voor de
Ronde van de Haut-Var op 25 fe-
bruari zijn Adrie en Jacques van der
Poel, Maarten Ducrot, Ad Wijnands,
de Zwitsers Alfred Achermann,
Marco Diem, Arno Küttel, Thomas
Wegmüller en de Belgen Carlo Bo-
mans, Michel Dernies, Jan Goes-
sens, Patrick Robeet.

BUTTE - De vrouwenploeg van
schaatscoach Jan Wiebe Last
staat na Lake Placid een tweede
confrontatie te wachten met de
big chili, het koufront uitAlaska.
In Butte, Montana, wordt van-
daag een tweede extreme koude-
golf verwacht. Daardoor is het
onzeker geworden of de wed-
strijden om de wereldbeker van-
daag en morgen door kunnen
gaan.

De 35.000 inwoners van Butte in
de Rocky Mountains hebben de
eerste ervaring met de poolkou
nog vers in het geheugen. Vorige
week werden de boodschappen
vijf dagen thuis bezorgd. Een
stap buiten de deur stond garant
voor bevriezingsverschijnselen.
Overdag schommelde de tempe-
ratuur rond de min 40 graden en
stond er een harde wind, her-
haaldelijk vergezeld door
sneeuwval.

De Oostduitse sprintploeg was
juist uit Davos gearriveerd voor
een hoogtestage in het op 1698
meter gelegen Butte en leefde

Koudegolf teistert
schaatsevenement in

Rocky Mountains
zich vijf dagen uit op de home-
trainer in het hotel. Zelfs de in-
woners vann Butte, die toch wel
wat gewend zijn, waren verrast
door de extreme daling van het
kwik. Vrijdagnacht werd een re-
cord gemeten van min 61.

Zondag klaarde"het weer op en
wezen de thermometers weer de
normale temperaturen aan van
rond de min tien overdag in de
zon en tegen de min 35 in de
nacht. Twee dagen later werden

de inwoners gewaarschuwd voor
de tweede confrontatie met de
big chili, die in Montana al drie
slachtoffers eiste. Vanaf woens-
dag worden overdag wederom
antarctische temperaturen ver-
wacht van rond de min 35.

De organisatoren in Butte heb-,
ben spijt dat zij de wedstrijden
een dag vertraagd hebben. Aan-
vankelijk stonden de wedstrij-
den op de kalender voor dinsdag
en woensdag, direct aansluitend

op de wereldtitelstrijd in Lake
Placid. Op verzoek van een
meerderheid van de schaatscoa-
ches werd een extra reis- en rust-
dag ingelast en schoven de wed-
strijden een dag op. Door diever-
traging loopt de derde wedstrij-
dreeks uit de serie van zes om de
World Cup groot gevaar. Dins-
dag was Butte een sneeuwwit,
idyllisch oord aan de voet van de
machtige Rocky Mountains, eën
kleine anderhalf uur rijden van
het indrukwekkende Yellowsto-

Ne National Park. Een strakke
blauwe vrieslucht, scherpe zon,
geen wind, een temperatuur van
rond de min tien en uitstekend
ijs in het High Altitude Center.

De vrouwen reden dinsdagmid-
dag zeer ontspannen hun rond-
jes. Na de reis van tien uur van
Lake Placid naar Butte werden
de spieren losgemaakt met een
korte interval-training. De wed-
strijden in Butte zijn voor de
ploeg yan Last een tussenstop op
weg naar Calgary, waar de vrou-
wen dit weekeinde in de Olympi-
sche recordfabriek de trip van
drie weken op passende wijze
willen afsluiten. Het wereldbe-
ker-evenement in Butte is eigen-
lijk meer een aangelegenheid
voor sprinters. Woensdag staat er
een 500 en 1000 meter op het pro-
gramma, donderdag een 500 en
1500 meter. Saillant detail: het
wordt zo kort voor het WK sprint
in Heerenveen (24 en 25 februari)
de eerste krachtmeting in dit sei-
zoen tussen Olympisch kam-
pioene Bonnie Blair en de Oost-
duitse wereldkampioene Christa
Luding-Rothenburger.

Arbiter Van Mierlo gemolesteerd door .supports

AZ'67 wedstrijd
zonder publiek

ZEIST - De tuchtcommissie van
de KNVB heeft AZ gestraft met
het spelenvan éénwedstrijd zon-
der publiek naar aanleiding van
de moeilijheden die er zijn ge-
weest rond scheidsrechter Van
Mierlo tijdens de wedstrijd op 3
december tegen DS'79 in Alk-
maar. AZ kreeg tevens een boete
van 10.000 gulden. AZ zal in be-
roep gaan tegen de straf. De Alk-
maarse eerste-divisieclub blijft
van mening niet verantwoorde-
lijk te kunnen worden gesteld
voor het gebeurde op 3 decem-
ber van het vorig jaar.

De tuchtcommissie heeft ook
een uitspraak gedaan over de
wedstrijd Ajax - PEC/Zwolle van
20 november. Wegens het gooien
van vuurwerk door de aanhang
van Ajax moest dat duel geruime
tijd worden onderbroken. Ajax
kreeg een boete van 6000 gulden,
deproeftijd van een nog lopende
voorwaardelijke straf van één
wedstrijd zonder publiek werd
verlengd tot 1 januari 1990. Vites-
se heeft van de tuchtcommissie
een boete gekregenvan 2500 gul-
den, waarvan 2000 gulden voor-
waardelijk, als vervolg op de
strafzaak van de wedstrijd Vites-
se - NEC van 18 september 1988.
In die zaak, waarbij speler F.
Janssen van NEC betrokken
was, zijn valse schriftelijke getui-
genverklaringewn ingediend.

Bekerduel
De wedstrijd in de kwartfinale
van het toernooi om de KNVB-
beker tussen de enig overgeble-
ven amateurclub Vlissingen en
FC Den Haag is verschoven naar
zondag 19 februari (aanvang
14.30 uur). Het duel stond aan-
vankelijk voor woensdag 8 maart
op de agenda. FC Den Haag is op
19 februari vrij. Voor de competi-
tiewedstrijd Vlissingen-Halste-
ren zal nog een nieuwe datum
worden vastgesteld.

Spoorloos
De 31-jarige Russische keeper
Rinat Dassajev, die eind vorig
jaar op het vliegveld van Sevilla
een vorstelijk onthaal kreeg (de
supporters van de Spaanse club
zagen Sevilla al met Barcelona
en Real Madrid om de titel strij-
den), is van de Andalusische bo-
dem verdwenen. De laatste drie
wedstrijden stond hij niet meer
in het doel. Zijn laatste actie was
een trieste: in eigen stadion, te-
gen het bescheiden Logrones,
gooide de Rus op haast komi-
sche wijze de bal in eigen doel.
Sevilla verloor met 0-1 en zakte
af naar denegende plaats. Sinds-
dien staat Fernando weer in het
doel. Wat is er met Rinat Dassa-
jev gebeurd,vragen velen zich af.
„Geblesseerd", zegt de leiding
van de club. „Hij kan niet wen-
nen in Spanje", zeggen anderen.
Zijn vrouw en dochtertje verblij-
ven nog altijd in de Russische
hoofdstad, ook een factor die het
Spaanse verblijf, hoe zonnig ook,
er niet prettiger op maakt. „Dus
heeft het bestuur van Sevilla uit-
eindelijk maar besloten de doel-

man een tijdje op vakantie te s*i
ren", klinkt het alom.

Condooms
Voetbalclub FC Homburg m*
shirtreclame maken voor coj
doorns. Die uitspraak deed **rechter gisteren in het kort #
ding, dat de vereniging had a&
gespannen tegen de Westduit8
voetbalbond. Het DFB-bestU*1
verbood indertijd deze vorm v*
werving, omdat die in strijd l&

voetbal panorama
zijn met de goede zeden. A
merknaam van de concoofl*]
'London', mag derhalve op h*Jshirt van de voetballers v3|
Homburg.

Rumenigge
Karl-Heinz Rummenigge rna*l
zijn rentree in het blauw-zwafl
shirt van Inter. Hij doet mee 1
de oefenwedstrijd van zijn eJclub tegen het Russische natjl
nale team in Monza. „Een hoij
mage aan een groot Duits kali
pioen die drie jaar bij ons he*-!

" Rummenigge, weerziet1- I

doorgebracht", zegt Paolo Gj
lian, algemeen directeur van >,
ter. „We verheugen ons nu al .
het samenspel met Lothar M
thaus."

Verbod
De regering van Groot-Brittf"
nië heeft de Joegoslavische sr
ler Milos Drizic geen toest^,
ming verleend bij Southarnp*ij,
te gaan voetballen. De verde'ger, die onlangs voor ongev*^
negen ton door de eerste d*vlLjl
club was gekocht, krijgt |rj,.
werkvergunning. Het betref'*^de Britse departement gaf g
toelichting dat een speler * j

dergelijkekwaliteit niets aan <*
voetbal in de league toevoegt-

Lefeber verdedigt titel in Hambun
Van onze sportredactie <.A

ROME - Rotterdammer JanLefeber zal zijn in november veroverde I
pese bokstitel in het halfzwaargewicht niet voor eigen publiek, nj A
vrijdag 31 maart in Hamburg verdedigen. Hoogste biedervoor het g,
met uitdagerRalf Rocchigiani was de Westduitser Hans-Jürgen "c __p J
Bij het openmaken van de verzegelde enveloppen op het *tanto?^eSt«f3
Europese Boks Unie in Rome bleek hij" Lefebers manager Aad v»e n
ken met welgeteld 4000 Zwitserse francs te hebben 'verslagen': 7D' jten
gen 72.500. Lefeber krijgt daarvan reglementair 60 percent, omle' j
ongeveer een ton.

Benfica geeft geen krimp
LISSABON - Weliswaar behaalde Porto in de Portugese voetbal*^
tic een ruime overwinning (5-0) op het laag geplaatsteViseu, mad^g \n
terstand op koploper Benfica werd door dit resultaat niet kleiner-
aanvoerder versloeg Maritimo met 2-0. In de wedstrijd Porto-Vise ,j;i
de Rui Aguas een onvervalste hattrick. Stand aan kop van de rai &

Benfica 25-40; 2. Porto 25-36.



Zijn voormalige collega Jan Keizer
toonde zich minder gelukkig met
het experiment van twee scheids-
rechters. „Ik denk niet datjezonder
specifieke grensrechters kan, het is
te moeilijk om zowel buitenspelsi-
tuaties te signaleren en ook dichtbij
de overtredingen te zijn. Maar over
de rest ben ik positief. Dit soort
wedstrijden kan een goede uitstra-
ling hebben naar het Nederlandse
competitie-voetbal, zeker omdat we
alle vertragende acties hebben kun-
nen uitbannen. Voetbal wordt weer
onderhoudend en daar gaat het om.
En alleen via dergelijke experimen-
ten kan je op langere termijn mis-
schien iets bereiken bij de FIFA."

dus Charles Corver na afloop van de
met 4-1 door FC Utrecht gewonnen
partij.

„De spelers moesten er even aan
wennen, maar jezag vooral na rust
hoe de wedstrijd aan snelheid won.
Er is geen tijd voor flauwekul, de
bal moet meteen in het spel ge-
bracht worden. Het werd er alle-
maal een stuk attractiever door", al-

„Dat is veelal een simpele oplos-
sing. Nu wordt er veel meer een be-
roep gedaan op je creativiteit, de si-
tuaties worden er interessanter op.
Ook het snel nemen Van inworpen
en vrije trappen komt het spel ten
goede."

FC Utrecht-voorstopper Johan de
Koek benadrukt dat het er voor ver-
dedigers niet gemakkelijker op
wordt wanneer er niet meer terug-
gespeeld zou mogen worden op de
eigen keeper.

Molens
FC Htrecht- (en toekomstige Fortu-
na-)trainer Han Berger gelooft niet

Alle betrokkenen waren het er over
eens dat 'kennisachtige' maatrege-
len als het instellen van shoot-outs,
niet in het huidige voetbal thuisho-
ren net zo min als de intrap ter ver-
vanging van de ingooi. Beide regels
werden in de genoemde wedstrijd
overigens wel uitgeprobeerd.
Utrecht scoorde liefst drie maal uit
dergelijke situaties. Jan Keizer:
„Die dingen zijn niet geloofwaardig
en horen bij andere sporten thuis."

Kermis

" KOEWEIT - De Braziliaanse
bondscoach van het voetbalteam
van Koeweit, Miguel Perreira, is
ontslagen. De maatregel volgde
twee dagen na de nederlaag van
0-1, die het land in de kwalificatie
voor het toernooi om dewereldtitel
leed tegen de Verenigde Arabische
Emiraten.

" DUBLIN - Jacky Charlton,
wiens driejarigcontract met de ler-
se voetbalbond (FAI) dinsdag af-
liep, blijft het nationale elftal trai-
nen, zij het zonder officiële verbin-
tenis. lerland speelt vandaag een
WK-kwalificatieduel tegen Frank-
rijk.

" OOST-BERLIJN - Marieke
Mastebroek heeft tijdens het inter-
nationale zwemgala voor de we-
reldbeker in Oost-Berlijn de aan-
dacht op zich gevestigd door de 50
meter vrije slag te winnen. Ze
maakte een tijd van 26,54 secon-
den, negentiende seconde boven
het nationale record van Armema-
rie Verstappen.

> i0^0r*ge week, een paar uur voor
es.jlnS in de havenstad, nam de'Ouitser contact op met Wim
ir 5\dlJk. Of hij, Kühnen, als on-

"oere winnaar van het dubbel-
ing ||* 1988, misschien in aanmer-s Kwam voor een wild card voor
Uite nement-
-n nd*J*< was daartoe best gene-
jn' *° dik zat hij*ook weer niet in
as g s- De dank voor die dienstr°°t. Op de tweede dagvan het
ie»af de sPeler uit Mannheim,
e waterdag 23 jaarwordt, Mecir uit.,t stribbelde in de eerste
e t °g wel tegen, maar liet zich in
id„ eeue reeks naar de slachtbank

PeirNier ïas met de enige geplaatste
e)(j _?'le dinsdag werd uitgescha-
eju Ook Jonas B. Svensson be-
iet,? eBen de verwachtingen in
e u?? tweede ronde. Hetverzet van
ij ? Ve finalist van vorig jaar, toen
c*itpltïurny Connoi*-5 versloeg, was
(a- neel beperkt. De Amerikaanr Jer

v Davis hoefde zich niet alte-
"èr J.n *-e spannen om de Scandina-
Ht»h n een extra rustig weekje te
i/^fo genieten. Voor Ralph Kok

Rotterdam een bittere erva-

itgeschakeld

Coach
De goede resultaten gaven Kühnen
het gevoel dat er meer te halen zou
zijn uit zijn kwaliteiten. Een coach

Het extra zetje werd niettemin gege-
ven in december, toen de Westduit-
sers in Zweden beslag legden op de
beker. „Dat was iets fantastich. Niet
alleen die drie dagen, maar ook de
weken daarvoor hebben mijn zelf-
vertrouwen goed gedaan. Dat was
ook de voornaamste reden dat ik dit
jaarzo sterkvan start ben gegaan. Ik
weet dat ik goed kan tennissen en
hoop dat met de hulp van Palmer
verder uit te bouwen."

grootste triomf door in de achtste fi-
nales op Wimbledon te winnen van
Jimmy Connors. Ook de Zwitser Ja-
kob Hlasek, eveneens in Rotterdam
aanwezig, moest er toen aan gelo-
ven.

Bij zijn eerste optreden in dit jaar, in
Adelaide, bereikte hij de eindstrijd.
De Australiër Woodforde riep hem
toen een halt toe. Ook bij de Austra-
lische kampioenschappen acteerde
hij op niveau. John McEnroe scha-
kelde hem in de derde ronde in drie
sets uit. Zijn goede spel van de laat-
ste maanden leverde Kühnen ook
een plaats in het Davis-bekerteam
van zijn land op. Een juist aan die
verkiezing hecht de speler uit
Mannheim veel waarde. „Dat ik
daarvoorben geselecteerd gaf mij al
veel vertrouwen."

zou daarvoor de aangewezen manzijn. Na een half jaar werd die ge-
vonden in de Zweed Palmer. Per 1
januari trad de Scandinaviër in
Westduitse dienst. Van dat moment
speeldeKühnen sterk.

ring. Hij slaagde ër niet in drie wed-
strijdpunten te benutten tegen de
Italiaan Cane. De Zuideuropeaan
deed dat aan het einde van de derde
set wel.
Maandagavond verheugde Michiel
Schapers zich al op de rest van het
toernooi. De Rotterdammer geniet
nog van het tennis omdat hij graag
tegen de wereldtoppers uit wil ko-
men. Het schema stelde een duel te-
gen Miloslav Mecir in het vooruit-
zicht. Dat plezier werd de Nederlan-
der echter niet gegund door toe-
doen van Kühnen. Het optreden
van de Westduitser was indrukwek-
kend. Op papier mocht hij als num-
mer 62 van de wereldranglijst voor
Mecir geen echt obstakel zijn. Maar
achter die klassering gaan toch een
paar aardige resultaten schuil. Vo-
rig jaarbehaalde de Westduitser zijn

Droom in vervulling
Joegoslavische Mateja Svet verovert goud" Mateja Svet: „A/a zoveel jaren ben ik dan toch de eerste."

" NEUSS - De Westduitse atle-
tiekbond heeft 35 atleten aangewe-
zen voor de Europese titelstrijd in-
door, die op 18 en 19 februari in
Den Haag wordt gehouden. Het
gaat om 21 mannen en 14 vrouwen.

" ROERMOND - In kegelpaleis
'Stad Roermond' worden komende
zondag de districtskegelkampioen-
schappen voor damesvijftallen en
herentientallen in de klasse A ge-
houden. Hieraan nemen deel de
teams van de VKB (Valkenburg);
MKB (Maastricht); SGKB (Sittard-
Geleen); HKB (Heerlen) en de
MLKB (Midden-Limburg). De da-
mes beginnen om één uur en de he-
ren om half zes.

Programma vandaag: vanafelf uur centre-
court: Lozano-Cahifl, Cane-Hlasek, Gus-
tafsson-Jelen, Cane/Nargiso-Koevermans-
/Van Boeckel; baan 1: Westphal-Lavalle,
Kitzgerald-Rahnasto, Kühnen/Riglewski-
Cahill/Warder, Gunnarsson/Gustarsson -Davis/Svantesson. Vanaf 18.30 uur centre-
court: Masur-Jarryd, Nijssen-Noah, Fitzge-
rald/Jarryd-Oosting/Vekemans.

Dubbelspel eerste ronde: Meinecke/Oster-
thun-Stefano en Claudio Mezzadri 7-6, 2-6,
6-4; Jelen/Saceanu-Schapers/Lavalle 6-3,
6-4; Srejber/Mecir-Nijssen/Masur 6-3, 6-4.

Enkelspel eerste ronde: Gustafsson-Nargi-
so 6-4, 6-4; Jelen-Lesch 6-2, 6-4; Davis-
Svensson 6-2, 6-4; Cane-Kok 6-3, 3-6, 7-6 (7-
-1); Masur-Gunnarsson 6-3, 6-4; Bergström-
Srejber 6-4, 4-6, 6-3; Kühnen-Mecir 7-5, 6-1;
Jarryd-Koevermans 6-3, 6-1.

UITSLAGEN

Uitslag: 1. Svet (Joegoslavië) 1.30,88(44.02
en 46,86); 2. Schneider (Zwitserland) 1.31,49
(45,45 en 46,04); 3. McKinney (VS) 1.31,56
(43,96 en 47,58); 4. Fernandez-Ochoa (Span-
je) 1.31,75 (44,97 en 46.78); 5. Salvenmoser
(Oostenrijk) 1.32,57 (45,34 en 47,23); 6.
Maierhofer (Oostenrijk) 1.32,77 (44,84 en
47,93); 7. Gersch (West-Dld) 1.33,37 (44*83 en
48,44); 8. Twardokens (VS) 1.33,40 (46,49 en
46,91); 9. Masnada (Frankrijk) 1.33,45 (46,51
en 46,94); 10. Freiher (Frankrijk) 1.33.60
(46,48 en 47,12). " ALMERE - Ruud Frese zal in

mei niet herkiesbaar zijn als secre-
taris-penningmeester van het Ne-
derlands Olympisch Comité. Hij
volgt daarmee zijn voorzitter Henk
Vonhoff.

VAIL - Mateja Svet zag met haar
gouden plak in de slalom voor vrou-
wen tijdens de wereldtitelstrijd op
het traject van Beaver Creek een
droom in vervulling gaan. „Ik
droomde voorbije nacht dat ik zou
winnen", jubelde de 20-jarige Joe-
goslavische na haar triomf. „Het
was een heel sterk gevoel. Ik kan
niet geloven, dat het nog is uitgeko-
men ook. Na zoveel jarenben ik dan
toch eerste."

Mateja Svet, tweede in Calgary,
nam revanche op de torenhoge fa-
voriete Vreni Schneider. De Zwit-
serse won in dit seizoen voor de we-
reldbeker alle vijf slalomsen ook de
vijf reuze slaloms en leek voorbe-
stemd voor het goud tijdens de we-
reldtitelstrijd. Na de eerste manche
stond ze echter op de achtste plaats.
De Amerikaanse Tamara McKin-
ney, eerder winnares in de combina-
tie, was het snelst door de 53
poortjes gesuisd, in 43,98 seconden.
De voorsprong op Svet was gering,
slechts 0.04 sec, maar Schneider
moest niet minder dan anderhalve
seconde goedmaken.
Dat bleek op het tweede traject, met
nog drie poortjes meer, net iets te-
veel van het goede voor Schneider,
die alles gaf en iedereen passeerde,
met uitzondering van Svet.

" SIMPELVELD - Namens
krachtsportvereniging Helios uit
Simpelveld nemen zondag M. ten
Bruggencate, M. Coubo, A. Cox, J,
Ernes, M. Hollands en P. Jussen
deel aan de Nederlandse kam-
pioenschappen gewichtheffen
tweede klasse in Den Haag.W^c Koevermans, eerste ronde meteen eindpunt. Met 3-6,1-6. * hij door de Zweed Jarryd verslagen.

" NEW VORK - De actrice Robin
Givens heeft ten lange leste toege-
stemd in een echtscheiding, waar-
door haar stormachtige huwelijk
met zwaargewicht bokskampioen
Mike Tyson kan worden ontbon-
den.

„Ach, ik ben geen machine, ook al
denkt iedereen van wel", reageerde
Vreni Schneider. „Ik verloor ge-
woon teveel tijd in de eerste man-
che. En halverwege de tweede
dreigde ik even mijn stok kwijt te
raken. Ik wist, dat de nederlaag een
keer zou komen. Ik ben niet al te te-
leurgesteld. En ik ben blij voor Svet.
Zij heeft tot nu toe niet zoveel geluk
gehad in haar loopbaan."

OTTAWA - De sponsors van de be-
langrijkste Nederlandse marathon-
ploegen dreigen drie dagen voor de
start van de wedstrijd om het offi-
cieuze wereldkampioenschap in Ot-
tawa af te blazen. Aanleiding is een
plotseling opgelaaid conflict met de
organisatoren over de shirtreclame.
De deelnemers zijn, in strijd met
eerder gemaakte afspraken, ver-
plicht de merknaam van de hoofd-
sponsor van het evenement (Cana-
dian Airways) op hun borst te dra-
gen. Voor de eigen geldschieter
blijft slechts eenklein strookje over.

Deining rond shirtreclame
Sponsors dreigen met

boycot schaatsmarathon
mens de bond. „Bovendien: de wed-
strijd trekt hoe dan ook publiciteit.
Het zal, mede door de televisieuit-
zending, voor de sponsors allicht
nog iets opleveren."

" GERONA - De rallysport heeft
opnieuw een dodelijk slachtoffer
geëist. De Spaanse autocoureur Je-
sus Saiz Cimas (26) verongelukte
tijdens de verkenning van het par-
cours van deCosta Brava-rally. Hij
verloor de macht over het stuur.
Zijn copiloot Pedro Cascales Ar-
royo raakte zwaar gewond.

Drugsmaffia
stagneert

competitie
| 09^OTA - De start van de Co-
'n Ik anse voetbalcompetitie is
rü et gedrang gekomen. Het fo-
flj 1* van voetbalvoorzitters uit
v e hoogste klasse is ten zeerste

over beschuldigingen
v °r het ministerie dat besturenn clubs hechte banden hebben

met de drugsmaffia. Vanwege
deze beschuldiging overwegen
de voorzitters de competitie
voorlopig niet te laten beginnen.
Het protest is een reactie op een
justitiee) onderzoek naar ver-
meende criminele activiteiten bij
de voetbalclubs. De verdenking
bestaat dat de maffia via de
sportwereld de met handel in
verdovende middelen verdiende
'zwarte' dollars 'wit' maakt. De
bestuurders hebben laten weten
dat deelneming van het nationa-
le team aan kwalificatie-wed-
strijden voor het toernooi om het
WK niet in het geding is.

Na intern beraad besloot de KNSB
de rijders alsnog te adviseren aan de
start te verschijnen. „De jongens
zijn toch hier, met een boycot is nie-
mand gebaat", zegt Lindhout na-

Kort na de beslissing toch aan de
wedstrijd deel te nemen werd de
KNSB echter verrast door een tele-
foontje van één van de sponsors uit
Nederland. Op initiatief van Aegon
zullen alle geldschieters vandaag
vergaderen om een gezamelijk
standpunt te bepalen. Vooralsnog
voelen de sponsors er weinig voor
hun rijders te laten starten, nu het
commerciële belang minimaal is.
Onmiddellijk na hun bijeenkomst
zullen de bedrijven de schaatsbond
en de rijders in Ottawa informeren.

DUBLIN - Na het doelpuntloze ge-
lijkspel van zijn ploeg in de vriend-
schappelijke voetbalinterland tegen
lerland sprak deFranse coach Plati-
ni van een bevredigende test. Plati-
ni wilde de Fransen laten wennen;
aan het Britse systeem.

Platini content

" PARIJS - Robert Oubron, oud-
trainer van Franse amateurwieler-
ploegen, is op 76-jarige leeftijd in
Parijs overleden.

NIEUWEGEIN - Het bestuur van
de Koninklijke Nederlandse Atle-
tiek Unie heeft de nationale ploeg
voor de Europese titelstrijd indoor
op 18 en 19 februari in Den Haag
met nog zes atleten uitgebreid tot
negentien personen. Na de nationa-
le kampioenschappen van het afge-
lopen weekeinde waren dertien
mannen en vrouwen zeker van een
plaats. Daar zijn nu nog bijgeko-
men: Christien Toonstra (1500 m),
Paul Jaspers (3000 m), Ine Langen-
huizen (60 m horden), Gretha
Tromp (60 m horden), Edine van
Heezik (verspringen) en Marjon
Wijnsma (verspringen). Het bestuur
heeft besloten de tevoren gestelde
limieten voor deze wedstrijden
enigszins soepel te hanteren gezien
het feit, dat het evenement in eigen
land plaats vindt.

Atletiekploeg
uitgebreid

DEN HAAG - De schorsing van
vijftien maanden van marathonrij-
der Jos Pronk (40) blijft van kracht.
Overleg tussen deKNSB en de juri-
disch adviseur van de ploeg van
Pronk leverde dinsdagavond niets
op. Beide partijen zullen woensdag
een officiële verklaring uitgeven.
Pronk werd bij de nationale titel-
strijd, op 14 januari in Assen, be-
trapt op het gebruik van verboden
stimulerende middelen.

Schorsing Pronk
onveranderd

Op 8 maart speelt zijn team de be-
langrijke kwalificatie-interland te-
gen Schotland. Daarvóór staat nog
een duel op het programma. tegen
Arsenal, de lijstaanvoerder van de
Engelse competitie. Tegen lerland
was de Franse defensie, waarin Bat-
tiston een goede rentree maakte,
goed op dreef. De lerse aanvallers,
onder wie oud-Ajacied Stapleton,
waren nauwelijks gevaarlijk.

" HAZERSWOUDE - Bettine
Vriesekoop zal na afloop van de
competitie actief blijven bij de Ha-
zerswoudse vereniging Avanti. Ze
tekende een driejarig contract met
de nieuwe sponsorvan declub, een
bedrijf in audio-visuele appara-
tuur, voor het verzorgen van de
training van het eerste team en het
geven van clinics in het land.

Overigens heeft Piet Kleine intus-
sen besloten alsnog naar Canada af
te reizen om deel te nemen aan de
wedstrijd. De Olympische kam-
pioen van 1976 wilde aanvankelijk
starten in het Oostenrijkse Weissen-
see, waar gelijktijdig een 200 kilo-
meterrit wordt gehouden. Aange-
zien Kleine zich had gekwalificeerd
voor Ottawa en deze wedstrijd een
beschermde status heeft, kreeg hij
daarvoor van de KNSB geen toe-
stemming.

U een huis kopen?
Vr 'uw huis verkopen?

Q aa9 vrijblijvend info.
gerend GoedMaatschappij

V_e Jac Stel
dringen, financierin-

*X.h i hypotheken.
Il'sberg 132 Heerlenx*--li_U)4s-721866

k ?nel en goed uw

Jo
u,s verkopen?

.kornis Onr. Goed.
\6

v°nckenstr. 44,
f\ n- Tel. 04490-42550.een verkoop!
>^en kosten.KtT~ffatftONHUIS in een rij
VW ,om schuur, kel-
fv 3 ,kam*->r. open keu-
K£- Vi.;SiaaPkamers. dou-"N.ïc_lJnte aanv. /88.000-

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

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

VOORDEURLUIFELS,
div. modellen uit voorraad
leverbaar. Ook compleet ter
plaatse aangebracht. Geur-
ten, 045-212531. Hoens-
broek, Hommerterweg 27.

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

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

TV-REPARATIE zonder
voorrijkosten. Z.-Limburg
tv-service. Tel. 045-314122.

Te k. jonge HENNEN,
bruin, tegen de leg. Vaêsra-
de 43, teL 045-241284.

Mechels BROODKASTJE,
toogkast en vitrinekast,
eiken dekenkist, div. slaap-
kamerkasten va. ’ 300,-.
Kerkstraat 17, Dicteren-
Susteren, 04499-4795.
Te k. ant. TOOGKAST
’450,- en Mechelse toog-
kast en commode. 045-
-221663.

Te huur/te koop gezocht LOODS, ca. 1000 m2, met bij-
gelegen 2 a 3000 m2landbouwgrond, eventueel met
woonhuis. Aanbiedingen: Team, antwoordnummer
3605, 4250 ZA Wijk en Aalburg.

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

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

Voetbal stuk sneller

sportkort

turbo's tobsport doordikbruynesteyn

" SITTARD - Zaterdag 11 en zon-
dag 12 februari worden, respectie-
velijk van 09.00 tot 20.00 uur en van
10.00 tot 18.00 uur, in het nationaal
sportcentrum Sittard de Limburg-
se jeugdkampioenschappen bad-
minton verspeeld. Het betreft de
klassen tot en met 18 jaar. De fina-
les beginnen zondag omstreeks
13.30 uur.

dat een wijziging van de spelregels
binnen afzienbare tijd aan de orde
komt. „De molens bij de wereld-
voetbalbond malen nu eenmaal
langzaam. Anderzijds zie je dat er
via enkele simpele ingrepen bepaal-
de vormen van spelbederf en tijd-
rekken gemakkelijk te bestrijden
zijn waardoor het speleen stuk snel-
ler wordt. Daarom was dit een leer-
zaam experiment."

s?n
'ns

uc,hrij ving van de drieRus-<£, nebben we in het begin vaneze week ontvangen", verklaar-

Het organisatiecomité maakte gis-
teren een lijst van 37 schaatsers uit
achttien landen bekend: AUSTRA-
LIË: Kah en Shackleton; OOSi-
TENRIJK: Hadschieff, Eminger
en Zacharias (reserve: Kreutz);
BONDREPUBLIEK DUITS-
LAND: Jeklic en Herda (reserve:

Aan het toernooi om de Europe-
se titel, vorige maand in Göte-
borg, deden Garajev, Snetkov,
Klisjo en Jermolin namens de
Sovjet Unie mee. Goeljajev was
reserve. Verondersteld werd dat

de Willy Reisvang, de voorzitter
van het organisatiecomité. „Wat
ons betreft is Goeljajev welkom.
Zijn bond en de ISU hebben des-
tijds geen maatregelen tegen
hem genomen. Wij willen hem
niets in de weg leggen."

Jermolin, die zich in Göteborg
als zevende klasseerde, kopman
zou zijn van de Sovjet-ploeg. Op
de WK-lijst staat Jermolin echter
als reserve.

Tröger); CANADA: Scott, Du-
breuil en Jelonek; TSJECHOSLO-
WAKIJE: Kyncl; FINLAND: Ma-
kinen (reserve: Jarvinen); DDR:
Adeberg en Spielmann (reserves:
Zinke, Freier en Tietz); GRIEKEN-.
LAND: Patsoulas; ITALIË: Sighel
en Monti; JAPAN: Aoyanagi, Mu-
nehisa Kuroiwa, Kotake en Kazu-
hiro Sato; NEDERLAND: Visser,
Kernkers en Veldkamp (reserve:
Portijk); NOORWEGEN: Karlstad
en Koss (reserve: Syvertsen); PO-
LEN: Jozwik (reserves: Makowski
en Radke); ZUIDKOREA: Kwan-
Kyu Kim; ZWEDEN: Gustafson
(reserve: Bengtsson)); ZWITSER-
LAND: Ledergerber; SOVJET-
UNIE: Garajev, Goeljajev en Snet-
kov (reserves: Jermolin en Bo-
brov); VERENIGDE STATEN:
Flaim,Klaiber, Shelley en Milis (re-
serve: Greenwald).

Goeljajev in WK
Ondanks geruchtmakende anabolica-handelSn.^2 "" De, schaatsbond van desovjetunie heeft Nikolaj Goelja-

raan ~ngeschreven als deelnemer'kt-L toernooi om het wereld-kampioenschap schaatsen voora irounders. Dat blijkt uit de lijst»e net organisatiecomité in Oslooekendmaakte. Volgens de op-save van de organisatoren ko-"en voor de Sovjetunie naast
verder Ildar Garajev

baa B"mslav Snetkov op de
dl» ir 7e naam van Goeljajev oput- u Wekt bevreemding. Zijn
s^uchtmakende anabolica-han-
U„„van vorig jaarbaarde juist indoorwegen veel opzien.

UTRECHT- Charles Corver en Jan
Keizer waren eensgezind in hun vi-
sie: voetbal wordt een stuk aantrek-
kelijker wanneer bepaalde vormen
van 'vervuiling' worden uitgeban-
nen. Beide voormalige FlFA-
scheidsrechters leidden gistermid-
dag gezamenlijk de experimentele
wedstrijd tussen FC Utrecht en
BW Den Bosch. Er waren drie ver-
anderingen aangebracht in de spel-
regels: er mocht niet worden terug-
gespeeld op de keeper, spelhervat-
tingen moesten binnen vijf secon-
den geschieden en konden niet
rechtstreeks tot buitenspelsituatie
leiden.

Van onze sportredactie

.STERDAM - Patrick Kühnen uit Mannheim mag toernooidirecteur Wim Buiten-
JK Wel hartelijk bedanken. Maar of de waardering wederzijds is moet worden afge-
EF"t* Kühnen immers schakelde de nummer één van de plaatsingslijst, de Slowaak,loslav Mecir uit. Na ruim een uur en vijfenveertig minuten was het Grand Prix-ten-toernooi in Rotterdam zijn trekpleister kwijt.

Patrick Kühnen geeft Miloslav Mecir geen Kans

Trekpleister naar huis



Te k. gevr. AUTO'S en be-
drijfsauto's. Sloop of scha-
de geen bézw. 045-723076,
b.g.g. 045-727742.
Te k. gevr. loop-, sloop- en
SCHADEAUTO'S. Ik be-
taal de hoogste prijs in Lim-
burg. Tel. (345-254049.

Inkoop AUTO'S. Contant
feld. Joosten, Scharnerweg, Maastricht, tel. 043-
-634978.
Voor schade-, sloop-, loop-
auto's en onderdelen moet
je bij STIBA Autosloperij
Joep Wolters zijn. Sportstr.
14,Kerkrade-West. Tel. 045-
-411480.
Wij geven het meeste voor
uw AUTO. U belt. wij ko-
men direct. Tel. 045-422610,
ook 's avonds.
Te k. VOLVO 340 L 3-drs.,
bj. '84, i.st.v.nw., zeldzaam
mooi, ’7500-, met keu-
ringsrapport. Tel. 043-
-254462.
Autobedrijf Heka B.V,
Rimburgerweg 40, Bruns-
sum, VRAAGT te koop
loop-, sloop- en schadeau-
to's. Tel. 045-273177. |
Gebr. AUTO-ONDERDE-
LEN van o.a. BMW, Ford,
Opel, VW, enz. Robby's
Auto-onderdelen, Akerstr.
Nrd. 350. Tel. 045-224123.
Seat-dealer A.C.H., Jeu-
grubbenweg 20 (bij Rand-
weg) te Hoensbroek, tel.045^222455, biedt met ga-
rantie te koop aan: Seat rbi-
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 1.2 L, '88; Seat
Ronda 1.2 GL, '85 en '84;
Seat Fura GL, '84; Subaru
1800 GL 4WD, '88; Subaru
1800 GL, '85; Subaru 1300,
'81 en '80; Subaru 1300, '86:
Seat 133 Luxe, '80; Alfasud
1.5, '81; Renault R5; '85 en
'81; Honda Civic, '80-Lada
2105 GL, '83 en '82; Talbot
Solara 1.6 GLS, '81; Opel
Kadett 1.2S, '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 donderdagsTcoop-
avond.
Opel CORSA '84 kl. rood,
Lz.g.st. ’8750,-. Tel. 04492-
-3234. 'RENAULT 4 GTL '84 le
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, le
eig., kl. d.blauwmetall. i.n-
w.st. ’ 13.750,-. 04492-3234.
MITSUBISHI Colt GL m.
'81, kl. met.rood, 58.000 km

’ 3750,-. 045-420650.
LADA 1200 S dcc. '85, le
eig., kl. rood, 50.000 km

’ 4500,-. 04492-3234.
Opel SENATOR 3.0 E. '78,

’ 3750,-; Ford Granada, '82,

’ 5750.-- Toyota Carina
Combi fa, '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.
LANDROVER 88 hardtop
diesel, aug. '80, t.e.a.b. Tel.
045-270585.
Te k. gevr. sloop- en SCHA-
DEAUTO'S, van ’ 100,- tot
’5000,-. Tel. 04490-43481.
T.k. OPKNAPAUTO Lada
2105, bjr. '84. tel. 045-710673.
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 f 3.000,-. Daelderweg 27,
Nuth. Tel. 045-242192.
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.

’ 1250,-.Te1.04492-3582.
Ford SCORPIO GL 2.0 '85
leeig. kl. wit. getglas, ABS
etc. 1.5t.v.nwJ18.250,-.
04492-3234.
MITSUBISHI Galant com-
bi '81 le eig. kl. bruin, i.n-
w.st. ’4750,-. 045-454217.
Opel CORSA bwj. '84 3 drs,
51.000 km, zeer mooi tel.
045-321815.
VOLVO 240 DL '83, Ipg, kl.
rood, le eig. ’9750,-. Tel.
04492-3234.
CITROEN BK 14RE '85, le
eig.. kl. met.grijs, 5-bak

’ 10.500,-. 04492-3234.
Te k. Ford TAUNUS 1600
L, bwj. '79,APK tot feb. '90.
Vraagpr. ’ 1500,-. Tel. 045-
-243548.

NTe k. Opel ASCONA 1900,
bwj. '79, ANWB-gek., 4-drs.
Vr.pr. ’ 2750,-. 04405-3783.
BMW 520 bwj. '78 kl. groen
i.g.st. ’ 2000,-; + APK Tel.
045-218226.-
Ford SIERRA '83 wit
’9750,-; Volvo 343 '78

’ 1500,-; Volvo 244 '80 LPG
’2250,-; VW Golf '78

’ 1500.-; Mercedes 280 S '78
’3500,-; Buick Regal '79
’1500.-; Inruil mog. 045-
-211071. Overbroekerstr. 54
Hoensbroek.
Weg. omst. te k. Ford SIER-
RA 5-drs. bwj. '83, als nw.
Tel. 045-218299.
Te k. Opel MANTA GTE
hatchb. bwj. '79. Fossielen-
erf 804Heerler^

Eenzaam? Bel huw.bem-
.bureau "GELUK". Tel.
04498-54604.
All.st. CONTACTAVOND.
ledere dond. va. 20 u. Dan-
cing Heliport. Gezellig dan-
sen. Legitim. verpl. Tel.
043-219704, achterkant
Eurohal, Griend 9-11, Maas-
tricht

Door jongemasseuse totale
ONTSPANNINGSMAS-
SAGE. Tel. 045-223574.

GETUIGEN gezocht, 17
jan. jl. aanrijding kruising
Willem Barentsw.-Ganze-
weide. Witte Citroen Visa'
en onbekende (doorgere-
den). Melden: 045-220435.
De goddelijke massage van
VERONIQÜE is meer dan
uniek!!! Tel. 045-228481
(geen sex).
Nieuw, nieuw, nieuw!!!
Uniek en enig in Zuid-Lim-
burg, totale ONTSPAN-
NINGSMASSAGE. Een-
maal geweest, u blijft ko-
men. 045-353489.

STOELMATTERIJ ver-
nieuwt rieten-, biezen- en
rotanstoelen met gar. Tel.
045-418820.
Maaslandse SNUFFEL-
MARKT, 's zondags van
10.00 tot 18.00 uur, Dr. Hau-
benlaan 87, centrum Maas-mechelen. ledere zondag
optreden van bekende ar-
tiesten en orkesten. Er zijn
nog enige standplaatsen
vrij. Inl. 's zaterdags tussen
16.00en 18.00uur op boven-
staand adres of via tel. 09-
-3111760809.

Blijf niet langer eenzaam en
alleen en bel voor een se-
rieuze relatie naar huw.-rel.-
bem.buro LEVENSGE-
LUK. 045-211948.
Alleenstaanden heden-avond gezellige DANS-
AVOND met haringhappen
en bier voor 1 gulden. DJ
Richard, La Chalet Tree-
beek, Komeetstr. 25A, tel.
045-211375.

AUDI 80 GLS '81 ’4900,-;
Audi 100 5 cyl. '80 ’ 3500,-;
Honda Prelude '80 ’ 5500,-;
Honda Civic '81 5-drs.
f 3900.-: Opel Rekord
1900N'79 ’2500.-; Datsun
Cherry '80 ’2900,-; Mitsu-
bishi Galant '80 ’2800,-;
Sapporo 1600 '79 ’1950,-;
Renault 5 GL '81 ’2950,-;
Toyota Celica '78 ’ 1900,-;
VW Golf D '79 ’3900,-;
Mazda 323 '78 ’1300,-;
Oude Landgraaf 101
Schaesberg-Landgraaf tel.
045-311078.

Hagen accu's
4000 stuks uit voorraad leverbaar, voor alle voertuigen.

2 jaar .echte" garantie.
Kerp, In de Cramer 37, Heerlen, tel. 045-716951.

" Carrosseriedelen
Origineel - imitatie - overzet

Alle Europese en Japanse automobielen

Geevers Nuth
Tel. 045-244242

'____

_
JAARSTALLING (afgeslo-
ten), voor caravans, boten
e.d., te Sittard. ’ 150- +
btw. Tel. 04492-2601.

Te k. TOURCARAVAN
Tabbert Royal 6 mtr. type
'83 met aparte slpk. + rond-
zit, kachel, ijskast en voor-
tent, nieuwpr. ’42.000.- nu
voor ’9750,- met registra-
tiebewijs. Tel. 045-323178.

CARAVANS 1989. Vouw-
wagens: Alpen-Kreuzer,
nieuwe kleurcombinaties
in grijs en bruin, nu met
winterkorting tot ’ 705,-.
Caravans: Burstner - Hob-
by - Knaus, nog enkele
overjarige modellen met
.extra korting. Voortenten:
Brand, Gerjak, Isabella,
Trio, Walker. Caravan-im-
port Feijts, Hoofdstraat 84,Amstenrade, tel. 04492-
-1860.

I ' m"" _^_^_^_^_f^\

St. Maartenszee, ?> $
LOW bij zwemt
Weekend v.a. fiiJ' y
02246-3109. -^k
Carnavalszond. g»?1

'BekkerveLd n^tjf:^
verloren gouden
ARMBAND. B5J'eK«*
Ter. te bez. Pluymae /
6 Heerlen. .—
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Chocoladevla 1.89 Hollandse biefstuk 10 QC .v*^^^ '-~ v >\ I
pak 1 liter -dagvers- 2&r I"\J # per 500 gram 45*5" IX.7Q ~V; , / l|\

I_J Wjii.#)t^Liy»ij.iA.i.»M.i*w«»' '■» ■ 1._»._l**ë
IV .^^

Franse bloemkool WW
"** Gekruid gehakt ’UO Per stuk — M# * *

per 1500 gram 44^5 £" 1 \J
Aanbieding alleen geldig voor verpakking met sticker.

Edah heeft steeds meer te bieden. J2JJ&2H
EDAH HEEFT 'N GRATIS SERVICELIJN. Van maandag t/m vrijdag 's morgens van 10 tot 12en 's middags van 2 tot 4 uur kunt u gratis bellen met de mensen van onze service-afdeling.

Telefoonnummer 06-0506. Prijswijzigingen t.g.v overheids- en/of fabrikantenmaatregelen voorbehouden. Prijzen geldig t/mzaterdag 11 februari 1989. Zolang de voorraad strekt.
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